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Mulgi elämuskeskus akkap ilmet võtma
Joba rohkemb ku 15 aastet 

oodet Mulgi elämuskesku-
se edimese jao ehitus akkap 
valmis saama – jäänu om viil 
perämine veeränd tüüdest. 
Järest enämb näep Soogle-
mäe talu vällä ku nüidse aa 
külästuskeskus. 

Vana talu ümmer ehitemine ja 
sellele uvve elu andmine om 
keeruline, a väige uvitev. Mulke 
nutikust om egä sammu man 
vaja ollu, sest keskuse ehitemine 
om jäänu täpi päält kigi mailma 
ädäde ja õnnetuste keskele. Kui-
gi muresit jakkup, lääve tüü iki 
sedäsi, nigu oodet ja laanit sai. 
Keskuse valmissaamise tähtaig 
om 2022. aaste lõpp ja keskus 
tetäs suure piduge valla 2023. 
aaste keväde.

Selle edimese jao sihen om 
joba valmis saanu uhke munaki-
vitii vana tammeallee man ja vana 
äärbänioone, mes om mõteldu 
keskuse päämises värätis ja kon-
turis. Endine maakivist obesetall 
om ümmer tettu välläpaneku-uu-
nes. Säält saave külälise edespidi 
päämise täädmise mulkest ja 
mulgi kultuurist. Sedä oonet om 
viil vaja nii välläst- ku siistpuult 
kõpitse. Kohe om valmis kah 
uvve autulatsi, jalgraa keskuse 
ümmer ja ooviala. Usseaia pääl 
om laste mängulatsi, puhkamise 
kotusse, luudusligu kõndmise-
raa, välilassi ja suuremb püüne 
välläpaneku-uune man. Oonete 
ümmer laanit talulillipeenärde ja 
aia tegemine akkap augustikuu 
tõisen poolen, ku kik kuumalaine 
pias selles suves läbi oleme. 

Kahjus es anda raha keskuse 
tõise jao välläehitemise jaos, sel-
leperäst jääve maitsete ait, väike 
ait ja rehi üten tagumise usseaia 
jaoge viil oma aiga uutma. 

Seni ku ehitus käip, saame 

keskust siistpuult ilusambes tetä 
ja nupute, kudas kik kige parem-
bini kokku passip. Ku ruumi om 
peris valmis ja välläpanekide 
mõõdu üle kontrollit, saap aka-
te näitust kokku säädmä ja üles 
paneme. Sügüse ja talve saame 
valmis tetä elü- ja vilmijupikse, 
mes välläpanekut elävembes tiis, 
ja läbi mõtelde, kudas täpselt 
külälisi vastu võtta ja mida neile 
siin pakku. Selle jaos kutsume 
oma ää abilise ja ütenmõtleje 
jälle kokku aru pidäme. Või olla, 
et teeme viil mõne võisteluse või 
korjamise kah. Oleme pidänu 
väige pallu arhiiven ja andme-
koguden tuuseldeme, et löüdä 
täädust ja päeväpilte. Peris vana 
aage om kergemb, a viimätse 50 
aaste kohta om väige rasse tää-
dust ja äid pilte saia. Selleperäst 
om välläpanekul mitme teema 
man viil küsimise märke. Suuv 
om köütä omavahel vana ja uut, 
minevikku ja nüidset aiga.

Keskuse luumise ja juhate-
misege tegelep MTÜ Mulgi Ela-
muskeskus. Prilla om ammatin 
pallalt rojektijuht, tõisi tüütejit 
akkame otsma talve. Esmalt om 
laanin tüüle võtta keskuse juht, 
aldusjuht, turundus- ja müügi-
juht, teenindeje, küläliste vastu-
võtje-tiijuhi, majapidäje-koris-
teje, nende ulgan suvitse tüülise. 

Mia ole senitse kuuntüü iist 
väige tänulik kigile avitejidele ja 
ütenmõtlejidele, kes oma abikäe 
om andan. 

Keskuse uudiste ja tegemis-
tege saap kursin olla Facebookin 
www.facebook.com/mulgiela-
muskeskus ja varsti kah www.
mulgielamuskeskus.ee lehe pääl.

Roometsa Sille 
keskuse rojektijuht ja 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus 
juhateje 

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Äärbäni elutuamüüble teive kõrda Villändi Kutseõppekeskuse õpilase. 
Mahan om kultuuriakadeemia tudengide kuutu villavaip.

