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SISSEJUHATUS 
 
Hea lugeja, 
 
Sa hoiad käes Mulgimaa Arenduskoja strateegiat aastateks 2007 -2013, mille valmimise tingis 2006 
aastal käivitunud „Eesti RAK-i EL-i struktuurifondide kasutusele võtuks – ühtne programmdokument 
2004-2006. Strateegia võeti vastu üldkoosoleku poolt 27. juuni 2008. aasta. Strateegia muudatuste 
sisseviimise tingis kolme aasta jooksul saadud kogemused, vajadus strateegia täpsustamisele ja 
üheselt mõistetavusele. Strateegia muudatused kinnitati üldkoosoleku otsusega 09. detsember 2010. 
aasta. 
 
Kohaliku initsiatiivi arendamine – LEADER-tüüpi meede - selle eesmärk oli toetada algatust ja 
koostööd kohaliku elu edendamiseks maapiirkonnas ning saada kogemusi Leader tüüpi tegevuste 
rakendamiseks aastatel 2008 – 2013. 

Mulgimaaks nimetatud piirkond oli XIX sajandi lõpuni mulgi keele alusel selgelt eristatav 
etnograafiline ja lingvistiline ala, Muinas-Sakala maakonna järeltulija. Selle kunagine sõjakas 
elanikkond sai ülemöödunud sajandil teise hingamise. Selle põhjus on rahva jõukus. 

Tänapäeval märgistab ja määrab Mulgimaa viit kihelkonda (Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja 
Tarvastu) paraku vaid teatud rahvarõivaste tüüp ja vanemate inimeste seas ka mulgi ehk Lõuna-Eesti 
keele läänemurde leviala. 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda (tegevusgrupp) ühendab endas  kultuuriloolise Mulgimaa viie 
põhjapoolse omavalitsuse territooriumil tegutsevaid  ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone ja 
omavalitsusi. Tänapäevase haldusjaotuse järgi   on need viis omavalitsust   Abja, Halliste, Karksi ja 
Paistu vallad ning Mõisaküla linn.  

Tegevuspiirkond on ajalooliselt , majanduslikult, kultuuriliselt, sotsiaalselt ja geograafiliselt 
põimunud. Mulgimaa Arenduskoda on oma tegevustes piirkonda väärtustav , arendav ning esitlev. 
Ressursside kasututusel on rõhuasetus paikkonna elujõulisuse suurendamisel ning  omapära ja 
ainulaadsuse  esiletoomisel.  Nendeks on  traditsiooniline mulgi kultuur, arhitektuur, traditsioonid.  
Vana väärtustamise kõrval otsime samas uusi innovatiivseid  kaasaegseid ideid. Tähtis on 
koostöövõrgustike arendamine eelkõige ühistegevuse ja  turunduse valdkonnas, noorte kaasamine ja 
enesealgatus. Kuna piirkond on  ühenäoline, on  kokkuvõtlikult  meie eesmärk sõnastatud   meie 
ühise väärtusena, tevikuna  : „KOOSTÖÖLÄTE  - MINU MULGIMAA! „ 

Leader tegevuste raames toimiv koostöö ja partnerlus on piikonna edasiviivaks jõuks ning loob  uusi 
võimalusi. Just seepärast kasutame me  Leader – meetme tähtsust rõhutavalt   mulgikeelset sõnumit -  
LEADER LÜÜP MULGIMAA VÄRATI VALLA! 

Käesolevas strateegias on toodud võimalused ja meetmed Mulgimaa arenduskoja visiooni 
realiseerimiseks. 

 
Strateegia  koostamisel on kaasatud erinevad sektorid, partnerid, huvigrupid, sihtgrupid,  arvestatud 
nende ettepanekute ja uudsete ideedega. Koostööna seatakse ühised  strateegilised eesmärgid, millega 
antakse võimalused ja luuakse  lisaväärtused piirkonna arenguks. 
 
Strateegia valmimisele on kaasa aidanud Mulgimaa inimesed, kes on uhked oma väärtuste, kultuuri, 
traditsioonide ja elukoha üle. 
Julgustagu Mulgimaa Arenduskoja strateegia haarama kinni igast uuest ideest, et  selle abil muuta 
Mulgimaad ettevõtlikumaks, atraktiivsemaks, puhtamaks, sõbralikumaks. 
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KASUTATUD PÕHIMÕISTED 
 
Strateegia – on dokument, mis sisaldab piirkonna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise ja edasise arengu suundi ning 
eelistusi. Strateegia vastuvõtmine ja muutmine on üldkoosoleku pädevuses. 
   
Tegevusgrupp  – paikkonna arendusstrateegia elluviimiseks moodustatud kolmest osapoolest 
(ettevõtlus- , mittetulundussektor ja omavalitsused) koosnev organisatsioon, mis vastab tegevusgrupi 
kohta esitatavatele nõuetele LEADER määruse mõistes. 
 
MTÜ – Mittetulundusühing (lühend MTÜ) on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või 
põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.  
 
Innovatsioon ehk uuendus – avaras tähenduses igasuguse inimtegevuse tulemusel saavutatud 
uuenduslikkus või uudsus.  

Meie jaoks on uus: oma ettevõttest ja  tegevusest tulenev uuendus, uuenduslik piirkonnas s.h vallas, 
Mulgimaa traditsioonidel ent kaasaegsel lähenemisel põhinev, globaalselt – maailma haardes uus, 
tehnoloogiliselt uus, uute vajaduste lahendamine uute „tööriistadega“ või uuesti avastatud vanal 
kombel k.a disain. 
 
Missioon – kirjeldab organisatsiooni olemasolu põhjuseid ja suunda. 
 
Projekt – täpselt kavandatud ühekordne ja tähtajaline tegevuste kogum koos eelarvega kindlaks 
määratud tulemuse saavutamiseks. 
 
SWOT-analüüs – meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. Tuleneb 
ingliskeelsete sõnade (strengths ‘tugevused’, weaknesses ‘nõrkused’, opportunities ‘võimalused’, 
threats ‘ohud’) algustähtedest. 
 
Tegevus – kasusaaja poolt elluviidav toiming. 
 
Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida tegevusgrupil on vaja täita 
püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 
 
Vastutaja – isik, huvigrupp või kasusaaja, kes algatab, viib läbi ja/ või vastutab tegevuse läbiviimise 
eest. 
 
Visioon – tegevusgrupi tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada. 
 
Väikeettevõte – on ettevõte, kus töötab kuni 100 töölist. 
 
Asendusinvesteering – investeering, mille abil lihtsalt asendatakse olemasolev ehitis (ehitise osa), 
masin või seade uue ajakohastatud ehitise või selle osaga, masinaga või seadmega ilma tootmismahtu 
vähemalt 25% võrra suurendamata või tootmise iseloomu või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikumalt 
muutmata. 
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I ÜLDOSA 

 
1.1. TEGEVUSGRUPI  ASUTAMINE 

 
Karksi-Nuias asutati 4. aprillil 2006 aastal Abja, Halliste, Karksi ja Paistu valla ning Mõisaküla 
linna omavalitsusi, ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid koondav mittetulundusühing Mulgimaa 
Arenduskoda. 

 
4.04.2006. sõlmiti mittetulundusühingu Mulgimaa Arenduskoda  asutamisleping, võeti vastu 
põhikiri ning valiti 7- liikmeline juhatus. 

 
MTÜ-l Mulgimaa Arenduskojal oli  32 asutajaliiget ning on tegemist avatud liikmelisusega 
ühinguga.  

 
Asutajaliikmed jagunesid järgnevalt: 
 

   8 ettevõtluse esindajat 
19 mittetulundussektori esindajat 
 5 omavalitsuste esindajat 
 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja asutamisleping on lisatud strateegia lisana (Lisa 1). 

 
1.2. TEGEVUSGRUPI  LIIKMELISUSE KASV 

 
Mulgimaa Arenduskoja liikmeskond on avalik ja avatud uute liikmete vastuvõtuks. Perioodil 2006. 
– 2010. aastal on tegevusgrupi liikmete arv kasvanud 32-lt asutajaliikmelt 64-le liikmele. Kohalike 
omavalitsusi antud ajavahemikus tegevusgrupiga liitunud ei ole.  
Pankrotistumise tõttu on lahkunud üks liige ning juurde on tulnud 31 uut liiget. 
 
Strateegiale on lisatud ajavahemikus 2006.- 2010. aasta liikmeks astunud organisatsioonide 
nimekiri (Lisa 2). 

 
1.3. TEGEVUSPIIRKOND 

 
Mulgimaa Arenduskoda hõlmab 5 omavalitsuse piirkonda Lõuna-Viljandimaal, mida ühendab 
kuulumine Mulgimaa koosseisu. Geograafiliselt kuulub tegevusgrupi piirkond Viljandimaa 
lõunaossa ning moodustab kompaktse 1010 ruutkilomeetri suuruse ala, mida lõunast piirab Läti 
Vabariik, idast Valga maakonna ja läänest Pärnu maakonna piir.    
 
Tegevuspiirkonda kuuluvad 5 omavalitsust – Abja vald, Paistu vald, Halliste vald, Karksi vald ja 
Mõisaküla linn. Omavalitsuste sümboolika ja sümboolika seletused on toodud lisas 3. 
Tegevuspiirkonna elanike arv Statistikaameti andmetel seisuga 1. jaanuar 2007.a. on 11 313;  
2010..a. seisuga 9997. (Alus: Põllumajandusministeerium) 
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Mulgimaa Arenduskoja statistilised näitajad Statistikaameti andmetel, aastail 2007 ja 2010. 
 

     

 
Rahvaarv 
2007 

                                               
                       
      
Rahvaarv 
2010 

Pindala, 
km²     

Asustustihedus 
elanikku km² kohta 

2007.a.seisuga 
Halliste vald 1 811 1698 267,09 6,8 
Karksi vald 4 080 3540 321,45 12,7 
Abja vald 2 755 2373 290,21 9,5 
Mõisaküla linn 1 051 897 2,20 477,7 
Paistu vald 1 617 1489 128,59 12,6 
Kokku:                                    11 314           9997       1009,54 
 

Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 92 § 3 lg 3 elanike arvu kindlaks tegemisel enne 
taotluse esitamise tähtaega lähtutakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta kohta 
Statistikaameti kogumikuks "Linnad ja vallad arvudes" avaldatud andmetest. 
 
Põllumajandusministri määruse 27.09. 2010  nr. 92  par. 3 sätestab nõuded kohaliku tgevusgrupi 
tegevuspiirkonna kohta, mille  lg. 2 alusel peaks tegevusgrupi tegevuspiirkonna elanike arv olema 
vahemikus 10 000 – 100 000. Tulenevalt  Eesti  elanikkonna arvu üldisest vähenemisest, on 
vähenenud ka elanike arv Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas. Seega on tgemist põhjendatud 
erisusega, mis on lubatud nimetatud määruse par. 3 lg. 2. 

 
 1.3.1. TEGEVUSPIIRKONNA AJALOOLINE KÄSITLUS 
 

Mulgimaa on mägede, sügavate orgude ja järvede kodu, mille looduskauniks teljeks on Halliste 
ürgorg.  

Mulgimaaks nimetatud piirkond oli XIX sajandi lõpuni mulgi keele alusel selgelt eristatav 
etnograafiline ja lingvistiline ala Lõuna-Eestis, Muinas-Sakala maakonna järeltulija. 19. sajandi 
teist poolt ja 20. sajandi algust peetakse Mulgimaa hiilgeajaks. Just mulgid olid esimesed talupojad 
Eestis, kes pärast pärisorjusest vabanemist alustasid talude päriseksostmist. Linakasvatus ja –
töötlemine, samuti mitmekülgne käsitöö, aiandus ja põllumajandustoodete laiaulatuslik eksport olid 
need, mis aitas mulgid heale järjele ning panid aluse Mulgimaa rikka kohaliku kultuuripärandi 
õitsemisele ja arenemisele. Sel ajal omandasid mulgid uhke, tööka ja jonnaka rahva maine. 
Laulusõnad ütlevad "Mulgimaal, seal on hea elada. Kõikjal ilus loodus, viljakandev maa. Seal on 
uhked metsasalud, suured jõukad Eesti talud.."  

Tänapäeval on küll linakasvatus ja suured jõukad talud piirkonnast praktiliselt kadunud, kuid 
Mulgimaal on säilinud ajalooline kultuuripärand, osaliselt ka murdekeel. Piirkonnal on ühine 
identiteet, mida seovad  unikaalsed rahvariide-elemendid (mulgi kuub, mulgi kaabu, puusapõll ja 
tikandid-mustrid). Üle Eestiliselt on tuntud mulgimehe kuvand ja mulgi kuube ehtiv punase 
kaaruspaela ornamentika, mis illustreerib ka Mulgimaa Arenduskoja strateegiat. Mulgi toitudena on 
tuntud mulgi kapsad, mulgi puder, mulgi korp jms. Mulkidel on oma tähtpäevade kombestik, omad 
traditsioonid ja laulud.  
 
Mulgi kultuuri ja traditsioonide kandmiseks on loodud Mulgi Kultuuri Instituut (MKI), mille on 
asutanud kõik ajaloolise Mulgimaa omavalitsused ühiselt.  
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1.4. MULGIMAA  MAJANDUSLIK  OLUKORD  
 
Majanduslikult seob piirkonda ühine huvi ettevõtluse, eriti just väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtluse arendamiseks, et luua kvaliteetseid töökohti säilitades samas rahuliku ja kauni 
elukeskkonna. Samuti on suur huvi piirkonna ettevõtete, talude ja organisatsioonide suurema 
koostöö vastu, mille tulemusel paraneb konkurentsivõime ja on võimalik ka mitmeid ressursse 
otstarbekamalt kasutada. Tegevusgrupi üheks eesmärgiks on ka laiemalt tutvustada mulgi brändi 
ning luua brändi kujundus, mida on võimalik kasutada toodete ja teenuste turustamises ning 
piirkonna mainekujunduses.  

Selleks, et sügavuti mõista selle tegevus piirkonna ühtsust, pole vajagi muud, kui tutvuda veidi 
Mulgimaa ajaloo ning omavalitsuste sümboolikaga (Lisa 3). 
 

1.5. TEGEVUSGRUPI ARENG JA KOGEMUSED 
 

Eesti taasiseseisvumise ajal on piirkonna areng olnud prioriteediks ettevõtlus-, 
mittetulundussektoril ja omavalitsustel. Eesti Riiklikus Arengukavas (RAK) on olnud mitmeid 
programme toetamaks paikkonna arengut: Interreg piiriülene programm, Phare, Balti-Ameerika 
partnerlus programm, Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) jne. Mulgimaa Arenduskoja 
liikmetel on nii riigi sisese- kui ka rahvusvahelise koostöö kogemused. Rahvusvahelised 
koostööpartnerid on omavalitsustel Soomes, Rootsis, Lätis, Poolas, Saksamaal ja Austrias. 
Rahvusvahelist koostööga on haaratud nii ettevõtlus- ja mittetulundussektor. Strateegia lisas 4 on 
toodud näidisena mõningad projekti tegevused perioodist 2000. – 2007. aasta (Lisa 4). 
 
Kohaliku tegevusgrupi koostöö suurendamiseks ja kogemuste saamiseks on viidud läbi koolitusi ja 
õppereise nii Eestis, kui ka välisriikides. Oluline on olnud MTÜ liikmete võimestamine projektitöö 
osas. Tulenevalt kogemustest on ellu viidud või elluviimisel strateegia rakendamisele suunatud 
projektid (Lisa 5). 

 
II TEGEVUSGRUPI  ÜLESEHITUS JA ARENDAMISE KIRJELDUS  
 
2.1. MULGIMAA  ARENDUSKOJA TEGUTSEMISE EESMÄRGID 
 

a.  Säästva arengu ja keskkonnahoiu  põhimõtetel hästi toimiv sotsiaalmajanduslikult ning   
     kaasaegse infrastruktuuriga  elanikele sobiva elukeskkonnaga maaelu 

b.  Oluliste teenuste ja vaba aja veetmise võimaluste olemasolu  külades 

c.  Tegevuspiirkonna elanike mulgimeelne  enesetunnetus ja ühtekuuluvustunne on elanike    
     hulgas  väärtustatud 

d.  Kohalikele toodetele ja teenustele  on loodud lisaväärtust ning väärtustatakse     
     piirkondlikku eripära  ja innovaatilisust 

e.  Maapiirkonnas on  konkurentsivõimeline ettevõtlus ja tagatud piirkonna elanike tööhõive 

f.  Loodus- ja kultuuriväärtused on optimaalselt ja jätkusuutlikult kasutatud arenenud  koostööl  
     põhineval turismiettevõtluses 

g.  Toimib koostöö erinevate sektorite vahel sotsiaalsete riskide vähendamiseks läbi toimivate   
     omaalgatuslike tegevuste ja koostöös  erinevate valdkondade vahel.  
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2.2. PEAMISED TEGUTSEMISE PÕHIMÕTTED 
 

2.2.1. Strateegia rakendamise ning rakendamisest teavitamise põhimõtted 

a. Mulgimaa Arenduskoja strateegiat (edaspidi strateegia) rakendatakse Mulgimaa Arenduskoja 
tegevuspiirkonnas 

b. Mulgimaa Arenduskoja juhatus töötab strateegia rakendamiseks välja asjakohased korrad ja 
rakendab neid 

c. Strateegia rakendamiseks kuulutab Mulgimaa Arenduskoda välja projektitaotluste 
vastuvõtuajad ja projektitaotluste kinnitamise tingimused ning avalikustab need Mulgimaa 
Arenduskoja tegevuspiirkonna  valla lehtedes ning Mulgimaa Arenduskoja veebilehel 
vähemalt kaheksa nädalat enne projektitaotluste vastuvõtuaja algust. 
 

