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Mulgi elämuskeskuse
ehitusel lüüdi kopp maa sissi

K

avva oodet Mulgi elämuskeskuse ehitus Tõrva
vallan om pääle akanu. 19.
mail olli ulka mulke ja muid
asjalisi Ala küllä Sooglemäe
tallu kokku tullu, et sedä tähtist päevä ütenkuun tähiste.

Keskuse luumise jaos om laane
tettu joba 15 aastet. Selle taga
om kik kolm Mulgimaa omavalitsust – Tõrva, Mulgi ja Villändi
vald. Ütine sihk om luvva kotus,
kos saave kokku mulgi kultuur,
sündmuse, täädus, mulke kauba
ja teenusse. Väräti laanites valla
tetä tuleve suvel.
Pidul asteve lustiliste tantse-laulege üles Tarvastu lasteaia
latse ja nende õpeteje. Mulgi viisele ollive uvve engämise andan
muusiku Kreintaali Karoliina,
Black Luiz, Politano Marcelo. Latsin ollive kah Mulgimaa
vallavanembe Ruusmanni Maido, Karu Alar ja Jugomäe Imre,
Mulgi vanemb Malingu Arvo ja
riigialduse minister Aab Jaak.
Na kik kitsive mulke kuuntüüd
ja arvassive, et elämuskeskusest
saap mulke ja küläliste jaos väärt
kotus.
Ütegi asja valmissaamise
jaos ei avite pallalt jutust ja äädest suuvest. Selleperäst anti asjameestele üüvel kätte ja egäüits
pidi palgi küllest äste pikä üüvlelaastu kätte saama. Edimese kopatävve mulda võtt Sooglemäe
oovi päält Mulgi Elamuskeskuse
rojektijuht Roometsa Sille.
“Elämuskeskus om ää näide,
sellest et ku mulgi iki midägi
omavahel kokku lepive, sis sii
kah teos saap! Sii om suur tegu
Mulgimaa ja terve Eesti jaos,”
ütel minister Aab, kelle latsepõlvekodu ja poisiksepõlve mängumaa om Sooglemäest pallalt
poole kilumiitre kaugusen.
“Sooglemäe tallu luudavest
Mulgi elämuskeskusest saap
Mulgimaa uhkus ja maamärk,
mes annap uvve engämise selle
kandi reisi- ja muule ärile, tiip
Mulgimaa kuulsambes ja meelitep siia inimesi,” kõnel keskuse
luumise üits iistvedäjit, Tõrva
vallavanemb Ruusmanni Maido. Ta arvas, et elämuskeskus
tõstap kindlaste uvi ja austust

Ehituse alguse aus võistlive Mulgi mihe kige pikembe üüvlelaastu tõmbamisen. Pildi pääl om kura kätt vaadeten Tõrva vallavanemb Ruusmanni
Maido, Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre, Villändi vallavanemb Karu Alar, Mulgi vanemb Malingu Arvo ja riigialduse minister Aab Jaak, üüvlege
om päeväjuht Oksa Priit.
Pildi: Ilves Kristi

mulgi kultuuri vastu ja panep
mulgi uhkust tundma mulgis
olemise üle: “Keskusen, kus
saap lustiliselt ja põnevelt mulgi
perimuskultuurige tutvust tetä,
om kindlaste tore üten pere või
sõpruge aiga viita.”
Elämuskeskuse rojekti tei
valmis osaühing NÜÜD Arhitektid, ehiteme akkap aktsiaselts
Ehitustrust. Ehitustrustige om
sõlmit leping elämuskeskuse
edimese jao ehitemises. Valmis
saave aaluuline äärbän, näituseoone ja ligi seitsme ektari suurune õvveala, mille sissi jääve
kah kik tehnuvõrgu, tiide ja autulatsi. Edimese jao ehitus lääp
masma 2,473 miljunit eurut.
Sii om pallalt üits jagu suurest laanist. “Ku raha manu saame, akkame kohe elämuskeskuse
tõise jao luumisege pääle,” lubas
Ruusmann. Tõisen jaon tetäs valmis puude kõrgune laudtii üten
puhkamise pesädege, võrkkiigu- ja söögilatsi. Kunagise aida
asemele tulep söögikoda, kus
akkap oleme söögikotus, õllekoda ja mulgi kauba müügipunkt.
“Põnevit mõttit keskuse edesivii-

