
1.–3. augustini tähistedi Paistun 
kihelkonna edimese kirjasõnan 
ülestähendemise 780. ja Paistu 
rahvamaja 80. aastapäeva suure 
piduge.

Ürjätuse tei Paistu näitemän-
gupunt üten oma sõpruge 1. au-
gustil Paistu rahvamajan, ku püü-
ne pääle jõud ekstra selles pidus 
Kauksi Ülle käest tellit näitemäng 
„Liisu“, mes kõnelep luu Paistu 
rahvalaulikust Liisu Mägist, kedä 
rahvas kah Puru-Liisus ja Laulu-
Liisus kuts. Üles astsive 17 oma 
kandi näitemänguuvilist, kellel 
ollive toes tullu kah Tänassilma 
laulumihe. Kige nooremb osaline 
olli katessa-aastene ja vanembe 
üle kuvvekümne aaste vana. 
Pääle näitemängu ärävaatemist 
ütel Kauksi Ülle, et kultuur eläp 
sis, ku sedä teeve ütenkuun eri 
põlvkonde inimese. Paistu külän 
kultuur tõeste eläp

Näitemängu sääd püüne pääle 
Andres Linnupuu, muusika iist 
oolits Eve All, elü ja valguse iist 
Toomas All, liikmise sääd Kristi 
Pajuste ja vilmijupikse tei valmis 

Renee Trei, kikke sedä värki 
kamand Piia Mänd, pääosan olli 
väige tubli Kati-Katri Koppel. 
Saal olli kaits õhtut järest rahvast 
pilgeni täüs, tore olli!

Usse tei valla Paistu män-
gutuba, kun noore saave mängi 
piljardit, lavvatennist, õhuokit ja 
muid mänge.

2. augustil peeti Paistun Eesti 
meistrevõistelusi vabamaadluse 
absoluutkaalun. Võidumihes tulli 
kuvve jõumihe ulgast Ragnar 
Kaasik. Võisteluse viis läbi Jaanus 
Kaasik. Laste joosuvõistelusel olli 
pallu osavõtjit ja Olstre-Paistu 
maantiijoosu pääle läits üle saa 
juuskja. Kige kähkumb tei joosu 

läbi Keio Kits. 16. kõrda peetu 
joosu iistvedäjes om edimesest 
kõrrast pääle Hanno Priks.

Nätä ja käege katsu sai prit-
suautut, mes om Päästeameti 
Villändi komandun kik sii aig 
kõrran ja valmis meile appi kihu-
teme, ku kunnigil mõni õnnetus 
om. Rahva ette astsive viil Otepää 

pasunekuur ja sõbra ja segäkuur 
U-Tuur.

Elamuspank olli püsti pannu 
kümne miiterd kõrge ronimise-
seinä, kos sai oma julgust pruuvi. 
Viil saive latse batuute pääl karel-
de, pakuti süvvä-juvva ja Kaitseliit 
olli vällä toonu õhupüssi ja vibu. 
Puulbe õhtu astsive üles Getter 
Jaani ja Audru Jõelaevanduse 
Punt. Rahvamajan olli üleven 
päeväpildinäitus mede tüüdest-
tegemistest, raamatukogun sai 
nätä Päästeameti plakatisi.

Auväärt punkti panni pidule 
pühäbene konssert-jumaleteenis-
tus Paistu kiriku. 

Mede pidul ollive kah sõbra 
Saksamaalt Bippeni vallast. Päevä 
juht Kalvi Kants.

Toetuse iist tänu LEADER 
programmil, Villändi vallavalit-
susel, Mulgi kultuuri- ja Kohaliku 
omaalgatuse programmil ja kigil 
tõistel, kes toes ollive!

Piia Mänd
Paistu rahvamaja kultuurijuht

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Sii sügüs om projekte ettevalmis-
temise aig. Siseministeerium 

om mede mõttile õla ala pannu ja 
avitep meid rahage kah. 

Prilla nuputeme, kudas võõrit 
rohkemb Mulgimaale meelite 
ek sääjame kokku Mulgimaa 
turismistrateegiat kuni aasteni 
2020. Sii pias papre pääle saama 
selle aaste lõpus. Sinna paneme 
kirja küsimuse, mes om vaja 
ärä lahende. Näituses Mulgimaa 
ütitse märgi luumine, Mulgimaa 
välläpakmine külälistel, turis-
miettevõtjade ja vaatemist väärt 
kotuste kaardi pääle kandmine, 
kuuntüüvõrgustigu tugevembes 
tegemine jne. Kuna meil om kah 
pallu käsitüümeistrit, sis tules vällä 
nupute, kudas nemä saas parem-
bini kuuntüüd tetä ja ütenkuun 
oma asjaksit müvvä. Vaja oles 
kah mulgi süüki rohkemb tetä 
ja pakku ja söögitegijil kah oma 
kuuntüüvõrgustik luvva ja tetä 
ettevalmistusi Mulgi kogukonna-
köögi luumises. Mõte om kah luv-
va ja tarviteme akate märki “Mulgi 
süük ja juuk”. Tähtis om ürjäte uusi 
mulgimiilsit ettevõtmisi ja pidäde 

au sihen mede kombit. Vaja om 
mõtelde, kunkottale panna viida, 
ja panna papre pääle Mulgimaa 
turismitiide. 

Tõine eluala, millel Mulgi Kul-
tuuri Instituut om õla ala pannu 
ja Siseministeeriumi puult selle 
jaos raasike raha kah saanu, om 
mulgi ehituskunst. Vaja om vana 
mulgi muudu ehitemine uvveste 
au sissi tõsta ja sedä kah õpeteme 
akate. Selle kige jaos tulep projekt 
ette valmiste. Siin om asja-aamine 
kokku lepit Rahvusliku Ehitu-
se Seltsige ja Villändi Kultuu-
riakadeemia rahvusligu käsitüü 
osakonnage. Loodi mõisa manu 
luudav perändehituse keskus om 
ju kah Mulgimaal ja sellege saap 
kindlaste oleme ää kuuntüü.

Mes saap Sooglemäest? Aasti-
de iist Mulgi Kultuuri Instituudile 

kingit mulgi talust pias edespidi 
saama üits õige Mulgi külästuskes-
kus. 2014. aaste suvel sai Soogle-
mäe äärbän Kultuuriministeeriu-
mi rahage uvve laastukatusse ning 
tetti kah muid tillembit tüüsit. 17. 
septembrel pidäsime Taageperä 
lossin mõttetalgu, kun olli latsin 
30 inimest üle Mulgimaa. Vällä 
tulli mõte, et Mulgi külästuskeskus 
saap olla pallald sis tugev ja elujõu-

line, ku sääl eläp sihen üits mulgi 
suurpere üten sulaste ja suilistege. 
Talun pias tettäme egät sorti talu- 
ja põllutüüsit kuni kauba valmis 
tegemiseni. Muduki tules au sihen 
oida mulgi kombit ja rahvakalend-
re tähtpäevi. Ja mesperäst ei võis 
sääl olla kah mulgikiilne küläkuul?

Tähtis om kah mulgi süük. 
MOTT ek mulke oma söögivõr-
gustik otse tuutjalt tarbijale, mulke 

oma kogukonnaküük, laada ja 
taluturg pias jala ala saama. Mulgi 
keller või sahver oles kotus, kun-
kottald pias saama aaste läbi ääd 
mulgi süüki osta. Ja viil arutime, et 
segäkama om ju Mulgimaalt peri. 
Me pias sellest iki üle Eesti tääda 
andma ja oma kama tegeme akka-
me! Päevä lõpus pannime kokku 
tüürühmä, kes sis Mulgi külästus-
keskuse asja pias edesi aama.

Mõne aaste peräst, ku Mulgi 
Külästuskeskus Sooglemäel om 
vällä ehitet ja tühü akanu, pias 
sellest saama Mulgimaa ja mulgi 
kultuuri keskus, mes oles kah 
tääbekeskus, õpikammerde, koo-
lituste ja mulgi keele õpmise kotus, 
mulgi raamatukogu, mede kunst-
nige tüüde välläpanemise kotus. 

Mulgi märgist ja endetäädmi-
sest tulep juttu kah 10. oktoobrel 
IX Mulgi konverentsil. Mes Mul-
gimaal tetäs ja kudas olla kursin 
instituudi egäpäeväste tegemis-
tege? Otske meid facebookist 
vällä – lööge sissi Mulgi Kultuuri 
Instituut ja tulge kampa!

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Sügüs 2014 (nr 26) www.mulgikultuur.ee

Üitsainus 
Mulgimaa
Paistu pidäs sünnipäevä

“Liisu” näitemänguseltskond 1. augustil pääle edimest ülesastmist. Pilt: Raivo Laidma. 

Sügisetse tegemise Mulgi Kultuuri Instituudin

Kaja Allilender
MKI juhatei

17. septembrel arutive ärksämbe mulgi, mes tetä Sooglemäe taluge. Pilt: 
Kristi Ilves.



Üitsainus Mulgimaa   Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, sügüs 20142

Mulgimaa Arenduskoa ini-
mese võtive üten tõiste 

Eesti tegevusgruppe rahvage 
septembre akatusen osa LINC 
2014 konverentsist Austrian. 
Osalisi olli kokku 230 ja na ollive 
peri 14 eri Euroopa riigist.

LINC om Austria, Saksamaa, 
Eesti ja Soome Leader-tege-
vusgruppe ja riiklige maaelu-
võrgustike ürjätus. LINC tulep 
inglise keelest - Leader Inspired 
Network Community ek Le-
ader-programmist vällä kasunu 
kogukonde võrgustumine. Selle 
mõte om edesi viia kuuntüüd ja 
kogemuste vahetemist Euroopa 
Leader-tegevusgruppe ja maa-
eluvõrgustike iistvedäjide vahel. 
Edimene LINC olli joba 2010. 
Aastel.

LINC 2014 konverentsi pää-
liskiri olli “Kuuntüü kunst” ja 
sedä peeti Ida-Tirolin, Silliani 
linnan. Sillian om Ida-Tiroli 
Puster’i oru päämine keskus, kus 
eläp ümäriguld 2000 inimest. 
Selle kandi kombi toiti au sihen 
kigi konverentsi tegemiste man. 
Vallategemisepidu olli peri aast, 
ku Austrian olli viil monarhia, 
siande kommeom alla viil pallald  
Ida-Tirolin. Mäng pasunekuur ja 
lasti aupauke. 

