VIII MULGI MÄLUMÄNG I ETAPP
Halliste rahvamaja, Halliste kihelkond
14.10.2020
1) TÄHELEPANU! VIDEO! (Kaire)
https://www.youtube.com/watch?v=YnvRYLXARM&ab_channel=ValgamaaArenguagentuur
Millise järve hüppetornist Ülo alla hüppas?
Vastus: Tõrva Vanamõisa järve. Järve ääres asub Eesti kõrgeim hüppetorn (kõrgus umbes 11 m)
2) MULGI KEEL (Alli)
Mes tähendep eesti keelen “jundam“?
Vastus: Simman, külapidu - sõna om pallu kasutet just Elme kihelkunnan.

3) VILJANDI VALD (Piia)
Mis asutus on pildil ja millises Viljandi valla külas see asub?
Vastus: Viljandi haigla, asub Jämejala külas
Allikas: https://www.vmh.ee/kontaktid/

4) MULGI VALD (Annely)
Sel aastal järjekordselt toimunud meefestivali külastas rekordarv laadalisi. Mitmekülgne programm ja sisukad
toimetamised tõid rahvast rohkelt kokku. Mitmendat korda seda üritust korraldati?
VASTUS: 13 kord

5) TÕRVA VALD (Anne)
Mitu kuupmeetrit liiva kulus Tõrvas nn Mulgi Näki liivaskulptuuri valmistamiseks?
Vastus: 100 kuupmeetrit Holdre karjääri liiva
Allikas: https://lounapostimees.postimees.ee/6999826/torvas-sunnib-liivast-mulgi-nakk

6) SPORT (Enno)
Viimane kord küsisime Viljandimaa parimat naissportlast 2019. aastal, aga, et asi oleks tasakaalus, siis seekord
küsime Valgamaa parimat naissportlast 2019. aastal. Meessportlane on teadagi MM- il hõbemedali võitnud Magnus
Kirt.
Vastus: Maastikurattur Janika Lõiv.

7) VARIA (Piia)
Eestis on valitud rahvuslill, rahvuslind, rahvusloom, rahvuskala jne. Rahvusliblika valimine toimus 2017. aasta
lõpukuudel ja enim hääli sai ..... . Nimeta Eesti rahvusliblikas!
Vastus: Eesti rahvusliblikas on pääsusaba.

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4susaba

8) LOODUS (Anne-Ly)
Miks on sel aastal õunad eriti ussitanud?
VASTUS:“ Õunaussil“ ehk õunapihlakakoil oli pihlakaid söögiks vähe, seetõttu valisid nad teise toidulaua: õunad

9) LÄTI (Enno)
Millise Läti ja Eesti vahelise tüli lahendas 1920. aastal Briti kolonel Stephen George Tallents, kuna riigid
omavahel ei suutnud kuidagi kokku leppida?
Vastus: See oli Valga jagamine kaheks. (Tallentsi otsuse järel soovis Läti valitsus protestiks tagasi astuda.
Läti parlament ei rahuldanud tagasiastumispalvet, vaid eraldas 50 miljonit rubla Valka väljaehitamiseks.
10) MULGI KULTUUR (Alli)
2019. aastel anti vällä Mulgimaa suure
kirämihe romaan „Maskide defilee“,
kun om pallu mulgikiilsit salme kah sehen.
Kes om selle raamadu autur?
Vastus. Nikolai Baturin

11) MULGI KIRJANDUS (Anne)
Käesoleval aastal tähistatakse Leebiku vallas Helme kihelkonnas sündinud luuletaja ja kultuuritegelase Henrik
Visnapuu 130. sünniastapäeva. Oleme harjunud teda fotodel nägema Siurulaste sümboli – krüsanteemiga. Aga nii
mõnelgi fotol ehib ta kuuerevääri hoopis üks teine valgeõieline lill. Mis lill?
Vastus Poeedinartsiss
Allikas: https://ajapaik.ee/photo/161122/gailit-august-ja-henrik-visnapuu/

12) MUUSIKA (Kaire)
"Ei ole üksi ükski maa" on Eesti helilooja Alo Mattiiseni isamaaline laul 1987. aastast, mille sõnade
autor on Jüri Leesment. Korduvalt on "Ei ole üksi ükski maa" olnud ka laulupidude repertuaaris. Mida
öeldakse laulus Mulgimaa kohta?
https://www.youtube.com/watch?v=LKpk601H0ss

Vastus: Kas jääb ka nii, et Mulgimaa eal pügada ei lase end?

