
Valik Heino Tartese ja lõõtspillimängu kajastusest Uma Lehes.  

______ 

 

Aholämmi 

Lõõtspilliluuq plaadi pääl  

Ildaaigu saivaq CD-plaadi ja kasseti pääle Sabõrna mehe Tartese Heino lõõtspilliluuq, miä passissõ nii 
kullõmises ku tandsulüümises.  

 
Tartese Heino nakas` pilli mängmä jo säitsmeaastadsõlt. «Miiq esäl oll` pill, Kedre Juhani tettü. Ega 
sys es taheta poiskõsõlõ pilli nii väega anda, kallis asi oll`. A ku nätti, et myni lugu tulõ vällä, sys es 
keeldäq inämb,» kynõl Heino, kiä praegu mäng Sarniti Kalju lõõdsaga.  

Laembalt pidodõl mängmä naas` tä pääle syaväke. «Ku 1972. aastal syaväest tulli, sis Kanepi 
ringkonna taidlusülevaatusõl oll´ kuus-säidse lõõdsamiist, nüüd ei üttegi.»  

Valgjärve kandin oll´ umal aol pall´o kuulsit pillimehi, Kikka Karla man käve ka Heino opman.  «Meil 
oll´ viil Kasesalu Erni, kõva kandlõmängja,» nimmäs Heino. Timä uma kats` poiga väega pilli puttu ei 
tahtvaq.  

Heino ütles, et mängmä kutsutas lõpmaldaq. Noqki ommaq jo kuu aigu ette kyik nädälilõpuq kinniq. 
«Mu põhimõtõq ei olõq rahasaamine. Kyge paremb tasu om tuu,  ku näet, et inemiseq ryymsaq, 
tulõvaq mu mänguga üten.»  

Tartese Heino, Valgjärve vallavanõmba Vaike kaasa, julgustas tõisigi pillimehi ummi plaat´e vällä 
andma, selle et sponsoriq tulliva väega vasta.  



Heinot utsit´ plaati tegemä Põlva kultuurijuht Villa Rein. Heino plaadi ja kasseti 19 luu hulgan om 
mynigi timä hindä uma. Tartese Heinot saa lähembäl aol kullõlda 6. juuli õdaku Verskan. 

 

 

Nummõr' 80 

Hainakuu 5. päiv 

Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs! 

      

 

  Lõõtsamäng lätt Lõuna-Eesti inemiisile kõgõ inämb kõrda, 

Tal'na puul õkva tunnõt, et ei olõ tollõ kandi pill', tiid tuntu 

pillimiis' Tartese Heino (53) Savõrnalt. Timä om taha 

kuulsidõ pillimiihi ja -meistride nukka ainukõsõna perrä 

jäänü. 

Tartese Heino mäng' parhilla 

Sarniti Kalju tett pillega. 

  Kuis ti nukan üteldäs – kas Savõrna vai Sabõrna? 

      

Savõrna, vanainemise ütlivä Sabõrna. Seo nukk om viil vana Võromaa, piir' om siist kats' 

kilomeetrit Tartu poolõ. Ma esi Savõrna inemine ei olõ – olõ Vissist. Mul om sääne rohkõmb 

Tartumaa kiil'. 1972. aastal pääle sõaväke tulli siiä, ku Savõrna kolhoos' tetti.  

 

Midä olõti pääle pillimäng'mise tennü?  
 

Edimält olli autujuht', sis olli rohkõmb ku 15 aastakka mehaanik. Sis jäi talopidäjäs. Talo, 

imäkodo, oll' väigukõnõ ja kavvõn kah. No olõ koton: paranda autit, tii kodotöid. 

 

Om pillimängu pall'o?  
 

Väega pall'o viimädsel aol. Ega nigu üteldäs – ku külän om pillimiis', sis külä eläs. Egält 

pidolt saa jäl üts'-kats' kutsõt koheki muialõ. Taa näütäs, et inemiisile om vaia lõõdsamuusigat 

seol närvilidsel aol. Ja pillimiihi om vähäs jäänü. 