Konverentsi pääteema olli 
kuuntüü ja sii olli mõteldu nende 
jaos, kes kunnigil kandin koha-
päälitsit asju. Ku na omavahel 

rohkemb läbi käis, saas üten 
viil põnevembit projekte tetä. 
Tüürühmen arutedi, kudas miis-
konnan saas esitsugutsit muresit 
ja eriarvamusi lahende. Saime 
tääda, et kigepäält om vaja unis-
te, ilma, et kennigi su unistusi 
maha laidas. Peräst sedä saap 
akate tegemisi täpsembelt pepre 
pääle paneme. Õpmisereisi pääl 
saime nätä Ida-Tiroli projekte, 
mes ollive ELi programmest abi 
saanu. Projekte olli egätsugutsit. 
Üits suur mure om sääl liikmine 
orge vahel, kuna bussi kuigi 
tihti ei käi. Sedä om proovitu 
lahende nii telmise pääle tule-
ve liinibussi kui „Kutsu taksu“ 
projektige. Au sihen om kah 
oma kandi aalugu. Kokku om 
korjat vana päeväpildi ja luudu  
nendest Tiroli arhiivi ja kokku 

säetes kah Austria raudtii aalugu. 
Muresit, midä LEADER-toetuse 
abige om murtu, olli pallu: oma 
söögikraami müimine, küläkes-
kuste ehitemine jne. Nii projekti 
andsive ääd iiskuju, kudas eri 
kante kuuntüüst võip vällä ka-
sude kogundi  uus mõte, mida 
om ütenkuun pallu mõistlikumb 
ellu viia. Mulgimaa Arenduskoja 
inimese käisive konverentsil LE-
ADER-toetuse abige.

Anneli Roosalu
Mulgimaa Arenduskoa päälik

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Eesti süük au sissi!

Süük om sii asi, ilma mille-
te kennigi meist akkame 

ei saa. Mitte kunagi enne ei 
ole meil nõnda pallude esit-
sugu süüke vahel valide ollu. 
Mede poodileti om söögi 
all loogan ja egä ärimiis kitt 
oma kaupa. Aga miande 
süük oles sis kige paremb üte eestlase engel ja kerel?

Paarkümmend aastet tagasi olli aig, ku kik, mes vällämaalt 
peri, tundus maru ää. Ää järe pääl inimese es vaategi enämb Eesti 
söögi poole. Soome margariin olli paremb ku Eesti või, Eesti 
juustu asemel ollive egä peenikse pidulavva pääl kalli Prantsuse 
juustu, oma aia ubinde asemel süüdi egätsugutsit lõunemaa villu, 
Eesti kardule asemele tullive Itaalia makaroni (neid akati peenikse 
nimege pastas kutsma), ariligu lehmäpiimä asemele tulli ilma 
laktoosi- ja rasvate nn piimä muudu toode, kajuvii asemel akati 
juuma poodist ostet ja vällämaal pudelise pant mullivett jne. Olli 
moodu asi osta vällämaa süüki ja kes es osta, sedä peeti vaeses 
või rumales. Ütekõrrage saime täädä, miandse tervisepommi om 
oliiviõli, avokaado, kiivi ja kookoserasu. Peris ime, et me siin ilma 
nendete mitu tuhat aastet ärä ellime ja vällä es suregi...

Nüid oleme sõõrige sinnamaale tagasi jõudan, et atsakambe 
ja targembe inimese püünäve söögis tarvite kikke sedä, mes 
Eestimaa pääl kasus. Midä kodu lähemben, sedä paremb ja midä 
vähemb väetisi ja taimemürke tarvitet, sedä etemb. Aiamaade ei 
ole kah palludel peredel enämb selleperäst, et sedäsi odavemb 
oles, a om selleperäst, et sõs om täpseld täädä, kun ja kudas 
su süük kasunu om. Mahe ja öko om sõnade, mille abige saap 
talumiis oma kraami tükk maad kallimbelt müvvä. Inimese om 
nõun rohkemb masma, et ääd ja puhast süüki saia. Egätsugutse 
alvast ja mürke täüs söögist tekkunu tõbi om nüid kah eestlastel 
egäpäevätse, nende arstmine ja aigusege elämine ei ole odav. 

Üten usutusen ütel Tauli Ants, et ku temä nuur olli, sõs es 
kõnele kennigi mahesöögist – sõs olli lihtsald ää süük. Sii ää süük 
tulli oma nurme pääld, aiast, mõtsast ja laudast, sii tetti valmis 
oma liidi pääl või ahjun. Nüidsel aal ei ole palludel oma aida egä 
aiamaad, laudast kõnelemede. Elektre või gaasi pääl tettu süük 
ei meki kah nõnda äste ku puuliidi pääl küdsätet. Mes sis tetä?

Akkaje inimese om mitmen kandin oma süämeasjas võttan 
oma ja ää söögi au sissi tõstmise. Villändimaa OTT seis selle iist, 
et mede kandi inimese saas ilma vaheltkasuvõtjidele masmade 
kätte mede taluden kasvatet ää söögikraami. Karksi Mokalaada 
memme jälle om akanu miilde tuleteme latsepõlven süüdu ja tettu 
mulgi süüke – ja nii ei ole pallald Mulgi kapsa, korbi ja puder. Olli 
pallu esitsugutsit äid süüke, kik Eesti kraamist ja kodun valmis 
tettu. Mokalaada naise om neid nüid tennu ja tõistel kah pakkun. 
Lihaleib, silgusoust, ernetamp, suhkrupeedirõpsu, soolaua jne – 
Karksi miipäeväl saive kik nii oma ja ää söögi lavva päält kähku 
otsa. Eestlane iki tunnep, mes ää om, pallald et ta ei mõista kikki 
neid enämb esi tetä ja ei tää, kunkottald tuurainet saia. 

Õnnes lääp asi järest parembes, vällämaa söögi kumardemise 
asemel levväme uvveste kätte vana ää retsepti ja saame tääda, et 
nii Mulgimaal ku mujal Eestin om ulka tublisit talupidäjit, kes 
tahas oma väärt söögikraami just oma kandi inimestel müvvä. 
Üitsainus Mulgimaa püünäp kah Eesti söögi au sissi tõstmise 
man abis olla sellege, et kirjutep sellen numbren ja edespidi kah 
mede oma söögist ja selle kasvatejist.

Mulke Seltsi uvveste luumisest

Mulgi käisive konverentsil 
“Kuuntüü kunst” 

Kristi Ilves
Toimendei

Raasike täädust manu Kaupo 
Ilmeti ja Leili Weidebaumi 
kirjutisel „Mulke Selts 1934 – 
2014“  / Üitsainus Mulgimaa, 
keväd 2014/
1988. aaste sügüse võtt miul 
nööbist kinni naabremiis Alliste 
Sammastest Ülo Ruubel. Temä olli 
peri Taru Ruubelitest, mia Torimu 
Ilus’test. Me, mulgi, ollime sis 
jusku Talnan maapaon. Talu olliv 
viil tagasi andmade, miul olli küll 
maaelämine Kõpu kihelkonnan 
Alliste jõe veeren. Mia olli sel aal 
Muinsuskaitse Seltsi Toimetiste 
kokkusäädai-toimetei ja just loo-
nu Alliste Muinsuskaitse Seltsi.

Miul om meelen, et istsime 
Ülo Ruubeli kortle elutuan ja 
arutime kõvaste mulgi asju. Ma 
ütli Ülole, et võis uvveste luvva 
Mulke Seltsi. Ülo Ruubel, mulgi 
asje ää täädja, olli kohe peri.

Sõna sai teos ja 23. mail 1989 
peetigi maha Mulke Seltsi asute-
mise kuunolek, kos valiti Mulke 
Seltsi vanembes Ülo Ruubel, 
vardjas miu ja kirjatoimetejes 
Erna-Elise Neimann. Seltsi põhi-
kirja kinnit Muinsuskaitse Seltsi 

esimiis Trivimi Velliste. Miu tüüs 
jäi läbikäimine vällämaal tegutse-
ve Mulke Seltsige, seltsi pitsati ja 
kirjapää telmine ja 1936. a vällä 
tullu Mulke Almanaki uvveste 
rükmine. Sii rükitigi miu esä 
Elmar Iluse käest perit almanaki 
järgi. Ma akassi ühendust pidäme 
Kanada Mulke Seltsi vanembe 
Johannes Vihmage. Pitsatikavan-
di ja pitsati telsi oma sugulase 
Harald Nurga väimehe Hando 
Kase käest Stockholmist ja sii 
toimetedi Helsingi Tuglase Seltsi 
kaudu Talna.

Kirjapää tei Toronton Lem-
bit Soots. Sii sai raasike sõakas 
vällänägemisege, nagu arvas 
siikõrd luuletei Peep Ilmet. Seltsi 
postiaadressis sai miu postkast 
nr 3 Talna pääpostkontorin. Pe-
räst uvveste luudu Mulke Seltsi 
vanembkonna nimel tettu üles-
kutset aalehen Sakala akassive 
postkasti tuleme kirja Iiumaalt ja 
Kohtla-Järvelt, Peipsi veerest ja 
Läänemaalt ja mujalt kah, kirjan 
iki sii, et mia ole kah mulk... Sii tei 
süäme ellas, sest nõuka-aal olli ju 
„mulk“ sõimusõna ja mulgi põlu 

all. Ja viil – mulke kokkusaamistel 
lasseve pallude oma Nõukogude 
passe sissi Mulke Seltsi pitsati lüv-
vä. Miul om meelen, et kõnelime 
sel aal televoni tiil Lembit Sootsige 
mulke alla surut olemisest. „Me 
tõusume kindlaste uvveste üles,“ 
ollime sis Lembituge ütel nõul. 

1990. aaste veebruarikuul vali-
ti miu Järvakandin Eesti Kaitselii-
du uvveste asutemise kuunolekul 
Karksi mulke abige Kaitseliidu 
kolmeliikmelise juhatuse liikmes. 
Kaitseliidu luumise pääle läits 
sis kik mu aig. Üttepuhku sõidu 
Saaremaalt Komarovkani, Aap-
salust Irboskani, aga kah Suume 
ja Ruutsi, rasse kuunoleku es lase 
mul enämb armastet mulgi asja 
tävve rinnage aade. Üldkogu 25. 
06. 1990 Ugala tiatren jäi miu 
viimätses tõsitsembes Seltsi asja 
aamises.

A mulke ülesärätemine olli 
pääle akanu ja mulgi vaim sai jälle 
priilt lennäte.

