
ÜITSAINUS
MULGIMAA

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Detsember 2020 (nr 53) www.mulgimaa.ee

Mulgimaal tettu päeväpildi tõive 
Tarvastu nuurmeestele auinna
Novembrekuul lõppi siht-

asutuse Hiite Maja kõr-
raldet 13. rahvusvaheline iite 
kuvavõistelus. Kaits Tarvastu 
nuurmiist saive oma Mulgi-
maal tettu päeväpilte iist kah 
auinna.

Luuduslikest pühäpaikest tet-
tu päeväpilte ulgan võit tervise 
auinna Intsu Sinialliku pildige 
Mändla Hendrik ja luuduskaitse 
auinna sai oma droonipildi “Ju-
tumull saarest” iist Talvik Joo-
nas, kelle pildi pääl om Võrts-
järven olev Tondisaar.

Tarvastust peri Mändla 
Hendrik õpip Tartu ülikoolin 
maatäädust. Oma võidupildi tei 
ta 2018. aaste septembrekuul, 
ku käis Sinialliku matkaraa pääl. 
“Alliku sinakas vesi ja selle ko-
hale paendunu vana sammelden 
puu akassive miule silmä ja ma 
kaie sedä ilu kah päeväpildi pää-
le püündä,” kõnel Mändla. 

Talvik Joonas õpip Tarvastu 
gümnaasiumin. Päeväpilte om 
ta tennu joba mitu aastet. Või-
dupildi tei ta kooli vilistlastege 
matkaten. “Mede päämine sihk 
olli võtta üles kodukandi pühä-
paiku, sest kigist neist es ole äid 
pilte,” kirjut Talvik iite pildivõis-
teluse kõrraldejile. “Pildi tei ma 
Tondisaare pääl, ütekõrrage tulli 
juhti drooni ja mitte lindega kok-
ku põrute. Tondisaare pääl olli 
põnev olla linde keskel, neid olli 
sääl mailmatu pallu. Ma pruuv-
si tetä pilte saare egäst nukast ja 
löüdä midägi uut ja uvitevet.” 

Pühäpaikest tettu pilte võis-
telust kõrraldep Hiite Maja joba 
2013. aastest. Sii aaste tulli võiste-
luse pääle üle 700 tüü. Kokku anti 
siikõrd vällä 18 auinda, millest 11 
jäi Eestimaale, viis läits Venemaa-

le ja kaits Suume. Kikki võidupil-
te saap nätä veebilehe pääl hiis.ee.

Pühäpaike uurmine ja iieret-
ke om viimästel aastidel au sissi 
tõusnu. Tarvastu kuulmeister 
Kasendi Sirje om kah suur pühä-
paigauviline. 2019. aastel panni ta 
kaits gümnaasiumipoissi tegeme 
uurmisetüüd Tarvastu kihelkon-
na aaluulistest luuduslikest pü-
häpaikest. Tulli vällä, et Eesti pü-
häpaike kaardi pääle om märgit 
palllat mõni Tarvastu kihelkonna 
pühäkotus, a täädä om, et neid 
om ollu pallu rohkemb. Nõnda 
akassive koolipoisi Lihu Timo ja 
Silla Reijo neid ärä unetet kotus-
sit vällä otsma, läbi käimä ja va-
nembide inimeste käest mälestusi 

ja muistendit korjame. Kasendi 
Sirje kuts üten kah noore päevä-
piltnigu Talviku Joonase, Mändla 
Hendriku ja Kohjus Kevini, kes 
teive kotuste pääl päeväpilte.

Tüü käigun saigi tettu ulka 
ilusit pilte ja nuurmihe saadive 
osa neist kah rahvusvahelisele 
iite kuvavõistelusele ja Villändi 
valla 2021. aaste kalendrepilte 
võistelusele. Koduvalla kalender 
saigi kokku nende kolme päevä-
piltnigu piltest. 

Oktoobrekuul tetti Kaasiku 
Ahto ja Mikita Valduri iistvedä-
misege Tarvastu pühäpaikese 
kah iieretk, kus tulli kokku ini-
mesi tervest Eestist. 

Ilves Kristi

Mändla Hendriku Sinialliku pilt sai iite pildivõistelusel tervise eriauinna.

