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Ürjätuses arengukavale 

Mulgi kiil om püsünü üle aastesadade, kuigi selle kõnelejit om terve mailmage kõrvuten 

pallalt küben. A ommeti om sii tillike rahvas oma olemise, mustride ja söögige Eestimaa 

pallu rikkampes ja kirevesempes tennu.  

Mulgi keelel ja kultuuril om viimätse aastesaa sihen ollu parempit ja alampit aigu. Järest 

vähempes jääp neid, kes om mulgi keele kodust üten saanu. Sõski om uhkus oma kodukoha 

üle puhunu uvve tuule mulgi kultuuri purje sissi. 

Viimätse paarkümmend aastet om Mulgimaa valla ütenkuun vedänu jõudsaste mulgi 

kultuuriperänduse vangert. Ütest küllest om vaja oida mulgi kiilt ja tõiselt puult kaia, et kik 

sii mulgi värk kigele Mulgimaale kasu tuus. Selle jaos om ellu kutsut mitmit asutusi. 

Mittetulundusühingun Mulgimaa Elamuskeskus om kolm valda oma jõu ja nõu kokku 

pannu, et oles üits maamärk, kus tetä edimene tutvus Mulgimaage ja saia juhatust 

edesiminekus. Mittetulundusühing Mulgimaa Arenduskoda om luudu selle jaos, et toetuse 

saaja tahas ja saas oma kaubale ja teenustele mulgi vurhvi manu panna. 

Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut om luudu just mulgi keele ja kultuuri 

elunoidmises ja edesikandmises põlvest põlve.  

Mulgi kiil ei ole mitti pallalt kultuuriperändus – sedä tulep egä päe üle Mulgimaa tarvite ja 

edesi viia. Keele sihen om mede endetäädmine, mõttemustre ja ilmaasjust arusaamine.  

Selle, aastides 2023 – 2030 luudu Mulgi Kultuuri Instituudi arengukava sissi om kirjutet 

instituudi ja ääde abiliste tegemise selle nimel, et mulgi kiil ja kultuur jääs püsüme. 
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1.  Sissejuhatus 

Mulgi Instituut asutati 7. juunil 1996 Viljandis. Tolleaegne põhikiri on avaldatud Mulkide 

Almanakis nr 7. Aastal 1999 korraldati instituudi töö ümber,  kuna tegevus oli soikunud. 

Uueks nimeks sai Mulgi Kultuuri Instituut, osanikeks ajaloolise Mulgimaa viie kihelkonna 

toonased omavalitsused: Halliste vald, Abja vald, Mõisaküla linn, Paistu vald, Tarvastu vald, 

Karksi vald, Helme vald, Tõrva linn, Põdrala vald. 

Mulgi Kultuuri Instituudi kolmas tulemine oli 31. jaanuaril 2002. Siis toimus Viljandi 

maavalitsuses koosolek, kus tõdeti, et instituut ei ole toiminud nii, nagu oli soovitud. 

Tegevjuht oli jäetud üksi toimetama, puudus piisav rahastus. Otsustati, et tegutsetakse 

siiski edasi ja laiendati instituudi tegevtoimkonda. Tähtsamaks eesmärgiks seati koostöö 

teiste mulkide seltsidega Eestis ja välismaal, mulgi keele ja kultuuri õpetamise alustamine 

Viljandi kultuurikolledžis ja mulgiaineliste muistendite tutvustamine Mulgimaa koolides. 

Plaaniti luua mulgi nõukoda, kuhu kavandati mulkide seltside esindajad, mulgi kultuuri 

huvilised ja toetajad. Artikkel sellest ilmus Mulkide Almanakis nr 12. 

Alates 2011. aastast hakati instituudi liikmete seast valima mulkide vanemat. Mulgi vanema 

ülesandeks kavandati instituudi esindamine ning koos juhatajaga instituudi 

juhtimisküsimuste üle otsustamine. Alates 2020. aastast valib üldkoosolek Mulgi vanema 

kaheks aastaks. 

Mulgi Kultuuri Instituudi neljas tulemine oli aastal 2021, kui äriregistris tehti 

jagunemiskanne ja Mulgi Kultuuri Instituut sai uue registrinumbri, sest oli sündinud kaua 

ette valmistatu ja oodatu: Tõrva vallas Sooglemäe talus alustati Mulgi elamuskeskuse 

väljaehitamist. Varem oli külastuskeskuse ellukutsumine instituudi tegevus. 

Kavandatud on, et Mulgi Kultuuri Instituut ja MTÜ Mulgi Elamuskeskus jätkavad koos mulgi 

kultuuri tutvustamist.  

Mulgi Kultuuri Instituut tänab kõiki, kes osalesid arengukava koostamise protsessis ning on 

andnud oma panuse Mulgimaa keele ja kultuuri tuleviku kujundamisse. 

 

2. Mõisted ja lühendid 

Mulgimaa -  kultuuriajalooline piirkond Lõuna-Eestis Viljandimaa lõunaosas ja Valgamaa 

loodeosas, mis koosneb viiest endisest kihelkonnast: Tarvastu, Paistu, Halliste, Karksi ja 

Helme 

mulgid - Mulgimaa elanikud ja siit välja rännanud, aga mulgi identiteedi säilitanud inimesed 

mulgi keel - kultuuriajaloolisel Mulgimaal kõneldud kohalik keelekuju, mis hõlmab endas 

Tarvastu, Paistu, Halliste, Karksi ja Helme murrakut 

mulgi kultuur - kultuuriajaloolise Mulgimaa vaimne ja aineline kultuuripärand, sh keel, 

kombed, rahvariided, toit jms 

Mulgi Kultuuri Instituut - lühend MKI 
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3. Lähtealused 

Seosed programmide, arengu- ja tegevuskavadega: 

✓ Eesti keele arengukava 2021–2035 

✓ Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035 

✓ Kultuuri arengukava 2021-2030 

✓ MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2014-2023 

✓ Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 

✓ Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord 

✓ Mulgimaa turismistrateegia 2021-2030 

✓ Mulgi valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 

✓ Tõrva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023, investeeringud 2019-2023 

✓ Viljandi valla arengukava tegevuskava 2019-2025 ja tegevuskava 2019–2022 

 

4. Hetkeolukord 

Mulgimaal on kolm omavalitsust Mulgi vald, Tõrva vald ja Viljandi vald (Mulgimaa on selle 

valla lõunaosa, kuhu kuuluvad Tarvastu ja Paistu kihelkond). 

 

 Joonis 1 Mulgimaa kaart 

Väikseim Mulgimaa omavalitsus on Tõrva vald, mille kogupindala on 649 km², temast 

suurem on Mulgi vald kogupindalalaga 881 km². Viljandi valla kogupindala on 1371,64 km², 

kuid Mulgimaa osa on sellest vaid vanad Paistu ja Tarvastu kihelkonnad. Kolme valla 

kogupindala on 2901,64 km².  
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Rahvastikuregistri andmetel elas 1. jaanuari 2022. a seisuga Mulgi vallas 7436 inimest, 

Tõrva vallas 5992 inimest ja kogu Viljandi vallas 13 407 inimest (neist 7723 Mulgimaal). 

Laulusalm ütleb, et Mulgimaal, sääl on hea elada. Eesti statistikaamet uuringu üldine 

rahulolu oma elukeskkonnaga 2020. aasta andmete kohaselt oli 14% Tõrva valla ja 8,5% 

Mulgi valla, samuti Viljandi valla küsitletud elanikest oma elukeskkonnaga väga rahul. 

Pigem rahul oli 76,7% Viljandi valla elanikest ning 69,4% Tõrva valla ja 65,2% Mulgi valla 

elanikest. 

Rahulolematus oma elukeskkonnaga oli kõige suurem Mulgi vallas (üldse ei olnud rahul 

5,1% ja pigem ei olnud rahul 21,2% küsitletud elanikest), Viljandi vallas üldse ei olnud rahul 

2,8% ja pigem ei olnud rahul 12% küsitletud elanikest. Kolme valla võrdluses oli Tõrva vallas 

rahulolematus oma elukeskkonnaga kõige väiksem: üldse ei olnud rahul 2,6% ja pigem ei 

olnud rahul 14% küsitletud elanikest. 

Kogu Eestiga võrreldes (väga rahul oli 14,2%) oldi oma elukeskkonnaga Mulgi ja Viljandi 

vallas keskmisest vähem rahul ja Tõrva vallas oli rahulolu peaaegu sama, mis Eesti 

keskmine.  

Et Mulgimaal oleks hea elada ning elukeskkonnaga rahulolu suurenemist toetaksid 

omakultuuritegemised, on Mulgi Kultuuri Instituut kavandanud omapoolse panuse.  

 

5. Arengukava koostamise eesmärk, kaasamine 

Käesolev Mulgi Kultuuri Instituudi  arengukava on aastateks 2023 kuni 2030. Arengukava 

on abiks instituudi eelarve kavandamisel ja projektipõhiste vahendite hankimisel. 

