
ÜITSAINUS
MULGIMAA

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne November 2020 (nr 52) www.mulgimaa.ee

Mulgi nädäl näidäs 
mulke tegemisi  
mitme kandi päält
Mulgi nädäli sihen olli 

mulke endetäädmist 
kergitevit tegemisi kigin viien 
kihelkonnan. Iki selle jaos, et 
pidäde esi au sihen oma ko-
dupaika, kõnelde tõistel kah 
mede keelest ja kultuurist ja 
näidäte, et Mulgimaa oiap 
kokku. Kutseme kikki üles 
kõrraldeme sel nädälil mul-
gimiilsit ettevõtmisi ja 12. 
oktoobrel lippu vällä paneme. 
Nädäli päämine mõte ja suur 
suuv olli, et mulgi esi ja kik 
tõise kah saas rohkemb tää-
dust Mulgimaast ja mõistas 
oma kultuurist lugu pidäde. 

Nädäl akas pääle 12. oktoobrel, 
Mulgimaa lipu päeväl kell 8.30 
Mustlan Mulgi Majaka man. 
Piduliguld tõmmati mede lipp 
Mulgimaa kige kõrgembe, 28 
miitre kõrgutse Mulgi Majaka 
otsa. Säälsaman and senine Mul-
gi vanemb Kabritse Siim ammati 
ja ammatiketi üle uvvele Mulgi 
vanembele Malingu Arvole, kes 
jääp ammatise kates aastes. Kuna 
2021. aastel kannap Abja-Pa-
luoja soome-ugri kultuuripää-
linna nime, sis olliv latsin kah 
Põlisrahvaste Arengu Keskuse 
nõnamiis Loode Oliver ja muu-
sikat tei pääle Tarvastu koolilaste 
Fenno-Ugria noordeansambel 
Kännu Peal Käbi. Nädäli sihen 

ollive Mulgimaa Väiketootjate 
Liidu tääbepäevä Tarvastu, Abja 
ja Kitzbergi gümnaasiumin.

Kate nädälige tei Laande Alli 
15 Mulgimaa lasteaian oma-
kultuuriommuku. Kuulen tetti 
mulgi söögi päevi, õpetedi ko-
dulugu, kõrraldedi välläpanekit 
jms. Raamatukoguden sai nätä 
ja uuri mulgi kirjavara. 

13. oktoobrel akas õpeteje 
Kreevsi Maile iistvedämisege 
pääle Mulgimaa koolilaste mä-
lumäng “Nupute vällä”, mille 
edimene jagu peeti Abja güm-
naasiumin. Mälumängu mõte 
om ärgite noorde uvi Mulgimaa 
kultuuriluu vastu ja panna Mul-
gimaa kooli ütenkuun tegutse-
me. Mälumäng lääp uvvel aastel 
edesi Tarvastu gümnaasiumin ja 
Ummuli põhikoolin.

14. oktoobrel olli Mulgi-
maa aaluu päev ja Villändi 
muuseumin sai kullete põnevit 
ettekandit. Talna ülikooli rah-
vastigutäädlane Lusti Kersti tei 
ettekande “Mulgi lesknaise abi-
eluturul – valiku ja võimaluse 
XIX aastesaal” ja Eesti Kirjan-
dusmuuseumi Eesti Rahvaluule 
Arhiivi täädlane Tuisu Astrid 
kõnel minevesuvitsest latsepõl-
vemälestuste korjamisest Mul-
gimaal. Aaluupäevä lõpetuses 
näidäti rahvale edimest kõrda 
Leader-rojektige „Mulgimaa 

tuntus“ valmis saanu vilmi 
“Mulgimaa – nutikus, inimese 
ja süük”. Õhtu olli Allitse rahva-
majan Mulgi mälumängu kates-
sande aaste edimene jagu.

15. oktoober olli rahvarõõ-
vapäev. Mulgi rahvarõõvaste 
asjatundai Jürgen Tiina kõnel 
Eimtali muuseumin Mulgi rah-
varõõvastest ja nende kandmi-
sest. Tõrva linnaraamatukogun 
tetti valla Laiakase Ülle näpu-
tüünäitus “Unistustest läbi nõg-
lasilmä”.

