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Üitsainus 
Mulgimaa
Tõine Mulgimaa täädmistepruuv sai läbi 

Tillikse mulgi saive siikõrd 
kokku Mustlan

„Mulgimaal viis esi kanti, millel üitskõrd nimes panti
Elme, Karksi, Tarvastu, Alliste ja Paistu.“

Nii om Ilvese Kristi kirja pant 
laulusõna, millege sai valla 

tettü 17. Mulgimaa laste volkloo-
ripäe. Siikõrd saive tillikse mulgi 
kokku Mustla pääl. 

Laulusõna sobive siia väegä 
äste, sest kokku ollive tullu kigi  
Mulgi kihlkunde latse ja nende 
juhendeje. Siikõrd olli neid ligi 
kolmsada. Päevä ürjäs Tarvastu 
valla aridus- ja kultuurinõunik 
Feldmanni Maive, ken and kigel 
täädä, mes om päeväkavan. Pääle 
selle teive Ala kooli latse tillik-
se etteastmise, mis olli  väegä 
lustlik. Sõs akassive latse õpme 
Laande Alli juhatemise all Mulgi 
III pidu laulumänge. Selle man  
ollive abis Tõrva pillimihe üten 
Leitmaa Theage ja laulda avit Ala 
kooli lauluõpeteje Eesiku Syrle. 
Üten lasterühme juhendejedege 
sai mängu kippeld läbi mängit 
ja sõs tulli aig ruukosti võtta. 
Võõrusteje ollive kiitan vägä ää 
Mulgi pudru ja selle manu sai viil 
kama ja kesväkukkeld. Kuna lat-
se ollive  kõtukse  tühjäs mäng-
nu, sõs läits süük väegä äste.

Päevä külälises olli kutsutu 
mulgi muusik Tauli Anu, kellege 
latse saive üten laulda ja mängi. 
Lõpetuses kuulive latse kah to-
rupilli, mille mängu aal kik sii 
lastepere tants  sabatantsu. Terve 
saal olli liikmist ja naaru täüs.

Kõrraldeje ütlive viil kigel 
rühmil tänusõna ja tillike ubi-
nekotike üten „Mulgi laste lau-
luvihu“ ja luuleraamatuge sai 
kigel kingis. Päe olli rõõmus ja es 
väsite latsi ärä.  Osa võttiv nõnda 
pallu latsi, et sii and tegijil kinni-
tust, et pidu oodave kik lasteaia 
ja tulep tuleve aaste jälle tetä. 
Mulgimaa laste volklooripäev sai 
teos tänu Rahvakultuuri Kesku-
sele, Mulgi Kultuuri Instituudile 
ja Tarvastu Vallavalitsusele.

Alli Laande
üits päevä kõrraldeje

Viie jaoge tõine Mulgimaa 
mälumäng sai uhke lõpu  

26. märtsil Elme kihelkonnan 
Alal. Osa võtive kokku 17 viie-
liikmelist võistkonda kigist viiest 
Mulgi kihelkonnast. Mälumän-
gu mõte om au sissi tõsta ja rah-
vale tuttaves tetä mulgi elu-olu, 
kombit, rahvarõõvit ja Mulgi-
maa aalugu. 

Mulgimaa mälumängul olli 
viis jagu. Siin sis kige parembe 
jagude kaupa:

23. oktoobrel 2013 Alliste põ-
hikoolin: I-II koht Karksi mulgi 
ja AKORD, III koht Mõisakülä.

27. novembrel 2013 Ummuli 
rahvamajan: I-III koht Tarvastu 
Vallavalitsus, Mesilane ja Karksi 
mulgi.

22. jaanuaril 2014 Viiratsi 
rahvamajan: I koht Karksi mulgi, 
II koht Abja, III-IV koht Alliste 
ja AKORD.

26. veebruaril 2014 Mõisa-
külä kultuurimajan: I-II koht 
Sõõr ja Abja Vallavalitsus, III 
koht Alliste.                             

26. märtsil 2014 Ala rahva-
majan:  I koht Abja Vallavalit-

sus, II-III koht Alliste ja Võrtsu 
Veerest.

Kigi jagude  punkti lüüdi 
kokku ja sedäviisi tulli vällä 
päävõitja.

Kokkuvõtten saive I koha 154 
punktige Karksi Mulgi (Enn 
Kauber, Tõnis Laurik, Arvo 
Maling, Rein Palu ja Enn Sarv).

Üttemuudu 138 punkti saive 
Abja Vallavalitsuse ja Alliste 
võistkonna. Tulli anda lisaküsi-
mus – vastust täädsive ja II koha 
viisive kodu  Abja mälumängja 
Maie Bratka, Peeter Mõttus, 
Ürjo Mälksoo, Aino ja Peeter 
Rahnel.

Alliste punt, mille liikme 
ollive Ene Maaten, Mait Mi-
kelsaar, Maimu Paumere, Arne 
Putnik ja Andres Rõigas, sai 
III koha.

Tahas kitta kah Kitzbergi 
Gümnaasiumi nuuri, kes vah-
vaste ende täädmisi pruuvsive 
ja kik viis jagu läbi teive.

 Innassime kikki võistkonde 
tänupapre ja mulgi mälumängu 
märgige pastaliiatsige. Kolme 
parembe pundi kik liikme saive 
omale linatse lipsu, mille pääle 
olli Maire Riit massinage õm-

melnu kirja „MIA OLE MULK“. 
Tordimeister Urmas Jalakas olli 
valmis tennu uhke ja ää tordi.

Mälumängu küsimuse om 
kigil uvilistel vaatemises vällän 
Karksi Valla kultuurikeskuse 
kodulehe pääl.

Egä lõpp om uvve algus – 
sedäviisi nüid kah: projekt „Mul-
gimaa mälumäng III“ sai Mulgi-

maa kultuuriprogrammist raha 
ja sügise akkap täädmistepruuv 
jälle pääle. 

Mälumängu avitive läbi viia 
Mulgimaa kultuuriprogramm, 
Alliste, Ummuli, Villändi, Mõi-
sakülä, Elme, Karksi ja Tarvastu 
valla, Mulgi Kultuuri Instituut 
ja Kultuurkapitali Villändimaa 
ekspertgrupp.

Kai Kannistu   
Karksi Valla 

Kultuurikeskuse juhatei, 
projektijuht

Suure vaeva nägije ek täädmisteproovi kohtunigu: Olav Renno, Anne-Ly Ütsik, Enno Liiber, Kai Kannistu,  Piia 
Mänd, Alli Laande ja Anne Pai. Pilt: Kristi Ilves.

Tarvastuse kokku tullu latse ja õpeteje es pia muret tundma, kas kik laulu-tantsu om äste selges õpit. Õpiti ja  
lustiti ütenkuun. Pilt: Kristi Ilves.
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Luum inimese kõrvan
Sellen lehenumbren om 

muude lugude kõrvan 
pallu jutte luumest ja 
kevädise aage passip sii 
muduki äste kokku. 

Saame lugede, kudas 
üits kange mulgi naine 
võtt kätte ja tõi uvveste 
lehmä lauta, et ei pias egä päe puuti orjame. Kas raisate sii 
tunn aiga päevän lehmätalitemise või poodinkäimise pääle,  
om egäüte oma valik. A oma ja ää süük lavva pääl om küll 
tuhat kõrda rohkemb väärt kui sii poodist tuudu kraam, mes 
ei idane egä mädäne. Üte lehmä piimast  om ariligu pere jaos 
küll ja piimäkraami jääs viil üle põrste, kanade ja kassi-koera 
jaos kah. 

Anu Raud kirjutep sellest, kudas lammas sedäsi ärä tarvite, 
et temäst mitte midägi raisku ei lääs. Siin ei ole midägi uut 
– Eesti taluperenaise om iki mõistan nii sisikonda ku nahka 
ja kikke muud oma jaos tarvite. Imelik om pallald sii, et nii, 
kes kunnigilt konturist mede maaelu kamandeve, ei tää peris 
maaelust midägi ja arvave, et kik, mes ei ole puhas liha, tulep 
autuge kunnigile tõise Eesti viirde saata. Sis om öko ja mahe 
ja ää ja õige. Ei täägi, kas siandse asja pääle naarda või ikke…

Pääle selle saame lehest tääda, kudas käis vanast siapõrsa 
valimine ja kudas sellest, mes prilla tules Väike-Maarjase 
saata, siipi keedeti. Kik nii tüü ja tegemise ollive mede esiva-
nembide jaos egäpäevätse ja ariligu, a meie loeme ja kulleme 
ku ilmaimet.

 Luume peetes nüidsel aal selle jaos, et na inimestel avites 
aiga viita, arvates, et luum tegutses, mõtles ja tund sedäsi kui 
inime. Latse ja sageste kah suure ei saa enämb aru, et loomal 
om looma elu ja inimesel oma. Tõine jagu jälle om neid, kes 
ei mõista, et luum om elun ja tal om kah valus. Ju arvates, et 
loomal om mitu elu nigu arvutimängun ja talle võip pannige 
pähä virute nigu multivilmin. 

Kahju, et  inimesi, kes mõistave üten luumege olla ja eläde 
sedäviisi, et nii inimesel ku loomal ää oles, vähä om. Sõski om 
luuta, et inimeste järest suuremb imu puhta söögi järgi panep 
na uvveste kanu, lambit, kitsi või lehmä pidäme. Üten sellege 
tulep kah arusaamine, et  luum ei ole mängu- või iluasi, tal 
om oma tüü tetä ja oma osa täitä. Ja ku looma aig saap otsa, 
sõs tulgu lõpp talle kähku ja ilma valute. Inimene austegu tedä 
nõndapallu, et ta looma kere viimätse jupini ärä tarvitep, mitte 
ahju ei topi või rämpsuunikuse ei vii. Sõs ei ole luum oma 
elu ilmaasjate andan ja inime võip puhta süämetunnistusege 
edesi eläde.

Edimene mulgikiilne laulik om valmis

Joba ulka aiga om mulgi keele 
õpeteje, lauluõpeteje ja tõise 

mede perimuskultuuri edesi-
andmisege seot inimese tundan 
puudust mulgikiilsist laulest. Ei 
või ütelde, et neid laule summagi 
ei ole, a na om eri laulikiden tõis-
te kante laule vahele ärä paetet 
või käive käsikirjan käest kätte ja 
seltskonnast seltskonda. Puudust 
om tuntu laulikust, kun na kik 
ütenkuun oles.

Nüid siast muret enämb ei 
ole, sest 5. märtsil tuudi Tar-
vastun edimest kõrda rahva ette 
„Mulgi laste laulu- ja mängu-
vihk“, kun om sihen ligi puul-
sada Mulgikiilset laulu, mis om 
küll mõteldu iiskätt laste jaos, a 
pallude neist kõlbave kah suur-
del laulda.