„Ja üteaindsa mõttege...“

Peeter Ilus
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Ilusa Karksi provvade paksive miipäeväl ääd mulgi süüki. 
Pilt: Kristi Ilves.
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Keväde and Rootsi Eestlaste 
Liidu Stockholmi osakond 

tääda, et oodap mulke augusti-
kuul Rootsimaa päälinna.  Au-
gustikuu viimätsel nädälivahetu-
sel käisivegi paarkümmend mul-
ki Rootsi eestlastel Mulgimaast 
ja oma kultuurist kõnelemen.  

Pundin ollive rahvamuu-
sikaansambel Jauram, Karksi 
noore rahvatantsja segärühmäst 
Samm Sassis ja lõõtsamiis Rein 
Pärtma. Müimise jaos olli üten 
võet Tarvastu käsitüükoa ja 
Mulgi Ukuvaka naiste näputüü-
sit, Mulgi korpe, mett ja musta 
leibä. Üten olli kah Abja Koo-
lituskeskuse päeväpildinäitus 
“Mulgimaa eng ja vaim“.  

Üits jagu meist sai sadamest 
autuge Eesti majja, a tõise pidive 
metrooge mineme ja sii olli peris 

põnev reis. Uhkin Mulgi rahva-
rõõvin inimesi ei ole ju Stockhol-
mi uulitse pääl just kuigi tihti nätä. 
Inimese vaadessive meid, mõni tei 
juttu ja vahepääl tulli mõne uvili-
sege pilti kah tetä. Kodun oleme 
oma rahvarõõvastege nõnda ärä 
arjunu, et ei saa arugi, kui suur 
vägi nende sihen om. Suuren 
võõran linnan tulli sii äste vällä. 

Kigepäält tetti Eesti majan 
näitus valla. Sõs võtive sõna 
Rootsi Eestlaste Liidu Stockhol-
mi aru päälik Inga Leesment ja 
Stockholmi Eesti suursatkon-
na asepäälik Jana Vanaveski. 
Mulgimaast, mede kultuurist, 
rahvarõõvastest ja nüidse aa te-
gemistest kõnel Mulgi Kultuuri 
Instituudi juhatei Kaja Alli-
lender. Peräst sedä astsive üles 
pillimihe ja rahvatantsja. 

Mulke võeti väige äste vastu, 
katet olli kohvilaud ja peräst 
pakuti maru ääd lihapallisuppi. 
Lõpetuses sai egä mulk omal 

kingitusekotikse, kun sihen 
raasike maiust ja mõni mäles-
tuseasjake. Mede puult olli egäl 
võõrustejel must leib.

Pallude tullive meid ilusa päe-
vä iist tänäme ja ütlive, et mede 
kava olli väige äste kokku säet. 
Selle iist tänusõna projektijuhil 
Kai Kannistul. Enämbjagu meist 
löüd Stockholmist iist mõne tut-
tave, ää olli eesti keelen kõnelde. 

Mede reis läits asja ette. Saime 
ennest näidäte ja tõisi vaadete, 
nätä vanu sõpru ja löüdä uusi. 
Reisi pääl tekkusi kah mitu uut 
mõtet. Näituses imeäädest Mulgi 
korpest, mes nõnda kähku otsa 
saive, et mulgi esi pruuvigi es 
saa, tekkusi mõte, et tules tetä 
Mulgi korbi päev ja sii saapki 22. 
novembrel Karksin teos.  Nõnda 
et mulgi ei ole Rootsi kuningriigi 
päälinnan mitte ilmaasjate oma 
pastlit kuluten.

Kristi Ilves

Kudas sündüs siu CD-laat 
„Lõo talu lõõtsaluu“? Asi akas 
pääle sellest, et kaits aastet tagasi 
me teime meestege Villändimaa 
lõõtsaklubi, kun om prilla ümä-
riguld 30 miist. Teeme kokku-
tulekit, mängime lõõtsa ja mi-
nevaaste andsime vällä edimese 
laadi – Ants Tauli „Aig Teppo 
lõõtsage“ – ja sii suvi jõud aig 
miu laadi kätte. Küsseme mitme 
koha päält raha ja saime kah. 

Miandse luu Sa laadi pääle 
pannit? Enämbjagu om vana 
Olstre kandi luu, mes ma ole 
löüdän Tartu kirjandusmuuseu-
mist. Siin Olstren olli meil kah 
oma tillike volkloorirühm, mes 
küll enämb ei tegutse. Muist 
lugusit om sest aast kah peri. 
Osa lugusit om saadu kunagise 
Olstre rahvamaja juhateje Liina 
Hendriksoni käest. Kigi lugude 
manu ma laula kah. Ennemb 
ma laulsi koorige ja pilli mängsi 
omaette, a viimäte akassi iki katte 
asja kõrrage kah tegeme – lauluge 
lugu om iki ilusamb.

Kas sa esi ei ole pruuvnu 
omale lugusit kirjute? Ei ole, 
sii ei tulemul vällä. A säälsaman 
ma ei taha kah tõiste lugusit 
mängi, sõs ma kaegi otsi siandsit 
äste unetet vanu uvitevit lugusit. 
Vana aa laate päält levväp kah 
ütte-tõist.

Kes siu lõõtsapilli mängmä 
õpet? Latsen ma kullessi raadiust 
rahvapillimuusikat ja mõtli, et 

oles esi kah maru tore mõnda 
pilli mängi. 1985. aastel sai ma 
Pihkva turu päält üte mihe käest 
lainu pääle kaits kanneld ja akassi 
sis sedä pilli õpma. A kannel olli 
miu jaos iki nagu nõrk, mõtli, 
et lõõtsa oles vaja. Viimäte ma 
telsigi omale Sarniti Kalju käest 
nellärialise lõõtsapilli, mes mass 
1987. aastel 3000 rubla. Kalju sis 
näidäs, kudas mängi, a egä sii 
mul esmald kuigi äste vällä es 
tule. Egä kennigi ei saagi õpete, 
et litsu siia või sinna klahvi pääle 
ja sis lugu tulep. Sii viis piap omal 
pähän oleme ja sis otsit selle esi 
pilli pääl vällä ja arjutet senikav-
va, ku tulep. Pallu tüüd tulep tetä.

Miandse su kige suurembe 
ja põnevembe ülesastmise om 
ollu? 20 aastet tagasi käisi ma 
Saksamaal ansapäevel Soestin. Sii 
olli edimene suuremb ülesastmi-
ne, kullejit olli sääl iki mitu tuhat. 
Luuta om, et tuleve suvel tulep 
Villändin siandesama konssert. 

Väige uvitev pillimängmine 
olli kah 11 kilumiitre kõrgusen 

taivan, ku me miiskoorige käisi-
me Ungarin 1989. aastel ja tullime 
säält tagasi lennukige. Tulli mõte, 
et mängis pilli, üits miis sis küsse, 
kas võip lennumassina pääl pilli 
mängi ja tantsi, üteldi, et võip küll. 
Sääl ma sis mängsi ja mihe võtive 
stjuardessi kah tantsma. 

Kui kavva Sa joba Sakala 
miiskoorin laulat? 1983. aastest, 
a vahepääl ole vahet kah pidänu. 
Miiskoorige oleme pallu reisman 
käinu ja sõs mul om kah iki pill 
üten. Meil om sääl tore selts-
kond, mõni om joba 40-50 aastet 
sääl laulman käinu. Koorilauluge 
tegele ma joba mudilaskoori aast 
pääle. 

Mes sa pääle muusika viil 
tiit? No prilla omgi sedäsi, et 
uvide pääle tükip rohkemb aiga 
mineme ku tüü pääle. No talun 
iki tüüd om: luume tulep valva, 
suvel einä tetä, nurme om külvi-
kõrran ja oma herefordipidämist 
tahas suurembes aade, einämaid 
om kah manu vaja. Üits uvi om 
mul viil – palkmaja ehitus. Üte 
tillikse sannakse ma tei arjute-

mise mõtten valmis. 
Tõine, suuremb sann 
tulep tare akne ala, sääl 
om joba seitse rida pal-
ke olemen. 

Eestiaa akatusen 
pidäsit sia piimäkarja. 
Prilla om sul nurme 
pääl seitse herefordi tõugu 
lihaluuma. Kudas sa nendeni 
jõusit? Ku mul viil piimälehmä 
ollive, sõs olli Tarvastu meierei 
olemen ja miu talu piimast tetti 
sääl juustu. Raha, mes ma selle 
iist sai, olli muduki äste tillike, a 
tüü olli suur. Oma velle Tooma-
sege tõime minevaaste herefordi, 
et midägi uut pruuvi. Nendege ei 
ole väige pallu tüüd ja na om tore 
rahuligu looma.

Kui aiga üle jääp, käit jahil 
ja kalal kah? Käi küll, aga mitte 
kuigi tihti. Jaht om ariliguld nä-
däli lõpun, a sis mul om just koo-
riproovi või pillimängmise kah. 
Lõbu peräst ma ei tapa, ma lää 
jahti iki sis, ku kõtt om tühi. Ku 
pallald lõbu peräst tapma läät, 
sõs Mõtsavana saap pahatses. 

Suviti ma käi kalal kah, sii om 
ää puhkus. Ja mulle miildip kah 
oma püünetu kalast ja oma lastu 
lihast süvvä tetä. 

 Sia elät prilla kultuuriluu-
liselt tähtsa kotusse pääl. Jah, 
ma elä Lõo talun. Ku ma selle 
talu omal aal osti, olli ta väige 
kehvän kõrran, katus purus ja 
puha lagunu – ta olli kavva aiga 
tühjald seisan. Ma sis akassi tedä 
kõrda säädma. A sellen talun om 
sündünu ja üles kasunu kuulus 
kirjamiis ja riigitegelane Lõo 
Jaan. Esiki Olstre koolilatse om 
kunagi käinu miu talu man Lõo 
Jaani luuletusi lugemen oma 
õpetejege.

Lõo talun käis ja jutu 
sääd mulgi kiilde 

Kristi Ilves

Üits mulk

Mitme mõtsa ja nurme taga suurest tiist kaugel Villändi 
ja Tarvastu valla piiri pääl eläp üits esivärki rahuligu 

mooduge miis – Rein Pärtma (49). Ku ta sääl palkest sanna 
ehitep või  oma lihalehmege toimetep, om rasse usku, et ta 
om kah ilusa äälege laulumiis ja nobe lõõtsamiis. Sii suvi tulli 
tal vällä kogundi laat „Lõo talu lõõtsaluu“, kun pääl ta pilli 
mängip ja esi laulap kah.

Lõo talu lõõtsa- ja laulumiis 
Rein Pärtma

Mulgi käisive Stockholmin pastlit kulutemen

Rein Pärtma kasvatep Lõo talu maade pääl mahet muudu liha-
luume. Pilt: Kristi Ilves.

