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Soomen kuulutedi 24. veeb-
ruaril kümnendes soome-

ugri kultuuripäälinnas Kuh-
mo. Üle lahe sõidive muduki 
mulgi kah, et viia tervisi 2021. 
aaste soome-ugri kultuuri-
päälinnast Abja-Paluojalt.

Raadilaas näidäs 23. veebruaril 
Võrun -24, ku setude iistkõne-
leje Järvelilli Rein, soome-ugri 
liikmise edendeje Loode Oliver 
ja mulgi kultuuri kandje Laande 
Alli ja Koppel Kati-Katri istsive 
üte autu pääle ja akassive Soome-
maale sõitma, sihis Karjal linn 
Kuhmo. Just sääl kõnd omal aal 
Elias Lönnrot, kes peräst kirjut 
kokku korjat runolaulest Soome 
eepuse “Kalevala”. Ütest pikä val-
ge abemege kohaligust talumi-
hest sai ainest Väinämöinen. 

Esmalt näidäti Kuhmon 
soome-ugri külälisi kohalikel 
koolilastel. Tõmmassime Alli-
ge undruku selgä, kuvve pääle, 
peokinda kätte ja üten tõiste 
külälistege sõidutedi meid bus-
sige Tuupala kooli manu, kus 
olli tervituses üles rivistet ligi 
300 koolijütsi. Kigil näo naarul 
– iiskätt iki selleperäst, et vä-
hembelt kaits koolitunni jäi ärä 
ja selle asemel saive na vaadete, 
kudas rahvarõõvin vällämaalase 
nende rõõmus spordilatsi pääl 
sõõre teive. Varsti kamandedi 
soomeugrilase suuske pääle, sa-
maanirummige lei rütmi ja and 
uugu saam Torgeir. Õnnes ollive 
nii eestlaste, suumlaste, saame 
ku ante esivanembe kursin põh-
jamaa ilmaoludege ja rahvarõõ-
vastege olli mõnus lämmi olla. 

Sama ei saa ütelde ungarlaste 
kohta, kelle kuvve olliv küll uh-
keste tikit, a kaunis õhukse. Sedä 
kähkumb na muduki suusative.

Kõnet pidäs ele tuka ja villat-
se jutilise kördige linnapää, kes 
tulet kigil miilde, et om Eesti 
Vabariigi aastepäev. Me sis leh-
vitime sinimustvalgit lippe ja ol-
lime rõõmsa. Soome-ugri rahvit 
om ju 26 ja pallalt kolmel neist 
om oma riik – eestlastel, suum-
lastel ja ungarlastel. 

Kui varba külmeteme akassi-
ve ja latse lätsiv koolimajja süü-
mä, olli meil kah aig Kalevala 
otelli lõhesuppi süümä minna. 

Akas kolmepäeväne konve-
renss “Soome-ugri keele täembe-
sel päeväl”, kus peeti 13 ettekan-
net. Saime täädä, et soome-ugri 
keelde kõnelejit jääp küll järest 
vähembes, a andas vällä õpikit, 
raamatit, omakiilsit aalehti, tõl-
gites eepusi ja tetäs tääduslikku 
uurmisetüüd. Võtime nõus, et 
kõneleme omavahel nõnda vähä 
inglise kiilt, ku saap, ja egäüits 
kõnelep oman keelen. Tulep väl-
lä, et mulgi keelest saave suum-
lase peris äste aru! Ja me soome 
keelest kah – mõlembe om ju 
peri ütest keeletüvest ja sellepe-
räst tulep ette ulka sarnatsit sõnu. 

Õhtus ehtsive kik ennest 
nõnda äste ku mõistsive. Vaba-
riigi aastepäev ju! Ja eestlaste 
kige uhkembe rõõva om ju iki 
rahvarõõva, mida passip kanda 
egäl puul. Kahjus es ole nätä üt-
tegi soome rahvarõõvin inimest, 
a nägus linnapää olli Eesti aus 
selgä tõmmanu sini-must-valge 
leidi. Enne soome-ugri süm-

bollinnu sirgu üleandmise pidu 
olli raasike aiga, et uvve kul-
tuuripäälinna rahvale tõisi soo-
me-ugri kultuure tutvuste.