Talvik Joonase Tondisaare pildile “Jutumull saarest” anti luuduskaitse 
eripreemia.

Saada oma jõulusuuv siikõrd mulgi keelen!
Mulgi Kultuuri Instituut 

kutsup kikki mulke ja 
mulgimiilsit üles saatma sii 
aaste oma jõulusalmi ja pü-
hädesoovi mulgi keelen. Kel 
vaja, saap instituudist keele-
abi.

“Jõulupühäde ja aastevahetuse 
iil paneve pallude oma jõulusoo-
vi kas ariligu või e-kaardige tiile. 
Kuna prilla pallu ringi liiku ei 
või, saadetes jõulusuuve kirja tiil 
siikõrd kindlaste viil rohkemb. 
Mesperäst ei võis sis mulgi mul-

gi keeli kirjute? Kindlaste oles 
Mulgimaalt peri inimestel, kes 
nüid kaugembel eläve, ää miil 
mulgikiilset jõulutervitust saia. 
Mulgimaa asutuse ja ettevõtte 
saadave ju kah pühädekaarte ja 
tore oles, ku mulgikiilsit. Siand-

se tillikse tarbeteksti om ää 
võimalus mulgi kiilt rohkemb 
mede argiellu tuvva ja levite,” 
kõnel Mulgi Kultuuri Instituudi 
mulgi keele ja kultuuri asjatun-
dai Ilves Kristi. 

Viil pakup instituut abi söö-

gikaarte, kuulutuste, pääliskirju, 
nimede jmt mulgi kiilde ümmer 
panemise man. Keelenõu saa-
mises tules kirjute e-kiri aadres-
si pääle kristi2205@gmail.com 
või kõliste tel 5344 8176.

YM
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Mulke seltsil om pallu laane 
ja vanembel ammatiraha
Üits paigake ilman om viil, 
üits paigake miu jaos,
kost üitskõrd alassi tiid, 
ei tää, mis saas, kui ta kaos. 

Selle miu lemmikriimi om 
kirja pannu mulgi mur-

deluule kirjuteje Osi Mare. 
Viisi om sõnadele manu 
säädnu Tauli Anu ja tantsus 
loonu Feršeli Ülle. 

Et Mulke Seltsin om vanembe 
inimese, sis lääp neid ridu kuul-
den süä ärdäs ja mõte kodu pää-
le neil, kes juhtuve kaugembel 
oleme ja eläme.

Aig om käändmän ette uut 
aastenummert ja meil om uhke 
oida kähen Mulkide Almanaki 
30. nummert.

Mis sis selle 2020. aaste se-
hen tõistmuudu olli? Aaste lei 
segämini koroonaviirus, mis 
pallu laane sassi ai. Es saa ini-
mese enämb üten käiä ja laanitu 
sündmuse tullive tõise aastese 
lükäte. Ei vii virisemine meid 
edesi, pääasi et me seltsi üten-
käimistel aigust es levite ja en-
nest oidsime.

Porikuu 25. päeväl pannime 
üte märgi maha: Mulke Selt-
si vanembel om sest aast oma 
ammatiraha kaalan, mes akkap 
liikma vanembelt vanembele. 
Sellele and oma ää sõna ja õnnis-
tuse Paistu kirikuõpeteje Kähri-
ku Allan. Üten ammatimärgige 
õnnist ta kah seltsi tegemisi ja 
suuv meile ütetõise oidmist ja 
ääd kuuntüüd. Mis sääl salate, 

kuuntüü ja üitstõisest arusaami-
se man om tähtis, et kik selle ääs 
jõudumüüdä annave. Egä kiun 
ja vigade otsmine ei ole kedägi 
kuskile edesi viinu. Iki om pa-
remb mõtelde “Kus viga näet 
laita, sääl tule ja avite.”.

Mulke Seltsi punt om tõist 
aastet Mulgi mälumängul latsin 

ollu. Ollime kah mulgi nädälil ja 
paksime mulgi kirjavara laadal 
rahvale raamatit.

