
Romantiline Rannatee

Soomaa

1   VARBLA URBANUSE KIRIK
1861. aastal valminud Varbla luteri kirik on välimu-
selt lihtne ühelööviline neogooti hoone, mille sise-
must iseloomustab rannarootsilik, kummulipööra-
tud paati meenutav rikkalik interjöör.
Helmküla, Lääneranna vald, 
Pärnumaa

2   VARBLA MUUSEUM UUE-VARBLA MÕISAS
Uue-Varbla mõisahoones asuva muuseumi välja-
panek kajastab Varbla valla ajalugu ning kohalikku 
eluolu möödunud sajandi esimesel poolel. Muuseu-
mis on käsitöötuba ja siit pärit kirjanik Karl Ristikivi 
"raamatupööning". Mõisa viljaaidas saad tutvuda 
vanade tööriistade ja masinatega. Varaklassitsistli-
kus stiilis puidust mõisa peahoone aastast 1797 on 
omaette vaatamisväärsus.
Uue Varbla, Aruküla, Lääneranna vald, 
Pärnumaa

3   TÕSTAMAA MÕIS, TÕSTAMAA MUUSEUM

Värvika ajalooga keskajast pärit ja tänaseks järel-
klassitsistliku ilmega mõis tegutseb alates 1921. 
aastast koolina. Mõisa keldrikorrusel toimetab 
Tõstamaa muuseum. Viimaseks mõisa omanikuks 
oli kuulus orientalist ja Pekingi ülikooli professor 
Alexander Stael von Holstein. Ettetellimisel mõisa 
ekskursioonid.
Tõstamaa mõisa keldrikorrusel ja korstnasaalis ava-
tud kohalik muuseum eksponeerib siinsete inimes-
te eluolu nii esemete kui fotode kaudu.Keldrisaalis 
on eksponeeritud erinevad tööriistad, koolitarbed, 
kodused esemed, nõukogude ajaga seonduvad ja 
mereuurimise ning kalurieluga seotud esemed. Kol-
manda korruse korstnasaalis saad uudistada man-
telkorstent ning erinevaid vahetuvaid näituseid.
Kalli maantee 13, Tõstamaa alevik, 
Pärnu, Pärnumaa
+372 5346 8635
mois@tostamaa.ee
www.mois.tostamaa.ee

4   TÕSTAMAA KÄSITÖÖ POOD

Endises kaupmehemajas asuvas poekeses on kõr-
vuti rahvuslikud käsitöötraditsioonid tänapäevaga. 
Valikus on ehedat ja omanäolist loomingut, mis 
inspireeritud iidsetest käsitööoskustest, mitmekesi-
sest loodusest ning kodukoha lugudest. On linaseid 
tekstiiltooteid, villaseid kudumeid, omanäolist ke-
raamikat, käsitööseepe, saunatarbeid, kaltsuvaipu 
ja palju muud.
Sadama tee 1, Tõstamaa alevik, Pärnu, Pärnumaa
+372 5664 0673 / eveli@pekonsult.ee

5   TÕSTAMAA KIRIK
Sihvakas kirikutorn oli mere- ja kalameestele 
tähtsaim maamärk Kihnu väinas. Kirikusaalis saab 
imetleda laudadest peegelvõlvlage, altarimaali ja 
puunikerdustega kantslit ning mälestustahvleid ki-
rikuõpetajatele ja mõisnikele.
Sadama tee-8A, Tõstamaa alevik, Pärnu, Pärnumaa

6   VENE TALUÕU
Vene talu on tükike vene rahvuskultuuri ja külalis-
lahkust keset Romantilise Rannatee metsi ja raba-
sid. Siin hoitakse ja jagatakse ka teistega esivane-
mate tarkust ja traditsioone. Alati rõõmsameelsed 
ning lahked talu perenaised tervitavad külalisi lei-
va-soolaga ning kostitavad oma aia saaduste ning 
kuuma samovariteega. 
Sanga-Tõnise talu, Soomra küla, Pärnu, Pärnumaa
+372 5595 8038
veronika@venetalu.ee / www.venetalu.ee

7   SELISTE PUUKIRIK

1864 valminud kirk on askeetlik puuehitis, mille 
väidetavalt ehitasid valmis mungad, kes tõid kiriku-
detailid Riiast kohale talvel üle jää ja ehitasid hoo-
ned siin uuesti üles. 
Seli kirik, Seliste küla, Pärnu, Pärnumaa

8   POOTSI-KÕPU KIRIK
Tugevalt õigeuskliku rannikupiirkonna imposant-
seim kirikuhoone valmis 1873. aastal. Kirikus on 
mälestustahvel Eesti Apostliku-õigeusu kiriku esi-
mesele piiskopile Platonile. 
Kõpu küla, Pärnu, Pärnumaa

9   PRESIDENT KONSTANTIN PÄTSI AUSAMMAS
Tahkurannas sündinud Eesti riigi rajajale ja esime-
sele presidendile Konstantin Pätsile püstitati tema 
kodukohta monument 1939. aastal. Nõukogude oku-
patsiooni algul õhitud mälestusmärk taastati 1989.  a.
Pätsi, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, 
Pärnumaa

10   TAHKURANNA JUMALAEMA UINUMISE KIRIK 
Ladina risti kujulise põhiplaaniga historitsistlikus 
laadis ning Eestis erakordsena vaid punastest tel-
listest ehitatud kirikuhoone valmis 1872 . aastal. 
Huvitav teada: Tahkuranna kirikus on ristitud Eesti 
Vabariigi esimene president Konstantin Päts.
Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

11   HÄÄDEMEESTE MIIKAELI KIRIK
Eklektilises laadis maakivikirikut elavdavad punas-
test tellistest detailid. Rahvajutu põhjal lubanud ko-
halikud jõukad laevaomanikud osta vajaliku katuse-
materjali, kiriku ehitajad otsustasid seepeale valida 
kalleima võimalikest katusekatetest.
Pärnu maantee 34, Häädemeeste alevik, 
Häädemeeste vald, Pärnumaa

12   HÄÄDEMEESTE MUUSEUM
Häädemeeste rannikul on pikk ja kuulsusrikas lae-
vaehitustraditsioon, mida meenutavad mälestus-
märgid Häädemeestel ja Kablis, vanade kaptenite ja 
reederite uhked puitelamud ning perekonnahauad 
külakalmistutel. Muuseumist leiate siin rannas 
ehitatud kaugsõidupurjekate nimekirja ja hulgali-
selt fotosid neist laevadest ning laevadokumente. 
Häädemeeste muuseumist saate hea ülevaate piir-
konna ajaloost. Kohaliku rahva kultuuripärandit on 
siin talletatud sõnas, pildis ja videos, muuhulgas on 
muuseumis üle 400 uurimustöö.
Kooli 9 Kõrtsi, Häädemeeste alevik, 
Häädemeeste vald, Pärnu maakond

13   HÄÄDEMEESTE ÕIGEUSU KIRIK
Rannatee rannakülades on tavaliselt kaks kirikut: üks 
õigeusu ja teine luteri. 1840. aastatel vahetas suur 
osa rahvast luteri usu õigeusu vastu lootuses saada 
valitseja, Vene keisri usku siirdumisega endale maa-
tükk. Kiriku interjööri uhkuseks on rikkaliku dekoo-
riga kolmekorruseline eklektilises stiilis ikonostaas.
Kooli tänav 23, Häädemeeste alevik, 
Häädemeeste vald, Pärnumaa

14   KABLI RANNAKÜLA JA 
 LAEVAEHITUSPLATSID 
Rannatee lõunakalda rannaküladest on pärit kuul-
sad kapten-reederid ja purjelaevade ehitajad. 1861. 
aastal vette lastud Eesti esimese kaugsõidupurjeka 
ehitusplatsile Kabli seltsimaja juures on üles seatud 
mälestusmärgid kapten-reederitele ning kahemas-
tiline purjelaev “Kaja”. Vanad kaptenite häärberid 
leiab idüllilisest kalurikülast sinise värvi järgi. 

