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Mulgi käisive  Talnan Etnolaadal
Talna vanalinnan peeti 18. 

ja 19. mihklekuu päeväl 
Etnolaata ja tähistedi Eesti 
rahvuste päevä. Laada mõte 
olli ütekõrrage rahva ette tuv- 
va eri rahvuste kultuur, käsi-
tüü ja süük. Oma välläpane-
kuge ollive Mulgi Kultuuri 
Instituudi ja Mulgimaa Aren-
duskoa iistvedämisege mulgi 
kah päälinnan.

2021. aastel om Mulgimaa ja sel-
le aaluuline päälinn Abja-Palu- 
oja soome-ugri kultuuripäälinn. 
“Aaste läbi om meil ettevõtmisi, 
millege näitäme Eestimaa ini-
mestele, külälistele kaugembelt 
ja mede õimurahvastele Mulgi-
maad, mede mustrit, süüki, kä-
sitüüd, kiilt, kultuuri ja inimesi 
ek kikke sedä, mille üle mulgi 
esi uhke om ja mes Mulgimaast 
Mulgimaa tiip,” ütel Mulgi Kul-
tuuri Instituudi juhateje Gren-
bergi Ave.

Etnolaadal pakuti uvilistel 
Mulgimaa ettevõtjide kaupa, 
üten ollive näituses soome-ug-
ri kultuuripäälinna aastes tettu 
Hõimlase õlu, Mulgimaa lin-
numagus, mahenäksi ja Mustla 
kohviku Mulgi puder, kapsta ja 
korp. Muduki näidäti ja pakuti 
kah mede käsitüüd ja kirjavara. 

“Kuigi ilm olli kõle ja ülearu 
pallu rahvast es käi, olli nätä sõs-
ki ulka vällämaalasi, esieränis 
sakslasi,” kõnel Grenberg ja ütel, 
et väige pallu tulli nii vällämaa-
lastele ku eestlastele Mulgimaast 
täädust jagade. “Esiki Talna ini-

mese ei tää, kes om mulgi, kos 
om Mulgimaa, miande om mul-
gi kiil. A jagasime pallu täädust 
nii eesti, inglise ku vene keelen 
ja andsime kaarte ja tääbepaprit 
kodu üten. Mede kauba vastu 
tunti kah suurt uvi, esieränis äste 
lätsive tillembe asja, näituses kä-
piknuku, üükse, külmäkapimag-
neti, a ärä osteti kah suur sõba. 
Mulgi puder ja kapsta ollive meil 
purki pantu, et inimese saas kodu 
üten võtta ja lämmes lasta. Mulgi 
korp olli pallude jaos uus ja põ-
nev asi, arvati esiki, et selle pääl 
om kardulepuder. A ku rooviti 
ja tulli vällä, et korbi pääl om ää 

rammus ja magus mannapuder, 
sis tulti manu kah ostma. Hõim-
lase õlu sai pallu kitta, esieränis 
sii ilus purk. Sedä soovitedi iki 
pääle soome-ugri kultuuripää-
linna aastet kah edesi tetä ja 
müvvä. Püüne pääl astsive üles 
mede Mulgimaa karmoškapoisi 
Põldsepa Marguse käe all. Nende 
ülesastmine miildis kigile kan-
geste,” sellät Grenberg.

Kuna mulgi, nende rõõva, 
välläpanek ja ülesastmine laada-
listele miildis, kutsuti neid joba 
tuleve aaste laadale kah. 

Ilves Kristi, 
toimeteje

Mulgimaa iist ollive päälinnan vällän Tarvastu raamatukogu nõnamiis Andersoni Aili, Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje Grenbergi Ave ja Mulgimaa 
Arenduskoa puult Uibopuu Raili.   Pildi: Mulgi Kultuuri Instituut

Instituut oodap Mulgimaa uhkuse auinna kandidaate 
Mulgi Kultuuri Instituut 

oodap oktoobrekuu lõ-
puni Mulgimaa Uhkuse auin-
na kandidaate.

