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Mulgi puder köüdäp mulgi kokku
Mulgi kultuuri instituut 

om võttan nõus viia 
Mulgi puder UNESCO vaimse 
kultuuriperänduse esindus-
nimekirja. Prilla käip selle ni-
mel kibe tüü ja toes saave olla 
kik mulgi, kes mede vaimupe-
rändust tähtsas piave. Taotlus 
tulep sissi anda 1. märtsis ja 
ses aas piave kik papre ja muu 
asja kõrran oleme.

Instituudi juhateje Grenbergi 
Ave ütel, et sii süük om mede 
aiga jõudan läbi mitme inimpõl-
ve, aaproovile vastu pidänu ja 
võis joba selleperäst UNESCOs-
se jõuda. “Mulgi puder om ju 
kigepäält üits äbemede ää süük, 
mida om söönu piaaigu egä Ees-
ti inime. Kudas sedä putru kut-
sutes, tetäs või mis puhul lavva 
pääle pannas, sii om egän kan-
din vähä omamuudu. Kikke sedä 
täädust akassimegi üten ERMi 
Eimtali muuseumige inimeste 
käest joba sügüse korjame. Kes 
ei ole viil vastanu, võis sedä iki 
enne 1. märtsi tetä. Küsimu-
se levväp www.mulgimaa.ee ja 
www.erm.ee veebilehe päält või 
Mulgi Kultuuri Instituudi Face-
booki-lehe päält. Papre pääl saap 
ankeete täitä Mulgimaa raama-
tukoguden,” kuts Grenberg üles. 

Kokkuvõte vastustest tetäs 
täätäves sügüse Mulgi konve-
rensil.

Laste jaos om instituut ja 
mulgikiilne lasteaakiri Täheke 
vällä kuuluten omaloomingu-
võisteluse pääliskirjage ”Mulk 
ja mulgi puder – kes neid jõvvas 
lahute”. Sinna oodetes nii egät-
sugutsen tehnikan pilte ku kah 
lugusit ja luuletusi Mulgi pudru 
tegemisest, süümisest ja kigest, 
mes selle teemage seot.  Osa 
võtma om oodet kigi Mulgimaa 
kuule 1.-6. lassi latse ja kige pa-
rembidele panep instituut auin-
na kah vällä. Osa saadet tüüdest 
avaldedes oktoobrekuul mulgi-
kiilsen Täheksen.  Tüüsit oode-
tes 23. veebruarini 2023.

UNESCO taotluse manu 
tulep mulkel panna kah 10 päe-
väpilti ja üits kümneminutiline 
vilmike, mes tiip võõrale õlpsas-
te selges, mesasi sii Mulgi puder 
om. Vilmi jaos om tettu Mulgi-
maal mitu võttepäevä.

20. jaanuaril olli osaühingu 
Menufi lmid vilmirupp Kark-
si-Nuian Kitzbergi gümnaasiu-

min, et võtta üles Mulgi pudru 
süümine ja tegemine koolin. 
Vilmi pääle sai üits söögivahe-
tunn ja Laande Alli Mulgi pudru 
tüükammer koolilastel. 

Kitzbergi gümnaasiumi di-
rektur Israeli Jaak ütel, et Mulgi 
putru pakutes koolin ariliguld 
üits kõrd kate kuu joosul.  ”Las-
tele sii puder mekip. Miu oma 
poig om näituses tõisen lassin 
ja temä jaos om sii üits lem-
miksüük. Pudru manu käive ju 
viil särvetet lihatükikse, suuliim, 
eri sorti värvilise salati. Mede 
kööginaise mõistave peris võ-
lukuntsi tetä,” kitt Israel ja tulet 

miilde, et mineve sügüse võitsi-
ve Kitzbergi gümnaasiumi koka 
Vilgats Viiri ja Purtsak Anne 
kah Mulgi pudru tegemise võis-
telusel pääauinna. 