Mitmel kokkusaamisel aru-
time oma paprit ja lõpus sai om-
metigi mede uus põhikiri vastu 
võet ja uus juhatus ammatise. 
Seltsi vanembe ammatiaig sai 
läbi ja üten otsustedi, et seltsi 

vanemb Saare Ene piap seltsi ääs 
tüüd tegeme viil vähembelt viis 
aastet.

Mede tegemisi toet äste ra-
hage Mulgi perimuskultuuri 
rogramm ja regionaalse kul-
tuuritoetuse rogramm. Tänu 
neile olli meil mede suurmeeste 
sündümise aastepäeve jaos raha 

olemen, aga suurt rahvast es sa 
kokku kutsu koroona peräs. An-
nime raha tagasi ja akkame jäl-
le otsma oma laani elluviimises 
2021. aastel tuge.

Almanak om kik aig ilmunu 
perimuskultuuri rogrammi toe-
ge ja nii juubelinummer kah sii 
aaste. 

Uvve aaste suurembe sünd-
muse om kahtlemede Mulgi 
pidu, kus seltsi rahvas 29. lehe-
kuu päeväl Karksin kokku saap, 
lõikusekuu 14. päeväl piame 
Tarvastu kirikun ja Simmi talun 
suure peo mede suurmeeste aus 
ja porikuul kuuluteme Kärstne 
mõisan vällä Adamsoni nime-
lise murdeluuleauinna võitje. 
Tegemist uvves aastes om küll. 
Olge kik oitu ja jääge terves!

Saare Ene
Mulke Seltsi vanemb

Uus Mulke Seltsi vanembkond. Ihen istuve seltsi vanemb Saare Ene (ammatirahage) ja kavvaaigne seltsi nõ-
namiis ja auliige Ilmeti Kaupo.   Pilt: Õmblus Kristjan 

Kalda mesila saap ennest 
Mulgi märgige ehti
MTÜ Mulgimaa Aren-

duskoda and novemb-
rekuul vällä 19. Mulgi märgi. 
Selle märgi all võip nüid oma 
kaupa pakku Mulgi vallan te-
gutsev osaühing Kalda Mesila. 

Nagu nimigi ütlep, om noore 
ettevõtte päämine ala mesindus, 
pakutes nii mesindusriistu ku 
miisaadusi, a päämine om iki 
linnumagus esi. Ettevõte tegut-
sep aaluulisel Mulgimaal, piap 
tähtsas kodukandi elu edende-
mist ja luuduse oidmist. 

“Kalda mesila peremiis Kal-
da Mihkel om tubli ettevõtja, 
kes avitep siin kandin mesindust 
edesi viia. Ta om küll viil nuur 
miis, a kangeste edesipüidlik ja 
akkaje,” kitt arenduskoa juhatu-
se esimiis Orave Dmitri. 

Mulgi märk om Mulgimaa 
Arenduskoa puult ellu kutsut 

selle jaos, et tähiste sedäsi väärt 
Mulgimaa kaupa või elämusi. 
Tänu sellele saave ettevõtja Mul-
gimaa kaupa parembini pakku 
ja uusi kundesit löüdä. 

Edimese Mulgi märgi anti 
vällä 2019. aaste algusen. Seni 
om vällä ant 19 Mulgi märki.

ÜM

Villändimaa ettevõtluseauinde jagamisel 13. novembrel sai Mulgi Väiketootjate Liit uhke aunime – aas-
te maaelu edendeje 2020! Liit luudi 2018. aastel ja prilla om liikmit joba 20 ümmer. Viimätse aa täht-
sambe tegemise om mulk.ee veebipoodi luumine ja mulgi kauba riiulide panemine puutese üle Eesti. 
Pildi pääl om Mulgi Väiketootjate Liit Tartu Lõunakeskusen Eesti söögi päeväl. Mulgi kaupa pakuve leti 
taga Palu Kasper ja Filippova Natalia.  Pilt: Põdra Ain

Mulke Seltsi vanembe ammatira-
ha mõtel vällä ja tei valmis Allik-
vee Külli.  Pilt: Saare Madli

Mulke seltsil om pallu laane 

Kalda mesila iistvedäje Kalda 
Mihkel võip nüid oma kaubale 
Mulgi märgi pääle panna. 