Auinna mõte om kitta inimesi ja 
asutusi, kes oma kavvaaigse tüü-
ge om Mulgimaa peränduse oid-
ja, piave auasjas mulgis olemist 
ja om tennu tüüd Mulgimaa ääs. 

Mulgimaa Uhkusege austedes 
kavvaaigset tüüd mulgi murde-
keele ja mulgi meele ääs, uut ääd 
akatust oma keele ja meele ede-
siviimise man või mõnda muud 
tähtist tegu mulke toetemises ja 
Mulgimaa elu edesiviimises. 

Mulgi Kultuuri Instituudi ju-
hateje Grenbergi Ave ütel, et au-

nime pääle võive kandidiiri nii 
inimese ku asutuse. “Auinna väl-
läandmise man arvesteme sedä, 
kudas kandidaat om oma mulgi-

miilsusege nii Mulgimaal ku kau-
gembel silmä jäänu. Väige tähtsas 
piame kah tüüd noordege, sest 
just sedäsi kasvateme pääle nuu-

ri mulke, kes oma kodupaigast, 
keelest ja kultuurist mõistave 
lugu pidäde. Auinna saaja ei pia 
ilmtingimede oleme esi mulk, 
sii võip olla kah asutus või inime 
vällästpuult, ku ta om Mulgimaa 
ja mulgi kultuuri ääs pallu tennu, 
Mulgimaa elu tubliste tagast tõu-
ganu,” sellät Grenberg.

Ettepaneku tulep saata vaban 
vormin kirjage 31. oktoobres 
2021 Mulgi Kultuuri Instituuti, 
aadressi pääle Mulgi vald, Kulla 
külä, Leerimaja 69509 või e-pos-
tige mki@mulgimaa.ee. Manu 
panna nii ende ku kandidaadi 
kontaktandme ja kõrralik põh-
jendus, mesperäst just sii inime 
või asutus pias auinna saama. 

Auind andas kätte 27. no-
vembrel Abjan Mulgi konveren-
sil. 

Mulgimaa Uhkuse auinda 
annap Mulgi Kultuuri Instituut 
vällä joba 2012. aastest. Edi-
mene, kes selle auinna sai, olli 
mulgi lugude kõneleje Mäeoru 
Asta ek Tõrva Tilde. Peräst sedä 
om Mulgimaa Uhkuses nimetet 
Kitzbergi muuseumi asutei Jaak-
soo Asta, Mulke Seltsi iistvedäje 
Ilmeti Kaupo, torupillimiis Tau-
li Ants, vaibakunsnik Raua Anu, 
mulgi keele oidje Laande Alli, 
Nava Lava vestivali kõrraldeje 
Kõdare Jaak ja kokkusaamiste-
sarja “Juure” iistvedäje Kõverigu 
Ilmar.  YM

Mustla kohvikun tettu Mulgi puder ja Mulgi kapsta ollive purki pant ja 
uhke mulgikiilse sildi pääle leebit.

Pilt: TaaVID Meedia
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Mulgi Kultuuri Instituut tähistep soome-ugri  
kultuuripäälinna aastel veerändsaandet juubelit

Just 2021. aastel, ku Mul-
gimaa kand soome-ugri 

kultuuripäälinna aunime, tä-
histep mulgi keele ja kultuuri 
allaoidmise jaos asutet Mulgi 
Kultuuri Instituut 25. sünni-
päevä. Miande om instituudi 
luumise lugu ja osa prildat-
sen mailman, kõneleve insti-
tuudi juhateje Grenbergi Ave, 
mulgi keele õpeteje Laande 
Alli ja mulgi keele ja kultuuri 
asjatundai Ilves Kristi. 

Edimest kõrda kaeti Mulgi Kul-
tuuri Instituudile (MKI) enge 
sissi puhude 25 aastet tagasi, ku 
Mulke Selts Villändin akas Ilme-
ti Kaupo, Ruubeli Ülo ja Seede-
ri Helir-Valdori iistvedämisege 
instituuti luuma. Iismärk olli alla 
oida mulgi kiilt ja kultuuri. “A sel 
aal asi peris käimä es lää, sest toe-
tust, mes oles aviten tüü käimä 
panna, es tule valdu egä Villändi 
linna puult. Aig olli sihante,” üt-
lep perästine Mulgi Kultuuri Ins-
tituudi juht Laande Alli. 