Kik külälise saive tervite. Alli 
kõnel mulgi keelen ja Kati panni 
mõtte soome kiilde ümmer. Sa-
mamuudu teive tõise kah – iki 
esmalt emäkeelen ja sis soome 
keelen. Kuigi aiga olli antu pal-
lalt kolm minutit, laulsime me 
viil kaits mulgikiilset rahvalaulu 
ja teime paar pillilugu, mes rah-
vale kangeste miildisive. 

Loode Oliver pidäs ilusa kõne, 
and piduliguld sirgu linnapääle ja 
nõnda olligi Kuhmo soome-ugri 
kultuuripäälinna aaste ürjät. 

Tõine päev olli terveniste kon-
verensi perält. Ku sihen kõneldi 
kaduvidest keeldest, sis akne taga 
suusatedi. Lammasjärvi jää pääle 
aeti egä ommuku inimeste rõõ-
mus uvve suusaraa sisse. 

Nelläs reisipäev akas är-
män puie ja ilusa päevätõusuge. 
Käändsime autunõna jälle Eesti 
poole. Järgmise 1000 kilumiiterd 
ja 16 tunni istsime autun. Ja sis 
mõtlime, et mede reis olli ku üits 
palveränd. Ollime valmis võtma 
ette pikä tii, et kinnite oma usku 
soome-ugri rahvaste püsimisse. 
Mede jaos om oma kultuuripe-
rändus, oma kiil, oma rahvarõõva 
ja kombe tähtsa. Me esi olemegi 
oma kultuuri edesikandje. Oiame 
ja anname oma kultuuri edesi egä 
päev, ku valime, mes me sööme ja 
oma külälistel pakume, mida sel-
gä paneme, miast kiilt kõneleme 
ja kelles ennest nimeteme.

Koppel Kati-Katri
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgi ja andi 24. veebruaril soome-ugri kultuuripäälinnan Kuhmon.
 Pildi Koppel Kati-Katri kogust

Ütenkuun jõvvap kaugembele. Üte suusapaari pääle mahtusi ulka soomeugrilasi. 

Kuna mia ole kah esä puult mulgi verd, ei ole ma just 
kige õigemb indaje, a mia arva, et mulgi esindus olli 

soome-ugri kultuuripäälinna vallategemise pidul Kuhmon 
üits kige vägevembit. Just mulgi naise leive oma lustilise 
laulu ja karmoskamänguge selle pidu peris käimä. Ja peräst 
ametlikku kava avitive just mulgi üleven oida õiget soo-
me-ugri vaimu, mida Venemaa ja Eesti õimurahvaste man 
võip iki rohkemb nätä ku põhjanaabride ulgan. Aituma Alli-
le ja Kati-Katrile, et mulke au Kuhmon üleven oidside!

Loode Oliver, 
soome-ugri kultuuripäälinne rogrammi akateje, 
URALIC Keskuse juhateje ja 
soome-ugri liikmise iistvedäje

Kudas mulgi soome-ugri 
kultuuripäälinnan Kuhmon 
palverännul käisive
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Mulgimaa uhkuse 
saive uhke auinna
8. veebruaril anti Talnan 

kätte Kultuurkapitali 
auinna 2022. aaste tegemiste 
iist. Mulkel om kah põhjust 
siikõrd rind uhkusest kummi 
aade, sest kogundi kaits mul-
ki ja Mulgimaa Uhkuse au-
nime kandjet – Tauli Ants ja 
Raua Anu – saive kah auinna.

Torupillitalu peremiis ja rahva-
muusik Tauli Ants sai Kultuur-
kapitali rahvakultuuri valdkon-
na pääpreemia. Tedä tutvustedi 

rahvale ku imemiist, kes mõis-
tap puhku torupillile enge sissi 
ja mõnusa viisi vällä. Auinna 
sai ta Eesti torupillimuusika el-
luärätemise ja edendemise iist. 
2022. aastel sai 50 aastet Tauli 
torupilli sündümisest ja üten 
sellege eesti torupilli uvveste 
sündümisest. Sedä ümärikku 
tähtpäevä tähistedi mineve sü-
güse Riidajen Torupillitalun 
uhke torupillipäeväge.