Äärbäni manu viip uhke munakivitii. Kik külälise jõvvave esmalt just sinna uunese ja sääl akkap oleme kontur kah. 
Pildi: Roometsa Sille

Obesetallist ümmer ehitet välläpanekuoone akkap kah joba ilmet võtma. 
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Kogukonna toege sai Riidajen  
valmis mulgimustreline kemmerg
Riidajen om tore eläde. 

Tillike kogukond oiap 
kokku ja ku ütenkuun käe ja 
pää tüüle pannas, sis tulep 
säält midägi vahvat.    

Mõisa man aianukan olli vana 
kemmerg oma elu ärä elänu. 
Mõte olli tetä uus ja mulgitee-
maline, näituse kujult kuvve-
kandiline ja mulgi kaabu kujuge. 
Edimese mõtte saive papre pääle 
pant ja Ritsu puuäri Scan Holz 
Helme AS avit sellest tüüjoonisse 
tetä. Ettevõte olli kogundi nõnda 
suures toes, et and ilma rahate kik 
vajamineve puumaterjali kah. 

Kevädises talgupäeväs olli-
ve jupi olemen, ärksämbe mihe 
pannive pää tüüle ja akassive 
majakest kokku säädmä. Kogu-
konna rahvas olli kah tubliste 
toes ja kõrrage sai mõisa üm-
mert koristet, ossa kokku korjat 

ja bussiuutmise koda kõpitset. 
Kemmergupoti soetemise jaos 
olli annetuspurgike. Raha tulli 
sinna nõnda pallu, et saime vär-
vi kah ütekõrrage ärä osta. Kä-
sitüüringi naise võtive värvmise 
oma pääle. Kemmerg sai uhke 
nii siist ku välläst – kes lääp kaa-
bu ala, kes undruku ala. Sedä 
piap oma silmäge nägeme!

Ütekõrrage sai idaneme pant 
mõte, et mõisa aida võis tetä 
lastel mängulatsi. Selle jaos sai 
kirjutet rojekt kohaliku omaal-
gatuse rogrammi. Sii kiteti ääs 
ja kohe pääle jaani olli osaühing 
Inpuit mängulatsi üles sääd-
män. Et esädel-emädel latsi vee-
ren igäv ei akkas, sai nende jaos 
pantu kaits välijõumassind. 

Tõrva valla toege saime paar 
toret istepenki ja neli lillikasti, 
mille iist kannave uult käsitüü-
ringi naise. 

Suure laani om meil mõi-
saäärbänige. Valla sihk om ko-
gukonna tegemise üte katusse 
ala saia, et nii noordel ku vana-
del oles sääl oma kotus. Kaasava 
iilarve vuuru sai kirjutet rojekt 
mõisa äärbäni küttevõrgu jaos. 
Kogukonna äälte toege saigi 
ettevõtmine raha, et iiltüüdege 
pääle akate. 

27. augustil om tulemen Rii-
daje mõisapäev, kos kogukond 
om jälle ütenkuun tegutsemen: 
om toredit tegemisi lastel, käsi-
tüülaat ja kodukohviku, mõisa 
keedüsse ja mõisarovva valimi-
ne, ülesastjit lähiksest ja kaugest.

Aitümä kigil toetejil ja abi-
listel! Mida rohkemb ütenkuun 
tetäs, sedä enämb tettut oidas 
kah. Selleperäst omgi Riidajen 
ää eläde.

Toompalu Eve
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Lubi tuletep mulkel rahatarkusi miilde
Ümäriguld aaste iist asu-

tive noore akkaje mulgi 
Naaris Marek ja Pihlap Külli-
ke Tarvastun Mulgi rahatar-
kuse lubi, mille sihk olli kok-
ku tuvva rahatarkusest uvitet 
inimesi, et üitstõisel toes olla 
ja äid arjumusi jagade. 

Egä kuu tetäs üits rahatarkuse 
sündmus, kos mõni inime kõ-
nelep oma rahaasjust ja ettevõt-
mistest, ütenkuun arutedes ja 
õpites, kudas rahaasju targembi-
ni aade. Kuna om arvate, et sü-
güs ja tali tuleve rasse ja elu lääp 
kallimbes, sis tetäs kokkusaa-
misi edesi ja õhutedes inimesi 
julgeste oma rahaasjust kõnele-
me. “Investiirmine ei ole pallalt 
rikaste asi, egä inime saap oma 
elu muuta, Mulgi rahatarkuse 
kogukond om selle man toes. 
Me oodame kampa inimesi, kes 
ei ole viil õige raa pääle saanu. 
Raha ei ole üldse ürjätuses vaja. 
Me aviteme vaatenukka muuta 

ja või olla, et inime levväp midä-
gi, et oma sissitulekit kasvate,” 
kõnel Naaris.

