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“Kosjasõit” tõi rõõmu nii 
osalistel ku vaatejil
Augustikuu 14. päeväl 

jõud Kivilõppen Sim-
mi talun rahva ette lustiline 
laulumäng “Kosjasõit”. Näi-
temäng tuudi püüne pääle 
Mulke Seltsi iistvedämisege 
ja sellege tähistedi luu kirju-
teje Kitzbergi Augusti 165 ja 
muusika auturi Simmi Juha-
ni 135 sünniaastepäevä.

Tegeliguld ollive suurmeeste 
ümärigu tähtpäevä joba mine-
vaaste ja näitemängu õpmisege 
akati kah sis pääle, a kuna tükk 
sis koroonaviiruse peräst püüne 
pääle es jõvva, tulli parembet 
aiga uuta. 

Osaden om näitemänguuvi-
lise inimese Mulgimaalt ja kau-
gembelt, lauluge toetep Mulgi 
segäkuur, lõõtsa tõmbap Põldse-
pa Margus, basskitarri mängip 
Salmi Sulev ja viiulit Põllu Pih-

la, etendusen tansip Tänassilma 
tansurühm Kaheksakand, püüne 
pääl om kokku ligi puulsada ini-
mest. Mulke Seltsi vanemb Saare 
Ene ütel, et Mulgimaa suurmees-
te kirjutet tüki rahva ette tuumi-
ne olli kigi jaos põnev ja suur et-
tevõtmine. “Võimalust, et midägi 
viltu võis minna, me endele es 
jätä. Tagasi vaadeten võip ütelde, 
et kige rassemb olli osadese õige 
inimese leida. Ja ku nii akkaje 
inimese ollive leitu, sis na kik 
ütel aal roovile ja etendusele saia. 
Kuur, pillimihe ja tansje õpsive 
oma osa omaette, kokkumängu 
saime tetä pallalt üte kõrra enne 
edimest etendust,” kõnel Saar.

Koppeli Kati-Katri, kes mäng 
tükin Liisi osa, ütel, et kevädine 
koroonaaig tei arjutemise rasses. 
“Om vaja kokku saia ja üitstõisel 
silmä vaadete, et tekkus ütine 
engämine ja arusaamine, mida 

ja kudas me teeme. Ku kokku-
saamise keelu katteve, teime 
oolege ruuve ja tulli vällä väige 
uhke tükk. Meil om sedä tükki 
sama lõbus mängi ku publikul 
vaadete.”

Püüne pääle sääd laulumän-
gu Lepiku Andres, kes om sama 
tüki kah Ugalan vaatejide ette 
toonu. Lepik jäi näiteseltskon-
nage väige rahule ja es ole kitmi-
sege kitsi. “Te olede mul meelen! 
Mia imetle teid!”. Näitejuht olli 
Alli Eve. 

Kuna tegu om läbiniste mul-
gimiilse tükige, panni Laande 
Alli Kitzbergi teksti mulgi kiilde 
ümmer ja enämbjagu osalisi kõ-
nelivegi mulgi keeli. “Kitzbergi 
tekst om lihtne ja kerge aru saia. 
Mõne kotusse pääl saap selle aa 
elu kõrvute präegutsege kah – 
näituses sääl, kos enne valimisi 
käive kandidaadi kõrtsin ini-

meste ääli ostman,” ütel Koppeli 
Kati-Katri.

Mulgi segäkoori juhateje 
Õmbluse Kristjan arvas, et koori 
jaos olli etendusen laulmine uvi-
tev vaheldus ariligule koorielule, 
sest tegu es ole ju arilige koori-
laulege. “Pruuve käigun tulli 
joba uusi mõttit, kudas edespidi 
kah ulga rahvage vällän muusi-
kage näitemängu tetä. Suur asi 
om sii kah, et kik selle tüü tei-
ve ärä omakandi inimese. Meil 
om ää miil, et meid “Kosjasõitu” 
kutsuti ja lööme edespidi kah 
ää meelege kampa,” olli Õmblus 
rahul. 