 

Kuna naksiti pilli mäng'mä?  
 

Koskil säitsmeaastadsõlt. Esäl oll' pill', kolmõ riaga. Pillimeistri Kedre Juhan elli lähkün. Ega 

esä es lupa algusõn mängi – poiskõnõ lahk pilli ärä (naard). Esä oll' sepp ja sepikuan olli, sis 

jäl tassakõistõ võti ja proomõ. Edimäne lugu, mis tull', oll' vast' «Üks vanamees raius...». 

 

Ümbretsõõri oll' pillimiihi pall'o: imä puult suguvõsan oll', sis kadonu Reino Richard Vana-

Pranglin, Kikka Karl tan lähkün, Kedre Juhan Krüüdneri kõrtsi lähkün. Ja Kasõsalu Erni, 

perästpoolõ Sarniti Kalju Põlgastõn. Kõik' nä omma jo lännü, no omgi mu tüü siinkandin 

mäng'mist jakada. 

 

Määndsehe pitto kõgõ rohkõmb kutsutas?  



 

Praegu om pulmõ vähä – kats'-kolm pulma om timahavva suvõs tellit. Vinne aigu olliki 

juubõl', pulm ja suuri ülembüisi sannapido. A no omma pidodõn tagapõh'as mäng'mise, 

näütüses ministride eräpidon.  

 

Kas tuuaigside ülembüisi ja seoilma ministride pido omma üttemuudu?  
 

Tulõ rohkõmb nigu mängu ilo vällä tuvva, tagapõh'as mängi.  

Rahvalõ väega miildüs – vast' selle, et lõõdsamängu om vähämbäs jäänü. Innembide läts' laul 

ja pillimäng õkva vallalõ. No panõt rahvarõiva sälgä ja olõt esi ka nigu kaemisõs.  

 

Saa pillimänguga är ellä?  
 

Või-olla andnu kah, a mul ei olõ säänest tsihti. Mu arust om süämele paremb, ku näet, et 

mäng lätt inemiisile kõrda. Tuu om pall'o suurõmb palk ku määnetaht küsütü hind.  

 

Rahha piät muidugi saama:egä pill' lahk rõivit. Pükse ja rahvarõiva pluusõsit lätt pall'o.  

 

Perämädsel aol om Põlva puul ja laembalt Lõuna-Eestin väega pall'o mäng'mist. 

 

Kas olti vannu lugusit kuigimuudu ots'nu vai saanu?  
 

Iks vannu pillimiihi käest. Ja mul om 130 vanna linti, säält kullõ ja otsi. Ku ildaaigu 

Karilatsin ollimi, mäng'e ma Untsakidega kokko.  

 

Määndside pillega mängiti?  
 

Sarniti Kalju ummiga, naa omma väega hää pilli. Edimädse pilli osti 1974. aastal Kedre 

Juhani käest. Pill' oll' muidu hää, a klahvi es olõ kerge. Ku pulma ärä mäng'e, sis olli käe 

valusa. Sarniti Kalju pilli ei tii kässile hätä. 

 

Kuis Sarniti pilli vasta pidävä?  
 

Oi, väega häste. Meistri omma erinevä muiduki. Ku Kedre Juhani pilliga pulma ärä mäng'e, 

sis midägi läts' pilli mant ärä. Sis võti pudõli üten, lätsi meistri manu. Ku perrä lätsi – jäl 

putõl' üten. Tuu tükse nigu kallis minemä (naard). Ja rõiva ka lätsi. Sarniti pillil omma na 

napa säändse ümärigu pääga, sis ei lahu nii pükse! Vanast oll' harilik nagõl sisse lüüd: tuul 

olli nii terävä veere, et pulm ja püksi. 

 

Mul omgi Sarniti Kalju edimäne pill', sai taa hindä kätte 1979. aastal. Vahepääl tä tahtsõ seod 

pilli tagasi osta, a ma es müü – taa om nii hää pill'. Ku olli 17 aastakka ärä mäng'nü, sis lätsi 

edimäst kõrda remonti. Sis Kalju oll' kuri, ütel': egä aasta piät käümä pilli näütämän. Ma ütli, 

et taa om nii hää pill', taaga ei juhtu midägi. Sii pill' om ka väega hää – seo om jäl Sarniti 

Kalju perämäne pill'.  

