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Mulgi saive lõikusekuul Lillin
kultuuripäeväl kokku

M

u l ke S elts, Mu lg i
Kultuuri Instituut,
Mulgimaa Arenduskoda ja
Lilli külä kutseve ütenkuun
mulke ja tõisi uvilisi mulgi
kultuuri päeväle Lilli külämajja 17. lõikusekuu päeväl. Kuna 2019. aastel es ole
Mulgi pidu, olli kokkusaamine
lõikusekuul laanitu.

Kigepäält koguni seltsi
rahvas Villändist, Tartust,
Pärnust ja Talnast Polli aiandusuuringide keskusese, kus
keskuse päänaine Pääso Piia
kõnel, mida kikke etevõtje
Pollin tetä saave ja kudas
keskus om abis uute toodete
arendemise man. Tudengi
saave kah sääl oma uurmisetüüsit ja tähtsit ruuve tetä
lõputüüde jaos. Nätä olli kah
ubinenäitus, kus kigil sortel es
ole viil nimesitki pantu. Polli
keskus om Mulgima tillikside
tuutjide jaos üits ää abiline,
kus saap pääle kauba valmistegemise selle paki sissi panna
ja sildi kah pääle.
Sõit läits edesi uhkese
Kulla leerimajja, kus Mulgi
Kultuuri Instituudi päälik
Grenbergi Ave kõnel instituudi tegemistest ja näime
kah asutuse ruume Mulgimaa
süämen. Sis kaesime kik üten
mulke tammemõtsa Leeli
külän. Kik puukse om sääl
sildi saanu. Vaadessime ään
kõrran tammesalun riigimeeste, kultuuriinimeste ja
oma puu üle Kadaja Rasmuse
lõõtsamängu saatel. Laulsime
üten täädä-tuntu kohalikke
viise. Viil es ole suure tii päält
viita tammiku manu, a enne
suurt sügist saap sii üles.
Sis saava kik uvilise minna,
maha istu ja lugede täädust

Kulla leerimajan olli uudistemist kigi jaos küll. Mulke Seltsi vanemb Saare Ene kirjut külälisteraamatuse sissi.

Kuulmeister Kreevsi Maile kõnel Lillin oma aaluunäituse valmissaamisest ja Mulgimaa tähtsambidest aaluusündmustest. 			
Pildi: Ave Grenberg

Mulgimaa, mede riigimeeste
ja kultuuriinimeste kohta. Esi
oleme küll uhke, aga täädku
tõise kah! Egä oma Mulgimaa
kitmise rasset tüüd ei saa ju
kellegi muu ooles jättä.
Olli aig autunõna Lilli
poole säädä. Ilusen kodutsen
külämajan uut meid mede
oma peris mulk Laande Alli.
Valla ollive Abja Gümnaasiumi aaluuõpeteje Kreevsi Maile
tettu välläpanek „Mulgimaa
aaluust” ja külänaiste kodukohvik. Lõunes seime, nagu
kombes saanu, Mulgi putru
ja korpe.

Latse ja suure kah saive
mulgi mustridege raamatujäreoidjit ehti ja pakla punude.
Ilust mulke käsitüüd sai kaede
ja osta kah. Vällä ollive tullu
lapitekimeister Vesiloo Mall,
Tarvastu käsitüükoda ja Pärsti
mõisa näputüütegije.
Mulke kokkusaamisel tervitive rahvast Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre ja
Mulke Seltsi vanemb Saare
Ene. Vallavanemb ütel, et ta
näep, kui pallu mulgi kultuuri
ja kommete oidmises tettu om
ja kui tähtis sii om. Saare Ene
tõi näitit, kudas latse jääva

elukauges, ku maage enämb
sidet ei ole. Muuseumin koorelahutejet vaadeten võip olla
keeruline koorelahutemisest
ja võitegemisest aru saia,
kui lehmägi nännu ei ole. Ta
meenut Raua Anu juttu, kui
olla küsitu, pallu aiga selles
lääp, kui puuvili uvveste puu
otsa kasvap või kui koorege
kardulit kiitä, kui pallu sis
kuurt tulep manu panna. Sii
om vähä nallakas, aga kurb iki
kah. Eks me pia jõudumüüdä
püündmä nuuri müüdalännu
eluviisi ja kommetege kursin
oida.

K re e v s i Ma i l e k õ n e l
aaluunäituse valmissaamisest,
kihelkondest ja inimestest,
kes Mulgimaale kuulsust om
toonu.
Tuhalaanest peri muusik
Tuksami Jaak mäng kitarret
ja aas vahepääl juttu kah.
Peris elu ja õnn om egälütel
omamuudu oma jaos vällä
mõteldu. Pillimihe mõte om
eläde rahuliguld oma maakotusse pääl ja tetä, mes süä
ihkap. Tõnis Mägi om ütelnu
Jaagu kohta „Miis kate jalage
maa pääl, aga pää pilvin.“
Kui muusikamiis olli poisike, tulli tal üleüü kitarrimängmise isu. Nüid ei saa ta
enämb päevägi ilma muusikade eläde. Temä viisi om
äste luuduslähedase ja elust
endest, mitu neist tettu Ernst
Enno sõnade pääle. Esi om ta
kah sõnu tennu, näituses laulule „Meil om elu keset mõtsa“,
mida Jaak meile laul kah.
Laande Alli kõnel maarjapäevä kommetest, mida
vanast oolege au sihen peeti.
Päevä lõpetuses astsive
üles pallude lemmiku Lõõtsavägilase, kes om saanu 2019.
aastel kah Mulgi märgi omanigus. Sii olli üits ilus konssert,
mes panni jala tatsma.
Mulgi kultuuri päevä läbiviimist toet Mulgimaa perimuskultuuri programm ja kik
kõrraldeje ütenkuun oma tüü,
nõu ja jõuge.
Ütentegemise Mulgimaal
annave meile kigile uugu ja
jõudu, juhateve kokku inimesi
ja aviteve meelen pidäde, mis
väärt alle oide ja lastele-lastelastele täädä anda.
Saare Ene,
Mulke Seltsi vanemb
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Lipp masti ja pää püsti!
Mulke Seltsi vanemb Saare
Ene ütlep oma leheluun, et egä
Mulgimaa kitmise rasset tüüd
ei või kellegi tõise ooles jättä.
Kristi Ilves
Sii om jumale õige. Õnnes om
Toimendei
ulka võimalusi Mulgimaad
ja väärt mulke kitta ja kigile
näidäte.
Mulgimaa lipp õnnistedi sissi 2013. aaste 12. oktoobrel. Esiki
president olli latsin ja lei lipuvarda sissi õbenagla. Küll me ollime
uhke! Mede lipp om ju tõeste ilus, selle värve ja märke sihen om
peidun kik, mes mulkel tähtis.
Kui nüid, kuus aastet ildamb, Mulgimaal ringi sõita, ei näe me
sõski millegiperäst kuigipallude majade küllen mede ilust lippu.
Esiki kigi kuule, lasteaidu ja asutuste masten ei lehvi linakarva
lipp. Kas me äbeneme oma lippu? Ei ooli? Oleme ärä uneten?
Egä aaste 12. oktoobrel om Mulgimaa lipu päev. Et lipp vällä
võtta, masti tõmmate, miilde tulete. Siikõrd oodetes kikki sedä
päevä tähisteme ja sellest sündmusest päeväpilte tegeme. Esieränis just selleperäst, et mede latse ja noore mede lippu tunnes,
tääs ja au sihen pias.
Tõine ää võimalus mulke kõva elüge kitta om Mulgimaa
Uhkuse aunime andmine. Meil om ju küll inimesi ja asutusi, kes
sedä väärt om. Ei massa pelläte ennest, oma tuttavet või üleaidset
kandidaadis üles säädä. Sii om ju ainumas aunimi, mida just
mulkel andas. Muduki ei saa me järekõrda panna, kes om kige
paremb mulk ja kes vähä kehvemb. Kik, kes mulke ja Mulgimaa
ääs tüüd teeve ja vaeva näeve, om auinda väärt. A ku üits saap
aunime, om tõistel kah temä kõrvan uhkemb olla.