 “Miu jaos om siande kuun-
käimine abis, et äid arjumusi 
luvva. Sii annap põhjuse egä 
kuu rahaasja üle kaia – vaadete, 
mille pääle kulutet, ja mõtelde, 
kudas raha tiinma panna. Tõiste 
kogemusi kulleten saap kindlas-
te täädust, mida mujalt nii käh-
ku ei levvä,” olli Pihlap rahul.

Juunikuul olli Suistlen suur 
Mulgi rahatarkuse õhtu, millest 
võtt osa 130 uvilist. Inimese ol-
live asjast uvitet ja esineje jäive 
rahule. Joba mõteldes tulevaas-
tese sündmuse pääle. 

Mulgi rahatarkuse lubi asu-
teje om peri Mulgimaalt Soe 
küläst ja tahtsive olla toes iiskätt 
just oma kogukonna inimestel. 
“Pannime ankru Villändimaale, 
a mede manu jõvvave inimese 
tänu sotsmeediale ja sündmus-
te salvestemisele mujalt Eestist 
kah. Nimi sündüsi iki ütelusest 

“mulk ku põline rikas”. Ja mida 
sis mulk edesi võis anda? Iki ra-
hatarkust,” sellät Naaris.

Et oma rahalist seisu paran-
de, soovitep Naaris kigepäält 
tetä selges, kui pallu raha egä 
kuu sissi tulep ja vällä lääp. Sis 
saap joba vaadete, kas mõne 
kulu saap odavembe vastu vahe-

te või kas kikki neid teenussit ja 
asju om iki kindlaste vaja. “Viil 
soovites ma tetä selges, mes vara 
siul om (näituses korter, maja, 
autu, jalgratas jne). Kik, mida sa 
ei ole 6-12 kuud tarviten, tules 
ärä anda või maha müvvä. Mida 
vähemb asju om, sedä rohkemb 
jääp aiga pere ja sõpru jaos.”

A kas rikas om sii, kes vähä 
kulutep, või sii, kes pallu tee-
nip? “Rikas om sii, kes kulutep 
vähemb, ku ta teenip. Sii pias 
sedäsi jäämägi, mudu võit kõr-
ras rikkas saia, a ku akkat jälle 
rohkemb kuluteme, olet taga-
si nullin.  Võip esiki ullembini 
minna, ku olet arjunu laristeme. 
Ku sia teenit näituses 900 eurut 
kuun ja kulutet 800, sis olet sa 
tegeliguld jõukamb sellest, kes 
teenip 10 000 eurut kuun ja ku-
lutep kik ärä kah. Temä saap küll 
osta uhkembit asju, a ku midägi 
äkki juhtup, sis om siul suuremb 
puhver olemen.” 

Naaris ja Pihlap kutsuve 
kikki uvilisi Facebookin Mulgi 
rahatarkuse ruppi (www.face-
book.com/mulgirahatarkus), 
kost saap täpsembelt täädä, 
miandse sündmuse om tulemen 
kas kohapääl või veebin. 

Ilves Kristi
toimeteje

Mulgi rahatarkuse lubi iistvedäje Pihlap Küllike ja Naaris Marek Suistlen 
edimesel Mulgi rahatarkuse õdakul.  Pilt: Mangusson Markus

Kemmerg Riidaje mõisapargin om nõnda uhke, et sedä piap oma silmä-
ge nägeme.

Tõrva valla sihk om Riidaje kogukonna tegemise mõisauunese üte katusse ala saia.   Pildi: Letlane Egle
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20. aastesaa kige suu-
remb nuhtlus nii Ees-

timaal ku mujal Euruupan 
olli tiisikus ek tuberkuloos. 
Aastidel 1918–1940 sai egä 
aaste selle aiguse 1500–2000 
Eesti inimest. 1939. aaste sei-
suge sures Eestin egä päev tii-
sikuse peräst ümäriguld viis 
inimest. Sii tõbi vaevas kige 
rohkemb latsi ja nuuri. Kik 
täädsive kedägi, kel om tiisi-
kus. Rahvasuun kutsuti siast 
aiget tiisikeris. Kuni 1940. 
aasteni es ole selle aiguse vas-
tu rohtu, mes tähend, et aigus 
lõppi tihtipääle surmage. 

