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Abja aavapuust tetäs õimurahvaste
aus aabjas

A

bja-Paluoja Kõrvemäe
veere pääl võeti jaanuari
keskpaigan maha uhke aab,
millest tetäs Abja-Paluoja
soome-ugri kultuuripäälinna aaste joosul õimurahvaste
aus aabjas.
Sii aaste om Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripäälinn ja mitu
kõrda om sel teemal käräjit peetu, sääl pakk Eesti aabjakultuuri nõnamiis Ruukel Aivar vällä
mõtte, et õimurahvaste aus võis
kah aabja tetä, sest aabja ehitemine ja tarvitemine om palludel
soome-ugri rahvastel ütine asi.
Aabjauvilise Mulgimaa mihe
Rõigas Andres ja Tamme Georg
om joba vana sõbra ja 21 aastet
tagasi teive na ütenkuun valmis
edimese aabja. Nüid, ku Tammel
olli niikuinii laanin oma mõtsast
puid tetä, näi ta sääl ütte suurt
aaba, mes just aabjateos passis.
Nõnda saivegi ää mõte ja paslik
puu kokku. Kuna aig om tubliste
edesi minnu ja nuur põlvkond
joba pääle kasunu, saap selle
aabjateo iistvedäjes Rõika poig
Alar. A muduki ei ole sii üte või
kate mihe tüü, vaid selle jaos om
vaja iki suurembet punti. Tüü
võetes ette suve poole lämmembe aage.
Esmald kogunive puu mahavõtje, aakirjanigu ja uvilise
Kahvre talu manu püstkotta

tule ümmer, kos peremiis Tamme Georg pakk oma küdsätet
leibä. Säält minti ütenkuun
edesi mõtsa, kos vägev aavapuu
mäeveere pääl seis. Ku mihe
ollive mitu sõõri ümmer puu
käinu ja selle aabjakõlbuligus
tunnisten, tullive puu ümmer
Mulgi Kultuuri Instituudi naise, kes Laande Alli iistvõtmisege puule regilaulu laulive.
“Tänäsime mõtsa, et ta siandse
uhke puu om kasvaten, ja aaba
tulevese aabja iist. Vanast tänäti
luudust iki kigi ande iist, kahjus
oleme selle ilusa kombe nüid
ärä uneten,” ütel Laande.
Sõs võtive mihe võimsa puu
maha. Rõigas Andres sellät, et
ku paat valmis om, piap ta viil
kujume, nõnda et sii aaste ta viil
vii pääle ei saa. Nüidses om puu
joba mõtsast vällä kah veetu ja
oodap kevädet. Kik selle sündmuse võtt üles venekiilse telekanali ETV+ võttemiiskond ja
latsin ollive Vikerraadio mulgikiilse uudise.
Puu mahavõtmist ja kikke
muud täädust soome-ugri kultuuripäälinna aaste tegemiste
kohta saap vaadete mulgimaa.ee
veebilehe päält ja Facebookist:
Finno-Ugric Capital of Culture
2021.
Ilves Kristi
toimeteje

Ku uhke aab olli maha võetu, akassive Rõigas Andres (kirvege) ja Ruukel Aivar uurma, kas puu om iki kõrralik
ja passip aabja jaos. Kik võtt vilmi pääle ETV+ kaameramiis.
Pilt: Ilves Kristi

Enne mõtsa minekut peeti Kahvre talu püstkoan laani ja mekiti peremihe küdsätet leibä. Pildi pääl astuve
koast mõtsa poole mulgi keele õpeteje Laande Alli (kige ihen), Mulgi valla turismitüüteje Rei Kerstin ja Mulgi
Kultuuri Instituudi juhateje Grenberg Ave.
Pilt: Bergmann Taavi

Kuame mulgi värvi õimuvaibas!

K

arksi külämajan tetti 8.
veebruaril akatust õimuvaiba kudamisege, mes pias
peris valmis saama 29. mail
Mulgi pidu aal. Tettäv vaip
seop ütte soome-ugri rahvaste ja mulke ää soovi.

