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Soome-ugri kultuuripäälinn
viis Mulgimaa laia ilma

27.

novembrel
and
Abja-Paluoja soome-ugri
kultuuripäälinna
nime üle Udmurdimaale ja
soome-ugri Sirk lennäs Baitereki küllä. Terve aaste olli
Mulgimaal täis sündmusi,
mes andsive võimaluse tutvust tetä mede õimurahvastege, üitstõise kultuuri, inimeste ja mustridege.
“Ku
minevaaste
akassime
püündmä soome-ugri kultuuripäälinna nime, olli Mulgimaa
otsustejide ulgan pallu kahtlejit,
kas sii kik om iki vaeva väärt. A
jäime endele kindlas. Nüid, ku
Sirk lendäp joba Udmurdimaa
poole, ma tää, et kultuuripäälinn tõi Mulgimaa suure pildi
pääle nii kodumaal ku kaugembel ja Mulgimaa, mede kiil ja
miil om rohkemb täädä-tuntu
ku kunagi enne,” olli soome-ugri kultuuripäälinna rojekti vedänu Mulgi Kultuuri Instituudi
juhateje Grenbergi Ave rõõmus.
Taudi kiuste sai veebruarin
kõrraldet kultuuripäälinna avapidu, millest võtt osa esiki president Kaljulaidi Kersti. Kõneleje
tõive vällä, et prilla om oma riik
pallalt Eestil, Soomel ja Ungaril
ja et om suur õnn eläde riigin,
kus saap kõnelde mulgi kiilt.
Otseülekande abige jõud pidu
tuhandide kilumiitride kaugusele ja pidupäeväst saive osa ka
õimurahva, kes siikõrd Eestise
tulla es saa.

Oma kultuur om rikkus
Soome-ugri kultuuripäälinna
lõpetus novembrekuul Abja-Paluojal läits kah äste kõrda. Üten
kultuuripäälinna nime üleandmisege peeti XIII Mulgi konverenssi ja Mulgi Kultuuri Instituudi 25. sünnipäevä.
Nagu ütel Ilves Toomas
Hendrik: “Sii om vabadus saia
kokku õimlastege ja ütelde, mes
me arvame. Sii om luksus, mes
meil prilla om, a mes nii palludel õimuvelledel puudu om.”
“Me piame loomuligus sedä,
et meil om tugev mulgi endetäädmine, mes tiip meid esieräligus ja mille üle uhkede oleme.
Sii eläp pallalt sis, ku om inime-

Soome-ugri kultuuripäälinna aaste lõppi Abja-Paluojal tanstu ja lustige. Ütenkuun rõõmustive nii mulgi, setude ku kaugembe õimurahva. Pildi pääl
om tansu-uun Villändimaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Kannistu Kai, setude ülembsootska Vabarna Jane ja tõise pidulise. Pildi: Taavid Meedia

se, kes sellest lugu piave,” kõnel
Grenberg.
Suvine tähtsündmus olli muduki suur Mulgi pidu “Mia ja sia
ütenkuun,” mes peeti 31. juulil
Karksin. “Mede soome-ugri kultuuripäälinna aaste võtapki kige
parembini kokku pidu päämõte
kokkuoidmisest. Nii õimurahvaste ku mulke ütteoidmisest.
Selle jaos, et Mulgimaa jõvvas
mailma ja mailm Mulgimaale,
piame aru saama, ku tähtis om
kuuntüü, ütine mõtlemine ja
tegemine. Me oleme tugeve, ku
oiame kokku. Pallalt sedäsi jääve prildatsen kirivesen mailman
püsime mulgi kultuur, kiil ja
kombe,” arvas Grenberg.

Kuuntüü om päämine
Grenberg sellät, kudas soome-ugri
kultuuripäälinnas
olemine tõi kokku inimese eri
elualadelt. “Ää miil om selle üle,
kudas kohaligu ettevõtje tullive kampa ja teive valmis peris
kultuuripäälinna joogi-söögi.
Mulgimaa om täädä-tuntu oma

akkajide ja nupukide inimeste
poolest. Kultuuripäälinna aaste
näidäs, et just nii sii omgi.”
Grenberg om tänulik kigile,
kes avitive aastet läbi viia: “Mia
tänä süämest neid mulke ja mittemulke, kes pannive oma käe
külgi soome-ugri kultuuripäälinnas saamise ja terve selle aaste man. Mõtlive üten, toetive ja
ärgitive sis kah, ku paist, et mulgi pääleakkamisest jääp ütsinde
vähäs.”
Kige rassemb olligi laane
tetä, ku es tää ilmangi, kas kuri
tõbi lasep sündmuse läbi viia
või ei. “Muduki oles tahtan viil
kokkusaamisi kõrralde, sest
mede õimurahvaste kombe ja
mustre om väige põneve. Õnnes
om nüid olemen tehnika, mille
abige saap kauge maa tagast kah
üitstõisege läbi ekraani kokku
saia,” arut rojektijuht.