Tantsu ja lauluge rõõmustive pidulisi Tarvastu lasteaia latse ja nende õpeteje.

mises ja välläehitemise om viil,”
kinnit vallavanemb.
Aaluuline Mulgimaa tähendep viit kihelkonda (Elme,
Karksi, Alliste, Paistu, Tarvastu)
ja prilla kolme omavalitsust Villändi ja Valga maakonnan: Tõrva, Villändi ja Mulgi valda. Ää
märk om sii, et Mulgi elämuskeskuse ehitus akas pääle aastel,
ku soome-ugri kultuuripäälinna
uhket nime kannap Mulgimaa

päälinn Abja-Paluoja. Aaste läbi
saave uvilise osa võtta sündmustest, mes annave täädust Mulgimaast, mulgi kultuurist ja vaimuperändusest. Nii saave teos
LEADER-meetme abige. Edimene suuremb ettevõtmine Mulgi
elämuskeskusen tulep joba varsti: 2.–3. juulini om Sooglemäel
rändäv kultuurivestival Võnge,
mes kostitep külälisi Mulgimaa
ilusa luuduse ja ää muusikage.

Mulgi kultuuri allaoidmise ja edesiviimise jaos luudave
Mulgi elämuskeskuse välläehitemist toeteve Piirkondade
Konkurentsivõime rogramm,
Maakondliku Arendustegevuse
rogramm, Rahandusministeerium ja Mulgimaa omavalitsuse.
Keskuse rojekti tegemise man
olli abis Maaeluministeerium.
YM
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Noorde mälumängu “Nupute vällä”
edimene aaste sai läbi

L

ehekuu 12. päeväl peeti
veebi tiil Mulgimaa põhikooliõpilaste mälumängu
“Nupute vällä” kolmandet ja
perämist jagu. Teemas olli
siikõrd Karksi kihelkond
ja August Kitzberg. Mälumängust võtive osa nelläliikmelise võistkonna kuvvest
Mulgimaa koolist – Tarvastu
gümnaasiumist, Ala põhikoolist, Mõisaküla koolist,
Abja gümnaasiumist, Halliste põhikoolist ja kaits võistkonda August Kitzbergi nimelisest gümnaasiumist.

Mineve sügüse Abja gümnaasiumin ürjät täädmistepruuv
olli esmalt laanit liikma müüdä
Mulgimaa kuule, a koroona peräst tulli kaits perämist jagu veebi tiil tetä. Om väige ää miil, et
kik sügüse mängmä tullu võistkonna pidäsive lõpuni vastu ja
alates tõisest jaost tulli viil manu
Ala põhikooli punt.
Mälumäng sai teos tublide
Mulgimaa raamatukoguoidjide
abige. Suur tänu teile kigile põ-

August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi võistkond Kärblased. Pildi pääl om Ero Meery, Krepp Karoliine ja
Maling Helena, puudu om Käosaare Hanna Grete.		
Pilt: Maling Helena

nevide küsimuste vällämõtlemise iist! Suur tänu Torimi Marele
Karksi-Nuia
raamatukogust,
Saaremäe Teale Karksi raamatukogust, Raska Evele Kamara

raamatukogust, Tellise Sirlele
Alliste raamatukogust ja Järvise
Annele Õisu raamatukogust, kel
jakkus jaksu tetä küsimusi kigi
kolme mälumängujao jaos, ja

viil Ilves Kristile, kes avit küsimusi mulgi kiilde ümmer panna.
“Nupute vällä” edimene aaste
olli väige tasavägine. Vähembelt