Pilt: McGinley Tuuli
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Kudas te latsen mängside? ek Rahva-
luule korjamine suvitsel Mulgimaal
Mineve suvel ollive Eesti 

Kirjandusmuuseumi 
Eesti Rahvaluule Arhiivi ini-
mese Mulgimaal, päämiselt 
Mõisakülä, Abja ja Kark-
si-Nuia kandin välitüüdel. 
Raha selle jaos tulli kultuu-
riministeeriumi Mulgimaa 
perimuskultuuri toetemise 
abinõust. Sihk olli korjate 
1930. -1940. aastidel Mulgi-
maal sündünü inimeste käest 
mänge ja mälestusi. 

Eesti Rahvaluule Arhiivi ja mu-
jale kah om ennembki korjat 
Mulgimaa mänge, näituses õv-
vemänge (“Mädämuna”, “Kull” 
ek “Täks” jne), palli- ja papre-
mänge, lüümise ja viskamise 
mänge, paetemise ja pimemän-
ge jne. Rahvaluule arhiivin om 
kah vanembit mänge, mille om 
1930. aastidel kokku korjanu 
Alliste kihelkonna Araku ja Va-
na-Pornuse algkooli latse. 

Latsepõlv om nüidsel aal 
tõistmuudu ja arvutimängu-
muud om kähku pääle tullu. 
Sedäsi võive vanembe mängu 
ärä kadude. Selleperäst om män-
ge korjamine prilla väige tähtis. 

Uursime, mida prilla joba 
vanembe Mulgimaa inimese 
oma latsepõlvemängest mälete-
ve. Nimetedi mitmit vällän män-
gitevit mänge, nagu “12 pulka”, 
“Kardul”, “Tagumine paar vällä”, 
“Ane-luige, tulge kodu”, “Kaps-
tapää”, “Värvi” ja pallu muid 
mänge kah. Vastajide koolin-
käimise aal mängiti vahetunden 
laulege ringmänge, nagu “Me 
lääme rügä lõikame”, “Mia ole 
rikas miis”. Nagu mujalgi linnun 
ja aleviden, mängiti Mõisakü-
län kah uulitside ja murulatse 
pääl. Kokku tullive üte uulitse 
latse, kodust kaugembele minna 
es võigi. Mängumaas ollive kah 
tiiraavi, kos olli keväde ää paa-
diksit ujute. Purjedege puust, 

puukoorest või paprest paadi 
tetti esi.

Kasumine ja mängmine 
II ilmasõa aal olli esitmuudu. 
Sõa-aa laste jaos olli peris ari-
lik mängmine sõast maha jäänu 
lõhkemoona, laskeriistu ja sõa-
tehnikage. Kõneldi sellest, kudas 
latsen käiti neid korjamen Mõi-
sakülä jaaman, kos Saksa vägede 
taganemise aal 1944. aastel lah-
vat laskemoonarong. Abja-Pa-
luojan kasunu naine kõnel, ku-
das vanembe velle ta sõamoona 
otsmisele üten võtive ja tagasi 
kodu minnen ollive ta püksitas-
ku varandust nii täüs, et püksi 
tahive maha sadade. Liivakastin 
mängiti püssipadrunidege, mes 
säräsive uhkeste. Leitu rakette-
ge tetti jõulu aal aupauku. Kuna 
sedä tetti nõukogude aal, oles 
poisi vahele jäämise kõrral kõva 
karistuse saanu. 

Lastel es ole kuigipallu män-
guasju, neid pidi esi tegeme ja 
nõnda mängiti kige sellege, mes 
kätte saadi. Poistel om meelen 
poistekamban kuun käimise, 
ütenkuun ojumine ja kalapüünd-
mine. Tüdruku kõnelive pupede-
ge (tihti üteainsa omatettu pupe) 
või paprenukkege mängmisest. 
Ää meelege lugesive latse aaviites 
raamatit. Tulep vällä, et latsepõl-
ven karjan käinu inimestel om 
esierälik tugev side luudusege. 
Kõneldi näituses põllu- ja mõt-
salille korjamisest ja neist rantsi 
punumisest. Aaviites mängiti ki-
viksidege või kiiguti puuossege.