15   ALLIKUKIVI VABRIKANDI HÄÄRBER 

Uhke hoone ehitati Voltveti mõisa maadele 
1860-datel aastatel rajatud kalevivabriku direktori 
Albert Zoepfeli elamuks. Nõukogude perioodil asus 
hoones Tihemetsa põhikool, nüüd aga tegutseb siin 
veinimõis.
Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa
+372 525 2800
info@allikukivi.ee / www.allikukivi.ee

16   VOLTVETI MÕISAHOONE 
Omal ajal üks Pärnumaa esinduslikumaid mõisa 
härrastemaju valmis 1830. aastal. Mõisa ümbritseb 
park, milles on 150 erinevat liiki puid ja nende hul-
gas leidub palju haruldasi liike.
Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnumaa

17   SOONTAGANA MAALINN 

Soosaarel asuv 7-8. saj rajatud Soontagana maalinn 
oli muistse Soontagana kihelkonna, nimetatud ka 
Terra Maritime keskuseks. Linnuse mäe kõrvale on 
püstitatud vaatetorn, kust avaneb vaade kaunile 
pärandkultuurmaastikule ning ümber saare laiuvale 
soole. 
Kurese küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

18   KURESE MUINASKÜLA 

20. sajandi keskel elaniketa jäänud iidne ja väärikas 
Kurese sumbküla oma kiviaedade ning aimatavate 
talukohtadega on tähelepanuvääriv vaatamisväärsus. 
Küla ümbritsevad kadakased loopealsed karjamaad. 
Kurese küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

19   MIHKLI LUTERI KIRIK 

13. sajandil ehitatud ja pühale Miikalelile pühen-
datud ühelööviline Mihkli kirik on kogu Lääne-Ees-
ti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi. Esimeseks 
preestriks olevat siin olnud kroonik Läti Henrik. 
Kiriku, Mihkli küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

20   PANGA TALU ROOSIAED 
Panga talu rooside kollektsioonaeda on leidnud tee 
unustatud talukohtadest, põlluservadest, parkidest 
ja esivanemate aedadest pärit vanad roosid. 
Panga, Ura küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
+372 5347 8379 / silva.tamsalu@gmail.com

21   PIKAVERE KÜLA KIVIAIAD 
Põlise Pikavere küla teevad eriliseks tema kiviaiad, 
mille vanust ei oska keegi aga täpselt öelda. Aiad 
moodustavad tänavaid, mis kõik viivad naaberkülla, 
taluõuedesse või suuremate teede äärde. 
Pikavere küla, Lääneranna vald, Pärnumaa

22   EESTI MUUSEUMRAUDTEE 

Eesti Vabariigi päevil loodi Lavassaare raba serva 
turbatööstus. Selle teenindamiseks rajatud kit-
sarööpmelise raudtee võrgustik sai aluseks Eesti 
Muuseumraudtee rajamisel. Muuseumi eksponaati-
de hulka kuulub ka töökorras auruvedur. 
Ülejõe tänav-1, Lavassaare alev, Pärnu, Pärnumaa
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
www.museumrailway.ee

23   AUDRU MÕIS JA PARK, AUDRU MUUSEUM 
Audru historistlik mõisakompleks on tüüpiline 18. 
sajandi mõisahoonete ansambel, ning kuigi pea-
hoone hävis II maailmasõjas, on säilinud mitmed 
muud hooned - keskaegset linnust meenutav kõrge 
nurgatorniga teenijatemaja, maakivist viinavabrik, 
mitmed aidad ning neogooti stiilis teravkaaraken-
de ja sammastakuga valitsejamaja, kus praegu asub 
Audru Muuseum. Mõisakompleksi ümbritseb kaunis 
park, mida kaunistab Audru jõgi ja sillad.
Audru muuseum paikneb endises Audru mõisa va-
litsejamajas. Maja katusealuses saalis paiknev pü-
siekspositsioon tutvustab Audru rahva elu-olu läbi 
sajandite, seda kirjutiste, mälestiste ja esemete 
kaudu, näiteks vana-aegsed tikandid, koolitarbed, 
puust ja kasetohust tarberiistad jpm. Omaette hu-
vipakkuv on algsel kujul restaureeritud mõisahoo-
ne, sh ülakorruse haruldased pükskorstnad. Endi-
ses mõisa viinakeldri hoones ehk õuemuuseumis 
asuvad aga suuremad eksponaadid – rehepeksu- ja 
põllutöömasinad.
Pärna allee-14, Audru alevik, Pärnu, Pärnumaa

24   AUDRU PÜHA RISTI KIRIK
Magnus Gabriel de la Gardie eestvedamisel 1680. 
aastaks ehitatud ühelööviline kirikuhoone ehitati 
vana puukiriku asemele, ning on üks vahestest 17. 
sajandi säilinud maakirikutest Eestis. Kirikut ümb-
ritseb liigirikas park - Audru arboreetum. 
Pärna allee-14, Audru alevik, Pärnu

25   KIHNU KALURITE SADAM
Suaru sadama põhjapoolsem osa on täis ajaloolisi 
Kihnu kalapaate. Kevaditi käib kalurite sadamas eri-
ti tihe sebimine: korrastatakse paate ja püüniseid, 

ninna lööb tõrva lõhn nagu muiste. Nende ajaloo-
liste alustega käiakse ka reaalselt merel kala püüd-
mas.  Sadamas näeb ka palju Kihnule omaseid külg-
korviga mootorrattaid, mis kaldal merelt tulevaid 
mehi ja kalasaaki ootavad.
Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa

26   KIHNU KIRIK JA KALMISTU

Aastatel 1846-47 läksid kihnlased peaaegu täies 
koosseisus õigeusku üle, tsaar Nikolai I käsul anti 
luteri kirikuhoone õigeusu kogudusele ning kella-
tornile ehitati sibulkuppel. 
Kalmistu on kihnlaste jaoks sama püha koht kui ki-
rik. Sinna minnakse vaikselt ja mitte kunagi pärast 
päikese loojumist, et surnuid mitte häirida. 
Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa

27   METSAMAA PÄRIMUSTALU 

See traditsiooniline talukompleks avab tavapärase 
saareelu erinevad küljed. Siin on taluelamu, ait, ma-
japidamisriistad, rahvariided ja käsitöö. Külastajatel 
on võimalus vaadata saare kohta tehtud fi lme, osa-
leda käsitöö ja kunsti õpitubades või tellida folkloo-
rikontsert.
Metsamaa, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa

