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Laolupeotuli sõitse läbi aaluulise Mulgimaa
T

õisibe, 5. juuni perästlõunal
röögätive Tõrva linnavalitsuse
uune ihen oleve kolme võimsa autu
mooturi käimä. Nii ollive Kaitseliidu Valgamaa maleva sõeduki, mille
roolin istseve Elme ütsikkompanii
päälik noorembleitnant Heldur
Tellmann, kaitseliitlase Aare
Õispuu ning Endel Napast, kes
juhtse oma kätege renoveeritu
veneaigset autut. Edimese masine
pääle istseve Tõrva linnapää Agu
Kabrits, Mulgi Kultuuri Instituudi
juhatei Janne Järvelt ning Tõrva
kulduurimaea kunstiline juht Külli
Alumäe. Järgmise sõeduki pääle
sai Katrin Kannukese juhendedev
rahvamuusikaansambel Jauram
oma pillege ning rahvalaolik Ene
Vilipuu ja tantsuõpetei Valdeko
Kalamees. Alas tiikond läbi Mulgimaa küläde, linnu ja valdu, et
säälset rahvast 9. juunil Tõrvan
toimuvele Mulgi laolu- ja tantsupeole kutsu.
Kigepääld suundus seltskond
Jaurami pillilugude kõladen
Sooglemäele tulevese Mulgi äärberi
õvve pääle, kus lõkke paistel loits
Ene Vilipuu Mulgimaale õnne,
luuvit mõttit ja väärikit tegusit.
„Tulge kokku undrukumulgi, tulge kokku ubamulgi, tulge
kokku korbimulgi, tulge kokku
kapstamulgi, tulge kokku kanamulgi. Varsti puulbe õhtakene.
Tulge Tõrva Mulgi peole!“ kõlasive
Sooglemäe kõrge rõuna pääl mulke kokku kutsva sõna.
Et Mulgimaa villaka põllu viilgi
saagirikkambes muutus, puistati
lõkkese villäteri. Ja et päe Mulgimaa sügävsinitse taeva all iki
kirkambeld säräs, riputedi lõõmavese tulle õbevalgit elbit. Sel etkel
akas Sooglemäe talu iidside puie all
kõlame selle päevä tunnusmeloodia

Vello Jaska
Vabakutseline aakirjanik

“Mulgimaal, siin om ää eläde...”.
Mängse rahvamuusikaansambel Jauram. Selle laolu elide aal ürjäs Agu
Kabrits temä ehen loitvidest liikest
laolupeotule. Kohal olev rahvaulk
tervit sedä suujuse ja valguse alget
tugeve aplausige.
Selle maagilise tule paistel
suuvse egä Tõrva piirkonna omavalitsuse juht Mulgimaale, Mulgimaa rahvale ja iin uutvale suurüritusele kõrdaminekut, kigi suuve
täitumist ning edu.
Ja sis jälle tiile, kuldkõllane
laolupeotuli kige ehen. Edimisena
peatedi Nuia kulduurikeskuse
man.
„Tere tulemest Karksi valda.
Tänäme tuletoojasit ja oleme
rõõmsa, et te me valla rahvale
kah selle suujust ja valgust jagame
tulede,“ ütel Karksi vallavolikogu
esimiis Leo Liiber tuletiikonnal
olejide ja oma valla rahva poole
püürduden.
Tõrva linnapää Agu Kabrits
ütel vastu, et me tuleme siiä nigu
omainimeste manu. Laolupeotuli
sümboliseerip me ühtsust ja üten
suunan mõtlemist.
Nende sõnade jären süidäs
Kabrits Karksi vallavolikogu esimehe Leo Liiberi kähen oleve
tõrviku. Kokku tullu inimese
tervitive Nuia keskvälläkul süttinu
laolupeotuld rõõmsade õisete ja
plaksutemisege.
Abja keskvälläku pääle olli
tullu laolupeotuld vastu võtma

Laolupeotuli sõidap rahvamuusikaansamble Jauram pillilugude saatel
müüdä Mulgimaad.

Laulupeotule viijäde om valmis tiile asume. Vello Jaska pildi.

täiskasvanude sian kah pallu latsi.
Küll nemä laulseve ja tantseve
iluste, ku autude tuletuujadege
kesklinna kogunenu rahvaulga
ehen piat. MTÜ Mulgimaa
Arenduskoa tüütei Piret Leskova
ütel, et mulgi om ää inimese ja
teeve kikke süämege. Ka pidul
annave na endest parembe, et kik
iluste kõrda lääs ja kavvas miilde
jääs. Ku laolupeotuli olli Piret
Leskova kähen süttinu, suuvse ta
ääd peotuju Abja valla rahvale
ja kikele mulkele. Ja sis jälle Jaurami lustakide pillilugude saatel
edesi Alliste poole. Laoluge „Mu
meelen kuldne kodukotus“ võtseve
külälislahke Alliste valla inimese
tuletuuja vastu.
„Siastest tundeküllästest laulest ja laste särävidest silmist
akkapki Mulgi kiil ja kultuur,“
ütel Agu Kabrits Alliste rahvale
laolupeotuld üle anden. Alliste
vallavanemb Andres Rõigas tänäs
rahva nimel laolupeotule tuujaid ja

ütlel, et nemä om joba ammu sedä
pidu uutan ja selles valmisten.
Sis juhat jälle Ene Vilipuu
kutusng sisse päevä tunnuslaolu
„Mulgimaal, siin om ää eläde“
ja masine akassive liikma.
Laolupeotuld uutseve kah Paistu
kihelkonna inimese. Es läägi pikäld,
ku juba sõitsevegi tuletoojade
laolu ja pillimängu saatel Pastu
alevi süämen oleve mälestusmärgi
manu. Laolupeotuld uutva rahva
rõõm olli suur. Vallavanemb Ene
Saar ütel, et Paistu kihelkond om
Mulgimaa kige põhjapuulsemb.
„Aga me tiiäme täpseld, ku suur
tähtsus om Mulgimaa laolupeol
ja oleme selles valmis,“ ütel
vallavanemb Saar laolupeotuld
vastu võtten.
Tarvastu kästitüükoa man
akassive säälse inimese laulma
pallutähenduslikku laulu „Om
maid maailman tuhandit ja rahvit
mitmit miljunit, üitsainus Mulgimaa...“, ku laolupeotuli Jaura-

Rahvas tervit laolupeotuld iluside laule ja tantsege.

mi pillilugude kõleden kohale
jõudse.
„Meil om ää miil, et laolupeotuli
om ringige Tarvastude jõudnu. Sii
tuli näitäp, et nüid om vaja kik
tüüriista seinä viirde panna ja
Tõrva suurele peole minnä,“ ütel
Tarvastu vallavanbemb Alar Karu
valla rahva tervitust edesi anden.
„Oidke sedä tuld nii silmin
ku süämen, ütel Agu Kabrits
vallavanembe kähen olevet
laolupeotõrvikut süidäten.
Ja sis jälle laolu ja pillilugude
kõladen edesi, Tõrva. Selleperäst,
et ring olli täis saanu. Kiken Mulgimaa omavalitsusten laolupeotuli
süttinu. Tuli, mis kandse enesen
sõnumit, et kik selle kandi elänigu
om peole oodetu. Egäl puul, kus
kutsuv tuluke leegitseme lei,
lubasive inimese kohale tulla ja
tetä kik enesest oleneve selles, et
Mulgimaale ja kigele Eesti maale
ning rahvale nii oluline sündmus
kõrda lääs.
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Arilik või olla esierälik

S

ii keväd olli Mulgi
Kultuuri Instituudi
jaos suuri ettevõtmisi
täis. Kigepäält arutedi
Kristi Ilves
kaits päevä instituudi
Toimendei
uut arengukava, ärä sai
peetu järekõrdne Mulgi konverents, Allisten
saive kokku targa mihe ja naise ihenotsan presidendige, et
pääde kokku panna ja mõtelde, kudas elu Mulgimaal võis
edesi minna, ja Tõrvan olli tõine Mulgi pidu.
Kik nii ettevõtmise lätsive asja ette, saali ja Tõrva gümnaasiumi spordilats ollive täis inimesi, kellele mede mulgi
asi kõrda lääp. Sii om ää märk ja näitäp, et prilla om raud
kuum ja sedä tulep tagude. Kui me, mulgi, esi oma asja sissi
ei usu ja sedä edesi ei aa, sis ei tii sedä kennigi tõine kah.
Paist, et usku ja pääleakkamist meil prilla om.Raasike oles
vaja manu raha ja tõistmuudu mõtlemist kah. Või olla, et
me esi ei saa peris äste arugi, mes sii õige mulgi asi om,
mille üle me uhkede pias oleme. Selleperäst akateski nüid
mede vaimuperändust UNESCO jaos kokku korjame ja
üles tähendeme. Oleme arjunu mõtleme, et mede kiil, mede
laulu, tantsu ja mustre, mede luudus ja egäpäevätse tüüde
om ju nõnda ariligu. A ku maha istu ja raasike mõtelde,
sis tulep vällä, et meil om siin pallu siast, midä kunnigil
mujal ilman ei ole.
Üttelugu mõtleme, et väärt asja om vällämaal ja ää om
sääl, kos meid ei ole. Säälsaman uneteme või lörtsime ärä
selle, mes meid esieräligus tiip, tahame olla nagu kik. A ku
me esi õpime kigepäält oma vaimuperändust indame ja
oidma, sis akkave tõise kah sellest lugu pidäme.