Tulep edesi tegutse
Grenbergi Ave kinnit, et soome-ugri kultuuripäälinna aaste
and edespiditses väärt kogemu-

Pidupäeväl tuudi Abja spordi- ja tervisekeskuse saali Mulgimaa, mede
omavalitsuste ja kigi õimurahvaste lipu. Kige ihen om Mulgimaa lipuge
Mulgi vanemb Malingu Arvo, kõrvan koorijuhateje Õmblus Kristjan.

si. “Ma süämest looda, et sii aaste oma kultuurikavage olli alle
ürjätus sellele, mes me Mulgimaal viil teeme. Siit saap minna
pallalt edesi, et Mulgimaa oles
vaimult viil suuremb. Oiame,
indame ja toeteme inimesi, kes
kannave Mulgimaad oma süämen ja aave mulgi asja. Mulgimaa om mailma kige paremb
paik ja saime sedä oma õimurahvastele kah näidäte. Nüid om

aig uvve suure ettevõtmise jaos,
mes mulke kokku seos!”
Soome-ugri kultuuripäälinna
aaste sai teos LEADERabinõu,
Kultuuriministeeriumi,
Eesti
Rahvakultuuri Keskuse, Hõimurahvaste rogrammi ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu abige.
Gili Kaia
mulke sõber

Mulgi kiil: Ilves Kristi
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Mulgimaa
Uhkuses valiti
Laanemetsa Ly
27.

novembrel
tetti
Abjan täätaves selle aaste Mulgimaa Uhkuse
aunime saaja. Selle uhke nimege võip ennest nüid ehti
mulgi keele, meele, vanaaigse
taluelu ja luuduse oidje Laanemetsa Ly.
Ly om sündünü ja kasunu Mulgimaal Elme kihelkonnan. 1986.
aastel lõpet ta EPA mõtsamajanduse eriala ja suunati Polli
mõtskonna abimõtsaülembes
Lilli küllä, kos eläp siiamaani. “Mia tiidse, et Polli om sääl
Karksi lähiksen ja lätsigi sinna,
arvassi, et sääl miu tüükotus
om. A sääl üteldi, et sõida viil 20
kilumiiterd Läti piiri viirde. Sis
olli küll tunne, et vesi om ahjun.
A ku ma sinna Lilli jõudsi, sis
läits kik kudagi nii, et sii kotus
om miule süäme külgi kasunu ja
mitte kudagi ei lase valla,” kõnel
Laanemetsa Ly Lilli jõudmisest.
1997. aastel panti Polli mõtskonna kontur kinni ja 2000.
aastel sai Ly pere uune ärä osta.
Varsti akas Ly sääl oma kandi
lastege keskkonnaringi tegeme.

Pääle selle kirjut rojekte ja jagas
keskkonnaaridust. 2006. aastel
asut MTÜ Lilli Luuduskeskus.
Edimelt pakuti kuulele mõtsateemalisi rogramme, ütte tuppa säeti üles näitus, kõrraldedi
endiste mõtsameeste kokkusaamisi, ringe ja laagrit lastele.
2007. aastel akas Ly üten
suurembe pundige talve Mõtsamuhklemaad
kõrraldeme
ja maja manu tuudi edimese
kodulooma. 2011. aastest om
luudusmaja tegemisi vedämen
kah tüdär Liina, kes lõpet maaülikoolin luudusturismi eriala.
Sellest aast saadik om Lilli Luuduskeskus perele peris tüükotus
kah.
Luudusmajan ja selle ümmer toimetedes sedäsi, nagu iki
tillembin taluden om ollu. Tarvitedes vanu tüü- ja obeseriistu. Pernaine esi ütlep, et tahap
lastele pakku siast kogemust,
nagu na oles maal vanaemä
man: “Egä neid maavanaemäsit ju enämb pallu ei ole. Ja ku
omgi, sis na kasvateve lille ja
niidave muru, esiki kanu ei ole
enämb maal palludel. Mia eläsi