28   KIHNU TULETORN
Kihnu tuletorn jääb saare kõige lõunapoolsemasse 
tippu. Tuletorn toodi siia 1864. aastal osadeks lahti 
monteerituna Inglismaalt ja pandi kohapeal uuesti 
kokku. 
Pitkänä lauter, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa

1   C. R. JAKOBSONI TALUMUUSEUM
Kurgja Talumuuseumis saad tutvuda Eesti 19. sajan-
di ärkamisaja suurmehe Carl Robert Jakobsoni elu ja 
tööga ning tema poolt rajatud talu eluoluga. 
Tänaseni karjakasvatuse ja põllupidamisega tege-
leva talumuuseumi juures saad uudistada veiseid, 
lambaid ja hobuseid, lisaks restaureeritud vanu ta-
luhooneid nagu karjalaut, ait, veski ja rehi. 
Saad ka ise proovida talutöid ja tutvuda vanade 
kommetega – traditsioonilisteks üritusteks on saa-
nud talutööde päev, käsitööpäev jne. Ettetellimisel 
saad muuseumis nautida rahvustoite!
Huvitav teada: Carl Robert Jakobsoni portree oli 
Eesti krooni 500-sel kupüüril.
Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+372 5860 0025  
kurgja@maaelumuuseumid.ee
www.kurgja.ee

2   SA EESTI MAAELUMUUSEUMID 
 TORI HOBUSEKASVANDUS

Eesti vanimas, juba 1856. aastal tegevust alustanud 
hobusekasvanduses Toris tegeletakse tänaseni ees-
ti ja tori tõugu hobuste kasvatamise ja aretamisega, 
lisaks külastajate vastuvõtmisega.
Ekskursiooni käigus saad tutvuda kauni, 1862. a val-
minud Tori mõisaansamblisse kuuluva tallikomp-
leksiga ning näha kasvanduse igapäevaelu.
Pärnu mnt 10, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
+372 7383 810
info@maaelumuuseumid

3   HELILOOJA MART SAARE MAJAMUUSEUM 

Hüpassaares asub helilooja Mart Saare (1882–1963) 
loominguline kodu. Suur osa Mart Saare teostest 
on sündinud just siin, metsade ja rabade keskel. 
Pärast helilooja surma asutati majamuuseum, kus 
saab tutvuda Eesti ühe tuntuima koorimuusiku elu 
ja loominguga. 2017. aastal läbis muuseum põhja-
liku remondi.
Karjasoo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5216 675

4   HELILOOJATE KAPPIDE MAJAMUUSEUM 

Heliloojate Kappide muuseum asutati 1971. aastal 
Viljandi Koduloomuuseumi fi liaalina. 1973. aastal 
tehti majas põhjalik remont ja paigutati hoone sei-
nale mälestustahvel Villem Kapile. Muuseum asub 
majas, mille ehitas Eesti ühe tuntuima heliloojate 
suguvõsa liige Hans Kapp, kes pärandas selle hil-
jem oma pojale Villemile. Seal kirjutas Villem Kapp 
suure osa oma heliloomingust. Muuseumi ekspo-
sitsioon tutvustab muusikute Joosep, Hans, Artur, 
Eugen ja Villem Kapi elu ja loomingut. Võimalik on 
tellida giiditeenust linnaga tutvumiseks ning kiriku, 
kalmistu ja kirikumõisa külastuseks.
Tallinna mnt 30, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 
Viljandimaa
+372 5193 6420 
muuseum.kapid@suure-jaani.ee

5   LUBJASSAARE TALUMUUSEUM  

Lubjassaare talu on eesti rahvusliku maalikunsti ra-
jaja Johann Köleri (1826-1899) lapsepõlvekodu.

J. Köleri Muuseumi Ühingu eestvedamisel rajatud 
muuseum tutvustab nii endisaegset taluelu kui ka 
kunstniku loomingut.
Talu rehielamu on ehitatud 19. sajandi lõpul, taas-
tatud on ait ja saun. Huvipakkuv on vana rehetuba, 
eksponeeritud on kunagised talutarbed ja -tööriis-
tad ning reproduktsioonid kunstniku töödest.
Ivaski küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5590 2964  
lubjassaare.weebly.com

6   SELJAMETSA MUUSEUM 

Endine Pustuski meierei on kodu-uurijate initsia-
tiivil ja vallavalitsuse toel muutunud mugavaks 
ja huvitavaks külastuskohaks. Eksponeeritud on 
põhiliselt töö- ja majapidamisriistu, mitmesugust 
mööblit ja tarbeesemeid, kooliõpikuid, raamatuid ja 
mitmesugust käsitööd.
Seljametsa küla, Pärnu linn, Pärnumaa
+372 5786 4627
muuseum@paikuse.ee

7   TORI MUUSEUM 

Tori muuseum on esimene kihelkonnamuuseum Ees-
tis, Pärnumaal, mis asutati August Pulsti poolt aastal 
1934. Esimeseks eksponaadiks oli õllekann, mille ku-
jutist näeme ka muuseumi logol. Tori muuseum asub 
rahvamajaga ühes hoones. Fuajee seintel on püsieks-
positsioon, mis tutvustab Tori ajalugu. Esemelised 
eksponaadid asuvad Tori hobusekasvanduse kõrval 
olevas mõisa viljaaidas. 
Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
+372 5301 9440 
torimuuseum@torivald.ee

8   SINDI MUUSEUM
Sindis, Wöhrmanni allee lõpus on väike maja, kus 17. 
novembril 1902 asutati Sindi Kalevivabriku ühisus – 
esimene kooperatiiv Eestis. Selles ajaloolises majas 
avati aastal 1983 vabriku isetegevuslik muuseum. 
Põhiekspositsioonis tutvustatakse Sindi tekstiili-
tööstuse ja vabriku ajalugu, vabrikutööliste elu-olu 
ning Sindi linna ja kooli ajalugu. Väikeses kööktoas 
saad vaadata möödunud sajandi tööriistu ja naiste 
käsitööd. Tutvustatakse Sindi haridus-, spordi- ja 
seltsielu ning siit pärit maalikunstniku Andrew Win-
teri elu- ja loometeed. 
Pärnu mnt 26a, Sindi linn, Tori vald, 
Pärnumaa
+372 447 4014
muuseum@sindi.ee

9   OLUSTVERE MÕIS

Olustvere mõis on üks täiuslikumalt säilinud mõi-
sakomplekse Eestis. Juugendstiilis peahoonele li-
saks väärivad tähelepanu valitsejamaja, punastest 
tellistest karjaõu koos meierei ja väravatega, viina-
vabrik ning ait. Omapärane on metallist varikatu-
se ja vändaga kaev. Mõisasüdant ümbritseb kõrge 
kivimüüriga piiratud liigirikas inglise stiilis park ja 
põlispuude alleed. Mõiskompleksi erinevates hoo-
netes on eksponeeritud linnutopiste, puuhobuste ja 
antiikmööbli kollektsioon. Avatud on villa- ja käsi-
töökoda, sepikoda, keraamika- ja klaasikoda, leiva-
koda ning lina- ja lapikoda.
Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5091 318  
loss@olustveremois.ee  
www.olustveremois.ee