Arengukava koostamise eesmärk on 

• saada ülevaade Mulgimaa Kultuuri Instituudi arenguprotsessidest nüüd ja tulevikus 

ning mõjutada neid protsesse soovitud suunas; 

• leida nii juhatuse, üldkoosoleku liikmete kui ka erinevate huvigruppide huvide ja 

vajaduste ühisosa ning saavutada üksmeel organisatsiooni ühise tulevikunägemuse 

osas; 

• määrata Mulgi Kultuuri Instituudi arengupotentsiaal; 

• koostada plaan-tegevuskava, kuidas kasutada piiratud ressursse (kogemusi, 

autoriteeti, poliitilisi suunitlusi, partnerlust, ajaloolist omapära, inimeste ja 

organisatsioonide isikupära, aega ja raha) otstarbekalt.  

Arengukava koostamine toimus 2022. aasta märtsist kuni oktoobrini. Esmalt pöörduti 

huvigruppide ja partnerite poole ja korraldati arutelusid. Ümarlauad toimusid Mulgimaa 

lasteaedade, koolide ja huvikoolide, mittetulundusühingute esindajatega, 

kultuuritöötajatega, üldkoosoleku liikmete ja partnerorganisatsioonidega. Töögruppides 

osalenute nimekiri on arengukava lisa 1. 

Ümarlaudades osalenutelt küsiti järgmist: 

• Kes on kelle jaoks? Kes on need sihtgrupid, keda ümarlauas osalejad esindavad? 

Kuidas sihtgrupini jõuab mulgi keel ja kultuur? Mida selleks, et omakultuur  
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sihtgrupini jõuaks, on valmis tegema organisatsioonid ise? Millist tegevust ja tuge 

oodatakse instituudilt? 

• Kus ja milline on Mulgi Kultuuri Instituut? (SWOT-analüüs) 

• Kelleks võiks Mulgi Kultuuri Instituut saada? (SWOT-analüüs, visioon, missioon, 

eesmärgid) 

• Kuidas soovitud tase saavutada? (sihid, eesmärgid, tegevused) 

• Mida ja millal selleks konkreetselt teha? (arengukava tegevuskava) 

• Millistes ühikutes ja kuidas edu mõõta? (mõõdikud ja indikaatorid) 

 

6. Arengueeldused ja kitsaskohad 

SWOT-analüüsimeetodi abil kaardistati Mulgi Kultuuri Instituudi arengueeldused ja 

probleemid. 

Arengueelduseks on, et Viljandi maakonna lõunapiirkonda tuntakse kui mulgi 

pärimuskultuuriruumi, kus on säilinud etnograafiliselt ainulaadne pärimustraditsioon, mille 

osadeks on elustiil, keel, kombed, rahvarõivad ja kohapärimus.  

Toimub kultuuriruumi hoidmine ja arendamine, et säilitada ja tugevdada siin mulgi 

identiteeti, väärtustada ja tuua esile järjepidevalt Mulgimaa pärimuskultuuri, igapäevaelu 

ja identiteeti, Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, 

toitu, rahvarõivaid, pärimusega seotud paiku ja identiteeti kandvaid inimesi ning 

organisatsioone. 

Hariduse ja kultuuri valdkonnas on olulisemaks väljakutseks luua soodsad tingimused mulgi 

keele ja kultuuri elukestvaks õppeks, et mulgi pärand oleks elavas kasutuses ja kogukonnas 

väärtustatud. Selle tagamiseks on tähtis inimeste, kogukondade, omavalitsuste ja erinevate 

kultuurivaldkondade toetav koostöö: haridusvaldkonna osa on keelepesad lasteaedades 

ning pärimuskultuuri tunnid koolides, raamatukogudes toimuvad näitused, keeleõpe 

täiskasvanutele, mokalaadad ja jututoad, mulgi kirjavara esitlused; kultuurimajades 

pärimust kandvad huviringid, omakultuuri kandvate sündmuste korraldamine jt.  

Digipädevuste tõusu ja osakaalu tingimustes on vaja välja töötada interaktiivne 

omakultuuri õppeplatvorm erinevatele sihtgruppidele (lasteaialastele, kooliõpilastele, 

edasijõudnutele jne), samuti mulgi keele ja pärimusmuusika õppimise võimalus veebist. 

Nii eneseteadvuse, maine kui ka uurimistegevuse valdkonnas on oluline väljakutse mulkide 

pärimuskultuuri teemalise sissekande tegemine UNESCO maailmapärandi nimistusse, sh 

Mulgimaa kui Eestis tunnustatud toidupiirkonna loomine ja arendamine.  

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on üks elava pärandi hoidmise ja mõtestamise 

vahendeid, kuhu on juba tehtud mulgi kultuuriruumi sissekandeid ja seda on vaja jätkata.  

Oluline on teha koostööd kõrgkoolidega uurimistööde osas. Praegu on mulgiainelised 

bakalaureuse- või magistritööd juhuslikku laadi ja ajendatud autori isiklikust huvist. Sageli 

ei jõua info nende tööde olemasolust mulkideni. 
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Kandev roll on omavalitsusjuhtidel. Instituudi, Mulgimaa omavalitsuste ja nende 

allasutuste koostöös toimub mulgi sümboolikat ja identiteeti kandvate tegevuste jätkamine 

ja arendamine, et suurendada ühtehoidmist. 

Tähtis on kohaliku kogukonna ja väljaspool Mulgimaad tegutsevate organisatsioonide, 

mulgi pärimuskultuurist huvitatute ja noorte sidumine mulgi keele ja kultuuriga, et 

laiendada kultuuritegevustes osalejate ringi. 

Mulgimaa turundamisel ja kuvandi loomisel ei ole probleemiks niivõrd visuaalse identiteedi 

puudumine, vaid selle vähene kasutamine ning erinevate kuvandit loovate elementide 

laialivalguvus.  

Keele ja kultuuri säilimise seisukohalt on Eesti Rahvusringhäälingu töö murdekeelsete 

uudiste edastajana tänuväärne ning saadete jätkamine hädavajalik. Mulgikeelseid saateid 

on edastatud alates 2005. aastast. Murdekeel on hindamatu keeleallikas, mis avardab meie 

kirja- ja kõnekeelt ning silmaringi.  

Mulgi keele igapäevakasutusse toomiseks on oluline innustada mulgi keelt enam kasutama, 

avaldades mulgiteemalisi reklaame julgemini mulgi keeles, kutsudes üles Mulgimaa 

omavalitsuste esindusisikuid ja kõiki mulke tähtsatel pöördumistel kas või veidigi kõnelema 

mulgi keeles, sest mulgi keel pole nii keeruline, et info seetõttu kaduma läheks, samas 

annab see positiivse emotsiooni ja märkamise, et tegemist on omanäolise ja omakeelse 

kultuuripiirkonnaga. Samuti tuleks kõigil mulgi keele oskajatel kasutada võimalust oma 

intervjuudes ja artiklites tarvitada mulgi keelt ka üleriigilises meedias, et näidata, et me ise 

oma keelt austame ja aktiivselt kasutame.  

Kuvandi loomisel on oluline visuaal: kasutagem Mulgimaa kihelkondade rahvarõivaid ning 

neist inspireeritud rahvapärast rõivastust. 

Mulgi Kultuuri Instituudi kestliku ja järjepideva arengu nimel on oluline suurendada 

töötajate arvu ning organisatsiooni eelarvet. Instituudi eelarve koosneb peamiselt kahest 

tuluallikast: Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest eraldatav tegevustoetus ning 

Mulgimaa omavalitsustelt laekuv liikmemaks, mis on praegu kaks eurot elaniku kohta. 

Liikmemaks on mõeldud projektide omaosalusteks ja mulgi pärimuskultuuri edendavate 

sündmuste läbiviimiseks.  

Instituut küsis Kultuuriministeeriumilt arvamust, kas riigi poolt on võimalik saada suuremat 

rahastust. Sündmuste ja tegevuste hulk, mida Mulgi Kultuuri Instituut projektipõhiselt 

rahastatava eelarve ja töötajatega korraldab, hakkab olemasoleva ressursi juures ületama 

kriitilist piiri. Soovitati, et instituut analüüsiks oma tegevust ja püüaks kultuuriruumi 

katusorganisatsioonina suunata tähelepanu pigem arendustegevustele, delegeeriks 

osaliselt sündmuste korraldamist kultuuriruumi teistele asutustele ja organisatsioonidele, 

kaasaks partnereid ja huvipooli. 

Arengukava koostamisel kaardistasime huvipoolte ootused Mulgi Kultuuri Instituudile, sest 

ainult koostöö ja avatuse kaudu ning oma tugevusi ja nõrkusi tundes saame edukalt 

kasutada võimalusi, olla teadlikud ohtudest ja suunata püüdlusi sellele, et püsitatud 

eesmärke täita.  
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7. Visioon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Missioon 

 

 

 

9. Väärtused 

PÄDEVUS Mulgi Kultuuri Instituut on autoriteet mulgi keele- ja 
kultuuritraditsioonide järjepidevuse hoidmisel ja arendamisel.  
Nõustab ja tunnustab mulgi keele ja kultuuri uurijaid.  
Leiab partnereid, et tegeleda mulgi keele ja kultuuri uuringutega ning 
keeleõppetegevusega, omakultuurisündmuste korraldamisega. 

AVATUS Mulgi Kultuuri Instituut algatab ning korraldab valdkondlikke 
ettevõtmisi, teeb koostööd erinevate organisatsioonide, kogukondade 
ja isikutega, kes seisavad mulgi keele ja omakultuuri säilitamise ja 
arendamise eest.  
Kogutud, analüüsitud ja publitseeritud materjalid ja muu kogemus on 
kogukonna kõigi omakultuurihuviliste kasutuses. 