Laulumängu om mängitu 
Mulgimaal kokku kolm kõrda – 
kaits kõrda Simmi talun ja üits 
kõrd Abja kultuurimajan – ja egä 
kõrd om tükk rahva puult äste 
vastu võet. Saare Ene kõnel, et 
ruuve ja etenduste käigun kasus 

näitemänguseltskond iluste kok-
ku ja kigil olli üits sihk – pakku 
esiendele ja rahvale elämus. 

Tegije tahave minna “Kosja-
sõiduge” uvvel aastel Türile esi-
tegevustiatride kokkusaamisele 
ja loodave tükki viil Mulgimaal 
kah mängi.

Rahage toetive laulumängu 
püüne pääle tuumist Eesti Rah-
vakultuuri Keskus, Villändi vald 
ja Mulgi vald.

Ilves Kristi
toimeteje 

Aakirjanigu Lõoke, Kägu ja Ööpik  (Nõmme Marek, Koseri Romet, Tasane Priit) om mõtsavahi (Nikolajevi Voldemar) Miilile (Säde Laura-Liis) kosja tullu.   Pildi: Koppeli Priit

Änilase Juhan ja Koppeli Kati kos-
jaõlut laskman.

Kutsiku kõrtsinaine (Saare Ene), temä tüdär Liisi (Koppeli Kati), Mürgi Mats (Mandri Joel) ja 
mõtsavaht (Nikolajevi Voldemar).

Tänassilma Kaheksakanna tansurühmä mihe tansu-uun.
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Õimlaste söögi tullive 
mulkel kodu kätte

Mulgi käisive linnan oma kaupa, muusikat ja mõttit pakman 

4. septembrel sai soo-
me-ugri kultuuripää-

linnan Abja-Paluojal teos 
edimene õimukohvikide 
päev. Mekki sai mulgi, ud-
murdi, ungari, ingerisoome, 
mari ja ersa süüki-juuki. 

“Sii aaste om meil ollu õnn saia 
tuttaves mede õimurahvaste-
ge, nende kommete ja aaluuge. 
Õimukohvikide päev tõi meile 
kodu kätte nende rahvussöögi. 
Uvi nende süüke vastu olli suur, 
sest süük sai lette päält otsa enne 
ku sööjade lette vahelt. Sii olli 
ju aruldane võimalus tetä tut-
vust eri õimurahvaste küükege, 
sest kunagi enne ei ole nii pal-

lu õimurahvit ütenkuun süvvä 
tennu,” kõnel üits õimurahvaste 
kohvikupäevä kõrraldeje Liivso-
ni Leana. 

Kirevin rõõvin udmurdi nai-
se paksive perepetše ja kokrok-
ke. Perepetš om Karjala piiraku 
muudu tainast tettu päält valla 
kausike, mille sissi pandas eri 
sorti sisu. Kokrok om kinnine 
piirak, mille sissi käive ariliguld 
piit, purgand, kaal, kardul. Piira-
kit tulli Mulgimaale tuleku jaos 
küdsäteme akate joba üüse kella 
kate aal. Tule pääl olli udmurtel 
kah pudrupada. Udmurdi naine 
Muš Nadii kõnel, et mulkele om 
väige rasse putru kiitä, sest mul-
ke oma puder om nii ää. “Mede 

puder om raasike tõistmuudu ku 
Mulgi puder. Selle sihen om pal-
lalt nisutangu ja sialiha. Udmur-
tele om sii puder väige mokka 
müüdä ja me piame tast lugu, a 
mia ole Mulgi putru kah pruuv-
nu ja sii miildis miule kanges-
te.” Magussöögis olli udmurtel 
tšak-tšak, mes Abjan kähku otsa 
sai. “Sii süük om lõuneudmur-
te manu jõudan tatarlaste mant. 
Tainas om tettu nisupüüglest ja 
munast, sii om tükeldet ja nii 
tüki õli sihen läbi küdsätet. Sin-
na pääle valates suhkruge mett. 
Sii om üits rammus magussüük,” 
sellät Muš Nadii.