“Sii UNESCOsse minek om 
õige tegu, sest ku üits asi saap 
tähelepanu, sis sedä oidas, viias 
edesi ja sellest kõneldes. Präe-
gutse koolinoore om ju tulevese 
otsusteje ja latsevanembe, kes 
kannave kodukandi kultuuri 
edesi. Laste kaudu jõvvame va-
nembideni, sest latse ju kodun 
kõneleve, mes koolin tetäs ja kõ-
neldes. Koolil om kogukonnan 
tähtis osa,” kinnit direktur. 

UNESCO indajide jaos om 
tähtis, et asi, mes nimekirja lääp, 
oles tervele kogukonnale väige 
tähtis ja et oma kandi rahvas 
sedä ettevõtmist toetes. Selle-
peräst kutsup instituut Mulgi-
maa inimesi üles  Mulgi pudru 
UNESCOsse minekut toeteme. 
Toetuses võip tetä kirja, vilmi-
jupikse, pildi või midägi muud, 
mes saap taotlusele manu pan-
na. Säält pias vällä tuleme, kes 
nii toeteje om (lubi, ühendus, 
sõpruskond, kuul, perekond 
vms), kos kandin ja millege na 
tegutseve, kui tähtis puder neile 
om ja kas oma kokkusaamistel 

tetäs või süvväs Mulgi putru. 
Muduki tulep kah selgeste väl-
lä ütelde, kas kogukond toetep 
Mulgi pudru UNESCO vaimse 
kultuuripäranduse esindusni-
mekirja kandmist. Küsimus-
te kõrral võip julgeste kirjute 
mki@mulgimaa.ee või kõliste 
numbre pääle 5885 7355.

Rojekti “Mulgi pärand 
UNESCOsse” avitep ellu viia 
LEADER meede, Mulgi pudru 
vilmi toetep Eesti Rahvakultuu-
ri Keskuse Mulgimaa perimus-
kultuuri  toetemise meede.

Ilves Kristi
toimeteje

Ku Kitzbergi gümnaasiumi koolilatse söögivahetunni aal Mulgi putru seive, käisive vilmimehe laudu vahel, et kik siis pudrusüümine üles võtta. 
Pildi: TaaVID Meedia

Pikä päevä lõpus saive pudru- ja vilmitegije üten koolidirekturige kah 
süümä istu.

Tarvastu gümnaasiumi õpeteje Mäeoru Aime ja 5. lassi latse om tennu 
seinälehe, mes annap täädust Mulgi pudrust ja UNESCOst. Pilt: Ilves Kristi



2 ÜITSAINUS MULGIMAA Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, veebruar 2023

Mulgimaa perimuskultuuri  
toetuse om täädä
Eesti Rahvakultuuri Kes-

kuse Mulgimaa perimus-
kultuuri toetemise abinõu 
om mede omakultuuri toeten 
joba ulka aastit. Tänu sellele 
saave teos nii joba täädä-tun-
tu ettevõtmise ku kah peris 
uvve akatuse.

Näituses saap just tänu sellele 
toetusele ilmude aaleht Üitsai-
nus Mulgimaa, lasteaidun tetäs 
keelepesäsit, raamatukoguden 
murderinge, säetes kokku suurt 

mulgi sõnaraamatut, tetäs Lilli 
luudusmaja man lastel perimus-
laagrit, kõrraldedes Mulgimaa 
peremängu, andas vällä mulgi-
kiilsit raamatit, Tähekest ja al-
manakki.

2023. aastel saive toetusera-
ha 29 ettevõtmist ja raha anti 
kokku vällä 122 389 eurut ek 
raasike rohkemb ku minevaaste.

Pilte pääl om tegemise, mes 
saive perimuskultuuri toetemise 
abinõu toel teos 2022. aastel.

YM

Sakala miiskuur Mulgi nädälil tõisel mulgikiilside laule võistelusel üles 
astman.  Pilt: TaaVID Meedia

Mulgimaa peremängulise Sudiste külämaja man lustman. Pilt: Koppel Kati

Lilli luudusmajan õpet perimuskultuuri laagrese tullu lastel Mulgi korbi 
tegemist Ambose Liina.  Pilt: Laanemetsa Ly

Mulke seltsi nõnamiis Saare Ene mulgi kirjavara laadal mulgi almanak-
ke müümän.  Pilt: Liivsoni Leana