Tohtre soovitive parande elu-
kombit, süvvä parembini, puhate 
rohkemb ja karaste ennest. Üits 
arilik soovitus olli kolide kasvõi 
mõnes aas parembe ilmage rii-
ki. Üle terve Euruupa olli asutet 
ulka tuberkuloosiaigemaju, kus 
rikkamb rahvas sai oma tervist 
parandemen kävvä. Siandsit ai-
gemaju olli Eestin kah.

Täpi päält sada aastet tagasi, 
1922. aaste suvel asutedi Taage-
perä sanatoorium, mes olli mõ-
teldu just tiisikeride jaos. Sii olli 
üits edimesi sanatooriume Ees-
tin, mes võtt ütekõrrage vastu 
nii naisi ku mehi. Reklaamilehe 
päält võis lugede, et ravialustele 
pakuti tervislikke elutingimu-
si ja kosumise võimalust. Ravi 
olli tasuline. Inna sihen ollive 
kik rohu, arstmine, valguseravi, 
vajaligu lõikuse, elektremassaas, 

vanni, erisüük ja mõsu mõsk-
mine. Kik sii lõbu läits masma  
2,50-3,75 ruuni päevän, selle 
järgi, kas aige olli oma tuan üt-
sinde või võeti tuba mitme pää-
le. Sel aal tiinse arilik tüümiis 
ümäriguld 20-30 ruuni kuun, 
tüüstusetüüline 80 ruuni kuun. 
Sii tähendep, et sanatooriumin 
käimine olli peris kallis ettevõt-
mine ja lihtinime endele sedä 

lubade es saagi. Siast aigekassat, 
nagu meil prilla om, es ole viil 
olemen. Uulmede pingutustest 
olli 1940. aastes ravikindlustus 
pallalt viiendigul rahvast. 

A ku inimesel olli olemen nii 
raha ku kinnitemise kiri tohtre 
käest, et ta tõeste tiisikust põep, 
võis ta omale Taageperän ko-
tusse kinni panna ja akate koh-
verd kokku pakma. Egä aige 

pidi sanatooriumise üten võtma 
2-6 amet, 2-6 paari aluspükse, 
6-12 tatilappi, kammi, ambaar-
ja, lämme ülerõõva, kalossi, 
pehme tuatuhvle, raadilaasi ja 
karmanin kantave sülletopsi. 
Sii pidi tiisikuseaigel egäl puul 
üten oleme, sest maha sülgämi-
ne olli nendel kõvaste ärä keelet. 
Tuberkuloosiaige sülge pelläti 
kangeste, sest sii võis aigusege 
nakate. 

Ku kohver olli pakit, pidi 
aige sanatooriumise täädä and-
ma, mes päeväl ja miandse ron-
gige ta tulep, sõs saadeti talle 
obene õiges aas jaama vastu. 

Keskmiselt olli üits inime sa-
natooriumin kolm kuud. Ravi-
aluste jaos olli kindel päevälaan. 
Tähtis osa ravi man olli sii, et aige 
ümmer oles kik rahulik ja mitte 
midägi temä enge egä kehä ei 
ärrites. Päevälaanin ollive õhu-
vanni, valguse- ja kiirituseravi. 
Õhuvanne kohta kirjutedi üten 
välläanden: värske õhk om kop-
sele söögis, selleperäst kanna 
uult, et kopsu nälgä ei jääs! 

Tegeliguld olli sanatooriu-
min pakutev ravi tiisikeridele 
rohkemb nagu toes. Siandse 
arstmiseni, mes aige peris terves 
tei, jõuti alle 1940. aastidel, ku 
Ameerikan avastedi antibiooti-
kum streptomütsiin, mes tuber-
kuloosbakteri peris ärä ävit.

