
Mulgimaa Peremäng on lõbus kogupere mäng, 

kus ühe päeva jooksul on võimalus külastada 

erinevaid Mulgimaa külasid, talusid, 

looduskauneid paiku.  

Igas kohas ootavad teid põnevad ülesanded, 

õpitoad, ekskursioonid, ajaloolised 

meenutused. 

Igat punkti külastades on võimalus saada viis 

punkti – selleks tuleb teha erinevaid ülesandeid 

– osavusmängud, küsimused Mulgimaa kohta jne 

Peale mängimist saatke templitega leht: 

Mulgi Kultuuri Instituuti, Kevade 1, Tõrva 

68605 Valgamaa või jätke viimasesse kohta, 

mida külastate. 

 

Info kõigi sündmuste kohta leiad FB Mulgimaa 

Peremängu sündmuse alt. 

https://www.facebook.com/events/48737497

8076148/ 

Viiele küsimusele vastamine tasuta. Toitlustus, õpitoad ja 

tegevused on minimaalse tasuga. 

 

Mis toimub? 

Halliste kihelkond 

Uue-Kariste rahvamaja ja Mulgi Külamuuseum  (avatud ainult 5. 

juulil) 

Mõisa tutvustav matk, otsimismäng, kohvik. 

Aeg: 11.00 igal täistunnil kuni 15.00 

Kontakt: 5204 205 

 
Mulgi Ukuvakk, Abja –Paluoja linn 

Viltimine, paelte punumine, kamast mulgi toitude 

tegemine. 

Aeg:12.00 – 18.00, kontakt: 514 0427 

Pajumäe talu ja Maarise Meekoda Abja vald 

Piimasaadused, linakasvatus, mesindus, veised, 

hobused,  mesilassuitsiku süütamine. Hommikune 

lüps kell 6.00 

Aeg: 10.00 – 20.00, kontakt: 5691 8431 

 
Karksi kihelkond 

 
Kitzbergi majamuuseum, Karksi vald 
Ülevaade kirjaniku elust, teostest jne.  

Aeg: 10.00 – 16.00, kontakt: 433 1116 

 
Naatsaku talu, Karksi vald 
Tutvumine taluga -kitsed/lambad, metssead; 

muna otsimine, puu lõhkumine, vikati teritus jne. 

Aeg:10.00- 12.00 või 14.00-15.00. 

Kontakt: 5661 6821 
 

Karksi Kultuuriselts, Karksi küla 

Kolhoosituba, memme-taadi kamber, 

taaskasutuskeskuses töötuba: kaltsuvaiba kudumine. 

Aeg: 10.00 – 16.00, kontakt: 5342 8070 

 
Tuhalaane Külaselts 

Vana-aja mängud:  kotisjooks, paarisjooks, 

mäkkejooks, „soola kaalumine“, kompadel 

kõndimine. 

Aeg: 11.00 – 16.00, kontakt: 514 8840 

 
Murri Häärber  

Mulgi karaski valmistamine, rütmipillid, näpunööri 

valmistamine, rahvuslikud mängud /kassikangas,  

Aeg: 12.00-15.00, kontakt: 5695 8776  
 

Lilli Looduskeskus (avatud ainult 1 august) 

Loomade tundmaõppimine, tõukeratastega 

maastikumäng, taimedest järjehoidja meisterdamine. 

Aeg: 12.00; 14.00; 16.00, kontakt:  513 2994  

 

 

 

 

     Kogu siia mängupunkte ja templeid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/487374978076148/
https://www.facebook.com/events/487374978076148/
http://mulgimaa.ee/mulgimaast/kihelkonnad/halliste/
http://mulgimaa.ee/mulgimaast/kihelkonnad/karksi/


 

 

Ole hea ja vasta paarile küsimusele, et Mulgimaa 

Peremängu veelgi paremaks teha 

 

 

Mis meeldis mängu juures ? 

…………………….…………..……...……. 

…………………….………….……………. 

………………………………………..……. 

………………………………………..……. 

 

Mida võiks mängu juures muuta ? 

…………………….…………..……...……. 

…………………….………….……………. 

………………………………………..……. 

………………………………………..……. 

 

Mis/kus oli kõige toredam elamus? 

…………………….…………..……...……. 

…………………….………….……………. 

………………………………………..……. 

………………………………………..……. 

 

Nimi………………………………………. 

Telefon……………………………………. 

E-post……………………..………………. 

 

NB! Täidetud lehe võid jätte ka viimasesse kohta, 

mida külastad peale teist mängupäeva. 

 

 

Paistu kihelkond 
 

Mulgi Savikoda, Loodis 

Saab teha ise endale tassi, nööbi. 

Aeg: 10.00 – 18.00, kontakt 5665 3819 

 
Mulgi Madli asukohaga OÜ Metsarõõmu, Sultsi 

(avatud ainult 5. juulil) 
Kasevihtade valmistamine, joonistamine, põllult võimalik 

maasikaid suhu pista. Maasikate ost! 

Aeg: 10.00-15.00, kontakt: 5345 5145 

 
Tarvastu kihelkond 
 

Tarvastu käsitöökoda  

Paelte punumine -näpunöör, kirivöö jne, kangastelgedel 

kudumine, aarete jaht. Avatud kohvik. 

Aeg: 10.00-16.00, kontakt: 5668 2230 

 
Tarvastu kullamägi 

Mäng “Rahapaja otsingud Kullamäel”. 

Aeg: 11.00, 13.00 ja 15.00, kontakt: 512 4648. 

 
Tarvastu Peetri kogudus  

Filmiprogramm Eesti Filmiarhiivist. 

Ristsõnamõistatus, võimalus tõusta kirikutorni. 

Aeg: 12.00; 14.00 ja 16.00, kontakt: 5288 204 
 

Kärstna mõis (avatud ainult 5. juulil) 
Meisterdamise tuba, rahvuslikud sportlikud mängud, 

ringkäik Kabelimäel uinuva lõvi ning kabeli juures. 

Aeg: 09.00 - 16.00, kontakt 526 2901 

 
Helme kihelkond  
 

Christine Gild, Hummulis 

(avatud ainult 5. juulil) 
Õpitoad ja matk „ Mulgi kambris“, loeng Mulgi mustritest, 

enesele kaitsvate märkide tikkimine. Kaaruspaela tegemine, 

matk, kohvik 

Aeg: 10.00-17.00, kontakt: 5858 6732 

 

 

MULGIMAA 

PEREMÄNG 

 

Mulgimaal, sääl on hea elada! 

Kõikjal ilus loodus, viljakandev maa. 

Sääl on uhked metsatalud, 

suured jõukad Eesti talud, 

kena neiu ka kaasaks sealt saad! 

  
 

5. juuli 2015 

1. august 2015 

 

             

 

        

http://mulgimaa.ee/mulgimaast/kihelkonnad/paistu/
http://mulgimaa.ee/mulgimaast/kihelkonnad/helme/

