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Abja koolin võeti mulgi asja
aamine tubliste ette
M

ihklekuul kik om uus.
Abja
gümnaasiumin
om uus direktur Lindvesti Laine ja viil mitmit uusi
ja põnevit ürjätusi, näituses
mulgi kultuuriluu tunni egän
kooliastmen ja koolivorm
kolmanden lassin.
Edimesel septembrel ollive kolmande lassi latse aktusel kik
punamustan koolivormin ja
paistsive tõiste ulgast äste vällä. “Mulgiperäne koolivorm olli
latsevanembe Grenbergi Ave ja
lassijuhateje Pilgu Annely ütine mõte ja ettevõtmine. Mia
sai sellest täädä nädäl aiga enne
kooliaaste akatust ja inda väige
sedä ütist ettevõtmist. Just nii
omgi õige – koolivormi mõte
piaski tuleme just latsevanembide puult, sest nemä paneve oma
latse rõõvise ja nende ja laste
ende arvamine om asja man
kige tähtsamb,” kõnel Lindvesti
Laine ja ütel, et edimene tagasiside om ollu ää, laste vällänägemist om kitetu, latse esi om
rahul ja joba om mõni tõine lassijuhateje kah valmis oma lassige koolivormi teemat aruteme.

Kevädine mõte sai
sügüses teos
“Mõte tekkusi keväde, kui lassijuhateje kuts miu egäaastesele
jutuaamisele. Mia kõneli, et miu
tüdär taht koolin kävvä pallalt
retuuse ja T-särkege, a miu arust
ei passi nõndaviisi kävvä. Kik
aig käip latsege vaielus, mes selgä panna. Miule ei miildi, kudas
noore rõõvin käive, ei ole viisakit rõõvit koolin egä esiki sõs, ku
püüne pääl üles astutes. Pallalt
spordisärgi ja ketsi egäl puul,”
kõnel latsevanemb Grenbergi
Ave sellest, kudas koolivormi
mõte idaneme akas. “Vorm tiip
latsevanembe elu pallu kergembes ja kokkuvõtten odavembes
kah. Õnnes olli mul asja kerge
edesi aade, kuna mia täädsi ütte
tuttavet, kes tiip siandsit asju.
Mia pallessi tedä, et ta tiis meile valimises mõne mulgiperätse
koolivormi näidisse.”
Muduki es ole esmalt täädä, kas tõise latsevanembe kah

Abja gümnaasiumi 3. lassi latse ja lassijuhateje edimesel koolipäeväl uvven koolivormin.

ettevõtmisege üten tuleve, a
kuna iistvedäjil silmä säräsive,
olli kergemb asja aade. Kutsuti
kokku lassikuunolek ja näidäti,
miandse vormi om vällä pakku.
Ütenkuun valiti meeleperäne
vorm vällä ja telliti ärä.
Vormi manu käip mitu eri
asja, mille vahel saap valide ja
telli kas kik, et neid vahete, või
üits ja kige meeleperätsemb.
Valide om must või punane
polosärk lühikside või pikke
käistege, must või punane pusa,
tüdrikidel om must lisseeritu
undruk, poisi valive esi
manu tume püksi. Särkel ja pusadel om
käiste pääl must
või
punane
kaaruspaglamuster ja rinna ihen kooli
märk. Vormi
tei valmis osaühing
Unifashion, Swiiter
koolivorm.
“Väige uhke
olli vormin latsi
edimesel koolipäeväl vaadete.

Mia looda, et selle ettevõtmisege
õhuteme tervet Abja gümnaasiumi ja tõisi Mulgimaa kuule
kah iiskuju võtma ja mulgiperätse koolivormi pääle mõtleme. Vorm luup oma kooli tunde
ja õhutep mulgi endetäädmist,”
ütel Grenberg.