Mulgimaa Uhkuses kuulutet Lilli luudusmaja pernaise Laanemetsa Ly juhat püüne pääle auinda vastu võtma
Mulgi vallavanemb Jugomäe Imre.
Pilt: Taavid Meedia

esi vanaemä man, ku mia laits
olli. Teime kuun tüüd, mia õpsi
ja tahtsi kikke esi ruuvi. Nii oskuse, mes ma säält sai, om miul
siiamaani alle. Ku mia nüid nende lastege tegele, sis ma näe, et
neil om vaja kogemust, et kennigi näitäp, kuis elu käip, ja na
saave aru, et sii om peris, mitte
raamatust loetu.”
Viimätse viis aastet om luuduskeskus Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa perimuskultuuri
abinõu toege pakkun suviti lastele Mulgimaa perimuskultuuri
ja keele laagert “Muhklide suvekuul” ja mulgikiilset rogrammi
“Päiv talun”. Mulgi valla latse om
saanu käiä koduluu- ja luudus-

ringin. Üten lastege talitedes sis
luume, kitsutes aiavillä, korjates
väetaimi ja tetäs oma talu saadustest süvvä. “Mede sihk om
kasvate endele esi süüki, oida
elun vanu tüüvõttit ja tegemisi, anda täädust mulgi kultuurist, keelest ja Mulgimaast,” ütel
Mulgimaa Uhkus esi.
Mulgimaa kuule jaos om
rogramm “Lina siimnest särgini ja tõise talutüü”, kos tetäs
läbi kik linatüü siimne külimisest kuni linatse niidi saamiseni. Lasteaidule ja kuulele pakup
luuduskeskus kokku kümmet
eri rogrammi. Viil tetäs uvilistel luudus- ja perimuskultuuri
laagrit, käike luudusese ja muud

taolist. Talviti om luuduseõdaku
ja õpmisereisi. Aasten tellites
luuduskeskuselt üle 70 rogrammi.
A mes neist vana aa tüüdest
ja tarkustest nüidse aa noordel
kasu om? “Esiki üleolevalt üteldes, et mulgi om kokkuoidligu.
A pirle om just sii aig, ku kõneldes, et luudust piap oidme,
et maakerä võip otsa saia ja sii
kokkuoidlikkus om kige tähtsep
asi. Et me ei osta nii pallu, ei tarvite nii pallu, et parandeme asju,
kasvateme esi oma söögi, saame
esi akkame – sii omgi sii õpetus
vanade mulke käest,” tääd Ly.
Ilves Kristi
toimeteje

Viru talu tiip vatukomme ja pakup peeniksit pidusüüke

O

saühing Viru Talu tegutsep tilliksen koduresturaanin, kus pakutes nii ommuku- ku õhtusüüke, tetäs
torte, maiusi ja pagarikaupa.
Mulgimaa Arenduskoda tei
otsusse, et Viru Talu vatukommi võive nüid kah uhkelt
Mulgi Värgi märki kanda.
Koduresturaani iistvedäje om
Peebo Monika, kelle jaos söögitegemine om eluviis ja ta tahap
pakku inimestel söögi abige ääd
äräolemist. Söögitegemise jaos
tarvitep ta ehtsat ja päämiselt
kodumaist tuurainet – mune,
kuurt, ääd sokulaati, marju ja
muud, mes emäke maa and.
Ainumas asi talun tettävest,
mida kah poodist osta saap, om
vatukommi. Mulgi märgige
komme levväp kohaligest puutest Mulgi Värgi riiulide päält,
mulk.ee veebipoodist, ERM-ist
ja Taluturu puutest. Vatukomme tiip pernaine käsitsi Mulgimaa marjest. Prilla om saadavel
kuremarja-kaneeli, sitikmarja ja
vabarne maiguge maiuse. “Mulgi märki tahtsi ma neile selleperäst saia, et mia elä ju Mulgi-

maal ja tii mulgi marjest mulgi
kommi. Märk näitäp, et sii om
väärt Mulgimaa kraam,” sellät
Peebo Monika, kes om köögin
ollu joba 20 aastet. “Selle aa sihen ole ma pidänu piaaigu kikki
ammatit, ollu nii nõude mõskje ku pääkokk. Tühün ole ma
ollu Talna resturaanen ja esiki
Prantsusmaal. A nüid sai teos
miu unistus omaende tilliksest
koduresturaanist. Sii om siande
kohviku ja resturaani vahepäälne asi, kikilipsuge kelnerit egä
valgide linadege laudu siit ei
levvä.”
Viru talu äärbän om Vil-

