
VI MULGI MÄLUMÄNG I ETAPP 

 POLLI, KARKSI KIHELKOND 

17.10.18 

I POOL 

1) TÄHELEPANU! VIDEO!  (Kaire) 

Sellel laupäeval peetakse videos nähtud majas suurt pidustust. Mis on suure peo 

pidamise põhjus? 

https://www.youtube.com/watch?v=DCaOqNOE7g8&t=14s  

Vastus: Videos nähtud maja on Tarvastu Gümnaasium ning laupäeval toimub majas kooli 

kokkutuleku pidu, Tarvastu kooli astutamisest on möödas 175 aastat. 

2) MULGI KEEL (Alli) 

Mes tähendep ku üteldes, et  sääse survave? 

 

Vastus: Sääsed lendavad parves üles-alla . Sääsed suruvad. 

 

 

3) VILJANDI VALD (Piia) 

Nimeta Viljandi valla naabrid seisuga 1. jaanuar 

2018? (4 õiget annab 1 punkti) 

Vastus: Naabreid on kuus: 1) Viljandi linn 2) Põhja-

Sakala vald, 3) Põltsamaa vald, 4) Elva vald, 5) Tõrva 

vald ja 6) Mulgi vald. Viljandi vald piirneb 

kirdeosas Võrtsjärvega, mis on Eesti suurim sisejärv.  

4) MULGI VALD (Annely) 

Kuigi see õpetaja kuulub Kirjanike liitu, siis ei pea ta ennast päris kirjanikuks. Sellegi 

poolest on ta üllitanud juba kolm kirjandusteost: : „Läbikäidavad toad“, „Atlantis 

abajas“ ja „Hundirada“. Kes on see  kirjanik? 

 VASTUS: Katrin Johanson 

5) TÕRVA VALD (Anne) 

Helme kalmistu kabelil on kaunis vitraažaken, mille autor on eesti üks kuulsamaid 

vitraažikunstnikke. Nimeta autor? 

Vastus: Dolores Hoffmann 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCaOqNOE7g8&t=14s
http://www.vortsjarv.ee/


 

 

6) SPORT (Enno) 

  Mis aastal toimus esimene Mulgikross Holstre- Nõmme krossirajal      (Pluss miinus 1 

aasta annab 2 punkti). 

  

       Vastus: 
  See toimus 1986. aastal, millal toonane J. G. nimeline Näidissovhoostehnikum otsustas 

tähistada Gagarini 25.- ndat kosmoselennu aastapäeva, millest võttis osa tolleaegne NSVL 

paremik. Kokku läks starti 150 sportlast. Sellest ajast  on Mulgikross toimunud tänaseni   ilma 

vaheaegadeta iga aasta aprillikuu kolmandal laupäeval, mis on ka Eesti  Vabariigi 

suvekrossi hooaja avaüritus. 

 

7) VARIA (Piia) 

Kus asuvad liblikatel maitseid tundvad elundid? 

 

Vastus: Maitseid tundvad elundid (tundlad) asuvad 

liblikatel jalgadel. 

 

Allikas: http://miksike.ee/docs/elehed/8klass/loomad/putukad/8-3-13-1.htm 

 

 

8) EESTI SADA (Annely) 

On avaldatud arvamust, et talupoegade omavalitsuse kujunemisel on suur roll 

mõisnike soovitusel kirikute eestseisusesse kaasatud talupoegadel, kes valvasid 

kirikutes korra järele, toimetasid kiriku ehitustöödel ja abistasid pastoreid.. 

Vastutasuks oli neil vähem koormisi, õigus istuda kirikus otse mõisateenijate taga ja 

õigus saada tasuta matuseid. Kuidas neid asjamehi nimetati? 

Vastus: VÖÖRMÜNDRID 

 

9) LÄTI SADA (Enno) 

Järgnevalt kolm vastust usutlusest ühe kõrgetasemelise Euroopa poliitikuga.   Kellega 

tegu?  
      a)    Arvan, et te teate vastust. Rammstein on minu teema. 

     b)   Mu vanaema oligi eestlanna. Ei, päris Eestist, Haapsalu linnast pärit Herta 

Saar. 

    c)  Minu vanaisa oli laevakapten ja nii ta siis Haapsalust naise leidis. 

        Vihje:    (2009 – 2014  Läti peminister.   Praegu Euroopa Komisjoni volinik). 