Rahvakultuuri sihtkapitali 
aasteauinna saive Raua Anu ja 

Tubin McGinley Tuuli ERMi 
Heimtali muuseumist kokku- 
ja alaleoidligu elukõrralduse 
edendemise, püksipaikamise 
võisteluse ja sellest vällä kasu-
nu näituse “Lipp lipi pääl, lapp 
lapi pääl” iist. Püksipaikamise 
võisteluse pääle tulli 49 tüüd üle 
terve Eesti, enämbjagu neist pai-
gat püksi, aga olli kah muid la-
pit rõõvatükke. Piaaigu egä tüü 
manu käis kah põnev lugu. 

YM

Puukujude kogu “Õnnelik Mulgi pere” seisäp kunagise Taara iie vee-
ren.  Pilt: Ilves Kristi

Kultuurkapitali rahvakultuuri valdkonna pääpreemia saaja Tauli Ants torupillige.  Pilt: Tarvo Tammeoks 

Mulgimaa 
pühäpaike 
raamatusari sai 
tävvendust
Valmis sai viil üits väl-

läanne, mis avitep tut-
vust tetä Mulgimaa põliste 
pühäpaikege. Veebiraamat 
“Looduslikud pühapaigad 
Tarvastu kihelkonnas” om 
mõteldu kuulele ja kigile 
uvilistele, kes tahave ko-
dukandi põlitsit väepai-
ku tundma õppi ja lastele 
näidäte. 

Ennemb om lugejani jõudan 
ülevaate Elme ja Karksi kihel-
konna pühäpaikest. Sarja mõte 
om toete laste tasakaalun ari-
mist ja pakku võimalusi köü-
tä rahvakultuuri ja koduluu 
õpmist ariligu, vällän ja koge-
muste najal õpmisege.

Aaluulise Mulgimaa Tar-
vastu kihelkond om pindala 
järgi üits tillembit Eestimaal. 
Sõski om sääl täädä puulsada 
aaluulist pühäpaika. Nõnda ku 
tõistengi Mulgi kihelkonden, 
om Tarvastun kah korjat ulka 
perimusi talude pühäpaike 
kohta. Esierälik om sii, et Tar-
vastun om pallusit pühäpaiku 
ahikotustes kutsut. Esitmuudu 
om kah Tarvastu kihelkonna 
nime saamise lugu. Nimelt 
olevet sii seot kihelkonna 
keskpaigan ollu Taara iiege. 
Tarvastu kirik ehitet just Taara 
iie ek Taara tare vastu, millest 
saanugi perästpoole Tarvastu. 
Pilt Taara iie viirde säet Mul-
gi pere kujudest om kah uvve 
raamatu kaase pääl.

Raamat annap täädust eri 
tüüpi pühäpaikest, nende-
ge seot perimustest ja äädest 
kommetest. Säält saap kah 
soovitusi, kudas pühäpaika 
minekus valmiste, kudas peri-

mustele tähendust anda, mida 
pühäpaigan vaadete ja mida 
sääl üten lastege ette võtta.

Lähembelt saap tutvust tetä 
tosina pühä iie, ahikotusse, al-
liku, kivi ja puuge. Paigalugu-
dest lövväp täädust, miande 
sii väekotus om, kunkottal ta 
om ja kudas sinna manu saap, 
perimusi ja lugemisesoovitusi. 
Egä paiga kohta om kah kaar-
di, päeväpildi ja sellätus, mes 
avitep aru saia selle tähendu-
sest ja nüidse aa seisust.

Viil om manu pantu tää-
däolevide Tarvastu kihelkon-
na pühäpaike nimekiri, kim-
buke perimusi nende kohta ja 
näitit iieainelistest regilaulest.

Uviline lövväp raamatust 
kah ülevaate luudusege seot 
egämiheõigusest ja sääduse-
punkte selle kohta, kudas võip 
kävvä luudus- ja kultuurimä-
lestusmärke ja avalige viiko-
gude man.