JÄRJEPIDEVUS Mulgi Kultuuri Instituut pingutab selle nimel, et hoida ja toetada 
Mulgimaal mulgi keele ja kultuurikeskkonna põlvest põlve edasi 
kandmist. 
 

RIKKUS Mulgi Kultuuri Instituut tugevdab mulkide ja Mulgimaa identiteeti, 
selle kasutamist ja hoidmist. 
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Mulgi Kultuuri Instituut on mulgi keelt, kultuuripärandit, identiteeti hoidev ja arendav 

kompetentsikeskus, kes koostöös partneritega Mulgimaalt, kogu Eestist ja maailmast 

- hoiab ja 

arendab mulgi 

keelt; 

- loob ja 

soodustab 

mulkide tuntust 

ja Mulgimaa 

head mainet, 

- uurib ja kannab 

edasi Mulgimaa 

ainelist ja vaimset 

kultuuripärandit;  

 

- toetab ja 

kujundab 

mulkide ning 

Mulgimaa 

identiteeti;  

 

mille tulemusena on aastaks 2030 mulgi keele maine ja tuntus kasvanud ning omakultuur 

elujõulisem, mulkide enesetaju ning nähtavus suurenenud. 

Oleme mulgi keelt ja kultuuri kandva piirkonna, kogukondade, organisatsioonide, pärimuse 

hoidjate ning arendajate koondav ja rikastav eestvedaja 

 



 

10.  Strateegilised sihid aastateks 2023–2030 

Mulgi Kultuuri Instituudil on viis strateegilist sihti. Need on instituudi tegevustes võrdselt 

olulised, ei ole esitatud tähtsuse järjekorras, sest nad toetavad samaväärselt meie 

väärtusi, missiooni ja visiooni elluviimist. 

  

 

 

 

 

 

11.  Sihid, eesmärgid, tegevused ja mõõdikud 

Järgnevalt on esitatud Mulgi Kultuuri Instituudi strateegiliste sihtide täitmiseks kavandatud 

eesmärgid sihtide kaupa, seejärel eesmärgi täitmiseks kokku lepitud  tegevused, tegevuste 

mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutavad täitjad. Lisatud on huvipooled ja 

partneid, kellega koos tegevusi läbi viia, et eesmärgid ja sihid saavutada. 

 

 
 

 

Kaasatavad huvipooled/partnerid on Eesti Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium 

Tartu Ülikooli Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituudid, Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut, Eesti Keele Instituut, Eesti 

Rahvakultuuri Keskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva 

Muuseum, Viljandi Muuseum, Valga Muuseum ja kõik Mulgimaa muuseumid, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Viljandi Pärimusmuusika Keskus, samuti muud koostööst huvitatud teadus- ja 

uurimisasutused, kultuuripärandi hoidmisest, tutvustamisest ja uurimisest huvitatud eraisikud, 

õpilased, üliõpilased ning nende juhendajad. 

Tegevused  

1. Mulgi pärimuskultuuri teemalise sissekande tegemine UNESCO maailmapärandi 
nimistusse  

2. Eesti Rahvakultuuri Keskuse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse Mulgimaa 
vaimse kultuuripärandi kohta sissekannete tegemine 

3. Mulgimaa pärimuspaikade rahvaluuleteadete otsimine käsikirjadest ja sisestamine 
andmebaasidesse 

4. Suure mulgi-eesti sõnaraamatu kättesaadavaks tegemine veebis 

5. Mulgi-eesti sõnaraamatu trükisena väljaandmine (20 000 märksõna koos 
grammatilise info ja näitelausetega) 
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• teadus- ja uurimistöö, partnerlus, nõustamine 

• õppimine ja õpetamine, keele ja pärandi kasutamine Mulgimaal 

• mulgi keele ja pärandi laiemalt kasutamine ja tutvustamine 

• uhked tunnustatud tegijad, tuntud mulgid ning Mulgimaa 

• pühendunud juhid ja töötajad ning partnerid 

STRATEEGILISED 

SIHID 

teadus- ja 

uurimistöö, 

partnerlus, 

nõustamine  

EESMÄRK 1  

Mulgimaa vaimne ja aineline kultuuripärand on enam 

väärtustatud, tuntud, uuritud ja kandub edasi  

 

Eesmärk 1 

Mulgimaa vaimne ja aineline kultuuripärand on enam 

väärtustatud, tuntud, uuritud ja kandub edasi  

 



 

6. Koostöös muusikateadlastega mulgi keele ja pärimusmuusika õppeks 
veebiplatvormi loomine 

7. Helindada ja digitaliseerida mulgi aabits ja mulgikeelseid raamatuid 

8. Koostöö kõrgkoolidega uurimistööde osas, et teha enam planeeritud mulgiainelisi 
teadustöid, et uurida näiteks mulgi keele hetkeolukorda, kõnelejaskonda ja 
arenguvõimalusi, samuti Mulgimaa haldjate, kangelaste, vägilaste teemasid 
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EESMÄRK 1 Mulgimaa vaimne ja aineline kultuuripärand on enam väärtustatud, tuntud, uuritud ja kandub edasi                                                      

tegevuste mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutajad 

Mõõdik  Algtase  Sihttase aastaks 2030 

või varem 

Vahendid  Vastutaja 

1.Mulgi pärimuskultuuri teemaline sissekanne UNESCO maailmapärandi nimistusse (arv) puudub 1 MKI eelarve,  

projektide vahendid 

MKI 

2.Mulgi kultuuri kohta Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanded (arv) 2022. aasta tase 15 20 projektide vahendid, 

sponsorid, vabatahtlik töö 

vabatahtlikud 

3.Käsikirjadest otsitud ja avaldatud Mulgimaa pärimuspaikade rahvaluuleteated (arv) ei ole mõõdetud 1 projektide vahendid, 

sponsorid , vabatahtlik töö 

MKI, partnerid, õpilased, 

vabatahtlikud, tudengid 

4.Suure mulgi-eesti sõnaraamatu veebiversioon (arv, klikkide arv) 2022.aastaks  on 

tehtud tähest A kuni 

K-ni 

lõpetatud projektide vahendid MKI, partnerid 

5.Mulgi-eesti sõnaraamat trükisena (märksõnade arv, tiraaž) puudub  Ilmunud, vähemalt 

 20 000 märksõna 

projektide vahendid MKI, partnerid 

6.Mulgi keele ja  pärimusmuusika õpiplatvorm (arv, materjalide arv, klikkide arv) puudub 1 projektide vahendid, 

sponsorid 

MKI, MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid 

7.Helindatud Mulgi aabits ja mulgikeelsed raamatud (arv, klikkide arv) puudub 4 projektide vahendid MKI, partnerid 

8.Mulgiainelised seminari-, bakalaureuse- ja  magistritööd, muud teaduslikud uurimused (arv) ei ole mõõdetud 7 projektide vahendid, 

vabatahtlik töö 

MKI, üliõpilased, teadustööde 

juhendajad 
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Kaasatavad huvipooled/partnerid on Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Viljandi 

Muuseum ja kõik Mulgimaa muuseumid, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli 

Viljandi kultuuriakadeemia, MTÜ Eesti Rahvarõivas nõuandekoda, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 

ja kõik rahvarõivaste valmistamise koolituste, valmistamise ja nõustamisega seotud tunnustatud 

käsitöömeistrid ning ühendused, Viljandi Pärimusmuusika Keskus, Viljandimaa Arenduskeskus, 

Mulgimaa Arenduskeskus MTÜ, MTÜ Mulgi Elamuskeskus, kõik Mulgimaa lasteaiad, üldharidus-, 

muusika- ja kunstikoolid, noortekeskused, raamatukogud, rahvamajad ja kultuurikeskus, külamajad 

ja kultuuri ning külaelu valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, Mulgimaal tegutsevad 

ettevõtjad 

Tegevused  

Keeleõpet ja omakultuuri süvendavad sündmused 

1. Mulgi keele kõnes ja kirjas kasutamise nõustamine ja kirjalike tekstide 
redigeerimisel abistamine 

2. Mulgimaa lasteaedade õpetajate koolitamine oma lasteaia mulgi keelepesade 
õpetajaks 

3. Koolide huvijuhtide, õpetajate ja/või noortekeskuste ringijuhendajate koolitamine 
oma asutuse mulgi keele ja kultuuri õpetajaks/koordinaatoriks 

4. Mulgi keele ja omakultuuri õppeprogrammide koostamine lasteaialastele, 
põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, valikaine programmi koostamine kõrgkoolile 

5. Mulgi keele ja kultuuri ringide kandmine omavalitsuste huvihariduse registrisse 

6. Algatada koostöö Mulgimaa üldhariduskoolidega nelja õppeaine – eesti keel,  
ajalugu, käsitöö ja muusikaõpetus – ainekavasse mulgi keele ja kultuuri 
integreerimiseks 

7. Innustada üldhariduskoolides mulgi keele ja kultuuri teemaliste loovtööde 
koostamist, pakkuda välja teemasid 

8. Mulgimaa lasteaedades keelepesade läbiviimine ja läbiviimise nõustamine 

9. Mulgikeelse lasteaiarühma idee algatamine ja katsetamine  

10. Igal kuul pakkuda Mulgimaa lasteaedadele ja algklasside õpilastele mulgi keelt, 
mulkide ainelist ja vaimset pärandit tutvustav tegevusamps, millel on praktiline 
sisu 