Toetuse saaja Rojekti nimi Antu 
raha

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Mulgi Kultuuri Instituudi arendustegevus 2023 42 

157

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut

Õpeteme mulgi kiilt (murderingi, keelepesäde, 
koolituse) 7855

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Aaleht Üitsainus Mulgimaa 5210

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Suur mulgi sõnaraamat 2023, jakurojekt 5834

Tõrva vald VII Mulgi pidu “Mulgi pulm” 8000

Mittetulundusühing Lilli Luuduskeskus Mulgi laagre lastele Lilli luudusmajan 2023 4100

August Kitzbergi nimeline Gümnaa-
sium

Saame tuttaves Karksi kihelkonna luuduslike 
pühäkotustege 1080

Tarvastu gümnaasium Mulgi kultuur koolipengile lähembele 4890

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut

Mulgikiilse multivilmi tüükambre jutuvestivalil 
Ööbikuüü 1000

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Vilm Mulgi pudrust UNESCOle 6620

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut XIV Mulgi konverenss 2065

Tõrva gümnaasium Mulgi keele, kultuuri, pühäkotuste õppuse 
Tõrva gümnaasiumi lastele 4000

Eesti Kirjandusmuuseum Mulgimaa muinasjutu 3146

Eesti Folkloorinõukogu Mulgi rahvusvahelisel perimuspidul Baltica 
2023 2900

Sihtasutus Kultuurileht Täheke mulgi keelen 2023 2525

Tartu ülikuul Mulgi keele ja kultuuri tegemise Tartu ülikoolin 2500

Abja gümnaasium Mulgi keele ja kultuuri õpmist toeteve tegemise 2119

Osaühing Neli Venda Lõõtsapilli soetemine Karksi-Nuia muusika-
kooli õpilasele 2000

MTÜ Mulgimaa Peremäng Mulgimaa Peremäng 2023 1500

Mulgi vald Halliste põhikooli rojekt “Mulgi valla noorde 
keele- ja kultuurilaager 2023” 1798

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Mulgi uudise ERRin ja Sakalan 1330

Mittetulundusühing Loomise Maailm Eesti vaimse kultuuriperänduse nimekirja sissi-
kannete uvvendemine 1396

Tarvastu lasteaid Tarvastu mulgi latse talun ja mõtsan 1388

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Koolinoorde mälumäng “Nupute vällä” 2023 1797

Mõisaküla kuul Laste perimuslaager “Väikekannel ja tõise” 1325

Mulgi vald Mulgi keele ja kultuuri õppus Karksi-Nuia 
lasteaian 960

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri 
Instituut Mulgimaa uhkuse auinna välläandmine 694

Karksi-Nuia Kultuurikeskus XV laste perimuspäev Väikse Virre 400

Lõuna-Mulgimaa Puuetege Inimeste 
Ühing Rahvarõõva – mulgi uhkus 1800
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Aastel 2000 tekkusi miul 
mõte kutsu kodu  endisi 

elmelasi, et na kohtumiste-
sarjan  “Juure” kõneles meile 
oma latsepõlvest, kooliaast, 
elutiist ja -tüüst. Üits neist, 
kellege olli au tutvust tetä, 
olli 19. jaanuaril 2023 surnu 
konssertmeister, muusika-
õpeteje ja laverimängje Er-
nesaksa Viive.

Ta sündüsi 27. märtsil 1931 Tar-
tun, kuigi tegeliguld oles võinu 
temä sünnikotusses märki va-
nembide kodupaiga Elme. Sää-
dus olli sel aal sääne, et kirja 
panti Tartu, sest sääl aigemajan 
ta ilmavalget näi. 

 Viive emä Mahlapuu Eha lõ-
pet Tõrva gümnaasiumi  ja tüüt 
Tõrva pangan. Viive kõnel, et 
emä ollu väige andekas ja tahten 
minna Tartuse muusikat õpma, 
a kuna vanembe luba es anna, 
jäigi sii mõte unistuses. 

Esä Säga Bernhard  olli peri 
Tarvastu kihelkonnast Suistlest. 
Temä olli väige arit   ja nõukas 
miis ja pidäs Elme põllutüükooli 
juhateje ammatit.