L ugeja kirjutes
Miä ei ole kuulu!
K

eelege om iki sedämuudu, et
aastesaade joosul ta arenep.
Nüit om kiil ende muudu muutnu – me ei elä vaakumin ja mõjutusi saame üleaidside puult. Ku
Tarvastu mulk eläp Karksi valla
piiri pääl, sõs tulep nende murdesõnu sissi, sama lugu om Elme
ja Paistu piiri veeren kah.
Ülikooli pääl om targa
provessuri murdekeele grammatikat tennu, et sõs saas murdekeele õppemisege otsa valla tetä.
Miä tää, et laulmist saap kuulmise järgi õppi, a ku kiilt õppi tahat,
sõs om iki raamatit ja tüüvihke
kah vaja. Miä esi ole murdekiilt
uurin joba kooliaast pääle ja sõs
käisive muuseumitüüteje murdesõnu ja -lugusit koguman. Om
täädä, et murdekiil om esiäräline
talude viisi. Näituses Savi talun
üteldi üte kotusse kohta Puujalalohk, a mede Mängle talun
Puielohk.
Ku miä esi viil postimiis olli,
sõs käisi väige pallu rahva sehen,
ole Tarvastu murrakut kõnelnu
ja küländ kuulu.

Miä ole siande inemine, et lää
raamatukokku ja vaate perrrä,
mes tarken raamatin om kirjutet.
Säält saa pallu uut täädä, midä
ma ennemb ei ole kuulu.
Egä inemine essup, a vähä om
neid, kes sest esi aru saave.
Mes kuulmise manu putup,
sõs me esi oleme mitmest kandist kuulu, et Tarvastun mitte
kennigi ei mõista murrakut
kõnelde ja sii, mes mulgi keele
ringin tetäs, om suur võle ja üits
koerakoonlase kiil. Tule taevas
appi! Meile tiip sii nalla, ku „targa tõugu“ inimese meid sellätaga
alvusteve.
Esi vaateme raamatit ja
tüüvihke ja saame säält täädä
uvvembit elik ärä unetet vanu
sõnu.
Lõpetuses tulete miilde vana
üteluse: „Koti saap kinni sidude,
rahvasuud ei saa.”
Ants Mändmets,
Tarvastu murdering

Allisten kõneldi Mulgimaa
tulevigust
19. mail olli Alliste kuuli kokku
kutsutu sadakond Mulgimaa
tähtsambet nõna, sest arutedi
Mulgimaa elu 21. aastesaal.
Pääkõnelei olli president Toomas Hendrik Ilves esi, viil
ütlive oma mõtte vällä murdekeele uurja, professur Karl Pajusalu, aakirjanik Tiina Kaalep,
majandustäädlane Andres Arrak, aaluuprofessur Mati Laur
ja aridus- ja täädusminister
Jaak Aaviksoo.
President tulet miilde oma
joba ennemb vällä üteldu mõtet, et ku valdu om vaja kokku paneme akate, võis sedä
tetä kultuuriluuliste piire järgi.
Mulgimaa võis olla üits vald.
Muduki ei ole kokkupanemine
vallavanembidele miilt müüdä,
sest osa neist jääs sis ilma tüüte.
Egä riik ei taha kah siandsit
otsussit tetä, a mõnikõrd tules
oma uvide tagaplaanile jättä.
Mati Laur arvas, et Mulgimaa
edesimineku jaos om vaja kolme
asja: pääleakkamist, kuuntüüd ja
aridust. Ku nii om kõrran, tulep
kik muu kah. Ta ütel näituses,
et Tartu Ülikoolin om prilla 180
provessurit ja kogundi viis neist
om tullu Abja gümnaasiumist.
Mulgi võis omale sihis võtta, et
egäst mede gümnaasiumist tules
vähembelt üits provessur, vat sis
oles mulgi oma au iist vällän.
Keeleprovessur Karl Pajusalu
ütel, et kige parembe eesti keele
mõistjade om lõunaeestlase,
sest neil om pääle ariligu sõnavara murdesõnade kah tagataskust võtta. Temä arust om kige
paremb kiild õppi sedäviisi, ku

President Toomas Hendrik Ilves ja aakirjanduse asjatundai Tiina Kaalep
aruteve, kudas Mulgimaa elule uugu anda. Pilt: Vello Jaska.

laits võrdles sedä tõiste keeldege.
Selleperäst ei tohis murdekiilt
pelläte, selle õpmist ja õpetemist
pias oopis tagast utsiteme ja
pääle võis sellege akate joba
lasteaian. Viil arvas ta, et Mulgi
Kultuuri Instituudi vägi om
mulkel viil tarvitemede ja instituut pias luuma oma manu
täädusnõukogu kah.
Andres Arrak ütel vällä, et ku
mede elu sedäviisi edesi linna ja
vällämaa poole lääp, sis 40 aaste
peräst näidates eestlasi pallald
Rocca al Mare muusjumin.
Viimätse aastesaage om inimese maalt linna minnu, ostave
poodist süvvä ja latsi teeve vähä.
Sii om alb märk ja sedäsi, pallald
tarviten kuigikavva edesi minna ei saa. Ta tulet miilde, et
tegeliguld om Eesti maamuna
pääl üits parembit kotussit, kos
eläde. Siin om küländ puhast

õhku, vett ja mõtsa, meil om ää
mulla ja ilus luudus. Ku me sedä
oida mõistame, om meil siin 100
aaste peräst kah ää eläde. Mujal
ilman sii sedäviisi ei ole.
Tiina Kaalep kõnel, et temä
om suviti Mulgimaal ollen tähele pannu, et elu akkas siin
uvveste juunde mineme.
Kige tähtsamb om kohalige
ettevõtjade toetemine, sest nemä
toove maale tüü ja elu. Ta tulet
miilde, et kodu ei akka oma tarest – kodu om oma külä, vald
ja Mulgimaa, rohkemb tules
mõtelde selle pääle, et nii kik oles
ilusa ja äste oitu.
Mõtlemepanev päev läits
edesi piduligu lõunesöögige.
Arutemist ja mulgi asja aamist
jakkus viil söögi kõrva ja jäi
perästises kah.
Kristi Ilves

Ilus päev Lembit Eelmäe radade pääl
K
u ma pühäbe, 20. mail üten
oma lähembide inimestege
Tõrva Kirik-Kammersaali astsi,
tulli miu sissi peris pühälik
tunne. Pääle akas miu esä, Lembit Eelmäe mälestemise päev,
mille iistvedäjes olli ärrä Ilmar
Kõverik. Ma olli Tõrva KirikKammersaalin edimest kõrda.
Altreedine olli lillege ilusas tettu,
vällä ollive pantu maali, mille
pääl Lembit. Aukohte pääle
juhatedi istma Lembitu sõsar
Lisette Marie Ibrus ja Lembitu
veli August Eelmäe.
Sõna võtsive Tõrva linnapää,
sugulase, sõbra, tüükaaslase. Kigil
olli Lembitust kõnelde mõni ilus
mälestus. Kõnede ollive siira ja
süämligu. Just siandesama olli
Lembit esi kah. Akatuses saime
kullelde ilust koorilaulu.

