
 

Mulgi mälumäng „NELLÄS“ 21.10.15 Mõisaküla kultuurimaja 

1. TÄHELEPANU! VIDEO  (A.L.Ütsik)) 

 https://www.facebook.com/viljandimaa00/videos/1055496924460676/ 

Video Mulgimaast. Kuid kelle muusika kõlas alguses taustaks? Palun helilooja ja ka teos? 

VASTUS: Hommikumeeleolu- Peer Günt ; Edvard Grieg 

 

2. MULGI KEEL (A. Laande) 

Tõlgi lause. 

„Peokinda olliv valgest ja sinikasmustast õige peeniksest lõngast.“ 

Vastus: Labakindad olid valgest ja sinikasmustast  õige peenikesest lõngast. 

3. PILDIVOOR (P. Mänd) 

Kes on pildil? (kirjuta ees- ja perekonnanimi) 

    

  

 

 

 

 

 

 

Vastus: Kahekordne olümpiamängude medalivõitja – tõstja Arnold Luhaäär. Sündinud 

20.11.1905 Mõisakülas, surnud 19.või 29. 01. 1965  Tallinnas. 

4. SPORT ( E. Liiber))  

Mõisakülas oma sportlasteed alustanud  ......................................................  teenis käsipalli 

klubi Viljandi HC koosseisus Eesti tänavustel meistrivõistlustel pronksmedali. „Võimas 

esitus meie väravavahilt“ tõdes peale otsustavat võitu 35 : 22  HC Viimsi üle viljandlaste 

treener Marko Koks.  Täitke punktiir. 

   Vastus:   Rasmus Ots. 

5. MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd) 

Kuidas on Mõisaküla seotud talude päriseksostmisega Liivimaal? 

Vastus: Praeguse Mõisaküla linna alale jäävad Liivimaa esimese päriseksostetud talu – 

Lapsaare (Lapsari ) talu maad. Talu ise on praeguseks hävinud. 



6. MUUSIKA (A.Pai) 

Ta on esinenud New Yorgis Carnegie Hallis ja Lincoln Centeris, Berliini Konzerthausis, 

samuti Istanbulis ja Londonis, Oslos ja Madridis... Aga selleks, et akusid laadida pageb ta  

maailma mürast-kärast Mulgimaale. Muusika, mille loomiseks ta Tuhalaande kolis, on 

salvestatud  koos Tallinna kammerorkestriga plaadile «Enter Denter». Üldse on tema 

heliloomingut võimalik kuulata 33-lt erinevalt heliplaadilt. Vihjeks niipalju, et tema isa oli 

Nõukogude Liidus ja loomulikult ka N.Eestis tunnustatud pianist, kes koos perega 1988.a 

Läände pages ning elab praegugi Saksamaal. 

Vastus: Kristjan Randalu  (37 a) 

Ta on džässpianist, helilooja ja produtsent ja vihjes nimetatud pianist Kalle Randalu poeg. 

Lähiaja esinemised  toimuvad erinevatel festivalidel  Austrias, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias 

ja Šveitsis. Eestis saab teda kuulata koos Vaiko Eplikuga teatris Vanemuine 30.detsembril. 

 

7.LOODUS (O.Renno) 

Kuhu jõuab Mõisaküla pinnavesi (millisesse suuremasse jõkke)? –  

Halliste ja edasi Pärnu jõkke. 

8. ETTEVÕTLTUS; MAJANDUS (A.-L. Ütsik) 

Kui mul oleks vaja frontaallaadurit, kallurhaagist, palgihaaratsit, võsagiljotiini või varuosasid 

nendele, siis kus on see koht , kus ma  saaksin selle kõige lähemalt tellida? 

VASTUS: Mulgimaalt Mõisakülast Kiikr  tn. 1 OÜ MT Mõisakülast ehk siis Mõisaküla 

Masinatehasest. 

9. MULK MUJAL      (A.Pai)  

Soojenduseks lihtne küsimus: Mis seos on sellel uhket Mulgi nime kandval suurfirmal 

mulkide ja Mulgimaaga? Lisapunkti saate siis kui teate, millega see firma peamiselt tegeleb.  

  

Vastus: Peale nime pole teadaolevalt mitte mingit seost. Küll aga on tegemist suure 

taastuvenergiaseadmeid tootva ettevõttega, mille Araabia Ühendemiraatides ja Indias 

peakortereid omav emafirma kannab nime Mulk Holdings International: 

10. MULGI KULTUUR (A. Laande) 

Mikeperäst om kindil punatse veere? 

Vastus: Punane viir olli kaitse iismärgil tettü. 

11. VARIA (O.Renno) 

Millistesse kihelkondadesse küünib Abja vald?   

Halliste, Saarde, Ruhja. 

 



12. VANAD ESEMED JA ASJAD  (E. Liiber) 

Kuidas nimetatakse Teie laudadel peagi ringlema hakkavat komplekti või kellele see kuulus?                                                                                  

1 punkt. Nimetage selle kotikeses oleva eseme kaks otstarvet           1 + 1   (kokku 3 punkti).  

 

 

 

 

 

 

 

   

Vastus:   a) Saksa sõjaväelase kile.      

 b) Otstarve:                   1. vihma kaitseks          2. sõjaväelase matmiseks. 

13.  TÄHELEPANU! VIDEO  (A.L.Ütsik)) 

 

 https://www.facebook.com/marko.mihailisin?fref=ts# 

Videos on kasutatud Suislepa paadipäevade materjali. Kuid küsimus kõlab nii: mis hoone oli 

Suislepas Õhne jõe kaldal hobuseraua kujuline? 