Raamatukse edimesen jaon 
om vana regi- ja rahvalaulu, mes 
om vanadest laulikist vällä otsit 
ja uvveste ilusase mulgi kiilde 
säet. Egä laulu man om kah kir-
jan, miandsest Mulgimaa kihel-
konnast sii peri om. Siit levväp 
laule karjalaste elust, maatüü-

dest, luudusest jne. Vihun om 
kah mitu vanaaigset tääda-tuntu 
laulumängu („Kullimäng“, „Sii-
disulin linnukene“, „Ributants“ 
jt) üten mängmise õpetustege. 

Et vana laulu kõneleve enäm-
biste vanaaigsist tüüdest ja tege-
mistest, millest nüidse aa latse 
ilma manu sellätemede kuigi-
pallu aru ei saa, sõs olli vaja kah 
uusi laule, mes oles lõbusa ja 
lastel kerge aru saia. Selleperäst 
teive lauluvihu kokkusäädja ulka 
uusi laule kah manu. Lauluvihun 
om olemen näituses mulgikiilne 
sünnipäevälaul, mitu kodu- 
ja Mulgimaa-teemalist laulu, 
mõsumõskmise laul, koolilaul, 
päkäpikulaul jt. Mitmel laulul 
om kah liikmine man, nõnda et 
neid saap tarvite kui laulumänge.

Raamatukse teive valmis neli 
kanget naist: Kristi Ilves kamand 
raamatu tegemist, panni laulu-
sõnu mulgi kiilde ümmer ja tei 

uutele laulele sõnu; Tiina Lille-
puu tei mitmele laulule viisi ja 
ots vanu laule vällä; Alli Laande 
tei laulele nii sõnu kui viise ja 
ots kah vanu laule vällä; Riina 
Grencštein sääd kik laulu noodi-
kirja. Välläandmise man olli toes 
Mulgimaa kultuuriprogramm 
ja ettevõtmise taga olli Tarvastu 
Muuseumi Sõprade selts. Laulu-
vihu saive kik Mulgimaa kooli ja 
lasteaia omale kingituses ja tõise 
uvilise saave sedä omale Tarvas-
tu raamatukogust soete.

Kokkusäädja loodave, et 
„Mulgi laste laulu- ja mängu-
vihk“ lövväp tii kigi mulgi kee-
lest ja kultuurist uvitet inimeste 
manu ja et selle abige lääp kah 
mulgi keele õpmine õlpsambelt.

Ääd laululusti kigile!

Kristi Ilves
projekti iistvedäi

Mulgi Kultuuri Instituudi vanemb om sii
aaste Alar Karu
Alar Karu, kõnele, kudas 

käip Mulgi Kultuuri Ins-
tituudi (MKI) juhtmine.

Kige suuremb võim om 
juhatusel. Juhatusen om Mul-
gimaa omavalitsuste juhi, kes 
käive paari kuu tagast  üldkuun-
olekul ja sääl sis tetäs kige täht-
sambe otsusse. Tähtis nõnamiis  
om kah MKI vanemb, kes valites 
egä aaste sellesama juhatuse 
liikmide ulgast. Kige suurembe 
egäpäevätse Mulgi Kultuuri 
Instituudi juhtmise tüü piap aga 
ärä tegeme tegevjuht, kes valites 
tüüle juhatuse puult. 

Mesjaos om tettu siande 
kõrd, et kik Mulgimaa omava-
litsuste juhi saave järgemüüdä 

kah MKI vanembe ammatit 
pidäde?

Siande kõrd and väige pallu 
manu egäl juhatuse liikmel, 
sest üte aastege saap äste kurssi 
MKI egäpäeväste tegemistege ja 
edespidi om sis lihtsamb otsussit 
tetä. Prilla omgi MKI puuduses 
vast sii, et täiskotussege om egä 
päev tühün pallald tegevjuht. 
Kindlaste oles Mulgimaa elu 
edesiviimise jaos vaja suurem-
bet miiskonda. Väige oles vaja 
omaette inimest Mulgimaa elu 
ja kultuuriprojekte elluviimise 
jaos,  keele ja kultuuri päälikku 
ning  ärielu ja käsitüü iistvedäjet.

Sia olet prilla kolme amma-
ti pääl ütekõrrage.

Miu MKI vanembes valimi-
se man pallu mõtlemist es ole, 
sest kui Mulgi Pidu olli Tõrvan, 
sis olli kah vanemb Tõrva linna-
pää Agu Kabrits. Kuna III Mulgi 
Pidu tulep 2014. aaste juunikuul 
Tarvastu vallan Suistlen, sis 
olli kigi vallavanembide kindel 
nõudmine, et vanembes piap 
saama Tarvastu vallavanemb. 
Rasses ja vähä segätses tiip 
minevaaste lõpu ja selle aaste 
akatuse instituudin sii, et miu 
panti kah uvve juhi tüüleakka-
miseni tegevjuhis. Nüid omgi 
imelik seis: mia ole ütekõrrage 
Mulgi Kultuuri Instituudi te-
gevjuht, vanemb ja pääle selle 
kah Tarvastu vallavanemb. Kige 

paremb siande kõrd kindlaste 
ei ole, aga kudagi tulep sii aig 
üle eläde ja ma usu, et kui uus 
tegevjuht – Kaja Allilender –
maikuul tüüle akkap, sis saave 
asja jutti. 

Mes Sia plaanit oma va-
nembeaastege ärä tetä?

Mia kui MKI vanemb ole 
võttan oma ülesandes III Mul-
gi Peo kõrraldemise man abis 
olla ja ma soovi, et sellest peost 
pääle saas mede pidu manu sedä 
oma vurhvi, mille järgi akates 
ärä tundma edespiditsit Mulgi 
Pidusit. Muduki ma proovi kah 
tetä kik, mes ma saa, et Mul-
gimaa ja mulke tegemise oles 
kaugembele nätä-kuulda.  

Kristi Ilves
Toimendei

Mia usu, et lähembel aal om 
põhjust pallu ääd kõnelde Mulgi 
Kultuuri Instituudi edesimine-
kust, kõrda minnu ettevõtmistest 
mulgi keele ja kultuuri oidmise 
ja noordele edesiandmise vallan.  

 Küsse ja sääd mulgi kiilde 
Kristi Ilves

Alar Karu.

Lauluvihu kokkusäädja Kristi Ilves, Alli Laande, Riina Grencštein ja Tiina 
Lillepuu. Pilt: Merila Pihlap.
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Olet sündünu Tõrvan, edi-
mese aaste elänu Taageperän, 
koolin käinu Riidajen, aga 
peräst mujal õpman ja tühün 
ollu. Kas nüid sai sõõr täüs ja 
olet kige ihu ja engege Mulgi-
maal tagasi? 

Engen ole ma ennest iki kik 
sii aig mulgis pidänu. Mulgimaa-
ge ole ma ju alati seot ollu, sest 
velle pere eläp prillagi Tõrvan ja 
suiti ma ole iki Tündre järve vee-
ren, sääl, kus me vanavanembide 
maa olli.

Kui näit Mulgi Kultuuri Ins-
tituudi (MKI) juhateje otsmise 
kuulutust, kui pallu läits aiga, 
enne kui sait aru, et sii om siu 
jaos?

No jah, egä ma esi ei oles en-
nest vist üles säädängi, aga tõise 
mulgi kõnelive mu pehmes. Ja 
muduki ma esi tahas kah midägi 
mulke ääs ärä tetä ja sedäsi ma 
sis pikä mõtlemise pääle arvas-
sigi, et mesperäst sis mitte nüid 
ja kohe Mulgimaale tagasi tulla!

Kas mulgi kiil om viil mee-
len? 

Oi jah, ma ei tiia, kui äste 
või alvaste sii kõlap, aga ma iki 
proovi vähembest siin vastate 
mulgi keelen. Egä ma kunagi 
ennemb ei ole tarviten mulgi 
kiilt kirjutemises.  

Mes om nii kige tähtsambe 
asja, mes tules siu arust Mul-
gimaal kige enne kõrda aade?

Pääsihi, sii tähendep, et kuda 
ja kunas tetä ja kige tähtsam-
be asja – kui nii selges saave, 
sis saap tegutseme kah akate. 
Moodusõnage ütelden „stra-
teegia“ oles vaja kuni aasteni 
2020 selges saia. Ja Mulgimaa 
Külästuskeskus Sooglemäel tules 
iki üles ehite ja tühü saada. Ja 
nii uuembe ja moodsambe asja: 

veebi ja sotsiaalmeedia – kik sii 
om väige tähtis, et silmä paista. Ja 
muduki tahas mulke oma süüke 
rohkemb tõistel kah tuttaves 
tetä ja egät sorti muu tegemise 
kah – nigu käsitüükoja ja muu 
siandse värgi!

Ütlit, et Siul om imu Mulgi-
maa külästuskeskuse projektile 
uvveste elu sissi puhku. Miand-
se nõksuge  sii suur talu pias en-
nest ärä eläteme? Om ju selge, et 
Eesti veere pääle Ala küllä ei ole 
aaste läbi tulemen kuigipallu 
võõrit, kes raha sissi tuus.

Siin tulep eri tegemise kokku 
liita ja kaia, mes ärä tettä saas. 
Siin võis tõisi õpete – nii käsitüü 
ku söögitegemise koha päält – sii 
ütenkuun söögi tegemine om 
prilla iki väige moodun. Pääle 
selle võis sääl  egät sorti ääd ja 
õiget mulke kaupa müvvä, näi-
tuses  Mulgimaa talunige ja til-
likside ettevõtjade kraami – mett 
ja leibä ja mõnda ääd kohalikku 
napsu ja käsitüüd ja... Siin piap 
viil tubliste nuputeme, et mes viil 
manu võtta, et ärä saas majande. 
Tähtis om, et oma kandi rahvas 
ja kogukond iki kah manu tules, 
egä ma sis ütsinde ei aa sedä asja. 
Ma ole aru saanu, et joba prilla 
om na sääl Taageprerän tubli ja 
akkaje inemise.

Prilla om Mulgi Kultuuri 
Instituudil üits kammer Abja-
Paluojal. Kunkottal pias Siu 
arust MKI kontur oleme? 

Mia ole nii aru saanu, et miu 
kontur tulep kogundi Tõrva lin-
na, ütte majja linnapääge. Sääl 
saa sis aru kah pidäde ja muid 
ilma asju arute. Aga oles ää, kui 
edespidi oles tüül iki rohkemb 
inemisi, sis saas rohkemb ärä 
tettä – projekti võtva iki pallu 
aiga ja vaiva kah.