11. Traditsioonilise mulkidele omase elulaadi ja kombestiku tutvustamiseks, 
taaselustamiseks, mulgi keeles suhtlemiseks keele ja kultuuri õpitubade 
läbiviimine täiskasvanutele nt mokalaat, murderingid 

12. Koostöös kultuuriasutustega ja külakeskuste ning külavanematega mulkide 
rahvakalendri oluliste tähtpäevade tähistamine kombestiku kohaselt, nt 
küünlapäev, paastumaarjapäev, jaanipäev, hingedepäev  

13. Lasteaedades, koolides ja noortekeskustes mulgi keele ja kultuuriga seotud 
sündmuste ellukutsumine, läbiviimine ja sündmuste kavandamisel ning 
läbiviimisel nõustamine (sh mulgi keel noorelt noorele) 
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EESMÄRK 2  

Mulgi keel, pärimus ja identiteet kandub põlvest 

põlve  

õppimine ja 

õpetamine, keele 

ja pärandi 

kasutamine 

Mulgimaal 



 

14. Korraldada koostöös muuseumide, raamatukogude, kultuuri- ja külamajade, Lilli 
loodusmaja ja külakeskustega mulgi keelt ja pärimust kandvaid sündmusi ja 
võistlusi, nt muuseumifondi tutvustused, Mulgimaa külade päev, näitused,  
kohtumisõhtud, õpitoad, lastelaagrid, mulkide mälumäng noortele ja 
täiskasvanutele 

15. Korraldada mulgi keele ja kultuuri õpet läbi praktiliste tegevuste ja üle-
mulgimaaliste sündmuste, nt mulgi toidu päev lasteasutuses, Mulgimaa lipu päev, 
mulgi keele ja kultuuri nädal, laste pärimuspäev 

 

Mulkide identiteeti toetavad vaimsest pärandist inspireeritud konkursid ja uuslooming 

1. Pärimusest lähtuvate vaimset uusloomingut ärgitavate konkursside korraldamine, 

nt laulusõnade kirjutamine, luuletuste ja juttude kirjutamine, heliteosed, tantsud, 

meemide tegemine 

2. Mulgimaa laste laulukonkurss “Mulgi lõõrike”, kus esitatavas repertuaaris on ka 

mulgikeelne laul 

3. Nõustada ja ellu kutsuda projekte kasutamaks mulgikeelseid silte, tänavasilte, 
mulgi värve ja mustreid haridusasutuste visuaalses sise- ja väliskujunduses, 
võimalusel ka ettevõtete ja kortermajade ühiskasutatavate sise- ja välialade 
kujunduses ning turunduses (menüü, visiitkaart, meene, logo jne) 

4. Arhitektuuriväärtuste esiletõstmine ja koostöö huvitavate hoonete omanikega 
 

Mulgi identiteeti toetavad koolitused  

1. Mulgimaa kihelkondade rahvarõivaste ja nende põhjal disainitud rõivaste 

kandmise populariseerimine pidulikel sündmustel ja ka sobilikul juhul 

igapäevarõivastena 

2. Kursus „Mulgimaa kihelkondade rahvarõivad“ (valmistamine, kandmine, 
stiliseerimine) koos esemete ja valmistamistehnika alase mulgi keele oskussõnade 
õppega 

Õppekäigud 

1. Pärimuskultuuri kandjate kaasamine pärimuskultuuri alastele sise- ja 

välisreisidele, turundussündmustele, laatadele jms, et motiveerida inimesi ja 

laiendada nende silmaringi 
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EESMÄRK 2 Mulgi keel, pärimus ja identiteet kandub põlvest põlve                                                                                                                                              

tegevuste mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutajad 

Mõõdik  Algtase  Sihttase aastaks 

2030 või varem 

Vahendid  Vastutaja 

Keeleõpet ja omakultuuri süvendavad sündmused 

1. Mulgi keele kõnes ja kirjas kasutamise nõustamised (kord/tund) ja kirjalike tekstide 

redigeerimine (kord, maht) 

pole mõõdetud 50 MKI eelarve, 

tasuline tõlketeenus 

MKI 

2. Keelepesaõpetaja koolitused Mulgimaa lasteaia õpetajatele (koolituste arv, osalejate arv)  5 16 projekti vahendid partnerid 

 

3. Mulgi keele ja kultuuri õpetaja/koordinaatori koolitused koolide ja noortekeskuste 

töötajatele, huviringide huviala hariduse registrisse kandmine (arv, koolituste arv, osalejata 

arv) 

pole mõõdetud arv projekti vahendid MKI, koolitust korraldav 

partner 

4. Mulgi keele ja kultuuriringid omavalitsuste huvihariduse registris (arv) puudu 3 MKI eelarve MKI 

5. Lasteaialastele, põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele koostatud valikaine programm,  kõrgkooli 

mulgi keele ja omakultuuri õppeprogramm(arv) 

3 õppeprogrammi: 

Tarvastu, Abja ja A. 

Kitzberg gümnaasium 

5 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, õppekava töörühm, 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

Mulgimaa omavalitsuste 

haridusvaldkonna juhid 

6. Üldhariduskoolides mulgi keele ja kultuuri õppega integreeritud ainekavad (arv koolide kaupa)   

pole mõõdetud 

10 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, Mulgimaa 

omavalitsuste 

haridusvaldkonna juhid 

7. Mulgimaa üldhariduskoolides mulgi keele ja kultuuri teemalised loovtööd (arv iga kooli ja 

õppeaasta kaupa) 

pole mõõdetud 15 MKI eelarve, partnerite 

vahendid  

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

omavalitsuste 

haridusvaldkonna juhid 

8. Mulgimaa lasteaedades läbi viidud keelepesad 

(arv iga lasteaia kohta õppeaastate kaupa, osalevate laste arv) 

2022. aasta tase  

(Ritsu, Ala, Karksi-

Nuia, Abja ja Paistu) 

100 last 

10 projekti vahendid MKI keelepesa õpetaja, 

keelepesaõpetaja koolituse 

läbinud lasteaiaõpetaja 

9. Mulgikeelsete lasteaiarühmade loomine puudub 3 partneri vahendid, projektid lasteaia juhataja, MKI,  

Mulgimaa omavalitsuste 

haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalvaldkonna juhid 
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10. Tegevusampsud Mulgimaa lasteaedade lastele ja algklasside õpilastele (arv ja kasutajate hulk) puudub  1 projekti vahendid MKI keelepesa õpetaja, 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

keelepesaõpetaja koolituse 

läbinud lasteaiaõpetaja 

11. Täiskasvanute keeleõpe (õpetajate ja ametnike keeleõpe) (arv, osalejate arv) 2022. aasta tase iga 

kuu 1 x kuus õpetajate 

ja ametnike keeleõpe 

ja 2x kuus kolmes 

kohas (Tarvastus, Abja 

ja Tõrva) osalejaid 45 

suurem projekti vahendid, partnerite 

omavahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus 

12. Mokalaat (toimunud sündmuste arv ja osalejate arv) pole mõõdetud arv  pärimusklubi Mokalaat, MKI  

13. Mulkide rahvakalendri oluliste tähtpäevade kombestikukohane tähistamine (sündmuste arv, 

osalejate arv iga aasta kaupa) 

pole mõõdetud arv projekti vahendid, partnerite 

omavahendid 

MKI, MKI Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

omavalitsustes kultuuri- ja 

külaliikumist koordineeriv 

ametnik, kultuurispetsialist 

14. Lasteaedade, koolide ja noortekeskuste mulgi keele ja kultuuriga seotud sündmused 

(sündmuste arv, osalejate arv iga aasta kaupa) 

pole mõõdetud  arv projekti vahendid, partnerite 

omavahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

üldharidus- ja huvikoolid, 

lasteaiad, noortekeskused 

15. Muuseumite, raamatukogude, kultuurimajade, Lilli loodusmaja mulgi keelt ja pärimust 

kandvad sündmused (sündmuste arv, osalejate arv iga aasta kaupa) 

pole mõõdetud, kuid 

Lilli loodusmajas 2022. 

aastal toimus 48 

sündmust, osales 

kokku 993 inimest sh 

780 kooliõpilast. 

suurem projekti vahendid, partnerite 

omavahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaal 

asuvate raamatukogude, 

kultuurimajade, 

külakeskuste, juhid, Lilli 

loodusmaja juht, Mulgimaal 

asuvate muuseumite juhid 

ja Viljandi muuseumi juht  

16. Mulkide mälumängu noortele/ täiskasvanutele (sündmuste arv, osalejate arv iga aasta kaupa) 

 

2022. aasta tase 3 

noortele 24 osalejat 

suurem projekti vahendid, partnerite 

omavahendid 

Mälumängude 

koordinaatorid  MKis, 

Mulgimaa omavalitsustes 

kultuuri- ja külaliikumist 

koordineeriv ametnik 

    15 



 

     17. Üle-mulgimaalised praktilised sündmused, nt mulgi toidu päev lasteasutustes, Mulgimaa lipu 

päev, mulgi keele ja kultuuri nädal (sündmuste arv, osalejate arv iga aasta kaupa) 

