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Soome-ugri kultuuripäälinn 
meelitep uvilisi Mulgimaale
Mineve suvel tulli uudis, 

et soome-ugri kultuuri-
päälinn 2021 om Abja-Paluoja 
üten kige Mulgimaage. Sellest 
aast pääle om nii aakirjanduse 
ku inimeste uvi Mulgimaa vas-
tu järest suurembes lännu.

Nii tele- ja raadjujaama, aale-
he-aakirja ku veebiväräti om 
joba ligi aaste aiga käinu uur-
man, kos sii Mulgimaa sis õige 
asup, mida esierälikku siit löüdä 
võip ja mida mulgi kultuuripää-
linna aastel laanive ärä tetä. Pääle 
mede oma Sakala, Lõuna-Eesti 
Postimehe, Üitsainus Mulgimaa 
ja Vikerraadio Mulgi uudiste om 
mitu lugu tennu Õhtuleht, Maa-
leht, Delfi . Saatit om tennu Eesti 
tele- ja raadjukanali. ETV esierä-
nis mitu kõrda: kaits kõrda om 
mulgi ollu joba “Prillitoosin” ja 
“Terevisioonin”, mitu kõrda uu-
disten, kõrra venekiilsen kanalin 
ETV+, aprillikuul jõud Mulgi-
maale kultuurisaade OP.

Kõnelde saap Mulgimaast ja 
soome-ugri kultuuripäälinnast 
õige mitme kandi päält. Muduki 
tetti lugusit ja pildigaleriisit veeb-
ruarikuul peetu aaste ürgämise 
pidust. A näituses Eesti Päevä-
leht kirjut Mulgimaa juurdege 
naistest, Sakala soome-ugri kee-
lepuust, Naisteleht pakk põnevit 
tõsiasju soomeugrilaste ja mulke 
kohta, Õhtuleht tei mälumängu, 
ETV+ käis üten mulkege aabja-
puud maha võtman, Prillitoos 
õpas mulgi süüke tegeme, OP 
avit õimuvaipa kudade … Tee-
masit ja inimesi, kellest-millest 
Mulgimaal ja Mulgimaage seosen 
kirjute või mida näidäte, jakkup. 

Egä saade ja kirjatükk annap 
täädust Mulgimaast ja tuletep 
miilde, et mulke maal om pallu 
väärt ja vana ning uut ja põne-
vet. Tänu sellele om meil uuta 
järest rohkemb külälisi Mulgi-
maale nii Eestist ku vällästpuult. 
Kuigi kultuuripäälinna aaste 
saap üitskõrd otsa, sis Mulgimaa 
üten oma ilu ja võluge jääp. 

Joba prilla om nätä, et ini-
mese om akanu mulgi keele 
ja kultuuri vastu rohkemb uvi 
tundma ja oma Mulgi juuri taga 
otsma. Mulgi Kultuuri Instituu-
dile om tullu pallu küsimusi sel-

le kohta, kas ja kos saap mulgi 
kiilt õppi, küsitu om õpmiseraa-
matit ja Mulgi rõõvaste meistrit. 
Kelle juure om Mulgimaal, nii 
julgeve ja tahave sedä nüid kõva 
äälege kuulute. 

Õnnetuses juhtus mulke kul-
tuuripäälinna aaste kokku ko-
roona-aastege ja kikki laanit pi-
dusit ja kokkusaamisi ei saa tetä. 
Sõski om joba ütte-tõist ollu ja 
tulemen. Inimese om ärä arjunu 
ka veebisündmustege ja jagave 
oma tegemisi kah veebi tiil. 

Mulgi Kultuuri Instituut kut-
sup kikki inimesi ja ühendusi üles 
oleme esi akkaje ja kõrraldeme 
kultuuripäälinna aaste sihen suu-
rembit ja väiksembit sündmusi: 
näitusi, õpikambrit, teemaõdakit, 
konsserte, veebikokkusaamisi 
jne. Ja et uvilise neist asjust iki 
täädust ja osa saas, andke oma et-
tevõtmistest laialt täädä. 

