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Ragnar Kond, Mulgimaa
Toimetas Merili Nael

  

Täna Tarvastu kirikus pühitsetud lipp on Mulgimaa üks tähtsamaid sümboleid, mis väärtustab
ühtsust ja koostööd. President Toomas Hendrik Ilvese hinnangul võiks Mulgimaa vallad
tulevikus koonduda ühte omavalitsusse.

      

Täna on Mulgimaa jaoks üks olulisemaid päevi, sest Mulgimaa lipp on nüüd õnnistatud. Varem
seda kui üht olulisemat sümbolit mulkidel polnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

  

Ideekonkurss oli karm - kokku laekus üle kuuekümne töö kolmekümnelt autorilt. Esmalt valisid
oma lemmikud Mulgimaa omavalitsused, seejärel pandi need rahvahääletusele.

  

Viljandi mehe Tõnno Habichti kujundatud Mulgimaa lipu põhivärv on linaõie sinine, veel on lipul
Mulgi kuuele viitavat musta, valguse värvi valget ja punane, mis kujutab Eestis ainulaadset viie
sõlmega kaaruspaela. Viis sõlme tähendavad viit Mulgimaa kihelkonda.

  

"Mulgi lipp on ju tähtis asi. Siiani on mulgid olnud ilma liputa. Aga see ühendab mulke, võtab
mulgid kokku ja kõigi Mulgi vallavalitsuste juures saavad need lipud masti tõmmatud, ka
kodudes," rääkis Mulgimaa giid ja Tarvastu Teataja toimetaja Kristi Ilves.

  

Kirikust suunduti rongkäigus Tarvastu paisjärve äärde, kus nüüd on puuskulptuuride kogu
"Õnnelik Mulgi pere". Selle valmistamiseks kulus kaks kuud ja võimsad lehisepalgid on pärit
Kärstnast. Mulgi kujusid on märgata mujalgi, kuid peret seni polnud.

  

"Sai palju visandeid tehtud ja korrigeeritud ja lõpuks kujunes välja selline perekond, kus on kolm
istuvat last - tüdruk lehvitab, poiss mängib vilepilli ja kolmas poiss istub, käed ümber põlvede.
Mees ja naine on tagaplaanil," selgitas skulptor Martti Kalamees.
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President Toomas Hendrik Ilves soovib, et mulgid koonduksid üheks omavalitsuseks. "Ma
arvan, et meil mulkidena oma riiki pole vaja ehk Mulgi riiki pole vaja. Tõsi küll, setodel on oma
kuningriik. Aga mul oleks väga hea meel, kui paneksime oma seljad kokku, et meil oleks ühine
jõud ja üks Mulgi omavalitsus. Sellega suudame tulevikus väga palju saavutada," rääkis
president.

  

Tõrva Tilde sõnul ei tohiks unustada oma kultuuri. "Ja et majandus oleks, et ärimehed poleks
sellised, kel küüned oma poole, vaid laseks Eesti majandusel ilusasti areneda, et põllumajandus
jälle saaks areneda nagu varem, et Eestimaa oleks jälle õitsel nagu varem," lisas ta.

  

Taas kõlas täna üleskutsele mulkidele üle ilma - tulge tagasi koju Mulgimaad arendama.

  

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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