10   VÕIDULA MÕIS
1822. aastal rajati Vändra mõisa maadele, Vänd-
rast 10 kilomeetrit kagusse Käru jõe kaldale klaa-
sivabrik, millel oli poolmõisa staatus. Eesti keeles 
Võidulaks kutsutud paik kandis saksakeelset nime 
Karolinenhof. Klaasivabriku kontorihoone — mõisa 
peahoone — ehitati 1872. aastal kahekorruseli-
se historitsistlikupuithoonena. Hoone teevad lisaks 
arvukatele puitpits-kaunistustele ainulaadseks mit-
med väljapoole punnis nn kumerad aknaklaasid, mis 
valmistati spetsiaalselt kohalikus klaasivabrikus. 
Täna tegutseb praktiliselt algkujul säilinud mõisa 
peahoones Võidula rahvamaja.
Võidula küla, Põhja-Pärnumaa vald, 
Pärnumaa
+372 5089 116
voidulamois@gmail.com 
voidula.vandravald.ee

11   SUURE-KÕPU MÕIS
Mõis on külastajatele avatud ning tegutseb samas 
mõisakoolina. Mõisahoonele on iseloomulik Pompei 
maalingutega söögi- ja kunstmarmorist ballisaal. 
Mõis pakub külastajale rahvusliku toidu elamust.
Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 5341 2173
kopumois@pohja-sakala.ee

12   LAHMUSE MÕIS
Lahmuse mõisa asutaja poolakas Alexander Troja-
nowski järgi on seda mõisat vanemates dokumen-
tides nimetatud Trojanowski mõisaks. Lahmuse 
peamiseks ilmestajaks on Lõhavere oja, mis mõi-
sasüdame kohal paisub maaliliseks veskijärveks. 
1837. a püstitatud härrastemaja on hilisklassitsist-
like joontega. Mõisa tähtsamad hooned asuvad 
ümber härrastemajaesise väljaku, muud majapida-
misega seotud veidi tagapool – pilkupüüdvam neist 
on kuuele sambale toetuva löövialusega tall. 1926. 
aastast tegutseb peahoones kool. 
Lahmuse küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

13   PÄRNU-JAAGUPI KIRIK
See ühelööviline gooti stiilis hoone on ehitatud 
1534. aastal. Kaks kaarvõlvi jagavad ruumi kolme 
ossa. Hoone on raudkivist, torni osa paekivist ja 
kaetud lubikrohviga. Altarimaali autoriks on Ants 
Laikmaa, maal valmis 1901. a  ja on koopia Tallinna 
Toomkiriku von Gebhardti altaripildist "Kristus ris-
til". 1660. aastal valminud barokk-kantsli autoriks 
on Elert Thiele ja orel valmistati Walckeri töökojas 
Riias 1895.  a.Kirik on tuntud ka kontserdipaigana.
Pärnu mnt 45, Pärnu-Jaagupi alev, 
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa

14   EESTI SÕJAMEESTE MÄLESTUSKIRIK TORIS

1854. aastal valminud Tori kirikul on keeruline 
minevik. 1944. a põletas Punaarmee eest taganev 
Saksa armee Tori kiriku maani maha. Kui 1990 algas 
kiriku taastamine, kasvasid kirikusaalis juba puud. 
Peale pikki restaureerimistöid pühitseti kirik 2001. 
aastal mälestusmärgina kõigile Teise maailmasõja 
ohvritele Eesti Sõjameeste Mälestuskirikuks. Lisaks 

29   MÄLESTUSKIVI KIHNU JÕNNULE
Kihnu Jõnn oli tuntud eesti laevakapten, kes juhtis 
maailmameredel suuri laevu ilma kompassi ja seks-
tandita ja sõitis enamasti laevadel  millega teised 
kaptenid ei julgenud merele minna. Kuulus kapten 
hukkus oma viimase laeva "Rock City'ga" Taani ran-
nikul 1913. aastal. Hiljem toodi tema säilmed kodu-
saarele ja on maetud Kihnu kalmistule.
Küläalusõ lauter, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa

30   KIHNU MUUSEUM
Kihnu saarele sattudes tuleb kindlasti külasta-
da ka põnevat Kihnu muuseumi! See on kui ankur 
UNESCO pärandi nimekirja kuuluva Kihnu kultuuri-
ruumi hoidmisel ja tutvustamisel.
1974. aastal Linakülla endisesse koolihoonesse asu-
tatud ja 2009. aastal põhjaliku renoveerimise läbi 
teinud muuseumis leiab kõike kihnlaste igapäeva-
elu puudutavat: tööriistu, rõivaid, käsitööd, mööblit.
Külaotsa, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu

KIHNUS
SOOVITAME

KALASTUSREIS TÕELISE KIHNU KALURIGA, 
KASTIAUTO JA GIIDIGA TUUR KIHNU SAAREL
+372 513 7099
info@puhkakihnus.ee / www.puhkakihnus.ee

KIHNU KULTUURITUUR REISIJUHT MARE 
MÄTASEGA
+372 507 1453
mare.matas@gmail.com / www.kihnumare.ee

pühakojale on rahva poolt armastatud kirik õdus 
kontserdipaik. Samas kannab ta mälestuskirikuna 
mitmeid funktsioone – nii annavad siin ametivande 
Eesti politseinikud ja ohvitserid ning siin tähista-
takse Eesti ajaloolisi tähtpäevi.
Pärnu mnt 1, Tori alevik, Tori vald, 
Pärnumaa

15   VÄNDRA MARTINI KIRIK
Vändra kirik on üks lihtsamaid 18. sajandi kirikutest. 
Kirik koosneb segmentkaarsete akende ja uksega 
liigendatud pikihoonest, millega liitub idas neli-
nurkne käärkamber. Oma nime kannab kirik usure-
formaator Martin Lutheri mälestuseks.
Pikk tänav 32, Vändra alev, 
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

16   EELK KÕPU PEETRI KIRIK
Kõpu esimene puukirik valmis 1674. Praegune kivi-
kirik ehitati 1821-1825, aastal 1844 toodi kirikusse 
esimene orel. Umbes samal ajal valmis ka Eestis ai-
nulaadne altarimaal, mille arvatav autor  on F.L. von 
Maydell. 1866-1867 ehitas G. Knauff  uue 8 regist-
riga oreli, mis on kasutusel siiani. Kiriku kivist torn 
valmis 1906, säilinud on klassitsistlik altarisein, 
tellispõrand, küünlalühtrid. Kirikusaali seintel on 
mõisnike von Strykkide ja köster Austeri epitaafi d. 
Külastada saab pööningusaali ja torni.
Pärnu maantee 1, Kõpu alevik, 
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

17   SUURE-JAANI JOHANNESE KIRIK

12. sajandil ehitatud kirik on üks Viljandimaa ja Ees-
ti vanematest keskaegsetest kirikutest. Liivi sõja jä-
rel oli kirik varemeis, Põhjasõjas kirik põles ja ehitati 
puitlaega üles alles 1767. aastaks. 19. sajandi lõpus 
sisustati hoone uusgooti stiilis, altariseina ehitas 
G.Mühlenhausen. 1887. aastal loodud altarimaali 
autorit pole teada. Oreliprospekt ehitati 1804. aas-
tal J.A.Steini poolt ja see säilis ka peale oreli üm-
berehitamist vendade Kriisade poolt 1937. Kirikus 
asub Anne Ratccsep`a ratasrist aastast 1598. Altari 
kõrval seisab marmorist mälestusmärk kindral H.H. 
von Fersenile.
Järve 4, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 
Viljandimaa