ländimaa mõtsu ja nurme vahel Pahuveren. Mõte akate oma
kodun külälistel süvvä pakma
tekkusi Monikal selleperäst, et
talle kangeste miildip süvvä tetä
joba sellest aast pääle, ku ta esi
oma nänni kõrvan köögin abis
sai olla. Temä söögi om ää ja
värvilise. Mõttit saap Monika
mailma küükest, panep sinna
manu kohaligu tuuraine, oma
oole ja armastuse. Joogikaardi
pääl om kah oma kandi tegijide
märjukse ja kohvi pakutes vana
muudu kannust. Koduresturaani mahup kõrrage süümä 15-20
inimest.
“Mia ole vaimustusen joba
tuurainest endest ja sellest, mida
kikke sellege tetä saap. Selleperäst kasvate mia väikse põllulapikse pääl eri sorti kirivest aiavilla ja uuri, mes mede mõtsa ja
nurme söögilavva pääle annave.
Miule miildip katsete, tetä uusi
süüke-juuke,” kõnel pernaine.
A kuna peren kasvave kolm tillikest last, sis ei jõvva ta peris
kikke esi kah kasvate ja näituses
suur osa marjest tulep Mulgimaa Maride käest.
“Ei ole suurembet rõõmu,

Viru talu koduresturaani iistvedäje Peebo Monika om söögivõlur, kellele miildip oma kundedele pallalt kige parembet pakku. Pildi pääl om
nätä vatukomme tegemine.
Pilt: Peebo Alo

ku pakku süüki, mes ei ole pallalt
nällä kistutus, a om kah omaette elämus, mida oma kige kallimbidege jagade. Miu jaos om
tähtis, et kohalik elu edenes ja
et mia oma tegemistege luudusele kuurmas ei oles. Selleperäst
omgi tähtis tarvite kodumaist ja

kodukandin kasunu tuurainet,”
olli Peebo Monika rahul.
Rohkemb täädust Viru talu
tegemiste kohta saap veebilehe
päält virutalu.ee või Facebookist
Viru Talu Koduresto lehe päält.
Ilves Kristi
toimeteje
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Aaste teo auind tulli mulkele

V

illändimaa
kodanigeühenduste tänupäeväl
Olstre magasiaidan anti 26.
novembrel vällä kodaniguühiskonna aaste teo auinna.
Villändimaa kodaniguühiskonna aaste teos valiti Simmi
Juhani 135. ja Kitzbergi Augusti 165. sünniaastepäevä
tähistemine Tarvastun.

Akkaje Mulke seltsi liikme kõrraldive augustikuul Mulgimaa
suurmeeste Simmi Juhani ja
Kitzbergi Augusti sünniaastepäeve tähistemises Tarvastu
kirikun uhke konsserdi ja tõive
Kivilõppen Simmi talun püüne
pääle lustimängu “Kosjasõit”.
Näitemängun astsive üles Mulgimaa inimese, kes saive näitlejetüüge lavasteje Lepiku Andrese käe all väige äste akkame.
Muusikaline tükk miildis rahvale ja näidäs, et ütenkuun saap
suuri asju tetä.
Villändimaa arenduskeskuse
kodanigeühenduste nõuandai
Toome Jaanika ütel, et auinna
pääle säeti üles kokku 20 kandidaati. Nendest valiti vällä viis

Aaste teo auind anti üle Olstre magasiaidan. Pildi pääl om (lillipotige) Mulke seltsi Villändi kogukonna nõnamiis Weidebaumi Leili, Mulke seltsi
päälik Saare Ene, Villändi vallavanemb Karu Alar, Villändimaa arenduskeskuse kodanigeühenduste nõuandai Toome Jaanika ja Põhja-Sakala valla
kultuuriasjatundai Härmi Evelyn.
Pilt: Tuki Andrus

parembet ja panti ka rahvaääletuse pääle. “Indajit olli meil
kuus ja ääletus olli väige tasavägine, sest olli mitu kõva kandi-

daati. Kogundi kaits kõrda tulli
äälete, et võitja vällä tules,” sellät
Toome, kelle arvaten tõi Mulke
seltsile võidu üten kogukonnage

tegutsemine, mulgi kultuuriperänduse allaoidmine ja suurejooneline vällätuumine.
Rahva lemmikus valiti suvel

Mustla pääl tegutsenu kohvik
Mull ja Muda.
Ilves Kristi

Lõõrikse laulave siikõrd
mulgi keelen

T

uleve aaste veebruarikuul tulep Karksi-Nuia
kultuurikeskusen kolmas
Mulgi Lõõrikse lauluvõistelus, kus Mulgimaa latse
ja noore saave üles astu.
Siikõrd om esieränis oodet
mulgikiilse laulu.

Tarvastu lasteaia Mustla majan teive Laande Alli ette näidät liigutusi järgi nii latse ku õpeteje.

