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Mulgi söögi ja söögikotusse
akkave võistleme

Ü

ten Mulgi piduge tulep Karksin tõine Mulgi söögi vestival kah. Selle
jaos om Mulgi Väiketootjate
liit vällä kuuluten kogundi
kaits võistelust.

Jaanuarikuul tulli ää punt tansjit ja pillimehi Karksise kokku ja alva ilma pääle vaatemede tetti edimese tansutiiru ärä. TaaVID Meedia panni sellest kokku tillikse vilmikse, mes om nüid Hooandjan üleven.
Pilt: Ave Grenberg

Kuvves Mulgi pidu tuup
mulgi Karksise kokku

K

uvves Mulgi pidu pääliskirjage “Mia ja sia
ütenkuun” om laanit Karksi
kihelkonnan Karksi pargin
30. mail 2020. Kuna aigilm
om prilla ukan ja tulevik
täädmede, sis võip pidu
aa ja läbiviimise man kah
muudatusi ette tulla.
Mulgi pidu om uhke kige
pere ettevõtmine, mes tuup
rahva ette mede vana kombe
ja väärt kultuuriperänduse. Sii
tähendep, et sia olet kah kige
oma perege oodet üten medege tansma, laulma ja laada pääle lusti lüümä.
Mulgi
vaimuperänduse
manu käive kindlaste mulgi
kiil, rahvarõõva ja oma süük –
sedä kikke lövvät VI Mulgi
pidu päält kah. Päev akkap
pääle tõise Mulgi söögi vestivalige, kus saap nii mekki ku
osta mede kige parembit süüke ja pakutes kah egät sorti
käsitüükaupa. Tulep suur laat,
mille püüne pääl näep põnevit
etteastit: üles astuve näituses
külälise Setumaalt, Võrumaalt,
Kihnust, tetäs egät sorti õpikambrit, valla om lasteala,
saap võtta õnneluusi jpm. Pidukonssert akkap kell 14 ron-

gikäiguge. Sinna om tulemen
ümäriguld 1500 lauljet, tansjet
ja pillimiist. Saap kullete-vaadete ülesastmisi ja esi kah laulda ja tanssi. Kohapäält saap
soete kava, kos om sihen laule
sõna ütenkuun laulmise jaos.
Viil saap oma laulu- või tansupunti Mulgi pidule tulekus
kirja panna. Pidu laulu ja tansu
om üleven Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehe pääl https://
www.kultuurikeskus.karksi.
ee/89-sundmused-vi-mulgi-pidu-repertuaar.html
2020. aaste om kuulutet digikultuuri aastes. Meie lätsime
oma palvege Hooandja keskkonda, sest oodame inimeste
abi VI Mulgi pidu läbiviimise
man. Kokku korjat rahage tahame renti vilmitehnikat ja
suure ekraani, mille päält näes
vaateje parembini kikke sedä,
mes püüne pääl tetäs. Tahame,
et meid nätäs ja et pidu saas
kah tuleveste põlvi jaos üles
võet.
Avite sia kah meil pidu
ärä pidäde, mine Hooandaja
kodulehe pääle https://www.
hooandja.ee/ ja anna just nõndapallu, ku sa saat. Raha saap
pidu ääs annete kuni 14. aprillini.

Ku tulet pidule, sis arveste,
et pidupilet massap 5 eurut,
perepilet 10. Latse ja nii, kes
pidul üles astuve, ei pia muduki piletit ostma.
VI Mulgi pidu pääkõrraldeje om Mulgi Kultuuri Instituut;
pääjuht Kannistu Kai; müügija reklaamiasju aap Kannistu
Kaire; koorijuhateje om Roometsa Ülle; tansu valis vällä
Arraste Anneli; muusikajuht
om Põldsepa Margus; mulgi keelege avitep Laande Alli;
majandusmiis om Suurpuu
Urmas; Mulgi söögi vestivali ja
laata viap Mulgi Väiketootjate
Liit ja kamandep Palu Indrek.
Toeteje:
Rahvakultuuri
Keskus, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp,
Viljandimaa
Omavalitsuste
Liit, TaaVID Meedia, Nuia TV,
Mulgi vald, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Nuia PMT.
Kindel otsus, kas Mulgi
pidu iki maikuul peetes, tulep
1. mail 2020. Kige uvvembet
täädust saap kik aig vaadete
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
ja Mulgi Kultuuri Instituudi
kodulehte päält.
Ave Grenberg ja Kai Kannistu
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Üte võistelusege tahetes
selges tetä kige paremb mulgi
söögikotus 2020. Mulgi Väiketootjate liidu nõnamiis Palu
Indrek ütel, et osa võtma om
oodet kik Mulgimaa söögikotusse, võõrastemaja, kohvipoodi, rahvamaja, kodutse söögitegije, ühingu jt. Söögikaarte
oodetes kuni 1. maini. Menüü
piap oleme Mulgimaa tuurainest või Mulgimaal tettu kraamist, kolmekäiguline ja ostjale
masma 16 eurut inimese kohta. Süüke nimetuse pias oleme
mulgikiilse. “Lõpus valites vällä
viis söögikotust, kes saave oma
ruumen mulgi söögi nädäli aal
25.-29. maini pakku oma süüki. Kige parembe söögikotusse
valip vällä rahvas ja võitjale om
auind kah,” kõnel Palu.

Tõise võistelusege otsites
kige parembit Mulgi kapstit.
Kes tahave osa võtta, piave ennest 10. mais kirja paneme ja
tuuma vähembelt kolm liiterd
Mulgi kapstit Mulgi söögi vestivalile üten. Sääl mekive neid
nii indaje ku rahvas. Kapstaretsepti pannas kah mulgi
söögi raamatuse. Ennest saap
kirja panna e-postige maarja@
mulk.ee.
Muduki tulep pidupäeväl
Karksi pargin kah suur laat,
kos pakutes nii mulgi süüki ku
käsitüüd ja kikke muud põnevet, mes Mulgimaal tetäs. Kik,
kes tahas laadale midägi müümä, pakma või näitäme tulla,
pias endest aigsaste Palu Indrekule täädä andma televonige
5672 0401 või indrek@mulk.
ee.
Söögivestivali aig võip
muutude. Vaate uvvembet
täädust internetist või kõliste
üle!
Kristi Ilves
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Minister Aab olli
mulke man käimän
Kärstne naiste pundil om tore nimi ja lustilise tansu. Pilt: Neil Viskov

Mulgi äri, mulgi nimi
Mulgi Kultuuri Instituut kutsup Mulgimaa
ettevõtjit, asutusi, talusit
ja tõisi üles paneme oma
Kristi Ilves,
ettevõttele, ärile, kaubale
toimetei
või sündmusele mulgikiilne nimi või pääliskiri
ja pakup selle man keelenõu.
Egä ettevõtja taht, et temä äri või kauba nimi oles esierälik, jääs äste silmä ja miilde. Võru- ja Setumaal tarvitedes
oma kiilt ja omakiilsit nimesit pallu julgembelt ku Mulgimaal. Omakiilne nimi tuletep miilde, et ollas esieräligu keele
ja kultuurige kandin.
Mulgimaal om mulgikiilsit nimesit arva nätä ja mõnikõrd
om niigi võru-eesti-mulgi segäkeelen. A õnnes om kah äid
näitit. Meil om olemen tansurühmä Sõsare, Suistle Säbulise,
Kuremari, Mede Külä Eide, Ütenkuun, koori Üits Viis, Õbeäidsme, osaühing Kirevene Mulk, beebikuul Titekammer jt.
Kutsume inimesi üles valime ingliskiilside nimede asemel rohkemb mulgikiilsit, sest nii om meile suuperätse ja
mudu muheda. Et nimi saas iki ilus ja õige, pakume omalt
puult keelenõu.
Mulgikiilne nimi või pääliskiri võip olla asutusel, ettevõttel, talul, poodil, pidul, kokkusaamisel, matkal, välläpanekul,
saatel, võistelusel, veebilehel, kommikarbil, resturanisöögil,
rõpsupakil vms. Et otsi ütenkuun ää nimi või järgi uuri, kas
vällä valit nimi om õigen mulgi keelen, võive uvilise kirjute
aadressi pääle kristi2205@gmail.com või kõliste 5344 8176.