Lõõtsamiis Rein augustikuul Stockholmi Ees-
ti majan pilli mängmän. Pilt: Kai Kannistu.

Allkiri:  Rootsi eestlastele miildisive üttemuudu äste nii Mulgi mesi, korbi 
ku must leib. Kaupa müüs Kai Kannistu. Pilt: Kristi Ilves.
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Mulgi süük om kige paremp
Karksi-Nuian peeti septemb-

rekuu akatusen miivestivaali. 
Mokalaata (Nuia mulgi naiste 
selts) kutsuti joba tõist aastet sinna 
mulgi süüke tegeme ja külälistel 
pakma, et nii saas pruuvi, määnte 
om kige rohkemp mokkamüüdä. 
Mulgi putru tääp egäüits, sellepe-
räst mõtlime midägi tõistmuudu 
tettä. Nüid kõnelts jo egä päe ees-
timaisest mahesöögist, mes oles 
puhas ja tervüsele ää. Selleperäst 
ollive kah mede söögi kik oma 
aiast või talust peri.

Kõõra Riit tei igävese laari soo-
lasilgu sousti. Ja sii olligi küläliste 

OTT avitep ää Eesti söögi lavva pääle tuvva
Villändimaa toiduvõrgustik 

OTT (otse tuutjalt tarbijale) 
om kodanige ürjätus, mille mõte 
om viia kokku Villändimaa talu-
pidäje ja inimese, kes tahas oma 
kandin kasunu süüki osta.  OTI 
abige jõvvap süük otse tuutja käest 
kunde kätte. 

Eestimaal om ju ammust aiga 
sedäviisi ollu, et inimese ostave 
oma söögikraami lähiksest ja 
tuttave inimese käest. Sii komme 
om vaja uvveste au sissi tõsta. 
Esiseisvuse aig tõi meile kauba-
keti  ja suure karbi, inime käänd 
ennest näoge supermarketide 
usku. Kik, mes om leti pääl, paist 
sääl ää ja kõrralik,  pääle selle viil 
odav kah. Mesperäst ta odav om, 
sellest kõva äälege kuigipallu ei 
kõnelde. A üitsjagu riike toeteve 
oma talunikke nõndapallu, et na 
oma ülejäägi mede rahval äste 
odavest maha müüs ja sedäviisi 
kundede omale saas. OTT tahap 
näidäte, et kohalik ää süük ei ole 
kallimb ku arilik poodist ostetev 
kraam ja sedä om kerge kätte saia. 
Ku ostat otse tuutja käest, avitet 
mede taludel parembini akkame 
saia. Tuutja saap õiglase tasu oma 
kauba iist ja ostja saap vastu ää, 
koha pääl kasvatet söögi. 

Riigi jaos om väige tähtis 
kah söögijulegeolek ek sii, et egä 
Eestimaa kant saas oma rahvale 
söögi kasvatemisege esi akkame. 
A selle manu om meil viil väige 
pikk tii käiä.

Enne meid olli OTT ürjätu 
Kuusalun ja Raasikul ja lühikest 
aiga kah Peetri külan. Täembeses 
päevas om OTTi muudu söögi-
võrke tekkunu nagu siini. Egälütel 
oma nägu ja eng. Me oleme OTTi 
iistvedäjidege 2014. aaste kevädest 
saati kuun käinu ja tulemen om 
Eesti OTT MTÜ. Ütenkuun saame 
parembini kokku korjate täädust 
mede kauba ja kasvatejide kohta  
ja üitstõisel saata just sedä kraami, 
millest kunnigil mujal puudu om. 
Kik OTTi om rian aadressi pääl 
http://maainfo.ee/?page=3586. 

Villändimaa OTI blogin vil-
jandiott.blogspot.com om kirjan 
talude andme. Säält saap vaadete, 
miandsit asju sääl pakutes, ja neid 
e-posti või televoni tiil telli. Egä 
nädäl om kaubakokkusaamise 
Villändin Leola poe taga latsi 
pääl, a sii ei tähende, et ostja ja 
müüja  ei võis muul aal ja mujal 
kokku saia – pääasi, et sii aig ja 
kotus mõlembile kõlbap. Pääle 
kaubakokkusaamiste suvel ja 
sügise oleme Villändin UKU 
keskusege kokku lepnu, et  üits 
kõrd kuun lauba kell 11-14 saave 
mede inimese sääl esi oma kaupa 
müvvä. Sii om mede taluturg. 
Oma maakonna kasvatejidel 
tulep manu talunikke kah mujalt 
Eestist. 

Kaupa saap telli, kas ekstra 
egäs kaubakokkusaamises või 

tetä kirjaligu lepingu mitme kuu 
pääle. Ku om kõrrage vaja ütte 
suurembet laadungit, sõs selle 
saap eraldi kokku leppi.

Egä taluge võip ühendust 
võtta, ku mõne kauba vastu uvi 
om või om mõni esierälik suuv. 
Kirjaligult ei pia kokku lepma, a 
kui sedä om tettu, sõs om kindel, 
et ostja saap just selle kauba, mes 
ta taht, sõs, ku tal vaja om, ja selle 
innage, mes akatusen kokku lepit.  

Villändi OTI blogin om kirjan 
kah kaupe inna. Nii, kes rohkemb 
uvi tunneve, saave paar kõrda 
kuun uudiskirja, kun om üles 
tähendet egäsugutse pakmise, 
ettevõtmise ja muu uudise. 

Kes internetti ei tarvite, nii 
saave küside OTI tääbepaperd, 
kun om kah talude andme kir-
jan. Neid tääbepaprit levväp kah 

Mulgimaalt om OTTi toiduvõrgustigun: 
MÜÜRI ÖKOTALU Tarvastu vallast Suistlest pakup punast piiti, küüslauku, sibuld, karduld. 

PAJUMÄE MAHETALU Abja-Vanamõisan pakup piimä ja piimäst tettu süüke.

SIIM RIID Abja vallast pakup vutimune ja mõtsasiini.

LOHU MAHETALU Halliste vallan müüp mett.

FIE JORMA ÕIGUS pakup Mõisakülän Mulgi-Mõisa mett ja muud miikraami.

FIE INDREK VIIRA pakup Holstren apukapsast, apukurki, punast piiti, porgandit, kardulit.

MUTIJÄRVE TALU Tarvastu vallan pakup mahekardulit.  

PAUDI MAHETALU Abja vallan pakup egät sorti köögivillä, lamba ja ane liha.  

SÄGA-AAVIKU MAHETALU Tarvastu vallan pakup kardulit, porgandit jm köögivillä, 
porgandirõpse, kõrnitsekomme, astelpaju mahla ja muusi, ubinit. 

TARVASTU SAARIKU MAHETALU Tarvastu vallan müüp egät sorti köögi- ja aiavilla, 
ubinit, aiamarju ja sissi keedet aiavillu ja marju. 

FIE AIME AASAMÄE müüp Karksi vallan maheubinit ja uteliha.

KÜNKA TALU ÕUNAD OÜ pakup Alliste vallan ubinit.  

MURESE MAHETALU Tarvastu vallan pakup lambanahku ja käsitüüd.

TUULI JÕESAAR pargip käsitsi tillembit karusnahku. 
Villändi UKU keskusen om OTTi taluturupäevä jälle 
11. oktoobrel, 15. novembrel, 6. detsembrel

Villändi linnaraamatukogust ja 
kultuuriakadeemiast, Fellini ja 
Rohelise Maja kohvikust, muduki 
kah OTTi taluturuld või kasvateje 
käest. Villändi toiduvõrgustikun 
pakutes liha, mune, piimä, mett, 
juurikit, aiavilla, kardulit, puu-
villä, marju, jahu, elbit, küdsätet 
asju, siimnit, õlisit, maigutaimi 
jpm. Pääle söögi om meil viil 
pakku nahaparkmist ja ääd põl-
lurammu, katussekimme ja mõne 
talumihe käest tasup küside kah 
ahjupuid. 

OTTi tegemiste tõine aru om 
koolituse ja teemapäevä, taluden 
käimine ja talgu. 17. oktoobrel 
tulepki kana- ja vutikasvatejidel 
koolitus Villändin, ettekande tiip 
Piret Purru Lemetti. Jaanuarikuul 
piame joba nelländet kõrda suurt 
aastepäeväpidu üten mede kasva-
tejidege, kuunolekuge, õpmiste ja 
laadage.

Villändimaa OTTige saave 
kampa lüvvä kah mujald peri 
tuutja, kohe akatusen ollive latsin 
Pärnumaa ja Puhja kandi inimese. 
Mede jaos om päämine, et tuutja 

taht tuvva oma kaupa kokku lepit 
koha pääle ja sedä kah tillembide 
portse kaupa. Tähtis om kah sii, 
et nii asja, midä oma maakonnan 
ei tetä või ei kasvatede, oles iki 
inimestel saia mõne tõise Eesti 
talunigu käest.

Enämbjagu mede kaubapakjit 
om mahetuutja. Kunde esi valip ja 
sedä kaupa, mes mahe ei ole, kuigi 
pallu ei ostete. Mede inimese om 
joba nõnda targa, et uurive enne 
ostmist, kudas juurik om kasunu 
või kudas  luume-linde peetes. 
Kui ostja-müüja klapive ja kaup 
om aus, sis lääp äri äste, olgu ta 
sis mahemärgige  talumiis või 
kohalik tuutja.

Toiduvõrgustik OTT kutsup 
kikki inimesi, kes piave lugu 
puhtast ja ääst söögist, ostma 
oma söögikraami just  oma kandi 
kasvatejide käest. 

Villändimaa 
toiduvõrgustik OTT

Otse Tootjalt Tarbijale
Anu Johani

Villändimaa OTT

Mulgi kiil: Kristi Ilves

arust kige paremp. Tõise kotusse 
pääle tulli ernetamp (erne-kardu-
le-suitsupõse tamp). Väige uviteve 
ollive suhkrupeedist tettu rua. Ke-
väde külüsime üte vao suhkrupiiti 
ja nüid tahame vaate, mes sellest 
tetä saap. Ei ole vist üttegi tüüd, 
midä Elmingu Maimu tetä ei mõis-
ta. Tal om meelen, kudas esäkodun 
eläti, tüüd rügäti ja kuna olli pallu 
latsi, sis kudas neid toideti ja kateti

Suhkrupiit om magus. Sellest 
saap rõpse tettä. Riivit ärä ja kui-
vatet ku ubinit. Sis saap sellest viil 
egätsugutsit salatit tetä. Kus vanast 
talun sii uakohvi olli!? Maimu olli 
tennu suhkrupeedi-siguri kohvi. 
Väige uviteve maiguge tulli vällä. 
Edespidi kaeme siirupit kah kiita.