2022. aasta tase  1 

kord toimub lipupäev, 

1 kord aastas 

toidupäev 

arv MKI eelarve, projektide 

vahendid, partnerite 

omavahendid, sponsorite ja 

toetajate vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,  

Mulgimaa omavalitsustes 

haridust, kultuuri ja 

külaliikumist koordineeriv 

ametnik, kaasatud 

partnerite juhid 

Mulkide identiteeti toetavad omakultuurist inspireeritud konkursid ja uuslooming  

1. Pärimusest lähtuvad vaimse loomingut konkursid (sündmuste arv, osalejate arv ja konkursile esitatud 

tööde arv aasta kaupa) 

2022. aastal 2. 

mulgikeelsete laulude 

konkurss (toimub üle 

aasta), esitati 10 uut 

laulu, Nurmekunna 

luulekonkursil 2021 

osales12 luuletajat, 

Adamsoni 

luulekonkursil 2021 

osales 13 luuletajat 

arv MKI eelarve, projektide 

vahendid, partnerite 

omavahendid, sponsorite ja 

toetajate vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

omavalitsustes haridust, 

kultuuri ja külaliikumist 

koordineeriv ametnik, 

kaasatud partnerite juhid 

2. Mulgimaa laste laulukonkurss “Mulgi lõõrike” (sündmuste arv, osalejate arv igal aastal) 2021. aasta tase mulgi 

keelsete laulude voor, 

7 mulgi keeles lauljat 

suurem Karksi-Nuia kultuurikeskuse 

eelarve, projektide vahendid, 

sponsorid 

Karksi-Nuia kultuurikeskus, 

MIK, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, partnerid 

muusikakoolidest, 

lauluõpetajad 

3.Omakultuuri elementidega sise- ja väliskujunduste ning turundusesemete loojate nõustamised (arv, 

võimalusel ka fail/foto selle tulemusel valminust) 

pole mõõdetud  arv/pilt MKI eelarve, sponsorlus MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, partnerid 

muuseumitest ja Viljandi 

kultuuriakadeemiast, 

Viljandimaa 

arenduskeskusest, 

käsitöökojad 

4.Esile tõstetud Mulgimaa arhitektuuriväärtused (arv ) puudub arv partnerite vahendid, projektide 

vahendid 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

Mulgimaa Arenduskoda 

MTÜ, Mulgimaa valdade 

ehitusspetsialistid 
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Mulgi identiteeti toetavad koolitused 

1.Mulgimaa kihelkondade rahvarõivaste ja nende põhjal disainitud rõivaste kandmise populariseerimine 

(pildigalerii kodulehel, Instagramis) 

puudub  hinnanguline MKI eelarve, vabatahtlike töö  MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus  

rahvusliku käsitöö tegijad, 

partnerite algatusrühm 

2.Kursus „Mulgimaa kihelkondade rahvarõivad“ (koolituste arv, osalejate arv iga aasta kaupa) pole mõõdetud  arv osalustasu, partnerite vahendid, 

osalustasud 

MKI, Eesti Rahvakultuuri 

Keskus, MTÜ Rahvarõivas, 

Eesti Käsitöö Liit, partnerite 

koolitusspetsialistid 

Õppekäigud 

1.Pärimuskultuuri kandjate pärimuskultuuri alased sise- ja välisreisid, turundussündmused, laadad jms 

(sündmuste arv ja kaasatud inimeste arv aastate kaupa) 

2022. aasta tase 

ETNOLAAT, Seto 

kuningriigi päev 

suurem MKI eelarve, Mulgimaa 

omavalitsuste eelarvelised 

vahendid, osalused, projektide 

vahendid, partnerite vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

valdade juhid, Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ 

2.Lastele ja noortele õppekäigud Mulgimaal, teistes Eesti pärimuskultuuriruumides ning väljaspool 

Eestit toimunud pärimusteemalised noortevahetusprojektid ( arv ja osalenute arv aastate kaupa) 

pole mõõdetud arv projektide vahendid, 

omaosalused, sponsorid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,  partnerid 

Mulgimaa koolidest, 

noortekeskustes, Lilli 

looduskeskusest, Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ 
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Kaasatavad huvipooled/partnerid Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Mulgi Elamuskeskus, Mulkide 

Selts, Mulgi Väiketootjate Liit, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Harrastusteatrite Liit, Teater 

Ugala, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Mulgimaa lasteaiad, üldharidus-, 

muusika- ja, kunstikoolid, noortekeskused, raamatukogud, rahvamajad ja kultuurikeskused, 

külamajad ja kultuuri ning külaelu valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, koorid ja 

rahvatantsurühmad, käsitööringid, Mulgimaal tegutsevad ettevõtted. 

Tegevused  

Suured sündmused  

1. Regulaarselt Mulgi peo korraldamine erinevates Mulgimaa kihelkondades 

2. Regulaarselt Mulgi konverentsi korraldamine erinevates Mulgimaa kihelkondades 

3. Mulgi vanema valimise korraldamine 

4. Mulgi toidu festivali läbiviimisele kaasa aitamine  

5. Mulgimaa peremängu läbiviimisele kaasa aitamine  

6. Mulgimaa kihelkondade vahelise mulgi moeetenduse läbiviimisele kaasa aitamine 

7. Mulgimaal ja Mulgimaa lugusid vestvate jutuvestjate andmebaasi loomine 

8. Mulgi toidu kontseptsiooni väljatöötamine ja kasutamine Mulgimaa kuvandi 
loomisel 

9. Mulgimaa jutuvestjate festivali korraldamine 

10. Mulgimaa muusikakoolide õpilaste ühiskontsertide korraldamisel abistamine  

11. Mulgimaa rahvatantsurühmade ja kooride ühiste teemapidude ja kontsertide, 
samuti külalisesinemistele Mulgimaa valdades kaasa aitamine 

12. Mulgikeelsete ja -meelsete teatrisündmuste Mulgimaal ja väljaspool etendamisele 
kaasa aitamine 

Suurele sihtgrupile suunatud trükised  

1. Üks kord aastas mulgikeelse lasteajakirja Täheke väljaandmine  

2. Metoodiliste abimaterjalide koostamine mulgi keele ja kultuuriloo õpetamiseks 
erinevatele vanuseastmetele  

3. Mulgimaa kihelkondade muinasjuttude väljaandmisele kaasa aitamine 

4. Mulgikeelsete töövihikute, töölehtede jms õppevahendite väljaandmine ja 
kordustrükkide tegemine 

5. Mulgimaa kokaraamatu väljaandmisele kaasa aitamine 

6. Mulgi Almanaki jt Mulkide Seltsi poolt välja antavate trükiste väljaandmisel 
koostöö seltsiga 

7. Mulgikeelse ilukirjanduse väljaandmisele kaasa aitamine 

8. Mulgikeelsete pärimuskultuuri teemaliste lauamängude valmistamine ja 
levitamine 
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mulgi keele ja 

pärandi laiemalt 

kasutamine ja 

tutvustamine 

EESMÄRK 3  

Mulgi keel ja pärimuskultuur toetab ja kujundab 

mulkide ning Mulgimaa identiteeti Mulgimaal ja 

laiemalt 



 

Digitaalsed materjalid ja kanalid, mida kasutatakse Mulgimaal ja väljaspool Mulgimaad 

1. Mulgimaa vanu liikumismänge tutvustava õppevahendi koostamine ja veebis 
kasutamiseks seadmine 

2. Mulgikeelse ja pärimust tutvustava nutimängu koostamine ja veebis 
kasutamiseks seadmine 

3. Mulgikeelsete multifilmide loomine ja/või tuntud Eesti multifilmidele 
mulgikeelse keelevaliku (tõlke) loomine 

4. Mulgikeelse taskuhäälingu (podcast) kanali loomine ja sellele sisu tootmine  

5. Mudilastele mulgikeelsete ja rahvaliku muusikaga ning liikuvate piltidega või 
lastepärase esinejaga tähestiku- ja numbrilaulude loomine, samuti 
nädalapäevi ja koduloomi aastaaegu ja ilma tutvustavate videote 
valmistamine ja veebis kättesaadavaks tegemine  

6. Mulgimaad, mulgi keelt ja kultuuri tutvustavate paber- ja digitaalsete 
materjalide väljaandmisel abistamine (nt voldikud, äpid, kaardid) 

7. Mulkide pärimuse kandjatest dokumentaalfilmide stsenaariumide ideede 
algatamine ja filmi tellimine 

8. Kohalikes veebiraadiotes ja veebiTVs mulgikeelsed ja/või mulgi kultuuri 
tutvustavad saatelõigud 
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EESMÄRK 3 Mulgi keel ja pärimuskultuur toetab ja kujundab mulkide ning Mulgimaa identiteeti Mulgimaal ja laiemalt        

tegevuste mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutajad 

Mõõdik  Algtase  Sihttase aastaks 

2030 või varem 

Vahendid  Vastutaja 

Suured sündmused 

1. Mulgi pidu (sündmus, osalejate arv) toimus 2021. a Karksis 3 projektide vahendid, 

omavalitsuste eelarved 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, mulgi vanem, 

projektijuht, peo juht, 

partnerid 

2. Mulgi konverents (sündmus, osalejate arv) toimus 2021.a Abjas 3 MKi eelarve, projektide 

vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, mulgi vanem, 

partnerid 

3. Mulgi vanema valimine (arv) uus vanem 2022.a 3 MKI eelarve MKI üldkoosolek 

4. Mulgi söögi vestival (arv, osalejate ja külastajate arv ) 2022. aastal 7 projektide vahendid, 

partnerite vahendid 

partnerid, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,   

5. Mulgi toidu kontseptsioon kasutamine  Mulgimaa kuvandina (arv) pole mõõdetud 1 projektide vahendid, 

partnerite vahendid 

partnerid, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,   

6. Mulgimaa peremäng (arv, osalejate ja külastajate arv ) toimus aastal 2022, 

osalejaid  4236 

7 projektide vahendid, 

partnerite vahendid 

partnerid, MKI, MTÜ  Mulgi 

Elamuskeskus,   

7. Mulgimaa kihelkondade vaheline mulgi moeetendus (arv, osalejate ja külastajate arv) puudub  2 projektide vahendid, 

sponsorid, piletitasu 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid, MKI juht 

