
 

1. KARKSI KIHELKOND  (O. Renno) 

Loetlege Karksi kihelkonna kirikud; nende valmimise aasta? 

 Karksi luteriusu Peetri kirik - 1778,  Karksi-Nuia õigeusu kirik - 1868,  

 Tuhalaane õigeusu kirik – 1873 

2. MULGI KEEL (A. Laande) 

KUUTSU, KUUVIK, KURM, KÕDRIK, 

KÕKSIK, KOIDSAK, KIIDSERT, KÕÕBITS, KÕÕGERTS 

Missugust inimest nimetati mulgi keeles niisuguste nimedega? 

Need iseloomustasid kõik - kõhna inimest. 

3. PILDIVOOR (P. Mänd) 

 Kes on pildil? (kirjuta ees- ja perekonnanimi) 

 

Fotol olev isik meenutab: “Mäletan, et ema kudus, sest polnud ju midagi saada. 

Kudus karupükse ja käpikuid. Vanaema ei teinud käsitööd. Lapsepõlves olin 

vaimu- ja kultuurielu eliidi keskel.” 

 

 

 

Vastus: Raud,Anu (2012). Päritolu ja elukäik. 12.aprill, Kääriku talu. [Autori üleskirjutus] 

Jaane Tammiste Viljandi Kultuuriakadeemia  lõputöö 

4. SPORT ( H. Raidle)  

Kes on see mulgimaal elav 1939.a.sündinud meessportlane - kergejõustiklane, kes alustas 

võistlusspordiga tegelemist Abja „Jõud“ ridades 1958. a. ja kes tuli 1967. a. Eesti meistriks 20 

km ja 30 km maanteejooksus. 1968 aastal Kišinjovis üleliidulistel võistlusel maratonis 

saavutas ta II koha tulemusega 2.27,25? 

Vihjena -  Saavutanud  1967. aastal ümber Viljandi järve jooksus II koha   

 



Vastus – raamatust Eesti Kergejõustik. Edetabelid läbi aegade lk. 37, 38, 193. Mati 

Bachmann, endine kauaaegne Tõrva linna elanik, Valga Kek – i kultuurijuht, kes elab ka 

praegugi Mulgimaal, Hummuli vallas Vainu talus. 

 

5. MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd) 

 Millal ja millises kirjalikus allikas kasutatakse esmakordselt sõna MULK? 

Vastus: Ferdinand Johann Wiedemanni sõnaraamat 1869. 

Tegemist olla läti laensõnaga (läti keeles mulkis-loll, tobu),  mis alguses olnud hüüd- ja 

sõimusõna, aga hiljem kaotanud oma halvustava tähenduse ja muutunud hõimunimeks. 

(http://mulgimaa.eu/?sisu=tekst&mid=7&lang=est) 

6. MUUSIKA (A.Ütsik) 

 Kes on pildil 

 

  Pildil on Juhan Simm  

7. MULK MUJAL      (E. Liiber)                                                          

 

Sündinud 4.02.1882 Viira talus. Arreteeriti 1941 a. ning hukati 5.07.1942 Severo-Uralski 

vangilaagris. Abikaasa Eleonora Ruus. Oli Asutava Kogu ja Riigikogu liige (1919 – 1934), 

Eesti Vabariigi siseminister (1927 – 1928), Eesti Vabariigi haridus-ja sotsiaalminister (1929-

1931), (1932-1933), sise- ja kohtuminister ning põllutööminister. Valgetähe II klassi 

teenetemärk 1938 a. 

Kellest on jutt? 

Jaan Hünerson    agronoom, poliitikategelane ja ajakirjanik. Mäeküla Viira talu Karksi v. 

 

 

http://mulgimaa.eu/?sisu=tekst&mid=7&lang=est


8. LOODUS (O.Renno) 

Halliste ürgorgu valguvad allikad on uhtnud nn põrguid. Mis kivimis need     

        paiknevad ja mis aegkonna lademes? 

Devoni,  liivakivi 

9. ETTEVÕTLTUS; MAJANDUS KARKSI KIHELKONNAS (O.Renno) 

Mitu põllumajandusega tegutsenud majandit oli praeguse Karksi valla piires 1990.a? 

 Kolm: Karksi kolhoos, Kõrgemäe sovhoos ja Polli katsebaas 

10. MULGI RAHVARIIE (A. Laande) 

  

Mis kihelkonnast on see ame?  

See on Helme ame. 

11. VARIA (A. Ütsik) 

Selle juba ammustel aegadel tuntud eseme sünnimaaks peetakse Hiinat ja Egiptust, kus see oli 

tuntud võimusümbolina. Rikkuse ja võimu sümboliks oli see ese ka Indias., kus valitsejal oli 

neid tavaliselt 13 tükki, mis päikest ja sodiaagimärkide tosinat tähistasid. Rooma riigis 

kasutasid neid valdavalt naised, Lääne-Euroopasse jõudis ese 17.sajandi Prantsusmaal. Vene 

keelde on selle eseme nimetus tulnud Hollandi keelest. Mis ese? 