Tõrvast sõidime 15 kilumiiterd
kaugembese Oldrese, esä kodukotusse manu, peris ussaia
pääle vällä. Esä käis sedä maad
kodust Tõrva keskkuuli jala.
Kodu olli Lembitu jaos esieräligu
tähendusege. Koduigätsus, nostalgia saat tedä eluaig. Koduaian
äitsnive ubinepuu. Laulsime
ütenkuun, Lembitu latselaits
miu tüdär Anette Maria luges
vanaesä luuletust.
Edesi lätsimeTaageperä-Ala
kalmuaida Lembitu emä-esä
avva pääle. Peräst käisime viil
Karksi-Nuian välläpanekut
vaatemen. Selle sääd üles Nava
talu peremiis Jaak Kõdar. Nallakit
lugusit Lembitust kõnel temäge
üten tüüten sõber ja näitlei Raivo
Adlas. Elme lossimägede man
luges näitlei Ivi Lepik Lembi-

tu luuletusi. Egälpuul laulsive
koori ja olli pallu tõisi toredit
ülesastmisi.
Ma ütle kigi sugulaste nimel
edesi tänu Ilmar Kõverikule selle
väige äste kokku säetu kavvas
aas miilde jääve ettevõtmise
iist. Mia esi tahas Ilmarile õnne
suuvi Valgetähe ordeni saamise
puhul. Sama ordeni kavaleri om
miu esä Lembit Eelmäe ja emä
Herta Elviste kah. Pallu jõudu ja
pääleakkamist sulle edespiditses,
Ilmar!
Juulikuul tulep Lilli külän
mulgi kultuuri vestival NAVA
LAVA 2012, mes om siikõrd
pühendet Lembit Eelmäele.
Andrus Eelmäe
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Üitsainus Mulgimaa

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, suvi 2012

Üits mulk
L

illi-Alli ek sis passi järgi Alli Laande ei taha, et tedä
päämulgis kutsutes. A kudas tõistmuudu nimete inimest,
kes om juhaten Mulgi Kultuuri Instituuti, õpenu rahvale mulgi
kiilt, kõnelnu ja kirjuten aakirjandusen mulgi keelen ja mulgi
keelest, tennu valmis kaits mulgi keele tüüvihku, ollu mulgi
sõnaraamatu tegemise iistvedäje, ürjänu siandse uhke ettevõtmise, nagu Mulgi pidu ja Mulgimaa laste volklooripäev?
Miast elu Sa prilla elät, Siu
ei ole viimätsel aal pallu nätä
ollu?
Mia ole pirle oma asjuge vähä
kinni. Üits tõbi om külgi akanu
ja sellest om vaja valla saia. Nüid
omgi aiga edimest kõrda elun kah
ende pääle mõtelde. A tegemist
om pirlegi. Olli ju tõine Mulgi
pidu ja sääl ma olli küll.
Tõis el Mu lgi p e ol ol lit
edimese laulu aal suure koori
ihen. Mes tunne sii olli?
Selle pidu pääl sai jah suure
koori ehen oltu ja vägä ää tunne
olli, sest eks sihande asi om iki
egäle inemisele tähtis, et asja
midä olet alustenu, edesi kestäs
ja ka tõistel kõrda lääs. Kuure
pääjuht Imbi palles miut, ju vist
iki au peräst. Edimest pidu sai ju
esi tettü. Sii sündmus olli miu üits
unistus joba mitmit aastit. Nüid
om asi käümä lännu.
Mulgi pidu om Siu laits- Siu
vällä mõteldu ja ellu kutsut. Kas
ta om kasunu siandses, nagu Sa
uutsit?
Tõine pidu olli äste tettü küll ja
ka tegije ollive pallu vaiva nännü.
Üits tillike asi jäi enge pääle, aga sii
saap ildap kindlast kohendet. Sii
om sii mulgikiilside laule puudus.
Aga kik olli paigan ja vägä ää tunne jäi. Inemisi oles võinu raasike
rohkemp kulleme ja vaateme tulla,
aga olli neidki peris ulga.
Tõine Siu suur ettevõtmine
om mulgi sõnaraamatu tegemine. Kui kaugel sii tüü om?
Sõnaraamatuge me pirle teeme lõpetemist ja sügüses om ka
ärä rükit. Sedä om vägä pallu äid
Mulgimaa inemisi tennü ja suur
rõõm om, ku ta valmis saap.
Mulgimaa laste volklooripäe
om kah siu ürjätu ettevõtmine,

mes om 16 aastege peris suures
kasunu. Kas Sa tihassit luuta, et
sellest saap siande traditsioon
ja oodet ettevõtmine, mille jaos
nõnda pallu latsi ja õpetejit egä
aaste ette valmisteve?
Ku sii päe edimest kõrda Lillin
sai tettü, sis es kõnele kennigi
mulgi keelest egä Mulgimaast.
Sii olli mede oma asi ja tahe latsi
selle omakultuuri manu tuvva ja
õpete. Joba sis ollive Allisten ja
Karksin sihandse õpeteje, kes lastel säälkandin kah iki laulumänge
ja tanse õpassive. Ma mälete, et
edimesel päeväl olli meid ütesse
rühmä ja Karksi (sel aal Polli)
vallavanemp Arvo Maling lõigas
lastel omakütsetet leibä. Me viil
teime mulgi putru ja esi mõtlime,
et kas latse iki sööve, aga sii olli küll
mõttetu mure. Latse seive peräst
konsserti nii mis mürin. Mia esi tei
sedä 12 kõrda ja nüid om sis tõise
tegeme akanu, ja ku nüid perrä
mõtelde olli sii üits õige ja ää asi.
Ma tää küll, et oma latsi om
rasse kõrvute, a miande neist
ettevõtmistest Su oma jaos kige
tähtsamb om?
Mia ole süämest kikke tennü,
aga ju ma iki õpeteje engege
ole ja kige tähtsempes piä ikki
laste õpetemist, nendele asju
edesiandmist. Siiperäst om ää miil
ka kate tüüvihu üle, mis aviteve
latsi mulgi keele manu tulla. Pidu
om kogundi tõist mõõtu sündmus,
mis om tõistele näütämises ja ka
uhkuse aamises. Sõski om ää, ku
oma inemise sedäsi kokku saave ja
selle üle ka uhkust tunneve.
Sul om viis last ja kümme
latselast. Su valiti 2005. aaste
emäs. Kudas Sa olet suure pere
kõrvast jõudan viil nõnda pallu
ärä tetä?
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Laande Alli: „Mia ole tullu siia
ilma mulgi asja aame.“

Nemä om miut kik sii aig just
aviten ja miis ikki kah. Egä elun
inemine ei tii ütsinde midägi. Miu
man om ollu nii tüül ku ka kodun
ää ja toeteve inemise ja selleperäst
om kik, mis ma ole pähä võtten,
ka ärä saanu tettä. Latse om nüid
kik oma elu pääl ja latselatse teeve
pallald rõõmu.
Mulgi kiil ja mulgi asi om
Siul iki süäme pääl. Mesperäst
sii Sulle nõnda armas om?
Ju ta latsene vanaesä man kõrvu jäi ja sellest aast om sii lihtsalt
ka süämen ollu. Muduki sai ma
tõuke ka Lilli külä inemiste käest
ja eriti Hille käest, kes esi sedä kiilt
kodun ka kõnelive. Ma arva, et
kik om siia ilma tullu midägi ärä
tegeme. Miu jaos om sis määrät
sii mulgi asi. Kuigi esi ma pia
oma latsi ja latselatsi ikki kige
tähtsempes.
Olet mede murdekiilt õpanu
suurdele ja tilliksile. Kas olet
saanu maitsa selle tüü magust
villä kah?
Ku ma loe mede sõituni
Üitsainus Mulgimaa ja Maie Per-

ve luuletisi, sis om ää tunne küll,
sest nii inemise om kah miu man
tunnin käünü. Tarvastu keeleõpilase om mul vägä torede ja
armse siiamaani. Lilli küläst ma
tää, et nüid joba noores mehes
saanu Põllumäe poisi ja oma latse mõistave sedä kiilt peris äste.
Mõisakülä latse ollive kah miu
lemmiku, sest nendege sai peris
mitmit aastit laulet ja mängit.
Midägi om ikki egäle manu jäänu.
Ku laits esiki ei kõnele, sis ta tääp
ja saap aru.
Vähä sellest, et Sa olet pallu
latsi üles kasvaten ja kõvaste
tüüd rabanu, Sa olet elu aig
õppin kah. Midä sa õppin olet ja
miandsit ametisi pidänu?
Kigepäält ma sai kooliõpeteje
kutse Tartun. Elu aga vedäs miut
ikki kultuuri manu, ma ole küll
ollu lasteaian muusikakasvateje
ja sis edesi kultuurimaja ja rahvamaja juhateje üle kolmekümne aaste. Sääl ole sis juhaten
nii kuure, ansamblit, lasteringe, tansuringe, näiteringe. Pirle
om miul kah kolm tansuringi:
Mõisakülän, Abjan ja Lillin.
Sii nädäl sõidame Soome oma
Wallatutege tansupidule.
Vanast pääst ole ma viil kah
Villändi Kultuuriakadeemian
kultuuritüüd õpanu ja eelmine
aaste selle kah lõpeten. Sii olli
vägä ää kogemus ja miu eluunistus kah. Ku latse ollive tillikse, es
saa endel sedä lubade, a nüid om
sis ärä tettü.
Ar v ate om , e t s a o l e t
pesidendi perän tõine üle Eesti
tääda-tuntu mulk. Miandse kohustuse sii Sulle panep?
Presidendige miut kü l l
võrrelde ei saa ja miu jaos ei ole
sii üldse tähtis. Ku miu tüü om
tõistel midägi anden, sis om kik
äste. Tegelikult om vahel peris
paha, ku kennigi sedäsi ütlep, et
sia ju mede „päämulk“. Mis sii
elun kellekile üldse manu annap,
et tiitel küllen. Inemine esi om