2.2.2. Projektitaotluste valiku ning teavitamise  põhimõtted 

a. Projektitaotluste hindamise kriteeriumid, hindamise kord ning projektitaotluste 
paremusjärjestuse koostamise kord on avalik ja tegevuspiirkonna elanikele kättesaadav 
Mulgimaa Arenduskoja veebilehel 

b. Projektitaotlusi hinnatakse Mulgimaa Arenduskoja hindamise kriteeriumide põhjal  

c. Projektitaotluste pingerea kinnitab meetmeekspertide hindamislehtede koondite alusel 
Mulgimaa Arenduskoja juhatus  

d. Eksperthinnangu annavad hindamiskriteeriumide alusel  üldkoosoleku poolt kinnitatud  
meetmeeksperdid, kes täidavad hindamislehed. 

e. Hindaja ja projektitaotluse esitanud isik ei või olla “Haldusmenetluse seaduse” § 10 lõige 1 
tähenduses seotud isikud ja nimetatud seotuse olemasolu korral taandab osalev isik end selle 
projektitaotluse hindamises. 

f. Võrdlusandmete ja objektiivse tulemuse saavutamiseks viib hindamise läbi ka juhatus. 

g. Juhul kui taotluse  eksperthinnangu hindepunktide koond ja  juhatuse hindamise 
hindepunktide koond erineb viie või enama punkti võrra,  viivad hindamiseksperdid läbi 
täiendava taotluse analüüsi ja uue hindamise , mille kohta kantakse informatsioon 
hindamislehele. Antud hindamine on lõplik. 

h. Projektitaotluste otsuste tegemisel järgitakse „Haldusmenetluse seaduse” nõudeid ning 
strateegiat ja rakenduskava ja mid kehtestatud töökordasid. 

i.  Projektitaotluste valiku tegemisel järgitakse hindamistulemuste koondi põhjal  
hindamiskriteeriumites kehtestatud miinimumnõuet, vastavust Mulgimaa Arenduskoja 
strateegiale ning rakenduskavale, sealhulgas rakenduskava vastava meetme  piirkonna 
eelarvele. 

j. Projektide valikute tegemisel järgitakse ja toimitakse vastavalt Mulgimaa Arenduskoja 
projektide hindamise korrale 

k. Hindamistulemuste alusel moodustatakse paremusjärjestust aluseks võttes projektide 
pingerida 
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l. Peale hindamistulemuste kinnitamist juhatuse poolt väljastatakse projektitoetuse saajale 
Mulgimaa Arenduskoja kinnitus, et projektitaotlus vastab strateegias ja rakenduskavas seatud 
eesmärkidele 

m. Projekti kinnitamata jätmise otsus väljastatakse projektitoetuse taotlejale tähitud kirjaga 
taotluses toodud aadressil kahe nädala jooksul peale juhatuse poolt kinnitamise otsuse 
tegemist juhul kui taotlus ei vasta vähemalt ühele järgnevatest juhtudest: 
            1) taotlus ei vasta Mulgimaa Arenduskoja strateegiale ja rakenduskavale 
            2) taotlus ei vasta hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele 
            3) rakenduskavas nimetatud strateegia meetmele ettenähtud eelarvevahendeid ei jätku, 
arvestades piirkondliku jagamise põhimõtet 

n. Projektitaotlust võib rahastada ka osaliselt, kui rahaliste vahendite pingereas viimaseks jäänud 
taotluse kogumahus rahastamiseks ei jätku vahendeid.  Taotluse osaliseks rahastamiseks on 
vajalik taotleja nõusolek omaosaluse suurendamiseks puuduolevas mahus.  

o. Juhul kui taotleja ei nõustu osalise rahastamisega, siis eraldatakse projektitoetus pingereas 
järgmis(t)ele taotlus(t)ele, mis vastab hindamiskriteeriumites kehtestatud miinimumnõuetele 

p. Valituks osutunud projektide nimekiri (taotleja nimi, projekti nimi, summa) ja kõigi taotlejate 
nimekiri on avalikud ja kättesaadav Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna elanikele 
Mulgimaa Arenduskoja veebilehel 

 

2.2.3. Projektide valikut  tegeva  organi valimise põhimõtted.  

a. Projektide valikut tegev (hindamistulemusi kinnitav) organ on juhatus 

b. Juhatuse liige ja projektitaotluse esitanud isik ei või olla “Haldusmenetluse seaduse” § 10 
lõige 1 tähenduses seotud isikud ja nimetatud seotuse olemasolu korral taandab osalev isik 
end selle projektitaotluse kinnitamisestt, välja arvatud juhul kui projektitoetuse taotleja on 
kohalik tegevusgrupp 

c. Juhatuse liikmed on esindatud nii, et omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku 
omavalitsusüksuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus oleks alla 50%.     
 

 

2.3.  JUHTIMINE  JA TÖÖKORRALDUS 
 

Kõigekõrgemaks organiks on üldkoosolek, üldkoosoleku ainupädevuses olevad küsimused on 
fikseeritud põhikirjas. Tegevusgrupi juhatus on seitsme liikmeline, kus juures omavalitsuste 
esindajaid on alla 50 %.  
 
Juhatuse volituse aeg on kolm aastat, seega 2009. aastal valiti uus juhatus, kelle volitused lõpevad 
2012. aastal. Iga juhatuse liikme ülesandeks on oma piirkonna ettevõtete, organisatsioonide, 
omavalitsuste ja üksikisikute teavitamine ning koondamine, samuti vajaliku info kogumine. Juhatus 
käib koos vähemalt kord kvartalis, vajadusel ka sagedamini. 
 
2007. aastal võttis Mulgimaa Arenduskoja juhatus avaliku konkursi korras tööle 0,5 koormusega 
tegevjuhi.  2008. aastast alates on tegevjuht tööl täiskoormusega. Tegevjuhi ülesandeks on juhtida 
Mulgimaa Arenduskoja igapäevast tööd, viia ellu üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja 
täita üldkoosoleku ja juhatuse poolt vastu võetud otsuseid. Tegevjuht lähtub oma töös 
ametijuhendist. 
Tegevjuht võtab osa juhatuse koosolekutest kuid ei kuulu juhatusse hääleõiguslikuna. 
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Mulgimaa Arenduskoja kontor asub Mulgimaa keskel Abja-Paluojal ning kõigil on tagatud lihtne 
ning võrdväärne ligipääs. Tegevusgrupi haldamise funktsionaalsuse tagamine (keskus, ruumid ja 
nende kvaliteet, keskuse ülesannete selgus, ligipääs keskusele ja teabele,  tegevusgrupi töötajate 
ülesanded ja tegevus), selles osas piirkondliku koostöö tegemine.  
 
Raamatupidamisteenus oli 2008. aastani sisseostetud teenus, kuid alates 2008. aastast töötab 
raamatupidaja Mulgimaa Arenduskojas 0,8 koormusega. Raamatupidaja lähtub oma töös 
ametijuhendist. Raamatupidaja tädab ka konsultandi ülesandeid. Lähtuvalt tekkivatele vajadustele 
kaalutakse teenuste sisseostmist (näiteks projektijuht) ja partnerlust. 
 
Juhtorganitest  on tasustatud juhatuse liikmed, kes on kaasatud tegevusgrupi töökorraldamisse, 
projektide läbi viimisesse ja teavitamisse. Tegevjuhi ja juhatuse ülesandeks on Leader meetme 
rakendamisega seotud teavitused, kohaliku tasandi aktiviseerimine, projektide nõustamine, 
projektide hindamise ja menetlemise koordineerimine. Juhatuse esimees juhib juhatuse tööd ning  
teeb koostööd tegevjuhiga arendamise valdkonnas... 
 
Raamatupidaja ülesandeks on  finantsjuhtimine, vajadusel projektide finantsnõustamine. 
 
Tegevusgrupi haldussuutlikus on tagatud läbi omavalitsuste liikmemaksu, mis sõltub elanike 
arvust, tegevusgrupi liikmete liikmemaksu, sponsorluse ja projektitöö.  
Tegevusgrupi tegevuskulude finantseerimiseks kasutatakse sildfinantseerimist. Tegevust on 
võimalik mitmekesistada läbi erinevate projektide. Võimalik on, et perspektiivis hakkab Mulgimaa 
Arenduskoda nõudluse korral osutama ka tasulisi teenuseid. 
 
LEADER-tüüpi meetmest saadud toetusega teostatakse tegevusi, mis on elujõulised ja 
jätkusuutlikud ka abiprogrammi rahade lõppedes. Selleks kaalutakse hoolega läbi iga rahastatav 
tegevus ning analüüsitakse selle jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis.  

 
III TEGEVUSPIIRKONNA SOTSIAALMAJANDUSLIKU OLUKORRA 
KIRJELDUS  
 

Lõuna- Viljandimaa on mulkide kodupaik, keda  iseloomustavad mulgi keel ja kultuur, sealhulgas 
mulgi arhitektuur. Mulke on iseloomustanud ka visa kinnihoidmine oma põlistest traditsioonidest ja 
elukommetest. Hulgaliselt leidub ka fakte kultuuriloolisest Mulgimaast (Lisa 6). 

Kui ajalooliselt oli mulgi rikkuseks linakasvatus, siis praeguseks on põllumajanduses järjest 
domineerivamaks muutumas suurtootmine, arenenud metalli-, puidu- ja tekstiilitööstsus. 

Pärast põhjalikke reforme Eesti majanduses on külades ja väikelinnades elavad inimesed otsimas 
uusi võimalusi eneseteostuseks, mille üheks väljundiks on turism ja sellega seonduvad teenused.. 
Karksi vald on kaasatud Lõuna-Eesti turismipakettidesse. Kõiki valdasid läbib „Roheline turismi 
tee”. Paistut läbib VisoEst jalgratta tee.  Olulise väärtusega koostööks on Ruhja ja Karksi-Nuia 
vahelise teelõigu mustkatte alla viimine 2010-2011. aasta jooksul, mis toetab naaberriikide suhteid 
erinevas valdkonnas, see mõjub  Lõuna-Viljandimaale toetavalt eelkõige koostöö arendamisel 
Lätiga. 

Lõuna-Viljandimaale on järjest juurde tulnud majutusasutusi, toitlustajaid, aktiivse puhkuse 
pakkujaid. Mitmel poole teede äärde on üles pandud turismikaarte, on rajatud ja märgistatud 
matkradasid. Tuntuimad turismiettevõtted on  Kopra turismitalu Karksi vallas, Männiku turimitalu  
Paistu vallas, Oru-Nõlvaku Halliste vallas.  Neile on omane eraldatus looduses, konverentside ja 
seminaride korraldamise võimalused. Kõik turismitalud on omanäolised, mis loob olulist 
lisaväärtust.  
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Turismiobjektidena Mulgimaal võib käsitleda ka kirikud, mis kajastavad möödunud aegade 
kultuurilugu. Kahjuks ei ole kirikud turismihooajal avatud, eeldatavalt rahalise ressurssi nappuse 
tõttu. 

Paistu vallas asub  Holstre-Polli  Spordi- ja puhkekeskus, kus on suurepärased sportimisvõimalused 
nii sportlastele kui ka harrastajatele, laenutatakse spordivarustust, korraldatakse spordiüritusi. On 
olemas nii konverentsi kui ka majutusteenus. Maastikuliselt ei jää võimalused alla Otepää radadele. 

Talispordi võimaluste pakkumisega tegeldakse Karksi vallas, kus Maie mägi on populaarne koht, 
samas asub ka Kizbergi muuseum. 

Sportimisvõimaluste arendamisega tegelevad nii kolmas sektor kui ka omavalitsused nii nagu ka 
elanike vaba aja sisusamiseks võimaluste loomisega.  

Kõikide majutusettevõtete juures on korraldatud ka toitlustamine. Lisaks on Abjas 
toitlustusettevõtted Mulgi Kõrts ja Kilpkonna trahter. Viljandi  ja Karksi-Nuia vahel asub 
Metsarõõmu toidutare, Karksi-Nuias asub hubane kohvik kultuurikeskuses. 

Kuna ca 50% piirkonnast on metsa all, on mets oluline ressurss. Metsandus ja puidutöötlemine 
piirkonnas on üks olulisemaid tööstusharusid. Kui varem müüdi puitu ekspordiks, siis kasvav 
positiivne tendents on puidu töötlemine ja võimaldab kasutada kohalikku tööjõudu. Oluline osa on 
riigi metsadel, mida majandab Riigimetsamajandamise Keskus (RMK).  

Peamiselt on paikkonnas väikeettevõtet, üle 50 töötajaga ettevõtteid on alla kümne. Karksile ja 
Mõisakülale on iseloomulik metallitöötlemine ja masinaehitus. Olulised tööandjad on 
omavalitsused koos allasutustega.  

Mulgimaad on nimetatud ka Eestimaa viljaaidaks.  Pilku köidavad avard ja hästi haritud 
viljapõllud, kasutusel olev kaasaegne tehnika . Farmides on rakendatud automaatikat ja uusimaid 
tehnoloogijaid. Maa on suhtlisel kõrge boniteediga- keskmiselt 43 hindepunkti.  Tegeldakse 
teraviljakasvatusega, loomakasvatusega, köögivilja – ja marjakasvatusega.  Paljud ettevõtted on 
tuntud üle vabariigi ning ettevõtjad saanud  tunnustusi.Mahepõllumajanduse ja piimasaaduste 
tootmise valdkonnas on tuntud Abjas Pajumäe talu peremees Arvo Veidenberg, kes on saanud ka 
Aasta Põllumehe tiitli. Seakasvatuse arendamisel ja kaasaegae tehnoloogia rakendamisel on 
tunnustatud Paistu vallas OÜ Saimre Seakasvatuse juhti Toivo Tengi. Veisekasvatusega ja 
lüpsikarja kasvatuse osas on suuremad farmid piirkonnas Abja Farmid ja Animäe farm Paistu 
vallas. Harimata maade osatähtsus ei ole märkimisväärne. 

Seoses tootmise arenguga on  tõõjõu kasutus põllumajanduses oluliselt vähenenud ning inimesed 
spetsialiseeruvad ümber. Ka väiketalunike arv on kahanenud. Mitmed programmid toetavad  ümber 
spetsialiseerumist põllumajanduselt muule tootmisele. Kopra turismitalus kasvatatakse lihaveiseid, 
kes on ka maal saabuvatele turistidele huvi pakkuvad.  

Piirkonnas tegeldakse köögivilja – ja marjakasvatusega. Sellega tegelevad mitmed Halliste valla 
talud, kus on suured kurgi, kõrvitsa, maasika- ja vaarikaistandused.  Eesti puuviljakasvatuse hälliks 
ja sordiaretuse valdkonna südameks on Karksi vallas asuv Polli Aindusuuringute Keskus, kus on 
loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse  toel kompetentsikeskus ning antud  lisaväärtust 
marjade ja puuviljade töötlemiseks ja säilitamiseks. Töötlemiseks ostetakse teenust ka 
naabruspiirkonnast Lätist.  Aiandusuuringute Keskuses on aastakümnete jooksul arendatud Eesti 
tingimustele sobivaid puuvilja- ja marjasorte. Selles valdkonnas on oluline võimalus keskuse juurde 
luua turundussüsteem, mis korraldaks puuvilja- ja marjasaaduste kokkuostu ning  eksporti ja seega 
toetaks turundussüsteemi loomisega istanduste rajamisi  piirkonda ja tööhõive suurenemist. 
Stabiilne ja jätkusuutlik turundus annab kindlustunde toodete ja kaupade realiseerimseks. Pollis  on 
mitmeid viljapuude ja marjapõõsaste istikute kasvatajad, kes realiseerivad istikuid kõikjal 
Eestimaal. 
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Paistu vallas on alustamas ettevõte seenekasvatuse arendamist. Paikkonnas on mitmed mesindusega 
tegelevad väikeettevõtjad. 

Ajalooliselt väljakujunenud tööstskeskus on Mõisaküla, kus 19 . sajandil (1896) jõudis 
kitsarööpmeline raudtee. Siis rajati  sinna ka vagunitehas ja veduridepoo.  Raudtee oli käigus 1973. 
aastani. Tuntud oli ka ekskavaatoritehas, puidutööstus. Ka praegu toimib Mõisakülas nii metalli- 
kui puidutööstus. Inimeste oskused ja kogemused on ajalooliselt välja kujunenud. 