1999. aastel olli instituudil 
justku tõine tulemine, sõs kõr-
raldedi Mulgi Instituudi tüü üm-
mer, sest asja-aamine olli soiku 
jäänu. Luudi Mulgi Kultuuri Ins-
tituut, mille osaniges saive aaluu-
lise Mulgimaa viie kihelkonna 
selleaigse omavalitsuse. 

Laande Alli tuletep miilde, 
et õigeste sai MKI jala ala sis, ku 
Sakala valis mulgi kultuuri aas-
te tegijes. Kähen olli aaste 2002 
ja instituudi kolmas tulemine. 
Instituudi edimeses palgalises 

juhis sai 2007. aastel Habakuke 
Kristel. 

Ütine osa aaluuge
Prildane MKI juhateje Gren-
bergi Ave ütlep, et mulgi kiil ja 
kultuur oiave Mulgimaa juuri 
ja oma nägu ja just selle nimel 
instituut tüütep. MKI põhikirja-
line sihk om oida ja edesi kanda 
mulgi kiilt, kultuuriperändust ja 
endetäädmist, avite elu Mulgi-
maal edesi viia. 

“Miu vanavanembe om siin 
elänu. Mia tahas kah rohkemb 
täädä ja tunda oma pere aalugu. 
Sii om sii ütine osa sellege, mes 
kunagi olli,” arutep instituudi 
juhateje. “Ma ei tää, kas sii tulep 
aastidege, a mia pia väige lugu 
oma kodupaigast, inda kikke 
sedä, mes seop miut oma juur-
dege. Mia tunne, et miu kotus 
om siin – Mulgimaal.”

“Pirle eläme ju tävveste üt-
temuudu mailman, oleme ütte 
nägu, üttemuudu rõõvin, akka-
me kik inglise kiilt kõneleme. 
A ku mulk oma ruudulise sõba 
õlgu pääle panep, näütäp sii 
kohe, kost ta peri om, ja pais-
tap silmä. Sii om oopis midägi 
muud!” kõnelep mulgi keele 
õpeteje Laande Alli mulgis ole-
misest ja selle tähendusest mail-
man, kos elu kik aig muutup. 

Alli arust käip siisama mul-
gi keele kohta kah: “Eesti kiil ja 
mulgi kiil om mõlepe vägä iluse. 
Ku rikas om üits vana kiil! Mulgi 
keelel om nii pallu eri varjundit 
ja väärtust. Sii om Eestimaa kul-
tuuri rikkus, ku oiame mulgi kiilt 
elun oma laulen ja lastele edesi 
anden. Ku laseme sel rikkusel 
kadude, jääp Eestimaa poole 
vaesepes. Tuleve küll uvve teh-
nilise asja, nagu näütüses arvuti 
kiil. A lina kasvatemise kiilt me 

änäp varsti ei mõista, ku me sedä 
ei oia. Sii om rikkus, mida ei või 
eesti keele kõrvast ärä kaote. Ku 
me oiame sedä kiilt oma raama-
tiden, paneme ta sõnaraamatuse 
ja aabitsese, om sii mulgi keele 
päästmine. Kõnelemede mede 
mustridest või söögikultuurist. 
Mulgi kiil ja kultuur teeve mede 
silmäringi avarepes, sest sii om 
üits jagu mede aaluust.”

Mede kigi ütine lugu
Ave sellätep, kudas instituut käis 
mõne nädäli iist päälinnan Et-
nolaadal, kus tulli vällä, et Ees-
ti inimese justku ei tunne oma 
rahvast. “Eestlase tääve, kus om 

Türgi või Kreeka, mõistave ingli-
se kiilt, a sedä, et oma kodumaal 
om kah eri murdekeele, täädäs 
äbemede vähä. Ommeti om sii 
mede kigi ütine lugu, mille üle 
me kik pias uhke oleme ja sedä 
indame.” 