   Vastus:     Valdis Dombrovskis         Ta on Poola ja Eesti päritolu. 

 

 

 

 

 

http://miksike.ee/docs/elehed/8klass/loomad/putukad/8-3-13-1.htm


 

 

 

10)  PILDIVOOR (Anne) 

 

 

Mis on pildil? (Foto Juhan Maiste 1978) 

Vastus: Polli mõis 

 

 

 

 

 

 

11)  MULGI KULTUUR (Alli) 
 

Kudas om sii miis Mulgi kultuurige köidet?  

 

Vastus: Mulgi kultuuri festivali Nava Lava 

kõrraldeje. 

Mulgimaa uhkus 2017 

 

II POOL 

 

12) MUUSIKA (Kaire) 

Kes on see Mulgimaalt pärit neiu, kes populaarses (laulu)telesaates jäi kord 

võidukale hõbedasele kohale? 

(https://www.youtube.com/watch?v=JX_q5LpK95s) 

 

Vastus: Gertu Pabbo 

 

13) MULGI KEEL (Alli) 

Kudamuudu üteldes  „ kohupiim“  mulgi keelen? 

 

Vastus: Pakspiim 

Lisaks: vaar 

 

14) VILJANDI VALD (Piia) 

Kus asub antud kunstiteosel kujutatud 

objekt, kes on selle teose autor? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JX_q5LpK95s


Vastus: Kunstiteosel kujutatud objekt (tamm) asub Viljandi lähistel Viljandi vallas Vana-

Võidu külas Tänassilma ürgoru serval Tamme talu juures. 

1943. aastal valminud kuivnõeltehnikas gravüüri „Viljandi maastik“ autor on Eduard Viiralt. 

 

15) MULGI VALD (Annely) 

Suurte liitmiste ja lahutamistega saadi kokku Mulgi vald, mille suuruseks on 881 

ruutkilomeetrit. Siia valda mahub ilusaid metsi, veekogusid ja asulaid.   Aga  kui 

tihedalt on vald asustatud? Mitu inimest mahub ühele ruutkilomeetrile? 

8,5   10,5   3,5 

 

VASTUS: 8,5 inimest  ruutkilomeetrile 

 

16) TÕRVA VALD (Anne) 

 

1930. aastal algul rajas Eesti raudtee ühe teenuse edendamiseks Tõrva oma kontori. 

Millist teenust nad pakkusid? 

Vastus: pakuti raudteepõhist kaupade  koju vedu üle kogu Eesti. Neid oli üldse ainult 

kaks Tõrvas ja Põltsamaal. 

 

 

17) VALIKU KÜSIMUS (Enno) 

 

  Madisepäeva lahing toimus 21. septembril 1217. aastal. Millise jõe ääres see aset 

leidis? 
       a)  Navesti                          b)  Kõpu                     c)  Raudna 

 

Vastus: Navesti  (vana nimega Pala või Paala jõgi.  Ka  Pala või Paala lahing ehk Pala jõe 

lahing 

Viljandist umbes 11 km kaugusel. 

 

18) VARIA (Piia) 

Peategelane Läti rahvuseeposes on Lacplesis. Mida see nimi eesti keeles tähendab? 

 

Vastus: Karutapja 

Allikas: https://www.vara.ee/malumang/mang0004.php 

 

19) EV100 (Annely) 

See omaaegne populaarne saatesari, mis jooksis ETV kavas 1982-1992, saatejuhtideks Mati 

Narusk, Märt Müür, ja Rein Hanson, algas alati selle muusikaga. Saate tunnusmuusika 



autoriks Saksa elektroonilise muusika viljeleja ansambel Tangerine  Drean. Mis  saatest on 

jutt?  https://youtu.be/TxcV9WIBgz0  

 

VASTUS: VILJAVESKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) MULGI KULTUUR (Alli) 

2. Kunas om Mulgi lipu päe? 

Vastus: 12. oktoober  

 

21) ESE (Enno) 

Kõik te teate selle eseme nimetust.   Aga meie tahame teada, milleks seda kasutati? 

Vastus:  See on veskimehe „mati“võtmise kulp. Iga veskilise pealt võttis mölder matti. 

 

22) MOSAIIK (Anne) 

Kes on pildil? 

Vastus: Adeele Sepp 

 

https://youtu.be/TxcV9WIBgz0