8. Mulgimaal ja Mulgimaa lugusid vestvate jutuvestjate andmebaas (arv) puudub  1 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

MKI, partnerid 

9. Mulgimaa jutuvestjate festival (arv, osalejate ja külastajate arv) puudub 2 projektide vahendid, 

partnerite vahendid, 

sponsorid, piletitasu 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

partnerid, MKI, mulgi vanem 

10. Mulgimaa muusikakoolide õpilaste ühiskontsert (arv ja külastajate arv aastas) toimus 2022. a kaks korda 

kevadel ja sügisel 

8 partnerite vahendid, 

sponsorid, piletitasu 

partnerid 

11. Mulgimaa rahvatantsurühmade ja kooride ühised teemapeod ja kontserdid, külalisesinemised 

Mulgimaa valdades (arv, osalejate arv aastas) 

puudub 1 partnerite vahendid, 

sponsorid, piletitasu 

partnerid 

12. Mulgikeelsed ja -meelsed teatrietendused Mulgimaal ja väljaspool (arv, osalejate arv aastas) etendus „Kosjasõit“ aastal 

2021 

3 projektide vahendid, 

partnerite vahendid, 

sponsorid, piletitasu 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

partnerid, MKI, mulgi vanem, 

haridusasutused, seltsid 
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Suurele sihtgrupile suunatud trükised 

1. Mulgikeelse lasteajakirja Täheke väljaandmine (mitu korda, tiraaž) 2022. aastal kevade 

teemaline, 

tiraaž 500 

7 projektid vahendid, tellijad MKI 

2. Metoodiline abimaterjal mulgi keele ja kultuuriloo õpetamiseks erinevatele vanuseastmetele  

(arv, tiraaž) 

 1 projektide vahendid, 

partnerite vahendid 

MKI, partnerid 

3. Mulgimaa kihelkondade muinasjutud  (arv, tiraaž) ja muistendid 2022. aastal ilmusid 

Helme (tiraaž 400) ja 

Karksi kihelkonna muinas- 

jutud (tiraaž 500)  

„Tarvastu kihelkonna vana 

pühäkotusse: luumiseluu 

ja perimuse“ (tiraaž 450) 

1 projektide vahendid, 

sponsorid 

partnerid 

4. Mulgikeelsed töövihikud, töölehtede jms õppevahendid ja kordustrükid 

(arv, tiraaž trükiste kaupa) 

2021. a „Mulgi Märdi 

tüüvihk kooli edimesele 

astmele“ 500 tk, „Mulgi 

laste laulu- ja mänguvihk“ 

300 tk, töövihik „Sõõr 

ümmer Mulgimaa“ 500 tk 

2 projektide vahendid, 

sponsorid 

MKI, partnerid 

5. Mulgimaa kokaraamat (arv, tiraaž) puudub 1 projekti vahendid, 

partnerite vahendid 

sponsorid  

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

MKI, mulgi vanem, partnerid 

6. Mulgi almanaki jt Mulkide Seltsi poolt välja antavate trükiste väljaandmisel koostöö seltsiga 

(arv, tiraaž trükiste kaupa) 

2022. aastal, tiraaž 300 tk 7 partnerite vahendid, 

projektide vahendid, 

sponsorid 

partnerid 

7. Mulgikeelne ilukirjandus (arv, tiraaž trükiste kaupa) raamat „Jussikese seitse 

sõpra“, tiraaž 300 tk 

3 MKI eelarve ja partnerite 

vahendid, sponsorid, 

müügitulud 

partnerid ja MKI 

8. Mulgikeelne pärimuskultuuri teemaline lauamäng (arv, tiraaž mängude kaupa) kordusväljaanne 

lauamäng 

„Sõõr ümmer Mulgimaa“ 

2021. aastal, tiraaž 500 tk 

1 projektide vahendid, 

partnerite vahendid, 

sponsorid, müügitulud 

MKI,  MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, partnerid 
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Digitaalsed materjalid ja kanalid, mida kasutakse Mulgimaal ja väljaspool Mulgimaad 

1. Mulgimaa vanu liikumismänge tutvustav veebiõppevahend (arv, vaatajate arv) puudub  1 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

MKI, partnerid koolide 

liikumisõpetajad 

2. Mulgikeelne ja pärimust tutvustav nutimäng (arv, mängijate arv) puudub  1 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid 

3. Mulgikeelne multifilm ja/või tuntud Eesti multifilmile mulgikeelse tõlke loomine  

(arv, vaatajate arv) 

5  10 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

MKI, partnerid 

 

4. Mulgikeelne taskuhäälingu (podcast) kanal (arv, kasutajate arv) puudub  1 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid, Tõrva raadio  

5. Mudilastele mulgikeelne ja rahvaliku muusikaga ning liikuvate piltidega või lastepärase 

esinejaga tähestiku- ja numbrilaul, nädalapäevi ja koduloomi aastaaegu ja ilma tutvustav 

video  

Puudub  1 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

õpetajad, partnerid, MKI 

6. Mulgimaad, mulgi keelt ja kultuuri tutvustav paberil kui ka digitaalne materjal (nt voldikud, 

äpid, kaardid) 

Viimane trükis valmis 

2020, kultuurisündmuste 

kava, valmistas Mulgimaa 

Arenduskoda 

1 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

partnerid 

7. Mulkide pärimuse kandjatest dokumentaalfilmide stsenaarium ja film (arv) 2022. aastal Mulgi ema 

dokumentaalfilmi 

stsenaarium ette 

valmistamisel ja UNESCO 

mulgi kultuuripärandit 

tutvustav film 

2 projektide vahendid  MKI, MTÜ  Mulgi 

Elamuskeskus, partnerid 

8. Kohalikes veebiraadiotes ja veebiTVs mulgikeelsed ja/või mulgi kultuuri tutvustavad saated 2021. a saatelõigud Tõrva 

raadios 

7 projektide vahendid  MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

partnerid, MKI 
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Kaasatavad huvipooled/partnerid on MTÜ Mulgi Elamuskeskus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Eesti 

Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Rahvusringhääling, ajalehe Sakala toimetus, ajalehe Lõuna-

Eesti Postimees toimetus, Mulgimaa omavalitsused, Mulgimaal tegutsevad ettevõtjad ja aktiivsed 

kodanikud 

Tuntuse tõstmine 

1. Ajalehe Üitsainus Mulgimaa väljaandmine ning tasuta kojukanne Mulgimaal 
elanike postkastidesse ja väljapoole Mulgimaad ajalehe tellimise võimalus 

2. Mulgikeelsed uudised Vikerraadios  

3. Veebilehe mulgimaa.ee haldamine ja arendamine 

4. Üitsainus Mulgimaa veebiversiooni väljaarendamine,  et ka valitud artikleid oleks 
võimalik internetis mugavalt lugeda ja leida ning sotsiaalmeedias jagada 

5. Ajalehes Sakala regulaarne mulgikeelsete uudiste veerg 

6. Koostöö arendamine Lõuna-Eesti Postimehega, et  aeg-ajalt avaldada 
mulgikeelseid uudiseid 

7. Võtta aastapalgale mulk, kes saab mulgiks olemise, kõnelemise ja mulgi riiete 
kandmise eest palka 

8. Mulgikeelse suunamudija leidmine ja rakendamine 

9. Mulgi keele ja kultuuri kursuste korraldamine väljaspool Mulgimaad 

10. Koostöö põllumeestega, et populariseerida ja tutvustada Mulgimaa traditsioonilisi 
põllukultuure ja põllutööd  

11. Olemasolevate struktuuride ärakasutamine Mulgimaa reklaamimisel ja visuaalse 
identiteedi loomisel, sh koostöö arendamine Kõpu külastuskeskusega, Soomaa 
piirkonna, Lilli loodusmajaga, Viljandi linnaga, et arendada koos partnerite ja 
huvipooltega kuvandit „Väravad Mulgimaale“ 

Tunnustused  

1. Mulgimaa Uhkuse väljakuulutamine  

2. Hendrik Adamsoni ja Pent Nurmekunna murdeluulepreemiate väljaandmine 

3. Tunnustada parimaid mulgi keele ja kultuuri teemal loovtöid koostanud õpilasi ja 
nende juhendajaid 

4. Tunnustada märkimisväärseid mulgi keele ja kultuuri alal seminari-, diplomi-, 
magistri- ja/või doktoritöö teinud üliõpilasi ja nende juhendajaid  

5. Koostöös partnerite ja huvipooltega turismiettevõtjate julgustamine mulgi 
identiteedi ja omapäraga seotud märkide kasutamisel – nt. Mulgi märk, Mulgi 
turismitalu, olemasolevate häärberite (jt iseloomulike hoonete) viidastamine ja 
nende kasutamine turismiobjektidena 

6. Koostöös partneritega tunnustada Mulgi toitu pakkuvaid söögikohti ja tootjaid  
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EESMÄRK 4  

On suurenenud Mulgimaa tuntus ja tunnustamine. 