ikki kige tähtsamp. Tihti aga
unetets lihtsa tegije ärä ja pallald
tiitel annap au. Miu mõte om
tõistmuudu.
Mes om nii asja, mes mulgi
pias kähku ärä tegeme, et setude
ja võruksile järgi jõuda?
Egä mia ei ole ju õige ütleje,
aga kuna inemise tääve joba sedä,
et ma kik oma mõtte vägä lahest vällä ütle ja tihti ka sellege
omal pahandust tii, sis mõne asja
tahas ikki ütelde. Kigepäält tahas
kõnelde, et asja om tõeste pallu
edesi lännu sellest aast, ku miul
tulli MKI ehenotsan olla. Sis olli
meil 10 000 ruuni terve aaste pääle
raha ja kik pidi ilma palgate tettü
oleme. Ku ma müüdä valdu käisi
ja kõneli siandsest „kollist“ nigu
Mulgi Kultuuri Instituut, sis olli
volikogusit, kus ma es või mulgi
keelen kõnelde, sest asi olli nii
võõras ja es uvite kedäki. Nüid om
egä mulgi asi uhkuse asi ja järest
rohkemp sedä aias. Mes om aga
selle joosuge ärä unetet ja tähele
panemede jäet? Miu arust oles vaja
tettä egäpäeväst tüüd rohkemp
- lastege, noordege, keelege,
raamatidege, õpetejidege ja viil
pallu muud. Pallald kuunistmise
ja suure arutemise ei kutsu last egä
nuurt manu tuleme. Oma inemisi
piame ikki kah oidme, sest manu
ei tule neid kunnigilt. Sellest kõneli
ma joba mitu aastet tagasi, aga ikki
om vahel sihande tunne, et me
uneteme vägä tähtsä inemise ärä.
Sii tunne tulli mul kah Tõrva pidul,
ku ma es näe Tauli peret. Kus ollive
sis mede päämise rahvamuusiku ja
laulje? Sii om mul lihtsalt süämen
ollu, nüid om kah vällä üteltu.
Aga ää miil om iki, et asja om
edesi lännu ja mulgi mõistave
omakultuuri tähtses pidäde. Alati
om võimalus midägi parande ja
parepest tettä, sii om edesimineku
mõte.
Küsinu
Kristi Ilves

Eesti uvveste priis saamise päev Karksi-Nuian
T

änavaaste tähisteme uhkeld
20. augustil Eesti Vabariigi
uvveste priis saamise päevä.
Kell 12 mängip Karksi-Nuia
kesklatsi pääl rahvusvaheline
noorde pasunekuur Wersalinka.
Pääle konsserti piap Kaitseliidu
Sakala maleva Karksi malevkond
maha üte näidislahingu, näidätes
püsse ja tehnikat, laste jaos om
üllätusmäng.

Kell 15 tulep Karksi Valla
Kultuurikeskusen edimest kõrda
püüne pääle Naiskodukaitse Sakala ringkonna (ja Sakala Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade
Seltsi abige) iistvedämisel Mari
Raamoti teemaline näitemäng
„Mari lugu“.
Tüki om Mari Raamoti eluluuraamatu järgi valmis kirjuten
Liis Lukk ja selle sääjap püüne
pääle Siim Maaten. Pääosan om

õppin näitlei – Terje Pennie, tõise
om vabatahtligu, a pallu üles astun Seasaare näiterupi liikme.
Tüki mõte om näidäte Eesti
aalugu üte tolle aa tähtsambe
naise silme läbi. Etendus om mõteldu kigile uvilistele. Pilet mass
kolm eurut. Enne, peräst ja näitemängu vaheaal müvväs Mari
Raamoti mälestusteraamatit.
Mari Raamot (6.08.1872 - 12.
03.1966, neiupõlvenimege Tamm)

om sündinu Villändimaal Tarvastu vallan Kuressaare külän Kitsi
talun. Ta olli Eesti seltskonnategelane ja kodundusõpetei ja mede
riigikaitse naisliikmise akatei. Mari
Raamot asut üten oma mihege
1911. aastel Tartu lähiksese Raadi
valda Sahkapuu tallu edimese
Eesti Tütarlaste Põllutöö- ja Majapidamise kooli ning juhat sedä
kuni kooli mahapalamiseni 1918.
aastel. Koolin õpetedi vällä 265

aritu nuurt perenaist. Eesti Vabariigi aal olli Mari Raamot Eesti
Punatse Risti päävalitsuse liige ja
korjandusosakonna juhatei, üits
Noorde Naiste Kristliku Ühingu
asutejit ja esinaine, Naiskodukaitse
asutei ja esinaine aastidel 1927
-1937. Temä pakk Kodutüdärde
organisatsioonile nime.
Kai Kannistu
Mulgi kiil: Kristi Ilves
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II Mulgi pidu jäi süämese
N

üid om joba
küländ aiga
ollu II Mulgi peost
Agu Kabrits
k o k k u v õ tt i t t e t ä .
Tõrva linnapää,
Pidu esi om aigapidi
MKI vanemb
unumen egäpäevätse
rabelemise sihen, a pidutunne om kindlaste
palludel viil pikäs aas
engen ja süämen.
Kui ürjäte juttu ilmast, sis meid õnnistedi sellege nii
tõisibe tuletuumise aal kui puulbe tantsu- ja laulupidu aal.
Olli ju enne ja peräst nädäli sihen ja uvve akatusen kõva
vihm ja tuul, aga meile paist päev. Ju sis ollime sedä väärt
ja tubli mulgi rahvas ja käimälise saive ilusa peo, mille
man ilm om üits uskmede tähtis asi.
Pääle akas ju kik pallu varemb. Mineve aaste perämisen
otsan saime käe lüvvä peo pääjuhi Kalamehe Valdekuge,
kes sis valis endele lähembe miiskonna. Pääkoorijuhis sai
Umbleja Imbi, pillimehi kamand Leitmaa Thea ja Kalamehe
parembes käes Vilipuu Ene. Riburada tullive manu tõise
seltsingu ja inimese. Kõrraldemise osa kandsive Mulgi Kultuuri Instituut ja Tõrva linn. Muduki olli raha kah vaja, egä
omavalitsuse sedä kuurmat ei oles jõudan ütsinde kanda ja
selleperäst me küsseme Riigikogu puuld abi ja saime kah.
Sedäviisi sii aig läits kuunolekust kuunolekuni, kos egä
kõrd tullive ette uvve murede, a pääle selle äid mõttit kah.
Talve sündüs sii tuletii mõte kah. Sõs es usu kennigi, et
sellest tulep siande uhke reis läbi Mulgimaa. Üits reisiline
ütel, et ta om terve Euruupa läbi käinu, aga siast vahvat
tiikonda läbi Mulgimaa ei oles ta ilmangi mõistan luuta.
Muduki tahas ma tänu ütelde kigile tule vastuvõtjadele.
Kigin piatusten – Sooglemäel, Karksi-Nuian, Abjan,
Hallisten, Paistun, Tarvastun oodeti meid. Soe tunne
(mitte ütsinde tõrviku kuumusest) tulli süämese, ku näit
keset tüünädälit rõõmsit inimesi lastest kuni elätenu inimesteni vällä tii veeren tervitemen. Muduki es jõvva me
kigi omavalitsuste manu, a viide Mulgimaa kihelkonda sai
tuli edesi ant. Sii tule andmine olli ju kutse mulgi peole ja
and luutust ja usku peo kõrdaminekus.
Puulbe ommuk olli vähä sombune, raasike vihma tulli
kah, a kik läits müüdä. Joba Türi pasunekoori ülesastmise
aas olli taevas selge ja võis arvate, et tulep ilus päev. Pidutuju luumise jaos ollive meil ju abin pasunemihe Türilt,
Tartust ja Villändist. Esieränis uhke olli viil sii, ku kolm
pasunekuuri saa pillimihege oidsive üleven Tõrva aaluu
kige suurembet peorongikäiku! Suure tänude neile.
Ja sis ta akas pääle – ühendkuure ettekanden ”Mulgimaale” (H.Adamson/J.Simm). Palame panti peotuli.
Pallude om ütelnu, et sedä tunnet, mes tule sissi laulukaare
all Talnan üldlaulupeo aal, sai nüid jälle tunda mede tillikse
Mulgimaa pääl. Tantsman-laulman olli üttekokku 1300 inimest. Päältvaatejidege kokku olli II Mulgi peol ümäriguld
kaits ja puul tuhat inimest. Esieränis ää miil olli nätä mede
peol üles astman nõnda pallu tilliksit latsi. Neid vaadeten
tulli süämese kindel tunne, et mulgi asi lääp iki edesi.
Lõpuelüde, kui lauleti ümni (H.Adamson/A.Kaasik), tõive
palludele vii silmä. Ma usu, et sellel peol laulsive ja tantseve
Mulgi ennest suures, nagu me aaluun kah ollime.
Viil üits tähtis asi olli II Mulgi peol ärä tetä – vällä anda
edimene Mulgimaa Uhkuse auind. Selle sai üits kange Tõrva
naine Asta Mäeorg, kedä rohkemb Tõrva Tilde nime järgi
tundas. Temä om joba kümnit aastit oma mulgikiilside
nallalugudege rahvast naaruten ja sedäviisi mulgi kiilt kah
edesi kandan. Pääle selle om tal Tõrvan kamande oma estraadipunt Tõrva Tilga. Kige sellege om ta oma kodulinnale
ja Mulgimaale pallu au ja kuulsust toonu. Asta sai auinnas
Anu Raua uhke vaiba ”Mulkide sugupuu”, viil anti talle
tänupaper ja 300 eurut kah. Asta om nii auge vällä tiinin.
Mulgi muudu es saa ju pidu otsa saia ilma, et ei oles
lännu jagamises, kunkottal tulep tulevene, III pidu. Võidu
sai siikõrd Tarvastu vallavanemb.
Egäs midägi, saame kate aaste peräst Tarvastun kokku!
Elägu üitsainus Mulgimaa!
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Pidu akas pääle joba ommuku. Sõpruse pargin olli laat ja
õpikambre. Asta Mäeorg ja Milvi Kalpus pakuve oma tettu
munadege võid. Kik pildi: Priit Raudla.