Mulgi keele ja kultuuri as-
jatundai Ilves Kristi ütlep, et 
mulgi kiilt ja kultuuri om vaja 
oida selleperäst, et sii om mede 
perisosa. “Sedä ei ole mailman 
mitte kunnigil mujal. Sii om pe-
ris mede oma ja meile loomulik, 
käip medege kokku. Meil om te-
geliguld prilla peris kiire, sest sii 
kik om kadumen. Viil om mõni 
inime, kes mulgi kiilt, kultuu-
ri ja perimust tunnep. Või olla, 
et 20 aaste peräst ei ole enämb 
kedägi, kelle käest küside,” tun-
nep ta muret mulgi kultuuri ka-
dumise peräst, mida MKI oma 
tegemistege kaep ärä oida. 

 “Prilla om perämine aig ärä 
otsuste, kas me tahame oma 
juuri elun oida. Mia arva, et meil 
ei ole õigust oma latsi ja latselat-
si sellest ilma jättä. Joba keskian 
inimesegi ütleve, et kuigi na 
om latsepõlven kodun kõnelnu, 
ei mõista na mulgi kiilt enämb 
äste. Egä me ei akka ju Saare- või 
Setumaalt mulke manu tuuma. 
Mede oma inimese om mede 
varandus!” kinnitep Ilves Kristi. 

Ta usup, et prildane kultuu-
rikirevus ja võimalus lõpmede 
pallude asju vahel valide tõukap 
perimuskultuure kadumist ta-
gast: “Paarsada aastet tagasi olli 

mõnikümmend süüki, mida ini-
me sei. Prilla om neid tuhandit. 
Sama lugu om keelte ja komme-
tege, esieränis noordel aap sii 
kirevus pää segi. Nüid om vaja 
selg sirgu aade ja oida sedä, mes 
meil viil oma om.” 

Tõrva linn ku ää iiskuju
Õnnes om kolme mulgi naise sõ-
nade perrä mulgimiilsit inimesi 
järest rohkemb, sest oma kultuur 
om nüid kah uhkuse asi. “Tõrva 
linn om mõistan mulgi asja väige 
äste ende kasus käändä. Nende 
uvve viimõnula man om tubliste 
mulgi mustrit tarvitet, kõnele-
mede ilusast uvvest linnasüä-
mest, mes om mulgi märke najal 
luudu. Kes sis viil pias neid tarvi-
teme, ku mitte mulgi esi?”

Veerändsaa aaste sissi om 
mahtunu ulka sündmusi ja kõr-
daminekit, millest egäüits om 
aviten oma muudu mulgi kiilt ja 
kultuuri edesi viia. Laande Alli 
jaos om üits neist Mulgi pidu – 
temä suur unistus, mes täide 
läits ja edesi kasvap. “Sel suvel 
ma näi, kudas rahvas om peo 
omas võtten,” kõnelep Alli uh-
kusege pidust, mes tõi juulikuul 
kokku nii noore ku vana mulgi 
kultuuri austeje ja oidje. 

Elutüü – noore, 
kes oiave Mulgimaad 

süämen
Viil om Allile tähtis laste vulkloo-
ripäev, mes koroona peräst om 

nüid kannate saanu. “Sii om 25 
aastet käinu, mes näütäp, et tedä 
om vaja. Miu jaos om elutüü laste 
ja noordege tegelemine. Aabits, 
sõnaraamat, tüüvihu – sii kik om 
miu elutüü. Ku 20 aastet tagasi 
akassime kuulen mulgi keelest 
kõneleme ja sedä õpeteme, es ole 
lastele midägi üten võtta. Pirle 
saap kuulmeister minna lassi ette 
ja materjaali om olemen.”

Grenbergi Ave ütlep, et om 
süämest tänulik Allile ja Kristile, 
kes om mulgi asja raskuste pää-
le vaatemede edesi viinu. “Neil 
om kik aig kindel sihk silme 
ihen – oida ja edesi kanda mede 
kiilt ja kultuuri. Tänu tüüle, 
mes om instituudin enne tettu, 
ja inimestele, kes om sedä asja 
iist vedänu, oleme saanu roh-
kemb pildi pääle ja ende tüüd 
laiembelt näidäte. Soome-ugri 
kultuuripäälinna aaste om kah 
Mulgimaad tubliste kuulsambes 
tennu nii Eestimaa inimeste ku 
mede õimurahvaste ulgan. Meil 
om väige ää kuuntüü eri asutus-
te, MTÜ-de ja inimestege. Ja sii 
lääp järest parembes.”