Tööstusliku keskusena onb tuntud ka Karksi-Nuia, kus ajaloos teada oleva EPT tootmiskoondise ja 
mängasjade tootmise baasil tomib jätkusuutlik metallitööstus ja puidutöötlemisettevõte.  Piirkonnas 
tegeldakse ka palkmajade tootmisega. 

Kõikides piirkondade valdades  tegeldakse ümarpuidu ümbertöötlemisega aga ka lõpptoodangu 
valmistamisega (mööbel, mööblidetailid jms.)  

Paistu vallas asub puidutöötlemisettevõte OÜ  Fraxinus, kes valmistab kõvast lehtpuidust 
kvaliteetset põrandalauda, mille järele on nõudlus ning mida eksporditakse mitmesse välisriiki. 
Kuna Eestis ei le kvaliteetset lehtpuitu piisavalt (saar, kask, tamm) , ostetakse sisse puitu teistest 
riikidest (Ukraina) 

Oluline oleks suurendada puidu kasutust lõpptoodangu valmistamisega kohapeal ning leida 
partnereid ja võimalusi toodangu ekspordiks. 

Abja-Paluojal on oluline tekstiilitööstus „Toom Testiil“ tsehh, mis parandab piirkonnas suures osas 
naiste tööhõivet. Valkmistatakse tekke, patju ja teisi vooditarvikuid. Toodangut eksporditakse 
mitmesse välisriiki. 

 Paistus asub spordijooke ja alkoholi tootev ettevõte  AS Liiwi Heliis, mis on välisturule eksportiv 
ettevõte. 

Kokkuvõtlikult on oluline järgnev: 

1.     Täiendava kohaliku potentsiaali ja ressursi kasutuselevõtt, millest olulisim on   
        turismimajanduse seisukohalt arvestatav loodusressurss, interaktiivsus, ajalooline väärtus,  
        tootearendus,“ tööturism“, uudne lähenemine traditsioonilisele majutusele ja toitlustusele,  
        erinevad tegevused piirkonnas (ühine, uudne, (inter)aktiivne tootearendus), temaatilised  
        tuurid. 

2.     Majanduse mitmekesistamine (ettevõtlikkus, uute ettevõtete loomine, paindlikkus ja loovus,  
        majanduslik turvalisus, riskide hajutamine, elujõuliste töökohtade loomine jms) on see,       
        milleni  jõuab olemaolevate ja võimalike uute programmide raames ettevõtmiste  
       toetamisega. 

3.     Tähtis on rõhku pöörata ühisele turundamisele erinevatesw valdkondades eesmärgiga jõuda  
       ka välisturgudele ning suurendada ekspordi mahtu.  

4.     Vajalik oleks piirkonnas töötleva ettevõtluse orienteeritus lõpptoodangu valmistamisele, nii  
        jääks rohkem vahendeid kohapeale, kasutatakse ressursse maksimaalselt ja on võimalik   
       luua  rohkem uusi töökohti. Lõpptoodangu tootmine eeldab elanike hariduse- ning oskuste  
       taseme  tõusmist. Paranevad sissetulekud aitavad kaasa sotsiaalse keskkonna paranemisele. 

 5.    Majanduse mitmekesistamise seisukohalt on oluline inimressurss, mille väljaõppe korral on  
        võimalik piirkonnas hakata arendama vähemtraditsioonilisi tegevusalasid 

6.     Hea kvalifikatsiooniga tööjõu  olemasolu. Kõrget lisandväärtust loovad töökohad piirkonna  
         elanikele.  
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7.      Arenenud infrastruktuur ja logistika 

 Piirkonnas pärsib ettevõtlust suurte läbivate riigimaanteede puudumine, ning kaugus suurematest 
linnadest. Piirkonda läbivad Imavere-Karksi-Nuia ja Valga-Uulu maantee. Iseloomulikuks on 
vallasisesed tihedad teedevõrgud (vallateed ja erateed), mis on suhteliselt halva kvaliteediga.  

 Tõsiseks probleemiks kogu piirkonnale on elanikkonna vananemine ja vähenemine. Elanikkond 
väheneb eelkõige negatiivse rände saldo ja negatiivse iibe tõttu. Rahvastik on valdavalt eestlased ja 
muust rahvusest inimesi on vähe. Elanikkonna vanuseline struktuur on järgmine: 0-18 aastaseid on 
16%; tööealisi – 62% ja pensionäre 22%.  

Alates 60 eluaastast hakkab meeste arv  naistega võrreldes vähenema, meeste lühema eluea tõttu. 
Piirkonnas on hästi väljaarendatud haridusautuste võrgustik: neli põhikooli, kaks Gümnaasiumi ja 
kaks Muusikakooli. Gümnaasiumid asuvad üksteisest vaid 15 km kaugusel ning võivad üksteist 
pärssida, kuid nii on ajalooliselt välja kujunenud. Lastehoiuteenus on rahuldatud alates kolme 
aastasest, varasem teenuse pakkumine ei ole piisav.  

Sotsiaalhoolekande teenused on jagunenud piirkonnas ühtlaselt. Kuna piirkond on eesti keskmisest 
majanduslikult vähem edukas on sotsiaalvaldkonnas oluline riskigrupp vähe kindlustatud pered.  

Kogu piirkonnale on omane väga aktiivne kultuuri ja seltsielu, mis on kogukonda siduv ja toetav. 
Seltsitegevuse arendamisega tegelevad koostöös kolmas sektor ja omavalitsused. Võimalus oleks 
piirkonnas turismiteenuste osutajatega koostöös kultuuri tutvusteseks korraldada rahvuslikke õhtuid 

IV ÜLEVAADE TEGEVUSPIIRKONNA ELANIKE JA SOTSIAALSET E 
GRUPPIDE VAJADUSEST 

Tegevuspiirkonda läbivad sarnased jooned, mis on aluseks ka strateegia koostamisele: 

Tugevused:  Nõrkused 

ajalooline geograafiline asend    Elanikkonna vananemine 

mulgi keel     Noorte väljaränne 

Põlised traditsioonid ja elukombed     Noorte passiivsus 

kohalik kultuuripärand    infrastruktuuri halb 
olukord 

kohalikud käsitöömeistrid    aktiivsete inimeste 
puudus 
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kaunis loodus, head looduslikud 
eeldused  

  koostöö vähesus  

ettevõtlust soodustav keskkond    igapäevane pendelränne 

Hästi toimiv seltsielu       puudub  

Head sportimisvõimalused   väljaehitamata spordikeskused 

tugev omaalgatus   teenindussfäär vajab arendamist 

Oktoober 2007 – veebruar 2008 viis Mulgimaa Arenduskoda läbi uuringu teemal ”Mulgimaa täna 
ja homme”, milles kutsuti Mulgimaa elanikke  vastama küsimustele oma kodukohast,  selle 
vajakajäämistest ning atraktiivsusest. 

Kolmveerand küsitletutest seostavad ennast eelkõige kas oma koduasulaga või Mulgimaaga  
 

 

 

 

 

 

 

  

  Mulgimaa  elukohana 

Kokku kolmveerandi küsitletute identiteet seostub eelkõige kas oma koduasulaga või Mulgimaaga,  
samas vaid pooled eelistaksid ka edaspidi elukohana oma praegust elukohta ning viiendik on valmis 
lähema aasta jooksul suurema või väiksema tõenäosusega Mulgimaalt lahkuma. Võimalik 

Viljandimaa 
elanikuna

7%

Mulgimaa 
elanikuna

19%

Eesti elanikuna
23%

Oma kodulinna/
koduküla 
elanikuna

50%

Ei oska öelda
1%
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lahkumine oleks eelkõige ajendatud töövõimalustest – kas sobivam töökoht ja/või kõrgem 
sissetulek on peamised motiveerijad elukoha muutmiseks. 
 
Rahulolu oma praeguse kodukohaga kui elukohaga on suhteliselt kõrge, 9 elanikku kümnest on 
oma praeguse elukohaga kas väga või pigem rahul. Väga rahulolevaid elanikke on teistest 
sagedamini noorte (kuni 24.a.), pensioniealiste (60.a. ja vanemad) ning lastega perede seas.  

Piirkonnas tervikuna on rahulolu on kõrgeim lastehoiuga (nii kättesaadavuse 
kui kvaliteediga) ning hariduse kättesaadavusega.  Rahulolematus on suurim ja hinnangud 
madalaimad teeninduse kättesaadavusega ning endale sobiva töö leidmise võimalustega. Samuti 
vaba aja sisustamisega ning sportimisvõimalustega (Halliste, Mõisaküla, Abja) Mõisaküla linnas on 
rahulolematus suurim teenindusega (õigemini selle puudumisega) 

Peamised arendusprioriteedid edasiseks:  
Piirkonna tugevuseks saab lugeda turvalisust, häid lastehoiu tingimusi ning võimalusi sportimiseks 
(Paistu ja Karksi vald) – need on tegurid, millega rahulolu on keskmisest kõrgemalt hinnatud ning 
mis mõjutavad üldist rahulolu oma elukohaga positiivses suunas.  
Piirkonna esmased arenguvajadused seonduvad eelkõige ettevõtlusega alustamise ja/või endale 
sobiva töö leidmise võimalustega ning teeninduse kättesaadavusega.  Kui ühelt poolt tajutakse 
probleemina teeninduse puudumist ja teisalt ettevõtlusega alustamist või sobiva töö leidmist, siis 
tundub olevat pinnas “küps”  väiksemate teenindusettevõtete tekkeks läbi kohaliku ettevõtluse 
ergutamise.  

 
Mulgimaa töökohana 

Sobivad töövõimalused ja ettevõtlusega alustamise võimalused on ühed olulisemad motivaatorid 
üldise rahulolu kujunemisel. Enamus vastajatest töötab kas oma koduasulas või Mulgimaal. Pooled 
vastajatest peavad ennast aktiivseteks tegutsejateks, olles valmis algatama uusi ettevõtmisi – 
nendest omakorda ca 70% on kas juba tegelenud, tegeleb praegu või mõtleb ettevõtlusega 
tegelemise peale. Seega potentsiaali hoiakute poolelt kas ettevõtlusega alustamise või muudes 
tegemistes kaasalöömiseks on. Ettevõtlusega alustamise suurimateks barjäärideks peetakse 
bürokraatiat asjaajamisel ja finantstoetuste kättesaadavust. Suhteliselt paremaks peetakse vastava 
informatsiooni kättesaadavust. Täiendkoolituse võimalused on enimoodatud nn universaalsetes 
valdkondades, kus samal ajal ka oskajaid suhteliselt enim on – keeled, raamatupidamine, 
arvutikasutus. 
 
Uuringu ”Mulgimaa täna ja homme” küsitlustulemused leiate strateegia lisast (Lisa 7). 

 
V STRATEEGILISED VALIKUD 

5.1. Strateegia visioonid, prioriteedid ja eesmärgid ning nende kirjeldus 
  

Strateegia oluline osa on tegevuspiirkonna arenguvisioon ja prioriteedid. 
 
Aluseks strateegia planeerimisel on võetud:  
• Piirkonnapõhiseid kohaliku arengukavasid, leidmaks majanduslikult, kultuuriliselt ja 

sotsiaalselt ühtseid huvisid; 
• Altpoolt tulevaid algatusi, mida on esitanud kohalikud tegijad, kes omavad paremaid teadmisi 

kohalike ressursside olemasolust ja nende kasutamise võimalustest; 
• Avaliku ja erasektori partnerlust; 
• Innovatiivseid ja uuenduslikke lähenemisi Mulgimaa piirkonnas 
• Integratsiooni ja võimaluste omavahelist kombineerimist MAK-i erinevate telgede vahel - 

Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine (I telg); Keskkonna ja 
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paikkonna säilitamine (II telg); maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse 
mitmekesistamine (III telg). 

• Sünergia leidmine lisandväärtuste andmiseks piirkonna ühtsete probleemide lahendamiseks 
• Võrgustikutööd kohalike tegevusgruppide, maapiirkondade elanike ja maaelu arenguga seotud 

organisatsioonide vahel 
• Koostööd, leidmaks valdkonda, mis annaks Mulgimaa piirkonnale ja kohalikule tegevusgrupile 

lisandväärtust 
 

5.2. Mulgimaa Arenduskoja visioon aastateks 2008 – 2013: 
 
Mulgimaa piirkond on ettevõtlust soosiv, paindliku ja toimetuleva tööjõuga elukestavalt 
õppiv piirkond: 
 
• teenindus ja tootmisettevõtted on uusi teadmisi ja tehnoloogiaid kasutades edukad ning 

konkurentsivõimelised 
• põllu-ja metsamajandusega tegelevate isikute kutse-ja majandamisoskused on tõusnud ning 

pidevas arendamises 
• toimivad ühisprojektid ja koostöö 
• on lisandunud uusi töökohti 
• toimivad head turu ja tootja kontaktid, seda toetavad kohalikud ühis- ja otseturustamise 

võimalused 
• on välja arenenud hea ja mobiilsust soodustav infrastruktuur 
• toimub kaasaegse infoühiskonna võimaluste heatasemeline kasutamine 
 
Mulgimaa on inimeste võrdseid võimalusi, sotsiaalset kaasatust ja tervist väärtustav, puhas, 
turvaline ja atraktiivne elupaik: 
 
• elatustase on tõusnud 
• teatakse erinevate sotsiaalgruppide vajadusi, mida rahuldatakse läbi isikute kaasamise ja 

mittetulundusühingute ning omavalitsuse teenuste arendamise, elukestva õppe ning aktiivse 
tegevuse läbi  

• loodud on soodsamad tingimused omakultuuriks ja huvihariduseks, spordi harrastamiseks ja 
vaba aja veetmiseks 

• ökoloogiliselt puhas elukeskkond  
• keskkonnateadlikkus on tõusnud 
• toimib keskkonnahoidlikum ja – säästlikum tarbimine, on vähenenud keskkonna saastamine, 

edendatakse keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid  
 
Mulgimaa  on nauditav ja omanäoline peatuspaik piirkonda külastavate turistide jaoks: 
 
• on suurenenud turismi osakaal piirkonna majanduselus, mis pakub elanikele tööhõivet, tõstes 

seeläbi kohalike inimeste elatustaset 
• tegutsevad rahvuslikul traditsioonil põhinevad töötoad ja piirkonnas pakutakse uuenduslikke 

Mulgimaale omaseid tooteid   
• turismiteenused on mitmekülgsed ja kvaliteetsed ja on kasvatanud paikkonnas peatuvate ning 

vaatamisväärsusi külastavate turistide arvu 
• on loodud ühtne Mulgimaa bränd 
• piirkonna  loodus- ning ehituspärandit hoitakse ja asulate välisilme on paranenud 
 
 
Mulgimaa  on oma tegevustes jätkusuutlik  ja koostöös hästi toimiv piirkond: 
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• Mulgimaa Arenduskoja strateegia on elluviidud 
• Piirkonna elanikkond on kaasatud 
• toimub kohalike ja piiriülene koostöö ühisprojektides 
• Mulgimaal on piisav tegusate noorte järelkasv, et olla jätkusuutlik 
 

 
VI  MULGIMAA  ARENDUSKOJA  PRIORITEEDID, EESMÄRGID JA 
NENDE KIRJELDUS 
 
6.1. Ettevõtluse toetamine 

Ettevõtluste alustamine ja arendamine piirkonnas. Väikeettevõtjate oskuste ja innovatiivsete ideede 
toetamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet ja luua uusi töökohti piirkonnas. Toimib ja on 
toetatud jätkusuutliku potensiaaliga  ettevõtlus. Ettevõtte kitsaskohad on leidnud lahenduse, 
ettevõtete ja piirkonna konkurentsivõime on tõusnud ning on loodud või säilitatud töökohad. 
Ettevõtete töötajad on hea kvalifikatsiooniga, koolitatud. Ühisturundus toetab tegevuspiirkonna 
ettevõtluskeskkonna arengut ja kliendikeskseid lahendusi. Ettevõtted on laiendanud oma tegevusi. 

Antud prioriteet kannab endas MAK-i I-teljest ja III- teljest läbipõimunud eesmärke, mis aga 
Mulgimaa jaoks omab tugevalt innovaatilist lähenemist läbi paindlikkuse ja piirkondliku koostöö. 
Antud meetme raames on tugevalt tunda ka piirkonna arengukavadest tingitud vajadust uute 
teenuste ja toodete järele, konkreetsete koostööprojektide ja turunduse tekkimise järele. Ettevõtluse 
valdkonnas tehakse koostööd nii Eestis kui välisriikides. 