16. oktoobrel tähistedi mulgi 
keele päevä Tõrva kirik-kam-
mersaalin konsserdige “Mulgi 
kiil ja miil”, mille kõrrald Kõve-
rigu Ilmar. 

Mulgi nädäl võeti uhkelt 
kokku 17. oktoobrel Karksi-Nuia 
kultuurikeskusen, kus peeti üte-
kõrrage Mulgi Toidu Vestivali ja 
Mulgi raamatulaata. Säälsaman 
olli kah mulgi lauluvõisteluse 
lõpukonssert, kus sai edimest 
kõrda kuulda kikki mulgikiilside 
laule võistelusele tullu laule. 

Päevä aal olli Kaasiku Ahto 
ja Mikita Valduri iistvedämisege 
Tarvastu kihelkonna iieretk. 

Pühäbe, 18. oktoobrel kõ-
neldi Mulgimaast „Prillitoosi“ 
saaten.

Mulgikiilsit laule ja vilmi 
Mulgimaast saap vaadete kah 
Mulgi Kultuuri Instituudi You-

Mulgi nädälil peeti Karksi-Nuian edimest Mulgi kirjavara laata. Pildi pääl om Mulgi vanemb Malingu Arvo 
Mulke seltsi raamatuleti ihen kukrut kergendemen. Leti taga om Mulke seltsi nõnamiis Saare Ene ja Villändi 
kogukonna iistvedäje Weidebaumi Leili.  Pildi: Grenberg Ave

tube kanali päält, pildi sünd-
mustest om üleven mulgimaa.ee 
pildigaleriin.

Aitümä kigile, kes sündmusi 
läbi viia avitive ja neist osa võ-
tive, loodame, et Mulgi nädäl 
saap egä-aasteses ettevõtmises ja 

mulkel jakkup tahtmist ja lusti 
iki ütenkuun oma asja edesi viia.

Grenberg Ave
Mulgi Kultuuri Instituudi  

juhateje

Mulgi kiil: Ilves Kristi

12. oktoobre ommuku tõmmassive senine Mulgi vanemb Kabritse Siim 
ja uus Mulgi vanemb Malingu Arvo lipu Mulgi Majaka masti.

Pilt: Pääsuke Jaan

Koolinoorde mälumäng “Nupute” vällä tõi Abja gümnaasiumise päid
murdma kuus punti viiest eri koolist. Ihen Tarvastu võistkond.
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Mulgi vanempe  
kaits ametiaiga
Mia ole Malingu Arvo või 

talu järgi Mikatse Arvo 
Karksi kihelkonnast. Elä ta-
lun, mis mu esivanempe 153 
aastet tagasi vabas ostsive ja 
miu vanaesä Mulgi äärbänis 
ehits. Õpnu ole mia tõpra-
tohtres ja äriaamist kah. Aga 
enämuse tüümehepõlvest ole 
ollu seot Karksi valla juht-
misege. Pirla tuup levä lavva 
pääle ettevõtlusen tegutsemi-
ne. Rahvakultuuri ole edesi 
kandan piaaigu kogu oma elu 
rahvatantsu tantsin. Mulgi 
Kultuuri Instituudige ole ollu 
seot aastest 2014. 

Astun porikuu 12. päeväl, Mul-
gimaa lipu päeväl Mulgi vanem-
pe ametise, olli mul kattepidi 
tundit.

Üte külle päält ole ma ollu 
Mulgi vanemp kümne aaste iist 
ja jusku peas täädmä, mis miut 
ehen oodap. Edimene kõrd olli-
ve päeväkõrran tõise teema kui 
pirla. Tegemise om nüid suunat 
Mulgi Kultuuri Instituudi juht-
mise pääle, mulgi keele ja kul-
tuuriperänduse elunoidmise ja 
edesiviimise toetemise pääle rii-
gin ja laiempe pinna leidmisele 
siinsaman Mulgimaal. 