Pilt: Tulbi Merike

Lasteaidun ollive märdikuul perimuspäevä

M

ärdikuu tõisel nädälil
akassive Mulgimaa lasteaidun perimuspäevä, mille
joosul saive 16 lasteaia latse kolme nädäli sihen üten
Laande Allige mulgikiilsit
perimusmänge mängi.
Perimuspäevä om jakus Mulgimaa laste vulklooripäeväle,
mida latse saive Laande Alli iistvedämisege ütenkuun pidäde 23
aastet. Kuna katel viimätsel aastel om kimbuten koroona, sis es
saa enämb kikki latsi ja nende
õpetejit ütekõrrage kokku kutsu
ja Alli käis esi lasteaidu müüdä.
“Siikõrd olli meil peris ümärik tähtpäev – 25 aastet Mulgimaa
laste vulklooripäevä ürgüsest.
Tore, et sii lasteaidun käimine
trehväs just märdikuu sissi. Mia
olli sis märdi- või kadriemä, laulime ütenkuun märdi- või kad-

Ritsu lasteaia latse üten Laande Allige.

rilaulu ja ma kõneli lähembelt
neist tähtpäevest. Suuremb jagu
latsi küll tääve neid tähtpäevi ja
sedä, et latse käive sõs tarest tarre
ja saave maiust, a sedä, et märdi ja kadri kah pererahvale äid
suuve ütleve ja õnne toove, kik ei
tää,” kõnel Laande Alli.
Ütenkuun tetti laulumänge ja
lauleti pime aig valgembes. Kokkusaamisi tetti nii sihen ku ilusa

Pilt: Aimi Aini

ilmage vällän. Laande Allil tulli
piaaigu egä päev ette võtta 2-3 lasteaida, kos perimuspäev läbi viia.
“Miu võeti egäl puul äste vastu,
mõnen lasteaian ollive latse iluste
rahvarõõvin või märdi-kadrirõõvin. Lasteaiduge om väige tore
mulgi asja aade, sest sääl tüüteve
inimese võtave sellest ää meelege
osa,” olli Laande Alli rahul.
Ilves Kristi

Mulgi Lõõrike om mõteldu
Mulgimaa ek Tõrva, Mulgi ja
Villändi valla noorde lauljide
jaos. “Sihk om pakku noordele
võimalust püüne pääl üles astu
ja kuulda asjatundjide arvamust oma ülesastmise kohta.
Joba tõist kõrda kõlave lauluvõistelusel mulgikiilse laulu
kah. Tahame sedäsi mulgi kiilt
noordele lähembele tuvva, juhate neid sedä kultuuriperändust uurma ja tarviteme,” kõnel lauluvõisteluse iistvedäje
Heinaru Anni.
Kuigi konssert tulep alle
19. veebruaril, om iilvuur joba
valla ja indaje oodave laule.
“Kes taht lauluvõistelusest osa
võtta, piap kigepäält 10. jaanuaris saatma televonige üles
vilmit vidju, kus ta laulap üte
laulu kas oma saatjege, vonugrammige või a cappella.
Saadet laulu kullep läbi kolmeliikmeline sürii, kes tiip sis otsusse, kes saave lõppkonsserdil
üles astu,” sellät Heinaru.
Lauluvõistelus tulep joba
kolmandet kõrda ja om egä-

aastene oodet sündmus, mes
seop ja õpetep Mulgimaa nuuri lauljit. Võisteldes vanuse
järgi viien jaon - edimesen om
kige noorembe laulje, kes om
alla kuvve aaste vana, ja viienden keskkoolinoore.
Indajit om kolm: lauluõpeteje Medelli Sirje, kultuurikõrralduse õppejõud ja muusikamiis Lõhmuse Marko, mulgi
ja eesti perimusmuusik Tauli
Anu.
Sii aaste om võistelus katen rühmän: vabalt valit laul
ja mulgikiilne laul. Osa võip
võtta ütest või mõlembest rühmäst.
Mulgi Lõõrikse lauluvõistelust kõrraldep Karksi-Nuia
kultuurikeskus üten Tartu ülikooli Villändi kultuuriakadeemiage.
Rohkemb täädust võistelusele registriirmise ja muu
kohta: anniheinaru@gmail.
com või Mulgi Lõõrike 2022
Facebooki-lehe päält.
YM
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Nalla kah
“Pojake, süü leibä!“ kamandep emä Jukut.
“Aga emä, miule ei miildi
leib!“
“Pojake, sa piat leibä süümä!“
“Mesperäst?“
“Selleperäst, et sis sa kasvat
suures ja tugeves ja saat omale
esi leibä tiini!“
“Aga emä, miule ei miildi
leib!“

***

Tillike sõsar ja suuremb veli
aruteve, mida jõuluvanale kirjute.
“Äkki küsüme temä käest
katte armast kodujänest?“ pakup sõsar.
“Ei! Nii närive ju puha asja
purus!“ arvap veli.

