
 

1. HELME KIHELKOND  (K.Kannistu) 

Mitu mõisa asus 1908 aastal Helme kihelkonnas? 

 

Vastus: Kokku: 14 :1 kirikumõis ja 13 rüütlimõisa 

Helme kirikumõis, Taagepera, Koorküla, Kärstna, Hummuli, Patküla, Holdre, Lõve, Riidaja, 

Alamõisa, Helme, Jõgeveste, Roobe ja Leebiku rüütlimõisad 

 

Allikas: Mulkide almanahh nr 11. 2001lk 46-47 

2. MULGI KEEL (A. Laande) 

Nii nigu ka eesti keelen om mulgi keelen peris pallu sõnu kate võ kolme tähendusege. Siin üits 

selline. Anna kaits eestikeelset vastet sõnale (sii om sõna mida kasutets mitmusen) 

„relli“ . Üits annab üte punkti, kaits vastet kaits punkti 

Vastus. 1. prillid, 2.trellid. 

3. PILDIVOOR (P. Mänd) 

 Kes on pildil? Kirjuta ees- ja perekonnanimi! 

         

 

 

 

 

 

 

 

Vastus: Juhan Aavik (sündinud 29. jaanuaril 1884.a Holstre vallas, surnud 26. novembril 1982 

Stockholmis). Eesti helilooja, dirigent, muusikapedagoog. Tema sulest on pärit hästituntud 

jõululaul „Läbi sahiseva lume“, mis ilmus esmakordselt noodikirjas 1924. aastal. 

Allikas: http://www.eestikirik.ee/?p=11869 

4. SPORT ( K.Kannistu)  

Mis aastal ja kus debüteerisid eestlased taliolümpial kelgutamises?  

 Vastus: 1994. aastal Lillehammeris. Helen Novikovi etteaste naiste ühekelgul lõppes 19. 

kohaga, neli aastat hiljem Naganos oli Tõrva neiu 20. Jaapanis võistles ka Andrus Paul, kuid 



meeste ühekelgu võistlusel eestlane diskvalifitseeriti, sest oli kogemata kelgule lisanud liiga 

palju lisaraskust. 

http://www.epl.ee/news/sport/kelgutamine.d?id=51247841 

5. MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd) 

Kus millised mulgid kasvasid?  Näide: Pilistveres - ubinemulgid 

Helmes - ………………………………. 

Hallistes - ……………………………... 

Karksis - ………………………………. 

Paistus - ………………………………. 

Tarvastus - …………………………… 

Kolm õiget vastust annavad 1 punkti, 5 õiget vastust annavad 2 punkti. 

 

Vastus:  

Helmes – undrukumulgid 

Hallistes – ubamulgid 

Karksis – korbimulgid 

Paistus – kapsamulgid 

Tarvastus – kamamulgid 

Allikas: Mulkide almanahh  2; juuni 1993, toimetaja Ene Nobel         

6. MUUSIKA (A.Ütsik) 

 See kaunis valss on kirjutatud ühe tõrvaka poolt. Laulu tuntus aga tuli rohkem siis, kui seda 

hakkas oma bändiga laulma helilooja poeg. Arvukate austajate laul on ära märgitud valsside 

konkursil  ja jõudnud ka raadiosse ja heliplaadile. Kunagi on selle laulu  meistrile ette 

heidetud , et antud laul on osaliselt plagiaat ansambel Smokie  laulust Mexican  Girl.  Mis 

laulust on jutt? 

VASTUS: Sven Malm” Metsroosid”. Laulab  poeg  Mairold Malm ansambel „ Nööp” 

7. MULK MUJAL      (E. Liiber)                                                          

Vabadusristi kavaleride hulka kuulub ligi 50 naist , kuid vaid kaks nendest olid eestlased. Üks 

neist oli ratsaväelane Anne-Mare Vares (Kukk), vabadussõjas nime all Peeter Ronk. Teine 

Helme kihelkonnas 10.03. 1896 aastal sündinud halastajaõde. Suri 05.08. 1979. aastal Aakres 

ning on maetud Helme kalmistule. Teda kutsuti ka „pätiplikaks“, sest pärast isatalu maha 

müümist oksjonil, pärast isa surma võõrastesse kätesse, saagis ta 1931. aasta kevadel läbi ligi 

200 koduaia õunapuu koore ning talle mõisteti selle eest neli kuud vangistust. Nimetage see 

Helme kandist pärit Vabadusristi kavaler. 

 

Vastus: Salme Bergmann (eestistatuna  Ilmet) sündinud Leebiku külas Koosi talus Helme kk. 