Pidu pääl ollive kolm pasunekuuri kah. Pildi pääle jäive “Popsi”.

Ja akaski rongikäik pääle. Mulgi Kultuuri Instituut iki kige
ehen.

Üits paar olli kogundi autuge rongikäigun.

Kik Mulke Seltsi kogukonna ollive kah Tõrvan platsin.

Mulgimaa Uhkus Asta Mäeorg oma
vaibage.

Akkamen ollive nii suure ku tillikse mulgi.

Üitsainus Mulgimaa

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, suvi 2012

Ilus ilm ja uhke rongikäik vedäsive suu naarule.

Ja olligi aig tantsuge pääle akate.

5

Tüdriku- tillembe ja suurembe.

Staadjuni pääl uutsive joba päältvaateje.

Esiki kige tillembe tantsjade ollive vällän.
Kigist tantsumulkest kokku sai üits ilus muster.

Küll olli ää, ku istma sai!
Mõista, mõista, mitu miist?

Üits tants olli säetu pallald meestele.

Tänulilli iistvedäjile.

Alar Karu sai pidutule Agu Kabritsa käest
omale oida. III Mulgi pidu tulep Tarvastun.
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Latsepõlve jaanipäevämälestuse

M

udu peeti jaanipidu Ummuli
pargin, aga siikõrd otsustive
Raudsepä põlluprigaadi inimse
tetä tuld Raudsepä niidu veeren.
Päevä ollive viil kik tüül. Kats
miist ollive lõkke jaos kokku
vedänuve kände, puuroikit ja
vannu kumme. Tuli panti aiksalt
palame. Naese kogunive tule
viirde, valge roosipuketi käen, nigu
sünnipäeväle. Kulli puut olli sellel
õdagul kellä ütetõiskuni valla.
Käidi õlut, limmunaati ja maiustusi ostman. Kohe viinanõnagi
jäive! Üts purjun miis uhkust
oma musklidege. Nii ollive tõeste
väege tugeve. Müijä Selma võtse
mõlembe käe otsa õllepudeli ja
ütel: “Aga kae miu musklit!” Tõne
miis jälle liput sõrmi vahel nellä
saarublalist ja õesas: “Rahvas,
kaege, kos mul om raha!” Jaanitule
manu ollive tulluve ka miuvanutse
Madis, Raimu ja Arvo. Madis
küsisi: “Kas klapimi kah?” Poiss
olli säändset laoset kuskild kuul-

nu. Miul es ole raha, et veini pääle
raesate. Veiniputtel osteti iki ärä.
Ma maitse kah raasike.
Olli joba kesküü, kui emäge
kodu jõudsemi. Ommugu sõitsemi koloosi veoautuge Elme
surnuaia pääle – sääl peeti ilmalikku jutust. Kiriku jutus olli alla
juulikuul. Kats päevä ildamb käis
me miilitsevolinik majast majja.
Keski olli Ella akne alt pujengi
ärä varastenu. Kindlade viidi nii
surnuaiale. Aga süidlast es saiagi
kätte. Sel aal olli vargus rasse asi,
selleperäst uuriti esiki lillivargust
oolege. Praegutsel aal oles säände
asi ollu naaruväärd!
Tõsel aastel käesimi pargin
jaanitulel. Sääl lauldse naeste
andsambel, tandsiti rahvatantse ja
õpeteje Endla Tuvi kõnel vanadest
jaanikommetest. Jaanitulele ollive
tullu ka Jaani. Neid olli kohe viis
tükki! Meestele panti pärjä pähä.
Siss kutsuti Jaani tantsma. Jaanitule
platsi manu ollive ehitedu esiki

kiik ja tandsupõrmand. Varsti
nii lagunesive ärä. Ütel aastel olli
jaanipäevä aal väege vihmane.
Kuulutuse pääl saise: vihmatse ilma
kõrral toimus jaanituli rahvamajan.
Vanamammi Mai olli irmul: “Kui
na rahvamajja viimäti palame ei
pane!” Kige kodutsemb olli jaanituld pidäde oma põlluprigaadi
keskel väiksen kollektiivin.
1955. aastel kasusive mõtsan
kukeseene joba enne jaanipäevä.
Kellä üte aigu üüse ma võtse kätte
nõu säitsme liitre piimäge ja sälgä
koti kikkapükstege ja akassi Valga
poole astma, et ommugu varra
turu pääle jõuda. Ma kuuldse, kui
pargin mängiti ja laoleti. Jaanitule kuma ja piduliste õiske jäive
miust järest kaugembele. Ma mõtli
kurvald: “Misperäst kõnni mia,
nellätõiskuaastene poiss, ütsinde
üüsesel maantiil?”
Tükike miu mälestusteraamandust
“Latsepõlve radadel”
Elmar Orav

X HENDRIK ADAMSONI MURDELUULEVÕISTELUS
Tarvastu vallavalitsus om vällä kuuluten kümnende murdeluulevõisteluse.
Egä kirjuteje puuld oodetes vähembeld viit luuletust auturi lemmikmurden. Suurde inimeste ja koolilaste
tüüsit innates omaette.

Perämine aig om 3. september 2012.
Märgusõnage tüüde tule saata Tarvastu valda viien jaon. Manu tule panna sama märgusõnage kuväär
auturi nime, aadressi ja andmidege. Koolilatse pangu oma vanus kah kirja.
Parembe kirjuteje saave tunnuspapre ja auinna, mes andas kätte Hendrik Adamsoni sünniaastepäeväl, 6.
oktoobrel 2012.
Tüüde saata aadressi pääle: Murdeluulevõistlus, Tarvastu vallavalitsus, Posti 52e, Mustla 69701 Viljandimaa

Korjame vaimuperänduse kokku
V

aimuperändus om inimeste
ja kogukonde luudu ja edesi
ant kombe, tavade, traditsiooni ja
tüüvõtte, mes om selle kandi rahvale tähtsa ja annave inimestele
oma kadi tunde.
Mõnikõrd om nii asja peris
ariligu ja me esi ei pane neid
tähelegi. Sedäviisi om aast aiga
tettu ja toimetet ja selle man ei
ole midägi esierälikku – arvave
kohaligu. Pallu kombit om joba
kadunu või kohe kadumen,
a säälsaman aap iki viil mõni
marjest mahla suumõsukausige
vällä või panep viglage einä
rõuku, sest einärullimassinat
viil ei ole. Siandsit asju mede
ümmer kutsuteski vaimses
kultuuriperänduses.
Selle allaoidmine ja
edesikandmine om mede ende
tetä, aga üle ilma om selle tähelepanemises ja ülesmärkmises
pallu tüüd ärä tennu organisatsioon nimege UNESCO. Eesti riik võtt UNESCO vaimse
kultuuriperänduse konventsiooni
vastu 2006. aastel. Täembedses
päeväs om sinna nimekirja kan-