“A me akkame neid siu
kambren pidäme,“ kostap sõsar.

***

Kelles sia saada tahat, ku
suures kasvat?“ küsüp kuulmeister Juku käest.
“Jõuluvanas.“
“Mesperäst jõuluvanas?“
“No mõtle esi – paar nädälit
tüüd ja ülejäänu aaste om prii!“

***

Juku: “Emä, emä! Mede jõulupuu palap!“
Emä: “Mitte palap, vaid säräp!“
Juku: “Emä, emä! Mede kardine säräve!“

***

Puhh ja Notsu lövväve mõtsast suure tönni mett. Puhh saa-

dap Notsu kodu luska järgi ja
lubap seni mett valvate.
Ku Notsu luskage tagasi jõvvap, näep ta tühjä tönni. Selle
man mahan vähkrep Puhh, oiap
kate käege kõtust kinni ja oigap.
“A kunkottal sis linnumagus
om?“ uurip Notsu.
“Ärä lobise!“ kostap Puhh.
“Kas sia ei näe sis, et miul kõtt
valutep?“

***

Notsule ja Puhhile tulep
jõulus pakk. Notsu lääp pakige
Puhhi manu: “Tiiat, Puhh, pakin om kümme mandariini, tähendep et kummagile kahessa.“
“Kudas kummagile kahessa?“ imestep Puhh.
“Mia ei tää, mia sei ende
omade joba ärä.“

L atsele

Jõuluvana võtse puhkust
LEHE KAJA
Kitzbergi gümnaasiumi kuulmeister
Jõuluvana võtse naise,
Esi tõmmas jalga soki,
imekauni – ebämaise.
suges sirges valge loki.
Kuun na jõuluõhtut uutsiv,
Naine tundse kikki latsi,
kinke paksiv, mauku kiitsiv.
õigel aal ta olli latsin.
Sis ku jõudse jõuluõhtu,
Küsse lastelt luuletusi,
jõuluvana kaie kõttu.
vastu andse kingitusi.
Olli tõine manu võtnu!
Saigi vana puhate,
Liigutegi ta es jõvva
jõuluõhtut tähiste.
egä lastel pakke tuvva.
Jõuluvana võtse puhkust,
selle üle tundse uhkust.
Põdra saani ette säädse,
nemä joba tiid ju täädsiv.
Naise panni saani pääle
ja saat tiile laste poole.

U vvembet lugemist ja vaatemist
Viies mulgikiilne Täheke om
valmis ja siikõrd
om aakiri jõuluteemaline. Mulgi erinumbren
om nii tillikside
ku suurde mulke
jutte, luuletusi ja
pilte. Siikõrd saap aakirjast lugede Sinijärve Karl
Martini jõulusalme, Rannapi Jaani jõulujuttu, katte Raua Anu meenutust ja ütte Püttsepp Juhani
latsepõlvemälestust.
Täheksen om kah mulgikiilne pildilugu, meisterdus, mõistatuse ja nalla. Kokanukk õpetep
marjasüämege lumepalliksit tegeme. Luuduse lehekülg jagap vanarahva ilmatarkust talvekuudes.
Mulgikiilse Tähekse om olemen Mulgimaa
kuulen, raamatukoguden ja kel viil ei ole, saap
neid manu küside Mulgi kultuuri instituudist.
Veebiaakirja saap lugede aadressi päält mulgimaa.
ee/mulgi-keel-ja-meel/mulgikeelne-taheke/

***

Valmis om saanu Mulke
Almanaki 31. nummer.
Osa lugusit om mulgi, osa
eesti keelen. Tõiste teemade
kõrvan saap siikõrd lugede Mulke Seltsi kõrraldetu
Mulgimaa suurmeeste Simmi Juhani ja Kitzbergi Augusti mälestussündmustest,
Adamsoni Hendriku murdeluulevõistelusest, mulke tammemõtsast, Mulke seltsi kogukonde, Mulgi Kultuuri Instituudi ja
Mulgi segäkoori selle aaste tegemistest, Mulgimaa
peremängust jpm. Viil saap lugede kodukandilugusit nii prildasest ku ammutsest aast, almanakin
om kah ulka luuletusi ja nii vanu ku uusi päeväpilte. Täädust saap kah vällä tullu raamatidest ja

DVD-laatest, soovites õnne sünnipäevälastel ja
mälestedes kadunit.
Almanaki ind om 7 eurut ja ostusoovist tules
täädä anda seltsi vanembele Saare Enele tel 507
0846 või mulkideselts@online.ee. Raha kanda Mulkide Seltsi arve pääle a/a EE431010302007073003
ja manu kirjute “alamanki eest”.