Mõnigi kõrd tulli aaluuliste 
sündmustege seot latsepõlve-
mälestuste man vällä laste oma 
vaatenukk. Sõamoonage mäng-
misege olli seot Mõisakülä pa-
lamine, mitu kõrda tullive jutus 
küiditemine, koloose luumine ja 
mõtsavelle. Kasumine rassel aal 
jätäp oma jälle. Üits jagu kõne-
lejit pidäsive oma latsepõlve ras-
ses, kuna pidive pallu tüüd tege-

Umbes siandsit asju otsip luudav Mulgi Elämuskeskus oma kogu jaos. 
Pildi pääl om Timpka elumaja kammer.  Pilt: ERM

Mulgi Elämuskeskus oodap lugusit,  
asju ja päeväpilte
Mulgi Kultuuri Instituut 

luup Tõrva valda Ala 
küllä Mulgi Elämuskeskust 
ek külästuskeskust, mes tut-
vustep Mulgimaad ja mede 
kultuuri. Püsivälläpaneku 
ja tõiste näituste ettevalmis-
temises korjap keskus nüid 
põnevit lugusit, päeväpilte ja 
asju, mes om peri 19. aastesaa 
lõpu või 20. aastesaa akatuse 
talumajadest. Kasute juhust 
ja jaga oma lugu Mulgi Elä-
muskeskusege!

Välläpaneku ja muuseumikogu 
jaos oles vaja vanu päeväpilte 
ja elu-uunest peri asju: puhvet, 
nõudekapp, kummut, raamatu-
kapp, tooli, laud, diivan, väike 
lavvake, seinäkell, lavvalamp, 
vaas, söögiriista, iluasja, liniku, 
diivanipadja, käsitüü, selle aa 
rõõva jne. Tähtis om manu pan-
na asja lugu – täädus selle koh-
ta, kust asi peri om, kus sii tettu 
om, kes sedä tarvit jmt.

Palume saata oma lugu ja 
päeväpilt ja/või päeväpilt asjast 

e-postige mulgielamuskeskus@
gmail.com. Võtame tedege ühen-
dust. Kokku kogutu materjaal 
jääp Mulgi Elämuskeskusese. 

Annetejide vahel lääve luusi 
Lossispaa Wagenküll auinna:

• pilet katele lossispaa vii- ja 
saunakeskusese,

• üümaja katele ütes üüs tu-
lekuge P-N Pargimaja katelisen 
kambren.

Küsi manu: Roomets Sille, 
tel. 5855 1811.

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Metste Kristi ja Usin Astra pildialbumit vaatemen Astra kodun Mõisakülä Kamarel.  Pilt: Tamme Kadri

me ja elu olli vaene. Tõise jälle 
mäletive oma latsepõlve parem-
bet puult. Mängmine ja tõise lat-
seaa tegemise käive ariliguld iki 
selle parembe poole manu. 

Uursime kah näituses sedä, 
kas ja kui tihti latse vitsa saive. 
Tulli vällä, et vitsaandmise ollive 
pereden esitmuudu, a enämbis-
te ariligu. Arvamine, nagu oles 
ennemb sündünü rohkemb vit-
sa saanu, es pia mede vastajide 
man paika. Vitsasaamise võisive 
olla siiamaani meelen, mitu kõr-
da kõneldi põhjaliguld sellest, 
miaste pahanduste iist karistedi. 
Vitsasaanude võisive alandust 
tunda, a arvati kah, et vitsa anti 
õige asja iist. Nõnda sai aimu 
kõnelejide tõespidämistest, ar-
vamistest ja arusaamistest. Laste 

karistemise teema om seot kah 
prilla rahvaluule arhiivin käi-
män oleve vägivalla-uurmisege 
(http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/
Kysitluskavad/andmed/21). 

Korjassime viil kotussepe-
rimust, lustilisi juhtumisi, tää-
dust laulmise, pillimeeste, mulgi 
keele kõnelemise jm perimuse 
kohta. Kokku saime üle 21 tun-
ni lindistusi, usutime15 inimest. 
Välitüüdel aive inimestege juttu 
Orase Janika, Sarve Mari, Tam-
me Kadri, Tuisu Astrid rahva-
luule arhiivist. Avitive, juhative 
ja paksive üümaja Mõisaküläst 
peri Metste Kristi kultuuriluu-
lisest arhiivist ja kirjandusmuu-
seumi endine tüüteje, rahva-
luuleuurja ja emäkeeleõpeteje 
Vahtramäe Ell. 