Tuhandit inimesi lääp egä 
aaste vällämaale või linnese 
ärä ja ennustedes, et edespidi 
võip viil üits kolmandik rahvast 
maalt ärä minna. Kelle jaos me 
sõs aame sedä mulgi asja, ku 
Mulgimaa jääp tühjäs? 

Sii om pikk ja lai teema... Aga 
senikavva kui Mulgimaal viil elu 
om, ja iki om ju, nõndakavva 
tules sedä mulgi värki kah elun 
oida ja edesi viia. Mia ole siande 
inime, kelle jaos om laas iki puul 
täüs – ma ei salli virisemist. Kui 
om vaja, sis tulep iki esi midägi 
ärä tetä ja mitte ikke ja alade! 
Mede riigi maaelupoliitika om 
kahjus väige nõrk ja siin saas 
riik iki pallu ärä tetä, sii nõvvas 
suuri otsussit. Präegune poliitika 
tule kindlaste ärä muuta. Sedä 
asja veeritedes ku kuuma kar-
duld suhun, aga otsussit ei tule 
kunnigilt.

Aga tulevaaste om meil sii 
mulke arendusprogramm, mes 
avites raasike tilliksit ettevõttit 
ja kogukonde tegemisi kah tagast 
tõugate, ole pallald miis ja akka 
pihta, kirjute oma ää mõte üles 
ja vii ellu!

Ole ää ja ütle, mes om Mul-
gimaal siast, midä mitte kun-
nigil mujal ei ole?

Oma kodu tunne ja Mulgi-
maa maastik.  Tündre järv kah! 

Om kaits arusaamist Mul-
gimaast: üits om sii, et Mulgi-
maa om viis kultuuriaaluulist 
kihelkonda, mes om prilla 
pruune siltege tähistet; tõine 
om Suur-Mulgimaa, mille sissi 
jääve kah Villändi, Suure-Jaani 
ja Põltsamaa kihelkonna. Kum-
ba arusaamise puult Sia olet?

Ma esi ole iki selle vana ää 
aaluulise Mulgimaa toeteje...,  
aga sii suuremb, Suur-Mulgi-
maa – ju sii üits kokkulepmise 
asi  om. Aga om tähtis, et me esi 

kah ütleme, et sii om nüid Suur-
Mulgimaa, sii tege aaluulise 
Mulgimaage vahe sissi. Sis vast 
om asi tõistel kah selge, mes me 
mõtleme ja teeme.

Sul om karmanin kogemu-
se Suumaalt ja Peipsi veerest  
ja Tartust.  Kas nende abige 
saat Mulgimaal kah turismile 
uu sissi tõugate?  Meil om ju 
olemen ilus luudus, esierälik 
kultuur ja akkaje inimese, a 
sõski ei ole kuigi pallu neid, kes 
sedä kikke siia vaateme tules. 
Pallu rohkemb om tääda-tuntu 
mede saare, Setumaa ja esiki 
Ida-Virumaa. Kudas rahvas 
siia meelite?

Ma kohe kindlaste tahas oma 
kogemusi tarvite. Aga ma pia 
raasike aiga saama, et kikke esi 
Mulgimaal nätä ja tunda, sis om 

paremb kah laane tetä ja edesi 
minna.

Sa olet ülikoolin maatää-
dust  tudiirnu. Kudas sii sulle 
MKI tüü man abis võis olla? 
Maatäädus and vast siandse üti-
tse maailmavaate ja oma arusaa-
mise asjust. Ja kindlaste tei miu 
luudusearmastust suurembes.

Olet ütelnu, et Siu eng om 
raban. Kas Mulgimaal om neid 
ää tervisege rabasit nõnda pal-
lu, et siu eng saas rahun olla? 

Mõni iki om...
Kunas om Siu edimene tüü-

päev Mulgimaal? 
Edimene tüüpäev om mai 

keskpaiku.
Jõudu ja ääd pääleakkamist 

Sulle!
Küsse ja sääd mulgi kiilde 

Kristi Ilves

Üits mulk

Joba üle poole aaste ei ole Mulgi Kultuuri Instituudil juhatejet 
ollu. Nüid om uus päälik vällä valitu. Kaja Allilender om 

suure tüü ärä tennu Suumaa ja Peipsimaa elu edesiviimise ääs, 
nüid om Mulgimaalt peri naine kodukandin tagasi. 

Kaja Allilender taht Mulgimaa 
elu käimä tõugate

Alli Laande
Mulgimaa 

Kultuuriprogrammi 
nõukogu liige

Mulgi kultuuriprogrammi rahajagamine 2014. aastel
Sii aaste olli meil jagade 59 450 

eurut ja projekte olli kokku 71. 
Raha, midä küsti, olli 181 000.

Mia ole kultuuriprogramme-
ge seot ollu joba üle kümne aaste 
ja rõõmu tei sii, et nõnda pallu 
äid ettevõtmisi ei ole varepest 
viil ollu.

Jaotemise man olli 11 inemist 
ja ku projekt olli seot mõnege 
neist, sõs sii oodas asja arutemise 
aal usse takka. Sii olli õige mõte, 
sest sõs om kik aus.

Raha saive 44 projekti. Kik 
nii, mes ollive seot suurde ine-
miste rõõvastege, jäive siikõrd 

ilma, sest latse om pirle tähtsepe. 
Ka sõite me es toete.  Pallu olli jät-
kuprojekte ja neid toetedi, sest nii 
om jätkusuutligu ja tähtse väegä 
pallude inemiste jaos. Siinkottel 
ma tähende nii üles: Nava Lava 
vestival, Mulgi mälumäng, Mul-
kide Almanak, Elme valla mulke 

perepäe, Suur mulgi sõnaraamat, 
Mulgi oma ülikuul, volkloorives-
tival „Väikesed virred“, Mulgimaa 
laste volklooripäe, Mulgimaa 
rahvarõõvaraamat, õpetejide 
õppepäevä ja Tarvastu murde-
ringi tüü, Mulgi III pidu, Mulgi 
uudise Vikerraadiun, Hendrik 
Adamsoni murdeluulevõistelus, 
Mulgi konverents, meistride päe 
Õisu sepikoan, aalehe Üitsainus 
Mulgimaa välläandmine, Mulgi 
äärbänide koolitus, Külätii II ja 
Mokalaada talutüü.

Villändimaa Lõõtsaklubi, 
Anu Taul ja ansambel Linnutee 

annave vällä uvve CDlaadi. Rük-
ki lääve  Mulgi lavvamängu  ja 
mulgikiilne raamat „Kui mi viil 
latse ollimi“, valmis tetäs mulgi-
kiilne kõnelemisraamat ja mulgi 
rahvaluule veebiväljund. Tävvest 
uvve om kah Elme valla lasteaide 
keelepesä ja üliõpilaste loengusari 
Tartun.

Laste  ja noordege seot projek-
ti om Muhklite suvekuul, Alliste 
kooli õppepäevä, Villändi valla 
laste laager, Abja „Täädlik mulk“. 
Uusi pille saave osta Ritsu lasteaid 
ja Alliste kuul. Uusi rõõvit akkave 
lastel tegeme Kitzbergi gümnaa-

sium, Ummuli kuul, Riidaja kuul 
ja Ala kuul.

Oma 80. aastepäevä saap tä-
histe Mulke Selts kate projektige 
ja mulgi asja tutvustedes kah 
ERMÜ suvekoolin. Ummuli sai 
raha projekti jaos „Puu, värvi ja 
Ummuli mihe“ ja Villändi muu-
seum projektile „Mulgi talupere“. 
Pereselts Paistel tuup muru pääle 
mulgikiilse näitemängu.

Siandse ollive sii aaste nõuko-
gu valiku. Tänu kigel, kes näive  
vaiva ja teive projekte. Edu ja 
jõudu edespiditses mulgi asja 
aamise man.

Mulgi Kultuuri Instituudi uus iistvedäi Kaja Allilender. Pilt Kaja Allilenderi 
pildikogust.
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Sii aaste saap 80 aastet, ku te-
gusa Mulgimaa mehe ja naese 

asutive Talnan Mulke Seltsi. Selle 
seltsi iismärgis olli ütte liita mulgi 
Talnan ja terven Eestin, olla toes 
tõinetõisele, avite ädälisi, toete 
õpjit, oida ja kanda edesi mulgi 
kiilt ja kombit, et me ärä ei unetes, 
kost me oleme tullu. Taheti viil 
avite mulke kirjamehi, asute muu-
seum, kos oles vällä pant mulke 
vaimuvara. Mulgimaa elu-olu 
kirjapanemises akati vällä andma 
aakirja Mulkide Almanakk.

Mulke  Seltsi asutemine panti 
kirja 8. oktoobrel 1934. aastel.

Seltsil olli egäsugutsit ettevõt-
misi, pidusit ja välläsõite. Äitsmi-
seaig olli aga lühike, sest seltsi tüü 
lõpetedi punavõime puult ja seltsi 
edimene vanemb Jaan Soots lasti 
maha Patarei vangimajan.

Sii es kistute mede mulgi 
vaimu ja nii, kes saive siit mine-
me, akassive kohe mulgimiilsit 
inimesi kokku aama. Joba 1977. 
aastel asutedi Toronton Johannes 
Vihma iistvedämisel Mulke Selts. 

Priiuse tullen teive mede seltsi 
iistvedäje Ülo Ruubel ja Ants 
Ilus akatuse valla ja Mulke Selts 
pantigi uvveste kirja 1989. aastel.

Saie tettu neli kogukonda: 
Pärnu, Tartu, Talna (illemb selts) 
ja Villändin. Kogukonna tegutse-
ve ja käive kuun siiamaani. Suures 
avitejes om ollu vällämaa mulgi, 
kes om meil siin külän käinu ja 
mede tegemistege kursin ollu. 

Olli õige uhke tunne, kui 1990. 
ja 1993. aastel saive Villändin 
kokku mulgi egält puult maa-
ilmast ja marsseve rongikäiken 
läbi linna lauluvälläku pääle pidu 
pidäme.

Oma tegemisi akassime säält, 
kos kunagi poolikus jäie. Kige 
tähtsamb om mulgi keele ja 
meele allaoidmine. Selle jaos om 
vällä antu egä aaste üits nummer 
Mulkide Almanakki. Mineve 
sügüse näie rükivalgust joba 23. 
nummer. Andsime vällä mulke 

aalehte Mulke Sõna, mes ilmus 
seni, kui akas ilmume Üitsainus 
Mulgimaa. 

Mede vällä antu om kah mul-
ke lugemik „Mulgi keelen ja 
meelen”, kaits vihku „Mulgikiilsid 
ütlemisi” ja kah CD nendest ütle-
mistest. Akassime korjame mulke 
elulugusit, mille edimene vihk om 
joba vällä tullu. Pärnu kogukonna 
iistvedämisel  näie päevävalgust 
kenä album „Halliste kihelkonna 
päevad”.