Veebivärätin www.mulgi-
maa.ee om omaette soome-ugri 
kultuuripäälinna teema ja selle 
all sündmuste kava. Sinna pane-
me ää meelege tede sündmuse 
kah manu, ku te sellest instituu-
dile täädä annade. Säälsaman 
om kah üleven enämbjagu linke, 
kust saap lugede, kullete ja vaa-
dete artiklit ja saatit, mes mul-
kest viimätsel aal tettu. 

Ilves Kristi
toimeteje

Sel suvel kannave Puide külän ka-
sunu maasiku joba Mulgi märki. 

Pilt: Nurme Ahti

OP-i saatejuhi Tabori Margus ja Kilumetsa Margit ollive üten võtterupi-
ge Mulgimaal jüripäeväl. Saade olli ETV eetrin 29. aprillil.  Pilt: Ilves Kristi

Mulgimaa Arenduskoa 
juhatus and jälle vällä 

Mulgi märke. Siikõrd saive 
Mulgi märgi Tõrva valla osa-
ühingu Puide Talu ja Frago, 
kes om üte suurembe maa-
sikukasvateje Eestin.

Puide Talu ja Frago om kokku 
maasikide ala pannu üle 50 ek-
tari maad, maasikupõllu om neil 
Puide külän Valgamaal. Na pia-
ve lugu puhtan luudusen kasva-
tet söögist ja austeve Mulgimaa 
kultuuri ja kombit. Ütenkuun 
om katel ettevõttel luudu kauba-
märk Mulgi Mari ja varsti ehi-
ve nende maasikupakke märgi, 
mille pääle om kirjutet “Mulgi 
värk”.

Mulgi märgi lei Mulgimaa 
Arenduskoda selle jaos, et tähis-
te Mulgimaa süüki, kaupa ja tee-
nussit ja et kunde levväs märgi 
abige väärt mulgi kauba õlpsaste 
kätte. Mulgi märk avitep Mulgi-
maad tuntumbes tetä ja annap 
täädust sellest, et mulkel om 
ütine kultuur, aalugu ja ilmavaa-
de. Ütine märk avitep tõmmate 
rohkemb tähelepanu Mulgimaa 
ja mulke kauba pääle.

Edimese Mulgi märgi anti 
vällä 2019. aaste akatusen. Kok-
ku om seni vällä antu 21 Mulgi 
märki. Ennemb om Mulgi märgi 
saanu näituses osaühing Chaga, 
Pajumäe Talu, Popsi Köök, Mul-
gi Pruulikoda, ansambel Lõõt-
savägilased, Mulke Crisps, Mul-
gi Kõrts ja mitme tõise. 

Kudas Mulgi märki saia, 
vaate järgi kodulehe päält mul-
gimaa.ee. YM

Maasiku-
kasvateje 
saive 
Mulgi märgi

Karksi-Nuia kultuurikeskuse man tetti pilti üten tantsumulkege. Pildi pääl om OP-i saatejuht Tabori Margus, 
kultuurikeskuse juhateje Liivsoni Leana, mulgi keele õpeteje Ilves Kristi ja Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje 
Grenbergi Ave.   Pilt: Häkli Antti
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Mulgimaa  
turismilaan  
seop ütte ja 
annap väge 
Aprilli lõpuotsan peeti 

jälle aru Mulgimaa tu-
rismilaani tegemise jaos ja 
nagu joba kombes saanu, sis 
iki veebi tiil. Olli ää miil nätä 
inimesi, kes mõtleve üten 
suunan ja tegutseve samade 
iismärke nimel. Ütenkuun 
olli ää arute, mida tetä, et 
nüid ja edespidi Mulgimaal 
rohkemb külälisi käis. 

Kirja om pant Mulgimaa turis-
milaani edimese mõtte ja sihi. 

Käräjide käigun korjassime 
kokku kige tähtsämbe tegemi-
se, et nii mõtte kah teos saas. 
Üits inime ütel kuldse sõna, mes 
kik mede mõtte kokku võtave: 
“Kuuntegemisen om vägi!”

