
Mulgi pidu ettevalmistemine 
olli joba  tävve uuge käi-

män, ku Mulgimaa vanemb ja 
III Mulgi pidu iistvedäi Tarvastu 
vallavanemb Alar Karu arvas, 
et Mulke pidust pias rahvale iki 
uhkeste tääda andma.  

4. juunil, ku üle Eesti tähiste-
di Eesti lipu 130. aastepäevä, tet-
tigi Mulgimaa tule sõõr, millege 
viiti Mulgi pidu tuli egässe Mul-
gimaa kihelkonda. Sangaride 
Seltsi abige sai sellest üits ilmatu 
uhke ettevõtmine – pidutule 
viisive läbi suvesooja Mulgimaa 
puulsada mooturrattamiist.

Katerattalise sõitsive läbi kik 
viis Mulgi kihelkonda, piatuse 

ollive egän kandin mulgi puu-
kujude man.

Tuletii läits läbi Mustla – Tar-
vastu – Elme – Karksi-Nuia - Abja-
Paluoja – Paistu. Egän kihelkon-
nan võtive tuletoojasit  vastu valde 
nõnamihe ja sai vaadete kah esite-
gevuslaste ülesastmisi. Tarvastun 
ürjäti tuli ja noore tantseve,  Elmen 
laulsive kik ütenkuun Mulgimaa 

laulu, Karksin lüüdi tantsumulke 
kuju man tantsu ja tetti ringmän-

gu, Abja-Paluojan astsive üles latse 
ja Paistun rahvatantsja. 
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Üitsainus 
Mulgimaa
Mulgi pidu tuli tulli mooturrattamürinege

Kaja Allilender
MKI juhatei

Tänu kigil, kes teive III Mulgi pidu konsserti
7. jaanikuu päeväl sai kik  sii  
mulgi pere Suistlen Õhne jõe 
veeren kolmande Mulgi pidu pääl 
kokku. Ommukust pääle olli ilm 
ää ja sii tei süäme rõõmses. Pidu 
olli tähtis nii tegijil, tansjil, lauljil, 
pillimängjil ku ka külälistel, sest 
kik oodassive sedä kaits aastet, et 
jälle kokku saia ja üten lusti.  

Üitski pidu ei tule ilma tüüte 
ja nõndaviisi olli siikõrd kah. 
Joba sügüse kuts Tarvastu kul-
tuurinõuandje Feldmanni Maive 
kokku kik kõrraldeje ja tänu te-
mäl sai sihande miiskund kokku. 
Tantsusäädmise man ollive abis 
Kalamees Valdeko ja Vunder 
Kersti, pillimehi kamand  Leitmaa 

III Mulgi pidust saive osa 
kaits ja puul tuhat inimest
III Mulgi pidu konsserdist „Mulk 
pastlege ja viisuge lüüp tantsu-
laulu lustige“ Suistlen võtt osa 
63 tantsurühmä, 21 laulukuuri ja 
-ansambeld ning 3 rahvamuusi-
kaansambeld. Pääle selle avitive 
rongikäiku  lustilisembes tetä 
torupillimängja Ants Tauli käe 
all ja päevä astsive rahva ette 
Kihnu Maride, Jõelähtme nais-
terühm Loolill ja Karksi-Nuia 
Samm Sassis. Nõnda et kokku 
astsive Mulgi pidu pääl üles 89 
esitsugust tantsu-laulupunti 
lasteaialastest vanaemädeni 
vällä. Vaadete-kullete sai 1232 
tantsja-laulja-pillimihe ülesast-

mist. Süämest tuleve tänusõna 
kigil ülesastjil, nende iistvedäjil, 
saatjil, kõrraldejil ja Õnnelikul 
Mulgi perel – just Te teide pidust 
pidupäevä. 

Et enämb-vähemb samapallu 
inimesi ollive osalise laada pääl 
ja peräst pidu vaatemen, sis võip 
ütelde, et üttekokku tund 7. juu-
nil Suistlen ilmast, inimestest ja 
konsserdist rõõmu üle kate ja 
poole tuhande mulgi ja mulke 
sõbra.

Maive Feldmann
Tarvastu valla

 aridus- ja kultuurinõunik
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Kuna olli ilus lämi õhtu ja 
päe paist, sis olli egän piatusen 
pallu inimesi sedä tuletuumist ja 
edesiandmist vaateme tullu. Egä 
kennigi tulekut kahetseme küll 
es pia –  50 uhkide nahast jakke-
ge mooturrattamiist, Mulgi lipu 
uhkelt lehvman pikän rivin läbi 
suvitse Mulgimaa sõitman – sii 
olli ennenägemede uhke vaatepilt! 

Tuletuumine olli uhke ürjä-
tus mulke pidule ja sõs jäigi üle 
pallald pidu esi ärä uuta, et kik 
mulgi saas ütenkuun III Mulgi 
pidu ärä pidäde. 

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Mooturrattamihe Elmen. Pilt Andrus Abel.

Thea, lauljit Õmblus Kristjan ja 
pere juttu avit tettä Soro Silvia. 
Suure tüü tei ärä  Ilvese Kristi, ken 
kik  kuulutuse, kava ja pere jutu 
selle pidu man äässe mulgi kiilde 
panni. Nõnda sedä pidu akati sis 
tegeme. Siikõrd olli tore, et tillikse 
mudilase saive kokku joba kevä-
de ja õpsive Tarvastun kik oma 
laulumängu üten selges. Egä si-
handsit suuri pidusit ei täägi, kun 
nii tillikse latse saave  ütenkuun 
suure muru pääl esi tansi ja üten 
memmege kah üles astu.

Egä kik es tule summagi liht-
salt, sest sihandest mängege pidu 
ei ole ju kennigi varempelt tennü, 
ku vällä arvate volkloorivestivali, 
ja kahtlusi olli peris pallu. Mulgi 
kindlus ja kangus olli sii, mis te-
gijil vällä lei ja ää mõtte saive teos. 

Kige suuremp rõõm om sellest, 
et kik ollive valmis kuuntüüd tege-
me. Ku olligi mõni ädäline asi, sis 
kik teive sedä, mis olli vaja, ja kõr-
valseisje es saa arugi, et olli mingi 
mure. Sii olli sihande esitmuudu 
peretunne, mis tekkus, ja selle iist 
tahas tänusõnu ütelde kigil tegijil 
ja külälistel kah. Ku pidumuru 
oles tühi ollu, oles tansjil-lauljil 
vägä kurb ollu. Õnnes ollive istme 
inemisi täüs ja jakkus viil mäe-
pervi pääle kah. Suur mulgi pere 
olli kokku tullu ja rõõmu sellest 
jakkus viil peräst pidu kah.

Sihande sii pidu sai ja kate 
aaste peräst saame kokku Villändi 
vallan Paistu kihlkunnan.

Laande Alli
III Mulgi pidu murule säädjeMustakuvvelise Mulgi mihe.

Alliste koolilatse rongikäigun.
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Mulgi suves Mulgimaale!
Mulke suvi akas sii 

aaste pääle 7. juu-
nil, ku peeti aaste kige 
suurembet pidu – III 
Mulgi pidu. Pidu, midä 
ulka inimesi ollive joba 
kaits aastet ette valmis-
ten, tasus uuta. Nii laat, 
mängu, rongikäik kui 
pidukonssert ollive tore. Ja kirsis tordi pääl olli viil imeilus 
suveilm – esieränis, ku mõtelde selle pääle, et eelmine õhtu 
käis pidukotussest üle rahetorm ja järgmine päe olli kah peris 
vihmane. Ju sis taevaesä jälle oid meid.

Jaaniaal olli muduki kah egän kandin pidusit, spordi-
võistelusi ja simmanit. Järest rohkemb pandas pidudele ette 
sõna „mulgi“ – ju sii avitep rahvast kodust vällä tuvva. Ja 
sama uuge lääp mulke suvi edes: joba 28. juunil tähistedes 
Tarvastun kihelkonna ülestähendemise aastepäevä mulgi-
kiilse jumaleteenistusege. Edesi tulep suur mulgi kultuuri 
pidu Nava talun, egät masti valla- ja linnapäevä, ulka kons-
serte, näitemänge, laatu ja muid olemisi. Inimese, kes neid 
kõrraldeve, ei taha selle tüüge rikkas egä kuulsas saia – na 
tahave iiskätt mede oma inimestele pakku sedä ilusat ja ääd, 
mes lääs süämese ja avites tuleve pikä talve jälle üle eläde.

Elu om pallu mulke kodust kaugele viinu. Mia usu ja 
looda, et suvel jõvvap iki egä õige mulk kas või tõisest ilma 
otsast kõrras kodukanti tulla, oma kandi inimestege maha 
istu ja pidu pidäde. Põhjust Mulgimaale tulla om kuhjage.

Kristi Ilves
Toimendei

Mulke lipp lehvip Valga maavalitsusen

2014. aaste keväde andsive Elme 
kihelkonna mulgi endest Valga 
Maavalitsusele mitu kõrda märku. 
5. mail, sis ku teime valla Mulgi 
Kultuuri Instituudi uvve konturi 
Tõrva linnavalitsusen, andsive 
Mulgimaa vallavanembe Valga 
maavanembele Margus Lepikule 
üle mulke lipu. 3. juunil peeti 

Kooliaaste jälle läbi
Maikuu keskpaigan olli selle 

keväde perämine kok-
kusaamine mulgi keele õpjil 
kuulmeistril. Mulgi Kultuuri 
Instituut (MKI) om joba kaits 
aastet kooliten omakultuuriuvi-
lisi Mulgimaa kooli- ja lasteaia-
õpetejit. Tunnistemise kirja saive 
maikuul Tõrvan kätte tosinkond 
õpetejet ja enämbjagu neist õp-
sive mulgi kiilt joba tõist aastet.