Paksime viil sõira, kaalikuput-

ru, räimerulle, mulgi- ja kardule-
pudrukorpe, räime- ja lihaleibä.

Ku külälise tahtseve, sis saive 
tegemise õpetuse kah kodu üten 
võtta. Rahvale mede söögi kõl-
vassive küll.

Meil olli uvitev neid süüke 
tetä ja esi kah pruuvi. Selleperäst 
teime valmis kah vilmi, kus kik 
sii söögitegemine nätä om. Nuian 
peetes kah egä kuu Mulgi oma 
ülikuuli. Järgmine kõrd om 25. 
oktoobrel, sõs tahame sedä vilmi 
rahvale kah näitä. 

Me arvame, et mulgi keele 
oidmine om tähtis, aga tähtis om 
kah esiemäde tüü ja toimetuse 
elun oida. 

Lepiku Viiu

Tarvastu valla mahetalunigu Tiia Klein ja Sirje Allik om oma kraamige iki 
laate pääl vällän.

Säga-Aaviku talun peetu mahesöögi päeväl saive uvilise esi sibulit puhas-
te. Pilt: Kristi Ilves.

Karksi miipidul olli Mokalaada naistel terve laud vanaaigsit mulgi süüke 
täüs. Pilt: Kristi Ilves.
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Puulsada mulki käis Peipsimaal uvireisil
Mulgimaa Arenduskoa suve 

lõpp om tegemisi täüs 
ollu. 21.-23. augustini  sai teos 
mulke reis Peipsimaale, mil-
lest võtive osa 50 akkajembet 
Mulgimaa inimest. Akatus olli 
Lõune-Peipsimaal, kun vaades-
sime Räpina aiakooli imeilust 
parki ja kullessime ettekannet 
kooli tegemistest. Käisime kah 
2013. aastel valmis saanu Räpina 
loomemajan ja äriabikeskusen, 
kun üte katusse all tüüteve mitu 
tillikest ettevõtet  ja uviringi nii 
täiskasunu inimestel ku lastel. 
SA Räpina Sadama nõnamiis 
Martin Tuul tei meile selges, me-
speräst om sadam Räpina jaos 
tähtis ja miast kasu oma kandi 
rahvas sellest saap. 

Räpinast sõidime Mooste 
mõisa, mille aalugu ulatep 400 
aaste taga. Mooste mõis om 
saanu abi kah EL vondest ja 
om prilla ää järe pääl ja innat 
kotus. Sääl saap kullete-vaadete 
konsserte ja tiatretükke, tüüteve 
egäsugutse käsitüükoa, akatust 
om tettu rahvamuusikakoolige. 
Mõisan om täembese päevani 

kah  1920. aastel pääle mõisa 
riigistemist asutet kuul.

Edesi lätsime põhja poole, 
kanti, kun om kõrvu ja segi-
läbi eesti, vene vanausuliste, 
baltisaksa mõisa- ja vadjalaste 
kultuur.  Sõidime läbi seitsme ki-
lumiitre pikutse Kasepää – Raja 
uulitskülä, kun käisime vaate-
men samovare ja vanausuliste 
muuseumi ja Peipsi järve elu 
tuba Tihedal. Raja vanausuliste 
palvemajan kõnel vanausuliste 
aaluust ja nüidse aa elust muhe-
da mooduge Esä Ossip Jotkin. 

Avinurmen saime kokku 

vallavanembe Aivar Saarelage, 
kellega arutime  maaelu võlude 
ja valude üle. Avinurme om põ-
line puukäsitüükeskus, kus om 
prilla elulaadikeskus, kogudus ja 
puuait. Nii mõnigi mulk ost säält 
omale puust mälestusasjakse. 

Üits kige rohkemb tääda-
tuntu kotus Peipsi kandin om 
kindlaste Kuremäe looster, kun-
kottale me kah sissi astsime. 
Kige viimäte käisime uhket ja 
iluste kõrda tettu Alatskivi lossi 
vaatemen. Oma reisi aal teime 
piatusi viil mitme ilusa ja uviteve 
kotusse pääl, mede tiijuhis olli  

Kaja Allilender, kes tund Peipsi-
maad ku oma viit sõrme. Peipsi 
veerest es tulda muduki tagasi 
ilma sibulde ja suitsukalate. 
Mulke sõit Peipsimaale sai teos 
LEADER-toetuse abige. 

Augustikuu viimaste päeve 
sihen olli LEADER tegevus-
gruppe endeindamise suvese-
minar  Lääne-Virumaal Eisma 
võõrastemajan. Osa saama ollive 
kutsutu Leader-tegevusgrupi, 
Põllumajandusministeeriumi, 
PRIA ja Eesti Maaülikooli, Eesti 
maaelu arengukava püsihindaje 
ja Maamajanduse tääbekeskuse 

tüüteje. Mulgimaa Arenduskoast 
võtive osa päälik Anneli Roosa-
lu, juhatuse liige Kaupo Välba 
ja indamiskomisjoni liige Arne 
Putnik.

Suveseminari mõte olli anda 
täädmisi ja võimalus vahetada 
kogemusi seire- ja hindamis-
süsteemi väljatöötamiseks te-
gevusgrupi siseselt. Seminaril 
teive ettekandit ja kamandive 
tüürühme Rivo Noorkõiv (OÜ 
Geomeedia) ja Mihkel Laan (OÜ 
Cumulus Consulting). Kudas 
neil indamine om minnu, sel-
lest kõnelive Silva Anspal (Järva 
Arengu Partnerid), Ene Sarapuu 
(Kodukant Läänemaa) ja Kaidi-
Mari Liping (Piiriveere Liider). 

Anneli Roosalu
MTÜ Mulgimaa Arenduskoa 

päälik
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Latse lustsive Lilli luudusmajan  Muhklide suvekoolin
Nelländel lõikuskuu päeväl 

olli Lilli luudusmajan jälle 
peris pallu ärevust ja tegelust. 
Olli järekõrdne päe, ku maja 
oodas latsi suvelaagres. Siikõrd 
olli sii raasike tõistmuudu. Ku 
varepelt ollive laagre kik luuduse 
ja luumege seot, sis siikõrd olli 
pääteemas mulgindus. 

Joba edimesel päeväl olli  
jutusõõr, kun Alli kõnel lastege 
Mulgimaast, mede keelest ja kul-
tuurist. Lastel olligi terve sii laag-
re aig üits tõistmuudu kasvateje, 
kes kõnel mulgi keelen. Ku peris 
akatusen olli sii lastel võõras, sis 
edimese päevä õhtus es tii sellest 
enäp kennigi vällä ja nende viie 
päevä joosul es tunne me kennigi, 
et üitstõisest aru ei saa.

  Ürgüsen  saive latse tetä 
mulgikiilside nimetustege tai-
melotut. Sii olli üits tore mäng, 
sest sääl olli laste jaos peris pallu 
vahvit nimetusi. Nalla teive – 
sitikmari ja peniputk – ja ku 
sedäsi nallage kiilt õppi, sis jääve 
sõna miilde kah. Mede üits mõte 
olli lastel selges õpete ja peräst 
külärahval ette kanda tillike 
mulgikiilne näitemäng, mes om 
seotu luudusege. Siiperäst jaga-
sime lastel kätte kolm luukest, 
mis ollive seotu Lilli külän oleve 
Teringe rabage. Kik luu ollive 
mulgi keelen. Latse eitusive ki-
gepäält sellest küll ärä, aga ku me 
üitsaaval õpme akkassime, sis olli 
akkamist pallu ja latse teive sedä 
väegä suure uvige. 

Laagre päämõte olli latsi tuvva 
loomuliku elu manu. Üits asi olli 
oma kiil, aga sinna manu käisiv 
kah looma, luudus ja söögi. Egä 
laits sai toimete luumege, kes 
ollive mede luudusmaja õvve 
pääl – lamba, ane, obese, lehmä 
ja kana. Egäl latse olli oma kõrd 
nendege toimete. Latse saive elun 
edimest kõrda lehmä nüssä ja ka 
kanu süütä. Egä õhtu tulli lamba 
ja ane lauta aia ja ommuku peräst 
süütmist vällä tagasi. Sedä olli 
tore kaia, ku ommuku latse silmä 
valla saive, sis kigepäält olli mure 
luumi peräst. Osa latsi es süü kah 
esi enne, ku looma ollive tallitet. 
Kaits õhtut järest saive kik latse 
üten Liinage ratsute kah. Pallude 
teive sedä elun edimest kõrda ja 
ku edimene õhtu mõni laits pelläs, 
sis tõinekõrd teive sedä kik. Joba 
obese  paitemisest olli elevust 
pallu. Liina õpas sis latsi obese ja 
tõiste luumege rahuligult kõne-
leme ja oma liigutusi kontrolme, 
sest egä luum ei taha tõmlemist 
ja kisa. Selle man muutusiv latse 
kah rahuligumes ja sõbraligumes. 
Laagren saive latse pallu liiku kah, 
sest kasvateje Urve mõtel egätsugu 
liikmisemänge vällä. Egä õhtu olli 
rahvastepalli mängmine, mille 
jaos na esi ruudu maha pannive. 

 Kuna ilmä ollive suvitselt ää 
lämme, sis üits tegevus olli kah 
Ruhijärven ujumen käimine. 
Sinna sõidive latse tõukeratastege. 

Kige selle puhkuse man saive 
latse viil pallu tääda ravitsemise 

taimist, sedä õpet Kaja. Ütel om-
mukupoolikul käisive na Teringi 
raban linde uurman. Maastiku-
mäng peeti kah ärä. 

Egä õhtapoolik õpsive latse 
raasike näitemängu ja kolmabe 
õhtu saigi sii ette kantu nii küläini-
mestel ku ka emadel-esädel, ken 
saive kaeme tulla. Täävitust saive 
inemise mede ende tettü kuulu-
tustest, mis tõisibe ommuku külä 
pääle üles ja postkaste sissi panti. 
Inemisi olli tullu üle kolmekümne 
ja vana aida man tettü mulgi õhtu 
olli väegä tore. Latse ollive näite-
mängurõõvin ja andsive endest 
kik, et näitemängu äste vällä tules. 
Nõnda sii olli kah!

Kaits õhtut saive latse tetä 
mulgi süüki. Edimene kõrd teime 
karaskit ja tõine õhtu kamakäkki. 
Mõlepe miildisive lastel süvvä ja 

egäüits sai peräst kah tegemise 
õpetuse üten.