Soome-ugri kultuuripäälinna
aaste pääteema om mulgi mustre ja käsitüü. Just selleperäst
tekkusigi Karksi-Nuia kultuurikeskuse naistel mõte, et vallarahvas ja Mulgi pidu osalise
võis ütenkuun üte vaiba valmis
tetä.
Vaiba kudamisege tetti aka-

tust 8. veebruaril Karksi külämajan. Edimese jupi kudasive
Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja
Mulgi Kultuuri Instituudi tüüteje. Oma juti kuave vaiba sissi
kah Mulgi, Tõrva ja Villändi
vallavanembe ja nende abide,
Mulgi vanemb, vallatüüteje ja
tõise asjamihe. Egä juti manu
jääp kah nimesilt, et peräst oles
täädä, kes selle kudas.
“Oodame kudame kikki
Mulgi valla uviringe, rahvamajade inimesi, noordekeskusi ja
Mulgi pidul üles astjit, et enne
suurt Mulgi pidu saas külälistel
näidäte, mida mulgi ütenkuun

tetä mõistave. Nii, kes tahave
Karksi külämajja õimuvaipa kudame tulla, pias endest enne 15.
märtsi meile täädä andma e-kirjage kultuurikeskus@karksi.ee.
Sis saame kokku leppi aa ja valmis tetä nimesildi,” kõnel Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhateje
Liivson Leana.
29. mail tulep Karksin kuvves Mulgi pidu “Mia ja sia ütenkuun” ja sääl saave kudade kik
pidulise, kel tahtmist om. Vaiba
materjaali annap Karksi kultuuriselts.
Mulgi õimuvaiba kudamist
toeteve Karksi-Nuia Kultuu-

Vaipa saap Karksi külämajan kudade Mulgi piduni. Kui pikk vaip tulep,
ei tää prilla viil kennigi.
Pilt: Pihlap Küllike

rikeskus, Karksi kultuuriselts,
Mulgi kultuuri instituut, MTÜ
Fenno-Ugria Asutus, Karksi
külämaja, Soome-Ugri kultuu-

ripäälinn 2021 Abja-Paluoja,
Mulgi vald.

Ilves Kristi
toimeteje
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Mulgi tahave turismivangerd
ütenkuun vedäde

J

aanuari lõpuotsan peeti
edimest Mulgimaa turismilaani kokkusäädmise seminari, kus arutedi, mes om
äste, mes alvaste ja kudas
oles kige paremb edesi minna. Kokkusaamine olli küll
veebin, a kik saive iki oma
arvamise vällä ütelde ja üten
mõtelde. Tekkunu ää mõtte
panti kik kõrraliguld kirja.
Uhke ollas Mulgimaal selle üle,
et meil om olemen mede oma
kultuuriperändus – mulgi söögi,
mustre, kiil ja äärbäni. Meil om
mägesit, jõgesit ja kuupit, mede
külä eläve. Ütenkuun tulli arusaamine, et ku teeme asju ütenkuun, sis om kik võidumihe –
nii Mulgimaa külälise kui mede
ettevõtja. Mulgimaal om ruumi,
et siia saas tekkude viil põnevit ärisit ja kotussit, mes võõrit
Mulgimaale meelites. Meil om
uhke Mulgi pidu, kus oodetes
nii oma inimesi ku külälisi kaugembelt ja piiri tagast kaeme,
kes ja mes sii mulk sis iki om!
Loodame, et riik toetep kah
järest rohkemb viirmisi kante.
Usume, et riigi ja valdu valitseje
mõistave tetä tarku otsussit, et
alla jääs mede ilus luudus ja rikas
kultuur. Villändi linnale ja maakonnale tahame olla ää abimihe,

Reisilise tiil Kuurkülä koobaste manu. 			