Oktoobrekuust maikuuni 
tullive õpja egä kuu ütes päeväs 
kokku ja egä päe olli ümäriguld 
kuus koolitunni. Õpiti uusi mur-
desõnu, mulgi muudu ütlemist, 
mulgi keele säädusi ja arjuti 
murrakil vahet tegeme. Pääle 
keele kõneldi kah mulgi süü-
kest, rahvarõõvist, äärbänidest, 
Mulgimaa aaluust, luudusest ja 
pallust muust. Kõneleme olli 
kutsutu oma ala asjatundjit, 
näituses Kristel Habakukk kõnel 
käsitüüst, Olav Renno luudu-
sest, Asta Jaaksoo ja Ilse Israel 
Mulgimaa rahvakalendrest ja 
pühade tähistemisest, Anu Raud 
maaelust ja Eimtali mõisahoo-
nete tulevigust, kirjamiis Elmar 
Orav pajat mulgi keelen Ummuli 
kandin tõeste sündünu lugusit.

Koolitemisepäevä ollive egä 
kõrd esi kotusse pääl. Sedä selle-
peräst, et saia tuttaves Mulgimaa 
eri kantege ja kah selleperäst, et 
osavõtjil oles ütepallu sõitmist 
– ku kik sii aig üte kotusse pääl 
olla, om mõnel ää lähike käia, a 
mõni piap egä kõrd pallu maad 
sõitma. 

Egä me muduki pallald 
kambren es istu. Ringkäigu 
saime tetä Ummuli mõisan ja 
selle ümmer, matkassime En-
nuksemäe mõtsavellepunkrese, 
käisime Elmen „Kevädtormi“ 
õhulahingut vaatemen ja kõnd-
sime üten Anu Rauage Eimtali 
muuseumin ja mõisauunin. 
Kigile miildis kangeste sii, ku 
küdsätime Eimtali muuseumi 
ahjun süte pääl koorege kardulit 
ja seime neid oma keldrest võet 
purgisalatige. Kik tegemise ja 
arutemise käisive muduki mulgi 
keelen. Õpeteje Alli Laande ja 
Kristi Ilves kirjakiilt es tarvite 
ja õpja lätsive kah egä kuuge iki 
targembes ja julessive järest roh-
kemb mulgi kiilt kõnelde.

Mulgimaa kuulmeistride 
koolitemise jaos and raha Mul-
gimaa kultuuriprogramm. Saime 

kah sii aaste programmist uv-
veste raha ja selleperäst saame 
uvvel kooliaastel oma tüüge 
edesi minna. Enämbjagu õpjit 
andsive keväde tääda, et na tahas 
sügüse mulgi kiilt ja kultuuri 
edesi õppi. Muduki om oodetu 
kah kik uvve uvilise. Pelläte ei 
massa, sest täädmistepruuvi ei 
tetä ja kaote ei ole midägi. Oma 
keele ja kultuuri tundmine and 
võimaluse oma koolitunne uvi-
tevembes tetä ja elu raasike tõise 
kandi päält vaadete. Kel om asja 
vastu uvi, andku sellest kindlaste 
koolitejile või Mulgi Kultuuri 
Instituudile tääda. Kunkottal ja 
kunas sügise jälle pääle akkame, 
sellest anname kindlaste aalehen 
ja MKI kodulehe pääl tääda.

Kristi Ilves
Koolituse iistvedäi

lipupidu Valga maavalitsusen. 
Nii Mulgi-, Võru- kui Liivimaa 
elu iistvedäje säädsive oma lipu 
Valga maaalitsuse iiskotta. Sii om 
märk sellest, et pirildase Valgamaa 
ala jääve kah tükikse aaluulisest 
Mulgimaast, vanast Tartumaast  
ja vanast Võrumaast. Kudas Lõu-
ne-Eestin poliitikat edesi tetäs ja 

kas aaluulise kultuurikandi kah 
kunagi  peris elun uvveste kokku 
pandas, sedä me prilla ei tää, a 
üits tähtis märk om sii lippe Valga 
maavalitsusse viimine küll.

Kaja Allilender
MKI juhatei

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Mede inimese om niisama, 
kes egä päe mede üm-

mer eläve, a kellest me ei tää 
kuigipallu. Et arilige inimeste 
elust-tüüst rohkemb tääda saia, 
võtt MTÜ Abja Kultuurisepa 
nõus akate üles võtma lühiksit 
vilmiksit pääliskirja all «Mede 
inimese». 

Lindi pääle võetes  uviteve 
elukäiguge oma kandi inimesi. 
Edimene vilm sai valmis joba 
paar aastet tagasi. Sääl kõnel 
Väike-Virraku peremiis Lonna 
Ants oma põnevest elust ja 
tegemistest. Siikõrd olli MTÜ 
abilises OÜ Videograaf, kelle 
puult olli tehnika ja täädmise. 
Minevaaste sai MTÜ Abja Kul-
tuurisepa PRIA abige omale 
kaamera ja vilmi kokkupane-
mise jaos arvuti kah. Löüsime 
inimese, kes tahtsive vilme tetä. 
Egäs midägi, tulli akate otsma 
inimesi, kedä üles võtta. Ni-
mekiri sai peris pikk. Kigepäält 
olli muduki vaja, et inime esi 
peri oles. Egä sedä edevust neil 
esmald es ole, a vilmitegemise 
käigun lätsive inimese valla. 
Tillike kavalus olli meil kah: 
palusime inimestel kõnelde 
vanade päeväpilte järgi vana-
dest majadest.  Pildi saime Abja 
muuseumist ja internet olli kah 
abis. Muduki küsisime inimese 
ende elu kohta kah. Sedäviisi 

saime jutu pääle kuvve inimese-
ge. Vilmsime egä inimese man 
ümäriguld kaits tunni ja edesi 
tulli vilmi kokkusäädmine, mes 
võtt joba rohkemb aiga. 

Vabariigi aastepäeväs ollive 
meil kik kuus vilmikest valmis. 
Enne aastepäeväaktust olli Abja 
kultuurimajan ariligu  aaluu-
tunni asemel vilminäitämine.  
Vilme pääle ollive jäänu Loopre 
Salme, Luuka Leenu, Iire Jaak, 
Kinda Salme, Sapase Leili ja 
Mulgi Ukuvaka naise.Paist, et 
rahvas võtt vilmi äste vastu ja 
me saime sellest indu manu. 

Edespidi saame ärä tarvite 
kah  majadest kõneldu luu ja 
tetä neist omaette vilm pää-
liskirjage „Mede tare“. Valmis 
saanu vilmiksit saap egäüits 
vaadete Youtubest.

Selles suves om meil kah 
laani tettu ja uvve inimese vällä 
valitu. Lääme jälle kuvve inime-
se manu. Kes nii om, jäägu viil 
saladuses. Kui vilmi valmis om, 
saap neid kah nätä.

„Mede inimeste“ valmissaa-
mise iist tahas ütelde tänusõna 
Koorti Keijole, Lindvesti Lainele 
ja Bratka Maiele ja muduki pro-
jektikirjutejele Rääbuse Liisile.

Lauri Sepp
MTÜ Abja Kultuurisepad

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Murdeõpja kuulmeistre üten Anu Rauage Eimtali muuseumi repi pääl.

Mulgi lipp seisäp nüid tõiste kõrvan Valga maavalitsusen.

Mede inimese võtave 
mede inimesi üles
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Abja Suvepäevä 2014 ja 
         V Mulgimaa Päälinna 
                            Akordionfest
                             17.-20. JUULI

17. JUULI: Baltic Tremolo õpmiselaager, suvepäeve vallategemine, Akor-
dioniorkester Baltic Tremolo konssert, rahvatantsurühm Samm Sassis, Pärnumaa 
Lõõtspillihaigete Selts, Tuleetendus- Olavi Laurimaa.
18. JUULI: Baltic Tremolo õpmiselaager , Abja laste näiteringi tükk „Kardemoni 
linna rahvas ja  rüüvle”,  joosuvõisteluse, Abja kultuurimaja näiteringi tükk „Heldur”, 
piduõhtu Karl Madisege, laate keerutep DJ Lauri.                                   
19. JUULI: laat, õpikambre, Ukuvaka näitusmüük  ja õnneluus, raamatide 
äätegevusmüük, ütine kaltsuvaiba kudamine, obesesõit, lastel  „Tiigrikutsu ja kloun 
Felix”,  batuut, äätegevuslik vanakraamilaat,  „Abja uulitsekross 2014”, programm 
„Suvekokteil”,  tantsive-laulave esitegevuslase,  Abja rammumihe ja -naise vällä-
valimine, pidu house-muusikage,  DJ Hurmet Ilus ja tõise.
20. JUULI: rannavõrkpall, esi ehitet parvege võiduaamine ja päästerõnga 
viskamise võistelus.                                                                                               

VÄLLÄPANEKU:  Abja kultuurimajan Jaanika Leiuri päeväpildinäitus ja 
suitsusanna näitus „Savvusann – mi uma sann”, Abja päeväkeskusen Irina Lappo 
maalinäitus, Abja Ukuvakan (Kooli uulits 2) näitusmüük, Abja Muuseum om valla 
18. ja 19. juulil kella 11.00-15.00.

Etenduse ja pidupiletide müik Abja kultuurimaja kantselein 
tüüpäevel kella 11.00-17.00.