Mulgi käisive Talnan pidu pääl
oma asja tutvustemen

Laulupidul sai Mulgi telgi mant egätsugust täädust. Laande Alli näidäs ää meelePilt: Ave Grenberg
ge, kudas õigeste Mulgi rätti pähä sidude.

Joba keväde sai kokku lepit,
et siikõrd saave mulgi endel
laulupidu latsi pääl kotusse, kun
oma mulgi kammer üles säädi
ja kigil mulgi asja uvilistel mede
asju tutvuste. Kik ettevalmistuse saive tettü ja üten võeti nii
kirjutisi ku ka käsitüüd. Valmis

teime ka 2020. aaste Mulgi pidu
kutse. Sedä saime sääl sis kigil
jagade.
Mede pidu sai ürgüse rongikäigust, kun üten Mulgi valla
rahvage rean kõndsime. Rõõmu
ja lusti and meil Mulgi Kultuuri
Instituudi toeteje president

Ilvesse rongikäiku tulemine. Me
esi tervitime süämligult mulke
sõpra ja ka rahvas üüd egä minut mede eelmise presidendi
aus tervitussõnu.
Laulupidu latsi pääl olli
meil tegemist peris pallu. Inemise käisive uudistemen mede
raamatide välläpanekut ja ka
käsitüüd. Latse saive esi jooniste mulgi kirjege raamatide
järeoidjet. Kate päeväge käis
mede kambrest läbi sadu inemisi. Õpetet sai mulgi räti pähäsidumist ja inemise kuulive
mulgi kiilt kah. Pallu ütlive,
et na tääve küll võru kiilt, aga
mulgi kiil om kergemp aru saia.
Mede tegemisten ollive abis ka
Mulgimaa valla. Nii tegijil ku
ka nägijil ollive tore ja õpetligu
päevä.
Laande Alli,
piduline

12. oktoober om Mulgi lipu päev

MULGIMAA UHKUS 2019
Mulgi Kultuuri Instituut oodap
Mulgimaa Uhkuse auinna kandidaate
Auinna mõte om kitta inimesi ja asutusi, kes oma
kavvaaigse tüüge om Mulgimaa peränduse oidja, piave
auasjas mulgis olemist ja om tennu tüüd Mulgimaa ääs.
Mulgimaa Uhkusege austedes kavvaaigset tüüd mulgi
murdekeele ja mulgi meele ääs, uut ääd akatust oma
keele ja meele edesiviimise man või mõnda muud tähtist
tegu mulke toetemises ja Mulgimaa elu edesiviimises.
Auinna välläandmise man arvestedes:
o kudas mulke endetäädmist ja mulgi uhkust vällä
näidätes;
o kudas mulgina vällänpuul kodu silma jäiäs;
o kudas mulgi endetäädmist ja endest lugupidämist
noordel edesi andas;
o kudas mulgi tegemisi toetedes ja tagast tõugates.
Mulgimaa Uhkuse kandidaate võive üles säädä ja aunime
pääle kandidiiri nii inimese ku asutuse.
Ettepaneku saata vaban vormin kirjage 1.novembres
2019 Mulgi Kultuuri Instituudil, aadress Mulgi vald,
Kulla külä, Leerimaja 69509 või e-postige
mki@mulgimaa.ee.
Manu panna põhjendus ja kontaktandme.
2019. aaste Mulgimaa Uhkuse auind kuulutedes vällä
XII Mulgi konverensil 21. novembrel Mustla rahvamajan.

Mulgi mihe Mulgimaa lippege Setumaal.

Mulgi Kultuuri Instituut kutsup
Mulgimaa aridusasutusi tähisteme Mulgi lipu päevä, et ütenkuun
oida au sihen ja näidäte uhkusege
kigile oma kanti ek Mulgimaad.
Kuus aastet tagasi, 12. oktoobrel 2013 õnnistedi Tarvastu kirikun sissi Tõnno Habichti luudu
Mulgimaa lipp. Mulgi lipp om
must nagu Mulgi kuub ja sinine

Pilt: Ave Grenberg

nagu linanurm. Nende kate värvi
vahelt joosep valge põhja pääl läbi
punane kaaruspagel, mes oma viie
sõlmige tähistep Mulgimaa viit
kihelkonda ja mede rahvast.
Mulgi lipp tõmmates piduliguld masti 12. oktoobrel päevätõusu aal, kell 7.43 Mustla pääl Mulgi
Majaka otsan. Sinna om oodet kik
uvilise. Kutsume üles sel päeväl

paneme oma maja külgi või lipumasti Mulgimaa lipp.
Mulgi lipu päevä tähistemisest
oodame egä aridusasutuse puult
kuni kolme päeväpilti 17. oktoobres aadressi pääle ave.grenberg@
gmail.com.
Päeväpilte näidätes Mulgi
konverensil 21. novembrel Mustla
rahvamajan. Esieränis ää päeväÜM
pildi iist auind!

XII Mulgi konverenss 21. novembrel
kell 11.30–15.30 Mustla rahvamajan
Kudas mulke nutti nüidsel aal tarvite ek eila lina, täembe robuti Cleveroni muudu.
Kudas tuvva mulke ergas miil Eesti riigitüüri manu? Vällä kuulutedes 2019. aaste
Mulgimaa Uhkuse aunime saaja. Ja pallu muud põnevet.
Anna ende tulekust täädä e-postige mki@mulgimaa.ee või kõliste tel 5885 7355.
Vaate manu www.mulgimaa.ee

Üitsainus Mulgimaa

Ü

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, sügüs 2019

Siim Kabrits indap Mulgimaa
rikkust ja kasekäsnä väge

its mulk

om sii, ku pallu inime esi Mulgimaa jaos ärä tiip. Nii asja om
omavahel seot – ku sa piat sellest
kandist lugu ja olet juurde ja enge
poolest mulk, sis olet kah valmis
Mulgimaa nimel vaeva nägeme ja
egäl puul kodukandi iist vällän.

Ildaaigu teit Tõrva endisen
sannamajan ja kohuksevabrikun valla tüüstusuune. Mes
sa sääl tiit?

Me teeme rohutaimest mitut
sorti vastupanuvõimet tõstvit
tervise eliksiire. Enne käis sii
tegemine Tuhalaanen, nüid om
tuutmispinda ulka rohkemb ja
saame kähku tuutmist kasvate.
Eestin kasvap peris mitmit väege
rohutaimi. Üits neist om chaga
ek must pässik, rahvakeeli tuntu
kasekäsnä nime all. Sedä loeti
nõukogude aal ütes kige vägevembes taimes, ku kuulen käis
kohustusligun kõrran rohutaime
kogumine. Nüid om inimese jälle
avastenu temä väe ja väärtuse.

Kasekäsnääri lääp sis äste?

Kasepuid ei pia maha võtma ja palgis müümä. Kähkumb saap kõivast
kasu sis, ku selle pääl kasekäsnä kasvate.
Pilt: Egon Bogdanov

M

inevaaste mulke vanembes valitu Siim Kabrits om nigu
Unt Riimsilm, kel om ühessa ammatit – poliitik, mulke
iistkõneleje, marja-, ubine- ja kasekäsnä-ärimiis. Egän ammatin om ta ihu ja engege sihen ja tihti ääde või albu uudiste
päätegelasena aakirjandusen kah.