Mulgi kultuurilugu
egän kooliastmen
Pääle mulgiperätse vormi om
Abja kooli sisu kah sii aaste pallu rohkemb mulgi teema poole kaldunu. Egän kooliastmen

saave õpilase mulgi kultuuriluu
tunnin täädust Mulgimaast.
“Abja gümnaasium om ju Mulgimaa päälinna kuul. Ku me esi
siin oma keelest ja kultuurist
lugu ei pia, sis kes sedä viil pias
tegeme? Mede kohus om oma
latsi sel teemal aride,” sellät direktur Lindvesti Laine.
Prilla saap mulgi kiilt ja kultuuri tundma õppi egän kooliastmen ütel aastel ek sis tõisen,
viienden ja kahessanden lassin
om nädälin üits kõrd mulgi
kultuuriluu tunn. Gümnaasiumiosan olli mulgi kultuuriluu
kursus joba ennemb
õppekavan ja sii
jääp muduki kah
edesi.
“Neid
tunne annave
mede oma
kooli kuulmeistre,
laste vanuse järgi vaadetes, mida
täpselt õpete.
Täädust andas
Mulgimaast, mulgi rõõvastest, söö-

Pilt: Grenbergi Ave

gist, aaluust, keelest, kommetest
ja kigest muust, mes Mulgimaa
esieräligus tiip,” sellät Lindvest
ja ütel, et tänu neile tunnele om
kuulmeistre esi kah uvitet mulgi
teemade uurmisest ja õpmisest.
“Me indame väige Mulgi Kultuuri Instituudi puult vällä ant
õppematerjaale, mes om õpetemise man kuulmeistrele suures
abis. Kindlaste om mõni õpeteje
kah instituudi puult pakutevele
mulgi keele ja kultuuri õppusele
tulemen.”
Mulgi Kultuuri Instituudi
juhateje Grenbergi Ave ütel, et
temäl om Abja kooli üle väige
ää miil. “Suur rõõm, et mulgi
kultuuriluu tunne om manu tullu ja mulgi asi om koolin vunki
manu saanu. Keväde pidäsime
ju üten koolijuhtege laani, kudas
mulgimiilsust rohkemb kuulese
tuvva ja tore om nätä, et sügüses
om edimese sammu joba astutu.
Mia usu, et sii om alle akatus ja
tõise kooli võtave kah asja tõsitsembelt ette.”
Ilves Kristi
toimeteje
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Instituut and tilliksile mulkele
koolitiile üten mulgikiilse Jussikse

K

ik latse, kes sii aaste Mulgimaal edimesse lassi
lätsive, saive Mulgi Kultuuri
Instituudi puult kingituses
ildaaigu vällä tullu mulgikiilse raamatu “Jussikse seidse
sõpra”.

“Jussikese seitse sõpra” om Mulgimaalt peri kirjanigu Väljal Silvi kuulus lasteraamat, mida om
ümmer pant palludese keeltese,
nüid om ta mulgi keelen kah olemen. Aast aiga om kuulmeistre
sedä lastel edimeses kodulugemises andan. Mulgikiilse Jussikse abige saave nüid latse kohe
kah mulgi keelege tutvust tetä.
“Aaluuline Mulgimaa om
prilla jagat kate maakonna ja
kolme valla vahel. Ütitse mulgi
kultuuri ja endetäädmise oidmise ja edesikandmise man om
kuulel tähtis osa kanda,” kõnel
Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje Grenbergi Ave ja ütel, et
peris mitmen Mulgi, Villändi ja
Tõrva valla koolin saave latse sii
aaste mulgi keele ja kultuurige
tutvust tetä, olgu sii sis koolitunnin, vabalt valiteve aine tunnin
või uviringin.
Kokku saive 1. septembrel
raamatu rohkemb ku 200 koolitiid ürjänu last ja pääle selle kik
Mulgimaa kooliraamatukogude.
“Käimän om ju raamatukogude
aaste kah ja om tähtis, et kohalik
kiil ja kultuur oles sääl kättesaadav ja paistas kige muu ulgast
äste vällä,” ütel Grenbergi Ave.