üits kõrd kolme mängu joosul
saive kik pundi edimese kolme
ulka, mõni sai mitu kõrda kah.
Edimese mälumänguaaste
võit läits August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi võistkonnale
Kärblased, kedä juhat õpeteje
Vene Siret. Tõise koha sai Mõisaküla kooli võistkond Kärbläse,
kelle õpeteje om Matsoni Aita.
Kolmandes jäi Abja gümnaasiumi punt Ubin, kedä avit õpeteje
Lõhmus-Erg Christi.
Kige tähtsamb olli iki sii, et
täädmistepruuvest osavõtmine
and noordele pallu uut täädust
Mulgimaa keelest ja kultuuriluust. Loodame, et mälumängulusti jakkup uvves kooliaastes
kah. Mäng akkap pääle oktoobrekuul ja kokku saame sis Halliste põhikoolin.
Suures abis mälumängu läbiviimise man olli Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise abinõu.
Kreevsi Maile,
koolinoorde mälumängu
iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Tule suvel oma pere või sõpruge Mulgimaad avasteme!
Egäl kihelkonnal om oma päev, ku saat nätä selle
kandi elu-olu, mekki süüke, nuusute suvelõhnu
ja tunda rõõmu maaelust.

- Soe kõrtsimaja
- Suistle tuuleveske
- Kitsi-Tamme talu

Kunas saap Peremängu punkten käiä?

10. juulil kell 12-18 Elme kihelkond
- Taageperä külämaja
- Barclay de Tolly mausoleum
- Elme koduluumuuseum
- Ritsu küläkeskus
- Riidaje käsitüüring
- Chaga Health tõmmiste tegemise
koda

26. juunil kell 12-18 Alliste kihelkond
- Rimmu külämaja
- Mulgi külämuuseum ja Uue-Kariste rahvamaja
- Kalda mesila
- Kulla leerimaja
- Abja päeväkeskus
- Laatre raudtiijaam, Veelikse külä
- Penuja külä
3. juulil kell 12-18 Tarvastu kihelkond
- Mõnnaste meierei
- Mulk & Muda Mustla pääl
- Tarvastu käsitüükoda

17. juulil kell 12-18 Karksi kihelkond
- Mulke tammik Leeli külän
- Tuhalaane külä
- Ilumetsa talu Lilli külän
- Murri äärbän
- Ainja puhkemaja

7. augustil kell 12-18 Paistu kihelkond
- Eimtali mõis
- Vana-Vallamaja talu, Sultsi külä
- Paistu kirik
- Metsarõõmu kohvik
- Olstre magasiait
Viil saat osa võtta peremängu
külälisemängust: vähembelt kahessan
mängupunktin templit kogunu inimeste
vahel loosites pääle mängu vällä toredit
mulgi auindu.
Kae perrä, kas sinu sihen om kah mulki!
Rohkemb täädust:
www.mulgiperemäng.ee
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Jääme mäleteme

KAUPO ILMET
29. märts 1931 – 21. mai
2021

Ütetõisku seinätahvle pääle om mahutet Mulgimaa päälinna aalugu.

Päälinna postimajan
om päeväpildinäitus

“P

aluojalase om lahke
ja vastutuleligu – arva
om nende ulgan siandsit, kes
ei ole millegige rahul. Pallu
uusi ilusit väiksit elumaju ehitedes järest ja inimese teeve
tüüd varaommukust õhtu ildani. A päev läbi kiip alevigun
ärielu – puute om joba paarikümne ümmer.” Sedäsi kirjutedes Abja-Paluoja eluolust
1933. aastel aalehen Nool.

Sel suvel saap Abja muuseumin
vaadete päeväpildinäitust “Abja-Paluoja – Mulgimaa päälinn”.