Siim, mes prilla su päämine
tüü om?

Miu egäpäeväne tüü om seot
oma ärige. Ma via osaühingut
Chaga. Pääle selle om mul viil
ulka ühiskondlikke kohustusi.

Kui sügäven siu mulgi juure
om? Kas sii om tähtis?

Mu emä suguvõsa om läbiniste Mulgimaa juurdege Alliste ki-
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helkonnast Vana-Kariste, Penuja,
Kanakülä ja Mõisakülä kandist.
Esä puult suguvõsal om juuri Tarvastu kihelkonnan Suistle kandin
ja Karksi kihelkonnan Tuhalaane
kandin. Esi ma ole kasunu ja koolin käinu Tõrva linnan.
Nii juure om muduki tähtsa –
sii annap ju täädmise, et olet üte
kotussege seot. A viil tähtsamb

Jah, äri kasvap ja eliksiiri
müük lääp egä aastege suurembes. Üits põhjus om sii, et inimese
saave aru, et rohutaime kasumise
jaos om vaja puhast luudust. Ku
iki puhast vett ja õhku om Aasian
väige vähä, sis sääl õige rohutaime
ei kasva. Kasekäsnä loetes meditsiiniseende ulka. Seene tõmbave
kik reostuse ende sissi. Selleperäst
om siin kandin kasunu kasekäsn
rohkemb väärt ku näituses Iinan
kasunu kasekäsn. Vällämaalase
indave luudusligu kasekäsnä eliksiiri mõju oma tervise ääs järest
rohkemb. Ku üits om sedä joba
juuma akanu, sis soovitep tõistele
kah. Üteldes, et puhas luudus om
kige paremb aptiik, otsi pallald
õige segu ende jaos vällä.

Tulep vällä, et kasekäsnä ei
piagi mõtsu müüdä otsma,

sedä saap kasvate. Kuda sii
vällä näep ja kudas te senimaani sedä käsnä olede
korjanu?

Senini om meil eri inimese
korjanu. Nüid om laan, et müüme
mõtsaomanikel siandse kasekäsnä tüüble, mille mõtsaomanik
puurip oma kasepuu sissi, ja
sellest kasvap viie-kuvve aaste
peräst vällä kasekäsn, mille ta
meile sis tagasi müüp. Üte puu
külgi saap puuri mitu kasekäsnä,
mes annave vähembelt kolm
kõrda saaki 20 aaste joosul ja sii
om ää võimalus mõtsaomanikel
raha tiini. Mõtsa ei pia maha võtma, sedäviisi saap mõtsaomanik
oma kasemõtsa oida ja selle päält
tiini. Kes om asjast uvitet, võtku
ühendust.

Olet nüid piaaigu aaste aiga
ollu mulke vanemb ja nõnapidi mulgi asja man. Mes sa
olet saanu ärä tetä ja mida
pias sinu järentuleje tegeme,
et mede vanger iki ülesmäge
lääs?
Egät sorti ettevõtmisi ja kokkusaamisi om pallu ollu. Tulep
vällänpuul elävidel inimestel
Mulgimaast kõnelde ja kohapääl
om kah pallu ettevõtmisi, kus
tulep kohal olla. Päämine om
saia ütenkuun Mulgi kultuuri
instituudi tüü iluste käimä. Väige
pallu ettevõtmisi om selle aastege
kõrraldet ja neid om tulemen kah.
Tõine suur teema om Mulgimaa elämuskeskuse luumine
Sooglemäele. Kust saia selle jaos
raha ja mida sääl rahvale pakku?
Tähtis om kah Mulgimaa
aaluu vällätuumine ja sellest
kõnelemine.
Mulgimaa om küll ilus, puhas ja
kultuuririkas kant, a ommeti tü-

kive noore siit ärä mineme. Kes ja
mida saas selle vastu ette võtta?

Mulgi om egäl aal akkaje ollu.
Ku saap oma kaupa või teenust
müvvä, sis ei ole vaja ärä minna.
Sis võive kik Mulgimaal edesi
toimete ja äste ärä eläde. Selle jaos
om vaja luvva turg. Sii turg om
vällänpuul Mulgimaad, enämbiste kogundi vällänpuul Eestit.
Nüidsel aal om siande uus nimetus nagu turundus ek oma luu
kõnelemine. Mulkel om väige ää
lugu, mille sihen om rikas aalugu,
ää süük, esitmuudu ehituskunts,
ilusa rahvarõõva, oma kiil, kombe
ja pallu muud. Sii lugu miildip
tõiste maade inimestel. Ku neid
luu kõnelejit om pallu, sis lõpus
näeme tulemusi kah. Pallald
ütenkuun asja aaden jõvvame
kaugele. Tihtipääle me esi ei saa
aru, ku võimas ja esierälik om sii
Mulgimaa lugu!

Kas terve Eesti mahemaas
tegemine om siu arust tettäv
ja mõistlik?
Mahe ek organic om mujal
ilman väige innat. Eesti ei saa
enämb kunagi odavet kaupa
pakku, selleperäst tulep otsi muid
võimalusi, et vällämaalase oles
valmis mede kauba iist kõrgembet inda masma. Üits võimalus
om terve Eesti ku mahemaa
arvele võtta, sis piap vähembelt
51% pindalast oleme mahes märgit. Selle sihen võip olla mitu eri
kanti, millele tulep manu nende
oma lugu, kombe, mõtteviis – sii
om viil omaette väärtus ja selle
iist ollas valmis kõrgembet inda
masma. Saksamaal om sedä tettu.
Mahe om mede jaos egäpäeväne
asi, a palluden kanten om sii joba
prilla väige aruldane. Oma näoge
välläpaistmine üleilmastuvan
mailman om kige tähtsamb küsimus. Tänu sellele jääp kant ellu
ja saap uvveste väige rikkas, nagu
sii kunagi olli.

Mes siu Mulgimaal kige rohkemb rõõmustep?

Mul om ää miil, et Mulgi asi
edenep. Ulka inimesi om aru
saanu, et kuuntüüge saap Mulgimaa elu edesi viia. Ää ja uhke
olli nätä, et viimätsel laulu- ja
tansupidul Talnan olli nõnda pallu Mulgi vammussit. Esiki mede
pääministrel olli Mulgi kuub
sellän, enne ta viil kõlist ja uur
järgi, kus ja kudas passip Mulgi
kuube kanda. Mu oma mõlembe
poja andsive kah täädä, et nemä
tahave omale Mulgi vammussit.
Ma ei ole ilmangi neile sedä pääle
surunu ja nüid omgi kähen aig,
ku na esi tahave ennest Mulgi
kuvvege ehti.
Laulupidul Talnan tulli mulkege rongikäiku kah president Toomas Hendrik Ilves. Siim Kabrits oiap pildi pääl suurt Mulgimaa lippu, president temä
kõrvan tillikest lippu. 								
Pilt: Ave Grenberg

Küsimuse ja mulgi kiil

Kristi Ilves
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Matsi talun eläp kirivene linnupere

Perenaise lemmiku om suure nisukarva kotšini. 					