Kik Mulgimaa 1. lassi latse saive siikõrd instituudi puult kingituses mulgikiilse raamatu “Jussikse seidse sõpra”. Pildi pääl rõõmusteve kingituse üle
Abja kooli latse.
Pilt: Koorti Keijo

Muduki ei anda omakultuuriõppust pallalt koolilastel.
“Joba mitmendet aastet lääve
jälle käimä kah keelepesätunni
Mulgimaa lasteaidun – sii aaste Karksi-Nuia, Abja-Paluoja,
Paistu, Ritsu ja Ala lasteaian.
Keelepesätunne viip läbi Laande
Alli, kes käip egän lasteaian üte
kõrra kuun. Terve ommukupooliku käive nii mäng, õpmine
ku muu toimetuse puha mulgi
keelen. Egä kõrd loetes lastel
ette üits mulgikiilne lugu, õpites mulgikiilsit laule ja mänge.
Väige tähtis om latse joba maast
madalest mängu abige oma kandi keele ja kultuuriperänduse

manu juhate,” sellät Grenberg.
Nagu egä sügüse, akkave
instituudi iistvedämisege mulgi
keele ja kultuuri koolituse ja keeleringi täiskasunu inimestel kah.
Mulgi keele ringi käive kuun Abjan, Mustla pääl ja Tõrvan kaits
kõrda kuun, puultõisku tunni
kõrrage. Õpetejide ja ammatnike koolitus om egä kuu üits kõrd,
puul päevä kõrrage. Õpeteve Ilves Kristi ja Laande Alli.
Tarvastu mulgi keele ring
saap kokku kaits kõrda kuun
kolmabelt kell 15 Mustla pääl
Tarvastu raamatukogun. Tõrva
ringi kokkusaamise om riidesel
päeväl kell 16 Tõrva raamatuko-

gun. Abja ring saap kokku nelläbelt kell 18 Abja raamatukogun.
“Keeleringese om oodet egän
ian inimese, kel om uvi oma kandi keele ja kultuuri vastu,” kõnel
Grenberg. “Mulgi keele ja kultuuri koolitus om mõteldu koolija lasteaiaõpetejidel, ammatnikel,
kultuuri- ja raamatukogutüütejil,
ettevõtjil ja kigil tõistel uvilistel, kes tunneve, et mulgi keele
ja kultuuri tundmine võip neile
oma tüü man abis olla.”
Õpmine ja õppematerjali om
osalistel prii. Ringi või koolitusele tuleje ei pia oleme põline mulk
ja mulgi kiilt mõistma, päätähtis
om uvi kohaligu perimuskultuu-

ri vastu. Keele kõrvan vaadetes
laiembelt kah muid teemasit:
kõneldes söögist, rõõvastest,
kommetest, aaluust ja pallust
muust. Pääle selle saave osalise
täädust sellest, mes prilla Mulgimaal tetäs: mulgikiilsest kirjavarast, tähtsämbidest sündmustest,
murdeluule- ja lauluvõistelustest, ütenkuun vaadetes ärä uvve
mulgikiilse vilmi, kulletes ära
laulu, raadju- ja telesaate.
Mulgi keele ringe ja koolitust
kõrraldep Mulgi Kultuuri Instituut, raha tulep Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri toetusmeetmest.
YM

Vägeve laani – Mulgi Kultuuri Instituut tiip seidsme aaste kava

T

äoaaste paastumaarjapäeväl pidäsive Mulgi
Kultuuri Instituudi (MKI)
asjalise laani, kudas toimete
sedäsi, et sügüses saas valmis
instituudi uus arengukava.
Uut laani om vaja, sest vana
laani tähtaig akkap selle aastege otsa saama.