Müüdä lännu aa joosul om 
pallu jõutu. Aldusreform om 
instituudi omanike ria kümne 
päält kolme omavalitsuse pää-
le toonu ja üitsmiilt om ker-
gemb saia. Riigi käest om vällä 
võidelt Mulgi perimuskultuuri 
toetemise programm, millest 
om egälütel võimalik küsüde 
toetust mulgi keele ja kultuuri 
edendemise jaos. Et mulgi kiilt 
ja kultuuri om kige paremp oida 
Mulgimaal, sis om vaja toete ta-
lude kõrdategemist. Siiperäst sai 
küsit ajaasustuse programmin 

pääle puhta vii toetuse viil tiide 
ja elektremurede lahendemist. 
Eesti Rahvusringäälinguge sai 
kõneldu, et oles vaja tetä mede 
rahvakilde tutvustemises tele-
saatit. Peräst sedä ollivegi võru-
kidel ja mulkel oma sarja eetrin. 
Valla akassive arengukavade 
toel nõudme kodukoha eriperä 
vällätuumist ja mulgimiilsit te-
gevusi kuulen ja lasteaidun.

Nüid teeve lasteaia ja kooli 
ääd tüüd mulgi kultuuri edesi-
kandmise ja alunoidmise jaos. 
Perimuskultuuri programmi 
toege om kasunu inimeste ulk, 
kes om selle man abis. Ettevõtja 
om tullu Mulgi teemage üten ja 
tarvitusele võttan Mulgi märgi, 
mes näitäp, et tegemist om väärt 
Mulgimaa kaubage, ja avitep 
sedäviisi parempini müvvä. 

Mulgi vanempena om mul 
tunne, et nüid om paras aig 
mõtelde rohkemp mulgi keele 
pääle ja kaia oida sedä laiempelt 
rahva sihen allen. Om ju mulgi 
kiil üits päämisi märke, mida 
tõistel eestlastel ei ole. Ku 2011. 
aaste rahvaloenduse aal ütel 
9700 inimest, et nemä mõista-
ve mulgi kiilt, sis järest vähemp 
kuulep mulgi kiilt avaligun ruu-
min. Vanempe inimese kaove ja 
me, raasike noorempe ei kõnele 
enämp. Miule tundup, et präegu 
peas egäüits, kes vähätigi mõis-
tap ja mäletep mulgi keele kõla, 
kaeme sedä kõnelde kodun või 
vabal aal. Vaadeten esiennest, ei 
ole ma kunnigil õpnu mulgi kiilt 
egä tedä vägä kasutenu, a saman 
om mul sii kiil kuskil ajukäärun 
olemen ja ma saa kõnelde. Om 
tähtis, et nii, kes viil mõistave, 
annas oma mulgi kiilt põlvest 
põlve edesi. Muduki tulep leida 
toetevit tegevusi, näituses oma-
kiilne sõnalooming ja mulgi 

keele tarvitemine esinejide sian. 
Sihk om ju sii, et ka pääle järg-
mist inimpõlve oles mulgi kiil 
rahva sian allen. 

Aaste 2021 om Mulgimaa 
jaos töine ja väige tähtis – om 
ju Abja-Paluoja soome-ugri 
kultuuripäälinn. Mede kõrralde 
om kultuuripäälinna sündmuse, 
mille kaudu elävde õimurahvas-
te läbikäimist. Tähtis iismärk 
om üitstõise toetemine, esierä-
nis om vaja tuge neil, kel ei ole 
oma riiki. Ja kindlaste om oma 
osa täävitustüül, et kogude toe-
tust väiksempide õimurahvas-
te kultuuri ja keele jaos. Mede 
kultuuripäälinna juhtmõte om 
mulgi mustre rahvarõõvil, tar-
beasjul ja avaligun ruumin. Te-
gevuse akkavae pääle jaanuarin 
ja käive läbi aaste üle Mulgimaa, 
nii et egäüits piäs midägi omal 
löüdmä. Loodame, et ilma pääl 
valla olev tõbi lasep õimurahvit 
ka meile küläkosti tuuma.