Edespidi tahetes kokku kor-
jat mängu ja latsepõlvemälestuse 
tetä avaligus lastemänge tääbe-
kogun Ukauka (http://folklore.
ee/ukauka/arhiiv) ja kirjandus-
muuseumi tääbekogun Kivike 
(https://kivike.kirmus.ee/). Ku 
kennigi tahas viil oma latsepõl-
vemälestusi jagade, sis võtame 
kaastüü tänuge vastu. Neid võip 
saata e-kirjage: kratt@folklore.
ee või postige: Eesti Kirjandus-
muuseumi Eesti Rahvaluule Ar-
hiiv, Vanemuise 42 Tartu 51003.

Aitümä kigile, kes ollive 
meile kogumisetüü man abis!

Tuisu Astrid
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti 

Rahvaluule Arhiivist

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: mki@mulgimaa.ee
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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. Kirjute sii 
juti pääle!
RUSIKIDEGE TARGA SÕNADEGE RUMALE SÕDIVE.

atseleL
Liisi ja Lusti  
piparkoogitaigent tegemen

alla kahN
Pingviin ja sebra lääve päe-

väpiltnigu manu sõbrapilti te-
geme.

Päeväpiltnik küsüp: “Kas ma 
tii iki värvipildi?”

“Ei ole vaja, mustvalgest avi-
tes küll,” ütleve sõbra.

***
Kaits jääkaru kõnnive kõr-

ben. Üits ütlep tõisele: ”Küll siin 
piap iki nilbe oleme, et nõnda 
pallu liiva om maha pant!”

***
Siberi miis tulep oma Eesti 

sõbra manu käimä. Sii küsüp: 
“Mede jaos om Siber üits äräüt-
lemede mõtsik kotus. Kas te sääl 
jõule iki tähistede? Kõnele, mes 
sul viimästest jõulest meelen 
om?”

“Päämiselt kuusk,” kostap si-

berlane.
“Ohoh, teil olli sääl jõulu-

puu!” imestep eestlane. “Ei ole 
sii sis nõnda mõtsik kant midä-
gi! Ollide kik kuuse all?”

“Ei, me ollime kuuse otsan, 
kuuse all ollive undi.”

***
Tohter: “No nõnda, ärrä 

Tamm, sia olet jälle purjun. Kas 
ma es ütle, et pallalt üits pudel 
õlut päevän?”

Tamm: “Ja-jah, a kas sa tões-
te arvat, et sia olet ainumas toh-
ter, kelle man ma käi?!”

***
Ambatohtre man võtap mulk 

kigepäält vällä oma rahakoti.
Ambatohter: “Miule ei ole 

vaja massa.”
Mulk: “Ma ei mõtlegi massa. 

Ma tahas pallalt oma raha enne 
narkoosi üle lugede.”

***
Mihe omavahel: “Teil, 

poissmeestel om jõulu iki pidu 
ja pillerkaar. A mia panni kingi-
tuse naisele kuuse ala.”

“Noh, ja naine?”
“Otsip siiamaani. Meil om ju 

20 ektarit mõtsa ...”

***
Kaits last omavahel. Üits 

küsüp tõise käest: “Kui vana siu 
veli om?”

“Aastene.”
“Imelik, mede kutsik om kah 

aastene, a kõnnip kaits kõrda 
parembini ku siu velleke.”

“Mes siin imeste om? Tal om 
ju kaits kõrda rohkemb jalgu 
kah.”

Valmis om saanu Mulke Almanaki 30. nummer. Osa lugusit om 
mulgi, osa eesti keelen. Tõiste teemade kõrvan saap siikõrd lu-

gede mulkest mede Riigikogun, mulke tammemõtsast, Mulke seltsi 
kogukonde, Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgi segäkoori selle aaste 
tegemistest, Mulgimaa peremängust jpm. Viil saap lugede kodukan-
dilugusit nii prildasest ku ammutsest aast, almanakin om kah ulka 
luuletusi ja nii vanu ku uusi päeväpilte. Täädust saap kah vällä tullu 
raamatidest, soovites õnne sünnipäevälastel ja mälestedes kadunit.