Ungari köögist täädäs pää-
miselt guljašši. Leti taga ollu 

Nadi Gabriella kõnel, et sii läits 
Abjan kah äste kaubas, a ungar-
laste küük om tegeliguld pallu 
rikkamb. “Pääle guljaši pakutes 
Ungarin pallu äid süüke, nii soo-
last ku magust. Magustoidus om 
tihtipääle pärmitaina pääl kuk-
likse eri täidistege, tordi, reemi. 
Pallu joove ungarlase veini, rah-
vajuuk om puskari muudu puu-
villäviin palinka, rahvusjuuk om 
rohutaimeliköör Unicum. Pallu 
om eri mahlu, limunaate, kanget 
musta kohvi juvvas kah.”

Niidumari rahvusest Gavri-
lova Albina pakk mulkel maride 
süüke. “Mari küük om rohkemb 
soolane. Pallu om ahjun küd-
sätet asju, piiraku, lihasöögi, 
kardulest teeme pallu ja pak-
supiimä tarviteme kah. Täem-
be pakume siin kravetsi, sii om 
kolm tunni ahjun küdsätet li-
hakuuk. Om kah kardule-mu-
na ahjukuuki, mes ariliguld om 
katsikusüük. Magussöögis om 
pannkuuk murakumoosige ja 
mannakuuk, joogis tore Mari-
maalt tuudu taimepalsam,” jagas 
Gavrilova täädust.

“Soome-ugri kultuuripäälin-
na aaste tuup tähelepanu ala kik 
selle, mes mede rahvastel oma 
ja esierälik om. Küük om väige 
tähtis osa sellest. Õimukohviki-

de päev panni ilusa punkti kul-
tuuriaaste suvele, millest üten 
õimlastege osa saime,” olli Liiv-
soni Leana rahul.

Kuna päev nii õimlastele ku 
kohvikulistele kangeste miildis, 
võeti nõus akate Abjan egä aaste 
mihklekuu akatusen siast õimu-
kohvikide päevä pidäme. 

Õimurahvaste kohvikupäe-
vä toetive Eesti Rahvakultuuri 
Keskuse Regionaalse kultuuri-
tegevuse toetusmeede, Kultuu-
riministeerium, Mulgi, Tõrva 
ja Viljandi vald, Mulgi Kultuuri 
Instituut.

Ilves Kristi
toimeteje

Mihklekuu viiendel päe-
väl saive aaluulise Mul-

gimaa viis kihelkonda kokku 
Villändi linnan tõisel Kirsi-
mäel, et pidäde sääl maha üits 
kõrralik kauba- ja kogemus-
telaat pääliskirjage “Mulgi 
linnan!”. Pääle söögi-joogi ja 
käsitüükauba olli linna üten 
võetu ulka pillimehi, lauljit ja 
äid mõttit maaelust. 

“Sii olli edimene kõrd, ku tillikse 
mulgi ettevõtte, kodukohviku ja 
käsitüüseltsi viiest kihelkonnast 
linnan kokku saive, oma kaupa 
paksive ja kogemusi jagasive,” 
kõnel Tubin McGinley Tuuli, 
ettevõtmist vedänu mittetulun-
dusühingu Mulgimaa Arendus-
koda päälik. 

Kik viis Mulgimaa kihel-
konda – Paistu, Elme, Alliste, 
Tarvastu ja Karksi – ollive väl-

lä tullu, et näidäte oma kandi 
käsitüüd, ettevõttit ja kultuuri. 
Pääle selle ollive oma telkege 
latsin Mulgimaa Arenduskoda 
ja Mulgi Kultuuri Instituut, kes 
esindive tervet Mulgimaad. Let-
te pääl olli egät sorti kaupa. Osta 
sai näituses sukke, kindit, üük-
sit, kotte, saiu, pirukit, kuuke, 
lahjembit ja kangembit juuke, 
karurasvasiipi ja -salvi, raamatit, 
saviasju jpm.

Tarvastu gümnaasiumist ol-
live linna tullu kaits kooliõpi-
laste äri, PolarFoto ja TarCard. 
Edimene neist tei päeväpilte ja 
tõine pakk oma tettu mängu-
kaarte. 