et ütitse tüü käigun lääs elu parembes nii elänigel ku külälistel.
Sii olli edimene kokkusaamine Mulgimaa turismilaani tegemise jaos, neid tulep viil.
Edespidi saame kokku elualade kaupa: käsitüülise, söögi ja üü-

maja pakja, teenussepakja, tuutje.
Kokkusaamistest anname täädä
veebilehe pääl mulgimaa.ee.
Ku olet esi uviline või täät
kedägi, kes tahas kah Mulgimaa
turismilaani tegemise man sõna
sekkä ütelde ja kampa lüvvä,

sis ole ää ja anna sellest täädä
e-postige koppel.kati@gmail.
com, sis saat edespidi Mulgimaa
turismilaani tegemisest osa.
Lõpetuses üits lõbus mõte
seminarilt: Tahame, et egä inime, kes eläp Mulgimaal, oles

Pilt: Kõverik Ilmar

uhke selle üle, et ta om mulk.
Ja ku ta eläp Mulgimaal, a ei ole
mulk, sis ta tääp sedä kah!
Koppel Kati-Katri
Mulgimaa turismilaani iistvedäje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Tõrva vallan vurave mulgimustrelise autude

J

oba paar aastet vurap Tõrva kandin ilus punatse ja
mustage värvit mulgimustreline bussike. Nüid tell vald
manu kolm uut autut ja kik
nii om kah kaaruspaglage
ehit.
Veebruari akatusen jõusive
Mulgimaale Tõrva valla sotsiaalosakonna ja sihtasutuse
Tõrva Haigla uvve ammatiau-

tude. Kolm uut Citroën Berlingot paistave silmä vahva mulgi
mustre ja õpetlike vanasõnadege, mes autude külgi ehive. Uute
massinide pääle saave õlpsaste
nii kah, kel liikmine rasse. Ja
muduki ei rüüpä nii autude ülearu kütet.
Tõrva vallavanemb Ruusmanni Maido ütel, et ääde autudege saap ädälisi parembini
avite. “Kõrraligu ja mahuka

massina saive ehit kaaruspagla ja tarkuseterädege – om ju
Tõrva Mulgimaa kige suuremb
linn,” ütel Ruusmann, kellel tulli
joba 2019. aastel mõte edimene valla sotsiaalosakonna buss
Mulgi kuvve värvege ehti. “Vallavalitsuse sotsiaalosakonna autude liiguve pallu müüdä valda
ja kaugembel kah, mesperäst
sis mitte nende abige näidäte, et
oleme Mulgimaal. Olli ju Elme

Siandse kaaruspaglamustre ja tarkuseterä saive pääle kik kolm uut Tõrva valla autut.
Pilt: Tõrva vallavalitsus

kihelkond, mille piiri lääve kokku nüidse Tõrva valla piirege,
üits Mulgimaa viiest kihelkonnast ja viil üits rikkambit ja suurembit.”
Kaits uut autut teeve Tõrva
valla sotsiaalosakonna sõite ja
üits sõidutep Tõrva Haigla vanadekodu elänikke. Autude tagumiste otse pääl om kirjan kah
numbre, mille pääle mure kõrral
kõliste.

Egä autu pääl om kah üits
tarkuseterä ja nii avit vällä valide Mulgi Kultuuri Instituudi
tüüteje Ilves Kristi.
Nii mulgimustreline buss ku
uvve autude jääve inimestel äste
silmä, teeve tuju ääs ja tuleteve
miilde, et eläme Mulgimaal.
Sokk Marianne
Tõrva valla tääduse jagaje
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Sii tore mulgimustreline ja mulgikiilse kirjage bussike sõidap Tõrvan joba 2019. aastest
saadik.
Pilt: Viskov Neil
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Ü its mulk