Elina Jürise käe pääl näidäs päeväpiltnigule oma uhket vammust must
siidikana. 		
Pilt: Kristi Ilves

M

ulgi valla Matsi tallu
jõudmisest annap kigepäält täädust kõva kaagutemine ja kikkalaulukuur. Ei ole
kah ime, sest pääle pererahva,
koerde kasse ja kuupaoravepaari om kik sii majapidämine suleliste perält.
Pernaine Elina Jüris ütlep,
et Läti piirist pallald tosin
kilumiiterd kaugembel oleve
talu ost Villändin elänu pere
omal seitse aastet tagasi. Joba
nädäli peräst võeti edimese
kana, varsti sai pere kingituses
kalkunipaari. „Kõrd näi ma
ütte braamat, kes miildis mulle
nõndapallu, et ostsime omale
kah braama kanade. Ja sis egä
aaste ostsime uusi mune, autime audemassinage vällä ja
kasvatime tibudest linnu. Sis
pakuti joba sinist paabulinnupaari,“ kõnelep pernaine
edimestest sulelistest.
Kui pallu linde talun om, ei
tää pererahvas täpselt ütelde, a
ku kennigi puudu om, akkap
sii kohe silmä. Ütenkuun rehkendedes kokku, et prilla om
sulelisi rohkemb ku sada ja
üle paarikümne eri tõu: egät
sorti kana, ane ja paabulinnu.
Paari aaste iist peeti talun viil
lambit kah, aga kuna undi ja
küläkoera neile summagi asu
es anna ja peris päise päevä aal
murdma tüksive, sis om lammaste lats prilla viil vaba. Sinna tahetes võtta nandude. Tõist

aastet patseerive usseaia pääl
ilmatu suure holmogori ane,
kellest egäüits kaalup ümäriguld kümme kilu. Sii keväde
tullive linnupere ehtes Leedust
valge paabulinnu. Tibu ja
muna tuleve tallu enämbiste
iki tutvuste kaudu ja vällästpuult Eestit. Audemune saap
telli piaaigu egäst riigist ja
nii tuleve Eestise lennukige.
Lätin-Leedun om perel tuttave
linnukasvateje, kellege linde ja
mune vahetedes. Just usutuse
tegemise aal om üits kikas
Poolast Mulgimaale tulemen.
Pernaise lemmiku om suure uhke nisukarva kotšini.
„Sedä kikast ma näi Lätin ja
armusi kohe ärä. Nüid eläp ta
üten oma kanadege siin oma
elupäeve lõpuni,“ om pernaine
rahul. Kaalu poolest kige suurembe kana omgi talun kotšini,
kes kaaluve täiskasunust peräst
5-6 kilu. A kõrguselt om braamade neist üle. Kuigi nende
tõuge suure uhke kikka võive
mõnele irmu pääle aade, ei
massa neid pelläte – pererahvas kinnitep, et mida suuremb
ja võimsamb kikas, sedä rahuligumb ja tasatsemb. Kige
tillembe kanalise om Matsil
seramade, kelle kaal jääp tubliste poolest kilust allapoole.
Peremiis Urmas Jüris ütlep,
et temäle miildip kige rohkemb paabulind, sest ta om
kige kasuligumb – pääle munade ja tibude saap ärä müvvä
kah sule. Paabuesä viskap oma

ännä nädäli-paarige maha ja
lillipoe ostave uhke sule ää
meelege ärä, üits änd massap
800 eurut.
Kuigi pererahvas ennest
rikkas ei pia, sagip Matsi talu
laudan ja usseaia pääl terve
varandus. Kige kallimbe om
puhtast suust kuke, kelle ind
võip olla 70 eurut. Selle pääle
vaatemede om linnu- ja tõulinnupidämine prilla moodun
ja Matsi talun käive oma suleliste peret täiendemen kah
täädä-tuntu inimese. „Joba
juuni alguses ollive noore linnu otsan, prilla om pakku viil
pallald audemune,“ sellätep
pernaine ja ütlep manu, et
ariligu kanakasvateje jaos om
tõulind kallis, a lihtsalt ilusa
kuke võip kanakarja saia pallu
odavembelt. Kikke sedä sulelist varandust valvave talun
kolm peni, kes ei lase rebäst,
tõhku egä üttegi muud kurjategijet usseaia pääle.
Kuna kik eri tõu tulep lahun oida, sis om nii Matsi talu
laudan ku vällän ulka tilliksit
aiaksit, kus sis egä tõug omaette saa olla. Muduki tulep sedä
kah ette, et mõni lind valla
saap ja vähä ula pääl käip, aga
sis oidas kana ümäriguld kuu
aiga eraldi, senigu ta kik võõra
kuke viljastet muna om ärä
munenu. Alla sis võip ta minna
oma kuke manu tagasi patte
kahjatseme ja õigit tõukana
mune muneme.
Mune talun kuigipallu üle
ei jäägi, sest tõukana väige
pallu ei mune. Kige parembe
muneje om siin leghorni. Ku
munakanade om aretet pallald munemise jaos ja võive
aasten munede üle 300 muna,

sis enämbjagu tõukanu munep sadakond muna aasten.
Arilikke „vabrikukanu“ peetes
pallald paar aastet ja kik sii aig
na muneve kah, a tõulinnu
muneve 5-6 aastet ja võive üle
kümne aaste vanas eläde.
Kirivesele linnuperele pakuve seltsi kaits kuupaoravet
ek ümisejet, kelle pererahvas
ütest Läti loomapargist paari
aaste iist sai.
Kuigi pere võtap kik linnuuvilise ää meelege vastu ja
tiip talu usse egä aaste avatu
talude päeve aal valla, sis vaatemise iist na senimaani raha
ei ole võttan. Sellegipoolest
teenive linnu oma söögipoo-

Pilt: Matsi talu

litse esi vällä. „Müüme audemune, kanapoigi kah ja ku
mõni lind oma karjast üle jääp,
lääp kah müüki.“ Pererahvast
linnukari sõski viil ärä ei eläte. Matsi om prilla obitalu ja
talve om sissitulek nigel. Kas
ja kunas talu oma usse peris
valla tiip ja raha iist oma linde näitäme akkap, ei mõista
Elina ja Urmas viil ütelde.
Õnnes om peren ulka latsi ja
prilla paistap, et 13aastesest
pojast Siimust saap tulevene
taluperemiis, kes siin jämme
otsa oma kätte võtap.
Matsi talun käis
Kristi Ilves

Miipäälinn otsip märki

Mulgi vallavalitsus om vällä kuuluten Eesti miipäälinna KarksiNuia märgi võisteluse.
Asja mõte om anda miipäälinnale oma kindel märk, mille järgi
kik Karksi-Nuia ärä tunnes. Märgi abige tahetes kah miipäälinna
kaugembelt inimestel tuttaves tetä ja loodetes, et märk avitep
inimestel linna miilde jättä.
Tüüsit võisteluse pääle oodetes 15. oktoobreni 2019. Miipäälinna märgile tulep manu panna kah lühike sellätus (kuni 2000
tähte), mesperäst just sii märk miipäälinnale kige parembini passip.
E-allkirjage tüü tulep saata aadressi pääle mulgi@mulgivald.ee,
teemas märki “logokonkurss”. E-kuvääri sihen piap oleme märgi
kavand (PDF fail), sellätus, auturi nimi, telefon ja e-posti aadress.
Auinnaraha om 200 eurut.
Rohkemb täädust www.mulgivald.ee
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Mulgi käisive võrukide ja
setude käest õppust võtman

Setumaa Kuningriigi päeväl võeti mulke lahkeste vastu.