Näitus annap täädust Paluoja
asula tekkumise luust ja Mulgimaa päälinnas kerkumisest.
Ütetõisku seinätahvle pääle
om rükit päeväpildi, mes om peri
nii inimeste ku muuseumide kogudest. Terve näituse tekstiosa om
kah inglise kiilde ümmer pant.
Seinätahvlide päält saap täädust
Abja-Paluoja ühis- ja seltsitegevusest, käsitüülistest ja kaupmeestest, ärioonetest, koolielust, Abja
mõisast, mes om kotusse edesiminekut tubliste tagast tõuganu,
linavabrikust ja raudtiist. Näitus
oodap vaatejit Abja-Paluoja posti-

maja tõise kõrra pääl (Posti tn 3).
Ildaaigu kõrda tettu ruumen om
pääle päeväpildinäituse kah Abja
muuseumi uvvendet välläpanek,
kos näep tänu soome-ugri kultuuripäälinna aastele egäsugutsit
asju, mille pääle om tettu vana
mulgi mustre.
Usse ei ole kik aig valla. Näituse vaatemises tules oma tulekust enne televoni tiil täädä
anda numbre pääle 527 3965 või
kirjute evelin@mulgivald.ee.
Kreevsi Maile
välläpaneku kokkusäädäi

Olet iki me meelten ja mõttin, ää tiikaaslane.
21. mail sai otsa meile kigile täädä-tuntu mulgi ja auväärt
mõtsamihe Ilmeti Kaupo elutii. Märtsikuul 90aasteses saanu
miis sündüsi 1931. aastel Talnan. Ta ristiti esivanembide kodupaigan Elme kirikun ja ristinimi olli Charles Bergmann. Oma
latsepõlve saat ta müüdä Elme kihelkonnan Leebiku vallan Vana-Koosi talun, kos ellive temä vanavanembe. Edesi viis elutii
poisi Tartumaale Pangodi valda. 1938. aastel eestist pere poisi
nimes Kaupo Ilmet.
Nooruseaig ja kooliaaste lätsive müüdä Elvan. 1950. aastel akas ta Tartu ülikoolin mõtsatäädust õpma. Eriala viiti üle
EPA-kuuli, mille ta 1955. aastel lõpet, erialas olli mõtsamajanduse insener. Edimene ammat olli tal Valga mõtsapunkti
juhatei, peräst sedä Aakre mõtskonna mõtsaülemb. 1963 tuudi nuur mõtsamiis üle Jõgeva mõtsamajanduse tehnikumi ja
mõtsakooli direkturis. Sedä ammatit pidäs ta 1973. aasteni.
Samal aastel sai temäst Kaarepere mõtsakatsejaama asutei ja
direktur. 1992. aastel läits Ilmet Jõgeva mõtsaülembes. Ta olli
kah Elistvere loomapargi luuja ja pallude tõiste ettevõtmiste
akatei. Oma süämen om Kaupo Ilmet ennest eluaig mulgis
pidänu. Ta om üits Mulke Seltsi uvveste asutejist 1994. aastel
ja pidäs seltsi vanembe ammatit 27 aastet.
Ilmet olli kah 1996. aaste 7. juunil asutet Mulgi Kultuuri
Instituudi luumise man. 1997-2008 pidäs ta Eesti mõtsaseltsi
presidendi ammatit.
Ilmeti Kaupot om innatu mitmide aunimedege: Valgetähe
medaliklassi teenetemärgige 2001, aaste vabatahtligu aunimege 2005, Jõgevamaa Kuldristige 2006 ja Mulgimaa Uhkuse aunimege 2013. Ilmeti Kaupo olli Mulke Seltsi auliige.
Ta elli äräütlemede tegusa, ilusa ja pikä elu, mille joosul
and pallu oma perele, inimestele ende ümmer, Mulgimaale ja
neile seltsele, mida ta asut ja juht.
Temä tegemisi jääve indame ja mäleteme naine, latse, latselatse, mulke ja mõtsameeste kogukonna.
Üits temä viimätsit akatusi olli Eesti 100. sünnipäeväs mulke tammemõtsa istutemine Mulgimaale Leeli küllä, kus täämbe kasvap tõiste ulgan temä aus istutet ilus tammepuu.
Ilmet saadeti viimätse tii pääle kodu lähiksest Kassinurme
iiest. Säälgi olli ta ollu iistvõtje, et iis oles kõrran ja ilus.
Ilmeti Kaupo tunde ja mõtte Mulgimaast saap äste kokku
võtta Eelmäe Lembitu värssege:
Ja me oleme, eläme, kestäme
ja jääme üle aigade aa
ja äitsnep ärä-miut-unete-lill
ja mu armastus – Mulgimaa.
Ääde mälestustege
Mulkide Selts
Mulgi Kultuuri Instituut