Laarmani Anu –
Mõisakülä muuseumi
vedur ja kige
tillembe linna tiijuht

M

õisakülä om Eesti kige
tillemb linn. Eesti- ja
Lätimaa piiri pääl, Mulgimaa
ja muu ilma veere pääl. Linnakse elust ja inimestest tääp
piaaigu kikke muuseumi pernaine Anu Laarmann.
Kas Mõisakülän om iki mulgi vaimu tunda ja kas inimese
piave ennest mulkes?
Mia esi ole Mõisakülän sündünü,
koolin käinu ja elänu juba kavvemp ku puulsada aastet. Miu
esä sündüs Kullan, kos olli temä
suur vahmiil ja tuuperäst mia
kõnele kah Kulla kandi mulgi
kiilt. Laarmanide sugupuu ulatep
aastese 1700 ja miu esiesäde om
ollu nii kunstniku ku kuulmeistre. Esä kõnel kik aig mulgi kiilt,
a mia sai sellele pihta alle sis, ku
akassive Mulgi mälumängu, kos
mulgi keele küsümüste vastusse
miu täädmistege es klapi.
Mõisakülän om mulgi vaimu
iki tunda. Ku vanembide inemistege kõneleme akka, sis esi
kah aru ei saa, ku juba kõneleme
tõistmuudu kiilt. Aigu tagasi, ku
Mõisakülän elu käimä läits, tulli
ulga inemisi Aliste ja Kulla kandist siia eläme ja niimuudu kõneleve siinse vanainemise oma
mulgi kiilt. Ja sii om jäänu miule
kah külgi. Päälegi kõneldes nüid
ju latseaian ja koolin kah mulgi
keelest ja latse ää meelege tantsive ja laulave oman keelen. Peris
rahvarõõvin mulke saap näta
sis, ku miski pidupäiv om. Mia
pia äbige tunnisteme, et miul
omal mulgi rõõvit ei ole.
Kõneleme prilla kate tähtsa
sündmuse vahepääl: mineve aaste lõpun sai Mõisakülä
muuseum poolesaa aaste vanutses ja tuleve aaste saap siul
20 aastet aast, ku akassit sedä
muuseumit vedäme.
Lännu aaste viimätsel kuul olli
jah tuu tähtis päiv, ku muusium
sai puul saandit vanas. Nigu miu
esä ütles, et ädä ei käi müüdä
kive egä kände, iki müüdä inemisi, sis tulli siikõrd kurjale tõvele alla vandu. Ku tuleve sui om
paremp aig, tõbi kadunu, sis om
laan kodukandipäive aigu tetä
muusiumin suuremp välläpanek
ja muud kah viil.

Mia ole muusiumin tüül
ollu pia kaitskümmend aastet.
Egä mia mudu ei oles, ku äste
ei miildis. Miule om muusium
ku tükk oma enge. Mia ole siin
pallu oma pääge mõtelnu ja oma
käe järgi sätnu. Ega nüid ei ole
muusium enämp paik, kus piap
vakka oleme ja aigamüüdä astma. Mia ole nännu siin tilliksit
latsi, kes nüid juba suure, tuleve
ja näitäve miule joba oma latsi.
No sis kaeve muusiumit kah,
aga iki kõlisteve ette, et kas sia,
muusiumi-Anu, olet iki sääl. No
ja miul tule sis iki ikk pääle suurest äämeelest. Mia olevet nigu
muusiumitädi, kedä piap Mõisakülän nägeme. Aig ja aaste om
tõeste kippeste lännü.
Mes om Mõisakülä muuseumin
säänest, mida mujal ei näe?
Siin om nätä mede kuulsa jõumihe Arnold Luhaääre olümpiamedali ja vällän raudtii pääl
saap ää ilmage dresiinige sõita.
Kes esi pelgäp, sis mia avite.
Siast sõitu kuskil mujal Eestimaa pääl tetä ei saa. No ja muduki om muusiumin pallu tõistmuudu kraami, nõnda et egäüits
levväp just sedä, mes temä vahti
tahap. Siin om käinu pudeli- ja
märgiuvilisi. Mõni vahip mitu
tunni vanu pildialbumisi.
Kas talve käip iki inimesi kah
muuseumin ja kudas koroonaviirus muuseumitüüle mõjonu
om?
Muusiumin om nigu luudusen
mitu aasteaiga. Tali om sääne tasemp. Talvitsel aal käip koolilatsi,
kel vaja uurmisetüüsit tetä. Alle
käis tore vanaemä, kelle latselatsel
vaja Pärnu koolin tüü tetä. Tulep
üits tore tüü mede olümpia-Arnoldist. Ja talvine aig kulup ärä
paperde ja asju kõrdasäädmise
pääle. Sii om sii tüü, mis kõrvalisele silmäle vällä ei paista. Aga
koroonast kõnelden akkap miul
peris lämmi kohe. Nii ku mullu
maikuul piirang päält võeti, akas
rahvas vuurma. Iki ütsi ja ulgi,
autuge ja bussige, esiki koera ollive üten võet. Muudsal aal om
ütelus nädäli kohta, et kaitskümmend neli seitse. Muusiumin olli
miul tüüd kaitskümmend viis
katessa. Mia sai vist kokku mõni