Vahva päe olli kah Mulgi-
maa reisupäe. Selle olli meil ette 
valmisten kasvateje Ly ja temä 
juhatusege sai läbi käit Maimu 
kuupast, Kitzbergi muuseumist, 
Õisu sepikoast, Olstre - Polli 
spordikeskusest, Tauli Torupil-
litalust, Kärstne mõisast ja lõvi 
mant. Mede päevä lõpet suplus 
jõen. Peräst sihandest päevä es 
ole üükasvatejel magamisege küll 
üttegi muret. Kammerdest kost 
ilust nohisemis- kik latse jäive 
poole tunnige magame. Egä õhtu 
lugesime lastel ette kah mulgikiil-
sit jutuksi. Sii miildis lastel väegä! 
Üttegi õhtut es saa üte jutuge jättä. 

Kik sii laagre aig olli meil üits 
vahva nuur majavaim – kasvateje 
Eneli, kedä osa latsi oma noores 

emäs akassive kutsme. Temä tääs 
kikki laste muresit ja olli kah egä 
aava man rohitsejes. 

Nädäl sai kippelt läbi ja riidi 
olli sis laagre lõpetemine, kun 
latse teive täädmistepruuvi, midä 
na om laagren õpnu. Sii and küll 
väegä ää tulemuse. Selle pääle 
saive latse tunnuskirja ja tillikse 
mälestusasjakse kah. Osa latsi 
saive kingis mulgikiilse tüüvihu. 
Raasike magust kah ja olligi aig 
kodu sõita. Kik latse lubasive tu-
leve aaste tagasi tulla ja sii om kige 
suurep kitmine tegijil. 

Sedä laagert ei oles saanu tetä 
ilma rahate ja sedä andsiv meil 
Mulgi Kultuuriprogramm ja SA 
Keskkonnainvesteeringide Kes-
kus. Aitümä ja  kokkusaamiseni!

 Mulgikiilne kasvateje Alli

Üten õpeteje Allige tetti köögin kamakäkku ja õpiti mulgi sõnu. Pildi: Eneli 
Õun.

Õisu sepikoan saive latse mulgi 
rõõvit pruuvi. 
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Ää ernesupp
Teimi emäge Ristuli suun 

aina. Joba aenamaa pääl 
kõnel emä, et õdagu keedämi 
piimäsuppi erneste ja ruupege. 
Suhkruerne akassive joba valmis 
saama. Mõte ää söögi pääle ergut 
me aenategemist. Pandsemi ulka 
kuivi ainu unikude. Alla õdagu 
ildä jõudsemi kodu – tulla olli 
ligi viis kilumiitret. 

Emä nüsse lehmä ärä, mia 
lätsi värskit ernit korjame. Sis 
pandse emä ruubi kiimä. Võtse 
terve tunni, enne kui nii pehmes 
kiieve. Nüid võis kah erne manu 

panna. Lõpus olli aig nii kaugel, 
et võis supile piimä pääle kallate. 
Viil raasike kiimist ja supp olligi 
valmis!

Egä üttegi suppi nii kuumald 
süvvä, kui keedetes. Viil tulli 
uuta! Kõtt olli meil mõlembil 
peris ele... Et supp rutembede 
jahtus, tõstse ma paa vällä muru 
pääle. No nüid olli küll palland 
mõne minuti küsimus – sis võis 
ommetigi süümä nakate. Ma tulli 
raasikses aas küüki. Emä pandse 
taldreku lavva pääle. “Tuu nüid 
supipada sisse, mudu jahtus peris 

LEADER köüdäp kokku
Rahvusvahelisel  LEADER 

kuuntüüprojektil „LEADER 
köüdäp kokku“ olli kaits jagu: 
„Mulgimaa noore maailman“ 
ja „Maailma noore Mulgimaal“. 
Edimesen jaon saime 2013. a suvel 
kokku Prantsusmaal ja Soomen ja 
2014. a suvel  Põhja-Iirimaal. Tõi-
se jao tegemise ollive Mulgimaal 
2013. aaste keväde ja 2014.- aaste 
suvel. 

Sii aaste 21.-27. juulini saive 
Abjan „LEADER köüdäp kok-
ku“ projektige kokku Soome, 
Prantsusmaa, Põhja-Iirimaa ja 
Eesti noore.  Kokkusaamise mõte 
olli üitstõise kultuurist rohkemb 
tääda saia ja nüidse aa tantsu 
tüütuan uvvembe aa tantse õppi. 
LEADER-toetust saanu Mulgimaa 
Arenduskoja rahvusvahelisen 
kuuntüüprojektin olli neli esitsugu 
tüükammerd: Soomen – pildiste-
mine, Prantsusmaal – vilmitege-
mine, Eestin – tants, Põhja-Iiri-
maal – muusika/pilliõpmine. 

Nellä riigi pääle võtt projektist 
osa üle 100 noore. Kik na õpsive 
selle käigun midägi manu ja saive 
ää elukooli. Näituses Eestin ollen 
imestive nii prantslase ku kah 
põhjaiirlase, et eestlasi nõnda 
vähä om. Esieränis uskmede asi 
tundusi neile sii, et mulke om 
nõnda vähä ja Mulgimaa om 
nända tillike, aga ometi om meil 
oma kiil, kombe ja rahvarõõva. 
Vällämaalase es jõvva ärä imeste, 
et egäl Eesti tilliksel kandil (kihel-
konnal) om esitsugu rahvarõõva 
ja et rahvarõõvit ja nende mustrit 
tarvitedes nüidsel aal kah. Külä-
liste arust om sii väige tore. Põh-
jaiirlase  kõnelive, et neil ei olegi 
rahvarõõvit. Vanast kantu sääl 
pükse pääl rahvuslikke üüksit, a 
nüid om sii komme kah kadunu.

Äste uvitev olli vällämaalaste 
jaos kah mede süük. Na imestive, 
et meil om nõnda suuperätse ja 
tervisele ää  söögi. Üits Soome 
tüdruk ütel, et temä ariliguld 
ommukuld ei süü, a Mulgimaal ta 
süüp, sest süük om nõnda ää, ja et 
nende koolin ei ole siast ääd süüki 
ku Abja gümnaasiumi süüklan.  
Prantslase olliv kah väige rahul 

mede süükege  ja nädäli perämisen 
otsan ütel üits prantslane:  “Ma 
ei tää, mes täembe lavva pääle 
tuvvas,  a ma süü kikke”. Külälis-
tel pakuti kah mede rahvussüüki 
kama. Sii olli neil vähä võõras, a 
kik saive aru, et tervisele om ta 
ää. Kama miildüs kige rohkemb 
prantslastel, mõni  jõi peris mitu 
laasi. Prantsuse tüdriku ostsive 
kah kodu viimise jaos Eesti süüki 
üten, nt sõira, kiluküpsisit ja kaa-
raelbekäkke. 

Eestin oltu nädäli sissi jäi kah 
Villändi volk. Üits õhtu ollime sis 
sääl. Noordel kangeste miildüsi, 
nende arust olli tore nii perimus-
muusikapidu ku Villändi linn. 
Me pellässime raasike, et edespidi 
ei olegi noordel enämb midägi 
nõnda uvitevet pakku egä äädmiilt 
tetä, a õnnes om mulgi kultuur 
iki nõnda esierälik ja rikas, et sii 
mure olli ilmaasjate. Selle nädälige 
saime kah esi pallu uut ja uvitevet 
tääda. Näituses rasse usku, a siand-
se mede jaos egäpävätse tegemise 
nigu põllulillest rantsi ja lõngast 
kaaruspaela punumine ollive väl-
lämaalaste jaos esieränis põneve 
ja miildisive neil kangeste. Nende 
õpeteje tulliv meid ekstra selle iist 
täname, et me lastel siandsit asju 
õpetime.  Enge läits kah Balti keti 
mälestusmärgi man käimine ja põ-

nev olli üle Läti piiri astu. Külälise 
pruuvsive  esi „Balti ketin“ seista 
ja saive sedäviisi pallu Eesti rahva 
aaluust tääda. Ku Eesti- nädäl otsa 
sai, olli noordel rasse uvveste laiali 
minna, Mulgimaal oltu nädäl olli 
kik noore omavahel sõbras tennu 
ja pundi kõvaste kokku köütän. 

Nädäli aa peräst, 3.-9. augus-
tini saive projekti osalise jälle 
kokku , sedäkõrda Põhja-Iirimaal 
Antrimin, kos läits edesi LE-
ADER-projekti II jagu „Mulgimaa 
noore maailman“.  Tüükambre 
teemas olli sääl muusika/pilliõp-
mine. Mede puult võtive osa viis 
nuurt eri omavalitsustest: Abjast, 
Allistest, Karksist, Mõisaküläst 
ja Villändi vallast. Eestin joba 
kokku saanu noore ja nii, kes 
sääl edimest kõrda manu tullive, 
saive kähku jutu pääle. Ää olli 
vanu sõpru nätä ja uusi löüdä. 
Eesti noore saive joba poole tii 
pääl kokku Soome noordege ja 
Põhja-Iirimaale jõuden jäi pallald 
prantslaste ja kohaligege tutvust 
tetä. Mede noore mõistsive väige 
äste inglise kiilt  ja õpmine töö-
kambren võiski pääle akate. Tüü-
kambrit kamanden  õpeteje ollive 
Põhja-Iirimaal äste asjatundligu ja 
miildisive kah osalistel kangeste. 
Ütenkuun arjuten saive valmis 
ilusa numbre, mes nädäli lõpun 

konsserdil kigil ette kanti. Eesti 
noore teive oma laulule vidju kah 
manu ja lugu saat üten tõiste pille-
ge kah Eestist üten võet parmupill. 
Valmis sai uhke ülesastmine, kun 
egä nuur sai ennest proovi pääle 
panna. Sedä etteastmist saap lä-
hembel aal kullete ja vaadete kah 
Mulgimaa Arenduskoja kodulehe 
päält. Mede noore ollive väige ra-
hul, et saive projektin osalise olla. 