Vaate manu: www.abjakultuurimaja.ee, 
www.facebook.com/abjakultuurimaja1, abjakultuurimaja.blogspot.com 

         V Mulgimaa Päälinna          V Mulgimaa Päälinna 
                            Akordionfest
                             17.-20. JUULI

Üits mulk

Madli Saar (24) om rõõmus  Mulgimaa tüdruk, kes tei oma-
le mõne aaste iist OÜ Mulgi Madli ja kasvatep nüid Sultsi 

külän maasikit. Sii keväd olli temä elun tähtis selleperäst, et 
just nüid lõpet ta Eesti Maaülikoolin toiduainete tehnoloogia 
eriala. Ku pallude temäsugutse lääve nüid mere viirde vällä 
teenitu puhkust pidäme, sõs Madlil just suvel õige tüü akkap. 

Mulgi Madli armastep maaelu 
ja maasikit 

Kui kavva sa olet sedä mar-
jaäri joba aanu ja mes selle aage 
muutunu om? 

Just akas pääle miu kolmas 
marjasuvi. Selle aage om julgust 
manu tullu ja ma ole ende pääle 
kindel, a ei saa viil ütelde, et ma 
tunnes ennest nagu „vana kala“, 
egä suve akatus tiip miu viil ra-
hutus,  a tunne om iki egä aastege 
järest kindlamb.  

Kas mõnikõrd om tullu kah 
mõte kik sinnapaika jättä ja ärä 
linna minna? 

Muduki ole ma sedä kah mõ-
telnu, kümnit kõrdu. Esieränis 
tükive siandse mõtte pähä sis, 
ku rasse om ja ma kigest tüdinu 
ja väsinu ole.  Enämbjagu miu 
sõpru omgi linnese ärä minnu. 
Kui ma nüid äste mõtle, sis ma 
olegi vist perämine, a ma arva, 
et linnaelu ei ole miu jaos, ma 
ole ju läbi ja lõhki  maatüdruk ja 
mulle miildip sii rahu ja vaikus, 
mes siin om. A ärä ilmangi ütle, 
et mitte ilmangi – kennigi ei tää, 
mes elu tuup.

Kui suur maa sul maasikide 
all prilla om?  

Maikuul istutime üte ektari 
manu, nõnda et prilla om maa-

sikide all kaits ektarit. Sii om 
täpi pääld paras maa, millest 
viil käsitsi, ilma masinide abite 
jagu saia. 

Egä sa kikke sedä ometi üt-
sinde aride ja tetä ei jõvva? Ja 
viil ülikooli kõrvast! 

Perekond avitep väige pallu, 
egäüits sellege, midä mõistap ja 
saap, korjamise aal om iki korjaja 
abin.  Tänavaaste om sõsar, kes 
om latsege kodun, kah kamban. 
Ja muduki piap ütleme, et miu 
emä (Villändi vallavanemb Ene 
Saar) olli ja om suur utsitei  ja 
ilma temäte ma prilla maasikit 
ei kasvates. 

Ülikuul õnnes maasikakasva-
temist väige es takiste, suve om 
ju vaba, suuremb tüü om maa-
sikidege maist-septembreni – sis 
koolitüüd väige pallu es ole. 

Sii suvi om Sul valla kah 
oma suvekohvik. Mida ääd sääl 
pakutes?

Jah, suvekohviku teeme jani-
päevä paiku valla ja plaan om sääl 
egä söögi man maasikit tarvite. 
Ma tahas pakku  kergembit suve-
süüke - salatit, kuuke jne. Kes taht 
kikke tääda, sii piap esi vaateme 
tuleme, mia ooda. 

Mes maasikidest viil pääle 
moosi ja mahla tetä saap? 

Ma ole aru saanu, et maasiku 
kõlbave väige äste soolaste süüke 
manu kah, egäsuguste salatide 
ja esiki liharulli sissi. Kõneleme-
de sellest, et maasikukuuke om 
tuhandide kaupa vällä mõteldu. 
Söögitegemise man piap mõttel 
lennäte laskma. Ma kae laske, 
vaateme, mes vällä tulep.

Kudas sa oma edespidist elu 
ette kujutet? Kas olet 10 aaste 
peräst iki Mulgimaal ja kasvatet 
marju?

Oma mõtten ma tahas muduki 
kümne aaste peräst kah viil Mulgi-
maal olla, aga kes tääp, kudas elu 
lääp. Ma usu ja looda, et ma ole sis 
joba tubli pereemä, kes tiip sedä, 

mes talle miildip. Võib- olla om 
nii maasiku, a võib- olla ole ma 
joba midägi muud vällä nuputen 
– eläme näeme!

Ülikoolist sait bakalaureuse-
raadi just kätte, kudas Sa nüid 
sügüse õpmisege edesi läät? 

Ma viil täpseld ei tää, a ole mõ-
telnu, et kae Talna Tehnikaülikooli 
magistreõpese minna. Peris kindel 
viil ei ole, nüid tulepki  pakild 
mõtleme ja tegutseme akate. 

Mes sa arvat, mesperäst om 
sinutaolisi nuuri, kes maale 
jääve või tuleve ja siin esi omale 
tüükotusse loove, vähä?

Ma usu, et pallude arvave, et 
kunnigil palgatüüline olla om õlp-
samb ja ju ta sedäsi om kah. Egä äri 
man om oma riski, sedäviisi kah 

maasikakasvatuse man, ja tüüd om 
muduki pallu.  Inimese lihtsald ei 
julge sedä riski võtta. 

Noore läävegi maalt ärä just 
tüüpuuduse peräst ja – ausald 
ütelden – egä maainimeste palga ei 
pane kah just  rõõmu peräst lakke 
kargame. 

A mia es taha ja ei taha maalt 
ärä minna, selleperäst ma pidigi 
midägi muud vällä mõtleme ja 
akassi maasikit kasvateme. 

Midä sii ettevõtjaelu siule 
õpeten om?

Ma ole aru saanu, et üttepuhku 
om vaja oma laane ja tegemisi joo-
su päält ümmer muuta ja kige selle 
man tulep miil rõõmus oida, sest 
sis om pallu, pallu kergemb. Egä 
kõrd, ku sii rasse suvi läbi saap, om 
maru ää olla ja siande tunne, et ma 
saa üitstapuha millege akkame!

Esiki oma irmege?
Jah, ennemb ma pellässi näitu-

ses irmsaste konne, iki kohe ullu 
muudu.  Sii olli üits kige irmsamb 
asi maasikupõllu tegemise man, 
sest maasikide vahel om ju nõnda 
pallu konne. A sii irm läits joba 
edimese suvege üle, sest mul es ole 
ju midägi tetä, ma pidi nendege 
lepma. Egä ma prilla kah neid just 
peo pääle ei võta ja musuteme ei 
tüki, a ma saa nüid üten konnege 
sama nurme pääl oltu.

Küsinu ja mulgi kiilde säädan
Kristi Ilves

Mulke Seltsi ettevõtmise
Mulke Selts tähistep sii aaste 

oma asutemise 80. aaste-
päevä. Ettevõtmise om kik selle 
tähistemisege seot.

5. mail teime Villändi linna-
raamatukogun valla näituse, kos 
ollive vällän Mulke Seltse puult 
vällä ant raamatu, mulke näputüü  
ja pildi. Pallu pilte olli seltsi liikme 
Silvi Väljali tettu, a temä jätt meid 
sii keväde maha. Mulke Seltsile 
teie ta kah lipu, mis õnnistedi 
joba 1993. aastel Villändi Pauluse 
kirikun.

Viil ollive näitusel vällän Enno 
– Kustav Väljali luudusest tettu 
päeväpildi.. Nüid om näitus läbi.
Oleme tänuligu Villändi raama-
tukogu tüütegijile ja juhatejele 
Reet Lubile, kes mede ettevõtmist 
toetive ja näituse üles säädsive.

7. juunil kogunive mulgi Tal-
nast, Tartust, Pärnust ja Villändist 
Mustla pääle, et ütenkuun olla 
kihelkonnapäeväl ja osa saia III 
Mulgi pidust. Kokku olli tullu 
126 mulki. Mustla päält sõitsime 
edimelt Kärstne poole. Teieme 
piatuse Laiakivi man, kos laul-

sime A. Renniti laulu „Kallis 
kotus” ja jagasime  kamakäkki. 
Siinkotal  tahas ütelde, et And-
res Renniti viimane puhkamise 
ase om Villändi vana surnuaia 
pääl, kos me panseme eelmine 
õhtu kah küindle palame. Edesi 
käisime Kärstne koolimajan, 
mis sügüsest enämb latsi vastu 
ei võta. Olli jusku kurb, et maal 
latsi nõda vähäs jääp ja kooli piave 
usse kinni paneme. Ää, et lasteaid 
viil edesi om ja maja peris tühjäs 
ei jää. Vägä kenä käimime olli 
meil Karksi kabelimäele, kos om 
üles ehitet kabel ja pallu ümmert 
kõrda tettu . Aituma neile noor-
tele inimestele, kes om võttan 
süämeasjas üits paik ilusas tetä ja 
vällä uuri selle koha aalugu. Ku 
meil oles rohkemb siandsit akkajit 
inimesi, sõs oles mede armas 
kodumaa pal`lu rohkemb kõrran.

Enne Mustla pääle jõudmist 
teieme piatuse „Õnneliku Mulgi 
pere” man. Ilm olli ilus ja kigile 
miildis luudusen ringi vaadete. 
Mede reisi iistvedäjes olli kohalik 
mulk Nabra Tiiu, kelle täädmise 

ja mulgi kiil kigile miildisive. Ai-
tuma talle mede kigi puult.