K

uuntüüprojekti „Piirkonna ühisturundus“ õppereis Mulgimaa
Arenduskoja liikmidele
viis mulgi 1.-3. augustini
Võrumaale ja XXVI Seto
Ku n i n g r i i g i p ä e v ä l e
Küllätüvä küllä.
Sii kant valiti ütenkuun,
et käiä ärä Seto Kuningriigi
päeväl ja Vanal Võromaal,
mes om ju Eesti toidupiirkond 2019. Mede reise üits
iismärk om iki ollu käiä
kaemen neid kotussit, mes
om LEADER toetuse abige valmis saanu. Võrumaa
Partnerluskogu inimese
paksive vällä väige uviteve
kotusse.
Akassime pääle Antsla
vallan olevest jahikeskusest, mes om oma kandi
jahimeeste iistvedämisege
üles ehitet. Jahiselts tiip
kuuntüüd kuulege, pääle
jahimeeste käive sääl kah
noore mõtsa- ja jahitarkust
saaman, kõrraldedes uviringe ja kokkusaamisi.
Edesi lätsime Võru valda.
Navi küläseltsi maja olli kah
tore, sääl saap nii kokkusaamisi kõrralde ku üümaja
pakku. Teppo lõõtsatalun
saime täädust August Teppo
tegemistest, kullessime
Teppo lõõtsa elü ja ää miil
olli nätä sääl müügil mede
oma lõõtsamihe Rasmus
Kadaja laati.
Üllätusi olli täüs Rõuge
kunstikuur, mes om päävarjus mittetulundusühingu

Omatehtud kogukonnale.
Vällästpuult tillike maja olli
äste Rõuge kuplide vahele
paetet, a selle sihen olli ulka
ruume, kus tetä tüükambrit,
näitusi ja müvvä kaupa.
Olli aru saia, et iistvedäjil
om tubliste pääleakkamist
ja na mõistave eri vonde
raha tarvite. Väikselt ürjätu
ettevõtmine om jõudan
sinnamaani, et kunstikuur
om suvel valla ku oma kandi
kauba puut, lastel tetäs suvekursusi, suurdel käsitüükursusi ja esiki konsserdi
mahuve majja ärä.
Päevä lõpus jõusime
Haanja spordikeskusese,
mida saime kõrvute oma
Holstre-Polli keskusege.
Suusavälläpanekult tund
nii mõnigi omaaigse suusa
ja rullsuusa ärä. Õhtu lõppi
jutusõõrin Võrumaa Partnerluskogu inimestege, teemades Maaeluministeeriumi toidukante käimäpanek
ja Uma Meki kaubamärk.
Sedä kaubamärki kamandep ja annap vällä Võrumaa
Talupidajate Liit. Uma Meki
märgige süük om kasunu
või peri Vana-Võromaalt.
Märki om vällä antu joba
kümme aastet. Aprillikuul
rehkendedi kokku, et sedä
märki kannave üle 220 tuuraine, söögi ja ligi 80 söögikaarti ja ruuga kokku
ligi saalt ettevõttelt. Me esi
oleme oma Mulgi märgi
elluviimisege alle akatusen,
just septembrekuul saime
märgile patendiammati kin-

Pilt: Ave Grenberg

nituse ja saame nüid sedä
ku ametlikku kaubamärki
äridele tarvite anda.
Reis läitski edesi Uma
Meki söögi valmissaamist
uurin. Mooska talun peetes
lugu suitsusanna kommetest ja tetäs kah suitsusannan liha. Kitsijuustu meksime Kolotsi talun. Uue-Saaluse veinitalu sai ürjätuse
tänu pererahva veiniuvile,
Võrumaale tullive na Põhja-Eestist oopis muu peräst.
Minge nende lugu Uue-Saalusele kulleme!
Vastseliina piiskopilinnussen saime aimu palveränduride elust ja täädust linnusse ülesehitemise luust. Päevä lõpetime
Setumaal Obinitsan, kus
Kauksi Ülle ja Riitsaare
Evari abige setu kultuurige
tuttaves saime. Käisme kah
Seto Galeriin. Kullessime
laule ja pillimängu ja mõnele seoti pähä setu pääehe.
Lõpetuses võtime osa XXVI
Seto Kuningriigi päeväst
Küllätüvä külän, kus sõaväe rongikäigun marsseve
mulgi kah oma lipu ja rahvarõõvastege.
Õppereisi jaos saime
raha LEADERi kuuntüürojekti „Piirkonna ühisturundus“ iilarvest.
Anneli Roosalu,
MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda
Mulgi kiil: Kristi Ilves
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Saa aaste iist ukka saanu
meestel panti mälestuskivi
Vabadussõa akatusen, 22.
jaanuaril 1919 tapsive punaväelase Ummuli Kalmetimäel
ek Kullimäel viis Patküla vallast ja Tõrva alevist peri Eesti
Ajutise Valitsuse varustus- ja
rekvisitsioonikomisjoni liiget,
kelle aus panti nüid püsti mälestussammas.
Ukka saive Johan Maasik,
Karl Ummer, Eduard Dambit,
Ernst Sipelgas ja Kristjan Tults.
Meeste avva om Elme kalmuaian, a Kalmetimäel mälesMälestuskivi õnnist sissi Elme koguduse
tusmärki seni es ole. Luudusõpeteje Arvo Lasting. Pilt: Ilmar Kõverik
ariduse ja kultuuri päeve „Las
jäiä üitski mõts“ aal panti 11. augustil 2019 Kalmetimäele neid
ammutsit sündmusi tähistev mälestuskivi.
Samba vallategemisel ast kõnege üles EV 100 juhtrühmä
esimiis Toomas Kiho, kes ütel tänusõna selle iist, et sammas,
mille tegemist arutedi 1939. aastel Ummuli vallamajan ja ettevalmistusi tetti joba 1938. aastel, sai teos 2019. aastel, ku üle
Eesti om ulka vabadussõale pühendet sündmusi.
Elme koguduse õpeteje Arvo Lasting pidäs palve ja õnnist
uvve mälestussamba sissi. Lillirantsi pannive samba manu Tõrva
vallavanemb Maido Ruusmann ja Toomas Kiho. Muusikat teive
PLMF-i rompetivartett ja Tõrva miisansambel.
Mälestusmärk tetti valmis Eda Niittee avvasambatüükoan
ja selle püstipaneku man ollive abis Tõrva Vallavara asutuse
tüüteje.
Ilmar Kõverik,
SA Tõrva Kirik-Kammersaal

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Mulgimaale om manu
tullu üits tore mulgi pere

Siikõrd om Mulgimaale manu
tullu üits vahva puus tettü mulgi pere, sedä sis pildi tegemise
jaos.

MTÜ Mulgi Ukuvakk tei
KOP rogrammi rojekti, kun küsti raha viie suvitse tüükambre
läbiviimise jaos. Tüükambre
toimetive Abja- Paluojal 20.
einäkuu päeväl. Kae ka Mulgi
Ukuvaka Facebooki-lehe pääld.
Üits tüükammer olli laadapilte tegemise jaos, sääl sai Abja
noordekeskuse noorde abige
valmis puust tettu mulgi pere Puust mulgi pere, kellele egä peris pere
võip oma näo anda, tulep ää meelege ja
pildisein.
Alliste kihlkunna rahva- tiip siu pidu kah lõbusambes.
Pilt: Piret Leskova
rõõvin mulgi pere pildi ollive
rahvale kangeste miilt müüdä. Pere olli üles pant ka Mulgi peremängu päeväl Abja päeväkeskusen, kun väegä pallu inemisi suure
rõõmuge endest pilte teive.
Puust Mulgi pere pildiseinä võip egäüits ende sündmusel või
pidul küllä kutsu!
Mulgi Ukuvaka rahvas om väegä tänulik kigile, ken võtive osa
tüükammertest ja eriti nende juhendejitel.
Leskova Piret,
MTÜ Mulgi Ukuvakk
juhatuse liige
Mulgi kiil: Laande Alli
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Edimese Mulgi söögi vestivaali päätegelane
olli Mulgi puder
E