päiv vaba olla, sest suvi olli ilus
ja ma ei oles mõistan unen kah
nätä, et Eestimaa pääl nõnnapallu inemisi om. Ja na lubasive kik
sii suvi tagasi tulla. Vällämaalasi
olli kah peris ulka. Mia ei mäletegi säänset suve – vahepääl es ole
aiga päevä joosul levätükki kah
suhu pista.
Mes Mõisakülän pääle muuseumi vaatemise viil tetä om?
Meil om ää kuuntüü Mõisakülä
luteriusu kirikuge. Ku suurembe rupi tuleve, sis käime kirikun
kah. Kiriku-Niina (Niina Jegorova) tiip usse valla ja sääl saa
ma puul muusiumijuttu ärä kõnelde. Võõra istuve penke pääl
ja aalugu om nii tore kõnelde.
Riigipiir om ju kah kohe kiriku
külle all ja alati oleme tennu tiiru piiriposti manu. Ja et asi viil
toremp oles, ole ma kõlistanu
Lätimaale Ipiku puuti Gunitale.
No sedä piap oma silmäge kaeme, ku suure linna inemise litsuve ennest tilliksese puuti sissi
ja viil jääp vällä pikk saba kah. Ja
sis tetäs küläpoodist pilti nigu ilmaimest. Nüid ju suure ostukeskuse ja küläpuut nigu muusium.
Nii et siin kandin om tetä küll ja
viil. Ja ku om plaan tulla, piap
oma neli tunni aiga varume.
Ku vanast ollive Mõisakülä
päämise tüüandja raudtii ja
massineehitus, sis mes inimese
nüidsel aal teeve?
Niisama vabriku uugave iki edesi,
a tetäs sääl sehen muid asju. Mõisakülän om mitmit ettevõttit, om
metalli- ja puutüüd. Om kuul ja
latseaid, rohupuut ja muu paiga.
Kultuurimajan, noordekeskusen,
raamatukogun ja käsitüütuan
levväp egäüits tegemist. Muduki
tuvvas leib oma lavva pääle kah
Pärnust, Villändist, Abjast, Nõmmest, Tihemetsast… Egäüits
rabap, kus saap. Me ju mulgi! A
kikse parempe meelege ollas suve
aigu oma aian. Mõisakülä maja
om inemisi täis tullu. Koroona
aigu otsiti paika, et suurdest majadest vällä saia ja siia om tullu
pallu võõrit. Muist neist om akanu siin eläme, a muist käive Mõisakülän puhkamen. Miul omal
om kah pallu lille ja sis õdagu ma
istu ja nuusute neid ja vahi tai-

Laarmani Anu om Mõisakülä muuseumi eng ja küläliste tiijuht joba
paarkümmend aastet.
Pilt: Lija Kornis

vast. Inemine piap õpma moluteme, nigu Fred Jüssi om ütelnu.
Tede naaber Abja-Paluoja om
nüid soome-ugri kultuuripäälinn. Kas sia näet, miast kasu võis
mulgi ja terve Mulgimaa sest
kultuuripäälinna aastest saia?
Muduki näe. Mia arva, et ku nüid
Abjan sii päälinnavärk peris valla lääp ja egätsugutsit sündmusi
kah oleme saap, sis lääp sii tääde
ku kulutuli üle Eestimaa ja suvel
piap Mulgi kõrts tõise uune viil
valla tegeme. Ku mõtelde mineveaaste rahvarände pääle, sis
tuup sii täädmine mede kanti
pallu võõrit. Egäüits meist saap
esi kah avite – tulep tetä lahke
nägu pähä ja olla oma kodupaiga
kikse paremp tiijuht. Ärge ommeti pelläke võõrit! Nii kuis külä
koerale, nii koer küläle – mida
etemp arvamine mede kandist
võõrile jääp, sedä rohkemp nemä
tagasi tuleve. Mulgimaa om kikse
ilusemp maa. Ja mulgi esi kikse
parempe inemise.
Sia näet pallu võõrast rahvast
ja vällämaalasi. Kas meil om
midägi, mida me esi küländ innate ei mõista?
Mia tää rohkemp Mõisakülä
kohta. Arilikult om egä aaste
muusiumin käinu nii viietõisku
eri riigi külälisi. Võõra ütleve, et
ku puhas siin om, ku ilus ja lille
täis linn ja ku ilusa aia. A no priipäivil na imesteve, et kus sis inemise om. Mia vasta, et na puha
omgi oma iluste aide sehen.
Tore vene rahvusest poisi teive
lühikse vilmi mede linnast. Sedä