Seltsielu käip päämiselt kogu-
konden, aga kaits  kõrda aasten 
saame kik kokku: keväde mõnen 
kihelkonnan ja sügüse Eestimaa 
eri kanten mulgi kultuuri päeväl. 
Nii kokkusaamise liidave mul-
ke kokku ja oiave meid kursin 
Mulgimaa tegemiste ja edesimi-
nekidege. Sii aaste ürgäme oma 
kokkusaamistege pääle Talnan 
Estonia talveaian, kos 80 aastet 
tagasi Mulke Selts luudigi. 

Keväde saave mulgi kokku 
Tarvastun. Kokkusaamisele ooda-
me kah neid mulke, kes om jäänu 
mulke tegemistest kõrva. Tuleme 
kokku Tarvastu vallamaja manu 7. 
juunil kell 11. Säält lääme vaate-
me, mes om tettu Mustla ümmer 
ja Kärstnen. Väte saame kokku 
kah lohun laia kivi pääl. Päevä ta-
has lõpete III Mulke peol Suistlen. 
Kalli mulgi, kes te neid ridu loede, 
andke endest Villändise tääda.

Sügüse om laanin mulgi kul-
tuuri päev pidäde Talnan, kos 
saame ek  kaia Riigikogu.

Aig lääp kähku ja tahas luuta, 
et noorde sehen om kah neid, kes  
mede tüüd edesi viis. Oodame 
ende sekkä egän vanusen inimesi, 
kel om mulgi juure ja kes Mulgi-
maad kallis piave.

Saatku meid mulgi jonn, uh-
kus ja au! Edesi rõõmsa meelege!

Mulke Seltsi vanemb 
Kaupo Ilmet

Villändi kogukonna vanemb 
Leili Weidebaum 

Te tahade täädä, mes sai  mine-
vaaste septembrekuul Kääriku 

talun tapetu lammaste ülejääkest. 
Lühike ja selge vastus om – 

mitte midägi es jää järgi.  Mõist-
ligu majapidämise man tarvitedes 
ärä kik, mes loomast saap. Mede 
talun om kaits ääd perenaist 
(mõlembe talu pääld peri) ja mia 
kah – me kik mõistame tetä äid 
süüke mitte pallald looma kerest, 
a iki tevest sisikonnast kah.

Ma tulete nii sis miilde. Pää-
jala kõrvetedes mõtsan tule pääl 
puhtas ja keedetes neist imeääd 
sülti. Sibula ja maitseainetege 
autet aju om mõnele esieränis 
uhkes maiuses. Massa-süäme tetäs 

pasteedis. Kopsust saap pirukit, 
mes viive keele alla. Pääle selle viil 
veresöögi – verivorsti  sooliksist 
ja verest, verileib, verepannkoogi 
ja verikäki. Kirjanik Debora Vaa-
randi õpet miu üitskõrd tapasuppi 
ek rupskisuppi kiitmä – sii olli 
temä latsepõlve lemmiksüük. Selle 
sissi pandas esiki sooliksejupi ja 
maotüki, viil kopsu ja süät. Oleme 
tennu kah täis topit lamba magu 
ek häggisit – Šotimaa rahvustoitu. 
Sedä õpsi ma Tääduste Akadee-
mia suusalaagren. Lambarasva 
oleme tarviten küinalde tegemise 
jaos ja muduki om kah talu tigatsil 
selle üle talve ää miil. Egä lamba-
pidäje koerdel-kassel ei passi kah 

poodist ostet krõbinit süvvä – iki 
mahelamba kraami võtame neile 
jao kaupa jääkapist. 

Lambanaha pargites ärä, nii 
om väärt küllealune tilliksil las-
tel, sänguaigil ja kigil tõistel kah.  
Autun istme pääl om muduki 
lambanahk ja vaiba kudamise 
aal istume kah lambanaha pääl. 
Kuna miu ää õpilase Monika 
Hindi magistretüü  teema  olli seot 
looma ülejääke tarvitemisege, sis 
om miu jääre munakottest saanu 
rahakoti ja luujuppest om tettu 
uhkit kaalaehtit.  

Anu Raud
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Tüüvihk kige tillembide mulke jaos
Kui tahame, et edespidi oles 

neid, kes Mulgimaad, mede 
kiilt ja kombit au sihen pias, tulep 
sii asi lastel joba maast madalest 
tuttaves tetä. Et sii tüü õlpsambi-
ni lääs, om valmis tettu ja Mulgi 
Kultuuri Instituudi puult vällä 
antu kah peris uus tüüvihk „Sõõr 
ümmer Mulgimaa“, mes om mõ-
teldu just kige tillembide ek sis 
lasteaialaste jaos. 

Lasteaia tüüvihk ei ole mõtel-
du selle jaos, et laits ütsinde sedä 
tarvitep, iiskätt om ta iki abimiis 
kuulmeistrele, kes tiiap ja tunnep 
oma latsi kige parembini ja tääp, 
miandse arjutuse temä oole-
alustele kige parembini passive. 
Nagu pääliskiri ütlep, saap laits 

üten vihuge tetä sõõri ümmer 
Mulgimaa. Vihun om viis jagu 
(egä kihelkonna jaos üits) ja ta ei 
ole tunne järgi jagatu, õpetei esi 
vaatep, kunas ja kui pallu ta tahap 
kõrrage tetä.  Ei pia akkame pääle 
edimesest kihelkonnast Allistest, 
a võip esmalt ette võtta oma ko-
dukihelkonna. Egä kihelkonna 
man om kah mitu päeväpilti selle 
kandi tääda-tuntu kotustest. Neid 
saap vaadete ja arute, mes sääl pääl 
om. Tore, ku laits tunnep ärä mõne 
kotusse, kun ta om käinu. Egä 
kihelkonna rahvarõõva om kah 
omaette pildi pääl. Vihun om kah 
egäst kihelkonnast mõni rahvajutt, 
midä õpeteje saap lastel lugede ja 
peräst om ää ütenkuun arute. Pää-

Egälütel oma lugu
12. märtsil sai Karksi-Nuia kul-
tuurikeskus päeväpaistet, naaru 
ja “lilli” täüs. Naarusuise ja rõõ-
must pakateve latse “äitsnive” 
Väikstel Virredel. Kokku tulti 
kahessandet kõrda. Pidu pidäsi-
ve Karksi-Nuia, Halliste, Paistu, 
Abja, Holstre latse. Egä rohkemp 
es mahuki, neid olli esiki 174.

Mis nii virrese om? Egä 
muud ei oleki ku peo nimi. 
Virumaal peetas säru, Setoma-
al kirmassit… Tegelikult om 
sii laste omakultuuripidu, kus 
saap esi üles astu ja tõisi kaede. 
Iistvedäjes olli  Arraste Anneli, 
pillimihes Nurga Kersti ja esi-
nejes-kõrraldejes gümnaasiumi 
tantsurühm Samm Sassis.

Pidu akas “Kägärätantsuge”, 
kos kik osavõtje saive tantsupõr-
mandu pääl kokku. Sõs näidäs 
egä rühm oma lugu. Nuia latse 
küsseve mõistatusi ja kiirdküsü-
musi, Abja pidulise ollive kokku 
panden mulgikiilse luu vanasõ-
nadest. Paistu tei laulumängu 
“Mu mütsil om kolm nukka”. 

Halliste latse tantseve galoppi ja 
“Kaara- Jaani”. Holstre kandlean-
samble saatel lauleti mulgikiilsit 
laule.

Ku üten mängit mängest, 
nagu kotin juusk, obeselooga alt 
läbitükmine, vägikaika vedämi-
ne jm küllält sai, sõs kinnitedi 
mulgipudruge keha ja Nuia 
Mokalaada vanaemäse kõne-
live lastele mulgi keelen oma 
latspõlvelugusit küll mängest, 
äpärdunu õunavargusest, juus-

selõikamisest lambapügämise 
muudu, koerustükkest jm.

Sel aal, ku osa latsi kulles 
jutte, saive tõise meisterde nä-
punüüri, millest tetti käevõrusit.

Lõpetuses tantsiti ja mängiti 
ning egä rühm sai mälestuses 
Mokalaada plaadi “Mede kotuse 
tähtpäevä”. Olli ilus kevädine 
päe.

 Jutu pans kirja 
Lepiku Viiu

Anu Raua vastus Veterinaar- ja Toiduameti 
Villändimaa Veterinaarkeskuse küsimise pääle

le selle om kah tilliksit salmiksit, 
midä võip rühmän lugede, pähä 
õppi või muud muudu tarvite.

Om nii joonistemist, värvmist, 
nuputemist kui mustride järgi-
tegemist. Mõnen arjutusen tulep 
kah kirjute või lugede, aga siin 
piap õpeteje esi otsusteme, kas 
neid tetä või mitte. Tüüvihu saban 
om kirjan lehekülle jagu uvvembit 
raamatit, CD- ja DVDplaate, mes 
võis kuulmeistrele mulgi keele ja 
kultuuri õpetemise man abis olla. 

Uvve tüüvihu iismärk ei ole 
panna latsi mulgi kiilt kõnele-
me, päämine mõte om, et sii tiis 
kergembes õpeteje elu, kes taht 
lastel mede rahvakultuurist kõ-
nelde. Arutemises om vällä pakut 

küsimusi ja teemasit ja kindlaste 
tulep lastel omal kah arjutuste 
tegemise ja pilte uurmise man 
pallu küsimusi, millele sis üten 
õpetejege vastussit akates otsma. 
Latse ei pia kõneleme ja kirjuteme 
mulgi keelen, a om tore kui na 
tääve mõnda ilust murdesõna, sii 
tiip keele rikkambes. Teksti om 
kirjutet vihu auturi kodumurra-
kun, Tarvastu murrakun. Vihun 
ei sellätede eri murrakide vahet. 
Sedä ei ole lasteaialastel vaja. Ku 
õpeteje mõistap, võip ta muduki 
lastege kõnelde ja kirjute oma 
kodumurrakun, mede murrakide 
vahe ei ole ülearu suure.

Vihu säädsive kokku Kristi Il-
ves ja Reet Järveküla, pildi joonist 

manu Kertu Kask, välläandmise 
man olli toes Leader-programm. 
Kik lasteaia, kes tahas sügüse uut 
tüüvihku tarviteme akate, saave 
sedä ende jaos Mulgi Kultuuri 
Instituudist telli.

Kristi Ilves

Mulke Selts 1934–2014

Olstre koolilatse üten õpeteje Helve Hrabrovage astsive üles kandlemän-
guge. Pilt: Kai Kannistu.