 
6.2. Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine 
 

Läbi koostöö ja uuenduslikkuse, läbi elukestva õppe ja arendustegevuse saavutada Mulgimaa 
elukvaliteedi parandamine. Antud prioriteedi vajalikkuse tingis küsimustiku analüüs Mulgimaa 
piirkonnas – strateegiline prioriteet on tingitud kohalikust vajadusest. Parandada maapiirkonna 
elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti. Vähendada maapiirkondade  sotsiaalset ja 
majanduslikku mahajäämust ja pidurdada noorte väljarännet kogukonnast, säilitada kultuurilise ja 
ajaloolist pärandit; 
tutvustada mulgi kultuuripärandit; tõsta kogukonna  keskkonnateadlikkust; säilitada Mulgimaa 
maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust. 

Samuti kaasab see MAK-i III-prioriteeditelge.  

Vajadus tuleneb piirkonna omavalitsuste arengukavadest. Saavutada piirkonna kohaliku kultuuri ja 
arhitektuuripärandi säilitamine ning suurendada teadmisi olemasolevast kultuuritaustast ja 
piirkonna traditsioonidest. Antud eesmärk on väga tihedalt integreeritud MAK-i II-prioriteedi telje 
ja III-prioriteedi teljega; piirkonna OV-de arengukavade, Maakonna arengukava ja Mulgi Kultuuri 
Instituudi arengukavaga.  

Vajadus mulgi rahvariiete hankimise ja koostöövõrgustike loomise järele tuleb välja kõikidest 
kaasatud allikatest. Antud prioriteedi teeb uuenduslikuks lähenemine – arendada kasutatavat IT 
võrgustikku, kodulehtede kaasaegsust paberkandjal trükitavate voldikute ja teatmike asemel. 

Infrastruktuuri parandamine külakeskkonnas. Täiendab ja seob MAK-i III-prioriteeditelge kohalike 
Omavalitsuste arengukavade ning kaasatud erinevate sihtgruppide vajadustega. Prioriteet on tulnud 
elamisväärsete elamistingimuste vajadusest Mulgimaa piirkonnas ning tahtmisest parendada 
avalikus kasutuses olevaid kohti, välisvalgustust, liikumisradasid, puhkeradasid.  

Prioriteet on tihedalt seotud ka keskkonnateadlikkuse tõusu ja säästva arengu põhimõtetega. Tuues 
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maapiirkonda uut ja innovatiivset kogukonna teenindamiseks vajaminevat tehnikat, muutub ka 
külakeskkond ühtsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Külakeskkonna arendamise valdkonnas 
tehakse koostööd nii Eestis kui välisriikides. 

 
6.3. Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine 

 Turismi efektidele - läbi ujumiskohtade, spordiplatside parendamise ja külakiikede loomise – 
lisaväärtuste andmine ning turismi soodustamine piirkonnas. Kui toimib turism, siis luuakse juurde 
vajaminevaid töökohti. Hakkab toimima elavdatud turismimajandus piirkonnas ning tõuseb 
piirkonnas elavate noorte trenditeadlikkus.  

Turismimajanduse elavdamine tegevuspiirkonnas, turismitoodete ja –teenuste edasiarendamine, 
uute töökohtade loomine, trenditeadlikkuse kasvu suurenemine, noorte aktiivsete inimeste 
paigalejäämine. Kultuuriloolise Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine Mulgimaa 
Arenduskoja tegevuspiirkonnas. 

MAK-i III-prioriteeditelg mõjub positiivse suunaja ja täiendajana antud vajalikkuse kirjeldamisel. 

Turismi kontseptsiooni tekkimine läbi Mulgimaa majanduse ja ettevõtluskeskkonna elavdamiseks 
vajaminevate uuringute. Traditsiooniliste Mulgimaale omaste tegevuste korraldamine; 
innovaatiliste Mulgimaale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine.  

Läbi uuringute kohalike elanike seas selguvad tegelikud vajadused ja ressursid turismi arenguks 
piirkonnas. Integreeritud lähenemine, mis ühtaegu kaitseb ja tõhustab kohalikku loodus- ja 
kultuuripärandit, tõstab keskkonnateadlikkust ning stimuleerib investeeringuid innovatiivsetesse 
toodete ja teenuste arendamisesse. Noortele atraktiivne koht osalemiseks ja uute ideedega välja 
tulemiseks. Oluline koostöövõrgustiku saavutamine läbi konkreetsete ühisprojektide. 
 
Strateegia  prioriteetsed tegevused aitavad tugevdada nii sotsiaalset, kultuurilist, loodus- kui ka 
kohalikku teadmiste kapitali ning need osutuvad olulisteks tegervusterks, mis toovad kaasa 
sissetulekute suurenemise ja elukvaliteedi paranemise Mulgimaal. 
 

 
VII  STRATEEGIA SEOSED MAAELU ARENGUKAVAGA 

 
7.1 Seosed MAK-i arengukava telgedega ja soovitavad tulemused 
 
MEEDE I telg 

Põllumajandus ja 
metsandussektori 
konkurentsivõime 
parandamine 

II telg 
Keskkonna 
ja 
paikkonna 
säilitamine 

III telg 
Maapiirkondade 
elukvaliteet ja 
maamajanduse 
mitmekesistamine 

IV telg        
Leader 
telg 

              I     
  ETTEVÕTLUSE 
TOETAMINE 

   + 

1.1 Alustava 
väikeettevõtluse  

Toetamine 

  + + 

1.2  Väikeettevõtte 
infrastruktuuri arendamine 

  + + 

1.3 Väikeettevõtte 
turundus ja marketing 

+  + + 

              II     
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KÜLAKESKKONNA  
JA KOGUKONNA  
ARENDAMINE 

   + 

2.1 Elukvaliteedi 
parandamine 

  + + 

2.2 Kohaliku kultuuri ja 
arhitektuuripärandi 
säilitamine 

 +  + 

2.3 Infrastruktuuri 
parandamine 
külakeskkonnas 

  + + 

              III     
MULGIMAA 
OMAPÄRA JA 
KONKURENTSIVÕIM
E TUGEVDAMINE 

   + 

3.1 Turismiobjektidele 
lisaväärtuse andmine 

 + + + 

3.2 Mulgimaa majandus ja 
ettevõtluskeskkonna 
elavdamiseks tehtavad 
toimingud 

  + + 

3.3 Piirkondade 
konkurentsivõime 
tõstmine 

  + + 

 
Mulgimaa  Arenduskoda näeb maapiirkondade peamise väärtusena kohalikke inimesi. Tal on usaldus 
oma tegevuspiirkonnas elavate inimeste ning nende oskuse vastu, et nad leiavad ise tegevused, mis 
sobivad nende keskkonnaga, kultuuri, traditsioonide ja oskustega kõige paremini. Sellepärast 
kuuluvadki Mulgimaa strateegia võtmekontseptsioonide hulka eneseabi edendamine, et anda 
inimestele oskused projektide kavandamiseks ja juhtimiseks. 
 
Kui kaks esimest Maaelu Arengukava meedet on suhteliselt selgekoelised, siis viimane meede annab 
tunnistust sellest, paljud maapiirkondade väärtused ja traditsiooniline kultuur on ohustatud. Selleks 
ongi Mulgimaa strateegia läbipõimunud Maaelu Arengukavaga – meie jaoks on oluline edukalt 
kasutada uusi ideid, mis omakorda aitavad edendada jätkusuutlikku majanduslikku kasvu ja heaolu.  
 
See, mida Mulgimaa piirkonnas peetakse uuenduseks, ei pruugi seda tähendada teises piirkonnas. 
Seetõttu on oluline suhete loomine ja koostoimimine teiste tegevusvaldkondadega, strateegiate ja 
arengukavadega. Meie strateegias, nagu ka Maaelu Arengukavas on säästev areng horisontaalne ehk 
valdkondi läbiv teema. 
 
VIII  STRATEEGIA PRIORITEEDID NING NENDE JAOTAMSE 
PÕHIMÕTTED 

Tegevusgrupi kulud  20 % eelarvest arvestatakse perioodiks 2011-2015 ja kulud meetmete 
rahastamisperioodiks 2011-2013.  Tegevusgrupi  tegevus peab olema tagatud  strateegia 
rakendamiseni, s.t. projektide lõpliku elluviimiseni,  mida  teostatakse 2015. aastani.  
 
 RAHASTAMISKAVA          

I MEEDE – Ettevõtluse toetamine -      30%             

II MEEDE – Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine -     22%          
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III MEEDE – Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime tugevdamine - 28%   

TEGEVUSGRUPP – tegevusgrupi arendamine, huvigruppide kaasamine - 20% 

KOKKU (100 %) 

 
Mulgimaa Arenduskoja  tegevuspiirkonnas rakendatakse  projektitoetuse eelarve jaotuses  
piirkondlikku põhimõtet:   
25 %  baasilise summana võrdselt piirkondade vahel,  
25 %  jaotatakse  võttes arvesse  asustustihedust vastavalt koefitsendile . Asustustiheduse korral   
50 in/km2 – koef. 0,5; 10-50 in/km2 –koef. 1,0; alla 10 in/km2 –koef. 1,5 
50 % tulenevalt elanike arvust 
 
Ligikaudne arvestus piirkondliku jaotuse põhimõtte alusel II programmiperioodil 2011-2013. 

   
 
 30% I meede 22%II meede 28% III meede  

Abja 1 543 897 1 132 191 1 440 971 4 117 059 

Halliste 1 323 913 970 869 1 235 652 3 530 434 

Karksi 1 775 985 1 302 389 1 657 586 4 735 959 

Paistu 1 107 558 812 209 1 033 720 2 953 487 

Mõisaküla 764 753 560 819 713 769 2 039 340 

 6 516 104 4 778 477 6 081 697 17 376 278 
 
Märkus:   Tabelis toodud ressurss jaguneb voorude vahel. 
 
Asustustihedus on ühe komponendina arvesse võetud seetõttu, et hõredamalt asustatud piirkondade 
inesteeringuvajadused on suuremad, et tagada  piirkonna elanike vajaduste rahuldamine. 
 
Tagamaks kvaliteetse strateegia elluviimise, täpsustatakse meetmete ressursside jaotus 
töökordadega. 
 
Strateegia rakendamise ja projektitoetuse eelarve  rahaline jaotus kinnitatakse rakenduskavaga. 
 

IX  PROJEKTIDE ÜLDISED VALIKUKRITERIUMID 

Projektitaotluste hindamiseks on kinnitatud eraldi kriteeriumid esimesele meetmele ning teisele ja 
kolmandale meetmele ühised hindamiskriteeriumid. Projektitoetust taotluste hindamise aluseks on 
hindamisskaala 0......5  
 
Projeketitaotluse lõikes hinnatakse väga oluliseks jätkusuutlikust ja majanduslikku elujõulisust ning  
reaalset vajadust esitatud projekti järele. Esitatud projekt peab olema seotus taotleja põhikirjaliste 
eesmärkide või tegevustega.  

Projektitaotluse eesmärgid peavad olema seotud Mulgimaa Arenduskoja meetme eesmärkidega ja 
tegevused suunatud elukeskkonna atraktiivsuse suurendamisele ning toetuse kasusaajate ja toetuse 
suuruse vahel peab valitsema mõistlikuse printsiip. Elujõulisemate projektide valikul on oluline, et 
taotleja on edastanud selge sõnumi oma projekti realiseerimise suutlikusest ja ettevalmistamise astest. 

Mulgimaa Arenduskoja hindamisprotsessis leiavad toetust projektid, mis suurendavad  elanikkonna 
omaalgatust ja ühistegevusi ning tugevdavad sotsiaalseid suheteid, on suunatud arengule ja 
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uuenduslikkusele, on järgitud keskkonnasäästlikuse printsiipi ja omavad positiivset mõju piirkonnale. 

Parima tulemuse saavutamiseks peaks ettevõte suuremat tähelepanu pöörama finantsanalüüsile, mis 
aitaks objektiivsemalt hinnata ettevõtte käesolevat ja tulevast finantsolukorda, selle tugevusi ja 
nõrkusi. 
 
Iga ettevõte peab oma tegevust planeerides toetuma süstemaatiliselt teostatud finantsanalüüsile, mis 
eeldab korralikku majandamist iseloomustavate arvandmete kogumist, registreerimist ja töötlemist. 
Ka äriplaani finantsosas peaksid olema toodud analüüsid, mis näitavad ettevõtte majandusliku 
tegevuse seisukorda ja annaksid võimaluse märgata mõnede võimalike riskide ohtu, mida saab 
vältida (teostada suhtarvude analüüsi, rahavoo analüüsi, stsenaariumianalüüsi jne). 

X TEGEVUSPIIRKONNA KAASAMINE JA ARENDAMINE 

10.1. Kaasamine 

Kaasamine - ühenduse liikmeskonna või sihtrühma paremini rakendamine või aktiveerimine oma 
eesmärkide teostamisel ja nende üle otsustamisel; avaliku võimu või äriettevõtete tegevus, mille 
sihiks on anda kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimalus osaleda neid mõjutavate 
otsuste tegemisel. 

Laiemalt võib kaasamist vaadelda meie igapäevaelu tasandil. Vajalik on, et  tegutsemise motiive ja 
eesmärke mõistetaks ja toetataks.  

Avalikus sektoris peame kaasamisega silmas partnerlust kaasatavate osapooltega/huvigruppidega 
strateegiliste dokumentide (näit. eelnõude, kontseptsioonide, strateegiate) väljatöötamisel.  

Kaasamise hea tava on põhimõtete kogum, millest lähtuvalt teevad koostööd kodanikuühendused, 
huvigrupid, avalikkus ja avalik sektor. Kaasamise hea tava on mõeldud soovituslikuna nii avalikule 
sektorile kui ka kodanikuühendustele.  

Üheks kaasamise vormiks on Mulgimaa Arenduskojal veebipõhine lähenemine tegevusgrupile. 
Pidevalt täiendatakse ning antakse edasi toimunud ja toimuvaid tegevusi.  Samuti on läbi viidud 
ümarlaudu, töökoosolekuid, arutelusid. Veebilehel oli küsimustik „Mulgimaa täna ja homme“, 
millest selgusid tegevuspiirkonna vajadused. Piirkonna erinevates paikades on korraldatud 
infopäevi. Piirkondade esindajad on aktiivselt odsalenud streateegia koostamisel ja strateegia 
muutmisel. 

Igasse Mulgimaa tegevuspiirkonda on paigaldatud infostend, mis seletab lahti Leader-tüüpi 
meetme.  

10.2.  Piirkonna elanikele suunatud teavitus ja koolitused 

   10.2.1. Teavitustöö 

Veebileht - www.mulgimaaarenduskoda.ee  toimub operatiivne teavitamine tegevusgrupile 
toimuvatest üritustest, koolitustest. Tutvustatakse Leader-lähenemise põhimõtteid, edulugusid EL-
ist. Antakse tagasisidet toimunud tegevustest. 

INFOPÄEVAD – 2008 – 2013 ajavahemikul korraldatakse  vastavalt vajadusele infopäevi, 
andmaks tegevusgrupile informatsiooni kohaliku tegevusgrupi tegevustest, avanevatest meetmetest, 
fondidest. Infopäevadel tutvustatakse Leader-lähenemise põhimõtteid ja tegevuspiirkonna 
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võimalusi strateegia rakendamiseks. 

TRÜKISED – 2010.a.trükiti  informatiivne Mulgimaa teatmik,  protsessi kaasati erinevad 
piirkonnapõhised partnerid . Trükises on kajastatud Mulgimaa turismimarsruudid. Trükis on 
valminud Mulgi Kultuuri Instituudi eestvõtmisel ning Leder-programmi rahastamisel. 

FILM   - 2011.a. alguses valmib Leader- tegevuspiirkonda tutvustav mitmekeelne film, mis 
kajastab ettevõtlust, looduslikku omapära, turismivaldkonda, kultuuritraditsioone ja inimeste 
igapäevategevusi 

Informatsiooni levitamiseks kasutab tegevusgrupp kohalike omavalitsuste ajalehti, mida levitatakse 
kogu tegevuspiirkonna elanikele ning Mulgi Kultuuri Instituudi poolt väljaantavat  ajalehte 
„Üitsainus Mulgimaa“ 

 

10.2.2. Koolitused  

2008 – 2010.  aastal on korraldatud projektitöö alaseid koolitusi ning koolitusi koostöö 
tõhustamiseks tegevuspiirkonnas. 

2011 – 2013. aastal korraldab tegevusgrupp koolitusi, vastavalt vajadusele ja alt-üles tingitud 
soovile. 

 

10.2.3. Õppereisid 

Mulgimaa Arenduskoda on korraldanud  õppereise Leader- kogemusega tutvumiseks ning 
koostööpartnerite leidmiseks Sasamaale Minden-Lybbecki piirkonda, Austriasse Hermagori 
piirkonda, Soome Pori piirkonda ning Portugalis.  Koostöö toimib Pori ning Minden-Lybbeckega.  
Pidevat koostööd kogemuste omandamiseks tehakse Eesti teiste tegevusgruppidega. 

Perioodil 2011- 2013 on tegevusgrupil plaanis korraldada  õppereise ja kohtumisi nii 
välispartneritega kui  Eesti partneritega.  