Kätte olli jõudan lõuneaig. 
Mustla rahvamjan  olligi lavva ka-
tet ja ää süük läits kigile äste kõttu. 
Üllätuses olli pantu lavva pääle 
söögi kõrva kigile ilusa Mulgimaa 
lipukse. Ää süük, lahke vastuvõt-
mine ja ilus ilm teie mede päevä 
miildives. Nüid olligi aig üles otsi 
III Mulgi pidu paik. Jõusime Suist-
lese ja sääl panti meid rongikäigu 
etteotsa. Olli peris uhke tunne 
kõndi läbi Suistle keskpaiga jõe 
viirde, kos läits valla tants ja laul. 

Päev olligi jõudan õhtuse ja 
aig jälle kodudese minna. Tahas 
tänäde neid inimesi, kes ollive selle 
päevä nõnda äste ette valmisten ja 
läbi viisive.

Järgmise suurembe kokkutu-
leku tiip Talna Mulke Selts sügüse 
oktoobren. Siinkohal soovi ma 
kigile ilust suve, meeleperätsit 
kokkusaamisi ja äste tugevet ter-
vist, et iki jälle kokku saia. 

  Tarvast mulk 
Leili Weidebaum
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III Mulgi pidu läbi piduliste silme
Ilmar kõverik, Tõrva kirik-

kammersaali peremiis: Ilus 
kodune ja süämlik pidu olli. 
Tillikse asja leive ää meeleolu: 
põhupalli ja torupilli jne.  Rongi-
käik olli muduki uhke, a sääl oles 
võinu kah pasunekuur mängi, sii 
oles tennu sedä viil uhkembes. 
Pallu olli nätä Mulgimaa lippe, 
mes näitäp et lipp om äste omas 
võet. Tore olli vaadete, kui pallu 
lasterühme meil olemen om. 
Suistlen om muduki äste ilus pi-
dukotus, rõuna päält olli ää vaa-
dete kikki tantse ja tervet pidu. 
Sii olli sõbralik pidu, millest jäi 
süämese tore tunne. 

Meeta Meltsas, Tartu Mulke 
seltsi vanemb: Väige tore pidu 
olli. Parembet asja, kui siande 
ilus pidu oma kodukotussen, ei 
saagi olla – mia ole ju Tarvastu 
mulk. Sii olli nendest kolmest 
peetu Mulgi pidust kige ilusamb, 
sest ta olli Tarvastun. Selle iist 
tulep kitta kikki neid kõrralde-
jit: Tarvastu vallavanembet, Alli 
Laandet ja pallusit tõisi. 

Ester Rusing, mulk Arju-
maalt: Sii Suistle om mulle 
nii armas kotus. Mul om esiki 
päevapilt selle kooli usse pääl 
tettu, kui ma lõpeti siin 8. lassi. 
Sii jõeviir ja kik om nõnda ilus. 
Kahju pallald, et sii Kabelimägi 
om kadunu – ei ole enämb kõr-
ran. Sii olli meile armas kotus. Sii 
olli miu jaos üits ilusambit päevi 
viimaste aastide sihen. Ilusambet 
pidu ei mõista enämb tahtagi. Ma 
tahas tänusõna ütelde kigil kõr-
raldejil ja taevaesäl, et ta meile 
siandse ilusa ilma and – sii olli 
nigu kingitus viil päälekauba. 

Kalle Vister, „Õnneligu 
Mulgi pere“ esä, üits pidu juh-
test: Mulgi pidu om iki uhke ja 
ilus. Täembene pidu olli sellepe-
räst esieränis ilus, et mul olli uhke 
pere. Ku ma Tõrvan pidu juhtsi 
kaits aastet tagasi, sis mul sedä 
es ole. Pere om iki kige tähtsamb 
mede elun. Kige ilusamb olli sii, 
ku tuudi Mulgimaa lipp, panti 
palame pidutuli ja pidu lõpp 
olli kah maru uhke, kui kik sii 
rahvaulk olli ütenkuun latsi pääl.

Laadaplatsi pääl sai nii müvvä, süvvä ku ülesastmisi vaadete. Margus Põldsepp oma lõõtsapillipoistege.

Pidutule pannive palame Mulgi vallavanembe ja linnapääde.

Andi Reitel müüs laada pääl oma tettu 
koduõlut ja selle kõrva soolaube. Õlut mekip 
Vello Õmblus.

Rongikäigu ihenotsan olli üits esieränis kõrget kasvu Mulgi miis.

Rongikäik tulli Suistle poodi mant mõisa ala Õhne jõe viirde.

Karksi-Nuia Sõlesepä rongikäigun.

Tõrva laulunaistel ollive sellän imeilusa sinitse leidi.III Mulgi pidu pääl astsive üles 21 laulukuuri ja -ansambeld.

Vambola lasteaia latse, uvve pidurõõva sellän.
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Karl Kristofer Alp, Tarvastu 
Gümnaasiumi IV lass: Sii Mulgi 
pidu olli miu arust kigist tõistest 
Mulgi pidudest toredamb, sest 
ma sai nii tantsi kui olla õnneligu 
Mulgi pere poig. Vahva olli sii, 
et laat ja pidu ollive samal aal. 
Ma mõtli, kudas nii pallu mul-
ke üte tillikse kooli spordilatsi 
pääle ärä mahuve, a mahtusive 
küll. Sii aaste olli väige pikk 
rongikäik. Ku ma vaadessi ütest 
otsast tõise, sis lõppu es näegi. 
Muduki miildis mulle, kudas 
Tarvastu vallavanemb tõiste 
vallavanembidege raha luges, et 
tääda saia, kes 2016. aastel pidu 
tiip. Võit Villändi vallavanemb. 
Ma looda väige, et sis tulep sama 
vahva pidu.

Kadri Nugis, käsitüümeis-
ter: Mia olli Mulgi pidul peris 
edimest kõrda. Mulle miildis 
sii, et me, kaupmihe, saime kah 
pidust osa - päevätse sündmu-
se ollive puha mede nõna all. 
Raasike uutmede asi olli sii, et 
kaupmihe pidive kah oleme 
rahvarõõvin või linatsin rõõvin. 
Sii olli tore mõte, a kik müüjade 
iki sedäviisi rõõvin es ole. Pidu-
konsserdist miildis miule kige 
rohkemb tantsuosa, sest miu 
ende latse kah tantseve – kohe 
vesi tulli silmä. Uskmede pallu 
olli iki neid mulke sääl kuun. 

Alar Karu, Tarvastu vallava-
nemb: Mulgi pidul olli edimest 
kõrda Mulgi mure telk, ma arva, 
et sii om peris ää akatus, sest kui 
me kulleme, midä mede inimese 
kõneleve, sis egä kolmas sõna om 
„muretseme“. Ma usu, et ku me 
egä pidu aa lakkame siast telki 
tegeme, sis jääp mulkel sedä mu-
retsemist kah vähembes. Kui om 
tõeste tõsine mure, sis sääl telgin 
om puha Mulgimaa tähtambe 
mihe latsin ja aviteve selle mure 
ärä lahende.  

Eino Pedanik, kultuurimi-
nisteeriumi rahvakultuurinõu-
nik: Ma ole käinu kigil kolmel 
Mulgi pidul ja miule tundus, et 
egä piduge lääp järest parembes. 
Pidukotus olli äste valitu. Tore 
olli kah päevä peetu perede 
võistelus ja sii, et konsserti juhat 
Õnnelik Mulgi pere. Miildisive 
kah tillikse mulgi oma kasvate-
jidege ringmänge mängmän. Sii 
viip mulgi kultuuri edesi. Ilma 
mõistave mulgi kah valide. 

Tulevest pidu pias akkame 
ette valmisteme kohe, ku eelmine 
om läbi saanu. Kindlaste pias 
pidu jaos otsma siandse aa, ku 
maakonnan ei oles tõisi suuri 
ettevõtmisi, sest sis oles pidulisi 
rohkemb ja ülesastjil endil om 
kah rasse, ku üte nädälivahetuse 
pääl om mitu pidu. Mulgi pidu 
laat pias edespidi oleme viil 
mulgiperätsemb – mulgi süük ja 
käsitüü rohkemb inda! 

Kai Kannistu, III Mulgi 
pidu laadapäälik: Tore olli sii, 
et pidu manu käis laat kah. Ma 
pellässi, kas iki inimese tuleve 
„Õnneligu Mulgi pere“ võistelu-
sele, a kik kümme omavalitsust 
võtive osa – sii olli tore. Mulle 
miildis terve päev, kik inimese 
ollive rõõmsa ja ään tujun, ole-
mine olli vaba ja lustiline. Kik sii 
aig olli midägi tetä, a pakki es ole 
pääl. Olli siande lahe esiendes 
olemine, sii es ole tõistel näitä-
mise pidu, päämine olli, et endel 
oles ää kuun olla ja pidu pidäde. 
Ää olli kah pidu elü, lauljit olli 
äste kuulda. 

                  
 Pildi: Helen Vunder                    

“Õnneligu Mulgi pere” mängun pidi egä pere 
pää oma pere sellän pidu pääle viima.

Edimese ülesastja ollive pidu pääl Mulgimaa latse.Vallavanembe Alar Karu ja Ene Saar. 2016. aaste 
Mulgi pidu tulep Villändi vallan Paistu kihelkonnan.

Pidu laulupäälik  Kristjan Õmblus.

Vägikaikavedu 
om üits lustiline 
vanaaigne 
meeste mäng.

Ilus ilm ja rõõmsa inimese leive ää pidutuju.

Pidu perämine tants olli Andres Renniti “Kodukotus”.
Tammepärjä saive pähä pidu iistvedäje Alli Laande, Kristjan Õmblus, Valdeko Kala-
mees ja Kersti Vunder.
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Kudas Karksin lambit mõsti ja pöeti
Vanal eestlasel olli karja kas-

vatemine ja põlluarimine 
kige tähtsemp tüü.