Viktoria Siigur Mõisaküläst: 
„Põhja-Iirimaal olli peris vä-
gev. Sääl saime me pallu sõpru. 
Me teime sääl asju ütenkuun ja 
omaette kah. Õpeteje ollive väige 
tore ja abivalmi. Mia soovite kigil 
sinna minna, sest sääl om väige 
ilus maastik ja pallu sõbralikke 
inimesi.“

Katrin Kahu Villändi vallast: 
„Mul olli ää juhus  käia Leader-
projektige Põhja-Iirimaal. Üitspäe 
õpsime selges ütitse lüükpilliluu. 
Tõistel päevel võisime oma taht-
mise järgi õppi selges või luvva 
esi lugu, millege laagre viimätsel 
päeväl üles astu tulli. Konssert olli 
vägev ja numbrit olli egätsugutsit. 
Meile näidäti kah Põhja-Iirimaa 
luudust  ja vaatemist väärt kotus-
sit. Põhja- Iirimaa om esiki raasike 
Eesti muudu, a mõtsa om väige 
vähä ja mägesit pallu. Kige paremb 
olli selle reisi man sii, et saime 
tuttaves tõise kultuurige, sii õpet 
kah oma riiki rohkemb indame ja 
oma kultuuri üle uhkust tundma.“  

Hanna-Lauren Loit Karksi 
vallast: Põhja-Iirimaa laagren 
saive kokku neli rahvust: eestlase, 
suumlase, iirlase ja prantslase. Egä 
päe ollive muusika tüükambre 
ja laagre lõpus saime lindi pääle 
võet kah kaveri ütest teada-tuntu 
Eesti laulust. Aga egäs terve nädäl 
aiga pallald tüüd es tetä. Käisi-
me vahepääl kah Põhja-Iirimaa 
luudust avastemen. Esmald eidut 
meid ilm ärä, sest Eestimaa 34 
raadi pääld ütekõrrage 19 raadi 
pääle minna ei ole summagi kerge. 
Õnnes ollime me sellege arvesten 
ja lämmembe rõõva üten võttan. 
Joba paari päeväge arjusime ärä. 
Laagren olli kokku üle 40 inimese. 
Egätütte es jõvva muduki tundma 

õppi, a äid uusi sõpru löüdsime 
säält iki. Nendege sai egä päe läbi 
käitu. Esmald oidsive kik rahvuse 
omaette, a peräst kasusime kokku 
ütes suures peres. Egä kõrd, ku 
saap siandsen programmin osa-
line olla, tulep sellest kate käege 
kinni rabade, sest sellest võip saia 
elu kige parem ettevõtmine. Selle 
nädäli kohta Põhja-Iirimaal võip 
ütelde, et akatusen ei saa vedäme, 
a peräst ei saa pidäme.“

Ly Metsaroos Abja vallast: 
„Ma es usu oma õnne, ku mulle 
pakuti võimalust minna Prantsus-
maale, Soome või Põhja-Iirimaale. 
Mia valisi viimätse, sest ma täädsi, 
et sääl saa kige rohkemb kohalige-
ge kõnelde, kuna nende kodukiil 
om inglise kiil. Päälegi olli Põhja-
Iirimaal teemas muusika, mes om 
miule süüme järgi, kuigi ma üttegi 
pilli peris äste mängi ei mõista. Ma 
ole väige tänulik, et sai siandsest 
projektist osa võtta.“

Kaire Kannistu Halliste val-
last: “Nädäl Põhja-Iirimaal olli 
põnev. Ütenkuun pillimängu õp-
pin saime sõbras uute inimestege 
ja imeilus luudus and asjale viil 
parembe meki.“ 

Nüid, ku projekt om läbi saa-
nu, võime ütelde, et LEADER 
kuuntüüprojektist osa saanu noo-
re om pallu manu õppin nii esien-
de ku tõiste kultuure kohta. Na om 
saanu pallu uut tääda ja sii avitep 
neil edespidi oma sihke sääda. 
Mede noore om akanu rohkemb 
lugu pidäme oma esämaast ja 
mede kultuurist, na om kah oma 
kodukandi akkajembe.  Mulgimaa 
noore saive väige äste akkame kah 
Mulgimaa tutvustemisege. 

Ku noore saave targembes, 
avitep sii kah tõistel selle kandi 
inimestel maailma laiembelt nätä 
ja üten sellege   oma kodukanti 
parembes ja rikkambes tetä. 

Piret Leskova, rahvusvahelise 
LEADER kuuntüüprojekti 

Eesti-puulne iistvedäi
Liisi Rääbus, 

Abja noordekeskuse juhateje kt

Mulgi kiil: Kristi Ilves

ärä,” ütel emä. Ma lätsi õhinege 
paale järgi. Kui ma astse üle 
lävepaku, jõudse just must kass 
paa manu. Kass olli meil peris 
meelest lännu! Küll ma vehkse 
kätege ja rüükse kassi pääle, aga 
luum jõudse siski oma roosa 
keelekse supi sissi pistä! Ma jäi 
väege kurvas. Nii pallu olli loo-
detu ja oodetu! Ja nüid olli me 
kige paremb supp solgitu... Ma 
tulli supipaage küüki ja kõneli 
emäle, mis oovi pääl juhtusi. Emä 
visas üle köögiusse kassi luvva-
kondsuge, aga sii lennäs suure 
kaarege kassist müüdä. Emä ütel 
vihatseld: “Mia küll kassi solgitu 
süüki ei naka süümä!” Ta võtse 

levämuru ja piimälaasi ja istse 
lavva taade. Mia segäsi luskage 
ernit ja ruupe. Kui isuärätev olli 
supp viil prillagi, et küll kassireo 
olli sääl oma kiild leotenu. Ma 
mõtli vanarahva tarkuse pääle, et 
solgi surma ei ole keski ärä surnu. 
Kui õege proovis luska otsage, 
mes maedse supil om... Pruuv-
segi. Ma tundse imestusege, et 
supi maedse ei ole ültse alvemb 
kui ennembil kõrdul. Esiki nigu 
paremb... (Sii tulli vist küll tühjä 
kõtu peräst!) 

Ma olli kuskild lugenu, et 
esiki kuulsa arsti ja täädlase om 
ende pääl egäsugutsit asju katse-
tenuve. Kui kassil olligi keele pääl 

mõni pisik, egä sii ommetigi ärä 
ei tapa! Suu nakas vett juuskma! 
Ma maitse joba terve luskatävve, 
sis viil ja viil... Viimäte ma seije 
supi ütsinde ärä. Liimi jäi viil 
kassile kah – temä süümine olli 
ju pooleli jäänu.

Kass istse jälle repi pääl ja 
mõskse suud, nigu ei oles ta mi-
dagi alba tennu... Egä me kiisu 
pääle enämb vihatse es olegi: 
temä olli ju kah mitu tunni söö-
mäte ollu. Mul olli ää miil, et ma 
sai supist kõtu täis. Kahju olli 
palland emäst, kes väsinust pääst 
levätükiksit piimä sissi puutse...

Elmar Orav

Põhja-Iirimaa tüdruk kama kaldamen. Pilt:  Piret Leskova.
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Nende ruute sissi om ärä paetet 10 asja, mes sa sügüse 
mõtsast löüdä võit. Loe ülevest alla ja alt üles ja viltu 
kah. TÕHV (tammetõru), PALUK (pohl), KUREMARI 
(jõhvikas), KUUSIKSIIN (kuuseriisikas), PÄKK (vana puravik), 
KIKKASIIN (kukeseen), PIHLASÄUK (pihlakobar), PÄHEL 
(pähkel), SIASIIN (tõmmuriisikas), VÕISIIN (kollariisikas).

Saada vastusse 1. detsemb-
res e-kirjage aadressi pääle 
risti2205@gmail.com või 
Mulgi Kultuuri Instituuti: 
Kevade 1, Tõrva, 68605, Val-
gamaa. Kirjute manu kah 
oma aadress. Vastanu laste 
vahel loosime vällä auinna.

TAMM JA LAMBATATIK
L atsele

LAMBATATIK KASUNU ÜTE PÄEVÄGE TAMME LÄHIKSEN 
NÕNDA SUURES, ET ÜTELNU TAMMEL: „TAMM, PAGE IIST, 
MUDU TATT TÕUKAS SU PIKÄLI!”

ÜÜSE TULLU KÜLM JA ALL, SEENETATT KÜLMÄNU 
ÄRÄ JA SADANU SULAMISE AAL KÜLLE PÄÄLE MAHA. KUI 
TAMM SEDÄ NÄNNU, SÕS KÜSINU: „MESPERÄST SA NÜID 
EI KASVA?”

TATIK VASTANU: „TATIL PAREMB KÜLITI OLLA!”
NÕNDA ÜTEL VANAEMÄ KAH, KU ÕHTU SÄNGÜ PIKÄLI 

VISAS: “VANAL TATIL OM PAREMB KÜLITI OLLA!”

Eesti muinasjutt      Mulgi kiil: Kristi Ilves

M B K N P G V N H J 
V S I Ä Ö H P I P K 
A D K K Õ L A I I N 
Ä K K T L Õ L S H I 
I R A M E R U K L I 
P O S I H U K I A S 
V D I E Ä R T S S I 
B Ü I O P H J U Ä Õ 
U T N R Õ V G U U V 
N I I S A I S K K Ü 
 

 

Nende ruute sissi om ärä paetet 10 asja, mes sa sügüse mõtsast löüdä võit. Loe ülevest alla ja alt üles 
ja viltu kah. TÕHV (tammetõru), PALUK (pohl), KUREMARI (jõhvikas), KUUSIKSIIN (kuuseriisikas), PÄKK 
(vana puravik), KIKKASIIN (kukeseen), PIHLASÄUK (pihlakobar), PÄHEL (pähkel), SIASIIN 
(tõmmuriisikas), VÕISIIN (kollariisikas). 

 

Kas sa täät, miast tüüd miandsel aal tetäs? Kirjute egä tüü õige kotusse pääle! 

Kas ring või ruut, mis jagatud neljaks 

keväd suvi 
 

sügüs     tali 
 

  

Kardulevõtmine, einätegu, puutegu, villa külimine, kitsmine, marjakorjamine, kardulepanek, 
lambapügämine, kangakudamine, kurke valamine, lumelükkämine, kapstide apendemine. 

Kas sa täät, miast tüüd miandsel aal tetäs? Kirjute egä tüü õige 
kotusse pääle!

Kardulevõtmine, 
einätegu, 
puutegu, 

villa külimine, 
kitsmine, 

marjakorjamine, 
kardulepanek, 

lambapügämine, 
kangakudamine, 
kurke valamine, 
lumelükkämine, 

kapstide apendemine.

2

5 5
5

5

5

51
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keväd suvi

sügüs tali

Latse saive laagrelõbu mekki
8.–13. juulini ollive Villändi 
valla latse Olstre-Pollin, et maha 
pidäde edimene valla lastelaager. 
Laagre mõte sai ürjätuse joba 
jaanuarikuul, ku kuulutedi vällä 
projektivõistelus suviste laste-
laagride kõrraldemise pääle, et 
pakku lastel põnevet ja tervisele 
ääd suvepuhkust.