Mulgimaal on hea maine 

uhked tunnustatud 

tegijad, tuntud mulgid 

ning Mulgimaa 



 

7. Mulgi identiteediga seotud meenete, fotode jm kultuuripärandiga seotud 
konkursside võitjate tunnustamine  

8. Koostöös partneritega oma turunduses mulgi motiive kasutavate 
ettevõtjate/asutuste (riided, viidastus, arhitektuur, tooted...) tunnustamine 
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EESMÄRK 4 On suurenenud Mulgimaa tuntus ja tunnustamine. Mulgimaal on hea 

maine                                                                                                                                                                                                                                                               

tegevuste mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutajad 

Mõõdik  Algtase  Sihttase aastaks 

2030 või varem 

Vahendid  Vastutaja 

Tuntuse tõstmine 

1. Ajaleht Üitsainus Mulgimaa ning tasuta kojukanne Mulgimaal elanike postkastidesse ja 

väljaspoole Mulgimaad ajalehe tellimise võimalus (arv, tiraaž) 

2022. aastal 11 numbrit, 

tiraaž 11000 

jääb samaks projektide vahendid, 

tellimustasud, Mulgimaa 

valdade eelarved 

MKI, Mulgimaa, 

omavalitsused 

2. Mulgikeelsed uudised Vikerraadios  (arv, kuulatavus) 2022. aastal 38 saadet  jääb samaks MKI eelarve, projektide 

vahendid, 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus  

3. Veebilehe mulgimaa.ee (uued postitused, klikkide arv) ja Facebook 2022. aasta tase on 1 

postitus nädalas  ja 

sündmuste kalendri 

täiendamine iga nädal FB-s 

nädalas kaks postitust 

vaatajate arv FB-s on info 

jõudnud 90 306 inimeseni ja 

otseseid jälgijaid 2 102; 

kodulehel perioodil 01.01-

23.10.22 külastatud 35 440 

korda 

suureneb  MKI eelarve MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus, Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ, partner 

4. Üitsainus Mulgimaa veebiversioon (avaldatud artiklid, klikkide arv) puudub 1 MKI eelarve MKI,  MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus  

5. Ajalehes Sakala mulgikeelsed uudised (avaldatud artiklid) 2022. aastal 2 korda  kuus 9 

kuul, kokku 18, artikleid 11 

jaan-okt  

jääb samaks MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,  Sakala 

toimetus 

6. Lõuna-Eesti Postimehes mulgiteemalised uudised (avaldatud artiklid) 10 artiklit jääb samaks MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,  Lõuna-Eesti 

Postimehe toimetus 

7. Mulgikeelne suunamudija (Facebooki ja Instagrami postituste arv, blogi artiklite arv, 

meediakajastuste arv) 

puudub 1 sponsorid, projektide 

vahendid 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid, noortekeskused, 

MKI 
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8. Mulgi keele ja mulgi kultuuri kursused ja loengud väljaspool Mulgimaad (arv, osalejate 

arv) 

Tartu Ülikoolis, TÜ Viljandi 

kultuuriakadeemias, 

Mulkide Selts Tallinnas  

loengud kord kuus kokku 12 

1 projektide vahendid, 

partnerid 

MKI, partnerid, Mulkide Seltsi 

kogukonnad, Tartu Ülikool, 

Tartu Ülikooli Viljandi 

kultuuriakadeemia 

9. Mulgimaa traditsiooniliste põllukultuuride ja põllutööde tutvustused pole mõõdetud 1 partnerite vahendid, 

projektide vahendid 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, Lilli 

looduskeskus, talud, MKI, 

loomakasvatajad, partnerid 

10. Kuvand Väravad Mulgimaale (meediakajastuste arv) puudub 1 partnerite vahendid, 

projektide vahendid 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus,  

partnerite esindajad, mulgi 

vanem, Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ, MKI 

Tunnustused      

1. Mulgimaa Uhkuse auhind (arv) 2021.a auhind Ly Laanemets 4 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus 

2. H. Adamsoni murdeluulepreemia (arv) 2021.a auhind  Maryliis 

Teinfeldt-Grins 

4 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

Mulkide Selts ja MKI, MTÜ 

Mulgi Elamuskeskus,  

partnerid 

3. P. Nurmekunna murdeluulevõistlus 2021. aasta auhind Enno 

Kriisa 

7 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

Mulgi vald,  MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus,  partnerid 

4. Tunnustatud mulgi keele ja kultuuri loovtööde koostajad ja nende juhendajad (arv) pole mõõdetud 7 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, partnerid 

5. Tunnustatud akadeemiliste mulgi keele ja kultuuri teemaliste uurimistööde koostajad ja 

nende juhendajad (arv) 

pole mõõdetud 3 MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI, partnerid, MTÜ Mulgi 

Elamuskeskus 

6. Koostöös partnerite ja huvipooltega turismiettevõtjate julgustamine mulgi identiteedi ja 

omapäraga seotud märkide kasutamisel (Mulgi märk, Mulgi turismitalu jms), 

olemasolevate häärberite jt iseloomulike hoonete viidastamine, turismiobjektid 

pole mõõdetud 1 partnerite vahendid Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid 

7. Tunnustatud mulgi toitu pakkuvad söögikohad ja tootjad (arv) pole mõõdetud 1 partnerite vahendid Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, 

MTÜ Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid 

8. Tunnistatud mulgi identiteediga seotud meenete, fotode jm kultuuripärandiga seotud 

konkursside võitjad (arv) 

pole mõõdetud 1 partnerite vahendid MKI ja Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ, MTÜ 

Mulgi Elamuskeskus, 

partnerid 
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Kaasatavad huvipooled/partnerid on Mulgimaa omavalituste juhid ja volikogude esimehed ning 

vallavalitsuste spetsialistid, mulgi vanem, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Riigikogu 

mulkide toetusrühm, poliitikud, MTÜ Mulgi Elamuskeskus 

Juhtimistegevused 

1. Mulgi Kultuuri Instituudi majandusliku jätkusuutlikkuse tagamine 

2. Projektide vahendite hankimine ja kasutamise, sponsorite leidmine ning nende 
toe kasutamine, tasuliste teenuste väljaarendamine ja pakkumine  

3. Arengu- ja tegevuskavast ning eelarvest lähtuv juhtimine ja aruandlus 

4. Mulgi Kultuuri Instituudi igapäevatöö ja töötajate juhtimine 

5. Mulgi Kultuuri Instituudi struktuuri suurendamine  

6. Mulgi Kultuuri Instituudi töötajatele vähemalt kultuurivaldkonna keskmise 
töötasu maksmine 

7. Mulgi vanem osaleb suursündmuste ja -projektide kavandamise ja läbiviimise töös 

8. Mulgi Kultuuri Instituudi Mulgi nõukoja loomine, et abistada sisulisel juhtimisel 

Partnerlustegevused 

1. Partnerite koostöövõrgustiku hoidmine ning täiendamine ja mõlemapoolne hea 
kommunikatsioon 

2. Aktiivne osalemine pärimuskultuuriga seotud võrgustikes Eestis ja hõimurahvaste 
juures 

3. Regulaarselt valdkondlike ümarlaudade kokkukutsumine, et arutada tehtut, kuid 
ka projekte ja plaane kavandada 

Organisatsiooni esindamine ja kommunikatsioon 

1. Mulgi Kultuuri Instituudi juhatus, töötajad ja üldkoosolek tegutsevad samas 
inforuumis 

2. Mulgi Kultuuri Instituudi elektroonsetes kanalites ning trükimeediakanalites info 
jagamine organisatsiooni tegevusest, toimuvate sündmuste reklaamimine 

3. Mulgi Kultuuri Instituudi tegevustest väljapoole hea ülevaate andmine, instituudi 
ning mulgi keele ja kultuuriruumi esindamine konverentsidel, seminaridel jms 
suursündmustel Mulgimaal ja väljaspool seda 

4. Mulgi vanem tutvustab esindusisikuna avalikkusele mulgi keelt ja kultuuri  
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pühendunud juhid 

ja töötajad ning 

partnerid 

EESMÄRK 5 

Mulgi Kultuuri Instituut on jätkusuutlik,                           

toimub hea koostöö partneritega  



 