Raamatu sääd kokku Kaa-
siku Ahto ja selle and vällä 
Hiite Maja sihtasutus üten 
MTÜge Põline Pere. Ettevõt-
mist toetive Eesti Rahvakul-
tuuri Keskus ja Lilli Luudus-
keskus.

PDF vormin raamatut võip 
vabalt alla laadi veebiaadressi 
päält hiis.ee/projektid, säältsa-
mast lövväp kah ennemb vällä 
tullu Elme ja Karksi kihelkon-
na raamatu.

Mulgimaa pühäpaike kaar-
di pääle kandmine lääp edesi 
ja kik selleteemälise tävvendu-
se ja tähelepaneku om oodet.

Kaasiku Ahto
Hiite Maja SA juhateje

Mulgi kiil: Ilves Kristi

Püksipaikamise võisteluse ja näituse kõrraldeje Tubin McGinley Tuuli, Raua Anu ja Aljas Agnes (ääd kätt veere 
pääl), kes sai kah rahvakultuuri sihtkapitali aastepreemia.   Pilt: Rae Arbo
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Kuni 19. aprillini saap 
hooandja.ee keskkon-

nan uugu anda Tuuga Ado 
raamatule ”Külakultuur ja 
rahvamaja Uue-Karistes”. Ku 
mitu väärt raamatut rükites, 
olenep sellest, ku pallu raha 
kokku tulep.

Täädä-tuntu kujunduskunsnik 
Tuuga Ado om peri Uue-Karis-
test ja pensipõlven akas ta oma 
sünnikotusse ja terve Alliste ki-
helkonna aalugu uurma. Vanu 
päeväpilte, elulugusit, mälestu-
si ja muud materjaali jagap ta 
Facebooki-rupin Alistekund. 
Kigest sellest om ta kokku sää-
dän mitu välläpanekut ja vällä 
andan kolm raamatut (Liplapi 
koolist, Uue-Kariste mõisast ja 
Kosksilla koolist).

Uvven, katesaaleheküllelisen 
raamatun om pallu päeväpilte. 
Raamat akkap pääle aaluulise 
ülevaatege Uue-Kariste mõisast 
ja seltsielust joba enne rahvama-
ja valmis saamist ja jõvvap vällä 
nüidse aa tegemisteni.

”Om tähtis raamat just nüid 
vällä anda, kuna sii aaste om mi-
tut Mulgi valla tillembet rahva- 
ja külämaja ähvärden kinnipa-

nek. Rahvamajade pias iki jäämä 
ja nende tegemisi tules edespidi 
kah toete. Selle raamatu kok-
kusäädmisege toete mia Uue-Ka-
riste rahvamaja,” ütel Tuuga. 

Edimene sihk, saia kokku 
2200 eurut, om joba kähen, a 
selle iist saap rükki pallalt 100 
raamatut, a nii kuluve piaai-
gu kik toetejide ja tegijide endi 
jaos ärä ja rahvale jääp vähä. Ku 
kokku saas 2900 eurut, saas tetä 
150 raamatut ja 3500 euruge 200 
raamatut. Selleperäst oodetes 
annetusi kah viil manu.

Uue-Kariste seltsielu alguses 
om koduluulane Laine Kivilo 
pidänu 1888. aastet, ku Alliste 
kanti tulli rahvalaulik Rätsepa 
Mihkel ek Laulu-Mihkel. 

Uue-Kariste kultuurielu saap  
uuandjide abige kaaste vahele

Ivi ja Heiki Alp om Uue-Kariste rahvamaja enge. Ivi om rahvamaja juhaten joba 52 aastet, Heiki om temä paremb käsi, mängip kapellin pilli ja om 
lubi 60+ president.   Pilt: Tuuga Tõnis 

1912. aastel asutedi Uue- 
Kariste Kosksilla küläkoolin  
Lugejide Ringi Selts. Kuna val-
lal rahvamaja es ole, sis, peeti 
pidusit talviti koolimajan ja su-
viti talude ja mõisa küünen ja  
aitun.