Müügilette vahel astsive üles 
ansamble, kapelli ja pillimihe, 
kelle lugude järgi sai jalga kee-
rute.

Valla olli kah mitu põnevet 
tüükammerd, kos sai esi oma 

kätege midägi valmis tetä. Näi-
tuses Järve Mari käe all sai mesi-
linnuvahast küindlit tetä, MTÜ 
Tarvastu Kool õpet multivilmi 
tegeme ja Tarvastu käsitüükoda 
kirivesi paelu punume. Kes taht, 

sai lasta omal mulgi mustre põse 
pääle maali, ossajuppe järgi puid 
ärä arvate või instituudi telgin 
mulgi keele kõnelemist arjute.

Lugude ja mõttide jagamise 
jaos olli püsti pant jututelk, kus 

sai Habakuke Krista juhatusel 
kõnelde (Mulgi)maal elämise ja 
tüütemise muredest ja rõõmest. 

Päev lõppi võimsa kons-
serdige, kos ast üles Mulgimaa 
juurdege ansambel Nikns Suns 
üten Mulgi segäkoorige. Sii olli 
põnev segu rokist ja rahvamuu-
sikast.

Nii kõrraldeje ku laadalise 
jäive päeväge rahule. “Loodame, 
et ettevõtmine saap egäaastetses. 
Mõtte akassive sellen suunan 
joba liikma,” ütel Tubin McGin-
ley. 

Mulke linnankäik sai teos 
Mulgimaa Arenduskoa iistvedä-
misege. Suures abis ollive Oksa 
Priit ja Mulgimaa kihelkonde 
nõnamihe.

Rahage avit LEADER-prog-
ramm.

Ilves Kristi
toimeteje

Rahvarõõvin mulke olli nii müügilette taga ku ihen. Kaupa uur päevä-
juht Oksa Priit, kes nättust läbi mikrovoni laadalistele täädust jagas. 

Pilt: TaaVID Meedia

Udmurdi naine Muš Nadii ütel, et Apja tulekus tulli piirakit küdsäteme 
akate joba üüse kella kate aal.

Ruukeli Ljudmila pakk leibä apen-
det seendege.

Maride söögilett olli peris pikk ja pääle suupoolitse olli sääl kah vaimusüüki.  Pildi: TaaVID Meedia
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Mulgimaa Peremäng tõi mulke 
manu inimesi egäst Eesti nukast
Mulgimaa Peremängu 

seitsmes suvi om läbi 
saanu. Olli pallu kuuma ja 
mängulusti. Peremäng olli 
tore, sõbralik, asjalik, ariv ja 
mulke endetäädmist kergi-
tev, sest Mulgimaa ümn kõ-
las egän kihelkonnan ja egän 
mängupunktin olli lehvman 
Mulgimaa lipp. 

Kokku käis viie päeväge 29 män-
gupunktin ligi 4500 inimest, 
neid võtt vastu 187 mulki, kes 
kik avitive sedäviisi Mulgimaad 
kuulsambes tetä. 

Mulgimaa Peremäng om 
aastidege edenu ja sedä mitme 
kandi päält – järest parembes 
saap sii, mida külälistel pakutes 
ja edenep kah peremängu ende 
pundi kuuntüü. 

Külälistel oleme saanu pak-
ku egä aaste uusi põnevit avas-
tusi. Sii aaste ollive kah egän ki-
helkonnan uutman uvve põneve 
kogukonna üten oma mängu-
punktege ja tagasi olli kah temp-

lide korjamise mäng, mes võeti 
äste vastu. 

Egäl puul olli tunda, et ini-
mesi oodetes, ülesande ja tege-
mise ollive uviteve ja õpetligu. 
Meil om tekkunu oma püsikun-
dede, kes käive läbi kik mängu-
punkti ja sedäsi joba mitu aastet 
järest.