Mulgikiilne  
aakirjandus

MKI 25 aaste pääle tagasi vaa-
deten om Ilves Kristi uhke mul-
gikiilse aakirjanduse üle. “Kui 
pallu soome-ugri rahvit saave 
prilla ütelde, et neil om omakiil-
se uudise? Sii om väige suur asi, 
et meil nii om. Mulgikiilse raad-

ju-uudise ollive edimest kõrda 
Vikerraadjun 16 aastet tagasi ja 
na kestäve siiamaani. Miu jaos 
om tohutu rõõm sii, et ma iki 
viil levvä uusi inimesi, kellege 
mulgi keeli kõnelde.”

Aaleht Üitsainus Mulgimaa 
om ilmunu aastest 2008. “Ha-
bakuke Kristel tulli mõttege 
akate oma mulgikiilset aalehte 
vällä andma. Ma imeste, kudas 
ta jules selle tüü mulle anda, ini-
mesele, kes es tää sel aal midägi 
aalehe tegemisest. Tillemb, aga 
kah tähtis asi om mede oma 
Mulgimaa lavvamäng. Mulgi-
maa oma inimeste vällä mõtel-

du, joonistet ja ellu viit mõttest 
kuni karbini,” kõnelep Kristi uh-
kusege lavvamängust, mes viip 
sõõrile ümmer Mulgimaa. 

Suurt äädmiilt tunneve naise 
kah mulgi keele ringe üle, mil-
lege Alli omal aal akatust tei. 
Tarvastun tegutsep murdering 
joba 2007. aastest pääle, Tõrvan 
2015. aastest ja Abja ring tetti 
uvveste valla 2018. Egä aaste tu-
lep uusi uvilisi kah manu. 

Mulgi kiil kuulese 

Ave ütlep, et mulgi keele uvilisi 
om üle Eesti. Kik kolm naist ar-

vave, et oma kandi keele ja kul-
tuuri õpmine võis olla joba riigi 
puult kuulen sehen. “Tüüteme 
selle ääs, et mulgi kiilt ja kultuu-
ri saas õppi kah arvuti tiil, et oles 
mulgi keele e-õpe, mida uvilise 
saas tarvite egäl puul. Sii tõm-
bas kah rohkemb latsi ja nuuri 
manu.” 

Laande Alli ütlep, et näituses 
Kitzbergi gümnaasiumin saa-
ve keskkoolinoore valide omal 
mulgi keele ja kultuuri tunni. 
Tarvastu gümnaasiumin om 
mulgi keele tunn viienden lassin 
kigile. “Tahas, et oles rohkemb 
julgit kuule, kes sedä tiis,” õhu-

tep Alli tõisi kuule kah mulgi 
kiilt õpeteme. 

Ave jutu järgi om prilla kige 
tähtsamb kasvate pääle nuu-
ri, kes kannas edesi oma kiilt 
ja miilt. “Alli ja Kristi om puul 
elu seisän mulgi keele ja kultuu-
ri iist. Meil om vaja rohkemb 
inimesi kigist omavalitsustest, 
kes tegutses Mulgimaa asjuge ja 
kannas mulgimiilsust süämen. 
Mulgimaa om ju mede kigi va-
randus, mida piame ütenkuun 
oidma ja kaitsma.”

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgi Kultuuri Instituudi vangerd viave kolm kanget naist: Grenbergi Ave, Laande Alli ja Ilves Kristi. Üten naistege om pildi pääle jäänu kah mulgi miis Raba Kristjan.  Pildi: MKI

Tarvastu mulgi keele ring käis suvel Mulgimaa päälinnan ja Mulgi vallan uvireisil. 

