
 

 
 

 
MTÜ MULGIMAA ARENDUSKODA 

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

  
Koosoleku aeg: 29. märts 2022, algus kell 14.00, lõpp kell 16.10 
Koosoleku koht: Öökulli Kalamaja 

Juhatas: Maido Ruusmann 

Protokollis: Tuuli Tubin McGinley 
 
Osalesid: Maido Ruusmann, Kadri Õmblus, Indrek Valner, Kaupo Välba, Arne Putnik, Loit Kivistik, Alar 
Karu, Imre Jugomäe. 
 
Kutsutud: Tuuli Tubin McGinley 
 
Koosoleku päevakord:   

1. Mulgi märgi taotlused: 

Öökulli Kalamaja 

MTÜ Mäe-Koda 

Uluk OÜ 

Tõrva Veemõnula 

MTÜ Mulgimaa Peremäng 

2. Projektitoetuste eelarve jääkide ning COVID-19 taastemeetme jäägi kasutamise arutelu. 

3. Tegevjuhi kohusetäitja määramine. 

4. Muu info ja jooksvad küsimused. 

Koosoleku käik:  

Koosoleku päevakorra kinnitamine. 

1. Mulgi märgi taotlused: 

Öökulli Kalamaja 

MTÜ Mäe-Koda 

Uluk OÜ 

Tõrva Veemõnula 

MTÜ Mulgimaa Peremäng 

Öökulli Kalamaja peremehed tutvustasid oma turismitalu ning tegevjuht tutvustas teisi Mulgi märgi 
taotlejaid. Mulgimaa Peremängule on juba varasemalt Mulgi märk antud; nüüd on aga muutunud 
Mulgimaa Peremängu koordineeriv MTÜ (MTÜ Kultuuripärl asemel koordineerib seda nüüd MTÜ 
Mulgimaa Peremäng) ning kaubamärgi kasutamise leping on vaja ümber teha.  
 
Otsustati anda Mulgi märgid Öökulli Kalamajale, MTÜ-le Mäe-Koda ning Tõrva Veemõnulale, samuti 
uuendada Mulgimaa Peremängu kaubamärgi kasutamise lepingut. Uluk OÜ-le otsustati märki veel 



hetkel mitte anda, vaid soovitada neil mõne aja pärast uuesti taotleda, kui nende mikroürtide 
tootmine on suuremalt käivitunud ning on valminud plaanijärgsed pakendid.  
 
Märgid otsustati üle anda taotlejate juures kohapeal. 
 

2. Projektitoetuste eelarve jääkide ning COVID-19 taastemeetme jäägi kasutamise arutelu. 

Hetkel on projektitoetuste jäägid, mis on PRIA-st tagasi tulnud, suurusjärgus 47 000 EUR. Piirkonniti 

jaguneb see summa järgmiselt: 

Mulgi vald: 7143 

Tõrva vald: 25 311 

Viljandi vald: 9051 

Piirkonna ülene: 5594.  

Küsimus: kas korraldada jääkidega täiendavad taotlusvoorud või kasutada neid tegevusgrupi enda 

projektides ning kas käsitleda neid jääke ühe piirkonnaülese summana ja suunata see summa 

piirkonnaülestesse ühisprojektidesse või jätta need summad piirkondade vahel jagatuks?  

Arutelu tulemusena otsustati, et täiendavate taotlusvoorude korraldamiseks on see summa liiga 

väike ja seetõttu pooldatakse selle summa ühise piirkonnaülese eelarvena tegevusgrupi enda 

projektidesse suunamist. 

Ühe ühisprojektina sellest summast võiks planeerida Mulgimaa piiride visuaalset märgistamist. Üks 

juhatuse liige on võimaliku märgistamise teemal juba ka eeltööd teinud ning suhtleb veel ühe 

võimaliku kujundajaga. Seejärel võetakse see teema juhatuse koosolekul uuesti üles ning arutatakse, 

kuidas edasi minna. 

COVID-19 taastemeetme jäägi kasutamist on eelnevalt arutatud 2. veebruari juhatuse koosolekul 

ning otsustatud see suunata Mulgi Värk märgi ja selle kandjate ning seeläbi kogu Mulgimaa 

ettevõtluskeskkonna turundamisele. Selle juurde jäädakse.  

3. Tegevjuhi kohusetäitja määramine. 

Tegevjuhi ametikohale on kandideerinud kaks inimest, kuid juhatuse liikmed olid üksmeelel nende 

mittesobivuse osas antud ametikohale. Otsustati oodata nädal aega ja siis kuulutada välja uus 

konkurss. Uue konkursi läbiviimisel kasutatakse NeleTalent OÜ abi.  

Otsustati teha ettepanek meetmenõustaja Timmo Süllale tegevjuhi kohusetäitjaks olemise kohta, 

kuni on leitud uus tegevjuht. Juhatuse esimees teeb vastava ettepaneku ja räägib töötajaga läbi. 

4. Muu info ja jooksvad küsimused. 

Mulgimaa Arenduskoja raamatupidaja-meetmenõustaja ja meetmenõustaja on avaldanud soovi 

palgatõusuks. See teema võtta päevakorda siis, kui tööle on asunud uus tegevjuht. Temale teha 

ülesandeks vaadata eeskätt uue strateegia koostamise valguses üle töötajate tööülesanded ja nende 

jagunemine ning sellest lähtuvalt ka võimalik töötajate palgatõus. 

 
 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

Maido Ruusmann     Tuuli Tubin McGinley 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 