Almanaki ind om 5 eurut ja ostusoovist tules täädä anda seltsi 
vanembele Saare Enele tel 5070846 või kirjute enesaar0404@gmail.
com. Raha kanda Mulkide Seltsi arvele a/a EE431010302007073003 
ja manu kirjute “almanaki eest”.

vvembet lugemistU

“Auh, auh, auh, auh.”
“Lusti, mes sa augut, ma ta-

has viil raasike magade!”
“Auh, auh, auh, auh,” es jätä 

Lusti aukmist ja ai Liisi sängüst 
vällä.

Ku Liisi üles ärgäs, sai ta aru 
küll, mikeperäst Lusti nõnda 
rahutu om. Terve kammer olli 
ääd lõhna täüs. Emä olli köögin 
midägi kütsetemen. 

Liisi juusk Lustige küüki ja 
näi, et emä olli lavva pääle sa-
vist kausi panden, mille sehen 
ta ikki saiataigent tei. Potin lee-
di pääl podisi vedelik, mes vägä 
makjuse lõhna üles ai.

“Emä, mes sul sääl potin 
om?” küsse Liisi ja Lusti vahk 
suuril silmil poti poole.

“Ma tahas täempe pipar-
koogitaigne ärä tetä, sii peas 
raasike seisma, sis saap jõulus 
piparkuuke tetä. Potin om mul 
suhkrusiirup, mille sissi me selle 
saame tetä,” sellät emä.

“Emä, mia tahas siut kah avi-
te!” üüd Liisi.

“Sii om tore, ku sa miut avi-
tet, sis õpit esi kah piparkoogi- 
taigent tegeme,” rõõmust emä.

“Mes ma kigepäält tetä saas?” 
küsse Liisi

“Võta sääld lavva pääld nii 
maitseaine, mes ma ole kokku 
segänu, ja paneme nii siirupis, 
sis laseme sellel raasike aiga jah-
tude,” õpet emä.

“Mes sa sinnä sissi pannit, et 
sihande ää lõhn üles lei?” küsse 

Liisi.
“Siia pannas vürtsi, karde-

muni, inverit, muskaati, kaniili, 
nelki ja suula kah. Nii om vaja 
äste purus tampi, et tükke sissi ei 
jääs, sis om ää,” sellät emä tütrel.

“Oh ku pallu asju om vaja, 
miul nii küll miilde ei jää!” 
imest Liisi.

“Ärä muretse, selle jaos om 
ülestähendet õpetuse, mille siu 
vanaemä om miule jätten ja mil-
le mia sulle jätä,” ütel emä Liisit 
kallisten.

“Paneme nüid selle poti siia 
pengi pääle jäädüme, sis saa-
me peräst vallalopit muna, vat-
tu lüüdu või, jahu, apukoore ja 
viimätses viil jahu sissi segäde,” 
sellät emä potti tõsten.

“Nüid lääme kambre ja ot-
sime jõulukuline kah üles, esä 
lubas täempe kuuse tuvva,” kuts 
emä Liisit.

Liisi rõõmust emä jutu pääle 
vägä ja juusk pakilt kambrese. 
Emä võtt kapist karbi, mille sihen 
ollive iluse, siräve jõulukuuli. 

Äkki kost köögist potiko-
linet. Emä juusk küüki ja näi, 
et Lusti olli poti tabureti pääld 
maha aanu ja siirup olli köögi 
põrmandu pääl laiali. Koer kaa-
bas käpäge oma kuunu, mes olli 
paksult siirupine.

“Nüid me ei piagi piparkuuki 
kütseteme, meil om elun pipar-
kuuk köögin, magus peni”, naar 
emä selle asja pääle.

Laande Alli

Värvi pipar-
koogitare 
iluste ärä!

Siit suure saaniteki alt tulep mede suuv.

Usume, et rõõmsa pühä kigile ta tuup.

Rõõmurikast
pühädeaiga

ja
ääd uut
aastet!
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