Kik vajalik sai laudast ja põllu 
päält. Lambast sai süvvä. Villast 
tetti rõõvit nii egäpäevätses, lau-
latuses kui kah kirikun käimises. 

Egän peren peeti lambit nii 
pallu ku saie, kudas karjamaad 
olli. Ku sii karjamaa olli pehme, 
vesine, sis es saa lambit pidäde. 
Neil tullive massalutiku ja na 
koolive maha. Rohtu es ole. Anti 
küll suula ja kuiva einä, aga sii 
es avite.

Karksin pöeti lambit kolm 
kõrda aasten: Abja laadas, lihaei-
tes ja ristipäeväs. Suve ja sügüse 
olli pügämine peris nallaasi. 
Lamba aeti jõe või tiigi viiri, 
latse aeti lambit  vette karjateme. 
Mõskje tõmmas tagumisest jalast 
kinni ja võeti luum edimisi jalgu 
pidi kanles, viiti jõkke ku tolmas. 
Tallekse jäive jõe viiri rüükme ku 
pasune. Suuri jämmit lambit kut-
suti türkes. Neid ands vette saia: 
üits tõmmas iist ja tõine tõugas 

tagast. Lamba veeti kaunis sügä-
vese, nõnda et vesi ulat üle sellä. 
Naise ollive kördivärvlest saadik 
viin. Õõruti kõtualutsit ja ku-
bemit sitast puhtes. Tulli vaate, 
et vesi lambal kõrva ei lää. Ku 
lammas kalda pääle sumas, sis 
mõskje üüds järgi: ”Poig perrä. 
Poig perrä!” Sii tõi tallekseõnne. 

Nõnda sai lammas puhtes ja vill 
olli peräst kujumist ilus ja ko-
hev. Ku ilm olli ilus, sis kujusive 
lamba joba karjamaal iluste ärä. 
Üüses panti ala puhtit õlgi, et 
looma sasipuru egä sõnnikuge 
ütte ei saas. 

Nõnda olli suve ja sügüse. 
Talve tuudi lauta suur tuuber. 

Lammas pisteti vii sissi. Mõsti 
ruttu, es laristede viige ja mõsk-
mises vaadeti iki lämmempet 
ilma. Ku tiiki egä muud viikogu 
es ole, sis pöeti niisama.

Pügämise man vaadeti kah 
kuud. Noorel kuul pöet vill olli 
pikk ja siidine.

Eesti sorti lamba ollive väikse 
kõrvege ja pika kerege. Lammas 
tõmmati õvve pääle pant rõõva 
pääle pikäli, pää pügäje sülen. 
Jala ollive kokku seot. Pöeti 
lambarauduge. Nendesamade-
ge piirati abet, lõigati juussit ja 
rõõvast. 

Kigepäält pöeti pää ja kaal 
puhtes. Nii kotusse ja illemp  ku-
beme, kõtualutse ning jala ollive 
kige rassempe pügäde. Sellä ja 
külle päält läits ku ludin.

Ütelti iki, et lamba kaala 
pügämine, aianuka künmine, 
pastlenuki paikamine ja latse 
sita ruukmine olevet  nii kige 
rassempe tüü.

Peräst vill sorteeriti. Suvitse 
villa ollive kige parempe ja kige 

puhtempe. Jala, kõtualutse ja 
tallekste vill panti eräldi, sii olli 
alamp vill ja peräst tetti neist 
egäpäevätsit kindit ja sokke, ääst 
villast aga rõõvast.

Karksi-Nuia Mokalaada nai-
se võtive kah ütel ilusel kevädisel 
päeväl ette lamba pügämise. 
Tahtsime kaia, kas om viil mee-
len. Egä nüidsel aal kennigi 
enämp lambit rauduge ei püä, 
selle jaos om iki elektreriista. Vill 
ei ole kah enämp kuigi tähtis. 
Mõne viskave selle esiki mineme. 
Me pügäsime lambakse iluste 
ärä. Tore olli olla. Vilumetsa 
Julius mängs lõõtsa, pääsukse 
sädistive, mõtsan kukkus kägu, 
õvve pääl valvas kukk oma kana-
karja. No mis ilusempet asja sa 
viil tahat kaia! Lambapügämise 
võtt Mõtsa Ille iluste vilmi pääle, 
et peräst ää tõistele kah näitä.

Peräst pansime villa likku ja 
sügüse akkame keträme ja vaa-
teme, mis vällä tulep.

Palu Elve  jutu pans kirja 
Lepiku Viiu

Valmis saive kaits uut 
mulgikiilset multivilmi
16. mail peeti Mustla pääl Tar-
vastu gümnaasiumin edimest 
kõrda Villändimaa koolilaste 
animavilmivestivali. Teemas 
olli “Miu kodukandi rahva-
jutt“. Kokku saadeti võisteluse 
pääle viis vilmikest, millest 
kaits ollive mulgikiilse.

Abja gümnaasiumi laste vilm 
„Võlel om tillikse jala“ sai üte 
katest pääpreemiast. Laste ju-
hendei Laine Lindvest ütel, et 
vilmitegemise mõte tulli neil 
vestivali kutset näten. Kuna 
Laine esi om vilmivärgist uvitet, 
pakk ta katele latsele mõtte vällä. 
„Mõtlime üten IV lassi tüdruki-
de Maarja Petersoni ja Johanna 
Järvege tetä mulgikiilse multivil-
mi ja arvassime, et kige paremb 
ülesvõtmise kotus om Mulgi 
Ukuvakan. Mede mõte olli, et 
lugu piap kindlaste vaatejile 
midägi õpeteme ja osalistes võis 
olla kik nii tegelase, kel tulep sõs 
elu sissi, ku inimese Ukuvakast 
lännu om. Luu mõtlime vällä 
ütenkuun, tüdruku andsive nuk-
kele esi ääle kah. Pilte tetä olli 
Ukuvakan ää ja kerge, sest osa-
täitjit olli omajagu, käiku lätsive 
pupede, kinda jms. Vilmi jaos 
om vaja äste pallu päevapilte tetä 
ja selle pääle kulus ümäriguld 
neli tunni, kokkusäädmine võtt 
aiga umbes kuus tunni. Me jäime 
oma tettu vilmiksege rahule ja 

pähän om mõte tetä Ukuvaka 
salaelule kah järg.“

Tarvastu gümnaasiumi VI 
lassi mulgikiilne multivilm 
„Võrtsjärve veeren“ om sellest, 
kudas kaits suurt kivi om saanu 
Mulgimaale Kivilõppe randa. 
Muistelugu kõnelep, kudas Va-
napagan ja Kalevipoig kiviviska-
mise võistelust pidäsive. Vilmik-
se lõpuotsan saap neid kivilahka-
mit kah peris oma silmage nätä. 
Osalistes om plasteliinist tettu 
nuku, millege mängsive Stella 
Seidla, Cerly Saar, Liis Õmblus 
ja Külly Jõgi, luu lugesive sissi 
Sander Paks ja Kristiina Koltso-

va. Mulgi kiilde sääd Kristi Ilves, 
elü iist kand uult Jaan Tamm  ja 
kik sääd kokku VIII lassi poiss 
Renee Trei. Vilmitegemist ka-
mand Piret Kuropatkin. Sama 
lassi latse ja nende abilise teive 
minevaaste valmis maailma 
edimese mulgikiilse multivilmi 
„Pannkuuk“.

Kikki animavestivalile saa-
detu ja selle aal valmis tettu 
vilmiksit saap vaadete internetist  
www.youtube.com/playlist?list=
PLzUXIwdlOgZkyOC4fUInyw
MpuE-BGQUB0

Kristi Ilves

Allkiri

Kristi Ilves: Tarvastun peetu animavilmivestivalil vaadeti kik laste tettu 
vilmi ärä kah. Lina pääl Abja laste “Võlel om tillikse jala ek Ukuvaka 
salaelu”. Pilt: Alar Karu.

Elmingu Maimu lamba kaala pügämen. Pilt: Kristi Ilves.

KODUPAIK 780 – PAISTU PÄEVÄ 1.08 – 3.08.2014  

  RIIDE, 1. AUGUST 

 20.00 – Paistu aaluulise laulumänguge „Liisu“ astup Paistu   

             Rahvamajan üles Paistu näitemängupunt, pilet 3/1 € 

  PUULBE, 2. AUGUST PAISTU SPORDILATSI PÄÄL 

 10.45 – pidu akatus 

 11.00 – Eesti lahtise meistrivõistluse vabamaadluse absoluutkaalun 

 12.00 – laste joosuvõistelus 

 13.00 – lastejoosu autasustemine 

 11.00 – 13.30 –KAITSELIIDU relvanäitus ja õhkrelvast tulistemine 

 14.00 – Olstre – Paistu maanteejoosuvõistelus 

 14.30 – PÄÄSTEAMET näitäp uvvembet päästetehnikat 

 15.00 –päästevõistelus 

 15.30 – Olstre –Paistu maanteejoosu autasustemine 

 16.00 –päästevõistelus 

 16.30 – rahvaligu mängu ja võisteluse 

 18.00 – 19.00 – PASUNEKOORI KONSSERT  

 19.30 – Paistu aaluuline laulumäng „Liisu“ Paistu rahvamajan, pilet 3/1 € 

 21.00 – 01.00 – tantsitep AUDRU JÕELAVANDUSE PUNT 

 23.00 – GETTER JAANI  

  RONIMISSEIN - prii 

  BATUUDI – 2 €, õhupalli, jääjoogi, jäätis, kohvi – OÜ Simot 

  SOE SÜÜK – Mulgi Mugila ja Metsarõõmu kohvik 

  VÄLLÄPANEKU RAHVAMAJAN JA RAAMATUKOGUN 

 TULE OMA KODUKOHA PÄEVELE, TEGEMIST JAKKUS NII TILLIKSILE KU SUURDELE! 