Mulgi Täheke oodap jutte ja pilte
Sii aaste tulep kah Rahvakultuuri keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise meetme
abige vällä mulgikiilne lasteaakiri Täheke. A 2020. aastel ei
saa ta valmis kooli alguses, nagu
seni, vaid tulep märdipäeväs.
Jälle oodave Mulgi Kultuuri Instituut ja Tähekse toimetus nii laste ku suurde inimeste jutte ja salmiksit, mes aakirja
passis. Nii võis olla mulgi keeli, a ku vaja, saap kah ümmer
panna. Kuna Täheke tulep siikõrd novembrekuul, sis oodetes lugusit-salme iiskätt märdi- ja kadripäeväst, engesantest, jõulest, jõulusüükest, aga kah Mulgimaast ja Mulgi lipu
päeväst. Oodet om kah laste joonistet pildi nende teemade
pääle. Aakirja akates kokku paneme septembrekuul, ses aas
piave tüü saadet oleme.
Tüü võip saata e-postige aadressi pääle kristi2205@
gmail.com või ariligu kirjage Mulgi Kultuuri Instituuti.
Rohkemb täädust jagap mulgikiilse Tähekse toimetei Kristi
Ilves, tel 5344 8176.
Siiamaani om vällä tullu kolm mulgikiilset Tähekest aastidel 2017-2019, kigi nende kaasepildi om tennu Ülle Rosenberg ja pilte ja jutte om saatan Mulgimaa latse. Mitmit
mulgi Tähekse lugusit om peräst kirjakiilde ümmer pant ja
ÜM
ariligun Täheksen avaldet.

Peräst kokkusaamist tetti Kulla Leerimaja man ütine päeväpilt kah. 		

S

õbrapäeväl, 14. veebruaril ollive Mulgi Kultuuri
Instituudin käimän riigialduse minister Jaak Aab, Isamaa eräkonna ja riigikogu
Mulgimaa toetusrühmä esimiis Helir- Valdor Seeder ja
riigikogu Mulgimaa toetusrühmä liige Peeter Rahnel.

Kulla leerimajan arutedi
üten Mulgimaa omavalitsusjuhte, Mulgimaa vanembe,

Mulke Seltsi vanembe ja Mulgi
kultuuri instituudi tüütejidege
Mulgimaa tegemiste ja edesimineku küsimusi. Kige tähtsamb küsimus om sii, kudas
Mulgimaa uhket kultuuri- ja
aaluuperändust ja mulke ääd
pääleakkamist viil parembini
ärä tarvite Mulgimaa elu edesiviimise man. Riigiesäde arvassive, et mulgi keele ja kultuuri
oidmise jaos om ulka aastit ääd
tüüd tettu ja mulke tegemise

Pilt: Kea Kohv

paistave joba peris äste vällä.
Nüid om pääküsimuse, kudas
meelite Mulgimaale rohkemb
ettevõttit ja saia käimä Tõrva
valda Ala küllä luudav Mulgi
elämuskeskus.
Juttu olli kah Mulgimaast
kui reisisihist, ütine arvamine
olli, et rohkemb kuuntüüd tules
sellen vallan tetä ümmerkaudside kantege, et külälistel oles
siin kandin rohkemb tetä-nätä.
Kristi Ilves

Polli Aiandusuuringide keskusel om juubeliaaste

P

olli Aiandusuuringide
keskusel om nüid saa
aaste jagu täädmisi, mõistmisi ja kogemusi aiapidämisest. Aiatääduse edesiandmise akatuses Pollin võip
lugede Polli põllutüükooli
luumist Polli mõisase 1920.
aastel.

1945. aastel asutedi Polli
aianduse ja mesinduse uurmise instituut ja akati edimest
kõrda tegeleme aiatäädusege.
1995. aastel sai riikligust instituudist Eesti Maaülikooli allasutus.
Uhke aaluu ja juubeliaaste tähistemises om selle aaste
sissi laanit ulka ettevõtmisi:
juulikuul tulep juubeliseminar
ettevõtjidele, kes aiaäri aave, ja
septembrekuul rahvusvaheline
tääduskonverenss.
Nõndapia, ku muuseumi
jälle valla tetäs, tulep Villändi
muuseumin välläpanek, kos
saap uuri Polli aiatääduse aalugu 20. aastesaa akatusest kuni

Ubinekorjaje Pollin 1957-1960.

täembese päeväni vällä.
Näitusel saap nätä lakatit,
mille pääl om Polli tegemise
teemade kaupa nii sõnan ku
pildin. Sorte tutvustuse pakuve kindlaste uvi aiapidäjile:
saap vaadete, mes koduaian
joba olemen om ja mida viil
manu tahta. Samamuudu saap
tutvust tetä Eestin vähä tuntu
puuvillä- ja marjakultuurege,
saap täädä, mesjaos om vaja
tetä biokeemilisi analüüse ja
pallu muud. Välläpaneku man

Pilt: EMÜ Polli pildikogu

saap esi kah käe külgi panna ja
nuputemisülesandit lahende.
Nõnda et tegemist-uurmist
jakkus kigele perele.
Oodame teid lahkeste osa
saama mede egäpäevätsest
elust!
Rohkemb täädust: www.
polli.emu.ee ja muuseum.viljandimaa.ee
Kristine Volens
Polli Aiandusuuringide Keskus

Mulgi kiil: Kristi Ilves
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Ü its mulk
“L

atsen ma täädsi täpselt, mes ma taha: obesit ja
jooniste,” ütlep mulgi aabitse pilte autur Ülle Rosenberg (52), kelle usseaia pääl Ala külän kappave nüid
kolm obest. Ildaaigu tetti ka valla temä tõine pildinäitus
ja tulli vällä kolmas temä joonistustege raamat.

Oma kolme obesege om Ülle õnnelik – ilma obestede elu tei talle peris
valu.
Pildi: Kristi Ilves

Ülle, kas sa olet sündünü
mulk?
Sündünü ole ma Villändin,
kos ellive sõs mu esä ja emä.
A sellensaman majan, kos ma
prilla elä, elli mu vanaemä ja ma
olli väige pallu siin temä man,
linnan es ole ju midägi tetä. Ma
kik aig istsi laudan ja joba kuvveaasteselt õpsi lehmä nüsmä.
Mulle miildis karjan käia, lehmi arjate ja sõnnikut visate. Vanaesä tei mulle tillikse vikati ja
ma käisi esiki üten tõistege einä
niitman. Mulle kangeste miildis
maatüü ja miildip siiamaani.
Ala küllä tullit sa tagasi suure
ringige.
Jah, vanaemä müüs omal
aal maja sovoosile. Mia esi lätsi edimelt tühü Villändi lähiksese Kalju koloosi. Sinna võeti
mu päämiselt selleperäst, et ma
mängsi äste võrkpalli, neil olli
miu oma võistkonda vaja. Säält
lätsi ma edesi Kilingi-Nõmme
külle ala Lodja küllä, kos olli
Raja miniloomatalu. Sääl ma
toimeti ponidege, õpeti latsi ratsuteme ja joonisti kah suveniire
pääle neidsamu talu luume.
Pärnumaalt tulli ma ärä Ritsu korterise ja säält edesi Alale
korterise. Mu emä elli joba Alal,
sai emäle lähembele. Kuna ma
kasusi siin vanaemä man, sis
ma ihassi kik sii aig sedä maja
tagasi ja äkki olligi võimalus sii
ärä osta. Kahjus ollive majast
ses aas järgi pallalt seinä ja katus. Miis vaades miu küll esiti
imeligult, ku ütli, et taha siia
majja eläme tulla. A sis akassime siin katekeste kõpitseme ja
üte suvege teime nõndapallu, et
saime sisse kolide. Alal oleme
joba kuus aastet elänu. A tetä