Ütsinte ei tii midägi. Et mul-
gi kiil ja miil edespidi iki kah 
vällä paistas ja sellest medele 
tulu tõusus, om vaja, et egäüits 
annas oma osa. Akkame kohe 
pääle!

Malingu Arvo
Mulke vanemp

Senine Mulgi vanemb Kabritse Siim (kura kätt) and ammati ja ammati-
keti Malingu Arvole üle 12. oktoobrel Mustla pääl.  Pilt: Pääsuke Jaan

Aituma, Mulgimaa!
Mia mõtle viimätsel aal 

tihti selle pääle, mes 
Raua Anu mineve suvel Mul-
gimaa tutvustemise vilmi võt-
tel ütel: Euruupan om ilma 
juurtete elu õnnetus. Ettevõt-
jaelu om viinu miu kaugele 
vällämaale, kos ma ole iki 
ütelnu, et ole peri Eestist ja 
viil Mulgimaalt. Miu armas-
tus Mulgimaa vastu läits jä-
rest suurembes viimätse kate 
aastege, ku ma Mulgi vanemb 
olli ja sai kokku inimestege, 
kes mulgi juurdele ja Mulgi-
maale täembe näo loove. 

Mulgi kiil ja kultuur om viil 
2020. aastel kah nii, mida mujal 
Eestin ei ole. Mitte et esitmuu-
du olemine oles omaette sihk, a 
just mede – mulke – kiil ja kul-
tuur, inimese ja kombe om nii, 
mes mede juuri toidave ja edesi 
kannave. Ku me sedäviisi edesi 
lääme, võime kindla olla, et ilma 
juurtete elu õnnetust ei tule siin 
Mulgimaa viien kihelkonnan il-
mangi. 

Nende kate aaste sihen, ku 
ma Mulgi vanemb olli, sai ma 
tubliste uhkust tunda. Mulgi 
konverenss, Mulgi lipu päevä 

tähistemine, kolme Mulgimaa 
omavalitsuse volikogude kok-
kusaamine, reisikuuntüü ede-
siviimine omavalitsuste vahel 
Mulgimaa ku reisisihi ääs, presi-
dendi, ministride ja suursaadiki-
de külänkäimine – nii om pallalt 
mõne jupikse sest kate aaste pi-
kutsest tiist. Kigil neil tegemistel 
ja sündmustel om üits mõte – 
mulgimiilsuse kasvatemine. 

Abja- Paluoja ku 2021. aas-
te soome-ugri kultuuripäälinn 
viip Mulgimaa suurde mailma. 
Olli ju Mulgimaa aaluuliselt edi-
mene kotus Eestin, kus aridust 
akassive saama kik pere latse, 
tüdruku kah. 2021. aastel saap 
Mulgimaa näidäte ennest Ees-
tist pallu kaugembel kah. Sii om 
mede ütine kohustus ja vastu-
tus kah, et sii kultuuripäälinna 
aaste avites Mulgimaa ja mede 
inimeste abige soome-ugri rah-
vaste endetäädmist tõsta. 

Ma usu, et Sooglemäele laa-
niteve Mulgi elämuskeskuse 
luumine sai uugu manu ja või-
me varsti kigile tulejile nii Ees-
tist kui kaugembelt kah näidäte, 
mes tiip Mulgimaast Mulgimaa 
ja mesperäst om Mulgimaa 
mailma kige paremb kotus. 

Mulgikiilne aaleht, Mulgi 
lavvamäng, mede mälumäng, 
mes müüdä Mulgimaad käip, 
võive vahel paista jusku pehme 
asja, a tegeliguld toidave just nii 
mede olemist ja aalugu. Sellepe-
räst oidke neid inimesi, kes te-
geliguld Mulgimaast lugu piave 
ja sügävuti lääve. Toetege neid, 
kes kingive oma aiga ja uulmist 
“mulgi asja” aamises. 