Säga Eha ja Bernhardi lat-
se Viive ja Silver om mõlembe 
käinu Tõrvan Patkülä koolin ja 
kooli kokkutulekide aigu käisive 
iki kirik-kammersaalin kah.

”Juurde” kokkusaamisi om 
meil nendege ollu kolm kõrda. 
Edimene neist 2002. aaste sep-
tembrekuul. Sii kokkusaamine 
jäi vilmi pääle võtmede, a saa-
litävvel rahval om ää mälestuse 
seniaani meelen ja süämen.

Aastel 2007 ollive Viive   ja 
Silver osalise kokkusaamisel, 

kos külälises olli Kardi Eha. 
Ütenkuun tuletedi miilde nuu-
ruseaiga Elmen. 

Suurest uvist Viive uvve ko-
dukotusse vastu Läänemaal sõi-
dime 2013. aaste juulikuul temä 
manu Perakülla. Sääl saime 
tutvust tetä kah Peraküla tiatre 
tegemiste ja Viive kavvaaigse ää 
sõbra Kerge Ago-Endrikuge.

Viive kõnel, et talle miildip 
Peraküla vaikus ja ta ei kulle esi-
ki raadjut, ei vaate televiisurit ja 
ei mängi laverit, sest muusikat 
ja kirevet elu om ollu väige pal-
lu. ”Mia ole rõõmus, ku linnuke 
siristep puuossa pääl, ja ku ei si-
riste, iki ole õnnelik,” sellät Viive.

 A meile ta iki mäng kokku-
saamistesarja ”Juure”  tunnus-
viisi ”Mu meelen kuldne ko-
dukotus”. Nuuti tal ihen es ole 
ja silmä vaadessive meid, mitte 
laverilahve. Mede reisiseltsiline 
Aili küsse sedä näten nallage: 
”Kas te üldse nuuti tunnede?”

Viive lask sis Ailil võtta riiuli 
päält üte noodi ja anda sii talle. 
Nuut sai laveri pääle ja kohe kõ-
las kaunis Bachi muusika.

Viive om esi kah imestusege 
meenuten, et joba viieaasteselt 
ist ta laveri taade ja sõrme lätsive 
ku esiendest õigide lahve pääle, 
kuigi tüdruk viil nuuti es tun-
ne. Latsepõlvest olli Viivel äste 
meelen lugu, ku Elme lossipar-
gin ollive suure üliõpilasseltse 
pidustuse, noore tahive kangeste 
tantsi, a es ole muusikat. Väike 
Viive akas sis neile laverit mäng-
mä, esi olli alla kuvve-seidsme 
aastene. Tänutähes korjassive 
tudengi raha ja annive latsele 
kaits ruuni, mes olli sel aal väi-

Viive –  
mede elmelane

2020. aaste jaanikuul käis Ernesaksa Viive oma latsepõlvekodun Elme mõisamajan ja ast sisse kah oma am-
mutsese kambrese.   Pilt: Kõverik Ilmar

ge suur raha. Laits juusk kohe 
sinnasamma lähiksese Bachi 
puuti ja taht kige selle raha iist 
kompvekke osta. Poodin akas 
Bachi-rovva uurma, kust laits 
nõnda pallu raha sai. Ta es taha 
tüdrukukse juttu summagi usku 
ja läits kõnel Viive emäle selle 
luu ärä. Emä olli range naene ja 
laits sai kõvaste pahande, et ta 
raha iist mängmän käis.  

Viive olli lihtne, kodune, 
sõbralik ja rõõmsa meelege ini-
me, kes es näitä oma muresit 
tõistele vällä.

Pärnu tiatre näitleje ja latse-
põlvesõber Kardi Eha om ütel-

nu, et kuigi ta om üten Viivege 
pallu etendusi tennu, ei ole ta 
kurja pilku egä sõna kuulu. 

2020. aaste juunikuul käis 
Viive üten oma perege Tõrva 
kirik-kammersaalin ja latse-
põlvekodun Elme mõisauunen, 
kus seisive sel aal Põldmäe Alo 
laveri. Käisime viil Pokardi los-
sin, pannime küündle Jaaksoni 
Aleksandre mälestusekivi pääle 
ja Elme surnuiada.