 
10.2.4 Võrgustikud 

Mulgimaa Arenduskoda osaleb koostöövõrgustikus Minden-Lybbecki ja Hermagoriga (Austria). 
Üheks oluliseks koostööpartneriks on Mulgi Kultuuri Instituut, ka   Leader kohalik tegevusgruppide 
võrgustik.  Toimib noorte koostöö  Soome Pori piirkonnaga  Oluline on noorsoovõrgustike 
tugevnemine tergevuspiirkonnas ning  laiemad koostöövõrgustikud nii riigis kui ka väljaspool.  

XI STRATEEGIA SEOSED TEISTE FONDIDE; STRATEEGIATE; 
ARENGUKAVADE JA PROGRAMMIDEGA 

11.1. Seos teiste fondidega 

 
Piirkondliku arengu kavandamise programmi eesmärgiks on parandada 
piirkondade konkurentsivõime tugevdamisele suunatud avaliku kasutuse iseloomuga 
projektide ettevalmistuse kvaliteeti. Programmi raames toetatakse projekte, mis 
sisaldavad järgmisi tegevusi – strateegiate koostamine piirkonnaspetsiifiliste 
ressursside hindamiseks, määratlemiseks ja efektiivseks kasutuselevõtuks; 
arenduskomplekside määratlemine ja väljaarendamise kavandamine konkreetsete 
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investeeringuprojektide ettevalmistamiseks.  
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmi  eesmärgiks 
on aidata kaasa piirkondade arengupotentsiaali maksimaalset ärakasutamist 
takistavate kitsaskohtade likvideerimisele ja arengueelduste ärakasutamisele, loomaks 
eeldused ettevõtluse arenguks. Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse 
külastus- ja puhkeotstarbeliste väikeobjektide väljaarendamist ja neile lisaväärtuse 
andmist, puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamist, 
piirkonnaspetsiifiliste või Eestis ainulaadsete regulaarürituste käivitamist ja 
edasiarendamist, avalikke tegevusi kohaliku majandus- ja ettevõtluskeskkonna 
elavdamiseks ja mitmekesistamiseks.  
Hasartmängumaksu investeeringud (EAS)- Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse laste, 
noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud investeeringuprojektide elluviimist 
Keskkonnaprogramm (KIK)  - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse -  
Keskkonnakaitsega seotud tegevuste elluviimist 
Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK)  - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse 
avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste suutlikkuse tõstmist, kodanikuaktiivsust 
soodustava keskkonna kujundamist, kodanikuühiskonna arendamist. 
Kohaliku omaalgatuse programm (EAS) - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse  
Kohalikku arengut ja piirkondade konkurentsivõime kasvu läbi  kogukonna kaasamise ja 
tugevdamise. Toetatakse kogukonnaliikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, kohaliku 
ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ning kohaliku elukeskkonna parandamist 
Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse - 
Haridus-, teadus-, spordi-, kultuuri-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna alased projekte. 
Eesti Kultuurkapital   - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse maakondlike 
rahvakultuuri-, spordi- ja noorsootööprojekte, samuti on eesmärgiks toetada väljapaistvaid kultuuri-
, noorsoo- ja sporditegelasi. 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu  -Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse  
Põhja- ja Baltimaade koostöö regiooni ja ühtekuuluvuse tugevdamist, ühiskonna jätkusuutliku 
arengu soodustamist keskkonna, majandus-, teadus-, haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas. 
Euroopa Noored - Programmi eesmärkide elluviimiseks toetatakse  Noortealgatust, 
rahvusvaheline noortevahetust. Üheks põhiliseks eesmärgiks on nn alt-üles lähenemine, ehk ideed 
ja algatus peab tulema noortelt endilt. 

 
11.2. Seos teiste arengukavadega 
 
  11.2.1. Abja valla arengukava 
 

Piirkonna majandusliku elujõu ja konkurentsivõime suurendamine –Abja valla arengu seisukohalt 
on oluline soodsa ettevõtluskeskkonna tagamine, kohapealse tootmise ja tööstuse areng, maaturismi 
areng ja sellega seonduvalt uute teenust pakkuvate mikroettevõtjate tekkimine. Abja-Paluoja 
eesmärgiks on välja kujundada edukalt toimiv linna tööstusala. Prioriteediks on maaelanike maale 
tööle jäämine. Ääremaa elanike usku piirkonna elujõulisusse on vaja oluliselt tõsta, ainuke tee 
selleks on piirkonna ettevõtluse areng. 
Kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus. Abja Gümnaasiumi maine taastamine. Valikainete ja 
eelkutseõppe võimaluste laiendamine gümnaasiumis. Kooli haridustaseme tõstmine riigieksami 
keskmise tulemuse järgi Eesti 100 parima kooli hulka. 
Atraktiivse elukeskkonna loomine – Abja-Paluoja linna ja külade eesmärgiks on pakkuda oma 
elanikele ja külalistele rahulikku, turvalist ja meeldivat elukeskkonda. Abja-Paluoja jaoks on 
oluline linnamiljöö mitmekesistamine ja parendamine, veekogude, rohealade atraktiivsem 
lõimumine linnaga. Sihiks on kõrge miljööväärtusega, heakorrastatud linnapilt, korda tehtud 
tänavad ja majad ning hooldatud rohealad.  
Abja-Paluoja kui mulgimaa pealinna maine taastamine ja kinnistamine. Rahvakultuuri ja 
kultuuripärandi säilitamine, kogukonna ühtse identiteedi loomine 
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11.2.2. Halliste valla arengukava 
 

Arengukava eesmärgiks on valla, kui terviku, ühtlase ja stabiilse arengu tagamine, arenduslike 
meetmete järjepidev rakendamine ja ühiskondliku kokkuleppe alusel määratletud arengusuundade 
järgimine planeerimisperioodi vältel. 
Halliste valla missioon on tagada valla elanikkonnale kvaliteetne elukeskkond, pidades silmas 
kogukonna elujõulisuse säilitamiseks vajalikku elanikkonna hulka, võimalusi eneseteostuseks nii 
töö- kui elukohana. Siinkohal arvestatakse tuleviku kavandamisel jätkusuutlikkuse ja säästva 
arengu põhimõtteid. 
Halliste vald on aastal 2018 kaasaegse infrastruktuuriga, mitmekesist majanduskeskkonda, 
kultuurilist eripära ja kvaliteetset elukeskkonda pakkuv omavalitsus. 
 

11.2.3. Karksi valla arengukava 
 
Karksi valla arengu missiooniks on olla inimkeskne, haridust, omakultuuri ja sporti väärtustav, 
koostööle ja - meelele suunatud, tasakaalustatud arenguga konkurentsivõimeline Eestimaa vald. 
ARENGU LÄHTEÜLESANDED: 
a. elanike arvu vähenemise peatamine 
b. ettevõtluse arendamine, era- ning mittetulundussektori tugevdamine 
c. infrastruktuuri parandamine ja arendamine 
d. valla maine tõstmine ja haldussuutlikkuse kasv 

VISIOON KARKSI 2010 
-Karksi vald on ettevõtlust soosiv, investeerijaile avatud, paindliku ja toimetuleva tööjõuga 
elukestavalt õppiv vald 
-Karksi vald on inimeste võrdseid võimalusi, sotsiaalset kaasatust ja tervist väärtustav, puhas, 
turvaline 
-Karksi vald on nauditav peatuspaik Lõuna-Eestit külastavate turistide jaoks ja atraktiivne elupaik 
-Karksi vald on oma haldussuutlik ja ruumiliselt hästi planeeritud omavalitsusüksus 

 
11.2.4. Paistu valla arengukava 
 

-Elanike arvu suurendamine, selleks heade elutingimuste loomine 
-Kohaliku elu atraktiivsuse ja aktiivsuse suurenemine 
-Atraktiivse looduskeskkonna säilitamine, loodusturismi arendamine 
-Ettevõtluskeskkonna arendamine ja ettevõtluse alustamise toetamine läbi ettevõtluskeskkonna 
infotehnoloogiliste ja informatiivsete tugisüsteemide loomise ning infrastruktuuri parandamise 
-Kohaliku demokraatia arendamine läbi külade arendamise ja elanike enesealgatuse tugevdamise 
-Euroopa Liidu riiklikes finantseerimisprogrammides osalemine. 
 

 
11.2.5. Mõisaküla linna arengukava 

 
Konkurentsivaba on turg juuksurile, kingsepale, kellasepale, kosmeetikule ja teistele teeninda 
Reklaamida Mõisaküla kui soodsat investeerimiskohta läbi trükiste ja interneti kodulehekülje 
Anda ettevõtjate kasutusse linna omandisse kuuluvad vabad mitteeluruumid. 
Luua ühtne turismistrateegia:  

a. välja töötada toimiv turismimarsruut ning giiditeenus, mis hõlmaks linna vaatamisväärsusi   
    (muuseum, raudtee, raudteetehased, linavabrik, pühakojad, Sihveri mälestuskivi, pargid jmt);  
b.  turismimarsruut lülitada Lõuna-Viljandimaa turismiprogrammi; 
c. tervikliku turismipaketi koostamiseks teha koostööd naabervaldades asuvate turismitalude ja  
    puhkemajadega; 
d. välja anda linna tutvustav infovoldik. Soodustada toitlustusalast ettevõtlust 



 - 26 -  

Välja töötada linna haljastuse detailplaneering ning luua turistile (sh ka linnaelanikule) peatumis-   
ja puhkepaigad; rajada lasteparki, tuletõrjeparki ja kesklinna nn rõngasparki;       
puhkamisvõimalused (rajad, valgustus, mänguväljak, istumiskohad jmt); bussijaamaümbruse ning   
-esise haljasala kujundamine puhkealaks (haljastus, teerajad, istumiskohad, veesilm jmt). 
Kruusakattega tänavate korrastamine. 
Leida võimalusi ühistranspordiliikluse parandamiseks 

 
11.2.6. Viljandi maakonna arengukava 

 
Viljandimaa kestev konkurentsivõime eneseteostuse kohana ja elupaigana. Kohapealse taastuva 
ressursi säästvale kasutamisele, sügavatele traditsioonidele ja kvaliteetsele haridusele tuginev 
stabiilne ja elujõuline regioon. 
 

11.2.7. Viljandi maakonna noorsootöö arengukava 
 
Toimiv, jätkusuutlik ja koostööl põhinev lõimitud noorsootöö maakondlikul ja kohalikul tasandil. 
Arendada maakondlikku noorsootöö võrgustikku nii noorsootöötajate kui sidusgruppide vahel, 

   väärtustada vabatahtlike osalust ja panust, kaasata rohkem täiskasvanuid ja erasektorit noorsootööle 
kasutada noorsootöö eluviimisel erinevaid rahatusvõimalusi ja vajadusel rakendada ühisprojektide 
esitamist. 
 

11.2.8. Mulgi Kultuuri Instituudi arengukava 
 

Mulgi Kultuuri Instituut on tunnustatud ja usaldusväärne asutus, mille pealiin on mulgi identiteedi 
ja kultuuri levitamine ja arendamine. 
Mulgi Kultuuri Instituut on tunnustatud teadus-ja õppekeskus. MKIi mitmekülgne haridustegevus 
on ühiskonnale oluline ja vajalik. 
Mulgi Kultuuri Instituut arendab koostööd Mulgimaa omavalitsustega ja LEADER piirkondadega 
piirkonna arengukavasid ja infrastruktuure. Mulgimaa üldine arendus, turism ja infrastruktuurid. 

 
 
XII  STRATEEGIA RAKENDAMISE LÜHIKIRJELDUS 
 
Tegevuskava 

Tegevus- ja ajakava kirjeldus 

Ajavahemik  Tegevus 

2008 juuli  
Tegevusgrupi tegevuskulude taotluse esitamine 
PRIA-le 

2008 august  
Konkurss Arenduskoja tegevjuhi ja vähempakkumine 
raamatupidaja leidmiseks 

2008 november  
Tegevusgrupi strateegia rakenduskava taotluse 
esitamine PRIA-le 

2008  2013 Arenduskoja kodulehekülje administreerimine 

2009 I p/a  

Õppereis Taani, et õppida nende piirkondade 
pikaajalistest LEADER kogemustest kuidas koostööd 
korraldada ja kuidas võimalikult hästi programmi ellu 
viia 

2008 - 2013 Koolitused tegevjuhile, juhatusele ja liikmetele 
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2008  - 2013 

LEADER-infopäevad igas omavalitsustes, kus 
tutvustatakse taotluste esitamistele esitatavaid nõudeid 
- päeval koolitus, arutelu, koosolek, õhtupoole kohalik 
kultuuriprogramm 

2009 - 2013  
Piirkonna huvigruppide küsitlemine, et uurida 
erinevate huvigruppide probleeme, vajadust strateegia 
täiendamiseks 2010 aastal 

2010 - 2013 Küsitluste kokkuvõtete tegemine ja analüüs 

2010 - 2013 

Küsitluste tulemuste tutvustamine erinevates külades 
ja väikelinnades, töögruppide arutelud selgunud 
probleemide ja vajaduste lahendamise kohta kõigi 
sektorite esindajate osavõtul 

2010  - 2010  
Piirkonna strateegia uuendamine vastavalt töögruppide 
arutelude tulemustele ja PRIA-le esitamine 

2008 
september 

-2013 veebruar 
Piirkonna elanike koolitamine vastavalt tekkinud 
koolitusvajadustele ja uuringutulemustele 

2009 jaanuar -2013 
Piirkonna strateegiale vastavate taotlusvoorude 
avamine 

2009 - 2013 Rakenduskavas ettenähtud tegevuste läbiviimine 

2009  Mulgimaa teatmiku koostamine, trükk ja levitamine 

2010  5-keelse Mulgimaa filmi valmimine 
 
 
XIII STRATEEGIA KOOSTAMISE PROTSESSI KIRJELDUS 
 
Strateegia koostamisel on aluseks võetud Leaderi idee – Leader-lähenemise aluseks on põhimõte, et 
arvestades Euroopa maapiirkondade mitmekesisust on arengustrateegiad tulemuslikumad ja 
tõhusamad, kui nende üle otsustavad ja neid rakendavad kohalikud tegevusgrupid kohalikul tasandil.  
Strateegia koostamisel on lähtutud Leader-lähenemise seitsmest põhielemendist: 
- Strateegia on piirkonnapõhine – tegevuspiirkonnal on arengukavadest lähtudes majanduslikult, 
kultuuriliselt ja sotsiaalselt ühised huvid. Mulgimaa Arenduskoda asub geograafiliselt samas 
piirkonnas ja koosneb Mulgimaa piirkonnast pärit omavalitsusüksustest. Strateegia koostamise kõik 
protsessid – kaasamine, õppereis, info- ja koolituspäevad, töögruppide koostamine ja uuring 
„Mulgimaa täna ja homme” on moodustatud piirkonnapõhiselt. See annab strateegiale erilise sära, 
sest koostamise protsessil on mõeldud kohaliku suutlikkuse suurendamisele, töökohtade loomisele 
ning tegevusgrupi piirkonna elu mitmekesistamisele. 
- Strateegia on tekkinud, koostatud ja välja töötatud altpoolt tuleva algatusena – kohalikud inimesed 
ja huvigrupid on osalenud töögruppides, mis on välja töötanud kohaliku Mulgimaa piirkonna 
prioriteedid ning nad osalevad ka hilisemal strateegia elluviimisel. 

Strateegia koostamiseks moodustati järgnevad töögrupid: 

Noorte töögrupp: Piia Mänd, Sille Tars, Laine Pedaja, Maie Bratka, Indrek Palu 

Ettevõtluse töögrupp: Pille Põllumäe, Kaupo Välba, Urmas Suurpuu, Raili Uibopuu, Suule Kempi, 
Enn Sarv, Arvo Veidenberg 
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Sotsiaalprobleemide töögrupp: Ervin Tamberg, Saida Lokk, Marina Raid, Mari Saarela, Sirli Toom, 
Vivika Sarv 

Turismi töögrupp: Kalle Räästas, Eve Lepmets, Vahur Ruut, Tuuli Jõesaar, Salme Vainloo, Siim 
Riid, Piret Kask, Leili Nael, Anu Laarmann 

Külade arendamise töögrupp: Urmas Suurpuu, Ene Saar, Helve Joon, Sirje Rist, Leili Nael, Jorma 
Õigus, Kai Kannistu, Elli Merdikese, Viktor Õigus, Virve Kuusmann 

Töögrupid olid moodustatud nii, et osalejatena oleksid kaasatud üldsuse, majanduslike ja sotsiaalsete 
huvigruppide ning asjaomaste avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste esindajad. 

- Strateegia koostamisprotsess on olnud võimalik vaid tänu avaliku ja erasektori partnerlusele, mis 
tegutsedes ühise eesmärgi nimel moodustavad jätkusuutliku tegevusgrupi luues sünergia kohalike 
tegijate-osalejate ning mitut valdkonda hõlmavate tegevuste ümber. 