13) MULGI KEEL (Alli)
Viinakuu, porikuu, lehelangemiskuu, simunakuu, rehekuu - Mes kuu sii om?
Vastus: oktoober

14) VILJANDI VALD (Piia)
Nimeta kirik, mis on sellel 1937. aastal tehtud fotol?

Vastus: Paistu kirik, sel aastal tähistas oma 786. aastapäeva.

15) MULGI VALD (Annely)
Kellest on jutt? Sündinud Tallinnas , aga lõpetanud Nuia keskkooli. Erialalt farmatseut. Hobist sai tema elutöö.
On osalenud üld- ja noortetantsupidudel kokku 18 korral 48 kollektiiviga. Ta oli 2015. aastal üks neljast MTÜ
Tantsupeomuuseumi asutajatest. Viimaseks koostegemiseks jäi eestlaste Talvetantsupäev Helsingis tänavu 15.
veebruaril. 2010. a anti talle folkloorijuhi kõrgem kategooria.

VASTUS : Anneli ARRASTE (25.09.1954–31.03.2020)

16) TÕRVA VALD (Anne)
Tõrva Raadio 99,0 MHz on kohalike noorte algatus, mis kestab siiani ja sai alguse... mis aastal?
Vastus: Tõrva Raadio sai alguse 2014.aastal

17) VALIKU KÜSIMUS (Enno)
Mis ametimees oli keskajal kalkar?
a) Surnumatja
Vastus:

b) Koristaja

c) Lubjapõletaja

c) Lubjapõletaja

18) VARIA (Piia)
Kuidas on anagramm ILUS IDEAAL seotud Arvo Pärdiga? Märgi vastusesse ka anagrammi lahendus!
Vastus: Leida Laius, filmi „Ukuaru” režissöör. Filmis kõlab Arvo Pärdi Ukuaru valss.
19) LOODUS (Anne-Ly)
Mis koht on pildil?

VASTUS: Loodi looduspark ja liivapaljand. Rahva keeli Loodi põrguorg.

Loodi Looduspargi põhjaosa moodustab Viljandi ürgorg, mida peetakse Sakala kõrgustiku vanimaks
ürgoruks. Lõuna poole jäävad Sinialliku linnamägi ja Paistu ürgorg, kus esineb arvukalt paljandeid.
Huvitav teada: Loodi-Püstmäel kasvab üks Eesti vanemaid ja suuremaid euroopa lehise puistuid. Loodi
mõisa taga on Paistu tehisjärv, mille kõrvalt saab alguse matkarada. Rada kulgeb mööda reljeefset maastikku
ja jõuab suurima paljandini, mida rahvasuus kutsutakse Loodi põrguks. Paljandi alumises osas on koobas,
kust väljub allikas

20) MULGI KULTUUR (Alli)
Siin om üits mõistatus, mes käip üte tüüriista kotta. Mes tüüriist sii om?
Mõtsas üles kasunu, tulep nurme ruukme?
Vastus: Karuägel

21) SOOME-UGRI (Anne)
Mitmes Soome-Ugri kultuuripealinn on Abja-Paluoja?
Vastus: Seitsmes kultuuripealinn
1.

Udmurdi küla Bõgõ (2014),

2.

Setomaa küla Obinitsa (2015),

3.

Ungari küla Iskaszentgyörgy ja Vezprémi linn (2016)

4.

Karjala küla Vuokkiniemi (2017)

5.

Mari Vabariigis asuv Šorunža (Untšo) küla (2019).

6.

Baškiirias asuv Miškino küla (2020)

7.

Mulgimaal asuv Abja-Paluoja linn (2021)

Allikas: https://fennougria.ee/avasta/kultuuripealinnad/

22) ESE (Enno)
Millise ametimehe tööriistade hulka see teie laudadel ringlev ajalooline tööriist kuulub?
Vastus: Sadulsepa (pitskruvi). Seda kasutasid tolleaegsed sadulsepad hobuse rakmete, sadulate,
sedelgate, leide ja igasuguste muude nahatööde tegemisel.
23) MOSAIIK (Kaire)
Kes on pildil? Vastus: Kati Ojaloo
1-3 ruutu 4 p
4-6 ruutu 3 p
7-9 ruutu 2 p
10-12 ruutu 1 p
Iga avamise vahel 20 sekundit!

