Lääne-Harju ettevõtlikud Mulgimaal “mulklust“ kaemas

Lääne-Harju sädeinimeste ja liikmete kogemusreisid väljaspoole meie piirkonda lõpetas reis
Mulgimaale ehtsat mulgi elu kaema.
Eesmärk teada saada kuidas mulgid väikeettevõtlust arendavad ja kuidas nad piirkonna eripära enda
turustamiseks kasutavad. Bussi mahtus meid 20 ja kutsujaks Eesti Leader Liit.
Kaunis kevadine ilm võttis meid vastu Viljandi lähedal Männiku Metsatalus-perenaine Ene Tarvastu
Paistu rahvarõivais meid tervitamas ja mulgi sööke-jooke pakkumas.
Üle kümne aasta on talu kompleksi välja arendatud- nüüd ollakse lõpusirgel. Erinevatele
külastajatele ja nende vajadustele mõeldes on valminud eraldiseisvad hooned- aidad, suitsusaun,
väliköök jne, Ikka uut ja vana kokku sobitades. Eriti imetlusväärne oli meie inimeste arvamuste järgi
koostöö turismiettevõtja ja Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Õpilaste diplomitööde tulemustena on
vilditud Mulgi tekid ja vaibad kaunistamas vana aita.
Vaata ja loe Männiku Metsatalust oma silmaga: www.metsatalu.ee
Õhtusel seminaril rääkis lisaks taluperenaisele oma ettevõtte lugu Urmas Jalakas.
Peo ja pulmatortidega tegelev ettevõtja valmistab omanäolisi , vastavalt peo ideele, tellitud torte ja
viib kohale üle Eesti. Tellimustest ei ole siiani puudu olnud ja hooajal on ka lisakäed appi võetud.
Kellel huvi saab tema uhketest maiustusest ülevaate aadressilt:
https://www.facebook.com/urmas.jalakas/media_set?set=a.719589594740813.1073741834.100000
693367176&type=3
Laupäeva hommik üllatas meid lörtsise talvega, kuid tänu Mulgimaa Arenduskoja endise tegevjuhi
Piret Leskova mõnusale mulgi huumorile ja soojale olekule unustasime selle ebameeldivuse
täielikult. Piret tunneb põhjalikult oma maakonna ajalugu, traditsioone ja pärimust ning ta oskas
lõbusate näidetega meie pika päeva huvitava ja ärksana hoida. Tark ja huvitav inimene ja mis kõige
tähtsam, hoolib oma kodukohast
Esimene peatus Taures Puit värskes tootmishoones, kus peremees oma restaureerimisega tegelevat
väikeettevõtet tutvustas. Tema käe all on valminud nii uued trepid ja voodid kui ka uue elu saanud
ajalooline mööbel. Uus hoone on rahastatud Leader toetusel.
Vaata lisaks: http://taurespuit.blogspot.com
Tommi Sepikojas Karksi –Nuias oli üllatav näha kui väikestes tingimustes saab ettevõtlust arendada.
Alevi keskel oma koduõues garaazi s sepikojas askeldav Tomm ei kurtnud tingimuste üle, vaid arvas
et tuleb majandada kokkuhoidlikult. Valmivad ehteid ja tarvikud on tutvumiseks
http://sepikoda.fie.ee
Päris Läti piiri ääres asuvas Lilli külas on looduskeskus, kus tegevjuht Ly Laanemets on mulgi
kokkuhoidlikkusega ja pere toega tööle pannud toimiva ja hästi tuntud keskuse õpilastele.

Endises metskonna hoones on võimalus lastel läbida erinevaid loodusõppeprogramme ja tulla
mitmeks päevaks laagrisse. Tore oli kuulda, et maalähedane eluviis koos loomadega on kauges
külakohas jälle saamas tõeks ja seda võivad ka linnalapsed ise katsuma tulla.
http://www.looduskeskus.ee

Kuid mis on Mulgimaa ilma mulgi pudruta.
Veel mõned aastad tagasi ei olnud võimalik Abjas keha kinnitada väljaspool kodu, kuid nüüd saab
Mulgi Kõrtsis süüa mulgi putru. Proovisime seda meiegi ja jäime väga rahule. Tänu Leader toetusele
on teisel korrusel avatud väike ööbimiskoht, mida peamiselt kasutavad metsamehed ja ehitajad.
Selline ettevõtlusvorm kus üks ettevõtmine toetab teist on igati kohane maakohas kus klientide arvu
on raske ette ennustada
http://www.mulgikorts.ee
Hea oli kohtuda Lõuna-Eestis nende inimestega, kes ka meie piirkonda hästi tunnevad.
Nimelt on Abja-Paluoja Kogudusel tihedad kontaktid Lootuse Külaga Kernu vallas
Abjas on kogudusel avatud pood Vikerkaar, mille tulu kasutatud riiete ja asjade müügist läheb teisel
korrusel asuvate ruumide remondiks. Leader on toetanud noori koguduse pillimehi, kes omale
harjutamisruumid saavad.
Abjas tutvusime kohaliku Leader tegevusgrupi Mulgimaa Arenduskoja ettevõtmisega. Saime teada
milliseid ettevõtlusprojekte on tegevusgrupp toetatud. Arenduskoja kontor! Kohe oli näha kuhu
sattusime, polnud lihtsalt kontor, väike ruum oli huvitavalt kujundatud mustritega Mulgimaa
rahvapärimusest. Soe ja sõbralik. Oli tunda hoolivust ja armastust maa ja inimeste vastu. Kontoris
viibides ei saanud me hetkekski unustada millises Eesti piirkonnas me viibisime- igast seinast ja
riiulist vaatas vastu mulgi kaarusmustriga pilt ja ese. Lausa kadedaks teeb see nende rahvuslik uhkus.
Mulgimaa Arenduskoja tegevustest loe http://www.mulgimaaarenduskoda.ee/
Ja oligi aeg külastada viimast ettevõtet -Eesti esimest mahetalu Pajumäe talu.
Mõne aasta tagusel Setomaa reisil väisasime sädeinimestega uhket Nopri talu, kus peen elektroonika
juhtis kogu piimatootmist.
Pajumäel nägime , et maitsva kohupiima tootmiseks ei olegi vaja väga uhkeid seadmeid, on tubli
tehnoloog Sirje, kes on hingega oma tööd tegemas. Valmivad väga erilised kohupiimad. Enamus
meist sai esmakordselt proovida piparmündi kohupiima ja kohupiima kookoshelvestega.
Mahepõllumehe Arvo Veidenbergi talu on üle võtmas perepoeg Viljar.
Bussiga tagasiteel Loode-Eestisse arutasime, mis on meie piirkonna omapära, kui seda on ja mida
olulist me peaksime mulkide ettevõtmistest endile talletama.