Iga tegevuspiirkonna omavalitsusüksuses  korraldatud ümarlaudade, infopäevade ja koolituspäevade 
tulemusena on tugevnenud piirkonna koostöö, elavnenud koostöökogemustega tegijate vaheline 
suhtlus. 

- Strateegiat ei saa kokku panna ilma tegevuspiirkonnas arengu uute ja uuenduslike lähenemiste 
edendamist ja arvesse võtmist.  

2008 aasta veebruaris toimunud projektijuhtimise koolitusel, mida viis läbi Pärnumaa Kodukant, tehti 
erinevaid ajurünnakuid ja rühmatööd uute nutikate ideede ehk pärlite väljanoppimiseks. Samuti 
üheks kogemuste vahetamiseks ning uute ideede saamiseks sai ka õppereis Minden-Lybbeckesse ja 
Hermagori  2007 aasta maikuus ehk lühidalt siis koostöö teiste tegevusgruppidega välismaal. 

- Strateegia koostamisel on peetud oluliseks, et see ei hõlmaks vaid ühte kitsast piirkonda vaid oleks 
integreeritud ja meetmed hõlmaksid mitut valdkonda. 

Kasutatud on horisontaalset Leader lähenemist, mis võimaldaks ühendada ja läbi põimida paindliku 
lähenemisega omavahel kõiki meetmeid. Arvesse on võetud kohalik Mulgimaa omapära, mitte ära 
unustades kogu tegevuspiirkonna erisusi. 

- Mulgimaa tegevusgrupi strateegia on tugevalt mõjutatud võrgustikutöö kaudu saadud  kogemuste, 
saavutuste, oskusteabe vahetamisest kohalike tegevusgruppide, maapiirkondade (Roheline Jõemaa – 
õppereisid, kohtumised, ümarlaud , Võrtsjärve Ühendus – koolitus ja infovahetus päev), maaelu 
arenguga seotud asutuste (Maainfo Keskuse poolt korraldatud info-, koolituspäevad, seminarid) ja 
organisatsioonide (Mulgi Kultuuri Instituut, Viljandimaa Arenduskeskus) vahel.  

- Strateegiasse on sisse kirjutatud kogu tegevuspiirkonna küsitluse tulemusena, töögruppide 
lahendusena koostöö. Koostöö tulemusena loodetakse jõuda konkreetsete ühisprojektideni, mis 
annaksid Mulgimaa piirkonnale ja kohalikule tegevusgrupile lisandväärtust. 

Mulgimaa Arenduskoja strateegia muutmise protsess on algatatud 2010. aastal. 

 
Strateegia muudatuste sisseviimise tingis kolme aasta jooksul saadud kogemused, vajadus strateegia 
täpsustamisele ja üheselt mõistetavusele. 
 Strateegia muudatused kinnitati üldkoosolekul 2010.a. detsembris. 

Strateegia muutmise töögrupis osalesid üldkoosoleku poolt valitud töögrupi liikmed. 
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XIV STRATEEGIA OODATAVAD TULEMUSED; SWOT ANALÜÜS  

 

 Indikaator Oodatav tulemus 

 2008-2013 

Väljundnäitaja Oskuste omandamise 
tegevustes osalenud osalejate 
arv 

Tegevusgrupiga liitunud uute 
liikmete arv 

Kohaliku tegevusgrupi liikmete 
poolt esitatud ja rahastavate 
taotluste arv 

Koostööprojektide arv 

Loodud koostöövõrgustike arv 

150 

 

35 

 

150 

 

3 

10 

Tulemusnäitaja Mulgimaa piirkonnas loodud 
uute töökohtade arv 

Edukalt läbiviidud koolituste 
arv 

Tegevusgrupi poolt kirjutatud 
ja rahastatud projektide arv 
(erinevad fondid) 

25 

 

25 

 

8 

Mõjunäitaja Kaasnevad täistööajaga 
töökohad 

Piirkonda lisandunud 
noorperede arv 

Piirkonna ostujõud suurenenud 

Piirkonna turismikülastatavus 
suurenenud 

20 

 

23 

8% 

 

30% 

SWOT ANALÜÜS 

TUGEVUSED 
 
Tegevuspiirkond on  ajalooliselt 
väljakujunenud mulgimaa piirkond 
Rahulik, turvaline ja meeldiv elukeskkond 
Miljööväärtuslik ja unikaalne 
looduskeskkond 

NÕRKUSED  
 
Kvalifitseeritud tööjõu nappus ja lahkumine 
Vananev ja vähenev elanikkond 
Amortiseerunud ja räämas objektid 
tegevuspiirkonnas 
Noorte arvu vähenemine viimasel paaril 
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Geograafiline asukoht  
Rikas ajaloopärand 
Väljakujunenud kultuuritraditsioonid 

 

aastal 
Halb teede olukord 
Turismipotentsiaali vähene rakendamine 
Piirkonna mitteatraktiivsus noorte hulgas 
Töökohtade vähesus 
Spordipaikade ja puhkealade puudumine 
külades 
Piirkonna ühtse Mulgibrändi puudumine 
Noorte väljavool piirkonnast 
 

OHUD  
 
Riigi regionaalpoliitika puudumine 
Piirkonna asukoht ja ääreala 
Transpordi arengukoridoridest eemal asumine  
 Noorte liikumine paremate võimalustega 
piirkondadesse 
 
 

 

VÕIMALUSED 
 
Ümbritseva looduskeskkonna ärakasutamine  
puhkamis- ja rekreatsioonilised tegevuste 
elavdamine 
Noorettevõtluse alustamise soodustamine  
Ühtse Mulgimaa brändi loomine 
Koostöövõrgustike tekkimine 
Külakeskkonna arendamine 
Mulgimaa omapära ja konkurentsivõime 
tõstmine 
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Strateegia koostamiseks kasutatud materjalid. 

Eesti Maaelu Arengukava 2007 – 2013 

Abja valla arengukava 

Halliste valla arengukava 

Paistu valla arengukava 

Karksi-Nuia arengukava 

Mõisaküla linna arengukava 

Viljandimaa planeeringukava 

Viljandimaa Noorsootöö arengukava 2008 – 2013 

Mulgi Kultuuri Instituudi arengukava 2008 - 2012 

EL Nõukogu määrus nr 1698/2005 ja määrus 1974/2006 

Kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader lähenemine 

Leader+ Magazine 1/2005, 5/2006, 1/2007, 7/2007 

EARDFst rahastavate maaelu arengukavade 2007-2013 Leader-telje rakendamise 
juhend, muudetud versioon 21.01.2007 

www.kik.ee 

www.eas.ee 

www.kysk.ee 

www.maainfo.ee 

www.pria.ee 
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LISAD 

1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda asutamisleping 

2. Ajavahemikus 2006 – 2010 aasta liikmeks astunud organisatsioonide 
nimekiri. 

3. Mulgimaa ajaloo ning omavaitsuse sümboolika. 

4. Liikmete projekti tegevused perioodist 2000 – 2007 aasta. 

5. Ellu viidud või elluviimisel strateegia rakendamisele suunatud projektid  

6. Fakte kltuuriloolisest Mulgimaast. 

7. Uuringu ”Mulgimaa täna ja homme” küsitlustulemused 
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 Lisa 1.  MTÜ Mulgimaa Arenduskoja asutamisleping. 
 

 
Mittetulundusühingu Mulgimaa Arenduskoda  

a s u t a m i s l e p i n g 
 
Karksi-Nuias         04. aprillil 2006.a. 
 
Meie, 
 
 

N
r 

Juriidilise isiku nimi ja 
esindaja 

Registri- ja 
isikukood Asukoht/aadress 

1 
ABJA VALD 
Volitatud esindaja Peeter Rahnel 

75015812 
35702236037 

Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja 
69403 

2 
AS NUIA PMT 
Juhatuse liige 

10053718 
34805086010 

Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia 
69103 

3 Enn Sarv LAANE PUIT 10720480 
Tuhalaane küla, Karksi vald 
71022 

4 FIE Andrus Gorjatško 36701046018 Veski 5, Abja-Paluoja 69403 

5 

HALLISTE ELU ARENGU 
SELTS 
Volitatud esindaja Leho Aas 

80203355 
34805306049 

Halliste rahvamaja Klubi 5, 
Halliste vald 69501 

6 
HALLISTE JAHISELTS 
Juhatuse liige Tõnu Tukk 

80193898 
37006966038 

Põllu 5, Halliste alevik, Halliste 
vald, Viljandimaa, 69501 

7 

HALLISTE VALD 
Volitatud esindaja Andres 
Rõigas 

75010074 
37008166021 Viljandi mnt. 20, Halliste 69501 

8 
KAARLI NAISSELTS 
Volitatud esindaja Kai Kannistu 

80139091 
46607276024 Kaarli küla, Halliste vald 69502 

9 

KARKSI KULTUURISELTS 
Volitatud esindaja Anne 
Kaljumäe 

80034929 
44512266011 Karksi küla, Karksi vald 69104 

10 
KARKSI VALD 
Volitatud esindaja Arvo Maling 

75006397 
36701032720 

Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 
69104 

11 
LILLI KÜLASELTS TATSU 
Juhatuse liige Pille Põllumäe 

80109030 
46409302749 Lilli küla, Karksi vald 69002 

12 
LOODI KÜLASELTS 
Juhatuse liige Vahur Ruut 

80193415 
36509046019 Loodi küla, Paistu vald 69603 

13 

MTÜ ABJA 
KOOLITUSKESKUS 
Volitatud esindaja Sirje Rist 

80090253 
45703124711 Veski 1, Abja-Paluoja 69403 

14 

MTÜ HOLSTRE PERE SELTS 
Volitatud esindaja Helve 
Hrabrova 

80020442 
46005056014 

Holstre sjk., Holstre küla, Paistu 
vald 69602 
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15 

MTÜ KARKSI TURISM JA 
KESKKOND 
Juhatuse liige Kairi Ong 

80126028 
47611072723 

Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 
69104 

16 

MTÜ TUHALAANE 
Volitatud esindaja Urmas 
Suurpuu 

80193160 
37202116039 

Tuhalaane küla, Karksi vald 
71022 

17 
MTÜ VESIROOS 
Volitatud esindaja Arbo Känd 

80203792 
36907190352 

Kännu talu, Põlde küla, Abja 
vald 69404 

18 

MÕISAKÜLA LINN 
Volitatud esindaja Ervin 
Tamberg 

75007741 
35701176010 J.Sihveri 4, Mõisaküla 69302 

19 
OÜ METSARÕÕMU 
Volitatud esindaja Heiki Saar 

11031044 
35906046018 Sultsi küla, Paistu vald 69601 

20 
OÜ MÄNNIKU METSATALU 
Volitatud esindaja Ene Sillamaa 

10530319 
45802206020 Intsu küla, Paistu vald 69603 

21 
OÜ ORU-A2 
Juhatuse liige Kaupo Välba 

11132420 
36509156032 Pärnu 14, Abja vald 69403 

22 
PAISTU VALD 
Volitatud esindaja Ene Saar 

75009295 
45504046026 Paistu küla, Paistu vald 69601 

23 
PERESELTS PAISTEL 
Volitatud esindaja Piia Mänd 

80034208 
45408156023 Paistu küla, Paistu vald 69601 

24 

RIMMU KÜLASELTS 
"RIMMO" 
Juhatuse liige Kalle Räästas 

80179674 
36508306015 

Rimmu küla, Halliste vald 
69505 

25 

SA VILJANDIMAA 
KOGUKONNA FOND 
Juhataja Pille Põllumäe 

90004622 
46409302749 

Vabaduse plats 4, Viljandi 
71020 

26 
SPORDIKLUBI HALLISTE 
Juhatuse liige Maiker Reimann 

80194846 
38102186032 

Viljandi mnt 20, Halliste alevik, 
Halliste vald 69501 

27 
SUKAHÄRMA MÄRDI TALU 
Volitatud esindaja Vivian Patune 

10215380 
45612186035 Veskimäe küla, Abja vald 69404 

28 

UUE-KARISTE KÜLADE 
SELTS 
Juhatuse liige Arne Putnik 

80193579 
36110186033 

Kosksilla Algkool, Uue-Kariste 
küla, Halliste vald 69504 

29 

KARKI-NUIA AIANDUSE JA 
MESINDUSE SELTS 
Leili Nael 

80024380 
44503036045 

Viljandi  mnt 2a, Karksi-Nuia, 
Karksi vald 69104 

30 

SUDISTE MAANAISTE 
SELTS 
Milvi-Ellen Kõdar 

80083425 
43211306025 Sudiste küla, Karksi vald 69001 

31 
OÜ MORGANFELD 
Juhatuse liige Jorma Jürgens 

10904286 
37403196018 

Halliste vald, Viljandimaa 
69501 

32 
Mõisaküla Haridusselts 
Volitatud esindaja Pirje Usin 

80020643 
46907236027 Pärnu mnt 39, Mõisaküla 69302 
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Edaspidi "asutajad" oleme otsustanud  sõlmida  alljärgneva lepingu: 
 

1. Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud 
tingimustel. 

 
2. Mittetulundusühingu nimi on Mulgimaa Arenduskoda.  

 
3. Mittetulundusühingu asukohaks on Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 69104, 

Viljandimaa. 
 

4. Mittetulundusühingu eesmärgiks on: 
4.1 kohaliku elu arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele; 
4.2 maaelu ja külade säilimisele,  taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale 

arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku teeninduse ja 
tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu 
suurendamine, nende ajaloolise enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine; 

4.3 kohalikele toodetele lisaväärtuse andmine, turgudele ligipääsu avardamine läbi 
kollektiivse tegevuse ja koostöö erinevate sektorite vahel, uute piirkondlikust 
eripärast lähtuvate toodete ja teenuste väljatöötamise toetamine; 

4.4 maapiirkondades töökohtade loomise toetamine ja ettevõtluse arengule 
kaasaaitamine; 

4.5 loodus- ja kultuuriväärtustele parima kasutuse leidmine, turismi arendamine, 
ajaloolise Mulgimaa elanike eneseteadvuse tõstmine ja identiteedi kinnitamine; 

4.6 säästva arengu ja loodushoiu põhimõtete järgimise toetamine; 
4.7 seoste leidmine ja koostöö algatamine erinevate majandussektorite vahel 

sotsiaalsete riskide vähendamiseks; 
4.8 omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine erinevate 

valdkondade vahel. 
5. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks:  
 
5.1.  Kaupo V ä l b a  
5.2. Eve L e p m e t s  
5.3. Kalle  R ä s t a s  
5.4. Urmas S u u r p u u  
5.5. Kairi O n g    
5.6. Ervin T a m b e r g  
5.7. Ene S a a r   
 
6. Asutamisleping on sõlmitud 04. aprillil 2006. a. Karksi-Nuias. 
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Lisa 2. Ajavahemikus 2006.- 2010. aasta liikmeks astunud organisatsioonide 
nimekiri 

