Mulgu mälumäng VIIES, IV etapp Hummuli rahvamaja 15.02.17
TÄHELEPANU! VIDEO! (A.Ütsik)
Kus on tehtud need videod? Tegu on ühe ilusama matkarajaga Mulgimaal. Kõrged
liivakaldad, kärestikuline oja jne.
Link 1: https://drive.google.com/open?id=0Bx4btkMNbJ7Abmo4b3YtN0ZVdlU
Link 2: https://drive.google.com/open?id=0Bx4btkMNbJ7Acm5QdElYOG9XSkk
Link 3: https://drive.google.com/open?id=0Bx4btkMNbJ7AZ3NBM182VFRRX3M
Link 4: https://drive.google.com/open?id=0Bx4btkMNbJ7AXzAzN1NkN1VXZTQ
VASTUS: Õisus Põrguoru matkarada
1.

2.

MULGI KEEL (A. Laande)
Kudas ütelde mulgi muudu - auto, Aino, Seto, soo, silo?

Vastus; autu, Ainu, Setu, suu, silu, - lõpun om u- täht
3.

PILDIVOOR (P. Mänd)
Kes on pildil?
(kirjuta ees- ja perekonnanimi)

Vastus: Johan Kõpp sündis 9.11.1874 Helme kihelkonnas Holdre vallas Mulgimaal, suri
21.10.1970 Stockholmis, oli eesti usuteadlane, ajaloolane, Eesti Evangeeliumi Luteriusu
Kiriku (E.E.L.K.) piiskop ja peapiiskop 1939–1964 ja Tartu Ülikooli rektor 1928–1937.
Allikas: http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/vaimne-parand-juured/
4. SPORT (E.Liiber)
Nimetage Eesti parim naissoost juuniorkergejõustiklane. (Eesti Kergejõustikuliit kuulutas
25. novembri õhtul Kultuurikatlas toimunud „Eesti Kergejõustikuauhinnad 2016“
galaõhtulvälja aasta parimad sportlased)
Vastus: Mirell Luik. Meesjuunior kümnevõistleja Johannes Erm
5.

MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd)
Mis koht on pildil?

Vastus: Mõisaküla raudteekasarmud.
Mõisakülas on Radtee tn 3, 4, 5, 6 ja 7 peaaegu
autentsel kujul säilinud tsaariaegne töölisasula tänav.
Tihedalt üksteisele järgnevad majad moodustavad
tiheda struktuuriga tänava, mida täiendavad iga
maja ees teisel pool “tänavat”paiknevad kuurid,
välikäimlad ning mätaskeldrid. Interjööris säilinud
algsed uksed ja muud ehituselemendid.
Allikas: http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/mulgimaa-arhitektuur/

6.MUUSIKA (A.Pai)
Nimeta selle loo, „Gravity“ , mida kohe kuulete, esitanud ansambli nimi?
/Võib lasta videona, sest nimi pole nähtav mujal kui menüüribal.
https://mulk.bandcamp.com/track/gravity /
Ansambli nimi on MULK. Tegemist on Prantsusmaa alternatiivrockigrupiga.
Allikas: https://mulk.bandcamp.com/track/gravity /
https://www.facebook.com/mulksong/
7.LOODUS (O.Renno)
Mis liiki puud on istutatud Johan Laidoneri sünnikohta viiva tee äärde?
Vastus: Pärnad !
8.ETTEVÕTLUS; MAJANDUS (A.Ütsik)
Patkülas tegutsev puidu firma Puidu Taavet OÜ toodab toodangut, mida iga inimene vajab
elus ainult korra ( aga kindlasti korra). Mida nad valmistavad?
VASTUS: kirste ja urne
9. MULK MUJAL

(A.Pai)

Mulgimaal tähistatakse 2017.a näitleja ja mulgi luuletaja Lembit Eelmäe 90 sünniaastapäeva.
Üldteada on, et Lembit Eelmäe abikaasa oli näitleja Herta Elviste, vend kirjandusteadlane
August Eelmäe ning poeg Andrus Eelmäe. Küsin, kas Lembit Eelmäel oli ka õde? Vastus
lihtne: kas jah või ei?
Vastus: Õige vastus on „JAH!“ Lembit Eelmäel oli õde Liidi, kes sündis 1919 ning kandis
pärast abiellumist nime Liidi Rääbis ning veel üks vend Eduard / Edur Eelmäe (Eifel), kelle
sünniaasta 1924.
Allikas: https://www.geni.com/people/Liidi-R%C3%A4%C3%A4bis/6000000020773243267
https://www.geni.com/people/Lembit-Eelmäe/6000000009264013283
10. MULGI KULTUUR (A. Laande)
Kes om raamatu,“ Mulgimaa võlu ja valu“ autur, mes om vällä tullu 2011. aastel.
Vastus: Raamatu autor on Salme Vainlo
11. VARIA (O. Renno)
Vanasti oli ühe koolivaheaja nimetuseks „kliistripühad“. Millal need olid ja mida sel ajal
tehti?
Vastus: Oktoobri lõpus, kuni neli päeva; nende sisse jäi ka usupuhastuspüha. Kodus allkirja
võtmiseks jagati „nõrgalehti“. Koolides kleebiti aknapiludele paberiribad püüli- või
kartulijahust tehtud kliistriga ning õlitati põrandaid, mis oli ka omaette „kliisterdamine“ !
12. VANAD ESEMED JA ASJAD (E. Liiber)
Milleks kasutatakse neid kääre?