  PÜHÄBE, 3. AUGUST 

 12.00 – konssert-jumaleteenistus Paistu kirikun 

 

 
 

                    

KODUPAIK 780 – PAISTU PÄEVÄ 
1.08 – 3.08.2014

KODUPAIK 780 – PAISTU PÄEVÄ 1.08 – 3.08.2014  

  RIIDE, 1. AUGUST 

 20.00 – Paistu aaluulise laulumänguge „Liisu“ astup Paistu   

             Rahvamajan üles Paistu näitemängupunt, pilet 3/1 € 

  PUULBE, 2. AUGUST PAISTU SPORDILATSI PÄÄL 

 10.45 – pidu akatus 

 11.00 – Eesti lahtise meistrivõistluse vabamaadluse absoluutkaalun 

 12.00 – laste joosuvõistelus 

 13.00 – lastejoosu autasustemine 

 11.00 – 13.30 –KAITSELIIDU relvanäitus ja õhkrelvast tulistemine 

 14.00 – Olstre – Paistu maanteejoosuvõistelus 

 14.30 – PÄÄSTEAMET näitäp uvvembet päästetehnikat 

 15.00 –päästevõistelus 

 15.30 – Olstre –Paistu maanteejoosu autasustemine 

 16.00 –päästevõistelus 

 16.30 – rahvaligu mängu ja võisteluse 

 18.00 – 19.00 – PASUNEKOORI KONSSERT  

 19.30 – Paistu aaluuline laulumäng „Liisu“ Paistu rahvamajan, pilet 3/1 € 

 21.00 – 01.00 – tantsitep AUDRU JÕELAVANDUSE PUNT 

 23.00 – GETTER JAANI  

  RONIMISSEIN - prii 

  BATUUDI – 2 €, õhupalli, jääjoogi, jäätis, kohvi – OÜ Simot 

  SOE SÜÜK – Mulgi Mugila ja Metsarõõmu kohvik 

  VÄLLÄPANEKU RAHVAMAJAN JA RAAMATUKOGUN 

 TULE OMA KODUKOHA PÄEVELE, TEGEMIST JAKKUS NII TILLIKSILE KU SUURDELE! 

  PÜHÄBE, 3. AUGUST 

 12.00 – konssert-jumaleteenistus Paistu kirikun 

 

 
 

                    

RIIDE, 1. AUGUST
•	20.00	–	Paistu	aaluulise	laulumänguge	„Liisu“	astup	Paistu		
													Rahvamajan	üles	Paistu	näitemängupunt,	pilet	3/1	€

PUULBE, 2. AUGUST PAISTU SPORDILATSI PÄÄL
•	10.45	–	pidu	akatus
•	11.00	–	Eesti	lahtise	meistrivõistluse	vabamaadluse	absoluutkaalun
•	12.00	–	laste	joosuvõistelus
•	13.00	–	lastejoosu	autasustemine
•	11.00	–	13.30	–KAITSELIIDU	relvanäitus	ja	
	 		õhkrelvast	tulistemine
•	14.00	–	Olstre	–	Paistu	maanteejoosuvõistelus
•	14.30	–	PÄÄSTEAMET	näitäp	uvvembet	päästetehnikat
•	15.00	–päästevõistelus
•	15.30	–	Olstre	–Paistu	maanteejoosu	autasustemine
•	16.00	–päästevõistelus
•	16.30	–	rahvaligu	mängu	ja	võisteluse
•	18.00	–	19.00	–	PASUNEKOORI	KONSSERT	
•	19.30	–	Paistu	aaluuline	laulumäng	„Liisu“
	 	Paistu	rahvamajan,	pilet	3/1	€
•	21.00	–	01.00	–	tantsitep	AUDRU	JÕELAVANDUSE	PUNT
•	23.00	–	GETTER	JAANI	

Ronimissein,	batuudi,	õhupalli,	jääjoogi,	jäätis,	kohvi,	soe	süük.
		Välläpaneku	rahvamajan	ja	raamatukogun.

TULE OMA KODUKOHA PÄEVELE, TEGEMIST 
JAKKUS NII TILLIKSILE KU SUURDELE!

PÜHÄBE, 3. AUGUST
•	12.00	–	konssert-jumaleteenistus	Paistu	kirikun
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L atsele

Nende ruute sissi om ärä paetet 10 tegemise sõna, otsi vällä! 
Loe ülevest alla ja alt üles ja viltu kah.
Suvel mia KÕNNI (kõnnin), JOOSE (jooksen), OJU (ujun), 
KITSU (rohin), PÄEVÄTE (päevitan), SÜÜ (söön), JUU (joon), 
KÕNELE (räägin), KÜDSÄTE (küpsetan), KARGA (hüppan).

SÄÄSE SURM
Rahvajutt

ÜITSKÕRD VANAL AAL ISTUN SÄÄSK ÄRJÄ SARVE PÄÄL JA IRISTEN (NARRIN) ÄRGÄ JÕV-
VETUS LOOMAS. SIS LENNÄNU ÄRJÄ SELGÄ JA IMENU AHNELT ÄRJÄ VERD ENDE SISSI. 
OLLU UHKE, ET TEMÄ KU TILLIKE LOOMAKE SUURE ÄRJÄ SELLÄN RATSA SÕITA SAAP 
JA TEMÄ VERD JUUP. PÄÄLE SELLE TA VIIL TEOTEN KAH ÄRGÄ. SIANDE ASI AANU ÄRJÄ 
VIHATSES JA TA LAUSUN:
„KU SIA MIU KIUSAMIST JÄRGI EI JÄTÄ, SIS MA SÕKU SIU PÕRGU PÕHJA.”
SÄÄSK LÖÖNU ENNEST VIIL UHKEMBES, ET OM OLEMEN ÜITS SIANDE LUUM, KES JULGES 
TEMÄLE VASTU AKATE JA TAHT TEMÄ PRIIUST ÄRÄ VÕTTA. PERÄST SEDÄ LENNÄNU 
SÄÄSK JÄLLE ÄRJÄ SARVE PÄÄLE, ISTUN SINNA MAHA JA PILGANU ÄRGÄ LAULUGE:
“SÕKU, SÕKU, SÕNNIKE,
VILETS VAENE VELLEKE!
EI SIA SÕKU SÄÄSE SELGÄ,
EI SIA KAKU SÄÄSE KARVU.
SÄÄSK SAAP ÄRJÄ PEREMIHES,
ÄRJÄ KUULSAMBES KUNINGES.”
SII TEGU AANU ÄRJÄ VIIL VIHATSEMBES. TA ÄIÄNU SARVEGE VASTU PUUD JA SÄÄSK 
SAANU SURMA. UHKUSE JÄREN TULLU UKKASAAMINE.
SEDÄVIISI OM VIIL PRILLA KAH – KU ÄRG VÄHÄTIGI SAAP, KAEP TA SÄÄSE KOHE MAHA 
LÜVVÄ. SÄÄSELE, KES PIAS JULGEME TEMÄ VERD IMEDE, VIRUTEP TA SARVE VÕI PÄÄGE.

MUSTIK KUREMARI MURAK VABARN  ARAKMARI   JOOVIK         

KÕRNITS PIIT ERNES SITIKMARI KAAL KURK

Murdeasjatundja saive Kihnu pääl kokku
Murdekeele õpeteje ja tõise 

asjast uvitet inimese saive 
Kihnu pääl  kokku 12. lehekuu 
päeväl. Iistvedäje olli Murulaugu 
Silvi Kihnu Instituudist. Väegä 
vahva olli minna mere takka ja 
viil üte päeväge kik tüüasja kah 
kõrda saia. Mede päe sai akatuse 
joba kella viie paiku, ku Kristi 
akas Suistlest sõitme ja Karksi-
Nuian korjas kah miu  autu pääle. 
Nõnda ollime kenaste õiges aas 
Munalaiu sadamen ja mõne-
kümne minuti peräst läitski sõit 
raamige Kihnu pääle. Sii olli küll 
tore, et ku mandre pääl tellites 
sõitmise jaos buss, sis nüid olli 
terve laiv murdeasjamehi täüs 
ja oles võinu joba sääl tüüjuttu 
aia. Sedäsi aga asi es ole, sest ka 
raamisõit olli vahva ja puultõis-
ku tunnige ollime Kihnu pääl. 
Tegelt saime sel aal joba arutede 
oma tegemisi nii võrukste ku ka 
setudege. Ollime ju mineve kõrd 
Manija pääl  joba äste  tuttaves 
saanu.

Kihnu sadamen tulli meil 
vastu tillike buss ja autu ja kik - 
kaits titte üten vangerdege  kah 
- sai bussi säetu. Sõita olli mõni 

kilumiiter ja joba näime Kihnu 
muuseumi ja koolimaja ja just 
nädäl ennemp palanu rahvamaja. 
Sääl teive mihe  nobeste tüüd. 