Mede kõrraldusmiiskond 
om suurembes minnu – nüid 
om pundin neli naist, egälütel 
kanda oma osa: rojektijuhtmi-
ne, müügikõrraldus, täävitus ja 
mängupunkte kamandemine. 
Oleme kampa saanu kah Mulgi-
maa omavalitsuste inimese, kes 
tunneve oma kanti kige parem-
bini. 

Mängupunkti utsiteve üits-
tõist tagast, uusi tulejit toete-
des ja avitedes. Väige tähtsa om 
mängupunkte kokkusaamise 
enne ja peräst mängu, et oma 
kogemusi ja mõttit jagade. Män-
gupäeväl sooviteme külälistel iki 
kik tõise tore mängupunkti kah 
läbi käiä. 

Sel aastel teime täävitust 
üle Eesti ja sii tõi meile inime-
si egäst Eestimaa nukast – Ar-
jumaast Ida-Virumaani vällä. 
Edimest kõrda löüsive meid 
üles suure pundi – suguvõsa- ja 
muude kokkutulekide kõrralde-
je. A suurte punte vastuvõtmist 
piame iki viil arjuteme. 

Raasike kurva oleme, et 
mede oma kandi inimesi jõvvap 
mängule vähä nii kodudest ku 
vallamajadest. Ja meil om esiki 
kiuslikke üleaidsit – tulli ette, 
et takistedi inimeste jõudmist 
mängupunkti, visati raavi üles 
säet tiiviida ja rikuti küläliste 
ääd äräolemist kohapääl. 

Väige tähtis om, et kik Mul-
gimaa inimese esi tääs, ku ilus 
om Mulgimaa, ku akkaje ja sõb-
raligu om mede inimese ja mida 
kikke siin suvel tetä saap. 

Mede, tegijide, suuv om, et 
egä kohalik inime levväs suve 
joosul ende jaos vähembelt üte 
uvve kotusse Mulgimaal, õpis 
oma kodukanti parembini tund-
ma, saas targembes ja tunnes 
uhkust mede Mulgimaa üle. 

Mudu om nõnda, et tihti me 
tääme küll, mes me esi ja ek kah 
üleaidse teeve, a mis Mulgimaal 
viil om, sellest ei ole aimugi. 
Mulgimaa aare om mede oma 
inimese, kes siin eläve. 

Sedä asja võip kõrvute pe-
rege. Miandsele perele tahas sia 
küllä minna? Kas sinna, kus esä 
ei täägi täpselt, mes ta naine tiip, 
ja latsi ei ole ammu nännu, või 
sis sinna, kos kik kõneleve uh-
kuse ja õhinege oma perest ja 
pereliikmide tegemistest?

Meile passip sii tõine ja sel-
leperäst soovitemegi kigil saia 

peremängu aal tuttaves mede 
toredide mängupunkte ja nen-
de vedäjidege. Sis saame tävve 
täädmise ja uhkusege kõnelde, 
mes siin tetäs ja kudas elätes.

Uske, sii tuup meile rohkemb 
inimesi, ku na näeve, et me tões-
te üitstõisest oolime. Ja ku siia 
tulep rohkemb inimesi, saave 
mede ettevõtja rohkemb kasu ja 
meil kigil lääp parembini.

Peremängu iistvedäje tänä-
ve viil kõrd kigi mängupunkte 
iistvedäjit, raha andjit ja mudu-
ki külälisi. Sügüse lääme edesi 
Mulgimaa lugudege.

Mulgimaa Peremängul näe-
me joba tuleve suvel!

Toome Jaanika
üits peremängu iistvedäjist

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Latse mälestus Pent Nurmekundist
Olli mia viil väüke laits,  
ku siut edimest kõrda näi.  
Es tää mia sõs, ke sia ollit …

Sii oll ek 1947. või 1948. aas-
tel, ku üits võeräs miis sõit 

rattege mede tare usse manu, 
and terekätt tätäle nink miul, 
latsel. Mia tei niksu, nigu 
õpat oll. Temä silit miu pääd. 
Oll ää näoge, näüts, kuda rat-
ta kellä kõliste. Sii oll väegä 
uvitev ja uus asi, miäst maa-
laits nännü es ole.