Mineve aaste engekuul saat 
Ernesaksa Viive Patküla kooli 
255. aastepäeväs  siandse tervi-
tuse: ”Üitskik, ku kaugele elutii 
su viip, latsepõlv ei unu kunagi. 

Ei lää meelest edimene kuul, 
õpeteje ja mälestuse kodupai-
gast Elmest. Olge rõõmsa, ärge 
unetege muusikat ja ommuku-
võimlemist! Iki arku-kokku üits, 
kaits, kolm ja rõõmsaste edesi!”

Viivel olli suur suuv tulla 
keväde jälle kodukanti ja nätä 
oma silmäge Eesti rahvuslikku 
laverimuuseumi Oldren. Kahjus 
läits elu sedäsi, et muuseum om, 
a Viivet enämb ei ole. 

Keväde jõvvap Viive põrm 
oma viimätsese puhkepaika 
Elme surnuaida.

Kõverik Ilmar
Tõrva kirik-kammersaali juhateje

Tarvastu kooli sünnipäeväs sünnip vaip
Tarvastu gümnaasium 

tähistep selle aaste no-
vembrekuul 180 aaste juu-
belit. Kuigi sügüs om viil 
kaugel, om koolirahvas ette-
valmistustege pääle akanu. 
Tarvastu käsitüükoan käärsi-
ve naise joba jaanuari lõpun 
vaibalõimi üles, et juubelivai-
pa kudame akate.

”Mede võimlemiseõpetejel Alm-
re Margel tulli ää mõte kudade 
koolile juubelikingituses üits 
kaltsuvaip. Sii om nigu kogukon-
na kingitus oma koolile. Meil om 
koolin 277 latsekest ja üle poole-
saa suure inimese ja egäüits pa-
nep oma käe külgi ja kuap oma 
ribakse sinna vaiba sissi,” kõnel 
Tarvastu gümnaasiumi mulgi 
keele õpeteje Mäeoru Aime. 

Egäl latsel lastas kodust 
üten võtta üits ärä peetu T-sär-
gike, lõigates sii ribades ja latse 
esi saave nii ribakse kanga sissi 
kudade. ”Sellest tulep üits ilus, 
pikk, kirivene ja ääde mõtetege 
närukangas,” ütel Mäeorg.

Üten käsitüükoa naiste ja nä-
putüüõpeteje Ambose Liinage 
om vällä mõteldu, et ku latse tu-
leve lassi kaupa kudame, sis seni 
ku üits oma ribakest kuap, õpe-
tedes tõistele paglapunumist, 
näituses kaaruspagla tegemist, 
sest sedä piave ju noore mulgi 
mõistma.  

Õpeteje ütel, et ku närukan-
gas üitskõrd valmis saap, ei võe-
te sedä põrmandurõõvas, vaid 
jäetes iluvaibas, mida saap pidu-
de aal mujale kah üles tõmmate. 
”Sääl om ju sihen egä latse käte 

soojus ja ää soovi, sii vaip läm-
mitep egäüte enge viil aastide 
peräst kah.”

Kuulmeistride ja käsitüü-
naiste ettevõtmisege olli peri 
kah koolidirektur Kirdi Karl. ”Sii 
vaibakudamine om mitme kandi 
päält tähtis. Kigepäält selleperäst, 
et sedäsi oiame oma luudust, tar-
viteme ärä vana särgiräbäle ja 
loome neist midägi uut. Ja mu-
duki selleperäst, et egäüits saap 
selle tegemise man osaline olla. 
Sii om üits väige tore kingitus, 
millele saap egä kogukonna liige 
oma käe külgi panna. Mia usu, 
et viil pallu aastit peräst kooli lõ-
petemist tulep präegustele koo-
lilastele sedä vaipa näten miilde, 
et nemä om kah sinna sissi oma 
ribakse kudanu ja siia kuuli oma 
jälle jättän,” arvas Kirt ja ütel, et 

oodap suure põnevusege oma 
kudamise kõrda, sest sii om tal 
edimene kõrd elun telge taga istu.  