Järgmine ja perämine Mul-
gimaa turismilaani arutemine, 
mis võtap kik eelmise kokku, 
tulep 28. mail Eesti Maaülikooli 
Polli aiandusuuringide kesku-
sen. Sinna om oodet Mulgimaa 
turismige seot ja sellest uvitet 
inimese. Laan saap valmis üten-

kuun arutemise ja vaidlemisege. 
Oodet om kik ettevõtja, oma-
valitsuse, maakonna ühenduse, 
kultuurikõrraldeje ja uvilise, 
kes om seot turismige üümaja 
pakmise, käsitüü, söögi, elä-
musturismi või muude teenuste 
pakmise kaudu. Egäüte mõtte ja 

arvamise om väige tähtsa, et luv- 
va kõrralik alus Mulgimaa turis-
milaani kokkusäädmises.

Rohkemb täädust Mulgimaa 
asju kohta levvät veebivärätist 
www.mulgimaa.ee.

Mulgimaa turismilaani kok-
kusäädmise jaos annap raha 

Eesti maaelu arengukava LE-
ADER meede rojektige “Mulgi-
maa võrgustikud”.

Koppel Kati-Katri 
Mulgimaa Turismistrateegia 

iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Valmis sai Karksi kihelkunna luuduslike 
pühäpaike tiijuhatus kuule jaos 
Oleme suviti luudusmaja 

man laagren ollu latsige 
iki käinu mitmin kodukandi 
luudusliken pühäpaigun. Uvi-
tev om sii, et ku latse om üldi-
selt koolige ja peredege pallu 
ringi käinu, sis nii kodukandi 
kotusse om nende jaos võõra. 
Kui vanempe esiki tiiave, et 
säändse kotusse om olemen, 
sis ommetigi ei mõista na sin-
na latsige ütenkuun minna.

Siiperäst otsustime, et pias 
mõtleme, kuis saas tetä säänd-
se juhatuse, et nii õpeteje ku 
perede saas latsige ää ülevaa-
te, kuismuudu nii ilusa kotus-
se üles löüdä. Kirjutime Eesti 
Rahvakultuuri Keskusele rojekti 
“Tutvustame lastele Mulgimaa 
looduslikke pühapaiku”. Akatu-
ses valisime Karksi kihelkunna. 
Kige tähtsep inime mede rojekti 
man olli pühäpaiku uurje Kaa-
siku Ahto. Temä teie iiltüü. Ta 
otse vällä kotusse, kunkottale 
minna, sääd valmis tiikonna ja 
otse vällä luu egä kotusse kohta.

Minevaaste agustin võtseme 
oma luudusmaja uviringi latsige 
ette sõidu Karksi kihelkunna va-
nade pühäpaiku manu. Juhatejes 
olli meil üten Kaasiku Ahto esi. 
Käisime Silmaalliku ja Ussikivi 
man, Kuustemäel, Iivakivi man 
ja Sinejärve veeren. Egän kotus-
sen kõnel iietark, kuis sääl oleme 
piap, kuis ja määnsit soovilinte 

sidude, midä ja mikeperäst an-
nis viia, kuismuudu alliku man 
õbet raapi ja silmi mõske. Ta kõ-
nel lugusit ohvrekividest ja ande 
viimisest, mäng parmupilli ja 
lask latsil kinnisilmi ette kujute 
vanade lugude tegelasi, kes sääl 
elänu om. Iivakivi päält sai liugu 
lasta ja ihenlaulje järgi regilaule 
laulda. Latsile nii tegevuse ja ko-
tusse vägä miildisive. Kikke sai 
ju esi ruuvi ja suuve suuvi. Iie 
om ju üte vanempe luuduskait-
seala ja nenden kotusten käimi-
se kombe õpeteve latsi luudust 
oidma ja armasteme.