saap kaia muusiumi näoraamatu lehe päält. Vaadessi esi kah
sedä vilmi ja no tõeste ilus om
mede Mõisakülä. Poisi viil imestive, et nõnda kõrran kik, mitte
papretükki kah es ole uulitse
pääl. Egäüits, kes oma juure õigen paigan mulda aanu, tääp, et
temä kotus om kikse etemp ja
sedä paika temä oiap. Aga vällämaalase seisäve ja engäve – õhk
pidävet oleme nõnda puhas ja
luuduse värvi nõnda ilusa. Mia
lätsi kaits aastet tagasi suvel Ollandi aakirjanikege müüdä Rohileste Rööbäste kõndmiserada
ja me kõndsime katte kilumiitert neli tunni! Mia vahtsi, kudas
nemä vahtsive puid ja puhmit,
suumände ja puuokkit ja mudku
engässive… Ju sis sii Mulgimaa
üits väärt maa om, et sedä õhku
piap ende sissi ahmma.
Mõisakülä om Eesti kige tillemb linn ja selle üle uhke. Kas
siin om iki kik olemen, mes
vaja, või om midägi puudu kah?
Me ei ole ju suurlinn. Mes tillukse paiga jaos vaja, om piaaigu
olemen. Et mia ole siin suuaure pääl üles kasunu, mälete eri
aigu. Kunagi olli siin resturaan,
nüid ei ole kohvipuuti kah. A
mede rahva päämine suuv om,
et rohupuut ja postikontur oles
olemen. Ja et tohtre manu saas,
oles latseaid ja koolimaja. Kaits
söögipuuti om ja bussi kah sõidave. Mia tunne ennest siin küll
toreste ja Mõisakülä om miule
armas kodulinn.
Küsüs Ilves Kristi
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Sirku näep sii aaste Abja
raamatupoodi akne pääl

M

ulgimaa päälinna om
jõudan soome-ugri kultuuripäälinne tähistev Sirk.
Kes ta siande om?
Läänemeresoome rahvaste perimuse järgi tekkusi mailm linnumunast. Enne sedä ollive olemen
pallalt taevas ja ilmatu suur iidne ookean, mille kohal ilmalind
omale pesäkotust ots. Ku ta leid
paraje ütsiku mättä, munes ta selle pääle kolm muna. Tuuleiil veerit nii muna merre ja neist saive
taevas, maa, päe, kuu ja tähe.
Soome-ugri kultuuripäälinne Sirgu siibu küllen om üttekokku 26 sulge, kummagil siiväl
13. Egä sulg tähistep ütte soome-ugri rahvast.
Mulgimaa päälinna lennäs
Sirk maride küläst Miškinost,
mes om Baškiirian.
Sii om joba tõine soome-ugri
kultuuripäälinne Sirk. Edimene
lind, kelle siivä ollive allapoole,
sai valmis 2013. aastel ja anti üle
edimesele kultuuripäälinnale
Bõgõle ja sinna om ta nüid jäänu
vanaduspõlve kah pidäme. Tõise

Lämmi kasuk einäkuhja sihen
Esä ja poig lätsive talve obeseriige suu viirde einu kodu tuuma.
Tii pääl akas poig külmä kaibame.
“Sõidame sis kähku,” ütel
esä, “miul jäi suvel einäaal kasuk einde sissi, säält võit ta nüid
omale selgä panna.”
Ku na einäkuhja manu jõusive, ütel esä: “Akka nüid pakilt
einu rii pääle tõstma, sõs saat
kasuku kätte!”