Sällän olliv mihel valge linatse 
rõõva – ame nink kaatsa, kaalan 
tork (kaalkott).

Istev nemä uibu ala juttu 

aame. Kõnelive kavva aiga, võe-
räs kirjut midäki papre pääle.

Mia akasi ratast uurme, kõ-
listi kellä, a sõs löüsi pedaali. Nii 
käüsiv kipest ümmer – iki kõrr-
kõrr, ku näpug uugu lükkät.

Är minnen and miis miul üte 
kommi – valge paper ümmer, 
pääl kaabuloti ja piibutobige va-
naätt. Komm es ole ää. Tätä ütel, 
et vehvermentsi mekki. Viil ütel 
tätä, et sii miis om kuulmeis-
ter, äste tark, käip kiilt uurmen. 
Nimi om nüid “Penk” – ennemp 
oll Roosmann. Latse miilest oll 
õite imelik, kuda sõs Penk, Roos 
nink Mann. Alle illemp saie 
temä peris nimi selges.

Mia käüsi joba kuulin, ku 

Pent jällek tulli kiilt uurme, sii 
olli ek 1952-1954, juuli- või au-
gustikuun, mustiku olli sõs kütse.

Tundse “Pengi” ärä küll, a 
kõnelte es julge, aig oll ju säänte, 
kun võõrit pelläti, kedäki es tohi 
usku. Sällän olliv tal samatse 

rõõva, kaapu pähän es ole, juus-
sit oll vähä nink nõna kah kuda-
ki kuke- vai kullinoka muudu 
kongin.

Tätä and miul topsi, käsk 
mõtsa mustikit korjam minnä. 
Nemä akasiv kõneleme. Mia 

korjassi topsi täüs, andse marja 
Pendil. Ta tänäs, kits nink sei 
isuge. Küsk, kuda kuulin lääp, oll 
lahke jutuge. Sii miildis temäl, et 
mia kõneli Mulgi murden. Ütel 
viil, et ärgu mia unetegu sedä 
kige ilusempet kiilt.

Ku är läits, and miul kaits 
vihku nink liiatsi, kun otsan oll 
metallist totsik, sii oids liiatsi 
tina katik minemise iist.

Üte kõrra käüs temä viil 
meil, a sõs õpse mia joba Abjan 
keskkuulin nink ollime kuu aiga 
koloosin kardule vällä pääl “õp-
men”.

Pildi Aino
Peri Vana-Karistest Vihtla talust 

Pent Nurmekunna nimeline  
mulgimurdeline luulevõistelus

Aig: 1. maist 1. oktoobreni 2021
Kiil: mulgi kiil

Saata 1-5 luuletust
Luuletuse saata evelin@mulgivald.ee või Mulgi Vallavalitsus, 

 Pärnu mnt 30 Abja-Paluoja, 69403, Viljandi maakond. 
Auinna om rahalise.

Uuri täädust www.mulgivald.ee

Soe külä mängupunkt Tarvastu kihelkonnan olli valla edimest aastet ja meelit kohale uskmede pallu rahvast. 
Pildi: Pihlap Küllike

Ku bussitäis mängulisi Riidaje mõisa manu jõud, akas pääle siande viha-
tegu, et lehe lennässive. 
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Ruute sissi om ärä paetet 10 täädä-tuntu inimest, kes om peri 
Tarvastu kihelkonnast: 

Nikolai BATURIN, Juhan ja Ants SIMM, Valdur MIKITA, 
Aino TAMM, Heino PARS, Tõnis KASK, Martin KLEIN, 
Hans WÜHNER, Andres RENNIT, Mari RAAMOT.

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

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

atseleL
Suur Vanger

Miis kündän ärgege nur-
men. Unt joosnu mõtsast vällä 
ja murdan üte ärjä maha. A sedä 
luuma, kes adra ihen om, ei ole 
ollu lubat murda. Et oma kuri-
tüüd ääs tetä, pantu unt taeva-
vangerd vedäme.