”Alle 1938. aastel sail valmis 
oma rahvamaja. Egä viie aaste 
takka peetes rahvamaja juube-
lit. 2023. aaste suvel tähistep 
Uue-Kariste rahvamaja 85. sün-
nipäevä. Nende aastide joosul 
om siin käinu tuhandit inimesi. 
Kikki neid seove selle majage 
oma mälestuse. Sellest, mille 
mia ole kokku korjanu, sääjägi 
ma kokku raamatu, mes annap 
täädust Uue-Kariste seltsielust 
ja rahvamajast. Pallu uvitevet 

ole ma saanu kah aakirjandusest 
ja arhiivest,” sellät Tuuga.

Pirle om rahvamaja enge 
Albi Ivi, kes om siin juhateje 
ollu joba 52 aastet ja temä miis 
Albi Heiki. “Rahvamaja om üits 
tähtis kotus, sii oiap siin kogu-
konnan viil rahvast kuun. Siin 
saap tegelde sellege, mis kellelgi 
miildip, ku tahat teta käsitüüd, 
võimelde, pilli mängi ja muud, 
mis pähä tulep. Siin oidas ka 
kodutunnet. Külän kõneldas ka 
küben mulgi kiilt,” kõnel Heiki 
oma armsast rahvamajast.

Kunagine kohalik mulgi kee-
le ja meele edendeje Pärna Linda 
om tähele pannu, et pääle keele 
võip Alliste ja Karksi kihelkonna 
mulkel esiki vällänägemise perrä 

vahet tetä: “Abja mulgi ja Karksi 
mulgi vahel om selge vahe. Aga 
mõlempide sean löudäs külät 
suuri jämmid mihi. Ku Kõrvi 
vana läits läbi laadarahva, olli 
nigu vagu jären. Üits pernai-
ne es mahu vaguniussest sisse 
ei kõtt ehen egä külitsi. Karksi 
mulgi om enämpest pikä kõhna 
mehe musta juuste ja sitikukarva 
silmege. Varempest kõneldi, et 
kõrd pääle suurt sõda, ku maa 
olli rahvast lake, tuud inimesi 
siiä Venemaalt katest esi kottelt. 
Karksi olevet neid tuud kuskilt 
Kaukaasia-maalt. Kaidi kuul-
meister ja ajaluulane Jaan Jung 
om ka sedä küsümüst uurin ja 
sellest vist ka ajalehin kirjuten”.

Ilves Kristi

Täämpe liugu laseme, õissa meil om vastle ...
Vastlepäevä iil käis Kark-

si-Nuia külle all Lepik-
mäe talun kõva kilkamine, 
sest Mokalaada perimuslubi 
memme ollive Kitzbergi güm-
naasiumi 6.b lassi sinna üten 
endege vana muudu vastlit 
tähisteme kutsun.

Vahva olli vaadete, kudas latse 
lume sehen mölläve ja riiksege 
liugu laseve. Obest es saa kunni-
gilt, mudu oles sii küll tore ollu, 
ku latse oles ääd vastlesõitu obe-
sege tennu. 

Vanast ollive vastle just noor-
te pidu. Sis panti valge kasuku 
selgä, valge pastle jalga (valge 
om vastle värv – ilus ja puhas ku 
lumi), tüdruku võtive valge suu-

räti ümmer ja võidusõit võis ala-
te. Vaadeti iki, kes om võidumiis 
või ku kaugele kelgu või riige sõ-
deti. Sel kasusive kige pikempe 
lina. Mede kant olli linakasvatu-
sege kuulsas ja rikkas saanu. Sel-
leperäst ollive vastle vägä tähtsa.

Sel kooliaastel oleme üten 
Kitzbergi gümnaasiumi lastege 
mitu kõrda talu pääl kokku saa-
nu: linatüüd tennu, kadrisandin 
käinu, vana muudu jõule pidänu 
ja nüid sis tähistime vastlit.

Ku lume sehen sai küllänt 
möllätu, oodas latsi kambren pi-
dulaud, mille ollive Mokalaada 
memme valmis säädnu. Oh ku 
äste maitsesive tii, vastlekukle 
ja kanakoivakse (siajalgu me es 
saa, aga nii aave kah asja ärä). 