Kristel Habakukk
MTÜ Mulgi Kultuurivara

tu päämiselt Võru- ja Saaremaa
vaimuperändust.
Mulgimaa ja Villändimaa
kommete sissikandmise om
esmald oma ooles võttan mittetulundusühing Mulgi Kultuurivara, mille puult kirjutet
projekt sai raha, et üles tähende
ja nimistuse kanda 20 nähtust
või kommet. Neist 13 sissikannet
om peri Mulgimaalt, 8 mujalt
Villändimaalt. Sedäviisi saave
nimistuse mulgi kiil, mulgi puder,
puusapõlle kandmine, torupilli tegemine, mulgi mustrege rõõvaste
kudamine ja pallu tõisi asju.
Komme, mes vaimuperänduse
ala kõlbap, ei pia kindlaste oleme rahvuslik või väige vana, a
ta piap oleme oma kandi jaos
tähtis või esierälik. Nagu näituses obeste ksvatemine Eimtalin

või ütepuulootsikide tegemine
Suumaal.
Projekti jaos annap raha Eesti
Rahvakultuuri Keskus ja edimese
sissikande pias oleme internetin
olemen joba selle aaste lõpus.
Aadressi pääl www.rahvakultuur.
ee saap joba nüid lugede ja uuri
tõiste kante sissikandit. Edespidi
sis Mulgimaa omasit kah.
Kultuuriperänduse kokkukorjamise ja kirjapanemisege akkave
tegeleme Piret Leskova, Piret
Kask, Tuuli Jõesaar, Liis Pihlik,
Aime Hunt, Alli Laande, Anu
Grünberg ja Kristel Habakukk.
Sii projekt om akatus selle jaos,
et Mulgimaa inimese mõistas tähele panna ja innate mede ümmer
viil alla olevet perändust ja oles
edespidi akkaje nende kommete
ja traditsioone edesikandmise
ja –viimise man. Ku me kik
oles ütesugutse, sõs ei saas meil
lähembide egä kaugembide
üleaidsidege kudagimuudu vahet
tetä ja sis ei oles kah enämb mõtet
kõnelde eri kultuuriruumest.
Mulgi kiil: Kristi Ilves

VII Mulgi konverents „Ütenkuun
Mulgimaal“ Karksi-Nuian

Konverentsipäevä ohjassive Piret Koorep ja Hardo Aasmäe.

20. aprillil peeti Karksi-Nuia
kultuurikeskusen seitsmendet
mulgi konverentsi, mille päämõte
olli siikõrd „Kuuntüü oma kandi
ääs“.
Ku esmald arutedi rohkemb
mulgi keele ja kuuntüü üle, sis
perästpoole kõneldi LEADERprogrammest ja edulugudest,
ettevõtlusest ja tulevigust.
Käimä ollive tullu Võru Instituudi direktur Rainer Kuuba ja
Setomaa Valdade Liidu esimiis
Margus Timmo. Alli Laande kõnel
sellest, kudas lääp prilla mulgi
keelel, Mulke Seltsi tegemistest
and ülevaate Leili Weidebaum.
Terviteme ollive tullu Villändi
maavanemb Lembit Kruuse, riigikogu liige Siim Kabrits ja mulkele
olli läkituse saatan mede oma
president Toomas Hendrik Ilves
esi kah.
Latsin ollive viil Leadertegevusrupi Võru-, Pärnu-,
Villändi- ja Valgamaalt. Arutedi,
kas ja kudas Mulgimaal ettevõtlust edesi viia ja mesperäst om just
siin ää äri ajade, kas Mulgimaa
om ää tüü- ja elukotus, kudas siin
Leader - strateegiat ellu viia. Vällä
tulli mõte, et Mulgimaal võis olla
oma regionaalprogramm.
Vällän olli samal aal „Suur
Mulgi vällänäitus“, kos oma kan-

Janne Järvelt
Mulgi Kultuuri Instituudi
juhatei

di ettevõtjade saive oma kaupa
näidäte ja müvvä.
Kultuurikeskusese olli kokku
tullu üle 250 päältvaateje, päevä
vedäsive Hardo Aasmäe ja Piret
Koorep.
Õhtu saive uvilise Mulgi maarahva peol jalga keerute, mäng
ansambel Lehmakommionud, ku
pillimihe enge tõmmassive, astsive
üles Mulgimaa esitegevuslase.
Tõine päev saive uvilise
bussege sõita Elme kihelkonda,
Tarvastu kihelkonda või AllisteKarksi-Paistu kanti.
VII Mulgi konverentsist tettu
vilmi saave kik uvilise vaadete
Karksi kultuurikeskuse kodulehe pääld http://kultuurikeskus.
karksi.ee/88.html.
Kõrraldejide arvaten läits konverents asja ette, järgmine konverents tulep kate aaste peräst.
Konverents sai teos Mulgimaa
Arenduskoja ja Mulgi Kultuuri
Instituudi kuuntüün.
Mulgi kiil: Kristi Ilves

V Miivestival Karksi-Nuian

T

änavaaste tulep jälle miivestival
- siikõrd joba viies - 7. ja 8.
septembrel Karksi ordulinnussen ja
Karksi-Nuian. Esmalt om tegemise
Karksi ordulinnussen, kos kell 19
tulep rüütelkond ja kuulutep peo
vallatettus. Pääle sedä om konssert
Karksi Peetri kirikun, kos astuve
üles päälinna muusikainimese.
Edesi kutsup trummielü linnusse
õvve pääle tulekujusit paluteme.
Sääl saap egäüits panna palame
oma tillikse tulelaterna või küindle
ja saata oma soovi taeva ala.
Peo tõisel päeväl, puulbe,
8. septembrel om kik oodetu
Karksi-Nuia. Sii om ettekandide,
õpikammerde ja laadapäev, kos
kige tähtsamb om iki mesi. Inimese saave siin varude endele talves
miikaupa peris mesinige endi

käest. Müigil om kõrralik linnumagus, eri sorti mii, miisegude. Pääle
selle muu kauba ja näputüü.
Oodetu om nii lähembe ku
kaugembe kandi kaubapakjade,
kel om pakku õiget ääd esi tettu
või kasvatet Eesti kraami. Vaatemist-tegemist om kigele perele,
sest tulemen om viil kultuuriprogramm, ettevõtmise laste jaos ja
õpikambre. Ilusas tetäs viis suurt
miikuuki.
Miivestivali iistvedäje loodave,
et sissi arjunu ja rahva puult
oodet pidu saap jälle teos, pakup
tulejidele midägi uut ja tiip rahvale Mulgimaad ja Karksi-Nuiat
rohkemb tuttaves.
Leili Nael,
miipeo pääkõrraldei
Mulgi kiil: Kristi Ilves
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Kik mulgi tullive kokku
S

uvitselt kaunil jaanikuu
ühessandel päeväl tullive
mulgi üle Eesti kokku Karksise,
Eesti Vabadussõan langenude
mälestussamba manu. Siikõrd
olli kokkutulejit üle saa ja kaits
eestlast viil Torontost, kos om
siiani mulke au sihen oitu ja seltsi
tegemisi tettu. Tulejides ollive
Helju Salumets ja Elgi Sooaru.
Samba man võtive meid vastu
Karksi vallavanemb Arvo Maling
ja kohapäälne sihtasutuse juht
Heiki Arro. Akatuses laulsime
oma ümni ja panseme küindle
langenu sõameeste mälestuses.
Ärä kullenu lühikse ettekande
samba aaluust, säädsime sammu Arvo Malingu perän Nuia
lasteaia ja kooli manu. Ollime
vaimustet selle kandi inimeste
tüüdest ja tegemistest. Linnake
om kõrran ja egä kate aaste
peräst tetäs jälle midägi uut
manu. Aga sii om ju mulke tegu,
sest Arvo Maling (om mulk)
juhip neid tegemisi õige pallu
aastit joba. Olgu tal selle jaos
edespidigi jõudu.

Koolimaja
man saime kõva
kõtutävve süvvä
ja pidäsime maha
oma egäaastese
kuunoleku.
Siikõrd pidime
valime endele
uvve iistseisuse
ja vanembe kah.
Vanembe kandidaadis panti Kaupo Ilmet. Tõisi
kandidaate es ole
ja Kaupo jäie edesi
mede juhis. Ta om
sedä tüüd tennu
joba kahessatõist
aastet. Soovime temäle jõudu ja ter vist!
Va n e m b k o n n a
liikme jäive kah
kik endise. Kõtt
täis, valimise
tettu, päiv võis
edesi minna. Ehen Mulke vanembe Leili Weidebaum ja Elvi Kirsipuu
jäive pidu pääl kaamera ette kah.
uut II Mulgi pidu Pilt: Priit Raudla
Tõrvan.