dimene Mulgi söögi vestivaal om nüid
aalugu. Ilus päe ja sisutihe rogramm tõi 14. juulil
Karksi-Nuia kokku väegä
pallu rahvast. Rahul jäive
nii Eesti süüki ja käsitüüd
müümä tullu ku vestivali
külästejese.
Edimese vestivaali pääteemä olli mulgipuder. Mulgipudru tegemise võistlusest
võts osa katese esimuudu
putru. Kohapääle olli tultu esiki Võrumaalt ahjun
tet imeää pudruge. Edimese
koha sai indajide arvaten
ku ka rahva lemmikus tullu
Pinska külälistemaja puder.
Auinnalise koha saive viil
Karksi-Nuia pensionäride
ühenduse kaits erisugust putru. Et võistlusputru olli tettu
suuren kogusen, siss Mulgi
väiketootjate telgi all jagasive
tegijese oma putru peris ilma
ja rahvas nauts ääd süüki rõõmuge, kik poti süüdi tilgatumas. Sii näidäp, et raditsiuuni
eläve ja putru mõistets viil
tetä ja kik katese tüüd ollive
omapärätse ja esimuudu maiguge. Kohapääl toimus pudru
kiitmise õpikammer, kun sai
valmis viil suur potitäis putru,
mis pisteti pintsles kohe pääle
Lõõtsavägilaste ja Mulgimaa
Noorteorkestre esinemist. Nii,

kes maiku saiva, ütlive, et sii
pudru olli viil kige paremp,
kahjus olli võistlus selles aas
läbi saanu, ku õppamistua
pudru keenu sai.
Õlle mekmise võistluse teive läbi ütese inimest. Alades
ollive kigepäält kannust 50
rammi juumine täpsuse pääle
ning õllelaasi oidmine sirge
käte pääl suure Karksi-Nuia I
Ordumeistre nuia otsan ja ahvatleve õllekannu vaatmine.
Siin elli rahvas ligi, nalla sai
pallu ja Mulgi Pruulikoja õlu
olli nautlemises väegä mõnus.
Samal aal loositi kodukohvikut külastanu inimeste vahel
välla suur Mulgi Väiketootjate Liidu kinkekott. Auindu
jagus nii suurtel ku väikstel ja sedä puha oma Mulgi
tuutjate puult. Ettevõtmine
läits kõrda ja maha sai ütelt
ka uvve vestivaali pidämise
aig – sii tulep 30. mail 2020
üten kuvvende Mulgi piduge
üitsõist toeteden ja sis om
päätegelases mulgikapust.
Kõrraldajase tänave kikki, kes
osa võtive, kuuntüüpartnerisi,
Eesti Rahvakultuurikeskust,
Mulgi valda, Tõrva valda,
Karksi-Nuia Kultuurikeskust
ja Mulgi Kultuuri Instituuti.
Mulgi Väiketootjate Liidu
kaup om pirla üte rindena
müügil Imavere tikupoen,
läbirääkmise käivä Mulgi

Mulgimaa väiksit ettevõttit näep järest tihembine üte katusse all sama leti veeren oma kaupa pakman.

Mulgi Pruulikoja õlu olli mekjile mokka müüdä. Õlleraani taga seis peremiis Vaiksaare Lauri esi.

Pildi: Ave Grenberg

kauba ühislette säädmisest olli oma kaubage vällän kah
suurempiden kaubandus- Villändi volgil ja Tahkuranna
keskusten nii Mulgimaal ku kurgivestivaalil.
vällänpuul. Väiketootjate liit

Palu Indrek,

Mulgi Väiketootjate Liidu
iistvedäje
Mulgi kiil: Palu Olga

Kolm ääd asja kõrrage

Ää ku keski tules

Pallu inimsit kannatese
krooniliste aiguste all, midä
saa palland leevendede. Mulle tule iki miilde kunagine
sovoosi tirektur Lend, kes
1962. aastel kuunolekul kärät:
“Liigesteaiguste peräst ei tohi
keski tüüld puudude!” Õige,
sis oles miagi pidänu kogu
aig palland “sinitse lehe” pääl
istma. Ma tüüti tollel aal põllutüül. Sälg ja kaal aga ollive joba
varajesest nuurusest sandik
vigastedu. Tulli lihtsald valu
vällä kannatede, kui eläde ja
tüütede tahtset.
Tõne lugu om ägedede aigustege. Nii tuleve kallale äkki
ja raskeld. Ka miu lugeje om

Ütsik om
kel tõist ei ole
ega tulemen
kah pole
kedägi
ei kunagi
kaugeld
ega lähembeld
ilmsi vai
sis unenäon
aovalgen
ämären

kõnelnuve oma ädädest. Valve,
mudu nii elurõõmus, tulli ütel
päeväl raamandukokku. Ta olli
õege ädine. Naene kähisi: “Mul
om kolm ääd asja kõrrage
sällän: kühä, kurguvalu ja kõtt
kah valla...” Säälsaman tabasi
tedä kõva kühäuug, ja naene
taarusi välläkäiku…
Ää, kui inimsel om viil
jõudu aiguste kiuste tegutsede. Ütel päeväl, peris suve aal,
tabasi ka minnu äkiline viirusaigus. Olukõrd olli tõsine,
aga ma püindse reibas olla.
Ma tulli pühäbe Valga sannast.
Õdaguni tüüti aiamaa pääl, ja
miil olli rõõmus. Lätsi makame pääle süäüüd. Äkki tundse

ennest väege alvaste. Tõne
ommuk sõitse pensionäärege
Otepääle sünnipäevi pidäme.
Mul olli kõrge palavik, pääringlus ja … kusi kinne. Kik ää
pidusöögi jäive mul putmade.
Vaevast uulmade ma mujassi
omaette: vähembeld kolm
“ääd asja” om nüid miulgi
sällän. Asja tei viil ullembes
sii, et täpseld nädäli peräst
saise mul ihen reis Moskvade.
Mulle panti pääle ää andipioodikumide ravi ja ma saije sääl
siski ärä kävvä. Üteldes: lõpp
ää, kik ää.
Elmar Orav

Ummulist

Vello Jaska

Sis om ää
ku keski tule
kedä kavva
uuten olet
siist vai
kuskild kaugembeld
unemaald
vai perisseld
pimmen üün
vai päevavalgen
enden rõõmu
luutust kanden
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Mulgimaa Peremängust mitme kandi päält
2019. aaste suvel sai peremäng
teos joba viiendet kõrda ja
mängupäeve lõpetuses saive
kik tegije üllätuse osalises
– mängjit olli pallu, ilm ää,
tegemise tore, mängupunkti
põneve, õnnerattan väärt
auinna.
Numbride keelen saap mängust kõnelde sedämuudu: 3 päevä, 20 mängupunkti, ümäriguld
80 inemist, kes võtive kotuste
pääl tulejit vastu, egän punktin
käis 70–80 inimest. Enämbjaolt seigeldi Mulgimaal üten
peredege, a olli kah pallu sõpre
punte, mõni olli tullu kogundi
matkabussige.
Üits põnev mängupäev olli
Alliste kihelkonnan, kos sai
mõsu mõske ja riiki, iki sedäviis
nagu sii vanal aal käis – tuut
jõest vii, kaldat vanni, mõset
mõsulavvage ja ressit tuliste
sütege.
Peremängu üits mõte omgi
pakku uvilistel ääd aaviitmist
Mulgimaal.
Laiembelt võip peremängu mõjo jagade kolme kandi
pääle – Mulgimaa MTÜde ja
ettevõtjide toetemine, tääduse
andmine Mulgimaast, mede

Riidaje latse ollive mõisamaja man mängulistel ette valmisten ulka
põnevit ülesandit. Edimelt tulli suumõsukausist vii siist pudel ilma
käte abite kätte saia. Pildi: Kristi Ilves

Kärstnen panti nii suure ku tillikse vankreratast veeriteme.