Vastus: Hobuse laka lõikamiseks.
13. TÄHELEPANU! VIDEO! (A. Ütsik)
https://www.youtube.com/watch?v=1jQp4W5cwS8
Mis on selle kauni Hummuli valla turismitalu nimi?
VASTUS: Järvesilma Turismitalu
14.

MULGI KEEL (A. Laande)
Mes süük om suurmepuder?

Vastus: Egätsugune tang om mulgi keelen – suurme; kesväsuurme, tatresuurme, kaarasuurme.
Õige vastus om - tangest tettü.
15.

PILDIVOOR (P. Mänd)
Kes on pildil? (ees- ja perekonnanimi)

Vastus: Vello Jaska, sündinud 5. septembril 1949. a Pikasillas. Luuletaja, ajakirjanik,
näitekirjanik, koolijuht.
Allikas: https://www.facebook.com/vello.jaska
16.SPORT (E.Liiber)
Valgas 12. novembril 2016. a. toimunud Alfred Neulandi XVII mälestusvõistlustel, mis olid
ühtlasi Eesti juunioride meistrivõistlused tõstmises, tegid tublilt kaasa ka Mõisaküla
koolinoored. Kehakaalus kuni 94 kg sai .............................medali Karl Robert Karpa tulemusega 173 kg. Millise medali sai Karl Robert Karpa?
Vastus:

Pronksmedali.

17. MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd)
Mis hoone on pildil?

Vastus: Helme mõisa sepikoda on ehitatud 1895, olles 19. sajandi lõpule iseloomuliku
historitsistliku maakividest sepikoja näide mõisaansamblis.
Allikas: http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/mulgimaa-arhitektuur/
18. MUUSIKA (A. Pai)
Kuulete väga tuttavat muusikapala. Ilmselt teavad kõik, et laulu meloodia on kirjutanud
Riisiperes sündinud Raimond Valgre. Kus aga on sündinud laulu sõnade autor Ernst
Johanson?
https://www.youtube.com/watch?v=jD93NesGjY&index=9&list=PL5DovJZqQ9GN0P6AKf-WJO-yyrbJM2n4e
Vastus: Lõve külas Helme kihelkonnas. Ernst Johanson sündis 4. november 1890 ja suri 27.
juuli 1977. Oli Eesti Laskurkorpuse 917. laskurpolgu politruk ja laskurpolgu ansambli
viiuldaja.
Allikas: https://www.geni.com/people/Ernst-Johanson/6000000008826198633
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Tg4rWyRriBcJ:www.digar.ee/arhiiv
/et/download/187385+&cd=15&hl=et&ct=clnk&gl=ee
https://et.wikipedia.org/wiki/Raimond_Valgre
www.rahvakultuur.ee/s2/2171_14283_926_Tartu_Laulupeo_kava.doc
19. LOODUS (O. Renno)
Nimetage 2017. aasta puu, liblikas ja orhidee (3 õiget = 2 punkti, 2 õiget = 1 p.)
Vastus: Viirpuu, sinipaelöölane ja harilik muguljuur
20.ETTEVÕTLUS; MAJANDUS (A. Ütsik)
Peale 1850-ndaid katsetati Hummuli mõisas ühe huvitavava ja mitte väga tavapärase
tootmise-kasvatamisega. Selle jaoks toodi isegi Saksamaalt meister kohale. Toodang turustati
Peterburis, kuhu läks ka osa meierei toodangut. Mis kaubaartiklist on jutt?
VASTUS: Forellid

21.MULK MUJAL (A.Pai)
Sellel pildil oleva polosärgi disainis näitleja,
kes on sündinud Viljandis,
aga peab ennast ise mulgiks.
Kes on see mujal elav mulk Mulgi polosärgi disaini autor?

Vastus: Näitleja Mait Malmsten
Allikas: https://www.youtube.com/watch?v=088fYwV4KxY&spfreload=10
http://www.t-shirtstore.ee/toode/mulgi-polosark/
22. MULGI KULTUUR (A. Laande)
Mes om selle koori nimi ja kes sedä juhatep?
Vastus: Mulgi segakoor,
juhatab Kristjan Õmblus.
(1 õige vastus annab 1punkti, täisvastus 2)

23. VANAD ESEMED, ASJAD: (E. Liiber)
Kuidas seda instrumenti nimetatakse või milleks seda kasutatakse?
Vastus:
Ekker (geodeesiainstrument täisnurga märkimiseks või maa-ala mõõdistamiseks
ristjoonte meetodil. On rist-, silinder-, koonus-, peegel- ja prismaekkereid). Nende täpsus on
kuni 0,1 kraadi). Eklimeeter on geodeesiainstrument kaldenurkade mõõtmiseks. Täpsus kuni
0,2 kraadi.
24. VARIA (O.Renno)
a)
Seda pääste- ja spordivahendit tunti juba Vanas Hiinas, kus teda on kirjeldatud kui
kokkuseotud õlgkübaraid.
b)
II maailmasõjani valmistati seda eset siidist või puuvillast, hiljem enamasti nailonist
vm tehiskiust.
c)

Tema nüüdisversioonid on hoopis juhitavamad ja mõneti teise kujuga kui varem.

d)

Ta ülesanne on vähendada keha või eseme langemiskiirust, nt lennukist väljahüppamisel

Vastus: Langevari