Nõndasamate om instituudi rüpest vällä kasunu kavva kantu
latseke, MTÜ Mulgi Elamuskeskus, kellel instituut kaasavaras
oma äriregistre numbre üten
and ja sis esi uvve sai. Nõnda
oles MKI nagu alle 09.02.2021
luudu, instituudil oles jusku
jälle uus tulemine, mille sihke
aastides 2022 kuni 2030 luudav
arengukava sääjäp.
Mia ole üten instituudi juhateje Grenbergi Ave, mulke
lehe toimeteje Ilves Kristi ja tuliengelise mulke kommete oidje
Laande Allige selle aaste keväde
ja suvel kuulu ja lugenu arengu-

Noore akkaje mulgi Kanguri Kermo, Kruuse Birgit ja Liivsoni Leana arengukava arutemisel. Pilt: Grenbergi Ave

kava arutemisel käinu inimeste
mõttit. Mia tahas isu ja uvi ärgitemises tedege neist kümmet
jagade.
Vällä om pakut säändsit
mõttit:
• Paneme Mulgimaa linnese
ja külädese vällä mulgikiilse uu-

litsesildi, tähtside majade nime,
tiiviida ja sildi;
• Teeme mulgi keele õppekava lasteaialastel, põhikooli ja
gümnaasiumi õpilastel, valikaine kava ülikoolil, täiskasunide
jaos jututua;
• Olgu Mulgi vanembe vali-

mine avalik ja mulke siduv ettevõtmine;
• Tulgu mulgikiilside meeme
võistelusi;
• Võtame ammatise mulgi,
kes saap mulgis olemise, mulgi
keele kõnelemise ja mulgi rõõvaste kandmise iist aastepalka;

• Avaligu uune ja kõrda tettäve kortermajade võis ehti mulgi mustridege;
• Otsime mulgikiilse suunamudije;
• Teeme egä aaste mulgi keele ja kultuuri nädäli, mes tuus
mulgi asja tähelepanu ala ja ärgites mulke ütteoidmist;
• Viime Mulgi kultuuriruumi UNESCO suulise ja vaimse
maailmaperänduse nimekirja;
• Teeme mulgikiilse podcasti!
Arengukava kondikava om
nüid kokku saanu, a ei ole viil
lukku pantu. Küll näis, mes neist
kümnest siin mainit mõttest saa:
saave sissi või jääve vällä.
Ää lehelugeje, või olla, et
sia tahat oma mõttit kah manu
panna? Neid oodetes septembrekuu lõpuni aadressi pääle
mki@mulgimaa.ee või kõliste
Avele tel 5885 7355.
Koorep Piret, mulk
Mulgi kiil: Ilves Kristi
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Nimepuie
istutemine
Mulgimaal
om vana, aga
elun komme
O

m olemen kombit, mida
me oleme nännu ja tennu, aga ei mõista arvate, et sii
om vanarahva komme, mida
me esi nüid edesi kanname.
Üits siande komme om puie
istutemine mõne tähtsa päivä
puhus.

nest juhust es tule ette, küll aga
juhtusi, et inimene olli ammu
surnu, aga temä puu olli iki ää
tervise man. Üits emä olevet
küll ütelnu, et ei lupa vanembidel oma latsele puud istute. Ta
es selete midägi, aga võip arvate, et mõne präeguse aa inimese
ei kannate siandsit asju vällä, et
peat puu päält vaateme, kudas
su latsel elu lätt.
Tõisest küllest võetas neid
asju pallalt ku ilusit vanu kombit. Kas nüid enämp mõteldes,
et tüdriklatsel oles põse punatse
kui ubine temä puu otsan või et
ta oles suures saaden niisama
villäkandev? Kas mõteldes, et
abielu oles sama pikaialine ja tugev kui paarile istutetu tammepuu? Enämpest ei mõtelde, aga
tetäs iki edesi. Ja sii om tähtis
asi – elun rahvakultuur.
Nüid om Eesti vaimse kultuuriperänduse nimekirjan kah
sissikanne “Nimeliste puude istutamine Mulgimaal”. Kes taht
Mulgimaa nimepuiest raasike
rohkemp täädä, saap sedä uurmisetüüd Eesti Rahvakultuuri
Keskuse kodulehe päält lugede.