Poig olli joba puul kuhja rii
pääle tõstan, kasukut es paista
kunnigil. A selle suure tüüge olli
poisil nahk sellän liges minnu ja
kasukut es ole enämb vajagi.
Esä ütel sõs naarden: “Ei ole
mul siin einde sihen üttegi kasukut. Ku tahat külmäst valla saia,
sõs tii tüüd!”
Eesti rahvajutt

Ruute sissi om ärä paetet 10 süüki, mida mulgi talve sööve.
UASUPP, ERNESUPP, MULGIPUDER, SIAJALA, MULGIKAPSTA, SUURMEPUDER, RÜÄLEIB, VASTLESAI, AHJUKARDULE, KESVÄKARASK.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

Pilt: Finno-Ugric Capitals Of Culture /FB

Sirgu siivä om sirutet üles taeva
poole ja tähisteve soome-ugri
liikmise ja kultuuripäälinne lenduminekut. Mõlembe Sirgu tei
valmis Peipsimaa meister Varunin Pavel.
2021. aastel om Abja-Paluo-

ja soome-ugri kultuuripäälinn
ja Sirk jääp terves aastes Abja
raamatupoodi akne pääle, et sis
uvveste lendu minna ja käändä
oma nokk järgmise soome-ugri
kultuuripäälinna poole.
ÜM

29. mail tulep Karksin suur Mulgi pidu,
mille manu käip kah uhke Mulgi laat üten
mulgi keele, laulu-tansu, söögi ja mustridege.

Tulge
laadale
kaupleme!
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna. Kirjute sii
juti pääle!
KULUTE ÜTTE TULUTE ILMÄN TUNNI ÄRÄ.
Värvi
pilt
numbride
järgi
iluste
ärä!
Mes
puu
vällä
tulli?

Aage oma suitsuahju lämmes
ja pange sukavarda liikma, sest kik
Mulgimaa käsitüülise ja söögipakja om oodet
29. mail oma kaubage Karksi rahvamaja taga latsi pääle.
Küsi täädust manu ja pane ennest kirja: kultuurikeskus@karksi.ee

Nalla kah

Vana mulk akkap sureme
ja kutsup sängi viirde ää sõbra:
“Sia, Jaan, kanna uult, et mu matusse oles uhke. Kigil peielistel
olgu musta pidurõõva.”
“Olgu pääle, Märt, a mul ei
ole endel kah musta ülikonda.”
“Sa võit miu oma ärä osta,
miul ei ole ju enämb vaja. Ma
anna siule ää innage.”

***

“Mes om liiter?” küsüp kuulmeister Juku käest.
Juku mõtlep raasike ja kostap: “Piaaigu sama mes miiter,
pallalt vedel.”

***

Kes om sõber?
Sõber om inime, kes tääp
siust kikke ja selle kige pääle
vaatemede piap siust lugu.

***

“Kae, omgi susi söönu ja
lamba terve,” ütel unt, ku olli
karjatse nahka pannu.

***

Mulgi peremiis olli suremen.
Pere koguni temä sängi ümmer.
Miis vaades ümmerringi ja
küsse: “Kas naine om siin?”
“Mia ole iki siu kõrvan, kul-

lake,” kost naine.
“Kas latse om kah siin?”
“Jah, esä, oleme puha siin,”
vastassive latse.
“A sugulese, kos nii om?”
“Kik om siin,” tulli vastus.
Selle pääle kärät vanamiis
kurjaste: “Ku kik om siin, mesperäst sis köögin tuli palap?!”

***

“Kuule, esä, kui kavva sa
emäge olet joba abielun ollu?”
küsüp poig.
“Kuus aastet,” vastap esä.
“Ja kui kavva sa viil piat oleme?”

1 – sinine

2 – rohilene

3 – pruun

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.