Üitsainus Mulgimaa    Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, keväd 2014 5

Arnold Luhaäär om sündünü 
20. oktoobrel 1905 aastel 

Mõisakülän. Poiss kasus tüülise 
peren ja nende kodu olli Mõi-
sakülä Raudtiitehase lähiksen 
Kirbukülän. Ariduse sai ta Mõi-
sakülä algkoolin ja Pärnu güm-
naasiumin. Edimeses tüükohas 
olli tal Mõisakülä vaksal, kun ta 
olli telegrafistiõpilane.

Luhaäär olli sikke poiss, tedä 
kutsuti Paks-Arnoldis. Oma arust 
olli tal vähembelt nellä  obese 
jõud.

Sporditegemisege akas Arnold 
Luhaäär pääle Mõisakülän 1919. 
aastel, ku ta olli 178 cm pikk ja 
115 kg rasse (1936. aastel olli 
pikkus sama, a kaal joba 175 kg). 
Vastastes ollive esmald oma kandi 
jõumihe: Eduard Brock (1926 
maailmarekord keskkaalun kura 
käege rebimisen), Richard Västrik 
(mitmekõrdne sulgkaalu Eesti 
meister tõstmisen 1936 – 1941), 
Vambola Kalam (Lõune - Eesti 
kergekaalu meister tõstmisen 
1924) ja Elmar Sontak (võtt osa 
rahvusvahelistest maadluse - ja 
tõstmisevõistelustest). Selle aa 
Mõisakülä jõumeeste ütteoidmise 
tunnusmärgis ollive omatettu viie 
nukage embleemi.

Gümnaasiumi aal sai Arnold 
Luhaäär arjute spordiseltse Tervis 
ja Vaprus man. 1926. aastest pääle 

olli ta Talna Spordi liige ja 1928-
1930 osaline Eesti Töölisspordi 
Liidun.

Arnold Luhaäär tei nii tõst-
mist kui maadlust. Temä kige 
suurembe võidu ollive olümpia-
õbe ja –kuld. 

Peräst Tõist ilmasõda olli 
Arnold Luhaäär Talna ekskavaa-
turitehasen tühün. Ta kooli 2. no-
vembrel 1965 Talnan. Mõisakülä 
muuseumin om talle pühendet 
välläpanek, kun saap nätä jõumihe 
õbest olümpiamedälit ja Berliini 
olümpia mälestusmedälit. 

1992. aastest pääle peetes Mõi-
sakülän egä aaste Arnold Luhaääre 
nimelist tõstmisevõistelust, mille 
iistvedäi om Mõisakülä kooli õpe-

tei Enn Raieste, kes kamandep lin-
nakse spordiuvilisi ja nuuri tõstjit. 

Nüid om spordiselts Ülo 
ja Mõisakülä linn võttan nõus 
jõumihe 110. sünniaastepäeväs 
Mõisakülä kooli manu temä aus 
mälestusemärk püsti panna. Et-
tevõtmise iistvedäi om kuulmeis-
ter Enn Raieste. Kigi inimeste 
jaos, kes saave ja tahave samba 
ehitust toete, om Mõisakülä lin-
navalitsus valla tennu kah arve: 
EE041010302005428003 (sellä-
tus: Arnold Luhaääre mälestus-
märk). Loodame, et ütenkuun 
saame oma suurmihele kah vää-
rilise samba püsti pantu.

Täädust and Mõisakülä muuseum
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Jõumiis Arnold Luhaäär olli ja om Mõisakülä uhkus

Arnold Luhaääre kige suurembe võidu
1926 - Eesti meister tõstmisen
1928 - Amsterdami olümpia õbemedäl tõstmise raskekaalun 

– 360 kg
1931 - lassikalise maadluse meister
1933 - EM õbe Essenin
1936 - Berliini olümpia pronks tõstmisen – 400 kg
1937 - ilmarekord kate käege tõukamisen – 167,5 kg
1938 - Rootsi tõstmise meistrevõistluste kuld- ja õbemedäl 

– 412,5 kg
1938 - tõstmise pronks Viini MM-võistlustel raskekaalun 

Rahvasuu kõnelep 
Arnold Luhaäärest…

• Üitskõrd keväde arjuten jõumihe ihenotsan Arnold Luhaää-
rege Mõisakülän raudtii pääl juuskmist. Kirbukülä rahvas vahtin 
nuka tagast puulalasti, pallald põlvpüksege mehi ja arvanu, et 
ullu om valla lastu.

• Mõisakülä lihunigul Sargil lännu ümmer vanger, mille pääl 
ollu suur siga. Miis ratsin kukald ja mõtelnu: “Vankre saa ma 
küll rataste pääle, aga siga selle pääle küll ei jõvva tõsta.” Säält 
trehvänu Arnold müüdä mineme. Temä jaos ollu asja kõrda-
aamine käkitegu ja Sark sõitan lauluge edesi.

• Arnold Luhaäärel ollu Ruhjan ülesastmine. A tõstekangi 
seibest tullu puudu. Sis tuudu liidirõngit manu, a nendest kah es 
avite. Kennigi lätline joosnu kodu ja tahtan tuvva saepuruahju. 
Sel ollu parasjagu tuli all. Lätline kõrveten oma käe ärä ja raud-
ahi jäänu sinnapaika. Sedäviisi jäigi Ruhja rahval täädmede, kui 
pallu Arnold Luhaäär tõsta jõvvap. 

• Siandesama lugu ollu kah ütel suvistepühäl Mõisakülän. Et 
rahva ulgan sporti rohkemb au sissi tõsta, tullu linna mitu tää-
da-tuntu spordimiist, ihenotsan Arnold Luhaäärege. Jälle tullu 
Arnoldil tõstmisekangi seibe puudu. Käitu sis raudtiitehasen 
otsman auguge asju, mes sünnis kangi otsa panna. Neid ollu 
nõnda pallu vaja, et valvur väräti pääl kiildan selle viimäte ärä. 

• Kui Paks-Arnold, nagu tedä omavahel kutsuti, voorimiist 
õigas, sis tennu sii kohe piitsage obesele säru ja kaenu, et mineme 
saa. Esi õiganu üle õla: “Ei ole vaba!” ja kõnelnu omaette: “Võta 
siande mehemüräk troska pääle, sõs om vedrude kohe ukan!”

• Mõne taksuautu man küsinu Arnold: “Kas sel tõllal lagi 
kah päält ärä käip?” No mes sa eng ärä tiit, kui om vaja kähku 
minna, a autuuss mihe kogu jaos ülearu kitsas.

• Üitskõrd jäänu ta Pariisin maa-alutse raudtii väräti vahele 
kinni, es saa edesi egä tagasi. Ta es julge elektrege tüüteve vä-
räti man jõudu kah tarvite ja seisnu sääl – rahulik, nigu ta olli 
–  Pariisi rahva naarus ulka aiga.  

• Enne Berliini olümpiale minekut söönu Arnold 14 kana-
muna ja ütelnu: “Ei tää, kas ma ole täembe tõbitses jäänu või 
mes, et muna ei lää...”

• Kui Talnan laulupidu jaos Kopli trammivagunit veoautu-
dege kesklinna liine pääle veetu ja nende tõstmise man pallu 
mehi ametin ollu, ütelnu kennigi päältvaatejist: “Rassive nõnda, 
et igimulli otsa ihen, oles võinu ju Luhaääre siia tuvva. Terve 
vagun talle muduki sülle ei mahu, a ütte otsa oles iki tõstan nigu 
tõine miis kummutit.”

• Berliini olümpial, ku enämbjagu tõstjit ollu joba vällä praa-
gitu (90 % neist lõpet enne 147 kg), küsinu sakslase: “Luhhaar, 
Luhhaar, kun sii miis om? Kas temä ei mõtlegi tõstma akate?” 
A Arnold akas pääle 155 kilust.

Arnold Luhaääre XXI meistrevõisteluse Mõisakülä spordiuunen 5. oktoobrel 2013. Kangi tõstap Mõisakülä kooli 
V lassi tüdruk  Kelly Kadak, kes tei kige kergemben kaalun (kuni 40 kg) uutes Eesti noorderekordides rebimisen 
21 kg ja tõukamisen 27 kg. Temä sai kah Arnold Luhaääre tütre Kersti Linask Luhaääre puult vällä pantu karika. 
Pilt: Meelis Sõerd.

Arnold Luhaäär. Pildi: Mõisaküla muuseum.

Arnold Luhaäär. 
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Kik sai akatuse sellest, et mia 
olli irmus tüdinu egä päe 

poodin käimisest. Mede pere jaos 
om piim tähtis ja ku muud poodist 
vaja es olegi, sis piimä järgi olli iki 
vaja minna. Ja vähäviisi akas ende 
elukõrd kah vastu – eläme maal, a 
kik elu käip poodi ümmer. Ma võti 
nõus, et akka püündmä loomulik-
ku elu eläde.  Aiamaa päält ja kas-
vu-uunest saap rohilese kraami 
kätte, a  sedä, mes luumest saap, 
meil pääle munade omast käest es 
ole. Ma akassi kuulutusi vaateme 
ja omale lehmä otsma. Muduki 
pidäsive kik, kellel ma oma laanist 
kõneli, miu ullukses. „Sul ei ole ju 
aiga! Sa panet ennest kinni. Kas sa 
tõeste tahat lehmä orjas akate?“ 
püündsive kodutse miule aru pähä 
panna. A tegeliguld om ju inimese 
ende tetä, kas ta taht oma tüüdest 
ja tegemistest rõõmu tunda või 
võtt neid ku tüütut kohust. 

Ma leidsi omale imearm-
sa nudi pääge noore lehmäkse 
Naatsaku talust. Esmald miildis 
mulle selle talu loomulik elukõrd. 
Usseaia pääl ja karjamaal olli kigil 
ää rahulik olemine, nätä olli, et 
inimese oolive luumest ja nellä-
jalgse tundsive ennest sääl äste. 

 Edimese nädäli üten lehmäge 
ollive raasike rassevõitu, sest miu 
perämisest käsitsi nüsmisest olli 
müüdä minnu piaaigu viistõisku 
aastet. Ma pidi arvesteme, et leh-
mäke om uvven kodun ja inimese 
om kah uvve. Ütsinde karjamaal 
olemine olli talle ju kah uus, a kik 
läits äste ja varsti olli elu kõrran.

Meil om sedäviisi säetu, et 
karjakoppel akkap lauda usse 
mant pääle ja ei ole vaja ketite-
mist egä lehmä viimist kunnigile 
kaugembele. Ommuku enne tühü 
minekut, umbes poole seitsme 
paiku, lääp lehmä talitemise pääle 
puul tunni – raasike arjate, nüssä, 
joogivesi ette ja lehm valla laske. 
Kurnatu piim lääp külmä vii sissi 
ja kindlaste tulep kurnalapp ärä 
mõske ja vällä kujume panna. 
Päevä süüp Nurmi oma tahtmise 
järgi karjamaal, käip vahepääl  

laudan jooman ja esi saap ta 
kah ilma järgi valide, kunkottal 
magap.