2018. aaste külmäl sügüsesel 
päeväl Mustla pääl Mulgi va-
nembe ammatit vastu võtten ma 
täädsi, et miu ammatiaig saap 
üitskõrd läbi. Nüid om aig uvvel 
Mulgi vanembel näidäte oma ar-
mastust Mulgimaa vastu, pääle-
akkamist ja tahtmist Mulgimaad 
viil suurembes tetä. Mia soovi 
talle selle jaos pallu jõudu ja väge.

Ma tänä süämest kikki teid, 
kellege ma sai selle kate aaste si-
hen Mulgimaast kõnelde, arute 
ja mõnikõrd vaielde kah, a ma 
usu, et mede kigi sihk om üits – 
iki sii, et Mulgimaa ja mulke 
käsi äste käis. 

Elägu Mulgimaa!
Kabritse Siim

Mulgi vanemb 2018-2020

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Et kige tillembe mulgi kah mulgi nädälist osa saas, ollive 15 Mul-
gimaa lasteaian 5.–16. oktoobreni omakultuuriommuku, kos 
üten Laande Allige lauleti ja mängiti mulgi keeli. Pildi pääl om 
Tarvastu lasteaia Kärstne maja latse, kes ollive pidupäeväs esi 
omal Mulgimaa lipu kah tennu.  Pilt: Laande Alli 
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Edimene mulgikiilside laule  
võistelus tõi 12 uut laulu
M ulgi nädäli lõpet 17. 

oktoobrel edimese 
mulgikiilside laule võistelu-
se lõpukonssert Karksi-Nuia 
kultuurikeskusen. Keväde 
vällä kuulutet võisteluse pää-
le saadeti 12 laulu ja nii kik 
kanti Karksi-Nuian ette kah. 
Kuulda sai nii koorilaule, las-
telaule ku soololaule.

Laule innassive viis asjatund-
jet: Karksi-Nuia muusikakooli 
direktur Põldsepä Margus, TÜ 
Villändi kultuuriakadeemia 
õppejõud Mägrä Marju, Kark-
si-Nuia kultuurikeskuse juha-
teje Liivsoni Leana, mulgi keele 
õpeteje Laande Alli ja Mulgi 
segäkoori juhateje Õmbluse 
Kristjan. Na innassive laule, 
mitte ettekandmist. Ku kik 12 
laulu ollive kulletu, saive saalin- 
oleje oma lemmiku kah vällä 
valide.

Rehemaa Andrus saat võisteluse 
pääle oma viisi ja sõnadege ro-
mansi muudu laulu „Kodutii“, mes 
sai III-IV auinna. Laul Rehemaa 
Andrus esi, laverige saat Mets-
hein Triin.

Laulele „Luigelend“ ja „Me kodune Mulgimaa“ tei viisi Leitmaa Thea, sõna Jaska Vello, ette 
kannive Kase Karin, Koppel Reet, Kuum Leili, Vatter Merle, Jaska Vello, Mäekalle Kalev, 
kontrabassige saat Tombi Märt, laverige Leitmaa Thea. „Me kodune Mulgimaa“ sai kige 
mulgimiilsembe laulu eriauinna.

Kige parembe lastelaulu eriauinna sai laul „Kuuli, kuuli!“, viis Lillepuu Tiina, sõna Ilves 
Kristi. Ette kand Tarvastu gümnaasiumi mudilaskuur, juhat Lillepuu Tiina, laverige saat 
Toomsalu Liisi.

Tarvastu gümnaasiumi mudilaskuur ja segäkoori Üits Viis naise kannive ette laulu „Las 
jääpki nii“, viis Lillepuu Tiina, sõna Ilves Kristi, juhat Lillepuu Tiina, laverige saat Toomsalu 
Liisi. Laul sai III-IV auinna.

Segäkuur Üits Viis ja naisteansambel Jaaniko kannive ette laulu „Mes om kodu?“, viis 
Toomsalu Liisi, sõna Ilves Kristi, juhat Toomsalu Liisi, laverige saat Pai Hedi-Kai. Laul sai võis-
teluse pääauinna, kige parembe mitmeäälse laulu eriauinna ja valiti rahva lemmikus kah. 