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Saada pilt mulgimustrelisest uunest või ehitusest
S

elle aaste teema om Mulgimaal vana mulgi mustre
ja nende tarvitemine nüidsel
aal. Ku aprillikuul kuts Mulgi
Kultuuri Instituut kikki üles
paneme tähele ja pildisteme
mulgimustrelisi postkaste,
maikuul müübletükke ja majatarbit, sis jaanikuul korjates
pilte mulgi kirjege ehitustest.

“Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinna aastel tahame juhate inimesi vanu väege mustrit
ja kirju rohkemb nägeme ja tarviteme. Õnnes om nii avaligun

ruumin ku koduden neid vanu
kirju joba peris pallu nätä kah.
Näituses Villändi vallan om ulka
ilusit kaaruspagla ja vanade kirjuge bussipiatusi, mustrit võip
nätä kah aidu, värätide, uste,
liivakaste, kiiguposte, akende,
akneraame, seinde ja kige muu
pääl. Nüid oodamegi, et inimese neid tähele panes, pilti tiis ja
oma pilte medege kah jagas,”
sellät Mulgi Kultuuri Instituudi
mulgi keele ja kultuuri asjatundai Ilves Kristi, kes arvas, et ää
mõte oles suvel ette võtta uvireis Mulgimaale ja et põnevemb

oles, kõrralde kah ütekõrrage
päeväpildijaht mulgi mustride
pääle.
Seni korjat pildi om kik üleven mulgimaa.ee lehe pääl veebialbumiden. Uvve pildi pandas
samamuudu sinna kigile vaatemises üles. Pilte oodetes üten
allkirja ja auturi nimege e-aadressi pääle kristi@mulgimaa.ee.
Ää meelege võetes viil vastu kah
postkastipilte ja muid pilte, kos
mõni tore mulgimustreline asi
pääl.
YM

Mulgimaa lipuge kuuriuss Villändi vallan Soe külän.

Pilt: Ilves Kristi
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L atsele

Nalla kah

Kaits talumiist lääve müüdä
tiid einämaa poole.
Äkki sõidave neist jalgratastege müüdä kolm ilma pääte
miist.
“Tohoh, mes nali sii sis nüid
om?” imestep üits talumiis.
“Karla, ma arva, et sa pias vikati tõise õla pääle võtma,” kostap tõine talumiis vastu

***

Särg tõisele särele Võrtsjärven: “Usu või ärä usu, a sii kalamiis, kelle konksi otsast ma just
valla sai, olli vähembelt 150 kilu!”

***

Jänes lääp müüblepuuti ja
küsüp kaupmihe käest: “Kas
kapsast om?”
“Ei ole,” laiutep kaupmiis
käse, “sii om müüblepuut ja me
siin kapstit ei müü.”
Jänes lääp kurvald ärä, a tulep joba tunni aa peräst rõõmsa
näoge tagasi ja küsüp uvveste:
“Kas kapsast om?”
“Ma ju joba ütli, et sii om
müüblepuut ja et me kapstit ei
müü,” kostap kaupmiis.
Jänes lääp jälle õnnetuld mineme, a tulep poole tunni peräst
tagasi ja küsüp: “Kas kapsast om?”
“Ei ole!” röögätep kaupmiis
vihatseld. “Ku sa viil oma ullu
küsimusege siia tulet, sis ma
võta nagla ja aamre ja naglute su
seinä pääle!”
Jänes lääp jälle kurva mooduge ärä, a tulep joba veeränd
tunni peräst tagasi ja küsüp:
“Kas naklu ja aamerd om?”
“Ei ole!” röögätep kaupmiis.
“Ehee,” naar jänes. “A kas
kapsast om?”