18   LÕHAVERE LEMBITU LINNAMÄGI

Muinaseestlaste vanema Lembitu järgi nime saanud 
linnus rajati XII saj. lõpul. Kasutusel oli see umbes 
20 aastat. Keset metsa kõrguv järskude nõlvadega 
looduslik linnusemägi mõjub võimsalt tänapäeval-
gi. Linnuse jalamile on püstitatud graniidist mo-
nument vabadusvõitlejate mälestuseks. Huvitav 
teada: Lembitu on esimene eestlane, keda ajalooü-
rikutes nimepidi mainitud on.
Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

19   VABADUSSÕJAS LANGENUTE
 MÄLESTUSSAMMAS LEMBITU SUURE-JAANIS
1990. aastal taasavatud mälestussammast teatak-
se rohkem Lembitu sambana, ilmselt seepärast, et 
Suure-Jaani kandist on pärit eestlaste esimene tun-
tud väejuht – Lembitu. Sammas avati esmakordselt 
1926. a. ja purustati kahel korral – 1941. ja 1943. 
aastal. Skulptor Amandus Adamsoni originaalskulp-
tuur (ilma käe ja mõõgata) asub Suure-Jaani Güm-
naasiumis.
Suure-Jaani, Lembitu plats, 
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

20   TORI PÕRGU
Toris leiad jõe kaldajärsakust salapärase koopasuu. 
Et mööda käiku sai minna kaugele maasügavus-
se, on kohta juba mitusada aastat nimetatud Tori 
põrguks. Nii on kohaga seotud palju rahvajutte ja 
muistendeid. Koobas on Pärnu jõe devoni liivakivist 
kaldajärsakusse uhutud sajandite jooksul allikavete 
poolt. Tori põrgu suue oli 6 meetrise läbimõõduga 
avaus ning mõnede andmete järgi olnud “põrgu-
käik” 32 meetrit pikk. Koopa lagi varises sisse 1908 
ning suue 1974. Täna koopasse sisse enam ei pääse, 
kuid seda kaunist ja salapärast kohta viivad uudis-
tama trepid kalmistu värava eest.
Pärnu maantee 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa
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Mulgimaa

1   TAAGEPERA LOSS  

Taagepera loss on eriline paik – siin põimuvad ele-
gantsus ja maamiljöö, ajalugu ja tänapäev. Võimsa 
juugendstiilis lossi lasi oma elupaigaks ehitada pa-
run Hugo von Stryk juba rohkem kui sada aastat ta-
gasi. Aastal 2003 avati siin luksuslik lossispaa koos 
õdusa 40-kohalise à la carte restoraniga. 
Taagepera küla, Tõrva vald, 
Valgamaa
+372 507 0117
info@wagenkull.ee
www.wagenkull.ee

2   HEIMTALI MÕIS JA PARK 

19. sajandil rajatud Heimtali mõisaansambli moo-
dustavad klassitsistlik peahoone, valitsejamaja, 
haruldane ringtall, kaunis nelja korstnatorniga 
viinaköök. Peahoones asub täna Heimtali kool. 
Omapärase arhitektuuriga ringtall on renoveeritud 
tänapäevaseks spordihooneks. Välisilmelt Londoni 
Towerit meenutav viinaköök, tegelikult mõisaaegne 
juustukoda, on eravalduses. 
Ridaelamu tee-1, Heimtali küla, 
Viljandi vald, Viljandimaa

3   POLLI MÕIS JA PARK

Algselt oli Polli mõis (Pollenhof) Karksi karjamõis, 
kuid sai iseseisvaks 1720-ndate aastate lõpul. Ala-
tes 1820test aastatest kuni 1919. aasta võõranda-
miseni oli mõis von Strykide aadliperekonna oman-
duses - selle ligi saja aasta jooksul ehitati välja 
enamik tänini säilinud hooneid ning rajati suur liigi-
rikas park. Polli pargi viimane kavandaja oli Saksa-
maal sündinud ja hariduse saanud maastikuarhitekt 
ja Riia linnaaednik Georg Kuphaldt (1853–1938), 
kelle loomingu hulka kuuluvad ka Riia Keisriaed, 
Talvepalee aed, Kadriorg, Tsarskoje Selo ja paljud 
teised ajalukku talletatud pargid. Hiilgeaegadel 
olevat Polli mõisapargis kasvanud üle 200 liigi puid 
ja põõsaid.
Polli küla, Viljandimaa
+372 5648 5195

4   KARKSI MÕIS JA PARK, 
 KARKSI KÜLAMUUSEUM

Karksi mõis asub otse  Karksi südames, paar kilo-
meetrit Karksi ordulinnusest eemal. Peale Põhjasõ-
da andis keisrinna Jelisaveta Petrovna selle tasuta 
kasutada  oma väejuhile – Georg Reinhold von Lie-
venile. Restaureeritud valitsejamaja on külastajaile 
avatud. Majas asuvad raamatukogu ja külamuu-
seum. 1425. a. olevat kohalik foogt saatnud Viljandi 
ordumeistrile kuus vaati õlut ja saanud selle eest 
vastu sõjavarustust.
Karksi külamuuseumil on kolm ruumi: kolhoosituba, 
memme-taadi kamber ja koolituba. Kolhoositoas 
saab näha Karksi kolhoosi lippe, vimpleid, aukirju 
ja fotosid. Memme-taadi kambris on püsiekspo-
sitsioon 20. sajandi I poole Mulgimaa talu mem-
me-taadi toast. Koolitoas säilitatakse ja eksponee-
ritakse Karksi valla koolide ajalugu ning kohalikku 
kultuurilugu mõisaajast tänase päevani. 
Karksi küla, Mulgi vald, 
Viljandi maakond
+372 5342 8070
helvejoon@hot.ee

5   UUE-SUISLEPA MÕIS 

Uue-Suislepa mõisa (1796) õunaaiast on pärit "Suis-
lepa" õunasort, mida siin kasvatati juba 18. sajan-
dil. Alates 1920. aasta sügisest on Suislepa lapsed 
käinud koolis vanas mõisahoones. Suislepa mõisas 
asub mälestusmärk 1695.-1697. a. suure nälja ohv-
ritele. Suislepa paljand on 15 m pikk ja 2 m kõrge, 
hele liivakivi kuulub burtnieki lademesse. 
Suislepa küla, Tarvastu vald, 
Viljandimaa
www.suislepa.ee

6   SUISLEPA TUULIK

Suislepa 5-korruseline hollandi tüüpi tuuleveski 
on arhitektuurimälestis. Ilusate proportsioonidega, 
silutud kivikrohviga maakivist ehitis. Tuulikus on 
kohvik, koolituste ja nõupidamisruum ning muuseu-
miekspositsioon Suislepa ajaloost. 
Suislepa küla, Tarvastu vald, Viljandimaa
aveham@hotmail.com
www.suislepa.ee