Viil kuts direktur vilistlasi 
juubeliaastel üles tagasi kuuli 
tuleme, et noordele oma elust 

ja ammatist kõnelde. ”Koolima-
ja uss om tede jaos valla, võtke 
aga ühendust. Meil om ju nõnda 
pallu eri ammatidege vilistlasi.”

Ilves Kristi
toimeteje

Tarvastu käsitüükoa pernaine Tafenau Krista ja kuulmeistre Ambose Lii-
na ja Mäeoru Aime käärsive vaibalõime üles.  Pilt: Ilves Kristi
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atseleL
Liisi ja Lusti suur sõprus

Ommugu ärgäs Liisi üles ja 
es tunne end äste. Kõtt valuts ja 
pää olli rasse.

Emä tulli Liisi manu ja küs-
se: “Kas siul om midägi viga?”

“Miul kõtt valutep,” ütel tüd-
rik.

Emä kats murege Liisi pääd 
ja sai aru, et tütrel om kõrge pa-
lavik. “Meil om vaja kippelt toh-
ter kutsu, sest siu pää om väegä 
kuum!” sõnas emä ja võts tele-
vuni.

Liisi sängü man niuts illäksi  
tüdrigu suur sõber Lusti, kes es 
saa aru, et mikeperäst temä sõ-
ber ei mängi temäge. Lusti kaap 
käpäge tüdrigu tekki ja oodas.

Raasikse aa peräst tulli toh-
ter, kaie Liisi kõttu ja ütel, et laits 
tulep kippelt aigemajja viia, sest 
tüdrigul om pimesoole põlendik 
ja pakilt om vaja lõikus tetä.

Lusti niuts ja niuts. Emä ra-
hust penikest ja sellät: “Kulla 
Lusti, Liisi piap aigemajja mine-

me, sääl saave tohtre siu sõbra 
terves tetä.”

Ku tüdrik kambrest õvve viiti 
ja autusse panti, ulus Lusti kur-
valt ja eits Liisi sängü ette maha.

 Mitu päevä meelits ja kuts 
emä Lustit süümä, aga peni es 
võta palagi suhu. Kikk ollive 
temä peräst joba muren. “Egä 
Lusti enne süümä ei akka ku Lii-
sike kodu tulep,” arvas esä.

Kolme päevä peräst, ku Liisi 
üten esäge koduõvve sõit,  juusk 
Lusti sõbral vasta ja olli tegu, et 
ta suure rõõmu ja kargamisege 
kogemede tüdrigul aiget ei tiis. 
Koerake es saa ju aru, et sõber 
peris terve ei ole ja temäge män-
gi viil ei saa. Ku emä Liisi uudi 
panni, sis Lusti juusk küüki oma 
kausi perrä ja tõi selle tüdrigu 
sängü viirde. Emä kaldas söö-
gi kaussi ja Lusti sei pakilt selle 
tühjäs. Sihande  suur sõprus olli 
Liisi ja Lusti vahel.

Laande Alli

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!
MESI MIS SÕBRA SIISAMA VAINLASE VESI.

alla kahN
Emäämlik asutep puuti mi-

neme. 
Esäämlik õikap talle usse 

päält järgi: “Võta võrk kah üten, 
sa ju tiiat, ku kallis nii kilekoti 
om lännu!”

***
“Kas kik muinasjutu akka-

ve sõnadege “elli kõrd”?” uurip 
tüdruk esä käest.

“Ei, latseke. Osa akkave sõ-
nadege “ku ääletede miu puult, 
sis …””

***
Miis küsüp naise käest: “Kal-

like, ku ma ärä koole, kas sia sis 
iket miu peräst”

Naine: “Muduki! Sa ju tiiat 
küll, et mia vesiste egä tühjä asja 
peräst.”

***
Istup vares ossa pääl, levä-

tükk noka vahel. 
Tulep rebäne ja küsüp: “Kas 

sia valime läät?”
“Ei lää.”
Levätükk sadap noka vahelt 

maha.
“Ku ma oles jaa vastanu, kas 

sis oles leib miule jäänu?” mõt-
lep vares.