Gili Kaia,
Mulgimaa sõber

Üits selle suve suurembit ettevõtmisi olli Mulgi pidu, mes peeti Karksi pargin. Pildi pääl om rongikäik, kos 
ihenotsan ollive iki mulgi esi.   Pilt: TaaVID Meedia

MKI iistvedämisege sai minevaaste teos edimene mulgikiilside laule võistelus, mes tõi mulke lauluvakka 12 uut omakiilset laulu ja konsserdile saa-
litävve kullejit. Pildi pääl om võidulaulu viisi autur Toomsalu Liisi, MKI juhateje Grenbergi Ave, Mulgi vanemb Malingu Arvo, mulgi keele õpeteje 
Laande Alli ja võidulaulu sõnade autur Ilves Kristi.  Pilt: TaaVID Meedia
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Tule, tii tutvust mulgi 
keele ja kultuurige!

Abja murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun  

nelläbelt kell 19 Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande. 
Edimene kokkusaamine 17. septembrel.  

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

Kok-

kusaamise kaits kõrda kuun  
kolmabeld kell 15 Mustla pääl Tarvastu raamatukogun. 

Õpetep Kristi Ilves. Edimene kokkusaamine 23. 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.  
Ed-

imene 
kok-

kusaamine 18. septembrel.  
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

Mulgi keele ja kultuuri koolitus  
kooli- ja lasteaiaõpetejil

Kokkusaamise kõrd kuun kell 14.00–17.30  
Mulgimaa eri kanten. Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves.  

Edimene kokkusaamine 30. septembrel  
Mulgi vallan Kulla leerimajan.  

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!

Ruute sissi om ärä paetet 10 täädä-tuntu inimest, kes om peri 
Elme kihelkonnast: 

Lembit EELMÄE, Hendrik ADAMSON, Salme ILMET,  
Jaak AAB, Jaan SOOTS, perekond TAUL, Eduard VÄÄRI,  
Magnus KIRT, Viive ERNESAKS, Karin LUTS.

Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!
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A R B M E G T E I Ö K

atseleL
Kivide kõne

alla kahN
Ull pand tarele tule otsa. Kik 

külärahvas juusk pakild kokku. 
Ull vaates nuka tagast ja õikas: 
”Ku mia ütsinde tuld ürjässi, es 
tule kennigi appi, a nüid tükide 
küll puha lämmese!”

***
Mulgi miis lääp linna am-

matnigu manu ja ütlep, et ta ta-
has nime ärä vahete.

Ammatimiis sellätep, et sedä 
saap tetä küll, a selle jaos piap 
iki tõsine põhjus oleme, nõnda-
sama nallavilus sedä tetä. 

”Mes nime sia sis omale ta-
has?” uurip ammatimiis. 

”Mia tahas Kuldnokk Kõn-
nip,” kostap miis.

”Mes? Nalla tiit või? Nalla tii 
mujal, mitte siin oma nimege. 
Mis su nimi sis prilla om?”

”Mu nimi om Rästäs Joosep. 
A ma ole vana miis, sii nimi 
mulle enämb ei passi.”

***
Kikas trehväs tarre. Näi pis-

tikupesä. Astse manu, lei noka-
ge ja küsse: «Siga, sa või? Seinä 
sihen või?»

***
Surnuaiavaht tulep konturi-

se ja ütlep, et tahap ennest tüült 
valla võtta. 

Temä käest küstas, mespe-
räst ta taht ammati maha panna.

”Mia ei jõvva enämb! Kik 
päevä ja üü käi ma müüdä sur-
nuaida ja loe ”Siin puhkap ...” 
Ja pallalt mia, ulluke, tii ütsinde 
tüüd!”

***
Jänes ast kohvipuuti ja ütel: 

”Mia võta üte kohvi ja saiakse.”
Sõs läits jänes kemmerguse. 

A vahepääl tulli karu ja jõi jä-
nesse kohvi ärä.

Jänes tulli tagasi ja küsse 
kurjalt: ”Kes miu kohvi ärä jõi?”

Karu ütel: ”Mia jõi! Mes sis 
om?”

”Mesperäst sa sis saia kõrva 
es võta?” küsse jänes tasakeste.