Rinaldo Anna 
Eesti Tervisemuuseumi 

täädustüüteje 
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Saa aaste iist akati Taageperän 
tiisikuseaigit arstma

vvembet 
lugemist

U
Ra a m a t u 

“ Ta r v a s -
tu kihelkon-
na vana pü-
h ä k o t u s s e . 
L u u m i s e l u u 
ja perimuse”
säädsive kokku Sepä Arvi ja 
Kasendi Sirje. Kirjan om ulka 
perimuslugusit Tarvastu kihel-
konna tähtsämbist perimus- ja 
pühäpaikest. Lugude man om 
Tarvastu noorde päeväpiltnike 
Mändla Hendriku, Kohjus Ke-
vini ja Talvik Joonase värvilise 
päeväpildi ja pühäkotuste kaart. 
Luu panni mulgi kiilde Tarvastu 
murdering. Raamatu edimene 
rahva ette tuumine om 24. au-
gustil kell 15 Tarvastu raamatu-
kogun. Samal aal tetäs sääl valla 
kah Mändla Hendriku, Kohjus 
Kevini ja Talvik Joonase päevä-
pildinäitus. Raamatut saap pääle 
sedä osta Tarvastu raamatuko-
gust.

***

Vällä om 
tullu Tõrva 

valla kige va-
nembe inime-
se, 101-aastese 
Miku Hilda edi-
mene luulekogu 
“Kogutud pikalt eluteelt”. Luu-
letusi ja meenutusi om ta kir-
juten eluaig. Nüid om nii Hilda 
tütretütre ja tütretütre poja iist-
vedämisege raamatuse korjat. 

“Mia ole kirjuten pallu värs-
se, sest ma pia ja tõistmuudu ei 
saa. Ma esiki mõtle riimin, sest 
riim om miul veren. Ma ei usu, 
et kennigi mu laule loep või nei-
le viisi sääjäp. Sis kah mitte, ku 
mia neid viil nüid sirvis ja silus. 
Na om selle jaos liiga lihtsa, lat-
semiilse,” om autur esi ütelnu. 

Raamatut saap telli aadressi 
päält romet.piller@gmail.com.

***

Avita kir-
jastuse ja 

Mulgi Kultuu-
ri Instituudi 
kuuntüün om 
vällä antu mul-
gikiilne raamat 
“Jussikse seidse sõpra”. Sii om 
Mulgimaalt peri kirjanigu ja 
raamatukunstnigu Väljal Silvi 
lasteraamat, mes tulli edimest 
kõrda vällä joba 1966. aastel. 

Raamatut om peräst sedä viil 
mitmit kõrdu vällä antu ja pal-
ludese keeldese ümmer pantu. 
Jussikest saap lugede näituses 
araabia, bengali, fääri, ispaania, 
inglise, lao, leedu, marathi, sak-
sa, singali, slovaki, soome, telu-
gu, tšehhi, ukraina, ungari, vene 
ja setu keelen. 

Mulgi kiilde panni raama-
tukse Ilves Kristi. Osta saap Avi-
ta kirjastuse e-poodist. 

Tiisikus olli päämiselt noorde inimeste tõbi, a selle kätte sures ärä 
piaaigu poole rohkemb mehi ku naisi. Pildi pääl om naise sanatooriu-
min 1930. aastel. 

Tiisikeridel soovitedi äste pallu vällän olla. Päeväpildi pääl kõnnive ravialutse Taageperä sanatooriumi päämaja ihen.  Pildi: Viljandi Muuseum 

Ravialutse 1930. aaste keväde Taageperä sanatooriumi ihen vällän õhu-
vanne võtman.

Tiisikeridel soovitedi äste pallu vällän olla. Päeväpildi pääl kõnnive ravialutse Taageperä sanatooriumi päämaja ihen.  Pildi: Viljandi Muuseum 
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Ruute sissi om ärä paetet 10 nime, millege maarahvas augusti-
kuud om kutsun: 

PÕIMU-, LÕIKUSE-, RÜÄKÜLVI-, PÄRTLE-, VILLÄ-, LEVÄ-, 
MÄDÄ-, KARUSE-, ALLITUS-, KIRBU-kuu.

Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

atseleL
Kalevipoja ja Vanapagane 
lingukivide Kivilõppen 

Kalevipoja ja Vanapaga-
ne lingukivide om Võrtsjärve 
läänepuulse veere pääl Villän-
di vallan Matsimärdi talu maa 
pääl. Kunagi olli sääl üte vaese 
kalamihe tare. 

Üits kivi om vii sihen ja tõi-
ne maa pääl. Nende kaugus ütest 
tõiseni om ümäriguld puul vaka-
maad. Vii sihen om Kalevipoja ja 
maa pääl Vanapagane kivi. Mõ-
lembe kivide om piaaigu sama 
suure, ku olli kalamihe tareke. Ke-
väde jäämineku aal olevet Kalevi-
poja kivi kaitsan vaese kalamihe 

onni. Kalevipojal ollu kivi taskun, 
ta visanu selle Tartu-puulse vee-
re päält üle järve. Tõise kivi, mes 
säält ümäriguld puul kilumiiterd 
kaugembel kople pääl om, visanu 
jälle vanapagan. 