Om tuu sis sündinu laits või
vastne abieluühendus – iki tule
inimestel miilde, et võis üte
puu istute. Nimepuu, õnnepuu, engepuu, kasupuu – nii
nime näitäse, et sii tillike puu
peap asjaosalistele õnne tuume
ja nendege üten ää tervise man
püsime.
Viimatsel aal oleme kik
kuulnu, et siin ja sääl istutedes
peris terve tammik kõrrage, igal
taimeksel nimesilt küllen. Sii
om vast õige kah, ku mõtelde,
et igaütel ei ole kotust, kus puu
mulda pista.
Mulgimaal om nimepuie
istutemine au sehen. Vanaste
vaadeti oolege, kas puu iki äste
kasvas. Ku ärä kujus, sis pelläti,
et inimesel võip kah tervis käest
minna. Ku mia akassi sedä teemat uurme, sis küsse, kas om
teedä juhussit, kus inimene om
üten puuge surnu. Üttegi sia-

Tarvastu raamatukogu ihen kasvap presidendi tamm, mille istut sinna 2011. aastel president Toomas Hendrik
Ilves, ku ta Tarvastun käimän olli. 		
Pilt: Ilves Kristi

Müürsepä Kairi
sissikande autur

***

M

ulgimaalt peri koorijuhateje ja eliluuja Simmi
Juhan om sündünü Villändimaal Kivilõppen. Temä kodupaigan, Simmi talun kasvap mitu põlist tammepuud,
mille kohta om kõneldu, et
neid olevet istutet laste sünni
puhul. Neist üte, lage pääl kasuve tamme ala om Juhanile
mälestuslaadige kivi pantu.
Ku Juhani latselatselaits 2019.
aaste suvel naisevõtulaane pidäs,
sis olli temä kindel suuv ja tahtmine oma elu üits tähtsamb
sündmus esivanembide aus just
selle puu all toimete.
Prilla ei ole talu küll enämb
Simmi pere kähen, sääl toime-

tep tüükas pernaine Lea. Mälestustepuu om nüid keset obesekarjamaad ja keväde olli sääl
ümmer peris porine. A suves sai
kotus lahke perenaise abige ilus
ja rohilene. Pulm olli einäkuu
lõpun väige lämme ilmage, a Juhani tamm and parasjagu varju
ja jahutust. Üle pikä aa olli tamme all jälle kuun pallu Simme ja
paist, et Juhanile sääl üleven pilvepiiri pääl kah miildis ...
Talu pernaine Lea kink
noordel tillikse tammepuu, mes
kasvatet sellesama puu tõhvist ja
nüid om siin Eestimaa pääl jälle
üits tillike Simmi tamm jõudu
kogumen.
Tammisaare Raili

Pruutpaar 2019. aaste suvel Kivilõppen Simmi tamme all. 		

Pilt: Kuusk Oliver
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L atsele

N alla kah

Kuulmeister küsüp Juku
käest: “Ütle kolm asja, mes siule
kooli man miildive!”
Juku: “Jaanikuu, einäkuu,
lõikusekuu.”

***

Tule, tii tutvust mulgi
keele ja kultuurige!
Abja murdering

Kuulmeister ütlep: “Kik, kes
ennest rumales piave, tõusku
püsti!”
Kennigi ei tõusu. Viimäte
aap Juku ennest aigapidi püsti.
“Nõnda et sia, Juku, arvat, et
olet puupää?” uurip õpeteje.
“Ei arva, aga jusku piinlik
olli nätä, et te ütsinde siin seisma piade,” kostap Juku.

Kokkusaamise kaits kõrda kuun kolmabeld kell 15 Mustla pääl Tarvastu raamatukogun.
Õpetep Kristi Ilves. Kokkusaamine 21. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

***

Tõrva murdering

Kaits miist lääve õhtu müüdä
tiid kodu poole. Äkki näeve, et
tii veeren raavin ukerdep viil
üits miis.
“Näe, sii om purjun pääge
raavi sadanu ja ei saa nüid kudagimuudu vällä,” ütlep üits.
“Sii miis ei ole purjun, temä
om pime,” vaidlep tõine vastu.
Sõbra ei jõvva kudagi ütele
nõule. Na lääve ja küsüve raavin
ukerdeje ende käest.
“Tääde, mihe, teil om mõlembel õigus,” kostap raavi põhjast.