om viil pallu: vällästpuult tulep
maja kõrda tetä, vett meil majan ei ole ja oma kajo kah viil ei
ole. Õnnes eläp mu emä kohe
mede kõrvan majan ja temä
man saame sannan käia.
Mitu last siul om?
Miul om viis last – neli poissi ja üits tüdruk. Neli neist om
joba täiskasunu, kige nooremb
poiss om 14 ja käip viil koolin.
Miu vanaemäl olli pallalt üits
laits ja mia ole kah ütsik laits,
suguvõsan olli ültse vähä latsi.
Olli ju rohkemb latsi vaja, et
suguvõsa vällä ei kooles. Latse
om mul kik ümäriguld kuvveaasteste vahedege ja üits paar
om katsikit kah. Miu arust om
sedäsi, et mida rohkemb latsi
om, sedä parembini na akkame
saave ja katsikidege es ole kah
kedägi suurembet muret.
Kui pallu sul luume om?
Mul om prilla kaits suurt
obest, üits poni, kaits kassi,
merisiga, kuus deegut ja neli
peni – üits ilmatu suur karjakoer, kaits taksi ja viil üits tillike penike. Edimelt ma võti siia
kitsi ja kana, ani, partsi ja kolm
lammast ollive kah. A linde om
siin rasse pidäde, sest rebäse ja
kährikkoera käive peris usseaia
pääl. Obese om eesti tõugu.
Neid ei saa üte kaupa pidäde,
sest obene om karjaluum. Õnnes miildive miu mihele Aivarile kah obese, ütenkuun õpetemegi prilla nuurt obest vällä
ja ratsuteme kah mõlembe. Kui
mul oles rohkemb maad, oles
obesit kah enämb. Meil om
siin maja maja kõrvan, maad
vähä. Miu obeste kople om
tillikse – miu oma ja emä maa
pääl. Talveeinä me ostame, su-

3

Rosenbergi Ülle – naine,
kes eläp oma unistust
vel niidame kaits kõrda päevän
ette, a üleaidsil om ää miil, et
ei pia esi muru niitma. Emä iki
küsip, et mesperäst ma oma elu
nii rasses tii, aga ei ole rasse, kui
sii om engen. Looma ja maatüü
teeve miu elu ilusas.

Mesperäst sa viil obesekasvatust õpma lätsit?
Kuigi ma ole üten obestege
üles kasunu, es ole mul ju pallu
aastit omal obesit – sii tei peris
valu. Järvamaa kutseariduskeskuse sessioonõppese lätsi ma
paari aaste iist iki selleperäst, et
midägi uut täädä saia. Sääl lätsi
ma kohe ratsatrenni kah ja sis
treener saat mu esiki koolisisestele võistlustele võistleme ja
ma võitsi koolisõidu ärä. Ennemb ma tei iki takistussõitu, a
mul om mitu sellälõikust ollu ja
enämb ei julge.
Sii olli kah tore, ku koolin
küsiti enne lõpetemist, et millest kennigi unistep. Noore sis
kõnelive oma suuri ja uhkit
laane, a mia es mõista midägi
ütelde. Mia ole eluaig tahtan
obesit ja jooniste – ma ju elägi
prilla oma unistust.
Kudas kunst siu manu tulli?
Edimelt akassi ma muduki
obesit joonisteme. Emä kõnel,
et üitskõrd, ku ta mu sänguteki üles tõst, olli ma lina pääle
suure Sipsiku joonistenu. Villändin ma käisi laste kunstiringin, meil olli väige ää õpeteje
Elle Käosaar, esiki üte joonistusvõisteluse vist võitsi ma ärä.
Peräst kooli lõppu lätsi ma küll

Ülle Rosenberg oma tõise pildinäituse vallategemisel Tartun.

Tartu kunstikooli katsetele, aga
sõs kooli mu esä ärä ja sii asi jäi
pooleli. Lätsi oopis Olustverre
agronoomiat õpma, sest sääl
ollive obese ja tühün ratsatreener, kelle käe all ma joba põhikooli aal takistussõitu arjuti.
A kunsti alal ole ma kik
enämbiste esi õpnu ja arjutenu.
Raja talule tulli luume jooniste,
Elistvere loomapargile ole joonistenu ja keraamikat tennu. Ku
Ala kuuli tulli, sis siin olli üits
suur luudusprojekt, kos olli vaja
õppevahendisi jooniste, lasteaia
seinä ole ma siin kik täis joonistenu, bussiuutmise kodasit kaunistenu, pidude jaos lakatit tennu. Ala koolin ole ma mõne kuu
kunstiõpetejet kah asendenu.
Koolin seis jõude keraamikaahi,
sis sai akatu sedä savivärki õpma
ja uurma ja sis ma tei mitu aastet
keraamikaringi rahvamajan ja
koolin juhati kunstiringi.
Mu nänn kõnel, et temä
vanaonu olevet ollu vasakukäeline, joonistenu äste ja ollu
obeseparisnik. Mia ole kah vasakukäeline. Ei täägi nüid, kas
usku enge rändämist …

Kunas sa raamatupilte akassit
joonisteme?
Kui tahat õigit asju, sis sulle
andas. Kui ma Alale tagasi tulli,
sis mõtli iki oma nänni pääle,
kes õpet mu luume-linde, taimi
ja luudust tundma, maatüüd
tegeme. Olli tunne, et tahas
temä mälestuses ja tänus Mulgimaale midägi tetä – näituses
raamatu. Ja sis äkki pakuti mulle mulgi aabitse pilte tetä. Esiti
ma peris pellässi sedä. Päätegelane om ju mütäs – mailma
kige ilmetumb luum. A viimäte
sai ma selle müttäge peris sina
pääle. Paari aaste peräst tulli
muinasjuturaamat “Ämäriguaa
luu. Tarvastu”. Sii olli joba pallu mõnusamb jooniste. Sinnamaani ma olli päämiselt luume
joonisten, nüid tulli inimsit kah
tegeme akate. Ja sis ma maadli
viil selle vanapaganege – sääl
olli ulka vanapaganejutte
kah. Esiti tulli miu vanakuri tõeste irmus ja kuri,
a sis ma mõtli, et egä ta ju
nõnda kuri kah ei saa olla
ja mul tulli miilde sii Lembit
Eelmäe mängit Põrgupõhja
Jürka, ja sis umbes siandse ma
teigi. Lemmikteema om mul iki
obese ja neid om õnnes vana aa
jutte sihen pallu. Nüid sai valmis “Ämäriguaa luu. Paistu”,