Nüid läits päe kava perrä. 
Kigepäält saime kävvä lasteaia 
ommukusõõrin või koolin kihnu 
keele tunnin. Latse õpive sääl 
egän lassin kihnu kiilt kuni üts-
mende lassini. Tunn om üits kõrd 
nädälin. Latse mõistsive oma 
saare kiilt väegä äste. Lasteaian 
olli muduki ime sii, et seinte pääl 
olli äste pallu kihnukiilsit sõnu – 
kik nädälipäevä, kuu ja kah muu 
nime ja lause. Lasteaiaõpetei 
kõnelep rühmän kolmeaasteste 
lastege kah kihnu keelen. Kenni-
gi es piä sedä imes. Muduki olli 
sii iki uhke vaatepilt ku tillikse 
latse om lasteaian oma riibukör-
dige. Kik kooli- ja lasteaiaõpeteje 
ollive kah muduki rahvarõõvin.

Äste tore olli koolilaste kihnu 
laulu ja tansutunn, kun latse laul-
sive ja tansive kihnu rahvalaule 
ja tanse. Egä laits saap kik kihnu 
laulu ja tansu enne selges, ku 
läep koolist ärä. Latse es tii sedä 
suguki vastumeeli. Lõõts ja viiul 
mäng ja kik latse tääsive, mis 
lugu sii nüid om.

Kige selle lõpetuses olli meil 
kah üits tõsitsemp asi aia. Ari-
dusministeeriumin om joba aas-
tit ollu Eesti keele piirkondlike 

keelekujude arendemise kava. 
Sii sai üle kaetu tänu  aridus-
ministeeriumi esindejele Valge 
Jürile ja kultuuriministeeriumi 
rahvakultuuri kige suurempele 
toetejele Pedanik Einole. Olli 
tullu aig anda aru, mes om joba 
tettü. 

Juturingin, kun egäüits sai 
kõnelde, mis kunnigil tetäs ja ku-
das om lännu, es piä  mulgi küll 
pääd norgu laskme, sest olli nii 
mõndagi näüdäte ja kõnelte - sõ-

naraamat, lauluvihk, neli tüüvih-
ku, aaleht, uudise Vikerraadiun, 
keelepesä, õpetejide koolitamine, 
tunni Olstre koolin, suurte ine-
miste murdetunni Tarvastun ja 
pallu muud kah viil. 

Jah, asi om lännu küll edesi 
ja inemisi,  kes sellege tegeleve 
om peris pallu, a alati om midägi 
õppi ja kõrvu takka panna. 

Selle jaos om ää, ku sedäsi 
kokku saias ja oma kogemusi 
jagates. Päe olli pikk, aga kasulik.

Alli Laande
Mulgi keele õpeteje 

 

E T Ä S D Ü K E R T 
P J I N N Õ K O I U 
Ü U Õ Ä M Õ J Ü Ü S 
A U H G N E D E S A 
G B V E S P T D Ä T 
R T L O R Ä U E B N 
A E O O V P S Ü A Õ 
K J S E D H T J K U 
G H Ä S O V I Ä J L 
Ü P J P D N K O M Ö 
 

Nende ruute sissi om ärä paetet 10 tegemise sõna, otsi vällä! Loe ülevest alla ja alt üles ja viltu kah. 

Suvel mia KÕNNI (kõnnin), JOOSE (jooksen), OJU (ujun), KITSU (rohin), PÄEVÄTE (päevitan), SÜÜ 
(söön), JUU (joon), KÕNELE (räägin), KÜDSÄTE (küpsetan), KARGA (hüppan). 

 

 

SÄÄSE SURM 

Rahvajutt 

ÜITSKÕRD VANAL AAL ISTUN SÄÄSK ÄRJÄ SARVE PÄÄL JA IRISTEN (NARRIN) ÄRGÄ JÕVVETUS 
LOOMAS. SIS LENNÄNU ÄRJÄ SELGÄ JA IMENU AHNELT ÄRJÄ VERD ENDE SISSI. OLLU UHKE, ET TEMÄ 
KU TILLIKE LOOMAKE SUURE ÄRJÄ SELLÄN RATSA SÕITA SAAP JA TEMÄ VERD JUUP. PÄÄLE SELLE TA 
VIIL TEOTEN KAH ÄRGÄ. SIANDE ASI AANU ÄRJÄ VIHATSES JA TA LAUSUN: 

„KU SIA MIU KIUSAMIST JÄRGI EI JÄTÄ, SIS MA SÕKU SIU PÕRGU PÕHJA." 

SÄÄSK LÖÖNU ENNEST VIIL UHKEMBES, ET OM OLEMEN ÜITS SIANDE LUUM, KES JULGES TEMÄLE 
VASTU AKATE JA TAHT TEMÄ PRIIUST ÄRÄ VÕTTA. PERÄST SEDÄ LENNÄNU SÄÄSK JÄLLE ÄRJÄ SARVE 
PÄÄLE, ISTUN SINNA MAHA JA PILGANU ÄRGÄ LAULUGE: 

"SÕKU, SÕKU, SÕNNIKE, 

VILETS VAENE VELLEKE! 

EI SIA SÕKU SÄÄSE SELGÄ, 

EI SIA KAKU SÄÄSE KARVU. 

SÄÄSK SAAP ÄRJÄ PEREMIHES, 

ÄRJÄ KUULSAMBES KUNINGES." 

SII TEGU AANU ÄRJÄ VIIL VIHATSEMBES. TA ÄIÄNU SARVEGE VASTU PUUD JA SÄÄSK SAANU SURMA. 
UHKUSE JÄREN TULLU UKKASAAMINE. 

Värvi egä sõõr sedä värvi, mes värvi om selle sissi kirjutet mari või aiavili. 

Kihnu koolin om lastel egä nädäl kah tunn, kos õpites selges kik Kihnu 
laulu-tantsu, midä egä õige kihnlane täädma piap. Pildi: Kristi Ilves.

Tillike kihnu tüdruk lasteaian. Kört 
om egäpäeväne rõõvas.
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TULEMEN

Na
va L

ava kava 2014
Eimtalin
27.	ja	28.06	MAAILMAVILMI	PÄEVÄ	Eimtali	rahvamajan.	Vaate	manu	www.erm.ee	või	
www.worldfilm.ee

Tõrva kirik-kammersaalin
12.07	kell	22	C	-JAM	-	päeväveerikukonssert
19.07	kell	19	klassikatähe	2013	ja	2014	Marcel	Johannes	Kits	ja	Katariina	
Maria	Kits	
06.-08.08	LUUDUSPÄEVÄ	“LAS	JÄIÄ	ÜITSKI	MÕTS“
06.08	kell	8	Tõrvan	Kevade	tn	1	„Sinine.	Must.	Valge“.	Kõnelep	aaluulane	Küllo	
Arjakas,	mängip	Pühäjärve	Puhkpill;	kell	14	matk	„Seitse	tervendevet	puud“,	tiijuht	
Tartu	ülikooli	õppejõud	Ain	Raal;	õhtu	kirik	-kammersaalin	konssert	„Elükristalli“
07.08	kell	8	luudusmatk	Elme	lossivaremide	sihen,	tiijuhi	Kristel	Vilbaste	ja	Mikk	Sarv,
kell	14	luudusmatk	Kuurkülä	mõtsan	„Põdra	elu“,	tiijuht	Jüri	Tõnisson	
keskkonnaministeeriumist.	Matk	lääp	edesi	Kuurkülä	Valgjärve	veeren,	tiijuht	Mikk	
Sarv,	kell	21	kirik-kammersaalin	ans	Robirohi	konssert
08.08	kell	18	„Paevana	provessur	Rein	Einasto-80“;	kell	21	-22		matk	Elme	
turbaraban,	laulap	Tõrva	naiskammerkuur;	kell	23	kirik-kammersaalin	konssert	
„Üüserenaad“
15.08	Tartu	Arsise	kellaansambel	

Tõrvan 
Linnaraamatukogun	Andrus	Abeli	päeväpildinäitus	”Linnu	mede	koduaian”	
04.07		kombineeritud	võistlus	(juuskmine,	kanuusõit,	rattasõit)
11.07,	18.07,	25.07	-	Tõrva	maastikurattakrossi	meistrevõistluste	I-III	jagu
31.07	-	Tõrva	linna	kergejõustiku	meistrevõistluse	
04.08,	11.08,	18.08,	25.08	–	orienteerumise-	ja	kepikõnnipäevä	
06.08	-	10.08		TÕRVA	TULE	PÄEVÄ
06.08-09.08	rahvusvaheline	PUUKUJUDE	VESTIVAL	
07.08-08.08	-	I	MULGI	VILMIVESTIVAL
08.08-10.08	-	Eesti	Keraamikide	liidu	aastenäitus	
08.08-09.08	-	Eesti	naiste	rannavõrkpalli	meistrevõistluse	
09.08	-	Tõrva	Loits	2014	
16.08	-	Meie	Liigume	III,	Tõrva	krosstriatlon,	Eesti	krosstriatloni	meistrevõistluse
17.08	-	Meie	Liigume	I	Tõrva	maanteetriatlon
30.08	-	VII	Tõrva-Elme	kergejõustikupäev	olümpialastege
05.09	–	XXXI	Tõrva	kolme	järve	juusk
Vaate	manu	www.torva.ee

Alliste kirikun
20.08	kell16	lassikatähe	Heigo	Rosin	(marimba)	ja	Johan	Randvere	(laver)	

Abjan
29.06	kell	12	Baasi	järve	veeren	võrkpallivõistelus	
17.-20.07	ABJA	SUVEPÄEVÄ	
08.08	kell	19	Seasaare	Näitemänu	Seltsi	lustimäng	”Toonekurg”	noordekeskuse	
man	
28.08	kell	17	lubi	”Meelespea”	piduõhtu	
24.09	kell	18	Eesti	Konssert	-	Lauri	Väinmaa
Välläpaneku	Abja	kultuurimajan:	juuni	-	põllumajandusrevorm	ja	karikatuurinäitus	
”Linlane	naarap”;
Juuli	-	Janika	Leiuri	päevapildi	ja	rändnäitus	”Savvusann	–	mi	uma	sann”;	august	–	
„Eesti	esiseisvuse	sünd“;	september	–	„Marimekko	-	Soome	disaini	lassika“

Lilli luudusmajan
1.	juunist	1.	septembreni	om	maja	valla	riide,	puulbe	ja	pühäbe.	Maja	ümmer	
askeldeve	kodulooma.	Majast	saap	täädust		ja	kaarte	Mulgimaa	vaatemist	väärt	
kotuste	ja	luudusradade	kohta,	saap	tetä	täädmistepruuvi,	käiä	aaluukambren,	
vaadete	luudusvilme,	võtta	laenu	pääle	matkatõukerattit,	nendege	maastikumängu	
mängi	jpm.	Majan	om	kah	RMK	tääbepunkt.	Küsi	manu	tel	513	2994.
MTÜ	Lilli	Luuduskeskus	kõrraldep	Keskkonnainvesteeringide	Keskuse	abige	2014.	
aaste	suvel	ja	sügise	õpmisereise	täiskasvanu	inimestel,	luuduse-	ja	mulgi	kultuuri	
laagrit	lastel.	Vaate	manu	www.looduskeskus.ee	ja	Facebookist.	