 

VASTUS: Suislepa  Laululava 

 

 14.     MULGI KEEL ( A. Laande) 

Ku kiräkeelen om elevandil lont, sis mulgi keelen kasutets londi sõna kah. Küsimus: Mes om 

lon`t mulgi keelen? 

Vastus: (takune) nöör. Näide: Pastle olliv londige kinni köidet.  

15. PILDIVOOR (P. Mänd)  

                                                                    Kes on pildil? (kirjuta ees- ja perekonnanimi)  

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Vastus: Enno Allik (sündinud 1936 Viljandimaal) on eesti maalikunstnik. 

Ta õppis kunsti aastatel 1978–1985 Tartus Silvia Jõgeveri juhendamisel. 

Ta on esinenud näitustel Eestis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. 

Kunstnik Enn Allik on tema poeg. 

 



16.  SPORT (E.Liiber) 

 

Teame, et Eesti odaviske rekord kuulub Andrus Värnikule 87 meetri ja 83 sentimeetriga. 

Kellele kuulub aga Eesti kõigi aegade teine tulemus 86 meetri ja 65 sentimeetriga? 

See kehtib uue oda kohta. 

 Vastus:    Magnus Kirt. 

17.  Mulgimaa ajalugu ja arhitektuur (P.Mänd) 

 

Mida tähendab mulgikeelne sõna RÕÕSK? 

 

Vastus: Mulgimaal nimetati varemalt odrajahust vee või piimaga tehtud taignast õhukesi ahjus 

küpsetatud kakke rõõskadeks.( Mulgisõnastikust- värske, noor, õhetav….) 

 

18. MUUSIKA (A. Pai) 

https://www.youtube.com/watch?v=jHMvhPxPj2g 

Nimeta selle laulu eestikeelse versiooni pealkiri? Lisapunkti saab, kui kirjutad selle 

orkestrijuhi ja tantsumuusiku artistinime, kes tegi loole eestikeelsed sõnad, mida teab  suur 

hulk eestlasi peast ja millede peale mulgid vahel pahakspanevalt nina kirtsutavad. 

Vastus: “Mulgimaale” (mõnedes väljaannetes ka “Mulgi neiu”) 

Johannes Pori (enne eestistamist 1935 Johannes Porisammul), artistinimena John Pori, kes Nat 

Conella originaali "They are tough, mighty tough in the West"   Eesti jaoks kohandas nimetas 

eksitavalt Viljandit mulgi pealinnaks. 

19. LOODUS (O. Renno) 

Kes oli Eestis valitud tänavuseks aastalinnuks  ja mitu sellenimelist liiki meil pesitseb? –  

Viu; pesitsevad 2 liiki: hiireviu ja herilaseviu.  

20. ETTEVÕTLUS; MAJANDUS (A.L.Ütsik) 

1916.a. tulid Ameerikas Michigani osariigis Traverse City linnas kokku neli meest, kes 

nuputasid, mida teha, et nende linn muutuks atraktiivsemaks. Ühise ajutegevuse tulemusena 

otsustati korraldama hakata  ühele puuviljale pühendatud festivali. Järgmisel aastal toimub see 

festival seal 90. korda. Ka meil Eestis toimetatakse igasuguste põnevate festivalidega: 

meefestival, küüslaugufestival, sibulalaadad jne. Mõisakülas elab üks mees , kelle suurimaks 

unistuseks oleks ameeriklaste festivalile konkurentsi pakkuda. Seda enam, et ka tema firma 

nimi kajastab selle aiasaaduse nime.  Ta on tuntud aretaja sellel alal ja on ka mitmeid kingitusi 

teinud nende istikutega.Näiteks sumomaadleja Barutole jne. Mis  aiasaadusest käib jutt? 

VASTUS: KIRSS    (Andor-Olari Ilison Mõisakülast OÜ Kirss) 

21.MULK MUJAL  (A.Pai) 

Otto Wilhelm Masing  on nimetanud mulkide 8 ajaloolist kihelkonda 

Palun nimeta need 2 kihelkonda 5-st kihelkonnast, mis praeguses mõistes kuuluvad Mulgimaa 

alla, aga Otto Wilhelm Masingu arvates tol ajal mitte ning neid selles loetelus ei olnud. 

Vastus: Halliste ja Karksi kihelkond, mis talude päriseks ostmise aegu kuulusid Pärnumaa alla 

ja Otto Wilhelm Masing neid ei nimetanud. Küll olid tema nimekirjas: 



Viljandi, Põltsamaa, Pilistvere, Viljandi-Jaani, Kolga-Jaani, Paistu, Tarvastu ja Helme. Seega 

olid Halliste ja Karksi mulgid O.W.Masiungu arvates "mulgid mujal”. 

22.MULGI KULTUUR (A. Laande) 

 Mes om kesväkarask? 

Vastus: See on odrajahust tehtud küpsetis – odrakarask 

23. VANAD ESEMED, ASJAD:  (E. Liiber) 

Tegemist on Saksamaal asuva kuulsa  Meisseni portselanitehase toodanguga. (teeküünla alu- 

sed). a)  Mida kujutab tootel olev Meisseni tehase tähistustempel?                        1 punkt                                               

 b)  Mis muudab selle tehase toodngu unikaalseks?    (kui nii võib öelda)         1 punkt 

 Vastus:           a)  Sinised ristatud mõõgad.        b) iga tootel on oma number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. VARIA (O.Renno) 

NUTIKÜSIMUS (KOMBI): a) on maa, aga pole riik?  

                                             b) on mitmeid sadamaid, aga merd pole?  

                                            c) idapiir kulgeb piki veekogusid ?  

                                            d) kuulus kuni 1783.a Pärnu kreisi alla;  

                                                hõlmab viit luterlikku kihelkonda? – 

Vastus:  Mulgimaa                          