selle tegemist ma enämb es pelgä, sai aru, et saa akkame küll,
ku taha. Nüid tii joba pilte sarja
kolmandele raamatule “Ämäriguaa luu. Elme”. Kolm mulgikiilse Tähekse kaasepilti ole ma
kah tennu. Aabitsepildi ma tei
akrüülvärvege, a kuna ma ole
vasakukäeline, sis tükip värvi
laiali mineme. Nüid ma tii värviliiatsidege ja sii mulle passip.
Mitu näitust sul om ollu?
Ku mulgi aabits valmis sai,
sis kik kitsive neid pilte ja sis
tetti aabitse piltest välläpanek,
mes käis müüdä Mulgimaad ja
esiki Tartun olli üleven. Nüid
märtsikuul tetti Tartu Ülikooli
Lõune-Eesti keele- ja kultuuriuuringide keskuse iistvedämisege ülikooli man valla välläpanek “Ämäriguaa luu pilte
pääl”. Ma kuulsi, et laanin om
tetä viis raamatut – egä Mulgimaa kihelkonna kohta üits ja sis
egä raamatu piltest näitus kah.
Loodame, et sii kik saap teos. A
egä ma väige ää tundege oma
pilte saina pääl ei vaate – ma ole
esiende kige suuremb arvusteje
ja tää täpselt, mes võleste om.
Ku sul joonistemisest, palgatüüst ja obestest aiga üle jääs,
mes sa sis tiit?
Me oleme mihege mõlembe suure mõtsan käiade. Egäl
aasteaal. Suve akatusest ilda sügüseni korjame marju-siini, akkame keväde maasikidege pääle
ja lõpeteme enne lume tulekut
kuremarjuge. Sii om meile rahaliselt kah suures abis. Ku om
ää marja-aaste, sis toome neid
iki pange kaupa mõtsast vällä ja
saadame turgu. Omale saap muduki kah talvevaru külmäkappi.
Unistuse om sul sis kik täide
lännu?
Jah, päämiselt küll. A muduki mõtle ma kah iki tulevigu
pääle. Joonistemise tüüd võis
viil rohkemb olla. Ja kodumaja
tahas peris kõrda saia. Prilla ma
oolitse Ala koolin puhtuse iist
ja sii tüü mulle passip, sest nii
päevä ku suve om vaba – ma saa
jooniste ja mõtsan käiä. Egä tüü
kõrvast sedä ei saas. A vahel ma
iki mõtle, et ku sii Mulgi elämuskeskus siinsaman Sooglemäe talun valmis saap, sis ma lääs ää
meelege sinna luume iist oolitseme, lastele obesesõitu tegeme
ja kikke muud, mes ma mõista.
Küsimuse ja mulgi kiil
Kristi Ilves
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Nuur pere ost vana talu ja võtt tuhat kana

M

ineve keväde võtt Lepiku talu pererahvas
omale tuhat kana. Pääle lugemede arvu munade om
nuur pere saanu selle aastege kah ulka väärt kogemusi.
Mait Org ja Moonika Luhamaa kolisive Mulgi valda
Tuhalaane küllä kolme aaste
iist. Peren kasvave kolm tillikest poiga: viieaastene Mattias,
kolmene Mairold ja katessakuune Marko. Maale kolimise mõte olli neil joba ammu,
a õiget maja olli rasse löüdä,
sest panga es taha noorel perel lainu anda. Mulgimaale jäi
nende pilk pidäme selleperäst,
et Mait om esi Anikatsist peri,
sugulase eläve viil prillagi sääl,
emä-esä eläve nüid lähiksen
Muti järve vahel.
Moonika ja Mait om pikembelt Soomen elänu ja esiki aaste aiga Austraalian tüüd
tennu ja rännänu. Pereesäl om
ulka ammatit – ta om vällä õppin auturemontja, spordimassüür, reener, veoautujuht ja
Olustverest sai kah lamba- ja
kitsikasvateje papre. Soomen
om ta ulka aastit ehitusetüüd
tennu. Moonika õpse Talna

mereakadeemian ilmatäädust
ek meteoroloogiat, tedä tõmbap nüid oopis kunsti poole
ja ku kige nooremb laits kolmeaasteselt lasteaida lääp, sõs
tahas ta kunstikoolitusi või
muud säänest tetä.
Minevaaste võet noore
kana pias üttejutti muneme tuleve sügüseni. Kas munakanadege kah edesi minnas, ei ole
pere peris kindel, sest äri tasup
ennest ärä küll, a palka massa
omale ei jõvva. “Tuhat kana
om just nõndapallu, et inimestele neid mune enämb maha ei
müü, a puutese või pagaritüükodadese viia ei tasu, sest nii
tahave väige odavelt saia. Ku
ma saas selle raha kätte, mes
poodin munakarbi iist küstas,
sis eläs iluste ärä. Ku oles kolm
tuhat kana, sis joba tasus puuti viia. Ku kanu oles puulsada
või vähemb, sis jõvvas muna
inimestel ärä müvvä – Talnan
turu pääl võip talumuna karbi
iist kuni 2,8 eurut saia. Prilla
omgi moodun 300-500 kanage
karja. Internetimüüki oleme
kah pruuvnu, a munadege egä
nädäl mitu kõrda Talna sõita
om kulukas ja aiga lääp pallu.
Egä inime taht 1-2 karpi ja om

Peremiis kinnitep, et suuren kasvu-uunen saap nii linde ku luume õlpsaste ületalve pidäde.

Mait ja Moonika om rahul et eläve üten oma laste ja luume-lindege maal.

eri linna veeren. Päälegi es tule
ulka uvilisi kokku lepit aas oma
munadel järgi,” kõnel Mait Org
ja ütel, et Lõune-Eestin suurt
munaäri ei ole, sest siin om
piaaigu egälütel mõni tuttav,
kel om kana. Tartun Taluturul
om Lepiku talu muna müügil
ja sääl lääp küll peris äste.
Om täädä asi, et mõskmede
talumuna seisäve kavva aiga.
Ku kik Lepiku talu kana suve
lõpus munele akassive, es jõvva pererahvas äkki kikki mune
maha müvvä. Sedäsi jäi ulka
mune kätte. Sõs tulligi mõte
panna osa mune seismä ja vaadete, ku kavva na seisäve. Egä
kuu võetes säält mune, nuusutedes, veeritedes ja lüvväs purus kah. Siiamaani ei ole nende
ulgan üttegi mädämuna ollu.
Märtsikuul sai katse akatusest
joba kuus kuud. Sii tähendep,
et ku mune jahen oida, võip
neid julgeste mitu kuud süv-

vä – alvas na nõnda kergeste
ei lää.
Oma äri akatemises sai
Mait nuurtalunigu toetust.
Selle iist osteti kana ja kaits ilmatu suurt kasvuoonet – üten
eläve 30 eri tõugu lammast ja
üits kits, tõisen kanade. “Õnnes olli lämmi tali ja kana saive
kik aig vällän käia, a tegeliguld
ma neid talve pidäde ei tahaski – joogivesi külmäp ärä, päev
om lühike, kana om stressin ja
muneve vähä,” sellät peremiis.
Kui pallu Lepikul prilla
kanu om, ei tää täpselt kennigi,
sest kulli-rebäse om oma osa
võttan. Nüid om kasvu-uune
ihen elektrekarjus, mes kanavargit vähä eidutep. Maad
om talul 18 ektarit ja sii om
päämiselt lammaste einämaa.
Kanadele ostetes täissüüki. Allapanus om kaarapõhk, mes
kanadele väige miildip, sest
selle siist levväve na midägi

Pildi: Kristi Ilves

suupoolist kah. Proovit om viil
turvast ja saepuru, a nii tolmave, määrive mune ja om kallimbe kah.
Lamba pias sii keväde poigime. Talle lääve sügüse lihas
ja ute jääve ületalve. Village
ei ole nüidsel aal suurt midägi
tetä.
Mulgimaalt ärä minna pere
prilla ei laani, a kas ja kudas
edesi minna, sellest mõtleve
Moonika ja Mait küll. “Ütesuunaline talupidämine om
suure riskige. Tahas mitut asja
tetä, et ku ütege ei via, sõs tõisege iki viap. Oleme mõtelnu
taimekasvatuse pääle – võis
olla ubinepuu, maasiku, tomati-kurgi, lilli,” kõnel peremiis.
A kindel om, et sii aaste munapühäde aal Lepiku talun viil
munapuudust pelläte ei ole.
Lepikul käis
Kristi Ilves