              Salme-Melanie Ilmet (Bergmann-Peets) 

 

Allikas:  Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased Tallinn 1998. 

 

 

 



8. LOODUS (O.Renno) 

Mitmesse vesikonda kuulub Mulgimaa ja milliste jõgede suudmes jõuab meie vesi merre?  

Vastus:  Kolme vesikonda; Pärnu, Narva ja Salatsi suudmes. 

9. ETTEVÕTLUS; MAJANDUS HELME KIHELKONNAS (A. Ütsik) 

Viljandimaa tunnuslauseks on :”Ürgses rütmis”, Tartu: „Heade mõtete linn”, Otepää 

„Eestimaa looduse pärl” jne. Kuidas kõlab aga Tõrva linna tunnuslause? 

Vastus:  „ Kodu järvede keskel” 

10. MULGI RAHVARIIE (A. Laande) 

Missugune rõivaese oli – „ sõuke“  

Vastus: Hupel märkis, et sõuke oli villane riie, mida naised Helme pool mähkisid omale 

ümber seeliku asemel (Manninen 1927, 244). Manninen kirjutas, et kui riidelaid, mida 

seelikuks tarvitati, ei olnud küllalt pikk, nii et otsad ei ulatunud hästi vaheliti, ei olnud kandja 

puusad kuigi hästi varjatud. Hupel mainis, et Helme naised ei teinud väljagi sellest, kui nende 

puusad välja paistsid. (samas 1927, 249). 

11. VARIA (O.Renno) 

Aastal 1987 täheldati seda viimati ja uuesti tänavu; see jääb kestma 2019. aastani ja ilmneb 

uuesti  alles 2031.aastal. Mis see on?  

Vastus: aastaarvus ei kordu ükski number !  

12. VANAD ESEMED JA ASJAD  (E. Liiber) 

Mis ametimees tarvitab seda kaabitsat või milleks seda tarvitatakse? 

Vastus:  See on nahaparkali kaabits naha mälvapoole puhastamisel rasvast ja lihaskiust, sa- 

muti kasutatakse seda  ka naha teise poole esmasel töötlemisel. 

Allikas:  muuseum. 

13.  HELME KIHELKOND (K.Kannistu)  

 

Helmes, Tarvastu ja Abja poole viivate teede ristmikul,  muinaslinnuse varemete serval on 

Mulgi naise puuskulptuur. Mis aastal see avati ning kui kõrge on Mulgi naine? 

 

Vastus:  Kuju valmistasid harrastuskunstnikud Ly ja Raul Teder, kes on loonud ka Mulgi mehe 

Apja. Kuju avati  2007 aastal ning kuju on peaaegu kolm meetrit kõrge ning Mulgi mees on 

temast 30 sentimeetrit lühem. Autori ütluste järgi  2.90 ja mees 2.60 – mehe ümbermõõt on 

sama, mis pikkus! 

 

http://wwx.valgamaalane.ee/250707/esileht/25010568.php 

http://wwx.sakala.ajaleht.ee/240707/esileht/5027688.php 

            



14. MULGI KEEL ( A. Laande) 

 Kirjute  sii sõnapaar mulgi keelen! (üits sõna üits punkt). 

märg  riie 

Vastus:  märg riie - like rõõvas 

  

15. PILDIVOOR ( P.Mänd) 

Kes on pildil? Kirjuta ees- ja perekonnanimi! 

 

 

 

 

Vastus: Nikolai Baturin 

 (sündinud 5. augustil 1936. a  Arumetsa  

külas, Suislepa vallas). 

Eesti ja mulgi kirjanik. 

Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Baturin 

16. SPORT (Kai Kannistu) 

 

Reeglina on mingil spordivõistlusel nullipoisiks jäämine asjaosalisele masendav. Sellel 

talispordialal aga on null hea näitaja. Mis spordialaga on tegu? 

 

Vastus: laskesuusatamine- mitte ühtegi möödalasku, seega ei ühtegi trahviringi või 

trahviminutit 

Allikas: Suur mälumängu raamat 2002 , lk 159 

 

17.  MULGIMAA AJALUGU ja ARHITEKTUUR (P. Mänd) 

 

Kellele on püstitatud pildil olev monument ja kus see asub? 

 

Vastus: Monument on püstitatud kõrgele vene sõjaväelasele ja  

vene vägede ülemjuhatajale 1812.a Barklay de Tollyle  

(1761 – 1818) ja asub Jõgevestel Barklay de Tolly hauakambris. 