7   KÄRSTNA MÕIS, KABEL, 
 KABELIPARK, ANREPI LÕVI

Oma praeguse näo sai Kärstna mõisasüda üle-eelmi-
sel sajandivahetusel, kui noor mõisahärra Kurt von 
Anrep mõisa juhtimise enda peale võttis. Neoklas-
sitsistlikus stiilis peahoone on ümbritsetud kauni 
pargiga. Mõisaomanikest tuntuim on olnud kindral 
Reinhold von Anrep, kelle eduka sõjaväelase kar-
jääri mälestuseks on Kärstna kabelimäele püstita-
tud  kaunis klassitsitlik kunstiteos  – pronksist lõvi 
(Anrepi lõvi). 
Kärstna lõvi on üks kaunimaid klassitsistlikke kuns-
titeoseid, mis Eestist leida – hiigelsuurel kivirahnul 
puhkab malmist lõvi, kohevalakaline pea käppadel. 
Selle lasi 1844. a oma kodumõisa lähedale püstita-
da Reinhold von Anrepi poeg kindralleitnant Joseph 
von Anrep. 
Kärstna küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 526 2901
kassurve@hotmail.com

8   RIIDAJA MÕIS JA KABEL
Paika mainitakse 1223. a. kroonikas Põdrala (Pad-
riale) nime all. Aastast 1593 on teateid mõisast ni-
mega Morsel-Podrigel, mis kuulus von Strykidele. 
Aastal 1761 ehitatud mõisahoone on üks väheseid 
18. sajandi barokkehitusi Eestis. Säilinud on arvuka-
te puuliikidega vabakujunduslik park (5,7 ha), mil-
le vanim osa rajati koos härrastemajaga. Neogooti 
stiilis perekonnakabeli lasi ehitada Gerdruta von 
Stryk oma tütre Louise mälestuseks, seal puhka-
vad mitme põlvkonna mõisnikud von Strykid. Kabel 
korrastati Põdrala vallavalitsuse ja von Strykide pe-
rekonna koostöös ning 25. augustil 2001 pühitses 
EELK peapiiskop Jaan Kiivit Gerdruta kabeli kirikuks.
Põdrala vald, Valgamaa

9   ÕISU MÕIS JA PARK JA ÕISU MÕISA 
 SEPIKODA
Õisu mõisahoone on varaklassitsistlik ehitis, mille 
põhiosa on rajatud 18. - 19. saj. peale seda, kui keis-
rinna Elisabet Ikinkis mõisa 1744. a. admiral Peter 
von Siversi lesele. Mõisa sissesõitu ja eesväljakut 
raamivad kaarekujulise põhiplaaniga ait ja tall-tõl-
lakuur. Hoones on aja jooksul tegutsenud piiman-
duskool ja toiduainetööstus. Mõisahoone tagant 
laskub terrassidena järve poole mõisapark. Park oli 
kujundatud inglise stiilis arhitekt Georg Kuphaldti 
projekti järgi. Liigirikkas pargis kasvab ligikaudu 
85 puu- ja põõsaliiki. Astangulist parki rikastavad 
skulptuurid, purskkaev ning 3 tiiki. Vanade puude 
õõnsustes ja lõhedes on elupaiga leidnud neli liiki 
nahkhiiri – veelendlane, tiigilendlane, pruun-suur-
kõrv, pargi-nahkhiir. Õisu sepikojas on säilitatud 20. 
sajandi algust kajastav interjöör. Sepikojas ekspo-
neeritakse ka sepatööriistu ja tarbeesemeid. Saad 
korraldada oma elu olulised sündmused ajaloolises 
hoones põnevas keskkonnas!
Õisu alevik, Mulgi vald, Viljandimaa
+372 5118697
urmas@viljandimaa.ee 

10   HUMMULI MÕISA PARK 

Mõisat mainiti esimest korda 1470 a. Mõisa kahe-
korruseline uusgooti stiilis peahoone ehitati 1860. 
aastatel. Härrastemaja ja park on muinsuskaitse all. 
Park on looduskaitse all aastast 1964. Eesti mõisa-
parkidest on Hummuli üks nooremaid. Hummuli park 

koosneb kahest eri ajal rajatud osast: mõisahäärberi 
lähiümbrus on kujundatud 19. sajandi algul, kaugem 
osa sama sajandi lõpul.  Hummuli park on üks pare-
maid näiteid inglise stiilis parkidest Eestis. Park ra-
jati 19. sajandi algul. 1830. aastal oli olemas väike 
regulaarse teedevõrguga park, puuviljaaed ja tiigid. 
19.–20. sajandi vahetuse paiku laiendati parki Väi-
ke-Emajõeni. Rajati vabakujuline pikliku kujuga park, 
mille kujundamisel arvestati eri liiki puude värvi ja 
vormi. Eesväljaku lõunaservas on mälestuskivi (2002) 
Põhjasõja Hummuli lahingu meenutuseks.
Pargi 2, Hummuli vald, Valgamaa

11   ERMi HEIMTALI MUUSEUM 
Heimtali muuseum on rajatud 1991 a Anu Raua 
poolt, mille ta kinkis 2009 a Eesti Rahva Muuseumi-
le. Külastajail on võimalus tutvuda täiusliku koguga 
rahvusliku käsitöö näidistest, näha vanu majapida-
mistarbeid ja saja aasta tagust klassitoa sisustust. 
Laste mängutoas ootab terve kari kindamustris 
kootud põrsaid, kasse jm. koduloomi. 
Heimtali küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 439 8126
heimtalimuuseum@gmail.com

12   KIRJANIK A. KITZBERGI TUBAMUUSEUM 
August Kitzberg (1855-1927) on Viljandimaa tun-
tumaid kirjanikke, siinmail on ta saanud inspirat-
siooni oma teoste kirjutamiseks. Muuseumis saab 
tutvuda põhjalikult Kitsede suguvõsaga, Kitzbergi 
loominguga ja vallakirjutaja töötoaga. Võimalus on 
seigelda kirjaniku loominguradadel jalgsi, ratastel 
või autoga. 
Mellini talu, Leeli küla, Mulgi vald, Viljandimaa
+372 433 1116
info@mellini.ee
www.mellini.ee

13   HELME KODULOOMUUSEUM 
Helme koduloomuuseum asub Kirikuküla külas, 
endises Helme kiriku pastoraadihoones. Helme ko-
duloomuuseumis ei kohta sa mitte kõrvalepandud 
asju, vaid alles hoitud mälestusi, kus iga ese võib 
rääkida selle valmistajast, kasutajast või omanikust. 
Kirikuküla, Tõrva vald, Valgamaa
+372 5662 5102
info.helmemuuseum@gmail.com

14   MÕISAKÜLA MUUSEUM, MÕISAKÜLA 
 DRESIINI SÕIT
Muuseumi püsinäitus tutvustab Mõisaküla ajalugu 
alates asula tekkimisest, linna haridus- ja kultuuri-
elu ning sporditegevust. Kuna asula tekkimine ning 
areng on väga tihedalt seotud raudteega, siis on ka 
suur osa eksponaate raudteeteemalised. Muuseumi 
väärtuslikemaid eksponaate on kahtlemata Mõisa-
külast sirgunud olümpialase, raskekaalu tõstja, Ar-
nold Luhaääre olümpiamedalid. 