Mia tule kodu kellä seitsme 
aal. Poole katessast akkap õhtune 
talitus. Egä selle pääle kah üle 
poole tunni ei kulu, a kui om aiga, 
sis om tore lehmäge kah raasike 
juttu aade ja tedä popute. 

Pääle ää tuju, mille annap 
suure loomage toimetemine, om 
väige tähtis kah piim ja kik sii, 
mes sellest tetä saap. Kige enne 
akassi ma apust piimäst tegeme 
paksupiimä – nõnda pallu pak-
supiimä kuuki ei ole mede pere 
kavva aiga söönu. Perästpoole 
akassi ma kulbige jahtunu piimä 
päält kuurt võtma ja sellest võid 
tegeme. Esi kah imesti, et  koore 
vattu aamisest või saamiseni läits 
pallald veeränd tunni. Selle jaos 
ma tarvite vatumassind ek mikse-
rit ja suurt kateliitrelist purki. Või 
sissi pane ma maigu jaos egätsugu 
kraami – suula, peterselli, tilli, nõ-
gessesiimlit. Pääle oma pere om 
joba kah tuttave ja Lilli luudus-
maja külälise arjunu Nurmi võige. 
Peni ja kass oodave kah iki pääle 
nüsmist lämit piimä ja pakspiim 
miildip väige kanadel. Aga väige 
pallu om viil õppi ja pruuvi kah – 
sõir, jogurt, määriteve juustu jne.

Ja uskke või mitte, a sel aal, ku 
lehm piimä and, käisi ma poodin 
süvvä ostman tõeste pallald üits 
kõrd nädälin.

Kui nüid kõnelde kuludest, 
mes lehmä peräst kanda tule, sis 

ma või ütelde, et nii om tillikse. 
Einä saime tettu täpi pääld selle 
summa iist, mille ma sai PRIA 
käest karjamaa niitmise jaos. Jahu 
egä jõusüütä lehm saanu ei ole ja 
selle raasikse piimä peräst, mes 
meil vaja om, ei ole vaja midägi  
manu anda. Lehmäl om ihen 
lakukivi ja meelitemise jaos om 
karmanin iki kas porkne, ubine 
või paar levätükki. 

Kas mia ole sis nüid lehmä 
ori? Ei suguki, selle asemel om 
kogundi  priiuse tunne, et  kodun 
om kogu aig midägi, millest süüki 
tetä. Nüsmine ei pia kah nõnda 
minuti pääld käimä, kui arvates. 
Luum arjup  äste, ku nüsmise aig 
tunni jagu siia või sinnapoole 
nihkup. Kui om vaja paaris päeväs 
ärä minna, sis äid inimesi, kel 
lehmänüsmine viil meelen om, 
iki jakkup.  

Kikki mede koduluume saave 
nätä latse, kes tuleve Lilli luudus-
majja. Pääle kanade ja lehmä om 
meil lamba, kaits ane, jänesse, 
kevädest kah Eesti tõugu obene 
ja pääle lehmä nüsmätulekut 
om laan võtta kah paar siapõr-
sast. Tulevest sügüsest pakume 
alglasse lastele kah koduluume 
programme.

Mia tahas tagast tõugate kik-
ki maaperesit, kelle ütel liikmel 
ei ole tüüd või ku tüü om kodu 
lähiksen, siis võis mõtelde ende 
söögilavva rikkambes tegemise 
pääle küll. Päälegi om endekas-
vatet süük puhas ja tervisele ää. 
Ja luume ei pia pidame pallald 
liha saamise jaos. Väärt asi om 
kah põlluramm, mes kulup oma 
aiamaa jaos. 

Maal elämine ei ole üits suur 
ädä, ennemb om sii linnaeluge 
kõrvuten suur võit. Sinus ei putu 
äriilma uperpalli ja sa ei pia 
süümä poodist ostetu e-ainit täis 
topitu süüki. Kui me pallald mõis-
tas ja tahas sellest aru saia ja selle 
jaos raasike rohkemb vaiva nätä. 

Lilli Ly 
Mulgi kiil: Kristi Ilves

Lehmäpidämine ei ole kunsttükk

Egä ta kunt ei ole?
Mõnikõrd olli maal vaja tetä 

õige esierälikke tüüsit. Kas 
oleti kuuldnu, et kundi liha ei 
kõlba süvvä? 

Kui mia viil lats olli, andse üts 
taluperenaene emäle tüü iist tüki 
iluset sialiha. Mia, sõsar Aenu ja 
emä ollimi rõõmsa: nüid saa üle 
ulga aa jälle ääd ruuga. Emä akas 
liha ja tangege kapstit kiitmä. 
Varsti tundsemi, et üle köögi 
lüü irmus ais. Midä rohkemb 
süük kiie, sedä vastikumbes ais 
läts. “Sii om kundi liha! Kuradi 

vanamutt petse minnu, andse 
miule rasse tüü iist sitta!” olli 
emä vihane.

Me kõtu ollive küll väege 
tühjä, aga süä es võta säändset 
süüki vastu. Nokitsimi raasikse 
kaupa liha, aga süllässimi selle 
kohe vällä. Me kassil olli pidu! 
Temä es põlga liha ärä.

Ütskõrd sokutedi mulle Valga 
turu pääl kats kilu kundiliha. 
Ma masse kilust kats rubla. Emä 
pahand, et ma nii rummal olli ja 
enne liha es nuusute.

Kudas mede kodun 
siipi keedeti

Egäs egä aaste siipi es keedete. 
A ku sii plaan tulli, sis olli 

naabrenaestel teedä ja na oidseve 
oma siatapmisen saadu rupski 
tõestele. Midägi es visate ärä. 
Me kodun oiti kah, ku olli teedä, 
kel vaja om. Kik nii peräsooliku, 
soolikserasva, põrna, neeru ja 
muu siande kraam oiti mõne vana 
pangi sihen kaase all. Külmkappi 
ju es ole. Na aisesive irmsaste seni, 
ku neid vaja läits. Üte seebikiit-
mise jaos olli vaja kolme-nellä 
sia ülejääke. Ku kunnigil taren 
keedeti siipi, olli kik sii uulits 
irmust aisu täis. 

Me kodun keedeti siipi aiamaa 
pääl suuren katlan. Kik sii aisev 
kupatus olli vaja pehmes kiitä. Ku 
liha joba laguni, niristedi manu 
seebikivi. Seebikivi olli suuren 
tükin, sedä raoti aamrege purus 
ja sulatedi väikse vii sihen. Mia 
mälete tolleaigset seebikivi selle-
peräst, et ma üitskõrd rabasi üte 
tillikse tüki endele suhu. Sii olli 
nõnda ilus elesinine, säräs päevä 
kähen. Suure, kes man ollive, 
pistsive rüükmä ja kässeve kohe 
vällä sülläte. Sedä ma teiegi, enne 
ku jõusi alla neelätede. Miu suuke 
olli lapiti nahast pallas, ulka aiga 
olli väige valus.

Ma vaadessi man, kudas see-
bikivi muutse selle aisva soga 
püdeläs, sii olli uvitev. Emä tiidse 
täpselt, kui pallu olli vaja niriste-
de. Ku sii olli tettu, jäeti kik sii 
värk üüses seismä. Ommukus 

olli pääle kerkunu paks kiht kõva 
siipi. Sii võeti illuksi päält ärä, all 
olli irmus aisev sogane vesi. Sii 
mateti koskile aia viirde auku. 
Kõva siip lõiguti tilliksis tükkes 
puhtase vette ja aeti jälle kiimä. 
Peräst seise jälle üü aiga.

Kolmandel päeväl võeti angu-
nu siip päält ja jäeti seismä. Miul 
pidi oleme selles päeväs kodu 
lähiksest Näksi mõtsast tuudu üts 
keskmine korvitäis pedäjekasve 
ja tõine täis kuusekasve. Kasve 
keedeti kate-kolme pangi vii se-
hen peris kavva, kurnati ja sinna 
lõhnavese vette lõiguti jälle siip 
sissi õige tilliksis tükkes. Jälle kee-
deti. Ku sii olli järgmises päeväs 
angunu, lõiguti parajis tükkes. Nii 
tüki panti kigepäält aita kujume ja 
sis viiti säält kambrese ahju pääle. 
Säält võeti, ku vaja olli. Sannan 
olli mede seebil ää kuuse-männä 
ais man. Perämist kiitmise liimi 
oiti kah alla – sedä tarvitedi pesu 
leotemise jaos enne mõskmist.

Sii seebikiitmine es ole rasse 
tüü. Sedä kikke tetti tõiste tüüde 
vahepääl. Pallald sii ais! Sii tule viil 
prillagi nõnna, ku selle pääle mõt-
le. Siipi keedeti enne sõda, a kah 
sõa aal ja peräst sõda 1940-1950. 
Perästpoole tulli puuti lõhnasiipi 
ja aisvat majapidamise siipi. Tulli 
vällä esiki Orto mõsumõskmise 
pulber. Oma keedet siipi jakkus 
palludes aastides, sii vatut äste 
ja tei nii pesu ku ihu äste puhtas.

Milvi Kalpus

Naabre-Jüri olli turu pääld 
põrsa ostnu. Müijä kinnitenu 
mihele, et sii om emmis, aga 
illemb tulli vällä, et vanamiis olli 
saanu kundikse. Luum olli joba 
kesikuian. Velsker Ants soovit, 
et sial või muna ärä lõegate kah 
enne tapmist. “Liha või viiä 
turgu, kui esi ei taha,” õpet Ants.

 Ildä sügise, kui notsu joba 
suur, olli temä mihklepäe kätte 
jõudnu. Sii olli vaesele loomale 
irmus päe! Ta pidi kannateme 
katekõrdset valu. Kujutege ette: 
üts miis om pussige sia kõri 
man, tõne aga munade küllen! 
Siga rüükse nii irmsade, et terve 
Soe ja kaugemb kant kajasi. Pe-

renaene ja Elds oidseve irmuge 
kõrvu kinne. Aga liha kõlvas 
nüid süvvä küll. Mekk es olegi 
enämb nii irmus. Puul lihast viiti 
linna süükläde.

Kui me põrsa ostsemi, uurse 
emä üttepuhku, kas põrsas om 
ärä lõegatu. Ta küsisi müijäde 
käest: “Egä ta kunt ei ole?” Emä 
tahtse iki orikut osta. Vana 
inimse ütlive, et orik om paremb 
lihas kasvatede kui emmis. Vahel 
tulli ette, et põrsal olli ärä lõegatu 
palland üts muna. Sis tulli loo-
maksele tetä uus lõikus.