Tarvastu käsitüümeistride sõba om nüid vaimuperänduse nimekirjan

M

ineve aaste lõpun tetti
Eesti vaimuperänduse
nimekirja uus ülestähendus
“Mulgi sõbade tegemine
Tarvastun”.
Sõbade om villatse ütevärvilise või mitmevärvilise ruudulise õlakatte, mes käive Mulgi naiste rahvarõõvaste manu.
Sõba jaos ei pia tingimede sellän oleme rahvarõõva, mõnel
naisel om sõba ainumas vana
mooduge rõõvatükk ja sedä
näidätes uhkusege nii Mulgimaa pidude pääl ku suurel laulupidul kah.
Ülestähenduse kirja pannu

kuulmeister Sootsi Helle om
esi õppin Tarvastu käsitüükoan sõbasit kudame ja usup,
et Tarvastu meistride tüü om
küll sedä väärt, et sii kultuuriperänduse nimekirja panna.
“Mia tulli siia põrmandurõõva tegemist õpma. Ku ma
edimese vaiba valmis sai, ütel
selleaigne käsitüükoa pernaine
Salmi Riina, et ma võis sõba
kudamist kah pruuvi. Sii mõte
miildis miule ja ma akassigi
pääle,” tulet Sootsi Helle miilde.
Nõnda et, kes taht endele sõba saia või kogundi esi
kudade, sii piap mineme Tarvastu käsitüükotta, kun vilunu

meistre laseve näppel käia ja
õppeve uusi tegijit kah vällä.
Aiga lääp selle pääle muduki omajagu, a oma tettu sõba
om sedä väärt. Maikuu lõpun
om ju jälle tulemen suur Mulgi pidu ja sääl saap oma uhkit
rahvarõõvit kigile näidäte. Kas
või pallalt sõba.
“Mia ole sedä miilt, et midä
rohkemb om mailm valla, sedä
enämb om kodukant ja oma
kombe innan. Inimesel om ju
vaja midägi, mes om oma ja
peris,” ütel Soots.
Kristi Ilves

Mulgi kiil: mulgi keele õpja
kuulmeistre

Tarvastu käsitüükoan tetäs mitut muudu sõbasit. Käsitüüuvilise Alli
Laande (kura kätt) ja Vika Zieds näitäve kolme päämist: Allil om õlgu
pääl Alliste viievärviline, Vikal Elme arhailine ja nende vahepääl Tarvastu ruuduline.
Pilt: Kristi Ilves
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Mulgi perimuskultuuri
jaos anti raha

T

äätäves om tettu Mulgimaa perimuskultuuri
toetusmeetmest raha saajade. Rahvakultuuri keskuse
direktur Kalle Vister ütel, et
siikõrd jagati vällä 111 263
eurut ja toetust saive kokku
31 rojekti.

Raha saive ulka ettevõtmisi, mes om joba aastit käinu ja
mida mulgi iki oodave, aga olli
kah peris uusi ja põnevit rojekte. Näituses Eesti Kirjandusmuuseum tahap kokku korjate
Toetuse saaja

30 aastet Mulke Seltsi

M

ulke Selts, mis asutedi
1934. aastel, olli vahepääl laiali aetu. Kui akassime oma riiki jälle vabas
laulma, tullive päeväkõrda
ka endisaigse seltsi ja ühingu.
1989. aaste lõpun akas idänemä mõte, et Mulke Seltsi
võis jälle kokku kutsu. Vällämaal ollive joba mitu aastet
mulgi tegutsenu. Nüid jõud
kätte aig kodumaal kah tegutseme akate.
1990. aaste akatusen tulli kokku punt Mulgi juurdege
mehi ja naisi ja na registriirseve Villändi maavalitsusen
Mulkide Seltsi ( määrus nr 65
14.02.1990).
Edimene kuunolek olli 4.
märtsil 1990 Villändin. Sellest võtt osa 68 liiget. Villändi kogukonna etteotsa valiti
Erna-Elise Neimann. Sellest
aast om mede tegemistest osa
võttan Laine Pärnits, Helle
Helbre, Milvi Helstein, Armilde Vint, Helmi Poobus ja Leili
Weidebaum.
Sii olli väike tagasivaatemine 30 aaste tagutsese aiga. Nii
aaste om meid kõvaste muutan

ja nii, kes sellel aal ollive tegije,
om nüid kas peris ärä minnu
võ istuve kodun ja uuldemise asutusten. Sii seemen, mis
sõs saie idaneme pantu, om
täembese päeväni mede tegemisi juhtin. Mulke päämine
iismärk olli keele ja kommete edesiandmine. Sedä oleme
tennu murderingen, Mulgi
murden raamatit vällä anden,
ütenkuun käien ja oma kodukiilt kõnelden. Au sihen om
jälle rahvarõõva. Kokkusaamistel paneve kik selgä oma
kodukotusse rõõva, mihe tõmbave selgä Mulgi vammusse ja
paneve pähä kaabude.
Mulke Seltsi Villändi kogukonna liikme kogunive 7.
märtsil Eimtali muuseumi
manu kõrda tettu vallamajja.
Oleme selle kotussege raasike
varemb kah kokku puutunu.
Mõni aaste tagasi istutime
sinna sirelisi, mis joba näitäve
oma äitsmid. Siikõrd istsime
piduligu lavva ümmer ja mõtlime neile 30 aastele. Mede
ihenotsan om seitse aastet ollu
Erna-Elise Neimann, ühessa
aastet Tiit Rahula ja viimätse
nelitõisku aastet ole mia sedä
vangerd vedänu.

Kui mõtelde neile aastidele,
sõs oleme kik selle aa täitnu
Mulke Seltsi päämisi iismärke.
Oleme üten tõiste kogukondege võttan osa kihelkonnapäevist, levitenu mulgi kombit
ja kiilt kirjasõnan, pidänu au
sihen oma kallist kodupaika.
Üle katekümne aaste om kuun
käinu Mulgi murde rupp. Üten
andsime vällä kaits raamatukest “Mulgikiilsid ütlemisi” ja
laadi nendest raamatidest.
Neid ettevõtmisi om ollu
pallu. Nüid aga om aig säälmaal, et tules tegemise noorembide kaala panna. Neid
viimätsit om vähävõitu. Meil
omgi palve kigile, kes tunneve uvi mulgi asju vastu, et na
astus mede seltsi ja kaes edesi
vedäde mede esiesäde kombid
ja kiilt.
30 aastet om iki peris pikk
aig, mida jääve mäleteme raamatu, aalehe, päeväpildi ja inimese, kellege neid aastit om
jagatu.
Villändi mulgi soovive kigile iki mede kodukeele allaoidmist, üitstõisele abis olemist ja
rõõmsat miilt.
Villändi mulke nimel
Leili Weidebaum