L atsele

Tule miuge, memm!
Memm, tule miuge mängmä!
Jätä sukavarda ja supiluska,
kotinõgla ja püüglesõgla,
tule miuge ussaida mängmä!
Tule, jooseme raasike lepikun,
kargame kaits kõrda üle oja,
tule turnime kateksi kuusikun,
kaeme, kas varessel pesän om poja.
Tule, teeme vähä poripätsi,
joome alliku man üte jänu,
õikame kampa tõistre latsi,
kutsume vanaesä kah manu.
Kristi Ilves

Joba tõist kõrda sääjap Mulke
Selts oma kevädise kokkusaamise samale päeväle Mulke piduge.
Tahtseme kangeste osa saia
sellest toredest ettevõtmisest,
mille pääkõrraldei om Mulgi
Instituut. Janne, ää laits, oid meid
kursin päeväkõrrage. Tunneme
endit mulke asja aamise man
olulistena.
Busse ja autude rodu liik
Tõrva keskpaika, kos meid tervit
Tõrva linnapää Agu Kabrits ja
Siim Kabrits riigikogust. Saime
raasike omapääd ringi vaadete
ja sõs akas rongikäik. Mulke Selts
olli pantu õige ette. Mede kukla
taga mürtseve puhkpilli mes teije
kõndmise kergembes.
J õ u s i m e Tõ r v a k o o l i
spordilatsi pääle. Sii olli üits
äste kenä koht. Ümmerkeeru
olli ilus mõts, pää kohal sinine
taevas, muru pääl sadu rõõmsit
rahvarõõvin tantsjit ja lauljit.
Pidu akas „Mulgimaage” ja
lõppi uvve mulgi ümnige, mille
om tennu A.Kaasik H. Adamsoni
sõnade pääle. Selle me piame kik

Värvi esi!

ärä õpma, et edespidi üten saas
laulda.
Sii om äste lühike kokkuvõtmine ilusest suvepäeväst,
mille kõrrald Mulgi Selts Talnan
iinotsan Elvi Kirsipuuge. Täname tedä tettu iist. Kige suurembe
tüü ta teie ilmataadige, kes jätt
kik vihma ja müristemise ärä ja
lask päeväl mede pääle paista.
Ole sa tänätu Elvi, et sii ilus päe
kõrda läits!
Viil tahas tänäde Toronto
mulke Heljut ja Helgit. Tore, et
sääl kaugel om killuke Eestimaad ja väsimede mulgi sõsare
ja velle.
Ehen oodap sui. Sügüse saame jälle kokku, piame plaane ja
mäleteme ilusit ütenkuun oltu
päevi.
Et Mulgimaal oles iki ää eläde
soovip
Villändi kogukonna vanemb
Leili Weidebaum

Värvi suvelilli kiriveses!

Sul om volild võtta nii asja:
VILDI, VIIPÜSS, KASUK, PÄEVÄRELLI, KUUM TIIVESI,
KÜLM LIMUNAAT, SIRM, KIHULESEKIHT, SEENEVÄITS, LUMELAPI, MURUNIIDUMASSIN, KOOLIVIHU,
VILLÄTSE SUKA, KUMMISEERIKU.
Mõtle, miandsit neist Sul om suvel vaja ja miandsit ei ole.
Värvi üits kastike kõllatses ja tõine sinitses. Suveasja kirjute
kõllatse kastikse sissi, muu asja sinitse ruudu sissi.
Suveasja saada 10. septembres e-kirjage aadressi pääle
ajaleht@mulgikultuur.ee või ariligu kirjage Mulgi Kultuuri
Instituuti:
Pärnu mnt 30A,
Abja-Paluoja,
69403, Viljandimaa,
märgusõna
”Lastelehe vastused”.
Kirjute manu kah oma adress. Õigeste vastanu laste vahel
loosime vällä auinna.

Kudas saanu lehmil
sarve, änd ja sõra?

J

umale aian ollu kiksugutsit luume.
Kuradi aid ollu kõrvan peris tühi.
Kurat mõtelnu, et tiip omal kah mõne
looma. Tennü. Kik saanu nudipääge,
ilma ännäte ja lampkapjege. Jumal
võttan peotävve parme ja visanu Kuradi aida. Ku sis nii looma lännu üle aia
Jumale poole! Jumal panden neil sis
sarve pähä, ännä taga ja löönu kabja
lõhki. Kurat tullu, tahten oma luume
kätte, aga es ole änäp ärä tuden. Nõnda
jäänugi kik Jumalel.
Tükike raamatust ”Loomislugu
Mulgimaalt”

Nende ruute sissi om ärä paetet kümme lilli: KÄOKENG (sinine
käoking), KÄOKÜBÄR (suureõieline kellukas), LAANELILL
(valge ülane), LATIKLILL (varsakabi), MAGUN (moon),
ORJAVITS (kibuvits), RÜÄLILL (rukkilill), TAEVAVÕTI
(nurmenukk), KANAPERSE (karikakar), RUUS (roos). Kae
lugede edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!
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Nava Lava 2012

TULEMEN
Abjan

Mulgi Kultuuri Pidu

10.-12. augustini MTÜ Abja Koolituskeskuse ja Eesti Fotokunsti Ühingu
päeväpildilaager ”Mulgimaa 2012”. Küsi täädust tel 5811 8872, Sirje Rist.

Pühendet LEMBIT EELMÄELE, näitlejele, luuletejele.

Karksi-Nuian

20. JUULI
Kell 16.30
Kell 17.00
Kell 18.00

2. juulil kell16

II kõrra pääl Karksi Valla Kultuurikeskuse päeväpildiringi
välläpanek.
5. juulil kell 16
Sinitsen saalin Mats Õuna naisakti 2010-2011.
6.–8. juulil
Karksi ordulinnussen Karksi valla kodukandipäevä
26. juulil kell 11 Laste suvesumin
2. aug kell 11
Laste suvesumin
2. aug kell 16
Valli-Lember Bogatkina maalinäitus sinitsen saalin
2. aug
I ja II kõrra pääl Lembit Sootsi maali
3.-5. augustini
Lipsi tantsulaager
11. aug kell 10
Maleturniir „Karksi ratsu“
23. aug kell 11
Laste suvesumin
20. aug kell 12
Eesti uvveste priis saamise päevä tähistemine
kell 15
näitemäng „Mari lugu“
23. aug
Balti kett 23 Lilli/Ugundi piiripunktin
30. aug kell 11
Laste suvesumin
3. sept kell 16
Eve Maasepa luuvtüüde välläpanek sinitsen saalin
7.-8. septembreni V Miivestival
14. juulil Martin Kleini võidetu Eesti edimese olümpiamedali 100. aastepäevä
tähistemine kesklatsi pääl.
31. augustil mängites Sakala Noorde Kotkaste ja Kodutüdärde Seltsi iistvedämise
järgi Mustla rahvamajan Mari Raamoti teemalist näitemängu ”Mari lugu”.

30. juunil
Suur Mulgi suvepidu ”Mulgimaal om mõnus” Holstre-Pollin
kell 13 – 16 Päevä vallategemine, I Mulgimaa rammumehe valimine,
lastele orienteerumine
kell 14 – 16 uulitsekorvpall
kell 17 – 19 saate ”Lauluge maale” ülesvõtmine,
kell 19 – 20.30 Mulgimaa esitegijide konssert, käimä om tullu Sakala
miiskuur
kell 20.30–22.30 lõbu laialt – mulgi pull, inimpall, sumo, batuut jm
kell 21 – 01 tantsuõhtu ansamblege C-duur
kell 22
lõke pandas palame
27.– 29. juulini
Paistu edimest kõrda ülesmärkmise 778. aastepäevä
pidustuse Paistun
27.07 kell 19
vallategemine, kell 20 näitemäng “Kuni surm meid
lahutab”
28.07 kell 11
Eesti lahtise meistrivõistluse vabamaadluse absoluutkaalun
kell 12
laste joosuvõistelus
kell 14
Holstre–Paistu maantiijoosuvõistelus
kell 18.30 Paistu II tantsupeo rongikäik, kell 19 Paistu II tantsupidu
kell 21
tants kigile
29.07 kell 12
kloun Ummi, näomaalingu, käsitüütelk,
kell 14
pidu lõpetemine

Elmen

20. juulil kell 14 Elme möisan konverents ”Elme kindrali” .

Laste- ja perepäev üten CONTRAGE, kõrraldep Lilli Luudusmaja.
„Paganapaganad“. Lastenäitemäng, noordeteater „O“.
Tänukonssert Hans Hindperele „Laulu Mulgimaale“.
„Kuningas tuleb“. Luu Lembit Eelmäest.
SIMMAN Erich Kriegerige. Päevä juhive PRO ja CONTRA.