Mulgikiilne 
aaleht Üitsainus Mul-
gimaa ilmup septembrekuust 
2020 kigi kolme Mulgimaa valla lehte vahel. 

Leht ilmup egä kuu ja om nellälehekülleline.  
Villändi ja Tõrva vallan lääp leht egässe postkasti,  

Mulgi valla leht tulep uvilisel kodu telli. 
Kes ei elä Mulgimaal, a tahas mulgikiilset lehte saia, saap Mulgi 
Sõna (Mulgi valla leht) või Viljandi Valla Teatajat (Villändi valla 

leht) postkonturist telli. Viljandi Valla Teatajat saap telli kah veebi-
lehe päält www.omniva.ee, Tõrva Teatajat prilla viil telli ei saa.

Kik vallalehe üten mulgikiilse vahelehege om üleven  
kah valdu kodulehte pääl ja Üitsainus Mulgimaa kah  

veebilehe pääl www.mulgimaa.ee.
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Ennemuiste mõistan kivi 
inimeste viisi kõnelde.

Miis akanu omale tare ehite-
me ja tahtan selle jaos kive võtta. 
A edimene kivi akanu palume: 
“Ärä miu võta, sa ju näet esiki, et 
miul ei ole määnestki ilu!”

Miis jättängi selle kivi sinna-
paika ja lännu tõise manu. 

Sii akanu kah palume: “Ärä 
miu võta! Sa ju näet, et miule 
om sammel pääle kasunu, miu 
ei ole kennigi liiguten, ärä sia 
kah miu putu!”

Miis lännu edesi. Tii pääl 
nännu viil ütte kivi ja mõtelnu 
omaette: “Oot-oot, ma roovi viil 
kõrra! Selle kivi ma vii küll oma 
tarele nukakivis.”

Kivi akanu pahandeme: 
“Küll olet sia iki miis, ää kivi 
mant tullit ärä ja miu tühipallast 
akkat nüid võtma! Mia ei ole ju 
summagi ehituse jaos kõlvuli-

ne.”
Sedäviisi jäänugi sii miis ja 

tõise mihe kah kividest ilma ja 
tennu oma uune peris mulla 
pääle. Selleperäst olevetki puha 
vana talutarede mulla pääle ehi-
tet.

Viimäte vaadetu, et sedäsi ei 
saa tarede suguki ilusa, ja sellest 
aast pääle pantu kivide keele 
kinni, et na enämb kõnelde ei 
saa.

Eesti rahvajutt
Mulgi kiil: Ilves Kristi

***

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

Värvi lepäriinu ja lilli iluste ärä!

Värvi linnukse ossa 
pääl iluste ärä!

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

OM KU TARGEMB KUNINGAS SÜGÜSE  
KARJAPOISS KEVÄJE.

alla kahNalla kahN
Ambatohter tulli vihat-

se näoge oma kabinetist vällä, 
omal lõug värisi.

Õde kohkusi sedä näten pe-
ris ärä ja küsse: “Mes nüid? Kas 
väige rasse lugu?”

“Jah, kundel om raha ku 
raba, a kik amba om terve,” kost 
ambatohter.

****
Ämm kohmitsep ratta man. 

Väimiis õikap aknest: “Kos sa 
nüid mineme akkat?”

“Surnuaida.”
“Ää küll. A kes ratta tagasi 

tuup?” uurip väimiis.
***

Vanaätt tulep valimisjaos-
konda ja uurip: “Kas miu naine 
om joba valimen käinu?”

“Kohe vaateme järgi. Jah, ta 
om joba ärä käinu ja oma allkir-
ja siia ala pannu. Kas te sis üten 
ei elägi?”

“Ei elä. Ta om joba 15 aastet 
surnu, a egä kõrd käip valimen. 
A kokku ei trehvä me siin kuna-
gi.”

***
Miis küsip resturaanin et-

tekandja käest: “Kas teil suppi 
om?”

“Üits om.”
“Miande?”
“Limbiernesupp.”
“Nii om ju kaits esi suppi!”
“Nüid om üits – meil olli 

potti vaja.”

***
“Ma löüsi tuhat eurut ja pan-

ni 200 kohe kõrva.”
“Mesjaos?”
“Ommukus.”

