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Taaskasutus Võromaa muudu – III Uma Pido lavastuse vesirattad vahetati IV Uma Pido
sümbolpilli ritsikpilli vastu
Täna jõudsid eelmise Uma Pido lavakujunduses kasutatud vesirattad oma uute omanikeni. III
Uma Pido lavastuses 2013. aastal aitasid nad jutustada Pühajõe vee ja kividega seotud
sõnumit. Vesirataste saatus jääb seotuks Pühajõega – üks neist läheb Veriora valda
vabaõhulavadel pruukimiseks ning teine Sõmerpalu valda Sulbi kohviku juurde. Mõlemad
kohad asuvad Pühajõe (Võhandu) kallastel, mis jookseb läbi suurema osa Vana-Võromaa.
Tänuks vesiratta eest tegid Sulbi ja Kärgula küla mehed Umale Pidole suure ritsikpilli. Ritsikpill on
seekordse peo sümbolpill. Harilikus suuruses, käes hoitavaid ja näppudega klõbistatavaid ritsikpille
valmistasid Põlva maakonna koolilapsed Umale Pidole kingiks 2000 tükki. Pillikesed kingitakse
peole tulevatele laululastele ja lavastaja on lubanud neil peol ka kõlada lasta.
Sulbi kohviku vedaja Rain Epler ütles Uma Pido korraldajatele: „Pühajõe veeres asub Sulbi kohvik,
mille kohalikud inimesed on teinud, ilma igasuguse eurorahata. See sümboliseerib usku ja lootust
ka teiste maal elavate inimeste jaoks, et elu- ja vesiratas saavad ringi käia puhtalt üheskoos
tegemisest sündinud energia toel.”
Teine vesiratas leidis oma koha Leevi vabaõhulava juures. Veriora valla kultuurijuht Piret Rammo
oli rõõmus, et selline avalik pakkumine tuli: “Kuna meie vabaõhulavad asuvad otse veekogude
kallastel (Leevil on Võhandu kohe lava taga ja Veriora asub paisjärve kaldal), siis
lavakujunduselemendina on vesiratas suurepärane. Meil on juba mitu head mõtet, kuidas seda
edaspidi kasutada.”
Neljas Uma Pido toimub 28. mail 2016. See on kogu Vana-Võromaa ja tema kaheksa kihelkonna
rahva omakeelne laulupidu, kus lauldes tuntakse rõõmu oma rikkaliku kultuuripärandi ja
ummamuudu ilmakaemise üle. Seekordne pidu räägib metsast ja väelistest puudest.
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Pressiteatele on lisatud fotod vesirataste üleandmisest Leevil ja ritsikpilli kinkimisest Sulbis.

Uma Pido projektijuht Triinu Laan ja Veriora kultuurijuht Piret Rammo vesiratast keerutamas Leevi
vabaõhulava juures.

Külamehed Mihkel Soon, Rain Epler ja väike Rasmus Kõu Epler Sulbi kohviku juures suurt
ritsikpilli üle andmas.