Kunkottal? Villändimaa, Karksi vald, Lilli külä, Nava talu (Talnast 205 km, Tartust 100 km, Pärnust
80 km). Päämiis Jaak Kõdar, tel 513 1691, püüne pääle säädai Silvia Soro, tel 520 2528.
Mes mass? Näitemäng 7 €, ooperikonssert 8 €, tänukonssert ILMA RAHATE, lastetükk kuni 2 €,
simman 5 €. Perepäev ja luuletunni ilma rahate. Süük letiinnage.

Tõrvan

Paistun

21. JUULI
Kell 14.00
Kell 16.00
Kell 17.00
Kell 18.00
Kell 20.00

22. JUULI
kell 11.45–14.00 Tegemise lastele ja latsemiilsile Lilli Luudusmajan.
Kell 12.00
NAVA talu luule. Loeve Iivi Lepik, Aire Pajur, Raivo Adlas ja autur.
Kell 13.00
Tartu luuletunn. Oma luulet loeve Eesti noore luuleteje.
Kell 14.30
„Julius Caesar ja Cremona viiul anno 1720 Mulgi mõtsan“– ooperikonssert.
Monika Evelin Liiv (mõtsasopran) ja Andres Mustonen (mõtsaviiul).
Kell 16.30
„Kuningas tuleb“ Luu Lembit Eelmäest. Päevä juhip CONTRA.

Mustla pääl

26. juunil kell 19 konssert ”Viini leierkast” kirik-kammersaalin
29. juunil kell 20 Kohila kirikukoori konssert kirik-kammersaalin
6.- 7. juulini
XIX TÕRVA LINNA PÄEVÄ
6. juulil kell 15 Tõrva Avatud Noortekeskusen „Eesti ﬁlm 100“
• 15.30 „Noor pensionär“
• 17.00 „Siin me oleme“
• 18.30 „Mehed ei nuta“
• 20.00 „Viimne reliikvia“
Kell 19.00 Tõrva kirik- kammersaalin Sestakovide välläpaneku vallategemine.
7. juulil kell 9 Käsitüü- ja kaubalaat Sõpruse pargin
KESKLATSI PÄÄL konsserdiprogramm „Eesti ﬁlmi rütmin“
• 10.00 Bigband Tartust, • 10.30 Vallategemine,
• 10.45 Tantsurühm „Zelta rudens“ Valkast, • 11.30 Bigband Tartust
• 12.10 Ansambel Oduvanšiki Valgast, • 13.10 Bigband Tartust
• 13.50 Tantsustuudio LYS• 15.00 Õbelusikide kätteandmine kammersaalin
• 17.00 Kultuurimaja punte SUUR SÜNNIPÄEVÄKONSSERT „Mustre
pidupäevärõõva pääle“
• 20.00 – 02.00 Konssert – tantsuõhtu „Selle Suve Suveniir 2012 “
Tõrva Tantsumäel
• 21.00 Noordebändi astuve üles
11. juulil kell 20 Luisa Värk ja Alen Veziko kirik-kammersaalin
18. juulil
konssert ”KOIDUNI PIKK ON TEE” ansamblege LOOTUSTE
LINNUTEE Tõrva Tantsumäel
20. juulil kell 20 akordioniorkestre konssert kirik-kammersaalin
26. juulil
Pärnu Portselanimaaljade seltsi LYSTER näituse
vallategemine kirik-kammersaalin
26. juulil kell 20 konssert – Maria Listra, Jassi Zahharov, Margus Kappel
kirik-kammersaalin
7. augustil
Peruu indiaanlaste konssert Õhne jõe käärun
10.-11. aug
Loitsuvestival „TULD JA TÕRVA“
Tõrva gümnaasiumi pargin
Vaate manu www.torva.ee või kõliste tel 76 65 332.

Kell 21.00

Ürgämine Eesti–Läti laulupiiriposti man. PRO ja CONTRA.
Mulgi kiil om luule kiil. Lembit Eelmäe luuletuse. Manu kõnelep Iivi Lepik.
„Kuningas tuleb“. Silvia Soro ja Jaak Kõdari näitemäng. Luu Lembit Eelmäest.
Raivo Adlas, Riho Kütsar, Arvo Raimo, Luule Komissarov, Silvia Soro,
Aire Pajur, Iivi Lepik, Riho Rosberg, Andrus Eelmäe, Annette-Maria Eelmäe.
Üükapiluule luuleküini all. Loep näitlei Aire Pajur. Päevä juhip CONTRA.

Buss Talnast tulep 22. juulil kell 9 SOLARISE mant, tagasi kellä 22 paiku.
Bussisõit edesi-tagasi 10 €. Bussirahvale päeväpileti 15 €. Pileti Piletilevist või kohapäält.
NAVA TALU, MULGI KULTUURI INSTITUUT, KARKSI VALD, EESTI KULTUURKAPITAL, RAHVAKULTUURI KESKUS

NAVAL TULEP 20.-22. JUULINI SUUR PIDU

T

õrvast mulke peolt tullen kirjuti ma siandse luuletuse:
Me Mulgimaa om tasute,
kas armaste või kasute.
A kasu ilma isute
ja isu ilma sisute
om elu ilma usute
ku arm, mes jäänu musute.
Tõeste, Mulgimaa kink medele
selle peo ilma rahate, küsimede,
kas armasteme sedä maad või
kudas tedä kasuteme. A ilma isute
ja sisute ei saa olla kasu egä usku
selle maa ja nende inimeste sissi,
sii om nigu poolik armastus, kos
eng ja ihu ei saa ütes, kos sõna om
selle musu asemel, midä me pias
andma Mulgimaa mullale.
Mia tunne oma põlitsen kodun
Nava talun, et kui pallu ma talle
kah ei annas, mes ta kah ei massas,
tagasi saa ma kik ilma rahate
– nõnda elde ja rikas om sii maa.
Ruumlaste tarkus anna ja sulle
andas om sii tunne, mes sund miu
nüid joba seitsmendet suve tegeme
sedä, mes sii maa väärt om ja midä
ta om uutan. Ta sund näitemängu
tegeme, laulma, pilli mängmä,
luuleteme, vigurisi tegeme. 20.-22.
juulini olede kik oodetu Navale
sedä kulleme ja vaateme.
Mulgi kultuuri pidu om siikõrd
pühendet aastesaa mulgile, kelle
suu- ja kirjäsõna and väge Mulgimaa engele. Sii miis om Lembit
Eelmäe, kes oles saanu tänavaaste
85 aastet vanas ja kelle perämine
suuremb ülesastmine olli just Nava
püüne pääl, kos ta oma arjunu
sarvikurõõva vahet taevamihe

Jaak Kõdar
Nava talu peremiis
vestivali pääkõrraldei

valge talaari vastu. Silvia Soro näitemäng „Kuningas tuleb“ kõnelep
Lembit Eelmäe tüüst, nuurusest
ja parembist päevist. Näitemängu
mängites kolm õhtut. Püüne pääl
om Riho Kütsar, Raivo Adlas,
Luule Komissarov, Arvo Raimo,
Riho Rosberg, Iivi Lepik, Aire
Pajur. Lava pääle sääjap tüki Silvia
Soro.
Latse saave vaadete
paganelugusit, üles astup Karksi-Nuia noordeteater „O“, sedä
pallald üits kõrd – 21. juulil kell
16. Selle tüki om kah Silvia Soro
lava pääle säädan.
Päämine sündmus om Suur
Ooperikonssert 22. juulil kell
14.30. Laulap Monika Evelin
Liiv, juhatep Andres Mustonen,
kellel om üten vana Itaalia viiul,
millege ta mõistap imet tetä.

Kaeme ärä mahute kik uvilise.
Om ju tegu esieräligu konsserdige
Mulgimaa ilusan luudusen. Andres Mustonen om ju tääda-tuntu
nimi muusikamailman, a Monika
Evelin Liiv om kuulsas saanu
Euruupan.
Nava Lava ei saa akkame ilma
luuletustete, laanin om neli luuletunni: Lembit Eelmäe luuletuste
kullemine laadi päält ilusan mulgi
keelen, Tartu luuletejide luuletunn,
Nava talu luule ja nn üükapiluule
pime luuleküini all.
21. juulil kell 17. om
tänukonssert Hans Hindperele,
kes viimätsel aal om kirjuten
pallu laule mulkele ja Mulgimaale. Siikõrd saap kah mitut laulu
edimest kõrda kuulda. Laulave
lauliku Mulgimaalt, aga päälinnast
kah. Nõnda om Erich Krieger egä
kõrd oodet ülesastui Nava Laval.
Erich Krieger om 21. juulil simmanijuht kah ja sedä üten Contrage,
kes siikõrd ohjap kikke sedä Nava
Lava pidu. Tulep suur simman,
tulep suur pidu.
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Mulgi Kultuuri Instituudi väljaanne Üitsainus Mulgimaa
Ajalehe väljaandmist toetab “Mulgimaa kultuuriprogramm 2010 - 2013”
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