Rojekt

Mulgi Kultuuri Instituudi arendustegevus 2020
Mulgi Kultuuri Instituut
Õpeteme mulgi kiilt
Mulgi Kultuuri Instituut
Suur mulgi sõnaraamat 2020
Karksi-Nuia Kultuurikeskus VI Mulgi pidu “Mia ja sia ütenkuun”
Sammaste kivikalme ja ohvrekivi
Tartu Ülikuul
arheoloogiline uurmine
Mulgi Kultuuri Instituut
Aaleht Üitsainus Mulgimaa 2020
Mulgi keele ja kultuurige seot tegeTartu Ülikuul
mise ülikoolin
Mulgimaa lastemänge ja latsepõlEesti Kirjandusmuuseum
vemeenutuste kogumine
Mulke Selts
Mulgi suurmeeste meenutuspäev
Mulke Selts
30. Mulke Almanaki välläandmine
Halliste Põhikooli rojekt Mulgi valla
Mulgi Vallavalitsus
noorde keele- ja kultuurilaager 2020
Tarvastu Muuseumi Sõpra- Raamatu “Ämäriguaa luu. Elme”
de Selts
kokkusäädmine ja pildi
Mulgi Kultuuri Instituut
Mulgikiilside laule võistelus
SA Kultuurileht
Täheke mulgi keelen 2020
Lasteaialatse mulgi keele ja kultuuMulgi Vallavalitsus
rige tuttaves
Tarvastu Muuseumi Sõpra- Raamat “Ämäriguaa luu. Paistu“
de Selts
välläandmine
Linateemalise rogrammi “Siimnest
Lilli Luuduskeskus
särgini” Mulgimaa koolilastel
Viljandi Linnaraamatukogu Mulgi rahvarõõvaste tüütua
Mulgi nallakogu “Mulk muigab”
Eluselu OÜ
välläandmine
mälumängu “Katese” läbiviiKarksi-Nuia Kultuurikeskus Mulgi
mine
Viljandimaa Arenduskeskus Mulgimaa peremäng 2020
Mulgimaa kultuuriperänduse uurMulke Selts Talnan
mine ja edendemine
MTÜ Tarvastu Kool
Väikse mulgi kultuurikohver 2
Mulgi Kultuuri Instituut
Mulgi uudise ERRin ja Sakalan
Abja Lasteaid
Päiv talun ja mõtsan
Mulgi Väiketootjate Liit
II Mulgi söögi vestival
Abja Lasteaid
Mulgi kultuuri õpitubade sari
Karksi Aridusselts
Karksi, mu kallis kodu
Abja Gümnaasium
Noore teeve esi mulgi süüki
Koolinoorde täädmistepruuv
Mulgi Kultuuri Instituut
“Nupute vällä”
Karksi-Nuia Kultuurikeskus Laste perimuspäev “Väikse virre”
Mulgi Kultuuri Instituut

Eimtalin vaadessive Mulke Seltsi liikme üten Anu Rauage vanu päeväpilte ja almanakke ja mõtlive müüdä
minnu aigu pääle.		
Pilt: Voldemar Nikolajev

Mulgimaa lastemängu ja latsepõlvemeenutuse, Mulke Selts
kõrraldep suure ettevõtmise
mede suurmeeste Juhan Simmi ja August Kitzbergi mälestuses, Mulgi kultuuri instituut
tiip mulgikiilside laule võisteluse ja koolinoorde mälumängu, Abja gümnaasiumi latse
akkave mulgi süüke tegeme
jne.
“Väige äste tulli rojekte
Karksist, Abjast ja Tarvastust,
a Tõrvast ja Elmest es tule suguki,” ütel Vister.
ÜM
Summa €
38 936
6970
6050
5005
4402
3981
3388
3223
3070
3000
3000
2580
2301
2170
2160
2118
2051
2000
2000
2000
2000
1650
1411
1200
1080
1000
836
530
495
356
300

Mulgi keele õpetemine käip kik perimuskultuuri toetuse abige. Pildi
pääl om Tõrva murdering.
Pilt: Kristi Ilves
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Seitsmes Mulgi mälumäng sai äkki otsa

M

inevaaste
sügüse
akassime jälle Mulgi
mälumänguge pääle. Seitsmendest mulke täädmisteproovist võtive osa 14 punti.
Latsin ollive Mulgi ja Villändi valla mälumängje.
Nagu joba kombes saanu,
olli egä mängujagu esi Mulgimaa kihelkonnan. Sii aaste
käisime kuule pidi. Enne egä
mängu akatust saive kik koolimajan tiijuhige tillikse uvireisi
tetä ja edimese küsimuse küsseve egä kõrd kah võõrusteje.
Mängujagude auinna kolmele parembele võistkonnale
annetive valla, kos mängujagu
olli. Kik tulemuse, küsit küsimuse ja õige vastusse om üleven Karksi-Nuia kultuurikeskuse kodulehe pääl.
I jaon saive kige rohkemb
punkte võistkonna Abia, Halliste ja Juhatus.
II jaon ollive parembe Halliste, Abia, Karksi Mulgi ja
Mõisaküla.
III jao kolm parembet ollive Abia, Karksi Mulgi, AKG
Õpeteje.
IV jaon ollive ihenotsan
Võrtsu Veerest, Abia ja Karksi
Mulgi.
Kuna Eestin kuulutedi vällä
eriolukord, sis pidime kahjus
indajidege tegeme otsusse VII
Mulgi mälumäng siikõrd ärä
lõpete ja auinna nellä mängujao järgi vällä anda. Arvassime,
et ei ole mõistlik perämist jagu
ei-tää-kui-kaugele edesi lükäte, leime nellä mängujao punk-

Jaanuarikuul olli saalitäis mulke Eimtali mõisan päid murdman. 		

ti kokku ja kuulutime võitjade
vällä.
Kigi osaliste aus laksuteme
egäüits oma kodun käse ja soovime pallu õnne! Jälle olli tore
ja asjalik mälumänguaaste.
VII Mulgi mälumängu
võitjade 2020:
I koht ABIA – 144 punkti.
Võistkonnan ollive Lauri Sepp,
Marje Kaaremaa, Rein Mägi,
Raivo Kutser, Eve Raska.
II koht Halliste – 137
punkti. Võistkonnan Andres
Rõigas, Ene Maaten, Maimu
Paumere, Jaanus Laidna, Mait
Mikelsaar.

Pilt: Kai Kannistu

III koht Karksi Mulgi –
131 punkti. Võistkonna liikme
Jaan Usin, Arvo Maling, Anti
Sõlg, Tõnis Laurik, Enn Sarv.
IV koha võistkond Võrtsu
Veerest jäi pallalt üte punktige
kolmandest kohast maha.
Võidumeestele om sii aaste
auindes kirjage “Mia ole mulk”
termus ja viipudel. Kigile osalistele om sama kirjage jala või
käe külgi pantav elkur, et me,
mulgi, iki kaugele ja kõrgese
nätä oles.
Auinna, tänupapre ja asjakse saap kätte Karksi-Nuia
kultuurikeskusest kokku lepit

aal (või kunnigil mujal, ku olet
Kai või Kairege sedäsi kokku
lepnu).
Aitümä suure tüü tegijile,
VII Mulgi mälumängu indajile, küsimuste vällämõtlejile:
Enno Liiber, Piia Mänd, Alli
Laande, Anne-Ly Ütsik, Anne
Pai, Kaire Kannistu.
Suur tänu kigile kuulele,
kes meid lahkeste vastu võtsive: Heimtali põhikuul, Abja
gümnaasium, Riidaja kuul,
Tarvastu gümnaasium. Ja aitümä kah Kitzbergi gümnaasiumile, kus meid väige oodeti, a
kahjus sii aaste läits sedäviisi.