Jaan Sihveri tänav 4, Mõisaküla linn, 
Mulgi vald, Viljandimaa
+372 435 5607 / muuseum@moisakyla.ee

15   TARVASTU MUUSEUM 
Näituse keskmes on  kohalik taluelu oma kõigi tah-
kudega: talutööd, tööriistad, kaunid rahvariided 
ning mulgi keel ja kultuur. Selle kõrval leiavad ka-
jastamist Mustla kujunemine, Tarvastu ordulinnuse 
ajalugu, kohalike mõisnike Mensenkampffi de pere-
konnalugu, koolihariduse andmise algus. Lühikese 
ülevaate saab ka Tarvastu-mailt pärit kultuuritege-
laste elust ja tegevusest. 
Posti tn 52B, Mustla alevik, Tarvastu vald, 
Viljandimaa
+372 436 6262 / aili.anderson@viljandivald.ee

16   BARCLAY DE TOLLY MAUSOLEUM 

Barclay de Tolly mausoleum esindab ühte Lõuna-Ees-
ti 21st avastamisväärt paigast, mis on tähistatud 
National Geographicu kollase aknaga ning mille 
külastamist soovitatakse kultuuri- ja ajaloo huvilis-
tele. Kindralfeldmarssal on Eestiga seotud inimestest 
üks kuulsamaid ja ilmselt suurim vene väejuht, kelle 
põrm puhkab Eestis. Šoti juurtega balti aadlipere-
konnast põlvnev Vene väejuht etendas olulist rolli 
1812-1814 a. võitluses Napoleoni vastu.  Jõgevestega 
on Barclay de Tolly nimi seotud 1791. aastast, mil ta 
abiellus Helene Auguste Eleanore von Smitteniga ja 
sai Jõgeveste mõisa omanikuks.  
Jõgeveste küla, Tõrva vald, Valgamaa
+372 513 9065

17   ABJA MUUSEUM 
Abja valla muuseum kajastab valla minevikku ja 
tänapäeva. Muuseum tegutseb alates 1999.aastast. 
Alalises ekspositsioonis on stendid ja vitriinid  – 
muinasaeg, mulgid, kultuurielu, haridus, postitee-
nistus, tuletõrje, lasteaed, sport, haigla, raamatuko-
gu, teedevalitsus, linavabrik, piimatööstus, mõisad 
jt. Muuseumis on näitused kasutusel olnud tööriis-
tadest, tarbeesemetest, õpikutest ja mitmesugus-
test dokumentidest. 2-4 korda aastas pannakse väl-
ja lühemaajalised näitused seoses tähtpäevadega ja 
aktuaalsete teemadega.
Posti tänav 3, Abja-Paluoja linn, Mulgi vald, 
Viljandimaa
+372 523 5102

18   MULGI KÜLAMUUSEUM 
Mulgi külamuuseum asub endise Uue-Kariste mõisa 
antvärkide majas. Muuseum eksponeerib Uue-Ka-
riste valla külade inimeste eluolu nii esemete, foto-
de kui ka mälestuste kaudu. Koolitoas saab tutvuda 
Kosksilla kooli ajalooga. Mõisa pargis asub 19.sajan-
di lõpust pärit ait, kus eksponeeritakse tööriistu ja 
suuremaid esemeid ning mulgikeelsel jalutuskäigul 
tutvustatakse Uue-Kariste mõisahoonete ajalugu. 
Muuseumi külastuse eest tasumine on annetuslik.   
Uue-Kariste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond
+372 520 4205
eda.niin@mail.ee

19   MULGI SAVIKODA

Mulgi savikojas - Loodis - on võimalik teha ise eri-
nevaid esemeid - kruuse, nööpe, kausse, taldrikuid 
ja muud. Meisterdamiseks kuluv aeg ja hind sõltub 
konkreetsest soovist, mida endale valmistada plaa-
nite. Valminud esemed jäävad savikotta kuivama ja 
peale ettepõletust võib soovi korral tulla ise glasuuri-
ma. Meisterduse lõplik valmismisaeg on 2-3 nädalat.
Loodi, Hendrikumõisa küla, Viljandi vald, 
Viljandimaa
+372 5661 6526
mulgisavikoda@gmail.com

20   HEIMTALI LOOMESTUUDIO
Heimtali loomestuudiosse on oodatud kõik, kel on 
huvi savimaailma sukelduda. Kui Sul peaks väike 
aukartus savi ees olema, siis usu meid, et uue ja 
ägeda savielamuse saavad kõik, beebidest vanaät-
tideni välja. Saab osta ja ise valmistada omanäolist 
Mulgimaa rahvuslike motiividega esemeid.
Kitsetare tee 6, Heimtali, Viljandimaa
+372 5665 3819
heimtaliloomestuudio@gmail.com

21   KALJURAHNU KERAAMIKAAHI 
Keraamika puupõletusahju juures toimuvad suve-
hooajal laupäeviti õpitoad, kus iga soovija saab teha 
omale tassi, kausi, vaasi või vaagna. Keraamik ju-
hendab, kõik töövahendid ja materjalid on kohapeal 
olemas. Esemed põletame ja glasuurime kohapeal, 
kätte saab kaks nädalat hiljem. 
Vardja küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 508 4348 / piret.lemsalu@gmail.com

22   HELME ORDULINNUSE VAREMED 
Helme ordulinnuse varemed kõrguvad järsul künkal 
Pärnu-Valga maantee ääres. Arvatavasti 14. sajandi 
esimesel poolel ehitatud muistsest kindlusest on 
osaliselt säilinud kõrged aknaavadega maakivimüü-
rid. Legend jutustab kantsi tugevdamiseks sinna 
müüritud süütust tütarlapsest. Kas vanarahva jut-
tudes ka tõetera peituda võiks, jäägu igaühe otsus-
tada. Aegade jooksul on linnuses peremehetsenud 
sakslased, venelased, leedulased ja rootslased, kes 
kindluse 1658. aastal ka hävitasid. Hea teada: Lin-
nuse all orus vuliseb Arstiallikas, mille vesi olevat 
rohuks seitsme tõve vastu. 
Kirikuküla, Tõrva vald, Valga maakond

23   KARKSI ÜRGORG JA ORDULINNUSE VAREMED 
Karksi org on üks kaunimaid ja tuntumaid paiku Vil-
jandimaal. Mööda käänulist teed alla sõites paistab 
üle Linnaveski paisjärve Karksi linnusemägi ehk 
kantsimägi. Arvatakse, et looduslikult hästi kaitstud 
järsunõlvalisel mäel asus enne ristirüütlite vallutusi 
ka eestlaste linnus. 
Karksi bussipeatus, Karksi-Nuia linn, 
Mulgi vald, Viljandi maakond

