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Sigrid Koorep

Laupäeval tõmmati esimest korda Mulgimaal lehvima oma lipp, mille rahvas kevadel välja oli
valinud.

Lipp koondab viie ajaloolise Mulgimaa kihelkonna inimesi, kellest osa oli laupäeva pärastlõunal
kogunenud Mustlasse, et pärast lipu õnnistamist avada puuskulptuurid «Õnnelik Mulgi pere».

Uhke rongkäiguga, mida vedasid sinakalt lehvivate lippude alla koondunud mustakuuelised
mehed, suundusid kirikulised Tarvastu paisjärve kallastele. Seal ootasid avamist
puuskulptuurid.

Esiti oli kujudele linane kangas ülle tõmmatud, mistap andsid nad üpriski kena tondi mõõdu
välja. Kui katet kergitati, ilmusid sealt välja vilepilli mängivad lapsed, nende lapseootel ema ning
uhkes mustas kuues ja kaabuga peremees, kellele president Toomas Hendrik Ilves ka
Mulgimaa lipu kätte ulatas.

Enne Tarvastusse koondumist olid mulgid aga kohtunud Karksi-Nuias. Seal toodi Mulgi lipp
esimest korda rahva ette — mustades kuubedes mehed heiskasid selle Eesti ja Karksi valla lipu
vahele. Karksi vallavanem Arvo Maling kinnitas, et sinna see lipp ka jääb. Ta tähendas, et
sellest hetkest, kui Mulgimaal on oma lipp, astub ta uhkesse rivvi, kus ootavad juba Gröönimaa,
Ahvenamaa, Palestiina ja Setumaa.

Pärast seda, kui Karksi inimesed olid lipule oma õnnistuse andnud, liiguti Tarvastu Peetri
kirikusse, kus lipp Viljandi praosti Marko Tiituse teenimisel ka jumaliku õnnistuse sai.

Kirikuõpetaja sõnas, et see toiming ei tähenda õnnistuse palumist pelgalt sellele kangale, vaid
just nendele inimestele ja kogukonnale, kes lipu alla koonduvad.
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Tseremooniast oli osa saama tulnud terve kirikutäis rahvast. Pingid said rida-realt täis ja inimesi
jäi veel püstigi seisma. Seinte ääres seisid 11 Mulgimaa omavalitsuse juhid, kellest igaüks
hoidis käes linaõievärvi lippu.

Pärast seda, kui president Toomas Hendrik Ilves oli lipule sümboolse hõbenaela sisse löönud,
tähendas ta rõõmuga, et Mulgimaal on nüüd oma õnnistatud lipp. President tõdes, et mulkidel
oma Mulgi riiki vaja ei ole, mis sellest, et setodel on kuningriik. «Aga mul oleks väga heameel,
kui me paneksime seljad kokku ja meil oleks üks Mulgi omavalitsus,» lausus ta ja lisas, et
sellega suudetaks palju saavutada. «Lipp on meil olemas, nüüd on vaja ainult tegutseda.»
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