***

DVD-laadi pääle om võet
14. augustil 2021 Tarvastu
kirikun Simmi Juhani 135.
sünniaastapäevä tähistemises ant akadeemiline
konssert. Üles astsive Tartu akadeemiline miiskuur,
Sakala miiskuur, Mulgi segäkuur, Tarvastu-Õru laulukuur ja segäkuur Üits Viis.

Ruute sissi om ärä paetet 12 täädä-tuntu inimest, kes om peri
Paistu kihelkonnast:
Rahvalaulik PURU LIISU, Juhan AAVIK, Salme EKBAUM,
Juhan KUNDER, Anne-Marie KUKK, Jaan LÕO, Arne MIKK,
Juhan MUKS, Minni NURME, Ants PIIP, Mart RAUD,
Mihkel VESKE.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

***

Augustikuul jõud Kivilõppen Simmi talun rahva ette
lustiline laulumäng “Kosjasõit” ja nüid om sii kah
DVD-laadi pääle pantu. Näitemäng tuudi püüne pääle
Mulke Seltsi iistvedämisege
ja sellege tähistedi luu kirjuteje Kitzbergi Augusti 165 ja
muusika auturi Simmi Juhani 135 sünniaastepäevä.
Osaden om näitemänguuvilise inimese Mulgimaalt
ja kaugembelt, lauluge toetep Mulgi segäkuur, lõõtsa tõmbap Põldsepa Margus, basskitarri mängip
Salmi Sulev ja viiulit Põllu Pihla, etendusen tansip
Tänassilma tansurühm Kaheksakand, püüne pääl
om kokku ligi puulsada inimest.
Mõlembe laadi and vällä Mulke Selts, üte DVD
ind om 10 eurut ja ostusoovist tules täädä anda
Mulke seltsi vanembele Saare Enele tel 507 0846
või mulkideselts@online.ee. Raha kanda Mulkide
Seltsi arve pääle a/a EE431010302007073003
ÜITSAIN
Kultuuri

Instituudi

välläanne

IMA A
November

Telli aaleht Üitsainus Mulgimaa kodu!
Mulgikiilne aaleht Üitsainus Mulgimaa ilmup Tõrva, Mulgi ja Villändi vallalehte vahel ja
tulep vallarahvale kodu kätte.
Kes eläve vällänpuul Mulgimaad ja tahave Üitsainus Mulgimaad postkasti saada, võive endele (või sõbrale) Omniva kaudu telli Viljandi Valla Teataja või Mulgi Sõna, mille
vahel om Üitsainus Mulgimaa. Neid vallalehti saap telli Omniva postkonturidest ja
postipunktest üle Eesti. Tõrva Teatajat kodu telli ei saa.
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte vanasõna.

ANNA AIG ANNA EI PÜHÄ PÜKSE AIG KALTSU KALLIS EI.

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa

MULUGS
Mulgi

B
A
O
G
Ä
E
M
R
U
N

Peräm
e vällä
soome-in
ugri kultsõit tõi presid
E
en
uuripääl
inna di
2021 (nr

63)

www.m

esti vabarii
gi preside
Kersti
Kaljula
oktoob
id olli nt
rel oma
6.
mätsel
välläsõ ammatiaa
ri kultuu idul soome vii-ugripääli
ja-Palu
nnan
ojal käimän
Abolli au
. Mulkel
tedä
vastu võtta. Abja muuse
umin