Vastus:  Seda atribuuti jagati ka läinud suve Mulkide laulupeol Tõrvas kingitustena. 

VIHMAVARI 

12. VANAD ESEMED JA ASJAD  (E. Liiber) 

Kuidas nimetatakse seda kringlikujulist terasest riista ?   

 

Vastus:  Tuleraud, mida löödi vastu tulekivi, et saada taela süütamiseks vajalikku sädet. Oli 

Euroopas tuletikkude tarvituseletulekuni(19. Saj.) peamine tuletegemisvahend; Eestis tuntud 

alates I a-tuh. II poolest.  Tuletael – süütematerjal,  torikuline seeneliik mida keedeti 

tuhaleelises ja klopiti siis pehmeks ühesõnaga kasekäsn harvemini lepal esinev. 

 



13.  KARKSI KIHELKOND   

 Karksi õllepruulimise alguseks loetakse mis aastat?  (O. Renno) 

        1425 (õige ka 1426) 

            
14.     MULGI KEEL ( A. Laande) 

Üükse pidiv vast egän veimevakan oleme. Mede puul koeti naeste üükse läbivillatse, 

vanempel aal enämpest viieristiku ja kolmeristiku, punatse kirjage, rohilise, kõllatse, 

lillasinitse kirjalõngage. 

Millisest rõivaesemest on juttu?  

 Jutt on vööst! 

15.  ANNULEERITUD 

 

16. SPORT (H. Laidre) 

 

 Mis spordiala on skijöring? Esmakordselt Eestis võisteldi  

sellel alal 1935. a.  

 

Vastus – Tiit Lääne 2007. a. ilmunud raamatust Suusatamine – eesti rahvussport 

suuskadel hobuse järel sõitmine 

 

17. Mulgimaa ajalugu ja arhitektuur (P.Mänd) 

 

 

 
Talukompleksi kuuluvad järgmised hooned: häärber, maakivist ait, väike ehk riideait, tall, 

reheait, puukuur (kokku kukkunud), kelder (säilinud maakivi vooderdusega auk) ja saun (alles 

vaid alumised palgid). Talukompleksi loetakse väga heaks mulgi talu arhitektuuri näiteks. Mis 

talust on jutt ja millises külas see asub? 

 

Vastus: Soolemäe talu, Ala küla, Helme vald 

 



18. MUUSIKA (A. Ütsik) 

Mari Raamotist on viimasel ajal seoses Kodukaitsega palju juttu olnud. Tubli naine oli 1. Eesti 

Vabariigi ajal tollase põllumajandusministri abikaasa, usin ühiskonnategelane, 

kodundusõpetaja ja Naiskodukaitse looja. 

Mari Raamoti lapsepõlvekodust Tarvastu talupojaperest  kasvas üles ka teisi hakkajaid 

kodanikke. Kes on need kaks  tuntud muusikut  ja mis alal? 

 Mari Raamoti õde Aino Tamm- laulja ja pedagoog 

 Vend Jaan Tamm- metsasarvemängija ja muusikategelane, professor. 

19.MULK MUJAL  (E. Liiber) 

Ta on sündinud 30.10.1952 a. Mõisakülas, on eesti jurist. Ta on olnud advokaat, Riigikohtu 

esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja alates 11.05. 2004 aastast on ta Euroopa 

kohtu kohtunik. 22.01.2009. aastal nimetas valitsus ta uueks ametiajaks Eestit esindavaks 

kohtunikuks Euroopa Kohtus. Kellest on jutt? 

Uno Lõhmus     

20. LOODUS (O. Renno) 

Rutu mägi - selle absoluutne (merepinnast) ja suhteline kõrgus (Ikepera ojalammist)?  

 146 m merepinnast ja 48 m ojalammist 

21.EETEVÕTLUS; MAJANDUS KARKSI KIHELKONNAST (O. Renno) 

Millal loodi Nuia masina-traktorijaam?  

1952.a   

22.MULGI RAHVARIIE   (A. Laande) 

 Kuidas nimetati Halliste arhailiste  rahvariiete juures meeste linaseid pükse? 

Need on kaltsa või kaldsa. 

23. VARIA (A. Ütsik) 

Rene Reinumägi ja Jaak Kilmi „Sigade revolutsioon” räägib õpilasmaleva kokkutulekust. 

Filmi keskmes oleva rühma õpilaste seljal on lugeda rühma nimi. Mis rühm oli filmi kandev 

jõud? 

Krootuse 

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

Kuidas nimetatakse seda eset, mis Teie laudadel ringleb ehk milleks seda kasutati? 

Vastus: Seda nimetatakse perenaise lõõtsaks, mida kasutati tule lõkkele puhumiseks. 

Peale perenaise võisid seda ka kõik teised loomulikult kasutada. 