***
Mulk taht ülikonda keemi-

lisse puhastusse viia. Sääl küsiti 
selle iist 28 eurut. Mulgil akas 
rahast kahju. Ta viis ülikonna 
tõise ringi puuti. Sääl tetti sii 
puhtas, ressiti ärä ja panti 10 eu-
ruge müüki. Mulk läits ku õige 
miis kunagi puuti ja ost ülikon-
na ärä.

***
“Kik mihe joove!” kai-

bap õnnetu naine sõbrannale. 
“A miu oma viil süüp kah!” kos-
tap tõine.

Ruute sissi om ärä paetet 10 nimetust, millege Mulgimaal om 
kutsut inimest, kes ülearu pallu kõneles:
LAAGERTS, LÕHVERTS, LABRATS, LADRA, LARASK,  
LARRAT, LARTA, LOKAT, LÕUGATS, LURKA.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

Kudas kõnelde uutest asjust vanan keelen?
Mulgi keele kuldaig olli 19. aastesaal ja 

20. aastesaa edimesel poolel. Nüidsel 
aal om manu tullu pallu uusi sõnu siaste näh-
tuste, asju, tegemiste jms jaos, mida vanal aal 
olemengi es ole. A kudas  kõnelde neist uutest 
asjust mulgi keelen? 

Mulgi keele ringen ja õppustel om mõnikõrd nii 
uvve sõna ette võetu ja ütenkuun nuputet, kudas 
neid saas mulgi keelen ütelde. 

Sõnade tegemises om mitu võimalust. Näituses 
võip uvve sõna üle võtta ja tarvite selle man mede 
keeleriiglit, näituses organisiirma, NATU, autu-
maat, televon, integratsjuun, karniirma, riagiirma, 
resturaan, luun, robut.

Mõnikõrd saap võõra sõna asemele võtta siand-
se, mes om eesti keelen joba olemen, ja tarvite sedä 
mede riiglide järgi, näituses patroon  – iistseisja, 
sotsiaalmaja – vaestemaja, identiteet  – endetääd-
mine, geograafia – maatäädus, pedagoog  – kuul-
meister, arvamusfestival – käräje, stomatoloog – 
ambatohter.

Kige lustilisemb viis om tetä peris uus sõna või 
sõnaühend, mes annap mõiste sisu edesi, näituses 
alkomeeter – purjumiiter, karaoke – perrälaulmine, 
massimeedia – ulgaullutemine, teadustaja – ette-
tuuluteje, alfaisane – esieränis esäne miis.

Siaste uute mulgikiilside sõnade tegemine om 
tore tüü, a kas ja kus neid tarvite, jäägu egäüte 
ende otsuste.

Printer – vällärükjä;
nutitelefon – tark televon, nuhvik;
regionaalpoliitika – kotusse- või paigakõrraldus;
tahvelarvuti – tahvlemassin, tark tahvel;
vaktsineerimine –  kaitse- või vastupuukmine, 

vaktsiniirmine;
infotehnoloogia – arvutitäädus;
       – kitmise märk, päiel;
laikima – päieldeme;
üheöösuhe – üteüüulatus, üteüüarm; 
satelliidifoto – päältilmapilt;
muffin – kribukeeks, kribukuuk;
valgussaaste – rämpsvalgus;
selfie – endelõps;
blender – söögisegumassin, kipeuhmer;
mikser – vatumassin;
survepesur – mõsurits, kangejõumõskje;
trimmer – mooturvikat;
lehepuhur – lehepõrr;
opositsioon – vastuliir;
koalitsioon – puultliir, võimuliir, mestilise;
doping – võlssramm, võlevägi, salavägi;
elundidoonor – kerejupi kinkje;
3D prillid – ruumirelli;
kiirlaen – ruturaha, rutuvõlg;
dipikaste – pistus;
aborigeen – mõtsaline.

Ilves Kristi
mulgi keele õpeteje

Värvi pilt  
numbride  
perrä ärä!

1 rohilene
2 sinine
3 punane
4 valge
5 pruun

Tõrva mulgi keele ringin om egä kõrd latsin vähembelt tosin perimuskultuuri uvilist, kes ää meelege nupute-
ve, kudas uusi asju mulgi keelen kutsu.   Pilt: Ilves Kristi