Preside
nt
me-ugr taht kokku saia
i
vedäjidege.kultuuripäälinn sooTedä võtive a iistlinnan
vastu
pääMulgi
Instituu
Kultuur
di naise,
i
Arendu
skoa tüüteje, Mulgimaa
nemb,
Mulgi
Mulgi
ja Villänd vala nõnami
i valpostima he. Vanan pangajan,
ja
Abja muuseukos prilla
m, olli tegutsep
aus kah
presidendi
tillike
Popsi Köögist pidulaud,
kos pääl
tuudu
söögi ja
ää mulgi
muduki
Mulgi Pruulik
Hõimla
se õlu.
Lavva veeren oa
live jutus
tulkultuur nii mulgi süük,
ipäälinn
kiil
Kik kohaliga aaste tegemis ku
u kinnitiv e.
kultuur
ipäälinn
e, et
a aaste
nu Mulgim
aale pallu om tookülälisi
tähelepanu,
ja
gi esi om uusi võimalu
si. Mulütenkuu kah arjuten rohkem
n
b 6. oktoobrel
sis õimuvategutsemist, olgu
kõnd preside
selles
re Mulgi iba kudami
nt Kersti
ne,
Kaljulai
oma kaubapidu kõrraldeminesuu- just
d üten
ildaaigu
oma saatjide
ütine pakmin
või
olli üits
Muduk
kutsun
ja mulkest
e.
nuur miis
tedä
gi keele i läits jutt kah
võõrust
ja lubanu mulgi kiilt
edesi viive.
ejidege
pääle ja
õpetem
soomekeeleõp
kuipallu
preside mul- pundi
“Sii aaste
ugri kultuur
jidest parajee inimest
nt
om mitu
saatnu
tunneve. noore selle vastu uur, väige kokku panna.
ipäälinn
instituu
lugusit
“Sii
suur rõõm
an Abja-Pa
peränd
uvi
ge kinniteMulgi saive
luojal.
et sii
ja mia näeom ju juurde ja uurnu omadile oma kümmeuse nimeki
uhkuse
rjan
küll,
kohta.
Keelege , et järest rohkem - linna om seot selle
Pildi: TaaVID
kah kiri
kultuur
Instituu Mulgi maalt. kond sissikan om joba
saap tutvust
aastege,
Meedia
b.
ipääti tulli
net Mulgiaidu keelepe
üte
Sellege
“Nüid om
sellege,
tegemis
tetä
käest, kes 90-aastese
olli preside
na Mulgi
meil
ja ütel,
memm
lin, murder säden, mõnen laste- nätä-ku i pirle pallu et mulke
nt kah peri
et
e mailma mustridege laan minMulgi korbiolli kirja pannu
rohkem
kooulda
ingen ja
teksapü talle näituses
avitep
UNESC
peränduse
oma
sedä kikke
ksi üten
miildiv
tagast tõugate
Mulgi om,” arvas Laande p olli Grenbe tegemise õpetuse
O
Soovim
e
linatse
Kultuur
koolitem
Enne ärä
rg rahul.
.
juhateje
,” rõõvit e, et mede nimekirja.
õpetejid
i
ine
mineku ammege.
Kigil mulkel,
uhkit rahva- sident Kaljula
e Mulgim Grenbergi Instituudi
tuuri alal. mulgi keele
rohkem
t kirjut
vastu võtma
Ave ütel,
b nätä
kes preside
ja
prekõrd
Laande
id
lälistera
et ve
Alli kõnel,kul- vatants aal om pallu nuuri
amatus muuseumi küollive tullu, nti va ei pia kah peris oles. Ja egä
sellän
e “Tervis
oleme,
Mulgim
et aave jit, kes oma
rahollitore oles rahvarõõaale
i
asja süämeg
duki läits rahvarõõva
ja sedäsi
kannas
ku inimese kogu pealinn ja suured kogu
ja muja
e mustrid jutt kah
perimu
rohkem tarvites egäpäev
skultuu
rõõvast
aitajatele!” a rahvale tänud
ri kõnel, e pääle. Grenbe
b mede
e ja
ätselt
ja kaasa
kirju.
vanu mustrit
et Eesti
Grenbe
vaimse rgi Ave neid Mesperäst mitte
rgi Ave
ja preside
kultuur
ütel, et
nt Kersti
i- man?”kah tänäpäeväste tarvite
ge tänulik
Kaljulaidile om
rõõvast
toetuse
e iist
ja tähelep väisoomeanu
na aaste ugri kultuur
ipäälinja-Paluojalläbiviimise man
ja
AbLõpetu Mulgimaal.
ja-Paluoja ses tetti ütine
pilt Absoomeripäälin
na pildisei ugri kultuuolli sel
porikuu nä man. Ilm
a tuuline
päeväl
imeilus
,
Kultuur
,
kuvveõ nõnda et panni
ipäälinn
lma
tähele
paneme a aastes pruulitu
busit pääst lehvmä ja tahtmulke
de.
Hõimlas
ollu kah kisku. Just siandekaae õlu es
jää esiki
om
Mulgim kultuuripäälinn
preside
aal
a aaste
ndil
täüs takistus– ilus ja rõõmus
Muuseu
mi man
,a
nemb
lest pallalt i ja käänäk
Jugomä võtt preside
it, mile Imre.
nt
meelege ütenkuun ja
Taga seisäp Kersti Kaljulai
rahulig
üle saap.
di vastu
Laande
u
Alli.
Mulgi

vallava-

Ilves Kristi
toimete

je

ulgimaa.ee

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.