Pääle reisi panni Kaasiku 
Ahto kogutu materjaali kok-
ku ja säädse selle pääliskirja ala 
“Looduslikud pühapaigad Kark-
si Kihelkonnas. Juhendmaterjal 
koolidele”. Sii juhatus om ääs abi-
mihes kigile, kes nende kotuste 
vastu uvi tunneve. Õpeteje saave 
ilma suurempide välläminekide-
de tetä latsige reisi kodukanti. Ku 
materjaal üten, sis saap egä ko-
tusse pääl esi lugusit kõnelde, lat-
se saava esi kikki toimetusi tetä 
ja peris pikki Karksi kihelkunna 
regilaule laulde. Sedä retke võip 
õvvenõppe jaos äste ärä kasute, 
sest üte käigu aal saap mitut õp-
peainet õppi. Näituses eesti kee-
le ala passip lugude lugemine ja 
kõnelemine; rehkendemises saap 
nii puid kui kive mõõta, regilau-
lu om muusikatunni teema, egän 
paigan võip viil jooniste, taimi 

õppi ja kehalise tunni jaos joosta 
ja karate.

Sii materjaal om üles pantu 
mulgimaa.ee lehe pääle luuduse 
teema ala ja keskkonnaharidus.
ee lehe pääl om sii MTÜ Lilli 
Looduskeskuse õppematerjaale 
all. Egäüits võip selle omale alla 
laadi ja vällä rükki. Kes roh-
kemp seletust tahap, sii võis miu 
käest küski. Mia avite ja juhate 
ää meelege.

Sii aaste om meil laanin 
siandesama rojekt tetä Elme ki-
helkunna luuduslike pühäpaiku 
kohta kah. Kui selle jaos raha 
antas, sis saap uus juhatus val-
mis järgmises aastes. Pikemp 
laan om tetä säände juhatus kigi 

Mulgimaa kihelkunde kotta, sis 
saas nellä aaste peräst kokku 
panna joba terve Mulgimaa luu-
duslike pühäpaiku juhatuse.

Senis teile ääd avastemist 
Karksi kihelkunnan!

Laanemetsa Ly 
Lilli luudusmajast

Vaatemist väärt kotussit om Mulgimaal küländ. Pildi pääl om Õhne jõgi ja paadikuuri Uvve-Suistle mõisa all. 
Pilt: Ehrenpreis Tiiu

Lilli luudusmaja uviringi latse Iivakivi pääl liugu laskmen.  Pildi: Laanemetsa Ly

Õbeda andmine Lilli Silmaallikule.
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Mulgi mustremaa

Oodetes pilte mulgimustrelistest müübletükkest ja majatarbist

Nii inimese, kes mulgi kiilt 
kõnelde mõistave, tääve, 

et Mulgi murde ümmer om 
viil piltkirjakiil – värvi ja mär-
gi rõõvaste, vaipu ja muude 
asju pääl. Sii om mustrekiil, 
mustremurre, inimese kätege 
luudu mustremaa.

Kigepäält sii ek ülearugi tuntus 
tarvitet vana tikand sõõre, riste, 
agade, küüste, sämpe ja tillikside 
elupuupuhmastege. Päämiselt 
om ta võrguline, nagu iki eesti 
mustremailman, et egä märgi 
jaos om oma võrgusilm. Sel-
le mustre man tulep iki miilde 
esierälik köüdüs Kihnuge. Ku 
kõrvute vana lillkirja musterd 
Mulgimaal ja Kihnun, om nii 
nõnda üttemuudu, et võip ärä 
vahete. Nende kate kandi kok-
kuputmise ja läbikäimise om 
ollu ammutse. Miandsen Mulgi 
talun sis soolasilgupütti nukan 
ei ole ollu. Silgu ollivegi tihtipää-
le kihnlaste käest ostet. Nemä 
tullive siia kanti selleperäst, et 
anki siit loomasüüki, mida neil 
omal es jakku. Vastu paksive na 
villatsit sukke ja kindit. Kihnla-
se irmuteve oma latsi ja oiateve 
merre mineku iist mulgi nõiage 
suure kivi pääl – siigi näitäp nal-
lage pooles sõbralikku läbisaa-
mist. A mulgi jälle ütleve oma 
jonnitujun latsele, et kihnlane 
tulep ja viip alva latse mineme.