 

Kas poja kah pilli mäng'vä?  
 

Vanõmb poiss' naas' nüüd kitarrõt mäng'mä, a rohkõmb ei olõ. Ega sund'misega ei saa, taa 

piät esihindäst tulõma. Vanõmb poiss' Tiimar (24) op'sõ Tal'na merekoolin kalandust ja 

noorõmb Tõnis (17) op'sõ Kurõmaal arvudivärki. Süämen iks tahtnu, et mu pilli kellegi kätte 



mängmä jäänü.  

 

Kas Savõrna eläs kimmält?  
 

Seo om väega hää kotus – 22 kilomeetrit om Põlvahe, 20 Otõpääle, 30 Võrru, 30 Tartulõ. 

Suumlasõ es saa siiä kortinit osta – uma inemise ei lähä är.  

 

Kas pillimehel om rassõ kainõs jäiä?  
 

Eski vinne aol mul es olõ hätä – ma käve kõik'aig autuga. Vinne aol sunniti väega, no ei 

pakuta nii hullustõ. Sis panti õkva klaas' pilli pääle – tuu rikk jo pilli är. Paarkümmend aastat 

tagasi mäng'emi velega kokko, aga tuu naas'ki viina võtma. Timä mäng'e akordionni. 

 

Võikimäng'mise miildüse?  
 

Olõ jah egälpuul käünü. Ma ei lää tuuperäst, et määnestki kotust saia. Iks selle, et pillimiihiga 

kokko saia, kõnõlda. Pillimehe omma kõik' rõõmsa inemise. Tõisiga kõnõlõmine and pall'o 

hääd energiat, ega pidusummin tuud ei anna. 

 

Küsse Allasõ Tiia 

 

Nummõr' 102 

Lehekuu 9. päiv 

 

Lõõdsamängjist tulõ raamat 

  

Harju Ülle 
ylle@umaleht.ee 

    

 

  

Tartese Heino tege 

raamatut vana Võromaa 

teppo-tüüpi lõõdsa mängjist 

ja näide pillest. 

  

    

Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino naas’ kokko pandma raamatut vana Võromaa (Põlva ja 

Võro maakunna) teppo-tüüpi lõõdsa mängjist ja umaperätsist vannust pillest. 

 

mailto:ylle@umaleht.ee


«Teedüst om joba 50 mängjä kotsilõ,» kõnõlõs Tartese Heino. Tä uut api kõigilt, kiä 

umakandi lõõdsamängjist midägi tiidvä. Heino korjas matõrjali nii elon olõvidõ ku ka 

inneskiidsi kõvvu lõõdsamängjide kotsilõ.  

 

Tüüd alost’ tä umast kodonukast – Savõrna kandist omma peri mitmõ tunnõdu pillimehe: 

Kikka Karla, Keder Juhan, Reino Richard.  

 

«Vana pillimehe omma liigutõdu, et näide vasta huvvi tuntas,» kõnõlõs Tartese Heino. «Olõ 

saanu teedä mitmõst väega põnõvast pillist.» Näütüses löüdse tä tastsamast Savõrnast 

ainulidsõ viiemehe-kandlõ. Pill om tett 1920. aastidõ keskpaigan, taad mängse viis miist 

kõrraga. Heino luut, et taa umaperädse pilli saa kõrda tetä ja taaga jäl mängmä naada. 

 

«Sai hindäle ka kolmõrialidsõ Teppo lõõdsa. 50 aastat oll’ inemisel saisnu, ma panni taa 

kõlama,» seletäs Tartes. «Pill ei olõ mälestüsas’akõnõ, pill om tett mängmise jaos!» 

 

Tartese Heinol om plaan tetä raamatuhe ka kaart, kon pääl saa är märki, kos lõõdsamehe 

parhilla eläse ja kos om läbi aigõ kõgõ inämb pillimängjit olnu. 