Kui te pias vanapaganet 
trehväme, sis ärge pelläke. Kee-
gi Tarvastust täädnu kõnelde, 
et kuigi vanapagane pää ulate-
nu üle puie, ei ole ta inimestele 
suurembet kurja tennu.

Lugu raamatust “Tarvastu 
kihelkonna vana pühäkotusse. 

Luumiseluu ja perimuse”

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa 
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.

Toimetus:
e-post: kristi@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176

Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

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

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

IKI TÜÜPÄEV LAISA OMMEN OM.

alla kahN
Aigemaja palatin.
“Nõnda, kes teist and üleeila 

vereproovi?”
“Mia andsi.”
“Ja kui pikk sia olet?”
“176 sendimiiterd.”
“Äste, mia pane kirja.”
“Aga tohtreärrä, mes sii ve-

repruuv sis näidäs?” 
“Mia ei ole tohter, mia ole 

puussepp.”

***
“Miul olli eila sünnipäev ja 

mia sai esä käest kingitusi kah,” 
kõnelep Juku usseaia pääl Jürile.

“Mes sa sis kingituses sait?”
“Noh, nagu iki – jalgpalli ja 

ragulka.”
“Tore! A mes tüüd siu esä 

tiip?”
“Temä om laasissepp.”

***
Üleaidne tõisele: “Siu puul 

olli eilä kõva pidu, ma näi, et sa 
tantset kõvaste!”

“Mes pidu? Naine ai koge-
mede kaits mesipuud ümmer!”

***
Esä panep õhtu tillikest poi-

ga magame.
“Esä, mia pelgä pimet!” ütlep 

laits.
“Ei ole ullu, pojake, ku sa 

üitskõrd akkat esi elektre iist 
masma, sis sa pelgät valget.”

***
Kaits ambaorki kõnnive 

mõtsan.
Siil lääp müüdä.
Üits ambaork küsüp tõise 

käest: “Kuule, kas sia täädsit, et 
siia buss kah käip?”

Tõine mulgikiilside
laule võistelus

Uusi omaloomingulisi laule oodetes 
31. augustini 2022

aadressi pääle mki@mulgimaa.ee
Rohkemb täädust mulgimaa.ee lehe päält 

või kirjute mki@mulgimaa.ee.

Tule, tii tutvust mulgi 
keele ja kultuurige!

Abja murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18 

Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande. 
Edimene kokkusaamine 15. septembrel. 

Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun kolmabeld kell 15 

Mustla pääl Tarvastu raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves. 
Edimene kokkusaamine 7. septembrel. 

Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Tõrva murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16 

Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves. 
Edimene kokkusaamine 9. septembrel.

Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Mulgi keele ja kultuuri koolitus
Koolitusele om oodet kuulmeistre, lasteaiaõpeteje, 

ammatnigu, kultuuritüüteje, ettevõtja ja kik tõise, kel võip 
täädmisi mulgi keelest ja kultuurist vaja minna. 

Kokkusaamise kõrd kuun kell 14.00-17.30. 
Keväde saap tunnistuse kah! 

Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves. Edimene kokkusaa-
mine 28. septembrel Mulgi vallan Kulla leerimajan. Uuri 

täädust ja anna ende tulekust 27. septembres täädä 
kristi2205@gmail.com või tel 5344 8176. 

Ku keeletunni om pääle akanu, 
võetes uvilisi ildamb kah manu!

Mulgi keele ja kultuuri õpmine om osalistel ilma rahate! 
Mulgi keele õpmist kamandep Mulgi Kultuuri Instituut, 
rahage avitep Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa 

perimuskultuuri toetemise meede.
www.mulgimaa.ee

II Pent Nurmekunna
nimeline 

mulgimurdeline 
luulevõistelus

1. augustist - 
1. detsembreni 2022
Saata 1-5 märgusõnage 

varustet mulgikiilset 
luuletust aadressi pääle 
mulgi@mulgivald.ee või 

kuvääri sihen:
Mulgi Vallavalitsus, 

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 
69403, Viljandi maakond. 

Auinna om rahalise.
Noortel eri auinna. 

Uuri täädust tel 5661 3433, 
Peeter Rahnel või

peeter@mulgivald.ee