24   TARVASTU ORDULINNUSE VAREMED 
 JA KABEL
Ordulinnus on ehitatud tõenäoliselt 14. saj. arvata-
vale eestlaste maalinna kohale maalilisel jõekalda-
ga piiratud mäenõlval. Ehitise põhjaküljel oli vesi-
veski, mis täitis ka strateegilist ülesannet kaitstes 
ligipääsu kindlusse. Sama osa etendas ka vesiveski 
kõrval olev torn. Liivi sõja ägedates võitlustes käis 
kindlus käest kätte, pommitamise, põlemise ja püs-
sirohuga õhkimise tagajärjel jäid võimsast ehitisest 
järele vaid müürid. Ordulinnuse lähedal paikneb 
XIX sajandi alguses ehitatud klassitsistlikus stiilis 
hauakabel. Hoone omapära rõhutavad kõrge püra-
miidjas katus ja paarissammastega portikused kõi-
gil neljal küljel. Mausoleumi lasi püstitada kohalik 
mõisaproua oma abikaasa mälestuseks, et paremini 
hauakambrini pääseda, ehitati 1878.a. üle jõeoru 
rippsild, mis hiljem Viljandi linnale kingiti ja prae-
gugi Viljandi lossimägedes kasutusel on. 
Sooviku küla, Viljandi vald, Viljandimaa

25   TORUPILLITALU 

Torupillitalus ootab Sind lähem tutvus ehtsa 
torupilliga! Eesti rahvapille tutvustab pererah-
vas, kellega on tore koos musitseerida . Pere-
tütred Anu ja Triinu Taul annavad ettetellimisel 
kontserdi. Muusikale põnevaks lisandiks on talu-
peremehe teine hobi- motodeltaplaanide ehitus 
ja lendamine. 
Riidaja küla Tõrva vald Mulgimaa
+372 527 8149
info@torupillitalu.ee
www.torupillitalu.ee

26   TÕRVA KIRIK-KAMMERSAAL 

Helme-Tõrva apostliku õigeusu Kristuse Sündimi-
se kirik püstitati Valga tänavale aastail 1903-1904. 
Ehitusmeister oli Karl Shurin. Oma kahe kupli ja 
kellatorniga paistis hoone uhkeimana Viljandi 
apostliku õigeusu praostkonna kirikute hulgas. 
Ägedate septembrilahingute ajal 1944 sai kirik 
tugevasti kannatada ja taastati alles 1990.a. kui 
kammersaal. 
Valga tänav 44, Tõrva linn, 
Tõrva vald, Valgamaa

27   TARVASTU PEETRI KIRIK 

Tarvastu Peetri kiriku vanemad osad pärinevad 15. 
sajandist. Sõdades kannatanud ja taas ülesehita-
tud kirik sai praeguse ilme 1893.a detsembril, mil 
1892.a. mais pikselöögist süttinud kirik õpetaja Mic-
hael Jürmanni juhtimisel taastati. 
Porsa küla, Viljandi vald, 
Viljandimaa

28   HALLISTE PÜHA ANNA KIRIK 

Halliste luteri kirik on Eesti ilusamaid ja huvita-
vamaid. Erinevate sõdade käigus palju kannatada 
saanud Halliste kirik sai tänase ilme 1991. aastal 
kohaliku algatuse toel. Halliste kirikut külastades 
on Sul võimalus näha Eesti kunstniku Jüri Arraku 
altarimaali „Kristus“ ning nautida sageli toimuvaid 
kontserte. 
Pornuse küla, Mulgi vald, 
Viljandimaa

29   KARKSI PEETRI KIRIK 

Kirik on omapärane oma viltuse torni poolest, mis 
halva pinnase tõttu on kaldunud üle meetri lääne 
suunas. Keskajal oli Karksi kiriklik elu seotud linnu-
sega. 13. saj. rajatud linnuses oli ka apostel Peet-
rusele pühitsetud kabel. Praegune kivikirik ehitati 
1773-1778, kasutades osaliselt linnuse alusmüüre. 
Kiriku arhitektuur on äärmiselt lihtne, kirikusaalile 
liitub barokse kiivriga torn, idaküljele on lisatud 
käärkamber. 
Lossi tn-4, Karksi-Nuia, Mulgi vald, 
Viljandimaa

30   PAISTU NEITSI MAARJA KIRIK 

Esimesed andmed Paistu kiriku kohta pärinevad 
aastast 1329 seoses leedulaste rüüsteretkega. Ar-
vatavasti 13. saj lõpul ehitatud kivikirik oli esialgu 
tornita. Vanast ehitisest on säilinud koori arhailine 
kaheksaosaline roidvõlv, mille tähistaevast imitee-
riv maaling valmis 1903. 
Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

31   MULGI MAJAKAS MUSTLAS
Kunagise Mustla, peaaegu ligi saja-aastasest, 
juustu- ja võivabrikust on järel vaid 22 m kõrgune 
korsten, mis kujundati 2018 aastal Mulgi Majakaks. 
Majaka tipus 28 meetri kõrgusel, kuue meetrise li-
puvarda otsas, lehvib Eesti lipp. See on Pika Her-
manni, Tartu veetorni ja Suure Munamäe vaatetorni 
järel Eestimaal kõrguselt neljas sinimustvalge lipp.
Tööstuse 1, Mustla, Viljandimaa

32   MÄNNIKU METSATALU SUITSUSAUN

Suitsusaunale on ehitatud juurdeehitus, koos katu-
sealuse terassi ja sillaga üle tiigi. Suitsusaun kandi-
deeris 2018 aasta puitehitise auhinnale. Kompleksis 
on kaks hubast puhkemaja.
Intsu küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 5343 2884
metsatalu@metsatalu.ee
www.metsatalu.ee

TEEKOND 3: MULGIMAA 
KULTUURIPÄRAND

11  ERMi HEIMTALI MUUSEUM

2  HEIMTALI MÕIS JA PARK

19   MULGI SAVIKODA

30  PAISTU NEITSI MAARJA KIRIK

7  KÄRSTNA MÕIS, KABEL, 
 KABELIPARK, ANREPI LÕVI

16  BARCLAY DE TOLLY MAUSOLEUM

Anrepi lõvi

muhemaa.com

Avasta rohkem
teekondasid

Kultuuripärandi 
pärlid

Mulgimaa

Soomaa

Romantiline Rannatee

Väljaandja: MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Mulgimaa 
Arenduskoda. Kaanefoto: Maksim Tund. Fotod: Maksim Tund, Urve Kass, Külli Kuldkepp, Silver 
Tõnisson, Ülo Soomets, Hando Murumägi, Toomas Mitt, Mehis Helme, Eveli Ilvest. 
Kujundus: Eleron Reklaam. Trükk: Aktaprint OÜ

Tulge meile
    kü� a!

PÄRNU KÜLASTUSKESKUS
Uus tn. 4, Pärnu
+372 447 3000
info@visitparnu.com / www.visitparnu.com

VILJANDI TURISMIINFOKESKUS
Vabaduse plats 6, Viljandi
+372 433 0442
viljandi@visitestonia.com
www.visitviljandi.ee

KARKSI-NUIA TURISMIINFOPUNKT
Viljandi mnt. 1, Karksi-Nuia 69104, Viljandimaa
+372 435 5527
turism@karksi.ee
www.karksi.ee/kulalisele

TÕRVA TURISMIINFOPUNKT
Valga mnt. 1, Tõrva
+372 766 3300
info@torva.ee