Karksi-Nuia kultuurikeskusen
29.06	kell	18	Seasaare	Näitemängu	Seltsi	”	Toonekurg”	
30.06	kell	10	doonoripäev
01.-31.07	Anne	Helene	Gjelstadi	päeväpildinäitus	”Suur	süä,	tugeve	käe”.	
11.-12.07	KARKSI	VALLA	KODUKANDIPÄEVÄ	ORDULINNUSSEN:
11.07	kell	20	ans	Angus	ja	Singer	Vinger,	tantsus	DJ	Tõnis	Kotsar.	
12.07	kell	10-16	käsitüümeistride	laat;	kell	10	laada	vallategemine,	üles	astuve	
Karksi-Nuiapasunekuur	ja	rahvamuusikaansambel	Lustipill;	kell	11	laste	jaos	
muusikaetendus	„Võlukirves“;	kell	12	Karksi	valla	rahvatantsja,	kell	13-16	VII	
Karksi	ordumeistre	valimised,	kõtutantsja	jpm;	kell	16	vokaalansamble	Miinus	
Seitse	konssert	Peetri	kirikun;	kell	19	Marek	Sadama	konssert,	peräst	sedä	
suvepidu	ansamblege	L`Dorado	ja	retrodisku
01.08	sinitsen	saalin	päeväpildinäitus	”Balti	kett”	ja	II	kõrra	pääl	välläpanek	„Orhidee”
09.08	kell	10	maleturniir	”Karksi	ratsu”
23.08	„BALTI	KETT	25“	Lilli-	Unguri	piiripunktin:	kell	16	käsitüümeistride	laat;	
kell	17	ans	Tuulepuu	ja	Gööna	kooli	kuulmeistride	ansambel	(LV);	kell	18	miiting,	
Politsei-	ja	Piirivalveorkester,	solisti	TÕNIS	MÄGI	ja	MIKK	DEDE,	ans	Perkons	
(LV);	tuli,	kinubuss	jpm
24.08	kell	10	jalgrattamatk	Karksi-Nuia-Ruhja,	akatus	Karksi-Nuia	kesklatsi	päält	
01.09	kell	16	sinitsen	saalin	Allikide	maalinäitus	”Enno	ja	Enn”	
02.09	kell	16	Karksi-Nuia	Noordekeskuse	luuvusringi	Susher-Vusher	näitus
05.-06.09	VII	KARKSI	MIIVESTIVAL
13.09	kell	14	Mulgi	oma	ülikuul
13.09	kell	20	tantsuõhtu
20.09	kell	10	Karksi-Nuia	päev	Ruhjan
.

Projekti iistvedäi Jaak Kõdar  513 1691, jaakkodar1@gmail.com  

Mulgi Kultuuri Instituudi väljaanne Üitsainus Mulgimaa

Ajalehe väljaandmist toetab  “Mulgimaa kultuuriprogramm 2014–2017”

Toimetus: 
e-post: ajaleht@mulgikultuur.ee
post:  Mulgi Kultuuri Instituut, Pärnu mnt 30a, 
           Abja-Paluoja, 96403 VILJANDIMAA
toimetaja:  Kristi Ilves, tel. 5344 8176
tiraaž: 3000, küljendus ja trükk: OÜ Vali Press

11.00 Tarvastu kiriku ja kihel-
konna 780. nimepäevä tänu-
jumaleteenistus. Teenip EELK 
pääpiiskop Andres Põder.
13.00 kirikukohvi
14.00 ringkäik „Keskaigne 
Tarvastu kirik“ Kaur Alttoa 
iistvedämisege
15.00 vilmikava „Mälestuse 
Eestimaa minevikust“. Tõiste 
ulgan Elme, Karksi, Paistu ja 
Tarvastu vaate ja inimese
16.00  ürgäme piitretule
13.00-16.00 egä täistunni aal 
saap minna torni ja uuri orelit

VII Miipidu Karksi Ordulinnussen 
5. septembrel  2014
Akatus kell 19 viltuse tornige Karksi Piitre kirikun; 
konssert  Anton Medvedev (orel, laul, Nizni-Novgorod), 
Riina Reismaa (trompet), Anton Gogan (saksafon).
Peräst sedä lustiline näitemäng „Tenu ja valgus“ 
linnusse oovin.

6. septembrel  2014
kell 8-15 Mulgimaa sügüs- ja käsitüülaat
kell 10 Mesiniku ja täädlase peave loengit 
mesindusest ja luudusest.
Näituse, õpitua täiskasunutele ja lastele, puuvillä 
kaunistuse ek fruktodisain, õnneluus.
Kell 11 Mii- ja mulgi süüke mekmine, koduveini ja 
oidiste välläpanek, miikoogi kaunistemine, kultuuri- ja 
spordi ülesastmise, õnneluus,  kirbuturg.
Kell 16  miipidu lõpetemine, tegijede tänämine. Ostet 
kavade vahel võite luusmine.

Elme valla päev 
puulbe, 19. juulil Elmen

Kell 13 käsitüülaat:	
laata	viave	EDUARDAS	ja	MERIKE.
Kell 15 päevä	ürjätus:	vallavanemb	
ja	volikogu	esimiis	võtave	sõna,	
aukodanigu	välläkuulutemine,	
ääkõrravõisteluse	tänukirje	
üleandmine.
Kell 16.30	konssert:	tantsurühmä	
Hõbetäht,	Eideratas,	Liisud,	Jandali,	
Pastlapoolikud	ja	ansambel	Sillervo.
Kell 17 spordivõisteluse	ja	jõuproovi
Kell 20	astup	üles	Karl	Erik	Taukar
Kell 21	ansambel	Nööp
Kell 22	tuli	pandas	palame
Kell 24	ilutuli	lastas	taeva	ala

Kell 13-15 OHUTUSPÄEV	
Täädust	jagave
	Katsitseliidu	Valgamaa	malev,
	Päästeamet,	Eesti	Haigekassa,	
Maantiiamet,
	Politsei-	ja	Piirivalveamet,	
Eesti	Punatse	Risti	Valgamaa	Selts,	
Tamrex Stiiliraamat

M U L G I  K U L T U U R I  VE S T I V A L

18. JUULI 
Kell 16.00  vallategemine Eesti Vabariigi laulupiiriposti 
 nr 1man
Kell 16.30   Luuleküünin: „Meenuteme Kalev Raavet“,
                     dokumentaalvilm Kalev Raavest
Kell  18.00  Silvia Soro ja Jaak Kõdari näitemäng 
 „Ää inimene“ 
Kell  20.30 luuleküünin vabakava

19. JUULI
Kell  14.00  konssert „IME, ANDE JA MEISTRE“                                                             
Viiuliansambel „Tuuleviiul“, Katariina Maria KITS, Marcel 
Johannes KITS, Monika Evelin Liiv, Dmitri Pavlov.
Kell  16.00  luuleküünin dokumentaalvilm Kalev Raavest.
Kell  17.00 näitemäng „Ää inimene“ 
Kell  19.30  küünin juhtup ütte ja tõist   

20. JUULI
Kell 12.00 RMK perepäev „Ääle mõtsan“ 
Kell 15.00 Jaak Kõdari lastenäitemäng „REBÄSELUGU“
Kell 16.15 luuleküünin dokumentaalvilm Kalev Raavest
Kell 17.00 näitemäng „Ää inimene“

Tänavaaste pühitseve kolm 
Mulgimaa kihelkonda – Hallis-
te, Paistu ja Tarvastu – edime-
se kirjasõnan ülestähendemise 
780. aastet. 1234. aastel kut-
suti neli preesterd  - Allistest, 
Paistust, Tarvastust ja Vil-
ländist  - Vatikani, oma tüüst 
paavstile joba aru andma kah. 
Sedä auväärt tähtpäevä tahap 
Tarvastu kirikurahvas pühitse 
oma kihelkonna ja kiriku ni-
mepäeväl, peeterpaulipäeväl, 
29. juunil. Kirikun tulep mulgi-
kiilne tänujumaleteenistus, kus 
teenip kah Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku pääpiiskop 
Andres Põder.

Peräst sedä lustiline näitemäng „Tenu ja valgus“ 

Pane ennest kirja ja 
küsi manu tel 5695 8776 vai 
e-posti abige leili.nael@mail.ee

Leili Nael ja Malle Ereline
Karksi-Nuia AMS-ist

Tarvastu 
kihelkond 780