Kanakondist (vanaste iki siaja-
last) saap ju peräst vurri tetä. 
Elmingu Maimu, kes om Moka-
laada eng, näidäs lastele, kudas 
vurri tetäs. Koolin olli enne kõ-
neltu vastlekombist ja -süükest.

Enne süüki tulli jõulus tuppa 
tuudu kuusk vällä viia. Sii kom-
me olli saarte pääl ja mõnel puul 
Lõune-Eestin kah. Vällä tulli 
puu viia tüvi ehen. Sii tähendep, 
et kuuseke om oma tüü tennu ja 
võip nüid puhkame minna.

Vastlekukle om uuempe aa 
süük, vanast kütsätedi kesväka-
raskit. Vastle ollive jõuluaa lõpp. 
Süük sahvren akas otsa saama, 
selleperäst keedeti viil siajalgu ja 
erne- või uasuppi. Peräst vastlit 
akkap ju paastuaig.  

Tore olli üten lastege vastlit 
pidäde. Mokalaat om iki sedä 
miilt, et vanu kombit ja tavasit 
ei tohi unete. Sii om mede va-

randus, mis piass põlvest põlve 
edesi mineme.

Lepiku Viiu 
Mokalaada pundist

Kuna Mokalaada naise vastlepäeväs obest es levvä, tulli lastel endel 
kõrdamüüdä rege iist vedäde ja tagast tõugate.  Pilt: Ilves Kristi

Vällä antave raamatu kaase pääl 
om vana päeväpilt, millel Ojasalu 
talu peremiis Juttus Jaak ja temä 
kolm poiga Ervin, Paul ja Eino 
kive viave. 
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atseleL
Ambakarjane

Nagu väikse valge lamba
Annal suhun valge amba.
Kokku terve lambakari,
karjapoisis ambaari.

Niksti-naksti Anna amba
näksive ku maia lamba
putru, kuuki, mett ja marja,
kuluteve ambaarja.

Õhtus ärä väsüp kari.
Topsin suigup ambaari.
Üüse puhta naaruamba
säräve ku marmorsamba.

Kõdare Jaak
Mulgi kiil: Ilves Kristi

Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Üitsainus Mulgimaa
Aalehe välläandmist toeteve Eesti Ravakultuuri Keskuse Mulgimaa 
perimuskultuuri toetemise abinõu, Tõrva, Mulgi ja Viljandi vald.

Toimetus:
e-post: kristi@mulgimaa.ee
post: Mulgi Kultuuri Instituut, Leerimaja,
Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandimaa
toimendei: Kristi Ilves, tel 5344 8176

Toimendusel om voli kirjatükke parande ja lühembes tetä.
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Sääjä sõna õigeste rivvi, sis saat üte kevädise vanasõna!
ÄNNÄGE JÕEJÄÄ TAOP OMA PURUS PIKÄ LINAVÄSTRIK.

alla kahN
Juku om nänni man.
“Vanaemä, anna andes, jälle 

läits siu kige armsamb vaas pu-
rus.”

“Saadane eng! Joba kolmas 
vesipiip sii nädäl!”

***
Mulk lääp edimest kõrda 

langevarjuge üppäme.
Enne lennukist välläkarga-

mist uurip egäs juhus juhendeje 
käest: “Ku pias juhtume, et lan-
gevari ei läägi valla, kas mia saa 
sis masset raha tagasi?”

***
Põder lövväp mõtsast üte 

sendi. Lääp sis sellege jänesse 
manu ja küsüp: “Kas sii om suur 
raha?”

Jänes kostap: “Jah, sii om väi-
ge suur raha!”

Põder joosep kohe puuti ja 
laop sääl korvi ääd ja parembet 
täüs. Lääp sis leti manu ja annap 
kaupmihele üte sendi. Kaupmiis 
jääp sedä, suu valla, vahtma. 

Põder küsüp: “Noh, mes om, 
kas ei ole tagasi anda või?”