L atsele
Värvi rebäne ja kurg ärä!

Saada vastusse 10. detsembres 2019 e-kirjage aadressi pääle
ajaleht@mulgimaa.ee või ariligu postige Mulgi Kultuuri Instituuti Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond. Kirjute manu kah oma aadress, sest vastanu laste vahel
loosime vällä auinna!

vaimuperändusest ja mulke
endetäädmise tagasttõukamine.
Näituses nakas teil sündümise päev tuleme – kaede iki,
mida ääd süvvä mõistade tetä,
raamide kambre ärä ja sääjäde
ennest iluste rõõvise. Küläliste
kitmisesõna miildive teile.
Sedäsama om nätä külämajade, muuseumide ja talude man
kah. Ariliguld ei trehvä nende
manu pallu võõrit, selleperäst
omgi Mulgimaa Peremäng
üits väärt asi. Mängun saave
na näidäte oma kige parembit
täädmisi, mänge, süüke ja muud
siast. Na piave ütenkuun aru
ja sedäviisi kasvap miiskonnatunne; na õpive ennest üleven
pidäme (äri tegeme), võõraste
inimestege asju aama (tiijuhitüü), ennest kige parembest
küllest näitäme. Tänu mängule
õpive na parembine äri tegeme,
oma kaupa pakma ja ütenkuun
tüüteme. Manu tulep viil mängupunkte omavaheline kuuntüü – tore om kuulda, kudas
sügüse üitstõisege äri aetes.
Mängu abige saave külälise,
kes om päämiselt peri lähembist
kantest, (Villändi- , Pärnu- ja
Valgamaa), täädä, mida Mulgimaal pakku om (aaviitmine,

teenusse, kaup) ja muduki saave
täädust kah Mulgimaa kultuurist ja perimusest. Mulle endele
miildip, ku lastege Mulgimaal
sõiten na rõõmsaste õikave:
„Sii om sii kotus, kus me mõsu
kolksime! Siin ollive nii lamba! Siin teime kama!“ Sii om
ärätundmiserõõm – tähtis asi
endetäädmise tekkumise man.
Neile jääp sii suvi ja sii kotus
miilde viil pikäs aas. Ma ole
kindel, et täiskasunuian tuletedes sedä iki miilde ja kõneldes
oma lastel – Mulgimaal om
uvitev elu!
Suur tänu kigile särävide silmege mängjile ja mängupunkte
iistvedäjile ja muduki mede
väärt pundile, kes kik avitive
selle aaste mängu ellu viia!
Saame kindlaste tuleve suvel jälle kokku, a või olla, et
ennemb kah!
Oia ennest peremängu tegemistege kursin FB lehe https://
www.facebook.com/mulgimaaperemang/ abige.

keerutep edesi, esi mõtlep: „Küll
om kurg loll! Ta ei mõista muud
tetä, ku nokip liivä, nagu sii
avites.“
Miis tulep vaateme, kas
mõni luum om auku sadanu.
Rebäne kuulep augu veere pääl
samme, akkap viil rohkemb
keeruteme ja kõrrutep iki: „Mul
om tuhat, tuhat mõtet.“ Kurg
kuulep kah samme ja viskap
ennest augu põhja küliti, nagu
oles surnu.
Miis levväp august rebätse ja
kure. Rebäne joosep augu põhja

müüdä, a kurg om pikäli mahan
ja ei liigute kah. Miis pahandep:
„Oh sa kurjategije rebäne! Olet
mu tore kure surnus purenu!“
Lääp tuup kure august vällä,
panep augu veere pääle ja akkap rebätsel teenit palka kätte
masma. Ku miis tagasi auku
reinuvaderi manu kargap, tõusup kurg lendu ja õikap: „Miul
olli üitsainumas mõte.“
A rebätsest, kel tuhat mõtet
olli, sai mihe kaskal lämmi rae.

Jaanika Toome,
Villändimaa Arenduskeskus
Mulgi kiil: Tarvastu murdering

Tuhat mõtet
Miis lääp mõtsa, kaevap maa
sissi augu ja katap päält agadege
kinni, et mõni mõtsluum sissi
sadas.
Rebäne tulep, otsip süvvä,
tahap üle augu minna ja sadap põmdi auku. Varsti tulep
kurg süvvä otsin ja sadap kah
auku. Mõlembe mõtleve: „Kudas nüid sügävest august vällä
saia?“ Rebäne keerutep augun
ümmerringi ja ütlep: „Mul om
tuhat, tuhat mõtet.“ Kurg sorgip
nokage liiva sihen ja ütlep: „Mul
om üitsainumas mõte.“ Rebäne
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Eesti muinasjutt

Sääjä sõna õigeste rivvi,
sis saat üte vanasõna!
ÕPPI KUDAS TULE VARSAN
AIA OBESEN VAGU.

Ruute sissi om ärä paetet
seitse Mulgimaa uhkuse
aunime kandjat: ASTA
MÄEORG, ASTA JAAKSOO,
KAUPO ILMET, ANTS
TAUL, ANU RAUD, ALLI
LAANDE, JAAK KÕDAR.
Otsi vällä!
Loe edes- ja tagaspidi,
ülevest alla, alt üles ja viltu
kah!

Üitsainus Mulgimaa Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, sügüs 2019
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TULEMEN
Abja kultuurimajan

Välläpaneku: oktoobrekuul Made Balbati pildi; novembre- ja detsembrekuul
Terje Atoneni päeväpildinäitus “Kumardus mihele – pühendusege poigele”
1.10 kell 14.30 rahvusvahelise muusikapäevä tähistemine. Lokkvlöödist
kõnelep uvve nuka alt vanamuusikaansambel Gamut Consort.
19.10 kell 10 kabevõistelus
21.10 kell 19 konssert Mati Turi – tenur, Martti Raide – laver.
Kavan Eesti elülooming Eesti auturide tekste pääle.
31.10 kell 10.30 kokkusaamine Made Balbatige
31.10 kell 17 Meelespea lubi piduõhtu. Üles astup Abja kultuurimaja laste
näitemängupunt Cipolino tükige „Pöial-Liisi“.
8.11 kell 20 kultuurimaja sünnipäeväpidu
10.11 kell 11 esädepäevä tähistemine
28.11 kell 17 Meelespea lubi piduõhtu
1.12 kell 19 edimese advendi tähistemine. A cappella miisvartett Konevets
Quartet Peterburist
8.12 kell 15 tõise advendi tähistemine
11.12 kell 19 Vana Baskini tiatre tükk „Garaaž“
14.12 kell 15 kolmande advendi tähistemine
18.12 kell 11 Mulgi valla Abja kandi pensionäre jõulupidu
22.12 kell 11 Mulgi valla Abja kandi koduste laste jõulupidu
22.12 kell 15 nellände advendi tähistemine
28.12 kell 21 C-duur 20

