
Maailma veerekese piifll i
KCELEHUVIUSED ) 17. ja 18.
novembril toimus Vastseliina
giinnaasiumis kuu€s 7. 12. klas-
si 6pi1rL$e bjanduse ja keele laa-
ge., mile tirnar$ekr teenak oli

"Ldunaeesdane kultuurip?irand :
laagrist v6ttis osa 80 6pilast V6-
ru-, P6lva ja Valgarnaah ning I(a-
heksa 6pila5t Nan€ keeltehiheu-
m$l

Juba kuus aastat otr 6rksama-
tele keele- ja kiiandushuvil's-
tele noortele korraldatud k€ele-
IaaSreid" hrs €rin€Yate t€€ma'
de ,a k€€leinimeste abiga piin'
taks€ avardada mdistsnisl andes
teadmisi keelest ja kirjandusest.
Iga alstaga on hwi keelelaagrite
vastu kas!"nud nii et roaakond-
liku Ehtsus%a iiritus€st on saa-
nud ettefitmine, kus osalevad kt
teisle maakondade 6pilased. Tii-
no k€eletaagrit€s osakmnele on
Narva koolinoorte hwi eerti k€€-
l€ ja kita u.se \€!tu m?irgatal'dlt
t6usnud- Sama! toetab see ka l6i-
nitud aine6p€taitrire v:iirtusta-
rnist i. muukeels€te 6pilrsre Ees-
ti hrltuuriruumi int€greerumist.

Tiinalu oli laagdpee d€ foo-
kuses L6una'Eesti lq]ltuur: lcel,
kiiandus, parinus ia traditlioo-
nid" Lddoritena esinesid kohali-

t{e€lelaagrl
uslnad korralda-

j.dr (vasrkult)
R.lli Lee$lu,
M€rlin Miirk

Kdsti Pettai Ja
E5ter Allas,

kud kiianihd.ia kir-
jandushuvili$d, kes
n:ntasid 6piladele, et
parinuskultuur on
osa meie igapii€la'
elulL ja 6petasid seda
m?irkana ia vii?irtur-
tan& Veel piinti 16-
hutada emakede, aga
ka murrete olulisust
Tegemist polnud mitte ainult
auditoorse 6ppega, sest korraldati
viilias6it Valtseliina linnus€ r€r€-
metess€. Nii o[ 6pilastd v6ima]uj
viibida aialoolises kultuurik€sk-

Laagris toimusid tddtoa4 as-
tusid iiles p6trei"d lekorid, din-
giti rahtan?inge toidute€mils€s
t6dtoas vrlmistati rumaa toi-
te ja d.r"Jnatise€riti luuletus. Esi'
nesel la.gripiiel? juhatas si$e€
\6ru instihtudi prcjekijuht Tiia
Alla6, ks andis iilerute l6utra-

eestlase kultuudpiinndist. Mdl€-
mal peeral toimusid titijtoad nel
ja! rnbmas. Esimese laagrip:i€va
tjittubasid julendalid Tiia AIas,
Kiilli Lendsaar ja Getnebs Tam-
bets, kes riiiikisid %runaa kirja'
nikest ja nende lwudest. Vastse'
liila linnuses nrMdi kohalike le
gendid€ga Eibaka\endi autori-
te TriiDu Guerrini ja Kadri Karu
t6iitoas Jidmuslugu on kootud
vaipd Estncs. leagtpaer" l6pe
tasid ona nbahre F irilgete luu-
letusle nir|g ir.*tud€a Olavi Ruit-
lane ja Eesti ki.rjandusteaillane
ning mursik Iauri Sommer Vri-
mrne iauljs Setu laule kasutades
ootamatut hditalsta- Pier"al€ pa-
ni punki 

"Oh ma r"ene Tarto liin"
dft natisceringute ett€kaDdrnina
Opila!€d olid viiga and€kad

Teine laagripaev alga! vara-
hlt ja viiga akiilseh t6dtubade-
ga. K6ige €nam motive€ris tejsel
paeval kohaXk kirjanik fan Rah-
nan, kes lar:lis ja riik;s raheldu-
nisi lu€usid nilg luges luul€tu-
si ja 6petas ki4utama piistitades
6pilastele rnitn€suguseid iiles-
aDdeid K6i8e maits!.am tddtuba
oli Triinu Guenidl ra Kadri Ka
ruL kes tutvustasid l6uneesda!-

t€ kditgitraditsioone f,€sti toitu
ja sele ajalugu Koos tehti palju
naitwaid tsaditsioonfisi suupis-
tei4 mida hilj€m ka degusteqiti.

Kolmantar t66tuba iuhendas
kohanimede uu.ija Evar Saar, k€s
ptjijns tihel€panu koha- ja ini
m€ste nimedele Ke€lep€sa tegta
Egle Vodi iuhendas tit6tuba "Tra'
ditsioonid ja ldunaeesdaste pere-
loodl hls n6tteriinnahrtega j6u-
ti traditsioonide ia juun€ iuffde.

Viidetals€, et 6pilaste huvi
keele ia ki4andule r"stu on vih€'
nernas, sest tehnoloogiliste v6i-
nalust€ ar€n€d€sja l€vides on la
keel nlng hrjandus muuonud
virtuaalsek. T?inaurDe laager
t6estas aga seda, €t k€€ler€ldkon-
na \uastu on huvi enclis€lt suui
Opilas€d olid inspi.€€ritud ning
toimunust viga huvitatud ia mo-
tiveeritud

Raili Leesalu (Vdru KreuE*al-
di kool), Bter Alas (S6merpalu
p6hitool), Merlin Miik (Osula
p6hikool), Kdsti Pettai (Vastselii-
na $imnaasiun) - n€ed 6petajad
on suuutud oma e€slciu ja entu-
siasmita paDna 6pilas€d keelt ,a
kniandust armartama-

BirgitPett.l
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lbd.i Karu ia Trllnu Guarlnl lat6loar valmistati naitsvald
sai6ko.