 

 

 

Allikas: http://www.mulgikultuur.ee/turism/marsruudid/hummuli-torva-ala-karksi-nuia-abja-

paluoja-moisakula/ 

 

http://www.google.ee/imgres?imgurl=http://rooma.postimees.ee/050805/gfx/1833942f27e62887f4.jpg&imgrefurl=http://rooma.postimees.ee/050805/esileht/173347_foto.php&h=747&w=500&sz=69&tbnid=UUu_51NXzJpwYM:&tbnh=90&tbnw=60&prev=/search?q=Nikolai+Baturin&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=Nikolai+Baturin&usg=__A-xms11V5-6jetr2SmmMEHZTlz4=&docid=SxMfEMI6H9CI6M&hl=et&sa=X&ei=fvYbUe6KJLCp0AXE9YDYAg&ved=0CEUQ9QEwAw&dur=930
http://et.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Baturin


18. MUUSIKA (A. Ütsik) 

Tõrva muusikaelust on tuult tiibadesse saanud mitmed tuntud  muusikategelased : Monika 

Evelin  Liiv- metsosopran Estonias, Adeele Sepp- Ugala näitleja,  Ane  Loho- 

estraadilaulja jne. Neid kõiki ühendab üks väga oma erialal tugev ja muusikutele tuntud 

õpetaja.  Kes on see arvukate lauluvõistluste auhinnatud õpetaja? 

     Vastus : Maie Kala 

19.MULK MUJAL  (E. Liiber) 

Ta on sündinud Tarvastu kihelkonnas 5. veebruaril 1849. aastal ja surnud Prantsusmaal, 

Mentonis 20.aprillil 1916. aastal, oli eesti ajakirjanik ja pedagoog. 1881. aastal asutas ajalehe 

„Olevik“, mis pärast Carl Robert Jakobsoni surma mõnda aega tähtsaim ajaleht. 1901. aastal 

asus elama välismaa-le, algul Dresdenisse, hiljem Pariisi. Ta mõtles välja ja võttis kasutusele 

eestikeelse maleterminoloogia („male“, „lipp“, „kuningas“ jne.) Kes oli see eesti ajakirjanik ja 

pedagoog? 

 

Vastus: Ado Grenzstein (pseudonüüm A. Piirikivi)   Tarvastu kihelkond Kõksi küla. 

 

Allikas:  Eesti kirjanduse ajalugu, II köide, ER, Tallinn 1966, lk 374-375 ja  lk 554-558. 

 

20. LOODUS (O. Renno) 

Mis annab meie liivakivile punase tooni?  

Vastus:  Õhuke rauaoksiidi kiht liivaterade pinnal. 

21.ETTEVÕTLUS; MAJANDUS HELME KIHELKONNAST (K.Kannistu) 

Tõrvas asub üle Baltikumi kuulus  firma Delibalt Production OÜ, mis on asustatud 2006 

aastal. Millises valdkonnas tegutsetakse  

a. Tekstiilitööstus 

b. Toiduainetetööstus  

c. Puidutööstus 

d. Metallitööstus 

e. Mäetööstus 

f. Keemiatööstus 

Vastus: Toiduainetetööstus. Firma toodab allhankena kohukesi ja desserte mitmetele Eesti, 

Läti ja Leedu ettevõtetele ning kaupluskettidele. Eestis toodetakse allhankena kohukesi 

Valiole ja desserte Balbiinole, Lätis tehakse allhankena toodangut Valmiera Piensile ning 

Leedus Rivonale. Samuti toodetakse  allhankena kohukesi RIMI kaupluskettidele kogu 

Baltikumis ning pakutakse sügavkülmutatud tooteid mitmetele Euroopa Liidu riikidele. 

Ettevõttes toodetakse kokku üle kolmekümne erineva toote. ”MuMa” ja ”Ma” kaubamärgi all 

on täna tootmises kokku 14 erinevat kohukest ja desserti 

Allikas : http://www.delibalt.ee/# 



 

22.MULGI RAHVARIIE   (A. Laande) 

  Selle pildi pääld om võimalik üte rõõvaeseme perrä ärä tunda , mis sündmust om selle pildi 

pääl kujutet? Mis ese ja mis sündmus? 

 

 Vastus: Mulgi pulmad - pruudi sõba perrä 

23. VARIA (O.Renno) 

Mitu protsenti eestlasi oli Eesti rahvastikus 31.dets.2011 (emakeele järgi) ? 

Vastus:  68,7 % (+ 0,1% viipekeelseid) 

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

Teie laudadel ringleb üks niinimetatud nuga.  Kuidas kutsutakse seda nuga või mille(de) 

tegemisel seda kasutatakse? 

Vastus: See on puunõude õõnestamise nuga.- (VOOLMED) 

Allikas:   muuseum 


