
 

 
 

 
MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

  
Koosoleku aeg: 28. veebruar 2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.10 
Koosoleku koht: zoom keskkond 

Juhatas: Maido Ruusmann 

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley 
 
Osalesid: Maido Ruusmann, Kadri Õmblus, Indrek Valner, Kaupo Välba, Arne Putnik, Loit Kivistik, 
Peeter Arro, Imre Jugomäe. 
 
Kutsutud: Tuuli Tubin McGinley 
 
Koosoleku päevakord:   
1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda uue strateegia koostamise tegevuskava üle vaatamine ja 

kinnitamine üldkoosolekule esitamiseks. 
2. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste üle vaatamine enne üldkoosolekule esitamist. 
3. Muu info ja jooksvad küsimused.    
 

Koosoleku käik:  

Koosoleku päevakorra kinnitamine. 

1. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda uue strateegia koostamise tegevuskava üle vaatamine ja 
kinnitamine üldkoosolekule esitamiseks. 

Vastavalt 2. veebruaril toimunud juhatuse koosolekul otsustatule, on palutud Cumulus Consulting OÜ 
konsultandil Mihkel Laanel koostada esialgne Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027 koostamise 
tegevusplaan koos indikatiivse eelarvega. Mitmed juhatuse liikmed avaldasid tegevusplaani mustandi kohta 
arvamust, et mitmed summad selles on liiga suured ja jääb arusaamatuks, mille põhjal need on määratud. 
Selgitati ja rõhutati üle, et tegemist on algsete indikatiivsete summadega. Tegelikud summad kujunevad 
välja pärast seda, kui on läbi viidud hange tegeliku partneri leidmiseks. Esialgne tegevuskava on vajalik 
selleks, et esitleda üldkoosolekule uue strateegia koostamise plaani ning taotleda selle põhjal PRIA-st uue 
strateegia koostamise toetust. Tegevuskava saab pärast PRIA-le esitamist muuta. 
Tegevjuht suhtleb veel Mihkel Laanega üle enne tegevuskava saatmist üldkoosolekule ja koos lisatakse 
tegevuskavale juurde ka ajakava kvartali täpsusega. Üldkoosolekule esitatav tegevuskava koos esialgse 
indikatiivse eelarvega on käesoleva protokolli lisa nr 1. 

2. II meetme projektitaotluste hindamistulemuste üle vaatamine enne üldkoosolekule esitamist. 
Tegevjuht esitles hindamiskomisjoni poolt koostatud II meetme projektitaotluste paremusjärjestust 
ja rahastamisettepanekut vastavalt lisale 2. Paremusjärjestuse ja rahastamisettepaneku kinnitab 
seekord üldkoosolek, kuna juhatuses on selleks liiga palju seotud osapooli.  
 
3. Muu info ja jooksvad küsimused.  



3.1 Öökulli Kalamaja ja Uluk OÜ Mulgi märgi taotlused.  
Öökulli Kalamaja on Kalbuse külas, Tarvastus, tegutsev turismitalu. Talu omanikud on ise kalurid ning 
näitavad ka külastajatele, kuidas käib kohalik kalapüük, räägivad traditsioonidest ja tutvustavad kohalikku 
kultuuri. Lisaks pakutakse külastajatele võimalust osaleda kalatöötlemise koolitusel (õpetatakse kala 
töötlema) ning pakutakse kohalikust, värskest kalast valmistatud toitu. Mulgi märki taotletakse tervele 
turismitalule, sh kohaliku kala väärindamisele (kalatöötlemise koolitused külastajatele).  
Juhatuse liikmete üldine arvamus on, et esialgse info põhjal tundub Öökulli Kalamaja igati Mulgi märgi 
vääriline, aga enne lõpliku otsuse langetamist oleks hea ise kohapeal vaatamas käia. Tehti ettepanek 
korraldada järgmine juhatuse koosolek Öökulli Kalamajas ning pärast seda otsustada neile Mulgi märgi 
andmine või mitte andmine.  