Tänusõna toetejile kah:
Rahvakultuuri Keskus, Mulgimaa Arenduskoda, Viljandi
vald, Tõrva vald, Mulgi vald ja
Karksi-Nuia kultuurikeskus.
Saime raha kah kahessande
Mulgi mälumängu läbiviimises. Nõnda et sügüse saame
jälle kokku!
Oidke ennest ja olge terve!

len. Miis tormas esikude, et
“punnvurr” päästä, aga säälsaman satte lagi, mis palasi, peremihele pääle.
Ka koolilastege juhtusi pahandus. Kolmande-nellände
lassi poesikse ollive varakeväde pargi kõrvan suure ala palame pandnuve. Sii olli irmus
tulemöll! Ligidäl ollive sovoosi suure navdavaadi. Õpeteje
kutseve tuletõrje ja suur õnnetus oiti ärä.
Näimi sõsarege paaril kõrral ka kevädisi mõtsapalamisi,
mis ollive tekkinuve kulupalutejide süil. Kõrd maikuul korjassimi Ummuli Põndsimäel
kevädsiini udarit (kogritsit).
Väike Emäjõgi juusse siit väege ligidäl. Kalamihe teive tõ-

sel puul jõge lõket. Kõrrage
lahvat pilliruug palame. Tuli
levisi imeruttu. Olli kuulda
praksmist ja tule kohinet. Leegi lätsive järest suurembes ja
kalamihe pagesive rannast. Me
ollimi julge: jõgi olli vahel. Aga
pääld kaede olli iki kah kole!
Targembe inimse korjassive
prahi kokku ja palutive põllu
pääl. Unikidele pidi mõne lapjutävve mulda pääle pandma,
et tuli väege suures ei paisus.
Tihti võis jüripäevä või edimise mai iil õdagudi majade ligidäl lõkkit nätä. Inimse lõbutsesive tule man; latse karassive
üle lõkke.
Tuld tetti ka Ummuli pargin. Kokku olli veetu igäsugune praht.

Olli kevädit, kui villäpuude
äitsnemise aigu tulli kõva üükülm. Et puid kaitsa, palutedi
õlgi ja ainu. Aida tuudi ka pangege tulitsit üdsi.
Kevädine kulupalutemine
kestse aastest aastede. Raadiun
kõneldi ja ajalehtin kirjutedi,
määndset kahju tege tuli inimsele ja luudusele. Ma mälete, et
ka Tõrva rajooni aalehen Elme
Trakturist kirjutedi sellest.
Aga ütski asi es avite. Sii olli
nigu parandemede aigus. Esiki
praegu, mitukümmend aastet
ildamb, tule ette õnnetusi, mis
om tekkinuve ooletude ja rumalide inimste süil.

Kai Kannistu
Karksi-Nuia kultuurikeskuse
juhateje,
rojektijuht
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Kevädidse tuletegemise

K

ulupalutemine tuletes
mulle üttepuhku midägi alba miilde.
Peräst sõda pidäsive piaaigu kik küläelänigu luumi. Me
kodu man olli väike karjamaatükike.
Suvel tuudi sinna vahel
kuus-säedse lehmä süümä. Kui
saabusi kevväi, akassive mõne
lehmäomanigu põllude ja põllupennerde pääl kohe kulu
paluteme, et sis peräst kasvas
nuur ain parembede.
Talve ollimi rahuliguld elänu. Aga kui saabusi edimine
kulupaluteje, olli rahu läbi. Me
egä ka me naabre es kannate
sedä, et oonete ligi tuld tetäs.
Lätsimi sissetungijit sõemuge

ründäme: “Mis te, kuradi, palutedi majade vahel!”
Ütskõrd pruuvsemi ka esi
väikse karjamaalapikse pääl
kulu palutede. Kõrrage tõusi kõva tuul. Sii muutse tule
suunda ja nakas koloosi põhukuhjade poole liikma. Materdimi emäge tuld, esi irmu täis.
Saimi leegi ärä kistutede vaevald paar meetret enne kuhju ... Ollimi surmani väsinu ja
jäimi tulepiirile istma. Õnn,
et emäl süä üles es ütle. Peräst
sedä es palute me enämb kunagi kulu.
Suur õnnetus juhtusi üten
talun. August olli prahiuniku
palame pandnu piaaigu maja
saena veeren. Enne kui miis
märgäs, olli tuli elumaja kül-

Elmar Orav
Ummulist
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Mulgimaa noore muusiku pannive
Tõrva kammersaali eliseme

Ü

tel veebruarikuu õhtuakul tulli Tõrva
kirik-kammersaali
ulka
Mulgimaa muusikakuule
õpilasi ja nende õpetejid,
et ütenkuun lugusit luvva
ja õdusit etki nauti. Kohale olli tullu nuuri muusikit
Karksi-Nuiast, Abjast, Tarvastust ja võõrusteje Tõrva
muusikakoolist. Kullejade
ollive esinejade vanembidele ja vanavanembidele lisas
ka pallu ääst muusikast uvitedu rahvast.
Sõpruskonsserdile tei asjakohatse akatuse Tõrva muusikakooli derektur Thea Leitmaa, kes tõstele lisas ütel:
“Mulgimaa
muusikakuule
noore muusiku saave kokku
joba 14. kõrda, et ütenkuun
arvuka publikuge muusikast
elisev perästlõuna viita.”
Derektur Leitmaa kõnel,
et sõbranädäli puhul kingive noore muusiku konsserdi
kikele sõprule ja pühendeve
selle kah äsjä müüdunud Tartu Rahu saandele aastepäeväle.

Selle tähtsündmuse aus kõlas
lõõtspillimängjädeld M. Körberi sügävemõtteline laul “Mu
isamaa armas”.
Ja nii akassivegi laulu ja pilliluu ütstõise jären kõlame. Igä
kooli muusiku ollive omanäolise ja vägä ääl tasemel. Kik esinejade ollive oma luu äste selges
õppin. Tore olli, et üten õpilastege mängsive pilli kah nende
õpetajade. Sii tei konsserdi kullemise viil põnevembes.
Karksi-Nuia muusikakoolin om tugev rahvamuusika
suund. Siigi kõrd kuulseve
inemise rahvalikku karmoškamängu.
Tarvastu muusikakoolist
olli nõndasamati esindedu ansamblemäng – saksofon ja kitarre.
Abja muusikakooli õpilase üllätive siikõrd ansamblemänguge
(vlöödiansambel,
saksovonikvartett, akordeoniansambel) ja lassikalise repertuaarivalikuge. Kuunmäng
om noore muusiku arengun
tähtsäl kohal ja innustep pilli
mängmä.

L atsele
VASIK, VARS, KITSITALL, LAMBATALL, KUTSIK,
KASSIPOIG, PÕRSS, KANAPOIG, ANIPOIG,
PARTSIPOIG
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, ülevest alla, alt üles ja viltu kah!
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Viil olli tore kullelde, et
Tarvastu, Karksi-Nuia ja Abja
noorde pianiste esitusen kõlasive Eesti eliloojade Riine
Pajusaare ja Katri Rebase laveripala.
Jätkuveld ääd taset näedässive kah Tõrva muusikakoo-

li lauljade ja pillimängjäde.
Konsserdi lõpun esinenu
Tõrva muusikakooli puhkpilliorkester om alle kasumen, a
sellest olenemede sai publiku
vägä sooja vastuvõtu osalises.
Konsserdi lõpun lepiti kokku, et Mulgimaa muusikakuu-

le ütitse konsserdi toimuve sel
aastel viil Tarvastu Muusika- ja
Kunstikoolin ja Karksi-Nuian.
Sääl toimuv konssert on pühendedu L. van Beethoveni
250. sünniaastepäeväle.
Vello Jaska

Mesperäst vares tihast naises es võta

Ruute sissi om ärä paetet kümme mulgikiilset looma- ja linnulatse nimetust.
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Laulu “Mu isamaa armas” saadave Thea Leitmaa ja Margus Põldsepp lõõtspillege, Andro Ojakäär ukuleelege,
Geiti Luht ja Jane Moosus lõõtspillege.
Pilt: Vello Jaska
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.
TÜÜ KAVVA RUMAL RUTTU TÜÜ TETTU TETTU
KAUNIS.
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Vares taht naist võtta, näi,
et tihane olli õige ilus lind, ja
läitski talle kossule. Tihane
taht kah ää meelege varessele
mihele minna.
Vares küsse: “Mesperäst sa
nõnda tillike olet? Ku sa suuremb oles, sis ma võtas su küll
endel naises.”