Selle väikse Kihnu poole 
kaemise perän võis minna mõt-
ten ulkma mulgi mustremaie 
pääle, päevä kätte liikma pant 
linapalajide ja neist õmmelt am-
mide ja rüüde vahele. Sedä lina 
värki ju mulkel jakkup – esiende 
jaos, müügis ja rikkuse kodu-
kandmise jaos kah. Linapäätükk 

annap elet ja valget, puhast, lahet 
ja jahet. Kujutege ette lõhnavet 
einämaad Mulgimaal, kus pallu 
naisi valge rüü väel luugu võt-
man. Ainumas värv om verev 
üüke piha ümmer. Sellele valgele 
võime ligi võtta ja manu mõtelde 
suuri ja uhkit muste mulgi vam-
mussit ja kaabusit. Raasike pu-
nast kaaruspakla või näpunüüri 
om muste kuube pääl ehtes, a 
rohkemb iki kaitses selle vastu, et 
vanakuri õlma ei akkas. 

Üits tähtis märk mulke 
mustremaal om mulgi viievär-
viline sõba, mida om tarvitet 
üle terve Mulgimaa. Must ja 
valge, punane, kõllane, rohile-
ne – omgi kokku viis iluste kok-
ku kõlavet värvi. Selle üle võime 
samapallu uhkust tunda, ku sot-
lase oma iluside ruudurõõvaste 

üle tunneve. Sõbasit tarvitive 
naise õlgu ja pää kattes, a neid 
võis nätä kah vankre või rii pääl, 
aseme ja istme pääl. Latse mähi-
ti kah lämme sõba sissi.

Nüid mõtles väiksembide, 
särtsu, värvi ja värskust andvide 
asju ek peris mustremaasikide 
pääle: kinda, suka, üükse, pagla 
ja suurembidest asjust uhke sõi-
duteki kirikuse või laadale mi-
neku jaos. Mulgi om täädä-tun-
tu oma esieränis peenikselt koet 
kirikukinnaste järgi, mes ollive 
ariliguld potisinist ja valget kirja. 
Kaitssada silmä kinda jaos ei ole 
ime. Varda ei ole just juussekar-
vast jämmembe. Siandse kinda 
musta kuvve pääl üü vahel om 
ehtes ja uhkuses. Om kah värvi-
rikkambit kindit punatse, valge 
ja rohilesege. Innan om ubine-

kiri, maasikuäitsme kiri. Joba 
nimetet värvele tulep Tarvastu 
rattakirjaliste sõrmkinnaste pääl 
manu kõllane. Esieränis värvi-
rikka om mulgi roosit kinda ja 
nende kirja – punatse, lilla, kõl-
latse ja sinitse. Musta mulgi kuv- 
ve man annavegi värvi kirivese 
kinda ja üükse, mes om ariliguld 
punast-valget kirja, laia, mõõga-
ge koet. Värvilise om kah kitsa 
kõlaüü, mida mihe oma kuube 
pääle köüdäve. Värvi annave 
kah mulgi maalit ja tikit pääräti 
ja tanu.

Mulgi suka om kuulsa oma 
jalast jämmembes koet seerde-
ge. Ku paklit ümmer seere mähit 
ja sis suka pääle tõmbat, paistat 
ulka toekamb ja tugevemb väl-
lä – sii tähendep, et jõvvat iki 
tubliste tüüd tetä. Rammu an-

nap viil tumepunatse ja sinit-
sege mustrejutt just seeremarja 
kohal. Sedä, kes jõus tüüd tetä, 
peetigi ilusas. 

Toredidest sõidutekkest om 
viil kõnelemede. Na ehive esiki 
luudust, inimestest, vangerdest 
ja regedest kõnelemede. Kuju-
tege ette rõõmside värvege ju-
tilisi tekke, kirivesi lilltikandige 
sõiduvaipu tume põhja pääl või 
sis tuniisitehnikan ristpiste vär-
vimänge valge lume pääl, sü-
gävtõsitsen sügüsen või lopsaku 
suvitse rohilese sihen. Siin om 
kokku saanu meistride tüü, ilu 
ja põlvest põlve mälestuse.