***
“Kas puu järgi saap ärä ütel-

de, kos om põhi, kos lõune?”
“Iki saap. Kuusk om põhi, 

palm om lõune.”

MULGI NÄDÄL

MULGI NÄDÄL
11.-18. OKTOOBRENI ÜLE MULGIMAA
12. oktoober – MULGIMAA LIPU PÄEV

Mulgimaa lipu lehvive kigi asutuste ja kodude man.
Mulgi Kultuuri Instituut kutsup üles kõrraldeme nädäli sihen 
teemakohatsit välläpanekit, loengit, konsserte, tüükambrit 

aridusasutusten, raamatukoguden, noordekeskusten jm, 
pakma mulgi süüke, kandma rahvarõõvit. 

Päeväpilte neist tegemistest oodetes aadressi pääle mki@
mulgimaa.ee.

Rohekmeb täädust www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, 
tel 5885 7355.

Mulgimaa lipu lehvive kigi asutuste ja kodude man.
Mulgi Kultuuri Instituut kutsup üles kõrraldeme nädäli sihen teemakohatsit 
välläpanekit, loengit, konsserte, tüükambrit aridusasutusten, raamatukogu-

den, noordekeskusten jm, pakma mulgi süüke, kandma rahvarõõvit. 

MULGI NÄ-
11.-18. OKTOOBRENI ÜLE 

12. oktoober – MULGIMAA LIPU PÄEV

Rohekmeb täädust www.mulgimaa.ee, mki@mulgimaa.ee, tel 5885 7355.

Päeväpilte
  

neist te
gemistest o

odetes 

aadressi pääle  

mki@mulgim
aa.ee.

Tule, tii tutvust mulgi 
keele ja kultuurige!

Abja murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18  

Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande.  
Küsi manu tel 523 9232 või alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun kolmabeld kell 15  

Mustla pääl Tarvastu raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves.  
Küsi manu tel 5344 8176 või kristi2205@gmail.com.

Tõrva murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16  

Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves.   
Küsi manu tel 5344 8176 või 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. Kok-
kusaamise kõrd kuun kell 14.00-17.30 Mulgimaal.  

Keväde saap tunnistuse kah!  
Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves.  

Järgmine kokkusaamine 20. oktoobrel Mulgi vallan  
Kulla leerimajan. Uuri täädust ja anna ende tulekust täädä 

kristi2205@gmail.com või tel 5344 8176.

Mulgi keele ja kultuuri õpmine om osalistel ilma rahate!  
Lüü julgeste kampa!

Mulgi keele õpmist kamandep Mulgi Kultuuri Instituut,  
rahage avitep Rahvakultuurikeskuse Mulgimaa  

perimuskultuuri toetemise meede.

NB! Ku tulet ringi või koolitusele, ole terve ja  
võta koroonatõend üten!

www.mulgimaa.ee
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Rohekmeb täädust www.mulgimaa.ee,  
mki@mulgimaa.ee, tel 5885 7355.

12. oktoober –  

MULGIMAA LIPU PÄEV

Mulgi Kultuuri Instituut kutsup üles kõrraldeme 
nädäli sihen teemakohatsit välläpanekit, loengit, 

konsserte, tüükambrit aridusasutusten,  
raamatukoguden, noordekeskusten jm,  

pakma mulgi süüke, kandma rahvarõõvit. 

Kik uvilise om oodet! Ku om, pane selgä midägi  
rahvuslikku ja võta üten Mulgimaa lipp!

Kogunemine kell 10  
Mustla pääl Mulgi Majaka man

•  Rongikäik Tarvastu Gümnaasiumi mant 10.10
• lipu eiskamine
• tervitusesõna
• tillike konssert

Kell 12 lääp päev edesi Mustla kohvikun mulgi 
sõnaraamatu 1. köite veebiversiooni tutvustuse ja 

sõnaraamatide seminarige  
(vaja osavõtmisest enne täädä anda).

Värvi tare 
iluste ärä ja 
mõtle, kas 
sii om ehitet 
kah mulla 
pääle!