ABJA VALD asutajaliige , volitatud esindaja   Peeter Rahnel    
Pärnu mnt. 30, Abja-Paluoja 69403  
http://www.abja.ee/  
peeter@abja.ee  
ABJA-VANAMÕISA SELTS , Juhatuse esimees   Elli Merdikes  
Pärnaküüni talu, Abja-Vanamõisa küla,  
Abja vald 69404  
http://www.hot.ee/abjavanamoisa/  
abjavanamoisa@hot.ee  
AS NUIA PMT asutajaliige, Juhatuse liige     Toivo Kõss  
Ettevõtluse 1, Karksi-Nuia 69103  
http://www.nuiapmt.ee/  
info@nuiapmt.ee  
EKNK MÕISAKÜLA KOGUDUS,  Juhatuse liige     Jorma Õigus  
Pärnu 61, Mõisaküla 69303  
jorma44@hot.ee  
LAANE PUIT asutajaliige , Enn Sarv  
Tuhalaane küla, Karksi vald 71022  
ennsarv@hot.ee  
FIE Andrus Gorjatško  asutajaliige, 
Veski 5, Abja-Paluoja 69403  
HALLISTE ELU ARENGU SELTS asutajaliige ,Volitatud esindaja Leho Aas  
Halliste rahvamaja Klubi 5, 
Halliste vald 69501  
lains@hot.ee  
HALLISTE JAHISELTS asutajaliige , Juhatuse liige Tõnu Tukk  
Põllu 5, Halliste alevik,  
Halliste vald 69501  
tukk@hot.ee  
HALLISTE VALD asutajaliige , Volitatud esindja Andres Rõigas  
Viljandi mnt. 20, Halliste 69501  
http://www.halliste.ee/  
andres@halliste.ee  
 KAARLI NAISSELTS asutajaliige,  Volitatud esindaja Kai Kannistu  
Kaarli küla, Halliste vald 69502  
 kaikann@hot.ee   
 KAMARA KÜLASELTS,  Juhatuse liige Marje Kaaremaa    
Kamara 10-2, Abja vald 69304  
 marykar@hot.ee   
 KARKSI KULTUURISELTS asutajaliige,  Juhatuse liige Anne Kaljumäe  
 Karksi küla, Karksi vald 69104  
 anneka@hot.ee  
 KARKSI VALD asutajaliige , Volitatud esindaja Arvo Maling  
Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 69104  
http://www.karksi.ee/  
arvo.maling@karksi.ee  
KARKSI-NUIA AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS asutajaliig e   
Juhatuse liige Leili Nael  
Viljandi mnt. 2a, Karksi-Nuia 69104  
 leili.nael@mail.ee  
 KITZBERGI SÕPRADE SELTS , Juhatuse liige Asta Jaaksoo  
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 Maie talu, Leeli küla, Karksi vald 69104  
 vekk@hot.ee  
 LAATRE KÜLASELTS , Juhatuse liige Viktor Õigus  
 Uus-Liiva talu, Laatre küla, Abja vald 69404  
 laatrekyla@hot.ee  
 LILLI KÜLASELTS TATSU asutajaliige,  Juhatuse liige Pille Põllumäe  
 Lilli küla, Karksi vald 69002  
 pillepollumae@hot.ee  
 LOODI KÜLASELTS asutajaliige,  Juhatuse liige Vahur Ruut  
 Loodi küla, Paistu vald 69603  
 vahurruut@hot.ee  
MTÜ ABJA KOOLITUSKESKUS asutajaliige,  Juhatuse liige Sirje Rist  
Veski 1, Abja-Paluoja 69403  
http://www.hot.ee/abjakoolitus/  
 ymarlaud@hot.ee  
MTÜ HOLSTRE PERE SELTS asutajaliige, Volitatud esindaja Helve Hrabrova  
 Holstre sjk., Holstre küla, Paistu vald 69602  
 helve@holstre.vil.ee  
MTÜ KARKSI TURISM JA KESKKOND  asutajaliige, Juhatuse liige Dmitri Orav  
Kooli 1A, Karksi-Nuia 69104  
 dmitri.orav@karksi.ee    
MTÜ LILLI LOODUSKESKUS asutajaliige, Juhatuse liige Ly Laanemets  
 Lilli küla, Karksi vald 69002  
 ly@looduskeskus.ee  
 MTÜ TUHALAANE asutajaliige,  Volitatud esindaja Urmas Suurpuu  
Tuhalaane küla, Karksi vald 71022  
suurpuu@hot.ee  
MTÜ VESIROOS asutajaliige, Volitatud esindajad Arbo Känd ja 
Velta-Liivia Känd  
 Kännu talu, Põlde küla, Abja vald 69404  
 arbo.kand@mail.ee, arbo.kand@tal.cascoprod.com   
 MULGIMAA ELU EDENDAMISE KESKUS,  Juhatuse liige Hendrik Agur  
 Kiivita talu, Polli küla, Karksi vald 69104  
 hendrik@pilots.ee   
 MÕISAKÜLA HARIDUSSELTS  asutajaliige , Volitatud esindaja Pirje Usin  
Pärnu mnt. 39, Mõisaküla 69302  
 pirje.usin@mail.ee  
 MÕISAKÜLA JAHISELTS "METSIS",  Juhatuse liige Ats Ruusmaa  
Viljandi 2b, Mõisaküla 69302  
ats.ruusmaa@mail.ee  
MÕISAKÜLA LINN  asutajaliige,  Volitatud esindaja Ervin Tamberg  
J.Sihveri 4, Mõisaküla 69302  
http://www.moisakyla.ee/index.php  
linnapea@moisakyla.ee  
MÕISAKÜLA TULEKAITSE SELTS , Esimees Roman Elblaus  
Sihveri 5, Mõisaküla 69302  
romanelblaus@hot.ee  
OJAPERA KÜLASELTS 
Juhatuse liige Siim Riid  
Luhtamäesiimu talu, Sarja küla, Abja vald 69304  
siim170@hot.ee  
OÜ METSARÕÕMU asutajaliige, Juhatuse liige Heiki Saar  
Sultsi küla, Paistu vald 69601  
metsaroomu@hot.ee  
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OÜ MÕISAKÜLA PUIDUTÖÖSTUS,  Juhatuse liige Raivo Kõlvald  
Õnne 1a, Mõisaküla; registris Side 9-17, Pärnu  
moisapuit@hot.ee  
OÜ MÄNNIKU METSATALU asutajaliige,  Volitatud esindaja Ene Sillamaa  
Intsu küla, Paistu vald 69603  
http://www.metsatalu.ee  
info@metsatalu.ee  
ORU-A2 OÜ  asutajaliige, Juhatuse liige Kaupo Välba  
Pärnu 14, Abja vald 69403  
http://www.mulgikorts.ee/  
http://www.zone.ee/rehemae/index.html  
kaupoabja@hot.ee  
MTÜ LÕUNA-MULGIMAA KUNSTI-JA KÄSITÖÖKODA  
Juhatuse liige Hülle Haab  
Rahumäe 2A, Karksi-Nuia, Viljandimaa  
kunstikoda@hot.ee  
PAISTU VALD  asutajaliige, Volitatud esindaja Ene Saar  
Paistu küla, Paistu vald 69601  
http://www.paistu.ee/  
ene@paistu.ee  
PENUJA KÜLAARENDAMISE SELTS 
Juhatuse liige Reet Paju  
Metsamõisa talu, Penuja küla, Abja vald 69201  
 +372 53603905  
PERESELTS PAISTEL asutajaliige, Volitatud esindaja Piia Mänd  
 Paistu küla, Paistu vald 69601  
 kultuurijuht@hot.ee  
 RIMMU KÜLASELTS "RIMMO"  asutajaliige,  Volitatud esindaja Sigrid Ruuben  
Rimmu küla, Halliste vald 69505  
sigru@hot.ee  
SA VILJANDIMAA KOGUKONNA FOND asutajaliige,  
Juhatuse liige Pille Põllumäe  
Vabaduse plats 4, Viljandi 71020  
 pillepollumae@hot.ee  
SPORDIKLUBI HALLISTE asutajaliige,  Juhatuse liige Maiker Reimann  
Viljandi mnt 20, Halliste alevik, Halliste vald 69501  
 maiker@vms.ee  
 SUDISTE MAANAISTE SELTS asutajaliige, Volitatud esindaja Milvi-Ellen Kõdar  
 Sudiste küla, Karksi vald 69001  
 sudistekyla@hot.ee  
 SUKAHÄRMA MÄRDI TALU asutajaliige,  Volitatud esindaja Vivian Patune  
 Veskimäe küla, Abja vald 69404  
http://www.patune.ee/  
patune@hot.ee  
PAJUMÄE TALU , Talu peremees Arvo Veidenberg  
Abja-Vanamõisa küla, Abja vald 69406 
veidenberg@hot.ee  
UUE-KARISTE KÜLADE SELTS  asutajaliige,  Juhatuse liige Arne Putnik  
Kosksilla Algkool, Uue-Kariste küla, Halliste vald 69504  
reangi@hot.ee  
KARKSI NOORTE KUNSTISTUUDIO,  Volitatud esindaja Are Haab  
Karksi-Nuia, Pärnu mnt. 8     
erabaah@hotmail.com  
CALCULATOR OÜ,  Volitatud esindaja Jaanus Esna  
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Päidre talu, Päidre küla, 
Halliste vald 
http://www.calculator.ee/     
jaanus.esna@mail.ee   
MTÜ MÕISAKÜLA KULTUURISELTS,  esindaja Tea Kartau   
Kiikre tn. 18, Mõisaküla    
kultuurimaja@moisakyla.ee   
OÜ VARLING,  esindaja Juri Kotšetov  
Ringpuiestee 5, Mõisaküla    
+372 56 23 39 27  
 EKNK Abja-Paluoja kogudus, esindaja  Guldar Järve   
Jaama 15, Abja-Paluoja     
eknkabja@hot.ee   
MTÜ MULGI UKUVAKK , esindaja Eve Kuuse    
Pärnu mnt. 4, Abja-Paluoja    
mulgiukuvakk@hot.ee   
MTÜ RIMMU KÜTID , esindaja Arne Lohu   
Halliste vald, Ülemõisa    
arnelohu@hot.ee   
MTÜ SARJA KÜLASELTS,  esindaja Milvi Tihane  
Tihase talu, Sarja küla, Abja vald   
sarjakula@hot.ee   
OÜ MILLIGRUPP , esindaja Arne Lohu   
Ülesküla talu, Ülemõisa küla, Halliste vald    
arnelohu@hot.ee   
MTÜ MULGI SPORDISELTS,  esindaja Uno Rääbus  
 Luha talu, Abjaku küla, Abja vald, Viljandimaa, 69401     
unoraabus@gmail.com   
MTÜ VESKIMÄE,  esindaja Margus Kask    
Kille oja, Veskimäe küla, Abja vald, Viljandimaa, 69409   
marguskask@hotmail.com   
MTÜ KEKANI ÕPIKOJAD , esindaja Mai Sarnet       
Sudiste küla, Karksi vald, Viljandimaa    mai@kultuur.edu.ee   
MTÜ MOTOKLUBI KOOPAMÄE,  esindaja  Tiina Kesküla    
Koopamäe, Sudiste küla, Karksi vald, Viljandimaa, 69001     
koopamae@hot.ee   
KUNINGALOSSI OÜ , esindaja Mirje Kallaste  
Kuningalossi talu, Tuhalaane küla, Viljandimaa, 71056     
mirje@hotmail.com   
KOPRA TALU RUDO PUKS FIE    
Kopra talu, Tuhalaane küla, Karksi vald, Viljandimaa, 71056 
www.kopra.ee   
rudo@kopra.ee   
MTÜ ANTIKMISIO,  esindaja Kalju Õigus   
Raudteemaja 4, Mõisküla linn, Viljandimaa, 69302    
antikmisio@gmail.com   
SA HOLSTRE-POLLI TERVISEKESKUS , esindaja Aivar Paas  
Viisu küla, Paistu vald, Viljandimaa 
www.holstrepolli.ee    
aivar@holstrepolli.ee   
MTÜ KISSA MULGI SELTS , esindaja Meelis Lepp    
Kissa, Abja-Vanamõisa, Viljandimaa, 69406  
meelislepp@gmail.com   
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Lisa 3 Mulgimaa ajaloo ning omavaitsuste sümboolika. 

 
 
PAISTU VALD 

 
Paistu valla vapi must värvus, mis on üks Eesti rahvusvärvidest ja tähistab Neitsi 
Maarjat kui kannatavat ema (mater dolorosa), viitab esmajoones Mulgimaale. Tugeva 
juurestikuga kuldne tamm sümboliseerib sellest piirkonnast võrsunud jõulist 
rahvuslikku ja kultuurilist liikumist. Puud krooniv tähtrist, valguse ja hariduse sümbol, 
märgib ka Neitsi Maarjale pühendatud Paistu kirikut. Hõbe on Maarja kui Püha Neitsi 
värv. 

 

 
Ruudukujulisel valla lipul on diagonaalidega neljaks jaotatud sini-mustal kangal valge 
tähtrist. Lipu kujundus tähistab valla ajaloost tuntud tugevat rahvuslikku liikumist ning 
tungi vaimuvalguse ja õnne poole.  

ABJA VALD 

 

 
 
 
 

 
Rohelise vapikilbi jaotab kaheks vasakult langev hõbedane kaldpalk (Bend Sinister), 
millel asetseb kolm sinist linaõit. Õied moodustuvad viiest sinisest kroonlehest ja 
viiest rohelisest tupplehest ning hõbedasest südamikust. 
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Sinised õied viitavad linakasvatusele ja linatöötlemisele, kui abjakate traditsioonilistele 
tegevusaladele ja jõukuseallikale. Kaldpalk sümboliseerib kaitstust, roheline kilbivärv 
ürgset loodust. 
 
KARKSI VALD 
 

 
 
Karksi valla vapiks on kuldsel kilbil vapi allservast tõusev must, rohelise varrega 
hundinui; saatena samast varrest lähtuvad neli rohelist hundinuia lehte. 19. sajandi 
teisel poolel oli ajalooline Mulgimaa tuntud oma rikaste talude ja linakasvatuse 
poolest. Suuremate maanteede ristumiskohale rajasid käsitöölised oma asula, Nuia 
küla. 
 
 
MÕISAKÜLA LINN 
 

 
Mõisaküla linna vapp on kilbikujuline, kus mustal taustal hõbedase alasi ja vasarat 
hoidva töömehekäe kujutis. 

 
Mõisaküla linna lipp on valget värvi ristkülikukujuline riidelaid, mida läbivad kaks 
tumepunast vööti piki lippu. 

Mõisaküla oli enne II maailmasõda väikelinnade hulgas üks jõukamaid. Mõisaküla 
linna läbivad Raudteetehas ja 90 aastat töötanud linaketramisvabrik. 
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HALLISTE 
VALD 
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Lisa 4. Liikmete projekti tegevsed perioodist 2000 – 2007 aasta. 
 
MTÜ KODUKURU  ja Ojapera Külaselts – Läbi erinevate fondide – KOP, KIK, MES 
on peamiseks väljundiks turismi arendamine ja keskkonnaalase info haldamine ning 
levitamine, näiteks „Kodunurga kaunimad pildid”. 

Projektipõhise üritusega jäädvustatakse  huvitavaid hetki ja Abja valla looduse 
mitmekesisust  

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing – läbi KOP-i projekti korraldab väljasõite 
erinevatesse maakondadesse. 
MTÜ Abja Koolituskeskus - MTÜ Abja Koolituskeskus moodustati kodanikualgatuse 
korras 1995.a 
Alates 2000.a. on ühingu tegevuse peamine eesmärk piirkonna külade äratamine, neis 
külades omaalgatuse soodustamine ja koolituse pakkumine. Näiteks Penuja külas on 
alates 2000.a. korraldatud õpiringe: toimetulek 2000.a., osalusdemokraatia 
2001,2002,2003, Maakodu kasvatuslik mõju 2003. Penujas on korraldatud ka 
noorgiidide laager 2001.a., Penuja näitemängupäev 2001.a. detsembris Eesti 
Kultuurkapitali toetusel. 
Penujas toimunud tegevuse tulemusena on alguses loodud Penuja Külamaja Seltsing, 
hiljem Penuja Külaarendamise Selts, kes esitas EL Külade taastamise ja arendamise 
meetmele eduka projektitaotluse 2003.a. lõpus ja omab käesolevaks ajaks aktiivselt 
kasutatavat külamaja 1999.a. sügisest tühjaks jäänud algkoolihoones. 
Aastatel 1998-2001 on MTÜ Abja Koolituskeskus Eesti Kultuurkapitali toetusel välja 
andnud 8 numbrit teabelehte, milles tutvustatakse vabaharidust, MTÜ Abja 
Koolituskeskus tegevust ja kus ilmus ka palju kodu-uurimuslikku materjali. 
2004.a. suvest alates rendib MTÜ Abja Koolituskeskus Kamara küla pooltühjalt 
seisvas lasteaiahoones 45 m2 suurust ruumi, millest on EL Külade taastamise ja 
arendamise meetme toel juulis 2005 renoveerinud ja sisustanud Kamara Infopunkti. 
Kamara Infopunkt on liige Kamara Külakeskuse Seltsingus, mille poolt on esitatud 
kaks edukat projekti Kamara noortele suvise töö- ja puhkelaagri korraldamiseks 2004 
ja 2005.a. 
MTÜ Abja Koolituskeskus osaleb Eesti Vabaharidusliidu poolt INNOVE-le esitatud 
EL ESF meede 1.1 elukestva õppe projektis. 
PAJUMÄE TALU - talu on sertifitseeritud mahetootja ja -töötleja ehk toodab 
looduslikult puhast piima ning töötleb seda edasi looduslikult puhtaks jogurtiks. 
Liitunud MTÜ Mulgimaa Arenduskojaga 2008 aasta alguses ning loodab saada oma 
tegevusele rahastust LEADER programmist. 
MTÜ Spordiklubi Halliste – läbi projektide KOP-i, HMN, Kultuurkapitali jne juhtinud 
edukalt viimased 5 aastat Halliste valla spordi ja kultuurielu. Korraldanud 
valdadevahelisi võrkpalliturniire. Tugevad kaasamis ja organiseerimis kogemused. 
MTÜ Kaarli Naisselts – PRIA meetme 3.5 projekti raames vahetatud kaarli Rahvamaja 
aknad ning renoveeritud käimla . 
MTÜ Halliste Elu Arengu Selts – PRIA meetme 3.1 raames saanud toetust Halliste 
Rahvamaja renoveerimiseks. 
LOODI KÜLASELTS - Loodi Külaselts  on  remontinud Loodi mõisa südames 
seltsiruumid, korraldanud kodu-uurimist, avaldanud trükiseid, korraldanud laste 
laulupäevi, näituseid. Seltsi eestvedamisel toimub käsitööõpe, koolitused. Projekte on 
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rahastatud KOP-ist, HMN, KIK-ist ja Kultuurkapitalist. 