***
Uhke äärbäni omanik panep 

enne reisu pääle minekut värä-
ti pääle sildi “Ettevaatust, väige 
kuri peni!”

Ku ta tagasi tulep, om maja 
tühjäs varastet ja sildi pääle 
manu kirjutet “Mesperäst sia 
oma peni laimat?”

***
Jänes ja unt sõidave ron-

gige. Äkki tulep karu ja võ-
tap jänesse kohvre ärä.
Jänes akkap lõugame: “Pane 
kohver kohe tagasi või mudu 
lääp sedäsi nagu mineve kõrd!” 

Unt küsüp: “Kudas sis mine-
ve kõrd läits?”

Jänes: “Mineve kõrd mia es 
saagi oma kohverd tagasi!”

***
Aigemajja tuvvas kuulmeis-

ter, kes om rängäste põlete saa-
nu. 

Tohter küsüp temä käest: 
“Kas koolimaja läits palame?”

Kuulmeister: “Ei, keemia-
õpikun olli rükiviga.”

Ruute sissi om ärä paetet 10 Mulgimaa mõisa:
KÄRSTNE, OLDRE, POLLI, ÕISU, UMMULI, EIMTALI, 
RIIDAJE, LOODI, PENUJA, ABJA.
Otsi vällä! Loe edes- ja tagaspidi, alt üles, ülevest alla ja viltu kah!

Abjan ollive kige 
nupukambe Abja noore 
Kolmabe, 22. veebruaril 

olli Abja Gümnaasiumin 
Mulgimaa põhikooliõpilaste 
mälumäng “Nupute vällä”. 

Nuputemen ollive nelläliik-
melise võistkonna Abja Güm-
naasiumist, August Kitzbergi 
nimelisest Gümnaasiumist, 
Tarvastu Gümnaasiumist, Rii-
daja Põhkoolist ja Halliste Põ-
hikoolist. Õpilasi valmistive ette 
tubli kuulmeistre Sootsi Helle, 
Priedenthali Merike, Vene Siret 
ja Merila Anneli.

Enne mälumängu pidive 
noore lugeme raamatut “Mulgi 
muheluse. Mulgimaa vanemas 

ajakirjanduses”, aalehte Üitsai-
nus Mulgimaa ja vaateme saadet 
“Ajavaod. Raudteeriik Eesti”. Abja 
Gümnaasiumi direktur Lindvesti 
Laine, kes es saa siikõrd esi koo-
lin olla, saat mängjidele tore mul-
gikiilse vidjutervituse. 

Täädmistepruuv olli tasavä-
gine, a edimese kotusse jätt sii-
kõrd kodu Abja Gümnaasiumi 
5. lassi punt, kelle õpeteje om 
Lõhmus-Erg Christi. 

Mälumängu viap kuulmeis-
ter Kreevsi Maile ja sii sai teos 
Eesti Rahvakultuuri Keskuse 
Mulgimaa perimuskultuuri toe-
temise abinõu toege.
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Võitjide pundin ek Abja Gümnaasiumi 5. lassi võistkonnan murdsive 
päid Suurmets Helena, Kelli Greteli, Vainonen Marleen ja Purju Ramon 
Miikael. Pilt: Murašin Isabela

Värvi pilt numbride perrä ärä!

1 orants
2 kõllane
3 punane
4 lilla
5 pruun
6 must
7 sinine
8 rohilene

Paastukuu 23. päeväl kell 17.30 
om kik pere üten lastege oodet 

Abja kultuurimajja

Mulgi pereõhtale
Ütenkuun aame juttu, nuputeme, mängime, tansime ja laulame.

Koppeli Kati-Katri ja Juhani pililugude perrä saame ka jalga keerute! 
Kikke sedä iki mulgi keelen ja meelen! 

Janu ja nällä võtap ärä Mulgimaalt korjat tii ja söögipala.

Paastukuu 30. päeväl kell 10 oodame 
Mulgimaa lasteaidu mudilasi 

Mustla rahvamajja 
Mulgimaa mudilaste perimuspäeväle

Mängime ja laulame mulgi keelen!
Oodet om kik külälise!