Mulle tule viil miilde üts lugu 
Valga turu pääld. Üts mutt käis 
ümbre vankre, kos müidi ilusit 

Kodun keedet seebi. Pilt: ERMi pildikogu.

kirjusit põrsit. Viimäte naene 
valisi üte põrsa vällä, aga ta uur 
joba mitmendet kõrda: “Pere-
miis, kas ta om iki emmis?” Nüid 
sai müijä peris vihatses, ta kärät: 
“Kae kurat, ta om ju emmis!” 
Miis tõmmas põrsakse tagumisi 
jalgu piti rippu ja ütel rumalede: 
“Näe, tal om ju v... nigu sõrmus 
kintse vahel!” Ostja solvusi, mas-
se raha ärä ja läts üten põrsage 
pahatseld mineme.

Lugu miu mulgikiildse raa-
mandu “Kui me viil latse Olli-
ni...” käsikirjast

Elmar Orav
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Üten Mulgimaa külän  elänu 
karjane, kel irmus pallu 

rammu ollu. Temä võis mulliku 
ändä pidi kinni võtta ja taguspidi 
läbi jõe vedäde. Sedä es jõvva 
kennigi tõine. Ta läits selleperäst 
omale ilma siist vastalist otsma.

Ulga aa peräst jõud ta üte 
mõtsatalu manu, kun üits vana-
eit suppi kiit. Katel olli ilmatu 
suur ja terve nuumärg lihas 
sihen.

“Mes sa otsit, pojake?” küsse 
vanaeit.

“Ma ole oma kandi kige tu-
gevemb miis ja otsi omale ilma 
päält vastast, kes miuge tahas 
akate jõudu pruuvma.”

“Noh, ooda sis, ku miu poja 
kodu tuleve! Nemä ek akkave 
siuge rammu pruuvma, miu 
poja om kah mõlembe terve ja 
tugeve poisi.” And poisile süvvä 
ja käsk istu.

Viimäte olli kuulda samme, 
mes nõnda kõva ollive, et maa 
vappume lei. “Miu poja tulevegi 
joba,” ütel eit. Aga karjatsel olli 
siande irm, et ta lavva ala tükk. 

“Siia tulli üits miis, kes omale 
vastalist otsip,” ütel eit. “Kunkot-
tale ta nüid kattegi?”

“Las olla, anna meile süvvä,” 
ütlive poja, “küll sis peräst ram-
mu proovime.”

Küll eitusi karjane lavva all, 
ku näi, et na kateksi terve teo 
leibä, nuumärjä ja ilmatu kat-
latävve suppi nahka pannive. 
Ku söönu saive, eitsive tõine 
tõise seinä viirde magame. Na 
norsassive sedäsi, et seinäpalgi 
pauksive.

Kesküü aal taht karjane us-
sest vällä karate, ku ütekõrrage 
irmus pauk käis, mes ta tõise 
seinä viirde virut. Ütel magajel 
olli vägev süük kõtun  pakiteme 
akanu ja pallu tuult kogunu, mes 
nüid suure mürinege tagumisest 
august vällä pahvat. Sii sii irmus 
pauk olligi. Karjane karas maast 
üles ja akas usse poole juuskma, 
kui tõine käräk käis ja ta jälle 
tõise seinä viirde virut. Sii pauk 
olli tõise magaje tuulest tullu. 
Nüid karas poiss maast üles ja 
tuhatnellä usse manu, kisk usse 
valla ja panni plagame.

Kui mihe ommuku üles erä-
nive, akassive na jõumiist otsma, 
aga es levvä kunnigilt. Arvassive 
sis, et ta om üüse ärä joosnu, 
ja lätsive tedä jälgi müüdä taga 
aame.

Karjane olli irmuge nõnda 
kavva joosnu, ku päe tõusma 
akas, sis jäi ta üte suure kuuse-
mõtsa man seismä. Sääl näi ta, 
kuda üits miis künd. Kaits ärgä 
adra ihen, ärge sarve ulative 
pilveni vällä. Ää käege oid miis 
atra, a kura käege kisk suuri 
kuuski maa siist vällä nigu einä-
kõrreksit. Sii miis olli Kalevipoig. 
Ku Kalevipoig karjast näi, küsse 
ta lahkeste, mes mihel ädä om, 
et nõnda kangeste lõõtsutep. 
Karjane kõnel oma luu ärä ja 

ütel viimäte: “Nüid aave na miu 
taga ja ku kätte saave, tapave na 
miu ärä.”

“Ma tahas siu elu oida,” ütel 
Kalevipoig ja sorgas mihe oma 
püksitaskuse. “Istu siin miu sil-
gukarbi pääl!” Aga sii silgukarp 
olli õige suur tonn.

Raasikse aa peräst tullive 
kaits mõtsapoiga ja nõudsive 
Kalevipoja käest poissi vällä, ja 
ku Kalevipoig neid käsk vait jäia, 
akassive na temäge riidu. Nüid 
võtt Kalevipoig maast kuuski ja 
ruuk nende naha nõnda läbi, et 
mihe rüükin ärä joosive.

Kalevipoig akas jälle künd-
mä. Karjatse olli ta peris ärä 
uneten. Sel akas viimäte pük-
sitaskun igäv ja ta akas ennest 
liiguteme. Kalevipoig pomisi: 
“Kust nii kirbu mul jälle püksi 
om saanu? Ommuku ma ju otse, 
es ole üttegi, nüid sibelep üits 
sääl.” Sorgas käe taskuse  ja löüd 
säält poisi. “Ah sia oletki, poisi-
ke,” ütel ta naarden.” Nüid võit 
rahuge kodu minna, mõtsalise 
enämb siu külgi ei tüki.”

Poiss ütel aituma ja juusk 
mineme. Kalevipoig akas jälle 
kündmä.

Eesti rahvajutt
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Otsi vällä 10 lindu: KÄBLIK (lepalind), ARAK (harakas), 
KIIVIT (kiivitaja), MÕTUS (metsis), MÕTSPARTS (metspart), 
NÕGIKIKAS (musträhn), ÄNILIND (linavästrik), TIGANE 
(tihane), SISASK (ööbik), MATS (kuldnokk), 

Jooniste selle jutu järgi pilt ja saada e-kirjage aadressi pääle 
ajaleht@mulgikultuur.ee või ariligu kirjage Mulgi Kultuuri 
Instituuti: Pärnu mnt 30A, Abja-Paluoja, 69403, Viljandi-
maa, märgusõna „Joonistus“. Joonistejide vahel loosime vällä 
auinna.

Kividemäng om ää aaviide
Kividemäng ei nõvva kallit 

mänguasju egä esierälikku 
mängukotust. Vanast olli sii 
arilik karja- ja koolilaste aaviide, 
mille jaos olli egäl latsel iki oma 
viis kivikest karmanin. Mängje 
käe piave käimä kähku ja täpseld. 
Midä rohkemb mängit, sedä 
parembini vällä tulep.

Mängu jaos om vaja viis 
päidleotsa suurust kivi. Ää om 
mängi silembe kotusse või suure 
kivi pääl, et kivikse ärä ei kaos. 

Soovitev mängjede arv 2-4, 
mudu om vaja kavva uuta oma 
järge. Lepites kokku, mitme 
silmä pääle mäng käimä akkap.

Ennemb mängu algust tetäs 
selges, kes akkap pääle. Selle 
jaos viskave kik osavõtje viis kivi 
õhku ja püünäve käeselläge kin-
ni. Kes kige rohkemb püünäp, sii 
akkap pääle.

 Mängje aap viis kivi laiali, 
võtap säält üte kivi (sii jääp män-
gukivis, midä maha ei panda, 

pallald visates õhku) ja viskap 
õhku, rabap maast üte kivi piiju 
ja püünäp õhkuvisat kivi kah 
kinni. Panep püünetu kivi kõrva, 

viskap jälle mängukivi õhku ja 
rabap maast tõise kivi. Sedäsi 
neli kõrda. Sii om edimene jagu. 
Kui kik neli kivi kinni püündäs, 

võip minna tõise jao manu. 
Sedäsi kuni lõpuni. Kui aga 
ülesvisat kive kinni ei püünä või 
maast õiget arvu piiju ei raba, 
lääp mängu järg järgmise mängje 
kätte ja kui järg uvveste siu kätte 
jõvvap, akkat otsast pääle.

Kui mängje kik jao läbi tiip 
ilma essumede, om tal õigus 
silmi saia sedäsi, et kaep kivi ta-
saksi maast käe sellä pääle  saia ja 
viskap käe selläge uvveste õhku 
ja püünäp piiju. Kinnipüünetu 
kivi omgi silmä.

Mäng käip nõndakavva, ku 
mõni mängje saap kokkulepit 
silmä kätte.

Kirja pannu
Villändi murderingi naise

Mäng om nellän jaon. Egä mängje piap üles korjame laiali 
visatu neli kivi  sedämuudu:  
I   järk  4 kõrda  1 kivi  kõrrage      (o,o,o,o)
II  järk 2 kõrda  2 kivi kõrrage       (oo, oo)
III järk 2 kõrda 1 ja 3 kivi kõrrage (o, ooo)
IV järk 1 kõrd    4 kivi kõrrage       (oooo)

Jõumiis

Mulgi rahvarõõva, esieränis undruku om ilusa kirivese. 
TII EGÄ JUTT UNDRUKU PÄÄL ÕIGET VÄRVI!L atsele

Pilt: Kertu Kask.



Üitsainus Mulgimaa   Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne, keväd 20148

Tõrva kirik-kammersaalin
6.04  kell 16 Tartu ülikooli   
 sümfooniakonssert
27.04 kell 14 valge pühapäevä   
 konssert, jumalateenistus
3.05  Põlva lõõtsa- ja kandlekooli suur  
 kevädine konssert
9.05  kell 16 ja 18 Tallinn Baroque  
 konssert-etendus 
17.05 kell 16 konssert 
 „Keväd, emä ja armastus“  
30.05 Tõrva muusikakooli konssert

TULEMEN

Mulgi Kultuuri Instituudi väljaanne Üitsainus Mulgimaa

Ajalehe väljaandmist toetab  “Mulgimaa kultuuriprogramm 2014–2017”

Toimetus: 
e-post: ajaleht@mulgikultuur.ee
post:  Mulgi Kultuuri Instituut, Pärnu mnt 30a, 
           Abja-Paluoja, 96403 VILJANDIMAA
toimetaja:  Kristi Ilves, tel. 5344 8176
tiraaž: 3000, küljendus ja trükk: OÜ Vali Press

Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.