 

«Arva, et taa raamat saa hää,» kitt Tartese Heino ettevõtmist Haanist peri lõõdsamiis ja 

lõõdsaoppaja Noormaa Tarmo, kiä om esi kirotanu pillimeistrist Teppo Augustist Villändi 

Kultuuriakadeemiä lõputüü. «Teppo lõõtsa om vähä uuritu. Mul om hää miil, et Tartese 

Heino, peris lõõdsafänn, om säändse as’a ette võtnu.» 

 

Noormaa Tarmo avitas ka esi hää meelega Tartese Heinot raamadu-matõrjaali korjamisõn ja 

soovitas võtta kõrraligu ülekaeja, kiä avitanu raamadu kõiki reeglide perrä kokko panda. 

 

«Kimmähe tulõsi raamatuhe kokko koëada teedüs terve vana Võromaa lõõdsamängjide 

kotsilõ, seo kant om kultuurilidsõlt nii üts ja parhillatsõ maakunnapiiri väega vahtsõnõ,» tugõ 

Noormaa Tarmo Heino mõtõt iks kõik vana Võromaa lõõdsamängjä raamadukaasi vaihõlõ 

saia. 

 

Teppo-tüüpi lõõtsa mäng Võromaal parhilla 30-40 inemist. 150-200st Teppo Augusti hindä 

tett lõõdsast om Eestin alalõ 30 ümbre, näist Võromaal kümmekund. 

 

Kõnõlõ Heinolõ lõõdsamängjist: tel 50 15 410. 

  

Mis sa arvat?  

 

 

 

Nummõr' 139 

Viinakuu 9. Päiv 

Põlvan näüdäti Lõõdsaraamatut 

  

Harju Ülle  
ylle@umaleht.ee 
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Tartese Heino näütäs 

vahtsõt raamatut Põlva 

maakunna 

lõõdsamängjist. 

  

    

Pühäpäävä, 7. rehekuu pääväl näüdäs’ Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino Põlva 

muusigakoolin umma vahtsõt raamatut Põlva kandi lõõdsamängjist. 

 

Vahtsõt raamatut tull’ kaema saalitäüs lõõdsasõpru ja ka hulk pillimiihi: Kahari Heinar, 

Lindmetsa Harri jt.  

 

Kaemisõs oll’ vällä pant ka pia 20 Teppo-tüüpi lõõtsa.  

 

Tartese Heino tennäs’ kõiki häid inemiisi, kiä avidi raamatut vällä anda, kõgõ edimält 

lõõdsamehe Ubina Juhani essä, ärimiist Ubina Jürit (vahtsõ raamadu vaihõl om kullõmisõs 

üten ka lasõrtsõõr, kos Ubina Juhan mitmõ lõõdsa pääl mäng), umakandi ettevõtjit Ani 

Friedelit ja Üllet ja tõisi abiliisi. Päält tuud mänge kokko tulnu lõõdsamehe ka mõnõ pilliluu. 

 

Lõõdsaraamatuhe kor’as’ Tartese Heino kokko juttõ lõõdsamängjist ja meistrist, vannust 

pillest ja pillilukõ tegemisest. Tan om ka hulga vannu ja vahtsit pilte. 

 

Raamatun omma jutu pillimiihist, kedä täämbädsel pääväl teedäs. Noidõ hulgan om nuuri ja 

vanõmbit ja ka noid, kiä ammu maamullan, a kink mängmist inemise viil mäletäse. 

 

Et umakandi pillimängjidega juttu aia, sõit’ raamadu autor Põlva maakunna seen maaha mitu 

tuhat kilomiitret.  

 

Tartese Heino kõnõl’, et mitmõlõ pillimehele läts’ väega kõrda, et kiäki näide vasta huvvi 

tund ja nä umist pillest ja pillimängmisest kõnõlda saiva. «Üts miis uutsõ minno tiiotsan eski 

tunn aigu inne kokkokõnõldut aigu,» ütel’ tä. 