Tauli Anu saat võisteluse pääle 
kolm laulu, mes ta kik esi ette 
kand: „Ku miu enämb ei ole“, „Mu 
laul“, viisi Tauli Anu, sõna Peetsalu 
Erkki ja „Varakeväde“, viis ja sõna 
Tauli Anu. “Varakeväde” sai II 
auinna ja kige parembe soololau-
lu eriauinna. 

Mägrä Deena kand ette kaits 
laulu: „Kärsne mägi“ ja „Kärsne 
valss“. Laulele om viisi tennu Hein 
Ermas ja sõna Deena vanaemä 
Perve Maie, akordiunige saat Koi-
du Reesi.

Pildi: Pääsuke Jaan

Kige nooremb osavõtje olli Palu 
Isabel lauluge „Vanaemä laul“, viis 
Palu Isabel, sõna Vill Helin, mulgi 
kiil Laande Alli. Laul Palu Isabel, 
laverige saat Gomaa Anne, viiuli-
ge Vaiksaare Ringa.



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

Toimetus:
e-post: mki@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.
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Siia ruute sissi om ärä paetet 10 jalavarju nimetust: 

KENGÄ, KETSI, SAAPA, KIRSA, SEERIKU, TUHVLE, VILDI, 
VIISU, KALOSSI, PASTLE.

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

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

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna. Kirjute sii 
juti pääle!
OM ÄNÄMP KULD NIMI KU AUS.

atseleL
MÄRDIKUU 

alla kahN
Viisk seltsilistele: “Mes kelläs 

te Villändi lääde?”
Õlekõrs: “Ma lää pooles!”

***
“Piiter, mes sia täät kõnelde 

vanadest ruumlastest?” küsüp 
kuulmeister.

Piiter: “Na om kik surnu.”

***
Mulk ja juut lääve kohtuse 

õigust nõudme. Süüdi jääp ja 
vangimajja pannas kohtumiis.

Mesperäst mulgil Facebooki 
ei ole?

Selleperäst, et mulk ei taha 
midägi jagade.

***
Jänes silkap müüdä mõtsa ja 

näep äkki, et lõvi om sügäven 
augun kinni. Jänes akkap tedä 
kohe õrriteme ja parasteme. Ku 
ta om sedäsi lõvi kaits tunni 
narnu, tüdinep ta ärä ja joosep 
mineme. Raasikse aa peräst kep-
sutep jänes augu manu tagasi – 

vaja ju lõvi viil raasike narri. 
Äkki akkap augu viir vajo-

me ja jänes sadap õkva lõvi jalge 
ette. Jänes lüüp oma kaska mul-
last puhtas ja ütlep: “Usu või ärä 
usu, a ma tulli andis palume!”

***
Kaits eskimot kõnnive kodu 

poole. Üits küsip tõise käest: 
“Kus sii siu iglu sis om?”

Tõine kohkup kangeste ärä: 
“Oh, taevake, ma uneti riikravva 
sissi!”

Riidaje käsitüüring sai 25
Endisen Põdrala vallama-

jan tegutsep nüid Riidaje 
käsitüüring, kes tähist 24. ok-
toobrel 25. sünnipäevä.

“90ndide aastide algusen olli 
külän pallu kodutsit naisi – kes 
lastege kodun, kes nõndasama 
ilma tüüte. Raamatukogu juha-
tejel Pikase Evil tulli mõte, et 
kutsus naise raamatukokku ja 
tiis käsitüüringi, majan ju ruumi 
pallu. Mõteldu-tettu. Perästpoo-
le saive naise järest tüüle, a jäädi 
iki kokku käimä,” kõnel käsitüü-
ringi nõnamiis Toompalu Eve ja 
ütel manu et naisi käip Riidajen 
kuun lähembelt ja kaugembelt 
ümäriguld 15.