Abja kultuurimajan
10.04  kell 18.30 mälumängu perämine jagu
19.04  kell 17 Villändimaa pillimeeste ja rahvamuusikide päev 
23.04 kell 19 jüripäevä tervisekõnd
24.04  kell 17 Meelespea klubi piduõhtu
16.05  kell 11 Laste- ja noorteteater Reky näitemäng „Naksitrallid 2” 
18.05  kell 12 Abja muusikakooli 7. lassi lõpuaktus
24.05  kell 12 Abja muusikakooli 4. lassi lõpuaktus. Kevädkonssert
22.05  kell 17 Meelespea klubi piduõhtu
29.-30.05 laste kevädpäevä
23.12  kell 15.00 IV advendikonssert –  Abja lasteaia latse ja  EKNK Abja kogudus

Alliste rahvamajan
18.04 kell 18 Kalev Raave mälestuste õhtu 
6.05   kell 18 emädepäevä konssert
23.05  kell 18 Alliste rahvamaja esitegevuslaste kevädine konssert 
22.06  kell 20 Alliste valla jaanituli

Eimtali muuseumin
4.04  tetäs valla Eimtali põhikooli laste välläpanek  „Miu pere reliikvia“
30.04  välläpanek „Etnoesemeid laiast ilmast“ (Valda Loorentsi kogust) ja valik   
 eesti vanavara Anu Raua kogust
9.05  välläpanek „20 aastet käsitüüõpet Villändin
17.05   kell 10 Eimtali käsitüülaat
 Egä kuu perämine riide om Eimtali muuseumin sissipääs prii. 

Mõisakülä kultuurimajan
5.04  kell 14 laulumängupundi „Ära noruta“ etendus ”Vanaemade missivõistlus” 
17.04  kell 18 salongiõhtu ”Tsirkust ja leiba”, külän om kloun Ummi
11.05  kell 12 emädepäevä konssert- aktus
17.05  muuseumiüü kella 10-22, uvve välläpaneku, näitemäng jm Mõisakülä    
 muuseumin. Sissipääs prii.
31.05  kell 21 kohvikuõhtu Raen Väikesege
23.06  kell 21 Mõisakülä jaanituli

Elme kihelkonnan
6.04  Tõrva linna „Laulukarussell“ kultuurimajan
19.04  kell 18 uvitevide kokkusaamiste klubi: Luule Komissarov (Tõrva    
   kultuurimajan)
30.04  kell 21 Ala rahvamajan volbrepidu, ans Parvepoisid
9.05  kell 19 uvitevide kokkusaamiste klubi: Tõnu Kilgas (Tõrva kultuurimajan)
24.05  Valgamaa tantsupidu Veskijärve veeren
25.05  ristipäevä tähistemine Elme lossivaremide sihen
1.06  lastekaitsepäev Tõrva gümnaasiumi man
21.06  kell 18 Tõrva-Elme-Põdrala jaanituli Pikasilla laululaval
23.06  võidutule tuumine Tõrva gümnaasiumi manu 

Karksi valla kultuurikeskusen
01.04  kell 16 Karksi valla kunstnike tüüde kevädine välläpanek ja rändnäitus 
 ”Eesti riikliku teenetemärgi”
05.04  kell 14 Mulgi oma ülikuul
10.04  kell 11 sirkus. Pilet 2.-
12.04  kell 16 oma kandi Muusikakuule konssert
12.04  kell 20 tantsuõhtu: MARCO
16.04  kell 18 koorikonssert ”Puudutuse aeg”
17.04  kell 18 Muusika maale: Toomas Trassi orelikonssert. 
23.04  kell 17 VI Kitzbergi mäejoosuvõistelus ja kell 18 VII jüriüü joosuvõistelus
25.04  kell 18 AKG koolilaste kevädkonssert
02.05  kell 15 Läti piltnike päeväpildinäitus ja kell 16 Karksi-Nuia lasteaia mudilaste  
      tüüde välläpanek
03.05  kell 19 esitegevuslaste kevädine konssert, tantsuõhtu ans KÜLAMEES
09.05  kell 17 Hõbeniidi klubi õhtu, lauluansamble Hõbeniit 30
11.05  kell 12 emädepäevä tähistemine
17.05  kell 10 Ruhja päev Karksi-Nuian, laat, sõpruspidu
18.05  kell 16 Ivi-Harju austemise õhtu
24.05  kell 14 Mulgi oma ülikuul
01.06  kell 12 lastekaitsepäevä tähistemine. Lasteetendus “Piip ja Tuut kontserdil”
02.06  Marnek Tugevus ”Fotograafia minu igapäeva osana”
12.06  kell 10 TÜ tudengide Mulgimaa seminar
23.06  kell 20 jaanijoosu jaanisimman. M. Maltis ja Kuldne Trio

Tarvastun
10.04  kell 13 sirkus rahvamajan
17.04  kevädpühä tähistemine päeväkeskusen
25.04  kell 19 kokkusaamine vilmimihe Tõnis Kasege rahvamajan
10.05  Tarvastu käsitüülaat 
12.05  kell 13 emädepäevä konssert rahvamajan
16.05  luskapidu 
23.06  sportlik jaanipäev Mustla pääl õhtu laul ja tants

Ummuli rahvamajan
8.04   kell 12 kokkusaamine täädmamihe Virgo Mihkelsooge
23.04  kell 19  jüriüü tähistemine: joosuvõisteluse jpm
3.05  kell 10 „Teeme ära!“ talgupäev 
8.05  kell 18 emädepäevä konssert-aktus
10.05  kell 11 XXI Ummuli pargijoosuvõistelus
1.06  Ummuli 17. perepäev. Pipi ja päästeamet, Punane Rist jpm 
20.06  Ummuli jaaniõhtu

HENDRIK ADAMSONI NIMELINE MURDELUULEVÕISTELUS
Tarvastu vallavalitsus kuulutep vällä ütetõistkümnende murdeluulevõisteluse.
Võistelusele oodetes egä kirjuteje puult vähembelt viit luuletust, mes om kirjutet 
auturi oma lemmikmurden. Täiskasunu inimeste ja koolilaste tüüsit innates omaette.

Tähtaig om 1. september 2014.
Märgusõnage võistelusetüüsit oodap Tarvastu vallavalitsus. Egäst luuletusest tulep tetä 
kuus äräkirja. Manu tulep panna sama märgusõnage kinnine kuväär kirjuteje nime, 
aadressi jt andmidege. Koolilastel tule kah oma vanus manu kirjute. 

Kige paremb täiskasunu luuletei ja koolilaits saave tunnuskirja ja preemia, 
mes andas kätte Hendrik Adamsoni sünniaastepäeväl, 6. oktoobrel 2014.

Luuletuse saatke aadressi pääle: Murdeluulevõistelus, 
Tarvastu vallavalitsus, Posti 52e, Mustla 69701 

Viljandimaa

Se l l e 
a a s t e 

akatusen 
and Mulke 
Seltsi Pär-
nu kogu-
kond vällä 
r a a m a t u 
„ K a o t a -
tud aega 
ei leita enam kunagi …“. Kaaste 
vahele om korjatu veerandsaa 
mulgi eluluu. Raamatu sääd 
kokku Eino-Jüri Laarmann.  
Päämine jagu om siikõrd Pärnu 
mulke luu, mille man om kah 
auturide päeväpildi. Raamatut 
saap kigist Mulke Seltsi kogu-
kondest.

Ta r -
v a s t u 

Vallavalit-
sus ja Eesti 
Keele Ins-
tituut om 
ütenkuun 
valmis ten-
nu raama-
tu „Vastse 
äitsnemise 
aigu“, mil-
le sissi om kokku korjat kigi seni 
ollu  Hendrik Adamsoni mur-
deluulevõisteluse parembe tüü. 
Raamatu om kokku säädän Jüri 
Viikberg üten Nikolai Baturini 
ja Karl Muruge. Lugede saap 25 
auturi luuletusi nii võru,- setu-, 
saarte kui mulgi keelen. 

Ra a -
m a t u 

„Jää püsi-
ma, Eesti 
küla!” om 
kokku sää-
dän endise 
Ülemõisa 
kooli  di-
rektur Sil-
vi Saar, kes 
om sinna kokku korjanu oma 
endiste õpilaste mälestuse Kaa-
rli, Ülemõisa, Rimmu, Õisu ja 
tõiste selle kandi küläde ja Kaarli 
raudtiijaama aaluust.  250 leh-
külle pääl om  kah ligi puul tuhat 
päevapilti ja ulka ammatipaprit. 

Uvvembet 
lugemist

16. aprillil 2014 kell 11 
tulep Eimtali põhikoolin Paistu kihelkonnan

„Mulgikse“ täädmistepruuv
Oodetu om kigi Mulgimaa 10 valla kuule nelläliikmelise 
võistkonna egäst vanuselassist.  1.-3. lass, 4.-6. lass, 
7.-9. lass
Minevaaste olli koolinoorde jaos võistelus „Nupute 
välla“ ja sii aaste om kah  siandse võisteluse vastu uvi, sis Mulgimaa mälumängu 
kõrraldeje võtive nõus kutsu Mulgimaa koolinuuri oma täädmisi proovi pääle 
paneme.
Mulgimaa mälumäng „Mia küsü, sia vasta“ om käinu joba kaits talve. Kõrraldejide 
arust om vaja lastel ja noordel  kah tuttavas tetä Mulgimaale elu-olu, kombit, 
aalugu, kultuuri jms. 
Küsimuse teeve valmis: Olav Renno, Enno Liiber, Piia Mänd, Alli Laande ja Kristi 
Ilves. Küsites 2 x 10 küsimust. Egä õige vastusse iist võip saia 2 punkti.

Palume võistkondel ende tulekust tääda anda 11. aprillis 2014 aadressi pääle 
kai.kannistu@karksi.ee, või tel 5198 1363, Kai Kannistu.

Täädmisteproovi aviteve läbi viia Rahvakultuuri Keskuse „Mulgimaa kultuuriprogramm“, 
Mulgi Kultuuri Instituut, Mulgimaa Arenduskoda, Villändi ja Karksi vald.
 
Ää oles, ku egäst Mulgimaa koolist saas vähembelt üits punt osa võtta. 

7. juunil 2014 Suistlen Õhne jõe veeren

III Mulgi pidu

Kell 13.00 mulke pidupäevä akatus Õhne jõe veeren
Kell 17.30 rongikäik (Villändi-Rõngu tii päält jõe viirde)

Kell 18.00 III Mulgi pidu konssert Suistle spordilatsi pääl, 
  kohe pääle konsserti simman „Tuulelõõtsutejide“ 
  iistvedämisege

Küsi manu tel 435 1817

„Mulk pastlege ja viisuge lüüp tantsu-laulu lustige“