 

Ku häid tugõjit om, taht Tartese Heino kokko panda säändsesama raamadu ka Võro 

maakunna kotsilõ. Sõs saa kattõ raamatuhe kokko tähtsämb teedüs vana Võromaa 

lõõdsapillest ja näide mängjist. 

 

 

 



Nummõr' 147 

Vahtsõaastakuu 29. päiv 

Lõõdsamängjist tetäs joba tõist raamatut 

  

Harju Ülle  
ylle@umaleht.ee  

    

 

  

Tartese Heino esitett 

lõõdsapilliga. 

  

    

Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino pand kokko joba tõist lõõdsaraamatut: raamatuhe saava 

Võro maakunna lõõdsamängjä ja –meistre, Põlva maakunna piire seen elänüist ja elävist 

meistrist tull´ raamat vällä minevä-aasta sügüse. 

 

«Ku ma tei Põlva raamatut, sõs oll’ uskmalda, ku pall’o inemise kõlisti ja lõõdsamängjist 

kõnõli,» seletäs Tartese Heino, kinkal läts’ teno toolõ raamadu kokkosäädmine pall’o 

laapsampa. 

 

Tartese Heino luut, et seokõrd kõlistasõ tälle Võro maakunna inemise (tel 501 5410) ja ütlese, 

ku nä tiidvä midägi lõõdsamiihi kotsilõ, mängvä esi vai hoitva koton vanna lõõdsapilli. 

«Põlva kandi vannul pillimiihil oll’ väega hää miil, ku sai umast pillist ja mängõst kõnõlda, 

seod kõkkõ om ka vahtsõ raamadu jaos väega vaia,» seletäs Tartese Heino. Tä uut teedüst 

kõiki Teppo-tüüpi lõõdsapille (mitte õnnõ Teppo Augusti ummi) ja noidõ mängjide kotsilõ. 

 

Sai valmis uma edimädse lõõdsapilli 

 

Tartese Heino esi om no kah lõõdsameistre: tä tekk’ valmis uma edimädse lõõdsapilli, õnnõ 

sisu om tuul viil puudus. «Maja sai valmis, a müüblit olõ-i seen viil,» näütäs Tartese Heino 

vahtsõt läükvät pilli. Täl om plaan Tarto meistrimehe Tali Martiniga jutu pääle saia, et 

peräkõrd pillile sisu kah saasi. 

 

«Hulga tüüd oll’, kolm-neli kuud sai nokitsõdus,» kõnõlõs Tartese Heino. «Kõgõpäält oll’ 

vaia mustriravva tetä, millega naada kirju lüümä. Mõni meistre viil om, kelle käest sai küstüs, 

kuis tetä ja no omma mul joba tõsõ pilli jaos kah mustriravva är tettü.» 

 

Mustri tull’ Tartese sõnno perrä «loomuligust intelligentsist». Pill helkäs külh kõvastõ ja 

Tartes kitt, et parhillatsõl aol om jo kõiksugumast matõrjaali saia. Puutüükuan tull’ kah mitu 

kõrda kävvü, jupi üten. «Nüürkant sai siiä kõik pantus,» seletäs tä. Vana pillimeistre Õigari 

Corneliusõ käest sai tä õigõ mõõduga traati klahvõ ala vetrõ tegemises ja lõõdsapappi. Muid 

juppõ sai õigõ mitmõ mehe käest küsümän käütüs. 

 

Ku pill valmis saa, naatas tuu pääl lõõdsamängu oppama. «Põlvan sai lõõdsaoppus käümä 
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tougatus,» seletäs Tartese Heino. «Pillipuudus om kõva: vana pilli omma kõrrast är ja kehvä 

pilliga lätt opilasõl mängmise tuju ja tahtminõ är. A ku saa hää pilli kätte, nigu mu kunaginõ 

opilanõ Paide Külvi sai, sõs või täst hää mängjä saia. Külvi om mul kah abin oppaman.» 

 

Pühäpäävä oll’ Põlva muusikakoolin tõnõ pillioppus, huviliidsi tull’ kokko päält 20. 

Mis sa arvat?  
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