Prillagi om Suure Vankre 
telle man nätä kaits tähte, üits 
suur – sii om ärg, tõine tillike – 
sii om unt.

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.

Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

TÜÜD MAGAJEL TEGIJEL JAKKUP UND JAKKUP.

Tule, tii tutvust mulgi 
keele ja kultuurige!

Abja murdering
Kokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18 

Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande. 
Edimene kokkusaamine 30. 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 15. 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 17. 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 
Mulgimaa eri kanten. Keväde saap tunnistuse kah! 

Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves. 
Edimene kokkusaamine 29. 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.
NB! Ku tulet ringi või koolitusele, ole terve ja 

võta koroonatõend üten!
www.mulgimaa.ee

alla kahN
Miis kõnnip müüdä tiid ja 

näep üte latsi pääl suurt lakatit, 
mille pääle om kirjutet “Müvvä 
maja”. A maja ennest ei paista 
kunnigil.

“Ju sis om joba ärä müitu,” 
mõtlep miis.

***
“Kes kik puskari ärä jõi?” nõ-

vvap eit taadi käest.
“Majavaim,” ütlep taat.
“Ärä võlete!” kostap ahju ta-

gast.

***
Nuur ilusin rõõvin naeste-

rahvas küsüp talumihe käest: 
“Kas ma või siit õkva üle karja-
maa bussi pääle minna? Ma jää 
mudu 16.45 bussist maha.”

“Ole lahke,” kostap miis. “Ku 
miu pull siut näep, sis võit viil 
esiki 16.15 bussi pääle jõuda.”

***
Sulane ütlep peremihele: 

“Tiiat, kik aig, ku ma siin siu 
man tüüte, sis süämetunnistus 
piinap miut.”

“Mesperäst?” imestep pere-
miis.

“Miule paistap, et ma võta 
vähembelt kolme obese tüü ärä.”

***
Kaits maapoissi kõneleve.
“Miu esä ei tää, kas osta tallu 

uus lehm või uus raktur,” ütlep 
üits.

“No lehmä sellän sõiten pais-
tas ta peris imelik vällä,” arvap 
tõine.

“Sedä küll, a ku ta akkap 
rakturit nüsmä, sii om ju viil ul-
lemb.”

***
Raudtiijaaman küsüp üits 

miis tõise käest: “Kas sia tiiat, 
kunkottal sii Tartu rong siin om?”

“Joba lännu,” kostap tõine 
vastu.

“Oi kui alvaste! A kunkottale 
ta läits?”
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MULGIMAA UHKUS 2021
Mulgi Kultuuri Instituut oodap 

Mulgimaa Uhkuse auinna kandidaate.
Auinna mõte om kitta inimesi ja asutusi, kes oma kavvaaigse tüüge om Mulgimaa 

peränduse oidja, piave auasjas mulgis olemist ja om tennu tüüd Mulgimaa ääs. 

Mulgimaa Uhkusege austedes kavvaaigset tüüd mulgi murdekeele ja mulgi meele 
ääs, uut ääd akatust oma keele ja meele edesiviimise man või mõnda muud tähtist 

tegu mulke toetemises ja Mulgimaa elu edesiviimises. 

Auinna välläandmise man arvestedes:
•  kudas mulke endetäädmist ja mulgi uhkust vällä näidätes;
• kudas mulgina vällänpuul kodu silma jäiäs;
•  kudas mulgi endetäädmist ja endest lugupidämist noordel edesi andas;
•  kudas mulgi tegemisi toetedes ja tagast tõugates.

Mulgimaa Uhkuse kandidaate võive üles säädä ja 
aunime pääle kandidiiri nii inimese ku asutuse. 

Ettepaneku saata vaban vormin kirjage 31. oktoobres 2021 Mulgi Kultuuri Instituuti, 
aadress Mulgi vald, Kulla külä, Leerimaja 69509 või e-postige mki@mulgimaa.ee. 

Manu panna põhjendus ja kontaktandme. 

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

11.-18. OKTOOBRENI 
ÜLE MULGIMAA

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. 

Mulgimaa lipu lehvive 
kigi asutuste ja kodude man.