Kümnit aastit om ollu miu 
tüü sii väärt perändus, mustre 
ja värvi üliõpilaste silme ette 
tuvva, näidäte selle sügävust ja 
ilu. Õpime tarviteme sedä esi-
vanembide kultuuriperändust 
nii oma luumise vaimu ärgituses 
ku kah otse, kanden edesi nen-
de tüüd, oleme tähelepaneligu 
ja targa korjame, oidma, lugu 
pidäme. Ilus om kah sii uus, mes 
luudu esivanembide juure pääle.

Miu unistus ja suuv om sii, 
et inimese angis või tiis endele 
väärt luudusligust materjaalist 
rõõva ja õmles sinna käsitsi pää-
le kas või mõne põlvest põlve 
edesi lännu mustremärgi – sõõri 
ja risti. Siandse rõõva piave vas-
tu väige kavva ja mustremärgi 
kaitsave alva iist.

Sii oles peris endes olemine, 
mes ei augutes moodunarrus-
tege üten mineme ja ülearutsit 
rämpsumägesit kasvateme.

Mulk olla om uhke ja ää! 

Raua Anu
rõõvakunsnik 

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Selle aaste teema om Mul-
gimaal vana mulgi mustre 

ja nende tarvitemine nüidsel 
aal. Ku aprillikuul kuts Mulgi 
Kultuuri Instituut kikki üles 
paneme tähele ja pildisteme 
mulgimustrelisi postkaste, sis 
maikuul oodetes pilte müüb-
letükkest ja majatarbist.

“Abja-Paluoja soome-ugri kul-
tuuripäälinna aastel tahame ju-
hate inimesi vanu väege must-
rit ja kirju rohkemb nägeme ja 
tarviteme. Mulgi mustrit om 
küländ kerge järgi tetä ja neid 
võib tarvite väige erisuguste asju 
pääl,” sellät Mulgi Kultuuri Ins-
tituudi mulgi keele ja kultuuri 
asjatundai Ilves Kristi. 

Maikuul oodetes sis pilte 
müübletükkest ja kodustest tar-
beasjust, mille man om tarvitet 
mulgi kirju. “Ma ole esi nännu 
palluden asutusten ja koduden 

mulgi kindakirjalisi toolipõhju, 
kaaruspaglage ehit riiulit, vana-
de mustridege taburette, mul-
gikirjalisi lõikelaudu ja pallu 
muud siast esierälikku ja ilust 
raami. Kahju, ku nii omanäolise 
asja pallalt üte kodu või asutuse 
seinde vahele jääve. Tahame tetä 
saadet piltest veebialbumi, mida 
egäüits vaadete saap,” kõnel Ilves. 

Aprillikuul korjat postkas-
tipildi om kik üleven mulgi-
maa.ee lehe pääl veebialbumin. 
Müüblepilte oodetes e-aadressi 
pääle kristi@mulgimaa.ee. A ää 
meelege võetes viil vastu kah 
postkastipilte ja muid pilte, kos 
mõni tore mulgimustreline asi 
pääl.

YM

Raua Anu süämeasjas om õpete inimesi nägeme ja indame vanu rõõvit ja nende ilu.  Pilt: Ansu Anu (ERM)

Tarvastu raamatukogu riiuli ja lavva eht mõne aaste iist mulgi mustridege Tarvastu muusika- ja kunstikooli õpilane Seidla Stella.  Pilt: Anderson Aili
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Ruute sissi om ärä paetet 10 lepätriinu rahvakiilset nimetust.

LEPÄRIINU, LEPÄLIND, KÄOKIRJÄT, KIRJULEHMÄK,  
KIRJANDLEHM, KIRJÄTLEHM, KIRIKIRJAT, KIRILIND, 
KÄOKIRI, KÄOLEHM.