Latsi tulli laagrese piaaigu 
viiskümmend ja nendege toime-

tive tubli kasvateje Koidu Vaks ja 
Urve Kalda Paistu Koolist, Piia 
Mänd ja Kristi Pajuste Paistu 
rahvamajast, Karin Kiilaspä 
Ramsi noordekeskusest, Catlin 
Mägi Villändist, Elle Varind ja 
Ene Karu Olstre koolist.

Lastele paksive uvitevit te-
gemisi Kristi Ilves, Aino Kahu, 
Antonina Eek, Eve All, Krista 
Kasemaa, Marianne Kallas, OÜ 

Sii om kärbläsesiin 
ja sedä süvvä ei või, 

kuigi ta om äste ilus verev ja 
valgide täppege. 

Värvi siin ärä!

Värvi pilt 
numbride järgi 
ärä!
1- verev
2- sinine
3- pruun
4- rohilene

5- kõllane

Elamuspank, Margus Ungerson 
ja Anne Freimuth. Ma nimete 
kikki nimepidi, sest nii inimese 
teive laagren tüüd enämbiste 
priitahtliguld. Aitümä teile ki-
gile!

Latse saive saviasju tetä, vilti, 
paelu punude, laulda, sporti tetä, 
mulgi kultuurige tutvust tetä, 

ujude ja muduki omavahel tutta-
ves saia. Ilmataat olli mede puult 
ja laagrepäevä lätsive kähku. 
Ku lasseme laagre lõpun lastel 
kirjute, kudas na rahule jäive, sis 
võis lugede, et enämbjagu lastest 
jäi laagrege äste rahule ja tahas 
tulevaaste jälle tulla.

Projekti man ollive toes riik, 

Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Mulgi kultuuri programm ja Vil-
jandi vallavalitsus. Oma jao pan-
nive latsevanembe kah manu. 

Piia Mänd
Lastelaagre iistvedäi

Mulgi kiil: Kristi Ilves

Villändi valla edimese lastelaagre vallategemine.

Julgusepruuv.
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Mulgi vallajuhi kutsuve  

lauluuvilisi 

Mulgi kuuri 
luuma!

Kik  mihe ja naise, kes ar-
masteve laulda ja seltsielu, 
olede oodet Mulgimaa 
ühenendkuuri.
Kuuri akkap juhateme 
Kristjan Õmblus.
Proovi om 1–2 kõrda kuun  
pühäbeld Mulgimaa eri  
rahvamajaden. Oodet om 
kah vällänpuul Mulgimaad 
õpva noore. 

Andke endest tääda  
e-kirjage 

kristjan.kool@saarepeedi.ee

Koori jaos annave raha 
Villändimaa omavalitsuse.

Olede oodet
10. oktoobrel 
IX MULGI
KONVERENTSILE
Mustla rahvamajan

TULEMEN

Mulgi Kultuuri Instituudi väljaanne Üitsainus Mulgimaa
Ajalehe väljaandmist toetab  
“Mulgimaa kultuuriprogramm 2014–2017”

Toimetus: 
e-post: kristi2205@gmail.com
post:  Mulgi Kultuuri Instituut, Kevade 1, 
           Tõrva, 68605 VALGAMAA
toimetaja:  Kristi Ilves, tel. 5344 8176
tiraaž: 3000, küljendus ja trükk: OÜ Vali Press

Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

Abja kultuurimajan
Oktoobrekuul Hülle Haabi maalinäitus. 
6.10 kell 19 Sepo Seemani monokomöödia ”Eesti mees ja tema poeg” 
11.10 M.Männiste rahvusvaheline mälestusturniir
17.10 kell 19 Seasaare Näitemänguseltsi tükk ”Helin ja valu, mäng ja ilu” 
18.10 kell 20 Pidu ansamblege Parvepoisid. Üllätuse, kohvik jne. 
22.10 kell 18 ”Klassikatähe” Jakob Teppo (laver), Henri Zibo (akordiun), 
Taavi Orro (larnet) 
27.10  oktkell 18 õpikammer ”Käsitüü postkaart”
31.10 kell 17 Teet Lindma maalinäituse vallategemine 
8.11 perepäev üten päästeteenistusege Abja gümnaasiumin
15.11kell 9 Mulgimaa käsitüülaat 
20.11 kell 14 kultuurimaja jõuluehtese - talgupäev 
27.11 kell 17 ”Meelespea” lubi piduõhtu 
30.11kell 15 I advent, Hortus Musicuse ja Abja muusikakooli 
jõulukonssert 
5.12 kell 19 Lõune-Mulgimaa esitegevuslaste  jõulupidu 
7.12 kell 15 II advent - EKNK Abja koguduse ja lasteaia jõulukonssert 
13.12 kell 9 jõululaat 
13.12 tantsuõhtu ansamblege SSB
14.12 kell 15 III advent - Abja Gümnaasiumi jõulukonssert 
17.12 kell 11 valla pensjunäre jõulupidu
18.12 kell 11 linna pensjunäre jõulupidu
21.12 IV advent - Abja laulukoori jõulukonssert

Karksi valla kultuurikeskusen
Oktoobrekuu välläpaneku: Sinitsen saalin ”Karksi valla kultuuriluuja 
läbi aastide”, II kõrra pääl ”Kultuurilugu kivin”, I kõrra pääl 
päeväpildinäitus ”Balti kett 2014”
8.10 kell 10 doonuripäev
8.10 kell 19 kinu ” Ma ei tule tagasi” 
11.10 kell 14 Villändi Maanaiste ühenduse , Loo ”Pihlakobare” ja 
Karksi mulke kokkusaamine 
20.–26.10 NÄDÄL „OMA MAJA 10“
21.10 kell  19 noorde tantsuetendus 
22.10 kell 17 Jaan Pääsuke tiip passi- ja ilupilte
22.10 kell 18 OMA MAJA 10. Karksi valla kultuuritegelaste 
auraamatuse kirjutemine
22.10 kell 19 tšellokvartett C-Jam 
23.10 kell 19 kinu ”Kirsitubakas”
24.10 kell 17 Hõbeniidi lubi õhtu
25.10 kell 11 Mulgi oma ülikuul - Mulgi söögi, kõnelep Reet Piiri
25.10 kell 18 Karksi valla kultuurikeskuse esitegevuslaste konssert 
OMA MAJA 10 ja tantsuõhtu ansamblege Hea Story
29.10 kell 19 Komöödiateatre tükk ”Kvartett”. 
Novembrekuul II kõrra pääl Tarvastu käsitüükoja näitus, Sinitsen 
saalin Eeva-Aet Jänese maali
5.11 kell 19 kinu ”Kõrvalhüpe”
7.11 kell 14 valmisteme märdipäeväs
9.11 kell 12 esädepäev
12.11 kell 19 lassikatähe Anni Ruugla-Toompere (flööt), Elina 
Netśajeva (laul) ja Ksenja Kutśukova (laver)
15.11 kell 19 Mulgi maarahva sügüsene pidu ansamblege Untsakad. 
Üles astup Tõrva tantsustuudju ”LYS”
22.11 kell 14 Mulgi oma ülikuul – mulgikorbipäev „Egäl mulgil oma 
korp“
25.11 kell 19 tantsurühm KADRI 40
26.11 kell 12 kodanigupäevä konverents
30.11 kell 16 I advent. Jõuluvanade jõvvave linna.
30.11 kell 17 käsikelläansamble Campanelli advendikonssert. 
1.12 kell 16 Sinitsen saalin Epp Margna näitus ”Mälukandjad” ja I 
kõrra pääl Teet Lindma maali
6.12 kell 9 käsitüümeistride jõululaat
6.12 kell 10 jõulupuude ehtmise võistelus 
6.12.–14.12  näitus „Jõulukuusk 2014“
9.12 kell 18 AKG õpilaste konssert
10.12 kell 19 kinu ”Nullpunkt”
11.–13.12  JÕULUMAA 
20.12 kell 19 JÕULUPIDU ansamblege REGATT, üllätuse, 
suupistelaud jne. 
22.12 kell 17 Hõbeniidi lubi jõuluõhtu

 

Tule mulgi 
kiilt õpma!

Villändi murdering
Tel 5661 9559, Leili.

Lilli murdering
Tel 523 9232, Alli.

Tarvastu murdering
Tel 5344 8176, Kristi.

Hendrik Adamsoni nimelise XI murdeluulepreemia 
kätteandmise pidu Kärstne mõisan esmabe, 6. oktoobrel 2014 

IX MULGI KONVERENTS 2014
Mulgi märk ja endetäädmine

Konverents om osalistel 
ilma rahate.
Kes taht tulla, 
andku sellest 
8. oktoobres tääda
aadressi pääle
mki@mulgimaa.ee
+372 518 5371

PÄEVÄKAVA
09.30 Kokkutulemine, ende kirjapanemine ja kohvi
10.00 Vallategemine ja tervitusesõna
Muusikalise tere ütlep Anu Taul
Tervitusesõna
10.20 – 10.50 Mulgi märk?
Linnar Priimägi
10.50 – 11.10 Mulgi juure ja kudas paistap Mulgimaa vällästpuult?
Ants Johanson
11.10 – 11.30 Kohalik käsitüü ku perimuse kandja ja märgi mede rahva näputüü sihen.
Anu Raud
11.30 – 12.00 Kohvijuumine
12.00 – 12.20 Mulgi endetäädmine ja vällä näidäteve märgi.
Tõnno Habicht
12.20 – 12.40 August Kitzberg - 160 aastet sündümisest.
Kitzbergi perändus ja kotusse Mulgimaal.
Asta Jaaksoo
12.40 – 13.00 Mulgi süük ja uvve aa söögivõrgustigu.
Anu Johani 
13.00 – 13.10 Mulgi lipp Vladivostokki!
Arno Pavel
13.10 – 13. 40 Muusikat Anu Tauli puult
2014. aaste Mulgimaa Uhkuse välläkuulutemine
Uvve mulke vanembe välläkuulutemine
13.45 – 15.00 Lõuna
15.00 Konverentsi lõpp

 

 

13.00 – kokkusaamine Tarvastu käsitüükoan
13.15 – välläsõit Mustla rahvamaja mant
13.30 – välläsõit Kärstne bussijaamast Hendrik Adamsonige seot kotuste manu 
15.00 – murdeluulepreemia kätteandmine Kärstne mõisan

Murdeluulepreemia kätteandmist toeteve Tarvastu vallavalitsus ja 

Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa Kultuuriprogramm.