Selle veerändsaa aastege om 
naise tennu lillesäädmist, ku-
damist, eegeldemist, õmlemist, 

tikmist, lapitüüd, mänguasju, 
makrameed, siidimaali, ki-
rivüüd, kaltsuvaipa, savitüüd, 
paprekunsti, vitsest punumist 
jne. Perämine uus ja põnev asi 
olli korallküündlide tegemine. 
Pidupäeväl olli Toompalu Evel 
oma naistele kah kingitus – see-
bitegemise koolitus, mes joba sii 
aaste teos saap.

Sünnipäeväpidule olli tullu 
õnnitlejit nii lähembelt ku kau-
gembelt. Pääle kohvi ja suupis-
tete paksive võõrusteje kah lus-
tilist iiskava, näituses Seeri Asti 
võtt käsitüüringi tegemise kok-
ku üte tore räpiluuge, a Toom-
palu Eve mäng esi tettu lõõt-
sapilli pääl kogundi “Ukuarau 
valsi” ärä. Ümärigu tähtpäevä 
puhul anti vällä kah Puunõgla 
auind ja selle sai Raag Leelo, 

kes mõistap nii äste õmmelde, 
õmlemist õpete ku tõiste vigu 
parande.

Näputüüd teeve naise oma 
jaos või kinkmises, a om ää, ku 
saap midägi müvvä kah, sest 
käsitüü om peris kallis aaviide. 
“Laate pääl oleme käinu oma 
kaubage, mede oma lasteaia las-
tel oleme mängunuka jaos ten-
nu puperõõvit, legomati, istmise 
padja, rõõvast palle jm. Kuna 
meil om Riidaje lasteaian Lotte 
rühm, sis keväde saap egä laste-
aialõpeteje vahva Lotte-teema-
lise eegeldet kaisupupe,” kõnel 
käsitüüringi liige Letlane Egle.

Riidaje käsitüüringi tegemisi 
saap kaia nende Facebooki-lehe 
päält.

Ilves Kristi

Riidaje käsitüüringin käip kuun ümäriguld 15 naist. Pidupäeväs ollive kik omal uvve lillilise leidi tennu. 
Pilt: Timpson Giia

Nelläs mulgikiilne Täheke om val-
mis. Mulgi erinumbren om nii til-

likside ku suurde mulke jutte, luuletusi 
ja pilte. Siikõrd saap aakirjast lugede 
näituses Mulgimaa lipust, engesantest 
ja vana aa laste rõõvist. 

Täheksen om kah mulgikiilne pildi-
lugu, mõistatuse ja nalla. Kokanukk õpetep kesväkaraskit tegeme. 
Mulgimaalt peri mõtsloomauurja Tõnissoni Jüri kirjutep pikembelt 
ilvessest. Mulgikiilse Tähekse om olemen Mulgimaa raamatukogu-
den ja neid saap manu küside Mulgi kultuuri instituudist.

vvembet lugemistU

Mulgi perimuskultuuri jaos saap jälle raha küside
1. detsembreni saap projekte kirjute  

Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetemise meetmele.
Mulgimaa abinõu mõte om oida elun ja au sihen mulgi elu-olu, kombit, tüüvõttit,  

kiilt ja muud kultuuri. Esieränis tähtis om noore esivanembide keele ja kultuuri manu juhate ja 
rohkemb inimesi mulgi kultuurige tuttaves tetä. Toetedes kah tegemisi vällänpuul Mulgimaad,  

ku nii aviteve Mulgimaa vaimuperändust oida ja edesi viia.
Uuri täädust aadressi päält rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/ 

mulgimaa-parimuskultuuri-toetamine/ või tel 605 2027, e-post merike.soomets@rahvakultuur.ee

Jalan vildi, pääl kalossi,
tulliv kuupast, tondilossist,
nõiasõnu pobisive,
salakeeli lobisive.

Õhtupimeduse varjun
joosep lusti lastekarju:
Märdi, Kadri, tondi-Miku,
tulevese päkäpiku.

Nurme küntu, saak om salven,
usse pääl om latse valven.
Kae, tulevegi kähkumbe
ja üle külä kilkave.

Kõdare Jaak
Mulgi kiil: Ilves Kristi


