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MTÜ MULGIMAA PEREMÄNG Mulgimaa Peremäng kui külakogukondade arendaja 24933,47

1. Arendada koos kogukondadega 
Mulgimaa kultuurielu ja mulkide 
identiteeditunnetust luues 
kokkupuutepunkte kõigile põlvkondadele 
läbi ühiste pärimuslike tegevuste, 
elamuste ja ajalooliste asukohtade 
Mulgimaal. 2. Mängupunktide 
(külaseltside, MTÜde) koolitamine ning 
arendamine läbi erinevate tegevuste 
(koolitused, kokkusaamised, õppereis), 
et seeläbi tõsta Mulgimaa Peremängu 
kvaliteeti. 3. Piirkondliku koostöö ja 
kogukondade arendamine kaasates lapsi 
ja noori mängupunkti tegevuste 
läbiviimisesse, kultuurimälestiste ja 
pärandipaikade tutvustamisse. 4. 
Mulgimaa erinevate sektorite koostöö - 
MTÜ, OÜ, elustiiliettevõtted. Hoogustub 
ka edaspidine omavaheline koostöö 
teenuste või toodete ostmisel/tellimisel 
või turismiteenuse pakkumisel. 5. Üle-
eestiline turundus, Mulgimaa tuntuse 
tõstmine, maaelu väärtustamine.

MTÜ Alustame 
Algusest

• Mulgimaa kogukondade ja 
mängupunktide koolitamine ja 
arendamine (koolitused, õppereis) 
Mulgimaa Peremängu mängupäevadeks 
läbi erinevate tegevuste. • Kaasame 
eksperdi, kes kohtub 
tuumikmeeskonnaga ja külastab 
mängupäevi, et saada professionaalset 
tagasisidet mängu arendamiseks ja 
kvaliteedi tõstmiseks ning leida omatulu 
teenimise võimalusi. • Tagame 
Peremängu professionaalse 
turundamise, et Mulgimaa oleks elu- ja 
puhkekeskkonnana atraktiivne. 
Ühistegevus suureneb kuna kõik 
Mulgimaa külad, kogukonnad ja 
ettevõtted panustavad ühiselt mängu 
õnnestumisele - iga osapoole panus on 
väga oluline. Mängu ettevalmistavate 
tegevuste käigus toimub mängupunktide 
võrgustumine, saadakse üksteisega 
tuttavaks ning see soodustab ka 
edaspidist kogukonnaturismi alast 
koostööd. Tõusnud on piirkonna 
sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning 
suurenenud on elanike oskused ja 
teadmised. 

Mulgi Vallavalitsus Meepealinna mesila rajamine 7453,17

Meepealinna mesila rajamine on 
suunatud mesinduse ja meepealinna 
populariseerimiseks ning 
reklaamimiseks, läbi koolituste, 
töötubade ja ekskursioonide erinevatele 
vanustele. Projekt hõlmab endas 
erinevaid mesindusteemalisi koolitusi 
inimestele, kes on mesindusest huvitatud 
kui ka informatiivseid õppkäike/koolitusi 
tutvustamaks mesilaste olulisust meie 
ökosüsteemile. Mesila annab võimaluse 
näha mesilaste elu lähedalt ning ise käed 
külge panna.

SA Viljandimaa 
Arenduskeskus, 
MTÜ Eesti Maaturism

Mesilaprojekt on seotud erinevate 
mesindusteemaliste sündmustega, mis 
on toimunud Karksi-Nuias ka varasemalt, 
kuid laiendab meepealinna temaatilisi 
tegevusi aastaringselt toimuvate ürituste 
näol. Mesilastest korjatud mett saab Mulgi 
vald jagada tänuks, auhindadeks ja 
kingitusteks. Mett jagatake Meepealinnas 
esinevatele kollektiividele. Meepurgi 
disainis paistavad silma Mulgimaa ja 
Meepealinna motiivid. Projekti 
läbiviimiseks on vaja rajada mesila. 
Esialgu on mesila väike - kolme 
mesilasperega, suve jooksul laiendatakse 
ning talvituma jääb 5 peret. Mesilaste 
eest hoolitsemiseks on vaja 
projektipõhisel palgata mesinikud, kes 
õpetavad Mulgi valla ja Karksi-Nuia 
Kultuurikeskuse töötajaid mesilaste eest 
hoolitsema ning viivad läbi põhilised 
tegevused mesilaste heaolu jaoks, 
osalevad koolituste läbiviimisel ning 
ürituste korraldamisel.
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