Tihane kost vastu: “Mia ole
alle nuur, ma kasva viil.”
Üitskõrd ütel vares: “Vällän
om õige külm ilm.”
Tihane ütel vastu: “Sii ei ole
määnegi külm. Ma ole siandse
külmä ärä nännu, ku naise käsi
külmäsi levätaina sissi kinni ja
pada ütest veerest kiie, a tõisel

veerel olli jää pääl!”
Vares peris eitusi, ku kuulda sai, et tihane nõnda vana
om. Ta olli ju sis varest pettän,
ku ütel, et viil kasvap.
Pääle sedä es tii vares tihatsege enämb summagi tegemist.
Eesti muinasjutt

Värvi tihane ja vares ärä!
Jooniste manu lille ja liblikit!
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Asutedi Eesti põlitside
keelde kuuntüükogu
KES?
Mulgimaa Peremäng kutsup mängmä ja Mulgimaad avasteme
uudisimulikke peresit ja punte, kes vanu kombit au sihen piave.
Mängulisi oodave akkaje inimese, kes pakuve egätsugu
põnevit tegemisi ja äid maasüüke.
Õdaku pääle kellä 18 saat lustiliselt aiga viita mõne pere man.

Kuuntüükogu asutemise mõte panti idaneme Karilatsin, kos saive kokku võru, setu ja mulgi keele iist seisja.
Pilt: Mulgi Kultuuri Instituut

M

ineve aaste lõpuotsan
saive Põlvamaal Karilatsin Võru Instituudi ja Põlisrahvaste Arengu Keskuse iistvedämisege kokku võru, setu ja
mulgi keele asjatundje, et võtta
aaste kokku ja Eesti põlitside
keelde tervise ja tulevigu üle
aru pidäde. Tääduperäst olli
ju 2019. aaste põlitside keelde
aastes kuulutet.
Kigi ütine arvamine olli,
et oma säet sihkeni jõudmises

tules rohkemb ja parembini
tetä kuuntüüd Eesti põlitside
keelde kogukonde vahel. Sedä
näituses asja-aamisel riigi,
omavalitsuste ja rahvusvaheliste ühendustege.
Pääle kokkusaamist asutive Eesti põlitside keelde ja
rahvaste edendemisege seot
ühenduse Eesti põlitside keelde kuuntüükogu, et avite võru,
setu, mulgi ja kihnu kiili alla
oida ja edesi viia. Asutejeliik-

mis om Võru Instituut, Võro
Selts VKKF, Seto Kongressi
Vanemate Kogu, Seto Kultuuri Fond, Seto Infoselts, Seto
Instituut, Mulgi Kultuuri Instituut, Mulke Selts, Põlisrahvaste Arengu Keskus ja Kihnumare. Kogu päämine sihk
om seista Eesti põlitside keelde
kogukonde uvide iist Eestin,
Euruupa Liidun ja rahvusvahelisten ühendusten.

KUNAS ja KUNKOTTAL?
Egäl kihelkonnal oma päev:
14. juuni – Alliste / 27. juuni – Tarvastu
4. juuli – Elme / 21. august – Karksi / 5. september – Paistu
Mängupunkti oodave mängjit kellä 12.00 – 18.00.
Sissi saap ilma massute (v.a õhtutse pere)
MESJAOS?
Peremäng avitep edesi viia Mulgimaa kogukonde, oida elun
ja kanda edesi mulgi rahvakombit.
Rohkemb täädust Mulgimaa Peremängu kohta:
Jaanika Toome +372 5788 0245
#mulgimaaperemäng

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Mulgimaa Peremäng

Eesti
tuleviku heaks

ÜM

U vvembet lugemist ja vaatemist
M

uinasjutukogun
“Ämäriguaa
luu.
Paistu” om 30 lugu ja muinasjuttu, mes om 19. aastesaa lõpul ja 20. aastesaa akatusen üles kirjutet Paistu kihelkonnast. Vällä om na võet
Eesti Kirjandusmuuseumi
Eesti Rahvaluule Arhiivist.
Muduki om neidsamu lugusit kõneldu kah mujal
Eestimaal ja kaugembelgi. Kuigi puha nii jutu om
üles kirjutet Paistu kihelkonnast, ei ole na muuseumi koguden ommeti kik ilusan murdekeelen.
Om kah kirjakiilsit ja segäkiilsit. Raamatu kokkusäädai Kristi Ilves om neid sis vähä mulkele
suuperätsembes kohenden. Raamatu and vällä
Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts, ilusa värvilise
pildi joonist manu Ülle Rosenberg.
Sii om tõine raamat viieosalisest “Ämäriguaa lugude” sarjast, Tarvastu luu näive rükivalget
2018. aastel.
Küsi täädust tel 5344 8176 või kristi2205@
gmail.com

Õ

* * *

mmeluseõpetus “Mulgi kortspersege kaltsa” om sarja tõine vihk,
edimene olli “Seto kaadsa”. Õpetus om kirja pant
õmlemise aal ja avitep
samm-sammult vanaaigse mooduge meestepüksi
valmis õmmelde. Juhatuse

vastu võis uvi tunda õmmelusekooli, rahvarõõvategije, käsitüüõpeteje, käsitüüringi, laulja,
pillimihe, tansja – kik, kel ei ole aiga muuseumikappen tuhni, a na tahas nii vana mooduge
püksi esi valmis tetä. Välläande autur Kairi Orav
tahap siandse raamatukse tetä kigi Eesti kante
pikke rahvarõõvapükse kohta. “Mulgi kortspersege kaltsa” kingites kah kigile Mulgimaa raamatukogudele ja muuseumidele.
Õmmelusejuhend om 16 lk ja massap 12 €.
Küsi täädust: kairiorav@gmail.com.

M

* * *

ulgi Ukuvakk om
osaühingu Taavid Meedia vilmimeeste abige
valmis
tennu
periseluvilmi “Mulgi kirikinnas – mustrid ja
meistrid, lood ja jutud”.
Vilmin näep vanembit mulgi käsitüümeistrit,
kes viil mäleteve oma peren tarvitet ja koet kirjat
kindit. Nende täädmise ja mälestuse omgi nüid
üles võet. Ettevõtmise iistvedäje olli Piret Leskova. Vilmiti üle Mulgimaa ja ka Eimtali muuseumin, kus muuseumi juhatei Tiina Jürgen kõnel
põnevit lugusit kirjat mulgi kinnastest.
Tegijide suuv olli näidäte, et egän kandin om
kah kindakirja vähä esitmuudu, selleperäst käiti
vilmman kigin viien Mulgimaa kihelkonnan.
Vilm sai valmis Rahvakultuuri keskuse abige.
Tunnipikkust vilmi saap nätä Youtube keskkonnan ja sii om üleven kah mulgimaa.ee lehe pääl.

Mulgi Kultuuri Instituut kuulutep vällä

mulgikiilside laule
võisteluse
uusi omaloomingulisi laule oodetes
31. augustini 2020
aadressi pääle mki@mulgimaa.ee

Loe ligembelt Mulgi Kultuuri Instituudi kodulehe päält või
kirjute ja küsi mulgi keele abi mki@mulgimaa.ee.

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toetep Ravakultuurikeskuse Mulgimaa
perimuskultuuri toetemise abinõu.
Toimetus:
e-post: ajaleht@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176
rükiarv: 2500, rükk: OÜ Vali Press
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