***

“Silmänägemine om väige viletsas jäänu, ei näe enämb
piaaigu mitte midägi,” kaibap
miis tohtre man.
“Kas sia päeväkerä näet taevan?” uurip arst.
“Näe küll,” kostap miis.
“No ku sia nõnda kaugele ärä
näet, mille üle sa sis ommeti kaibat!” imestep tohter.

KKokkusaamise kaits kõrda kuun nelläbelt kell 18
Abja raamatukogun. Õpetep Alli Laande.
Kokkusaamise 15. ja 29. septembrel.
Küsi manu tel 523 9232, e-post alli.laande@gmail.com.

Tarvastu murdering

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.
Keväde saap tunnistuse kah!
Õpeteve Alli Laande ja Kristi Ilves. Edimene kokkusaamine 28. 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.

www.mulgimaa.ee

Saata 1-5 märgusõnage
varustet mulgikiilset
luuletust aadressi pääle
mulgi@mulgivald.ee või
kuvääri sihen:
Mulgi Vallavalitsus,
Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja,
69403, Viljandi maakond.
Auinna om rahalise.
Noortel eri auinna.
Uuri täädust tel 5661 3433,
Peeter Rahnel või
peeter@mulgivald.ee

Ruute sissi om ärä paetet 9 nime, millege septembrekuud om
kutsut:
SÜGÜSE-, KANARBIKU-, JAHI-, PALUKU-, LEHEMINEKU-,
MIHKLE-, KOOLI-, KAALU-, LÕIKAMISE-kuu.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

10.–15. oktoobreni 2022

1. augustist 1. detsembreni 2022

Kriisa Enno
Kõttu tühjä undike
Tulgu kohe siiade,
kannate es talu.
võtku esi mullast.
Lõhas kippelt järve viirde,
Küll ta vaene üüd ja õikse,
pruuvse püündä kalu.
pandse ännä panti.
A es ole õnge temäl.
Avi tulliv pinnale,
Mikege küll püündä?
küssev õbelanti.
Ek om lihtsalt võimalik
Undike es saagi kala,
viist neid vällä üüdä.
ulgse üüse kurvalt.
Vai ku lubas särele
“Lõpete nüid joba ala!”
vihmäusse kullast?
nõuti vana paju alt.

Kokkusaamise kaits kõrda kuun riideld kell 16
Tõrva raamatukogun. Õpetep Kristi Ilves.
Kokkusaamine 23. septembrel.
Küsi manu tel 5344 8176, e-post kristi2205@gmail.com.

MULGI NÄDÄL
II Pent Nurmekunna
nimeline
mulgimurdeline
luulevõistelus

Nällän undike

10. oktoober – linapäev Eimtali muuseumin: ettekande, välläpaneku jm.
11. oktoober – mulgi söögi päev: Lõune-Eesti toidukonverenss
“Lõune-Eesti mokka müüdä kultuuriperändus“ ja
Mulgi söögi vestival Karksi-Nuia kultuurikeskusen. Mulgi süüke pakutes nii koduden ku asutusten.
12. oktoober – Mulgimaa lipu päev Mustla pääl Mulgi Majaka
man, uvve Mulgi vanembe välläkuulutemine. Mulgimaa lipu lehvive kigi asutuste ja kodude man!
13. oktoober – mulgi rõõvaste kandmise päev: kigil om tüü man,
koolin ja mujal sellän rahvarõõva või rahvusligu
rõõva.
14. oktoober – mulgi keele ja kirjanduse päev Tõrva kultuurimajan: ettekande, uvve mulgi kirjavara välläpanek
jne. Kik, kes mõistave, kõneleve mulgi kiilt!
15. oktoober – mulgi muusika päev: uute mulgikiilside laule
võisteluse lõpukonssert ja tõine mulgi kirjavara
ja käsitüü laat Karksi-Nuia Kultuurikeskusen.

Kae perrä www.mulgimaa.ee
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.
TÜLÜ TÜHI TARRE TUUP JUTT.

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.