Uluk OÜ on linnafarm Viljandimaal, mis tegeleb aastaringselt mikroürtide kasvatamisega. Tooted on 
suunatud kogu Viljandimaal toitlustusega tegelevale sektorile ja lemmikloomapidajatele. Mikroürtide idee 
sünnikoht asub Mustla külje all Sooviku külas ja sinna on plaanis rajada ka osa tooraine 
kasvatusvõimalustest. Tegemist on linnafarmiga, mille peamine tegevuskoht, kus lõpptoodang valmib, asub 
Viljandis. Mikroürte kasvatatakse kohalikul turbasegul, mis on saadud Ramsilt ning tootedisainis kasutatakse 
Mustla külje alt Sooviku külast ja Abja-Paluoja ligidalt saadud ligi 100 aastat vana puitmaterjali ja pakenditel 
mulgi vanasõnu.  
Küsitav on Mulgi märgi andmine ettevõttele, mille peamine tegevuskoht on Viljandi linn, mis ei kuulu 
Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonda. Mulgi märgi välja andmise statuudis on kirjas, et ’juhul, kui taotlev 
ettevõte asub väljaspool ajaloolise Mulgimaa piire, hindab komisjon kandidaadi sobivust. Taotleja peab 
taotlust esitades välja tooma, kuidas ettevõte, toode või teenus on ajaloolise Mulgimaaga seotud’. Üks 
võimalus oleks anda neile Mulgi märk pärast seda, kui nad on rajanud Mustla lähedale tooraine 
kasvatuskoha.  
Tegevjuht suhtleb Uluk OÜ-ga ning palub neil tuua tootenäidiseid. Seejärel arutab juhatus neile märgi 
andmist või mitteandmist edasi.  

3.2 Mulgimaa Arenduskojaga on ühendust võtnud Rainer Riemenschneider Saksamaalt, Minden-Lübbecke 
piirkonna kohalikust LEADER tegevusgrupist. Ta küsib, kas Mulgimaa Arenduskoda oleks huvitatud uuel 
programmiperioodil nendega koostööprojektis osalemisest. Esialgsete võimalike koostööteemadena 
pakutakse välja 3 teemaplokki: 
1. Kliima kaitsmine ja kliimamuutustega kohanemine 
2. Kohalikud tooted ja tooteahelad 
3. Külade areng ja vabatahtlike kaasamine.  
Teatada juhatuse ettepanekul Rainer Riemenschneiderile, et Mulgimaa Arenduskoda on huvitatud 
koostööprojektis osalemisest ja kui on tarvis sõlmida sellealane koostöölepe, oleme selleks valmis. 
Konkreetsed teemad, mille osas me nendega koostööd teha sooviksime, selguksid aga siis, kui me hakkame 
oma uut strateegiat välja töötama.  

3.3 Tegevjuht tõi välja, et Mulgimaa Arenduskoja raamatupidaja-meetmenõustajal täitub 1. märtsil 15 aastat 
Mulgimaa Arenduskojas töötamisest ning tõstatas küsimuse, kas ning mis määral võiks talle sel puhul 
preemiat määrata. Tõstatati küsimus, kas sellisel puhul otsese rahalise preemia määramine on õige. 
Tegevjuht sai suunised kinkida kõne all olevale töötajale sellise tähtpäeva puhul kas lillekimp ja kommikarp 
või kinkekaart.  

3.4 Kuna praegune tegevjuht lahkub Mulgimaa Arenduskojast ning tema viimaseks tööpäevaks on 30. märts 
2022, siis on tarvis välja kuulutada uue tegevjuhi konkurss. Praegune tegevjuht saadab juhatusele teksti, 
mille peale tema 2020. a. kandideeris. Juhatuse liikmed vaatavad selle üle ja seejärel saab kuulutuse 
erinevatesse kanalitesse üles panna.  

 

 

Protokolli on digitaalselt allkirjastanud kõik koosolekul osalenud. 



Lisad: 

Lisa 1: Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava 

Lisa 2: II meetme projektitaotluste paremusjärjestus ja rahastamisettepanek 


