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MTÜ Mulgimaa Aren-
duskoda on asutatud 2006. 
aasta neljandal aprillil ning 
tollasele 32 asutajaliikmele 
on hiljem lisandunud veel 
25 liiget. Kokku on meil 
liikmeid 57, nendest viis on 
kohalikud omavalitsused, 38 
MTÜd ning 13 äriühingud. 

57 liikmest koosnev üld-
koosolek on kõrgeimaks 
võimuks. Mulgimaa aren-
duskoja tööd juhib seits-
meliikmeline juhatus:  Ene 
Saar esindab kohalikke 
omavalitsusi ning on juha-
tuse esimees, omavalit-
susi esindavad veel Peeter 
Rahnel ja Ervin Tamberg; 
MTÜde poole pealt on juha-
tuses Urmas Sarapuu, Kalle 
Räästas ja Anne Kaljumäe, 
äriühinguid esindab Kaupo 
Välba. 

Igapäevatööd juhib ja kor-
raldab Mulgimaa arendus-
kojas palgaline tegevjuht. 
Osaajaga on tasutatud raa-
matupidaja ja juhatuse esi-
mees. 

Külad esikohal 

Mulgimaa arenduskoja 
esimeseks eesmärgiks 
on maaelu ja külade säi-
litamine, taaselustamine 
ning arendamine, kesken-
dudes harmooniale ja sääst-
likule eluviisile. Arenema 
peaksid nii maamajandus kui 
kohalik teenindus. Üheks 
oluliseks eesmärgiks on ka 
tegevuspiirkonna elanike 
heaolu suurendamine, nende 
ajaloolise enesetunnetuse ja 
identiteedi kinnistamine. 

Maamajanduse arendami-
sel on oluline anda kohalikele 

töökohti, säilitades rahulikku ja kaunist elukeskkonda
Mulgimaa arenduskoda loob

Mulgimaa arenduskoda on Abja, Halliste, Karksi ja Paistu valla 
ning Mõisaküla linna omavalitsusi, mittetulundusühinguid 
ja ettevõtjaid koondav vabatahtlik omaalgatuslik ühendus, 
mis avab piirkonnale ligipääsu Leader-toetustele eesmärgiga 
arendada  piirkonna ettevõtlust ja luua kvaliteetseid töökohti, 
säilitades samas rahuliku ja kauni elukeskkonna. 

toodetele lisaväärtust, avada 
ligipääs turgudele ühistege-
vuse ja koostöö erinevate 
sektorite vahel. 

Mulgimaa arenduskoda 
toetab uute piirkondlikust 
eripärast lähtuvate toodete 
ja teenuste väljatöötamist, 
töökohtade loomist ja ette-
võtluse arengule kaasaaita-
mist. 

Jõuka Mulgimaa taaselus-
tamiseks on vajalik loodus- 
ja kultuuriväärtustele parim 
kasutus leida, turismi aren-
dada, ajaloolise Mulgimaa 
elanike eneseteadvust tõsta 
ja identiteeti kinnitada. 

Kogemused Portugalist

Esimesed kaks aastat tegi 
Mulgimaa arenduskoja juha-
tus koos liikmeskonnaga 
eeltööd, et  käivitada Leader-
programmi rahastamine. 
Ühiselt koostati Mulgimaa 
arenduskoja strateegia aas-
tateks 2007-2013. Mulgimaa 
arenduskoja kolm prioriteeti 
strateegia rakendamisel on 
mikroettevõtluse toetamine, 
külakeskkonna arendamine 
ning Mulgimaa omapära ja 
konkurentsivõime tugevda-
mine. 

Üks osa kaheaastasest 
tööst on teiste Euroopa rii-
kide kogemuste omanda-
mine. Selleks toimus 2007. 
aastal reis Saksamaale ja 
Austriasse ning 2008. aastal 
tutvuti Portugalis Madeiral 
tegutsevate Leader-tegevus-
gruppidega. Madeiral tegut-
seb kaks tegevusgruppu: 
Acaporama ja Adrama. 

Õppereisi eesmärgiks oli 
lisaks kogemuste omanda-

misele suurendada ka aren-
duskoja sisest koostööd. 
Nii tutvuti reisi käigus stra-
teegiaga ja arutati ühiseid 
plaane rakendusperioodiks. 

Kui inimesed ütlevad, et 
Madeira on Eestist väga 
erinev, siis tegelikult pole 
see sugugi nii. Portugal, 
sealhulgas Madeira on üks 
Euroopa Liidu äärealasid 
nagu ka Eesti ning sarna-
selt portugallastele peame 
tegema suuri jõupingutusi, 
et jõuda teiste Euroopa riiki-
dega samale tasemele. 

Sarnaselt Eestile on Portu-
gal pidanud oma identiteedi 
säilimise eest läbi aegade 
suurriigist naabrile vastu 
seisma. 