Karksi-Nuia kultuurikeskusen

Välläpaneku: 1.–31.10 näitus “Oma maja 15. Kuulutuste tuulutemine”
ja Eesti kige parembe tääduse päeväpildi 2015 & 2017; 1.–20.11 Kristi
Markovi žarsi ja Leonhard Lapini looming; 1.–31.12 Ene Metsa maali;
2.–31.12 Kersti Keva maali; 7.–15.12 näitus „Jõulukuusk 2019“
1.10 kell 12 elätenu inimeste päev, üles astuve Karksi-Nuia muusikakooli
latse, Henn Rebane ja Tõnu Raadik.
5.10 kell 12 kokkusaamine „Selgeltnägijide tuleroovi“ osalistege
6.10 kell 9 laat kultuurikeskuse ümmer
9.10 kell 18 kinu „Vanamehe film“. Pilet 5.-/4.13.10 kell 17 Alle-Sajja Teatritalu tükk “Täpselt nagu roos”. Pilet 7.16.10 kell 11 Goltsman Ballet “Alice Imedemaal”
19.10 kell 9 laat kultuurikeskuse ümmer
19.10 kell 10 Novusturniir
19.10 kell 19 kultuurikeskuse juubelipidu ansamblege Dolores. Üles astuve
oma maja pundi. Pilet enne 6.-, sama õhtu 8.22.10 kell 18 oma maja 15. Karksi kihelkonna kultuuritegijide auraamatuse
kirjutemine
31.10 kell 10:45 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengiseminar
4.11 kell 19 komöödiatiater „Egälütel neli nägu“. Tarvo Krall, Henrik
Normann, Kaili Närep ja Eva Püssa. Pilet 17.-, 15.10.11 kell 12 esädepäev
23.11 kell 10 Novusturniir
24.11 kell 15 kadripidu, naisterühm Kadri 45
1.12 kell 16 edimese advendi konssert, jõuluvana tuleve linna
07.12 kell 9 käsitüümeistride jõululaat
07.12 kell 10 XII jõulupuie ehtmise võistelus

8.12 kell 16 II advendikonssert
10.12 kell 18 Kitzbergi gümnaasiumi laste jõulukonssert
11.12 kell 18 Karksi-Nuia muusikakooli laste jõulukonssert
14.12 kell 19 jõulupidu ans Hea Story, üllätuse jne
19.12 kell 18 Augustide Gala
28.12 kell 10 Novusturniir
31.12 kell 22 tansuge uude aastese

Mujal Mulgi vallan
19.10 kell 12 Lilli luudusmaja man linatüütalgu: lõugutemine, ropsmine,
kammmine ja keträmine, laste linatüükammer, talgusüük. Tüütegemist
kamandep Elmingu Maimu. Tulejidel anda endest täädä ly@looduskeskus.
ee või tel 513 2994

Tõrva vallan
Oktoobrekuul kokkusaamine sarjast „Juure – tuntu inimesi Elme
kihelkonnast“, käimän om Eesti kunstnike liidu pesident Elin Kard KKS*
1.10 kell 17 muusikapäev, üles astup Tartu vaskpilliansambel KKS*
5.10 kell 14 Koorkülä rahvamajan Koorkülä kokkusaamine ja raamatu rahva
ette tuumine
12.10 kell 12 Pokardi spordilatsi pääl SK Viraaž vasareeitevõistelus
12.10 kell 19.30 Tõrva paarinorienteerumise võistelus
13.10 kell 17 lõikustänupühä, üles astup tansustuudju Lys KKS*
19.10 kell 16 Ala kuul 100 – kokkutulek
27.10 kell 12 Tõrva valla sügüsene matk „Otsi sõnu!“
3.11 kell 14 Elme kirikun Elme kogudus 690
7.11 Mõmmiku lasteaia esädepäev KKS*
10.11 kell 14 Tõrva valla esädepäev: Liivimaa Noordeorkestre konssert ja
Tõrva valla aaste esä välläkuulutemine KKS*
24.11 kell 16 igavigupühäpäev KKS*
1.12 edimese advendi tähistemine Tõrva kesklatsi pääl
7.12 Ala rahvamajan Tõrva valla elätenu inimeste jõulupidu
26.12 jõulupühä konssert KKS*
29.12 kell 19 aastelõpukonssert ansamblege Hortus Musicus.
Kiriku valmissaamise ja sissiõnnistemise 114. aastepäev KKS*
31.12 uvve aaste vastuvõtmine Tõrva kesklatsi pääl

U vvembet lugemist
Kolmas mulgikiilne Täheke om valmis. Mulgi erinumbren om nii tillikside ku
suurde mulke jutte, luuletusi
ja pilte. Lugusit kirjutive
siikõrd Abja gümnaasiumi
latse ja pilte joonistive Tarvastu muusika- ja kunstikooli
kunstiosakonna latse. Kaase pääl om jälle Mulgimaa kunsnigu Ülle Rosenbergi tettu pilt.
Täheksen om kah mulgikiilne ristsõna, pildilugu, mõistatuse ja nalla. Kokanukk õpetep vaese mihe Mulgi korpi
tegeme. Mulgimaalt peri mõtsloomauurja Jüri Tõnisson
kirjutep pikembelt põdrast. Mulgikiilse Tähekse om olemen
kah Mulgimaa raamatukoguden ja neid saap manu küside
Mulgi kultuuri instituudist.
Kõdare Jaagu „Nava Lava.
Tänuraamat“ om üte mulgi
engege mihe lugu, üte suguvõsa ja sedäviisi kah kige eesti
rahva lugu läbi kate aastesaa.
Lilli külä Nava talu peremiis ja raamatu autur Jaak
Kõdar ehit oma kodutalu
uvveste üles ja tei selle usseaia pääl kümme aastet järest
Nava Lava mulgi kultuuri vestivali. Egä aaste mängiti sääl
ütte just selle ettevõtmise jaos kirjutet näitemängu – kik nii
ollive seot Nava talu ja Mulgimaa inimestege. Raamatust
saap täädust nii Nava talu ja inimeste ku Nava Lava vestivali
kohta. Pallu om man ilusit päeväpilte.

KKS* - Tõrva kirik-kammersaalin

Villändi vallan
4.10 kell 19 Seasaare tiatre tükk “Kui kõlab koputus” Paistu rahvamajan
9.10 kell 19 Villändi valla mälumäng Ramsi Vaba Aa Keskusen
12.10 kell 13 elätenu inimeste pidu Paistu rahvamajan, ans Mesipuu
12.10 kell 9-14 sügüsene laat Mustla pääl
13.10 kell 15 konssert Olstre magasiaidan: Erko Niit & Laura Junson
26.-27.10 võrkvüü põimmise koolitus Tarvastu käsitüükoan,
küsi manu tel 5668 2230
13.11 kell 19 Villändi valla mälumäng Kärstne mõisan
8.12 jõululaat Eimtali mõisan
21.12 kell 9-14 Tarvastu talvelaat Mustla rahvamajan

Tule mulgi kiilt õpma!
♦

Abja murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18 kultuurimajan.
Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

♦ Tarvastu murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun Mustla pääl kolmabeld kell 15.
Tel 5344 8176, Kristi.

♦ Tõrva murdering

Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16. Tel 5344 8176,
Kristi.

♦ Mulgi keele ja kultuuri koolitus kooli- ja
lasteaiaõpetejil

Kokkusaamise kõrd kuun kell 14.00–17.30 Mulgimaa eri
kanten. Uuri manu kristi2205@gmail.com, tel 5344 8176 või
alli.laande@gmail.com, tel 523 9232.
Kuigi keletunni om pääle akanu, võetes viil uvilisi manu kah!
Mulgi keele ja kultuuri lõpmine om osalistel ilma rahate!
Murdeõpmist kamandep Mulgi Kultuuri Instituut, rahage avitep
Rahvakultuurikeskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise
meede.
www.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, küllendus ja rükk: OÜ Vali Press
Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