EESMÄRK 5 Mulgi Kultuuri Instituut on jätkusuutlik, toimub hea koostöö partneritega                                                                                                                                                                       

tegevuste mõõdikud, rahaliste vahendite allikad, vastutajad 

Mõõdik  Algtase  Sihttase aastaks  

2030 või varem 

Vahendid  Vastutaja 

Juhtimistegevused     

1. Mulgi Kultuuri Instituudi majanduslik jätkusuutlikkus  2 eurot/omavalitsuse 

registri oleva elaniku kohta 

suurem Mulgimaa omavalitsuste 

eelarved, riigieelarve 

MKI üldkoosolek, 

Kultuuriministeerium  

2. Projektide vahendid, sponsorite tugi, tasulised teenused (summa ja protsent eelarvest) 2022. aasta eelarves summa 

projektide vahendid 72 077 

eurot, tasulised teenused 

1000 eurot, eelarve kokku 

sh liikmemaks 104 707 

eurot  

suurem projektide vahendid, 

sponsorite vahendid, tasulised 

teenused 

MKI juhataja, 

omavalitsused, 

partnerid 

3. Arengu- ja tegevuskavast ning eelarvest lähtuv juhtimine ja aruandlus aruanded 4 korda aastas 2 korda aastas 

aruanded 

MKI eelarve MKI juhataja 

4. Mulgi Kultuuri Instituudi struktuuri suurendamine  2022. aastal palgal 2 

töötajat 1,5 ametikohta 

Töövõtulepingutega 3 

inimest 

Lisandub 2 töötajat 

mulgi keele ja kultuuri 

spetsialist/toimetaja 

1,0, keeleõpetaja ja 

koordinaator 1,0 

MKI eelarve, tegevustoetus 

kultuuriministeeriumist, 

projektid 

MKI üldkoosolek, MKI 

juhataja 

5. Mulgi Kultuuri Instituudi töötaja keskmine töötasu on minimaalselt võrdne 

kultuuritöötaja riikliku palgamiinimumiga 

saavutatud Jääb samaks MKI eelarve, partnerid, 

riigieelarve 

MKI üldkoosolek 

6. Mulgi vanema osalus suursündmuste ja -projektide kavandamisel ja läbiviimisel (arv) pole mõõdetud 20 MKI eelarve, projektide 

vahendid, partnerite vahendid 

mulgi vanem 

7. Mulgi Kultuuri Instituudi sisulise juhtimise abistamiseks nõukoja loomine (koosolekud) puudub loodud MKI eelarve MKI üldkoosolek, 

Mulgi vanem 

Partnerlustegevused     

1. Partnerite koostöövõrgustik ja vastastikune hea kommunikatsioon (partnerite arv, 

kokkusaamised) 

partnerite arv 65, 

kokkusaamisi 10 

jääb samaks, aga 

aktiivsus ja roll 

suureneb 

MKI eelarve, partnerite 

vahendid, projektide vahendid 

MKI juhataja, MTÜ 

Mulgi Elamuskeskus 

2. Osalemine pärimuskultuuriga seotud võrgustikes Eestis ja hõimurahvaste juures (arv) 10 kasvab mõnevõrra MKI eelarve, partnerite 

vahendid, projektide vahendid 

MKI juhataja, 

3. Valdkondlikud ümarlauad (arv, osalejate arv aasta kaupa) 10 vastavalt vajadusele MKI eelarve MKI juhataja, MTÜ 

Mulgi Elamuskeskus 
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Organisatsiooni esindamine ja kommunikatsioon     

1. Mulgi Kultuuri Instituudi juhatus, töötajad ja üldkoosolek tegutsevad samas inforuumis    MKI eelarve MKI juhataja, MKI 

üldkoosolek 

2. Mulgi Kultuuri Instituudi tutvustused elektroonsetes meediakanalites ning 

trükimeediakanalitest (arv aasta kaupa) 

pole mõõdetud 20 MKI eelarve, partnerid MKI juhataja, MTÜ 

Mulgi Elamuskeskus, 

Mulgimaa 

Arenduskoda MTÜ, 

partnerid 

3. Mulgi Kultuuri Instituudi esindamine konverentsidel, seminaridel jms suursündmustel 

Mulgimaal ja väljaspool seda 

2022. aastal 

ETNOLAAT, Seto Kuningriigi 

päev, Lõuna-Eesti 

toidukonverents, 

murdekonverents 

vastavalt vajadusele MKI eelarve, partnerite 

vahendid 

MKI juhataja 

4. Mulgi vanem tutvustab ja populariseerib esindusisikuna avalikkusele mulgi keelt ja kultuuri  pole mõõdetud 10 partnerite vahendid mulgi vanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 29



 

 

11.  Arengukava juhtimine  

Mulgi Kultuuri Instituudi arengukava kinnitab üldkoosolek, kellele esitletakse kord aastas 

arengukava täitmise seisu. 

Arengukava elluviimise eest vastutab Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja, arengukava 

elluviimist jälgib üldkoosolek, kui rakendub nõukoda, siis on see tema ülesanne. 

Üldkoosolek/nõukoda jälgib arengukava asja- ja ajakohasust, tuvastab parendamist või 

uuendamist vajavad teemad ja valdkonnad ning vajadusel täpsustab ja täiendab eelseisvate 

aastate eesmärke, sihte ja mõõdikuid.  

Arengukava jälgimise põhimõtted:  

● arengukava elluviimise edukust hinnatakse igal aastal paralleelselt lõppenud aasta 
aruande koostamisega;  

● lõppenud aasta kohta koostatakse ja esitatakse iga eesmärgi tegevuste mõõdikute 
ülevaade;  

● iga-aastase tööplaani koostamisel lähtutakse arengukavas toodud sihtidest, 
eesmärkidest, tegevustest ; 

● instituudi juht ja töötajad jälgivad oma töölõigu piires elluviidavate tegevuste seisu 
ning esitavad ettepanekud muudatuste tegemiseks eelseisvatel aastatel (või 
vajaduse korral ka aasta kohta) koos soovitustega tegevuste muutmiseks või 
arengukava mõõdikute täpsustamiseks. 
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Lisa 1  

Arengukava koostamise ümarlaudades osalenud organisatsioonide 

esindajad  

nimi    organisatsioon 

Ave Grenberg   Mulgi Kultuuri Instituut 

Kristi Ilves    Mulgi Kultuuri Instituut 

Alli Laande   Mulgi Kultuuri Instituut 

Arvo Maling   Mulgi vanem       

    Mulgi Vallavolikogu 

Kairi Nigol    Abja Lasteaed 

Laine Kirik    Ala Põhikool - Lasteaed 

Anu Vijar    Ala Põhikool – Lasteaed 

Lilli Siht    Õisu Lasteaed        

    Halliste Lasteaed 

Ade Laande   Karksi-Nuia Lasteaed 

Katrin Kivistik   Karksi-Nuia Lasteaed 

Sirje Kasendi   Tarvastu Gümnaasium 

Ardo Agasild   Abja Gümnaasium 

Cristi Lõhmus-Erg  Abja Gümnaasium 

Milvi Kull    Halliste Põhikool 

Jaak Israel    August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 

Aime Mäeorg   Tarvastu Gümnaasium 

Anu Saar     Holstre Kool 

Merle Hüva   Halliste Põhikool 

Maile Kreevs   Abja Gümnaasium 

Anneli Merila   Halliste Põhikool 

Leili Nael    Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts 

Aili Anderson   Tarvastu Raamatukogu      

       Tarvastu Muuseum 

    Tarvastu Käsitöökoda 

Ly Laanemets   MTÜ Lilli Looduskeskus 
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Erja Liivson   Taagepera Raamatukogu 

Liisi Rääbus   Abja Noortekeskus 

Kerti Einstein   Karksi-Nuia Noortekeskus 

Mare Torim   Karksi-Nuia Raamatukogu    

Mariliis Järvelt   Abja Raamatukogu   

Anne Järvis    Õisu Raamatukogu 

Margus Põldsepp  Karksi-Nuia Muusikakool 

Eda Niin  Mulgi Külamuuseum                                                                                   

MTÜ Uue-Kariste Külades Selts 

Sirle Tellis     Halliste Raamatukogu 

Enn Sarv    MTÜ Tuhalaane 

Marvi-Liina Riid  Kamara Raamatukogu 

Annelore Hirschon  Tõrva Avatud Noortekeskus 

Annika Veidenberg  Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts 

Priit Oks    Mittetulundusühing Eesti Identiteedi ja Kultuuri Koda 

Leana Liivson   Karksi-Nuia Kultuurikeskus 

Birgit Kruuse August Kitzbergi nimeline Gümnaasium                  

Tantsurühm Samm Sassis 

Kermo Kangur   Oti (Kadrina) küla elanik 

Piret Koorep   Oti küla elanik 

Arne Putnik Mulgimaa Arenduskoda MTÜ                                                          

MTÜ Uue-Kariste Külades Selts   

Tarmo Türk   Viljandi valla esindaja, OÜ Mulgi Ehitus 

Jaak Pihlak   Viljandi Muuseum 

Anneli Kundla   Eesti Rahvakultuuri Keskus 

Marju Mäger   Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA 

Mati Toomsalu  Viljandimaa Omavalitsuste Liit 

Kadri Õmblus   MTÜ Mulgi Segakoor 

    Mulgimaa Arenduskoda MTÜ 

Peeter Liedemann  Mulgimaa Arenduskoda MTÜ 

Reelika Liivak   Mulgi Vallavalitsus 
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Oliver Loode   Uralic Keskus MTÜ 

Timmo Sülla   Mulgimaa Arenduskoda MTÜ 

Ave Matsin   Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

Kai Kannistu   Viljandimaa Omavalitsuste Liit 

Sirje Fedjuk   Võhma Vaba Aja Keskus 

Lauri Sepp    Abja Kultuurimaja 

Laine Pedaja   Mõisaküla Kultuurimaja 

Ivi Alp    Uue-Kariste Rahvamaja 

Mae Rae    Karksi-Nuia Kultuurikeskus 

Jana Seeba   Viljandi Vallavalitsus 

Kristjan Mändmaa  Viljandi Linnavalitsus 
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