Madeiral osatakse oma 
identiteeti hoida ja samal 
ajal ollakse avatud ka uuele. 
Nii näiteks peab iga lille-
müüja seal kandma rahva-
riideid. 

Turismisektor on Madeiral 
oluline majandusharu ning 
seda on märkimisväärselt 
arendatud. Nad on suuteli-
sed pakkuma kõrge kvali-
teediga turismiteenust ning 
selles osas on eestlastel palju 
õppida.  

Koostöö on oluline

Üheks olulisemaks märk-
sõnaks Mulgimaa arendus-
koja tegevuses on koostöö, 
selle algatamine, seoste leid-
mine erinevate majandus-
sektorite ja -valdkondade 
vahel. Tähtis on ka omaalga-
tuslike tegevuste toetamine, 
sest see vähendab meie arva-
tes sotsiaalseid riske. Üheks 
paremaks koostööpartneriks 
on meil Mulgi kultuuri ins-
tituut.  

Koostöös on oluline roll ka 
välispartneritel. Mulgimaa 
arenduskoda on sõlminud 
koostöölepingu Saksamaal 
asuva tegevusgrupiga Kreis 
Minden - Lübbecke in Deut-

schland. Lisaks on nende 
välispartneriks LAG Kar-
huseutury Pori Soomes ning 
Acaporama tegevusgrupp 
Portugalis Madeiral. 

Väliskoostöö peamine 
idee on üksteise kogemusi 
omandada. Näiteks plaa-
nib Mulgimaa arenduskoda 
koostöös Viljandi maava-
litsuse ning MTP Rohelise 
Jõemaaga korraldada 2010. 
aastal turismi tootearenduse 
konverentsi, kuhu on kaa-
satud ka endised Ida-Saksa 
alad. 

Arenduskoda on kaasa 
aidanud koostöö tekkimisel 
Mulgimaa ja Pori 4H noor-
teorganisatsioonide vahel 
ning on loonud kontaktid 
Pori filmistuudioga.  

Selle aasta veebruaris 
külastas arenduskoda Soome 
Karhuseutu tegevsgruppi. 
Ka selle külastuse eesmärk 
oli suhete loomine. 

Koostööoskuste süvenda-
miseks ja uute koostööalaste 
teadmiste omandamiseks 
korraldas arenduskoda selle 
aasta septembris oma liik-
metele seminar-koolituse 
“Koostööläte - Minu Mulgi-

maa”, mis sisaldas meeskon-
nakoolitust, piirkondlikku 
sidusust arendavat seiklus-
mängu ja loovuskoolitust. 

Projektitaotluste voor 
oli kevadel

Mulgimaa arenduskoja 
tegevuspiirkond on väike - 
viie omavalitsuse territoo-
riumil elab kokku 11 000 
elanikku. Väike kogukond 
on ühelt poolt Mulgimaa 
arenduskoja tugevus, aga ka 
nõrkus. Tänu väikesele maa-
alale on tegevuspiirkond 
kompaktne ning sarnase 
ajaloolis-kultuurilise taus-
taga, teisalt koosnes ajaloo-
line Mulgimaa 11 kohalikust 
omavalitsusest, kuid praegu 
on Valga mulgid koondunud 
hoopis Valgamaa tegevus-
gruppi. 

Selleks et taotlejatel oleks 
oskusi ja julgust tulla välja 
heade ideedega, korraldas 
arenduskoda märtsikuus 
enne taotluste vastuvõtu 
algust projektijuhtimise kur-
sused. Projektitaotluste vas-
tuvõtt algas 30. märtsist ning 
kestis kuu aega. Taotlusi said 

esitada kõik Abja, Halliste, 
Karksi ja Paistu valla ning 
Mõisaküla linna ettevõtted 
ja organisatsioonid. 

Kokku esitati 35 taotlust 
kogusummas 5,8 miljoni 
krooni eest. Kõige aktiivsem 
oli Karksi vald 10 taotlu-
sega, sellele järgnesid Abja 
9, Paistu 7 ja Halliste 5 taot-
lusega. Mõisakülast ühtegi 
projekti ei esitatud. 

Selle aasta teine taotlusvoor 
oli avatud novembri kaks 
esimest nädalat, siis laekus 
taotlusi 50. Teises voorus oli 
ettevõtjate aktiivsus suure-
nenud, samuti oli Mõisaküla 
piirkond end kokku võtnud 
ning teinud viis projektitoe-
tuse taotlust. 

Põnevamad ideed, millele 
toetust taotleti, on Mulgimaa 
tantsu- ja laulupidu, giidide 
koolitus, piirkonna ühise 
lastekaitsepäeva korralda-
mine, teenindusettevõtetele 
mulgi kuvandi loomine ning 
noorteorganisatsiooni 4H 
koostööprojekt. 
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Arenduskoda tegevjuht

Mulgimaa arenduskoda Lätimaal. 

Mulgimaa arenduskoda lööb maaelu arendamiseks Mulgimaa värava lahti. 