Eideke, pojake ja uake

mulgimaa.ee

Mia ja Sia ütenkuun
31. juulil 2021 Karksi mõisapargin

10.00 –17.00

Mulgi laat
tüükambre, õimuvaiba kudamine,
lastenukk, muusika jpm.
OODAME KAUPLEME
käsitüü, talukauba, kohaligu söögi ja joogige.
Küsi täädust ja pane ennest laadale kirja:
tel 435 5529
kultuurikeskus@karksi.ee

Eläve eideke ja pojake. Poig
istutep sanna lava ala uakse.
Ommuku näep, et uba om joba
sannalava kõrgune. Tõine ommuku om uba joba sanna lae
kõrgune, kolmas ommuk joba
ladu katussest vällän, nelländel
ommukul uba poolen taevan ja
viiendel peris pilve sihen.
Poig ja eideke akkave uba
pidi taevase ronime. Ku na om
poole pääle jõudan, akkap eideksel pää kangeste ringi käimä
ja ta sadap maha.
Poiss lääp taevase, jõvvap
saiast majakse manu, sel om
suhkrust akne, räänikust pengi
ja leväst lavva. Poiss süüp egäst
suutävve ja lääp ahju taga magame.
Õhtu tuleve ühessa kitsikest
kodu. Na näeve, et asja om rikut,
ja jätäve järgmine päe üte silmäge kitsi valvma.
Poiss laulap kitsiksele ahju
tagast: “Suigu, suigu, üitssilm!
Suigu, suigu, üitssilm!” ja kitsike
jääp magame. Poiss süüp ja lääp

ahju taga tagasi. Õhtu perive
kitsi valvuri käest aru, a sii ei tää
midägi.
Järgmine päev jääp kate silmäge kitsike kodu. Poiss laulap:
“Suigu, suigu, üitssilm! Suigu,
suigu, kaitssilm!” ja kik lääp samamuudu.
Sedäsisamate lääp järgmistel
päevel kolme-, nellä-, viie- ja kuvvesilmälise kitsige. Seitsmende
päevä ommuku jääp kodu kahessa silmäge kits. Poiss arvap,
et valvap seitsme silmäge kits ja
laulap kitsi seitse silmä magame, a kahessas silm jääp valla ja
näep kik ärä.
Õhtu annap kits tõistel täädä, et varas om ahju taga. Kitsi
kisuve poisi ahju tagast vällä,
esmalt pahandeve temäge ja sis
üteleve: “Meil ei ole peremiist,
nüid piat sia meile peremihes
jäämä.” Jääpki poiss taevase kitsel peremihes.
Eesti muinasjutt

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Ruute sissi om ärä paetet 10 ööbiku nimetust.
AOKÄGU, AOTÜDÄR, KIRIKÜÜT, SISASK, KÜNNILIND,
KÜNNISIRK, PIHU, ÖÖBIK, SISA, ÕITSELIND.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!
D
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***

Miis ostap poodist mahlaressi.
Mõne päevä peräst om ta tagasi ja kaibap:
“Sii kuramuse ress läits joba
katik!”
“Mes mahla sa temäge teit?”
uurip kaupmiis.
“Ubinemahla ja arakmarja
mahla tei ta peris äste, a ku ma
akassi kõivamahla tegeme, olli
kohe purus.”
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Värvi linnukse ossa
pääl iluste ärä!

***

Rekajuht kõlistep tõisele:
“No tere! Mes sa tiit? Kas tüüd
iki jakkup?”
Tõine vastu: “Tüüd jakkup.
Ma ole prilla Poolan ja tõsta uut
kaupa pääle.”
“Poolan? Mes sa säält sis
tuut?”
“Eesti maasikit. Uuaig om ju
joba valla.”

***

Murelene ja elevant om kinun. Elevant istup murelese ette.
Murelene kaep iki ütelt ja
tõiselt puult vilmi vaadete. Viimäte saap vihatses, tõusup püsti,
kõnnip elevandi ette ja istup sinna maha.
Raasikse aa peräst küsüp:
“Noh, kas sul om ää, ku siu ihen
istutes?”
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