Karksi valla kodanike ühenduste ümarlaud –  toetatud projektid 

MTÜ Karksi Turism ja Keskkond „Keskkonnateadlik vallaelanik“ - KIK 

Kultuuriministeeriumi programmist „Lõuna-Eesti keel ja kultuur“ 

Karksi Rahvakultuuri Õpituba „Mulgimaa rahvakalender“ 

Karksi Kultuuriselts „Esivanemate vaimuvara“ 

Sudiste Maanaiste Selts „Mis nänn kõnel?“  

MTÜ eakate klubi „Kodu“ projekt Hasartmängumaksu Nõukogule „Meie vanemad 
väärivad austust“ (sisaldab ka ankeetküsitlust) 

Karksi Kultuuriseltsi Sotsiaalministeeriumist toetatud projektid „Vanaema 
köögitunnid“ ja „Töö annab elujõudu“ 
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Lisa 5. Ellu viidud või elluviimisel strateegia rakendamisele suunatud projektid  

 
Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts –  
 

Murri häärberi aia ja aiamaja renoveerimine 2005 (KOP) 

Hoiame külakultuuri pärandit 2006 (KOP) 

See helin, mu elu ja minu hing 2006 (HMN) 

Meepäev Karksi-Nuias 2007 (KOP) 

Kohaliku arengu õpituba 2007 (KOP) 

MTÜ Lilli Looduskeskus –  

"Ääle mõtsan ehk Lilli kollitralli" – koostöös RMK ja Mulgi Kultuuri Instituudiga 

KIK-i toetatud "Sookolli kool" ja "Õpime selleks, et õpetada" 

KOP "Info Lilli Loodusmajja" 

MTÜ Karksi Turism ja Keskkond -  

2002 Agenda 21 teemaline koostööprojekt Leksandi kommuuniga Rootsist ja Halliste 
vallaga 

2003 REC Estonia rahastatud "Keskkonnasõbralik koduvald" 

2004 KIK "Lapsed ja keskkond" 

2006 KOP "Karksi malev 2006" 

2006  KIK "Keskkonnateadlik vallaelanik" 
 
MTÜ Tuhalaane –  
 
Investeeringuprojektid 

"Sapard" Infotehnoloogia seadmed 

RAK 3,5 meede "Muusikariistad külale" 
 
Lilli külaselts „Tatsu“ –  

Külaselts on läbi viinud mitu suurt projekti. Neist suurim oli oma Lilli Mulgimeelse 
Vabakooli loomine, mis kestis kaks aastat.  

ACCESS programmi raames teostati projekt "Keskkonnakaitse ja tööhõive maal"; 
integratsiooniprojekt vene lastele eesti keeleõppe laager, kus osalesid lapsed nii 
Moskvast, Peterburist, Siberist, Tšerepovetsist ja Ukrainast.  

2002. aastal ehitas külaselts külla kiige. Mahukalt on külaselts teinud KIK-i toetatud 
tööprojekte Teringi loodusraja ehitamiseks kolmel aastal.  

KOP-i toetusel on läbi viidud 10 aastat Jõulumaad, 14 aastat Lilli külapäevi, tehtud 
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heakorratöid. Koostööpartnerid on Lätist ja Saksamaalt. 
 
Karksi Kultuuriselts –  

9 aasta jooksul rahastatud 63 projekti kokku üle poole miljoni 

Suuremad investeeringuprojektid: 
2004-2005    Sapard   131 085 

2008            MAK       405 936 
 
 
 
 
MTÜ Lõuna-Mulgimaa Kunsti- ja Käsitöökoda –  
Liitunud NTÜ Mulgimaa Arenduskojaga jaanuaris 2008. 

Hollandi fond "Päikeselill" – keraamika 2006 

KOP "Keraamika ahi" – 2006 

Eesti Kultuurkapital "Savi voolimine kohalikel suvepäevadel" 2007. aasta 
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Lisa 6. Fakte kultuuriloolisest Mulgimaast. 
 

• 1425.a. viidi Lõuna- Viljandimaa talupoegade pruulitud õlut Presimaale. 
Nimelt tasus tollane Liivi ordu foogt 6 vaadi kohaliku õllega Saksa 
ordumeistrile Nesselrodele soomusrüü eest. Tegemist on ühe varaseima 
ajalookanalites talletatud Eesti õlle ekspordiga. 
Ka hiljem on Karksi kandis head ja kanget õlut pruulitud.  

• 1799. aastast töötas Õisu mõisa õlleköögis tubakavabrik, kus valmistati 
peentubakast sigarillosid. See oli tol ajal üks mehhaniseeritumaid 
tubakatööstusi kogu Venemaal. Veel 1840. aastal kasvatati mõisas tubakat, 
kuid nüüd saadeti see Peterburi tubakavabrikusse.  

• üks tuntumaid Eestis sirgunud kirjanikke on Hella Wuolijoki, kes küll elas 
hiljem Soomes.  
H. Wuolijoki (pseudonüüm Juhani Tervapää) teoste põhjal on vändatud 
vähemalt 18 filmi, tema näidendeid on mängitud paljude teatrite lavalaudadel. 
Ta jõudis oma dramaatilise ja kireva elu jooksul saada tõlgist ärinaiseks, 
saeveskite direktoriks. Ta oli sotsialistist naismõisnik ja samal ajal Soome 
juhtiv dramaturg. Ta osales Soome Talvesõja lõpetamises. Ta laveeris 
kõikvõimalike salateenistuste vahel. Ta kohtus kuulsa saksa kirjaniku B. 
Brechtiga. Tal oli afäär nõukogude langevarjuriga. Ta mõisteti eluks ajaks 
vangi, kuid pääses vanglast ja määrati Soome Raadio peadirektoriks. Tal juured 
on Lõuna - Viljandimaal, kus tema vanaisa Jaak Murrik pidas talu. H. 
Wuolijoki vanaisa Jaak Murrik on maetud Karksi- Nuias asuvale Papi 
surnuaiale 
Praegune Soome välsiminister Erkki Tuomioja on Hella Wuolijoe lapselaps. 
 

• 1870.a. ostis Peeter Widriks 20800 hõberubla eest tänase Abja valla 
territooriumile jääva Penuja mõisa, saades nii esimeseks eestlasest 
mõisaomanikuks  

• 19.sajandil teisel poolel peeti Abjas kariloomade laata, mis oli suurim Eestis  

• Liplapi aiatöö- ja majapidamiskool oli esimene omataoline tervel Tsaari-
Venemaal. 
Praeguse Halliste valla territooriumile jääval endises Liplapil talus asus väga 
mainekas kool, kus õppis aastatel 1910 – 1927 kokku 568 õpilast  

• 1896. aastal sai valmis Valga - Pärnu kitsarööpmeline raudtee ning selle haru 
Viljandisse avati raudteeliikluseks 1897.a. Kahe raudteeliini sõlmpunktis 
hakkas kiiresti arenema  

• 1914.a asutati Abja- Paluoja lähistele ühisettevõttena toorlinavabrik, mida 
peetakse esimeseks Eestis. Ettevõtte asutas Mats Kissa, kes juba Riia 
Polütehnikumis õppides tegeles Eesti oludele sobiva linaleotusviisi 
väljatöötamisega. Asjast sai teada Vene Põllutööministeerium, mille järel sai 
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Mats Kissa ülesandeks organiseerida esimene soojaveeleotusega proovivabrik 
Tsaari-Venemaal. Sellise tehase asukohaks valiti Abja.  

• Karksi vallas asuv Polli Aiandusuuringute Keskus on viimase 50 aasta jooksul 
aretanud 93 puuvilja ja marjasorti, sealhulgas 26 õuna-, 3 pirni-, 19 ploomi-, 1 
hapu ja 16 magusa kirsipuu sorti ning 4 maasika-, 6 vaarika, 1 punase sõstra, 3 
valge sõstra, 13 musta sõstra ja 1 karusmarjasort. 

Killukesi elu edenemisest Lõuna-Viljandimaa mulgi taludes 

1840 Taluhoonele pandi ette esimene klaasaken (varem kasutati 
seapõit või lihtsalt luuki) 

1840 Õisu sepp Lüübek valmistas metsavaht Zenterile esimese 
rautatud vankri, 2 a varem oli metsavaht nahkvaljad ja leied 

1845 Talumajja ehitati lõõridega ahi, kuid ilma korstnata 

1850 Urite Leimann hakkas puhast rukkileiba tarvitama 

1855 Rimmu mölder Treffner võtab kasutusele suure sae (nurgasae) 

1857 Ilmuma hakanud ajalehe "Perno Postimees " tellisid 
esimestena kooliõpetaja Mart Laarmann ja vöörmünder Jaak 

1860 Hakkas tööle kihelkonna arst 

1863 Nahksepa Raekson ja Torimu Ilus teevad majadele korstnad ja 
tubadele lõõrid 

1864 Kõrnitse Ruubel ehitab esimese häärberi s.o. loomadest ja 
loomapidamisest lahus elumaja, 4 aastat hiljem teevad sama ka 

1865-67 Peeru asemel ilmus esimene ilma klaasita suitsev lamp  
/ koolis - rasvaküünlad- 1875/ 

1866  Nahksepa Kissa hakkab kasvatama ristikheina ja 3 aastat 
hiljem ostab suure saha, sest harkadraga ei saanud 

1871 Nahksepa Raeksoni on kodus tarvitusele võetud lauanoad, 
kahvlid ja kohvi 

1878 Nahksepa Kissa hakkas maid torutama (drenaazi abil maad 
kuivendama) 

1890 Torimu Ilus peksab hobumasinaga vilja  
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1895 Koolile ehitati väljakäigukoht (kuivkäimla) 

1901 Nahksepa Kissa ostis hobureha 

1902  Soo-otsa Raekson ostab aurugarnituuri (-masina) 

1905 Kuninga Mossa soetab heinaniidumasina 

 
Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ajalgu ja sotsiaalmajanduslik olukord on 
tugevalt läbipõimunud sarnaste joontega.  
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Lisa 7. Uuringu ”Mulgimaa täna ja homme” küsitlustulemused  

Igiammune tõde – seal, kus on hea elada, ei ole hea töötada ja vastupidi, kus on hea 
töötada, ei ole hea elada – leiab kinnitust ka Mulgimaa puhul. Elanike rahulolu 
Mulgimaa kui elukohaga on üldjoontes kõrge, rahulolematus on suurem 
töövõimalustega. Tööalased väljakutsed välismaal on ka peamiseks motivaatoriteks 
võimalikule rändele piirkonnast väljapoole.  
Rahulolematus on suurim ise ettevõtlusega alustamise võimalustega, sobiva töö 
leidmise võimalustega ning teeninduse puudumisega. Seega on need kolm valdkonda 
just need, mis peaksid olema kohaliku elu edendamisel arenguprioriteetideks – ühelt 
poolt elanike rahulolematus, teisalt tugev seos üldise rahuloluga. Seega 
hetkeolukorda arvestades on oluline ergutada ja soodustada kohalikke algatusi 
ettevõtlusega alustamiseks ja töökohtade loomiseks just kohalike elanike 
teenindamisele suunatult – selge nõudlus selleks on olemas. Kindlasti on oluline 
leida selleks paindlikke võimalusi ja mitte unustada tasuvusuuringuid, kuidas see 
oleks ettevõtjale ka majanduslikult võimalik. 
Potentsiaali ettevõtluse edendamiseks ja kohaliku elu aktiviseerimiseks elanike seas 
on – pooled uuringus osalenutest on valmis ise aktiivselt tegutsema, ise ettevõtmistes 
kaasa lööma ning oma suurema või väiksema panuse andma. Kohaliku elu arengu 
võtmeteguriks ja esmaseks eelduseks ongi  elanike mõtteviis – Mulgimaal on need 
eeldused soodsad, inimesed mõistavad enda algatuse ja tegutsemise olulisust.  
Tavapäraselt on alati rohkem neid, kes tulevad algatusega kaasa ning osalevad 
ühistes ettevõtmistes (ehk on pigem passiivsed osalejad) ning vähem neid, kes ise 
aktiivselt algatavad või aitavad kaasa ettevõtmiste organiseerimisel:  
1. kokku 82% vastajatest on kas külastanud korraldatud üritusi kodukandis, osalenud 
ühistel aruteludel või osalenud ühistalgutel, ühistes ettevõtmistes;  
2. kokku 37% on kas ise osalenud ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel või aidanud 
tasuta tööga, erialaste oskuste ja teadmistega.  
Analoogne on ka valmisolek edaspidiseks – enamus vastajatest on valmis küll 
külastama korraldatavaid üritusi või osalema muudes ühistes ettevõtmistes, 
mõnevõrra vähem on neid, kes on valmis ise oma õla alla panema kohalike ürituse 
või ettevõtmistele. Et küsitlus on läbi viidud eelkõige nende seas, kes on juba ühel 
või teisel moel, aktiivsemalt või passiivsemalt kaasa löönud kohalikes algatustes ja 
ettevõtmistes, siis ka vastajate vabad kommentaarid toovad esile ja rõhutavad 
isetegemise ja omaalgatuse olulisust ning rõhutavad aktiivse eestvedaja rolli tähtsust. 
Kõige olulisem tegur arenguks ja kohalikeks algatusteks on olemas –  vähemalt 
uuringus osalejatele on omane mõtteviis, et “kui midagi tahta, saab ja peab selleks ka 
ise käed külge panema”. Ei oodata, et keegi kuskilt peaks tulema ja midagi kohaliku 
elu arenguks tegema. 

Oma arvamused ja väljaütlemised  - EI OLE RAHUL: 
  
*  Noorte vaba aja sisustamise võimalused ja rahvamaja tegevusetus 
*  Ma ei ole rahul kruusateedega ning sellega, et pean oma koduõues meeletut tolmu 
sisse hingama *Kultuuriline pool on jama, juuksurit jms. Pole olemaski, bussiliiklus 
väikestes külades suvel olematu, poodi külas pole 
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*Naiste tööhõive. Meestele ettevõtted (praegu veel) pakuvad tööd. Teeninduse pool 
välja arendamata. Kauplus väga kehvas seisus.  
*Teenindus puudub täielikult. Vanematel inimestel raskusi  
*Teenindusega – puudub korralik kauplus, puudub juuksur 
*Külavahetee on väga halb  
*Bussiühendus ümberkaudsete valdadega  
*Teed on kohati väga lagunenud 
*Koolitransport maalt linna harv, huvi-spordiringides käimine väga raske 
*Paljud teenused, probleemide lahendamine (nt kindlustusprobleemid) on ikka Karksi-Nuia 
kesksed 
*Tasemel gümnaasiumiharidust pole võimalik lapsele kindlustada. Andekad peavad 
otsima hariduse saamise võimalusi linnast  
* Rahvamaja võiks korraldada rohkem üritusi ja huviringe on ka vähe ning laiali.  
*Kultuuriürituste puudumine. Laste huvitegevuseks võiks olla rohkem võimalusi  
*Kultuuritöö puudulik 
*Palju lagunenud elamispindu, mis rikuvad ära ka üldise mulje kenast paikkonnast.Ei 
ole rahul arstiabiga.  
*Külad on pimedad, siiani on valgustatud ainult linna ja alevikke. Teenindust on 
vähe, kuna ettevõtlus hääbub väikestes kohtades  
*Võiks olla rohkem ja tasuvamaid töökohti noortele  
*Teeninduse kättesaadavus: puuduvad sellised teenindusliigid nagu kingsepp, 
keemiline puhastus, pesumaja.  
*Puuduvad teeninduses keemiline puhastus, vilets turg – kodumaise juur- ja puuvilja 
ostmise nappus; kaupluses kaupade sortiment vilets  
*Maapiirkonnas ei aeta talvel teid lahti ja ei pääse tuisuga koju ega ka kodust välja.  
 
Oma arvamused ja väljaütlemised – OLEN RAHUL: 
 
*Eriti suure väärtusega on turvaline elukeskkond ja suhteliselt kokkuhoidev 
külakogukond 
*Suhteliselt turvaline elupaik, eemal linnakärast, privaatne.  
*Toredad ja ühtehoidvad külaelanikud 
*Külaelu aktiviseerub. Inimesed on huvitatud ühistest koosviibimistest, ühisest 
tegevusest.  
*Olen rahul sellega, et Karksi-Nuias  korraldatakse päris palju kultuuriüritusi  
*Võimalused midagi teha sõltuvad täiesti iseenda julgest pealehakkamisest.  
*Suurepärane külarahvas 
*Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega 
*Meeldib koduküla ilus loodus, puhas keskkond.  
*Mulgimaa on elamiseks väga hea ja ilus koht, aga noortel pole siin eriti 
perspektiivset rakendust/  
*Paistu vallas on head võimalused sportimiseks, kultuuriürituste ja huviringide töös 
osalemiseks 
*Sportimisvõimalused ja nende hea organiseerimine.  
*Kes midagi teha tahab, leiab kindlasti tegevust.  
*Olemas on kõik tingimused normaalseks eluks ja laste kasvatamiseks.  