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

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna! Kirjute sii 
juti pääle!
VÕTA OMA JÄTÄ ÄRÄ VÕÕRAST ÄRÄ.

atseleL
Mai – linnupesäkuu

alla kahN

Velleke, vennike,
vilespilli vitsake,
sõsar sale kaseke,
ossal linnupesäke.

Ku jäät ildas puiesallu,
peremihes kodutallu,
kanguteme nurmest kivi,
kündmä sirget vaorivi.

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.

Miis om vangimajan. Nai-
ne tulep tedä vaateme ja küsüp: 
“Noh, kudas sul sis siin lännu 
om?”

Miis: “Ah, nõndasamate ku 
kodun, süük om vilets ja vällä ei 
lasta.”

***
Naine mihele: “Kullake, ku-

das sulle tundus, kas ma ole siin 
koroona aal paksus lännu?”

Miis: “Sa ei ole ju kunagi 
peenike ollu!”

Surma aig: 23.11.
Surma põhjus: COVID 19.

***
Emä määrip piigle ihen omal 

ütte ja tõist riimi ja võiet pääle. 
Tillike Juku uurip, et mes emä 
tiip.

“Ma tii ennest ilusas,” kostap 
emä.

Raasikse aa peräst tõusup 
emä püsti. Juku uurip tedä uvige 
ja küsip sis:

“Noh, kas es tule vällä või?”

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

Värvi lepäriinu ja lilli iluste ärä!

Välläpanek “A(b)ja lugu vanade päeväpilte 
pääl” oodap vaatejit Raplan

Mulgimaalt peri Tuuga 
Ado om oma lõbus joba 

ligi seitse aastet toimeten 
Facebooki-lehte Alistekund, 
kos ta jagap vanu päeväpilte 
Alliste ja Karksi kihelkon-
dest. Nüid võtt miis nõus 
Abja-teemalistest piltest oma 
kodugaleriin Raplan välläpa-
nek tetä.

“Sii aaste sai Abja-Paluojast ütes 
aastes soome-ugri kultuuripää-
linn. Vanadest aalehtest võip 
lugede, et Mulgimaa päälinna 
uhket nime om omale ihanu nii 
Karksi-Nuia, Tõrva ku Elme, 

Villändist kõnelemede. 1938. 
aastel taht Mõisakülä omale 
Abja nime võtta. Kuna ulka pilt-
postkaarte miu kogun om just 
Abja kohta, sis tulligi mõte sian-
de välläpanek nüid üles panna,” 
kõnel Tuuga Ado. 

Puulsada vana Abja-Paluoja 
piltpostkaarti om suurembes 
tettu ja välläpanekuseinä pääle 
rükit. Kaarte manu käive vana- 
aigsen kõnepruugin luu. 

“Koroona peräst om mulgi 
pidänu kodun istma, nüid oles 
siande välläsõit Raplase ju tore 
ettevõtmine, et vaadete killukest 
Abja aalugu tõise kandi päält. 

Mia looda pallu Rapla mulke 
kah näitusele kutsu. Üteldes, et 
üits pilt kõnelep rohkemb ku tu-
hat sõna. Tulge ja kaege esi per-
rä!” kuts Tuuga, kel om Raplan 
avar elämine, kos saap siast väl-
läpanekut tetä.

Näitus om valla Raplan,  
Veetorni 5 kodusaalin.

1.06. – 19.06. (k. a.)  
T – L kella 12 – 18

(Muul aal kõliste ette  
tel 507 9699, Ado Tuuga)

YM

10.00 –17.00

mulgimaa.ee

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

Mia ja ia ütenkuunS
31. juulil 2021   Karksi mõisapargin

Abja-Paluoja Pärnu uulits 20. aastesaa akatusen. Pildi pääl om Lõhmusse äri, mes ollive  präegutse Konsumi 
poodi asemel.    Päeväpilt Tuuga Ado pildikogust

Kõdare Jaak
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Sõsar linnupesäst lännü,
kosilane külän käünü.
Esä oodap siu rammu
joba ammu, ammu, ammu.


