
Eesti Muuseumiühingu tegevusaruanne 2016. aastal 

 

Eesti Muuseumiühing viis aasta jooksul läbi kavandatud traditsioonilised üritused nagu: 

1. Muuseumiöö. Muuseumiöö teemaks oli merekultuuri-aastast inspireerituna "Öös on laineid". 

Muuseumiööst võttis osa rohkem kui 106 000 inimest, mis oli väga hea tulemus, arvestades vihmast 

ilma paljudes paikades üle Eesti ning samale õhtule langenud Eurovisiooni finaalvõistlust. 2015. 

aastal võttis muuseumiööst osa rohkem kui 110 000 inimest, mis tähistab ka muuseumiöö 

publikurekordit. 

2. Aastakoosolek ja muuseumitöötajate väljasõit. Aastakoosolek toimus sel aastal Keilas ning 

väljasõit Padise kloostrisse ning Keila-Joa lossi/muuseumisse. Koosolekul osales (koos volitustega) 

139 inimest ning oli otsustusjõuline. Päevakava nägi välja selline:  

            1. Tegevus- ja majandusaasta aruande esitamine. M. Vaino 

            2. Revisjonikomisjoni aruande esitamine. R. Annus 

            3. Tegevus-majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine 

            4. 2016. aasta tegevuskava tutvustamine, tegevuse kitsaskohad. M. Vaino 

            5. Ülevaade Muuseumiööst. L. Kipper 

            6. EMYA 2016. M. Kõuts 

            7. Narva festival ja EMMA 

            8. Endise Tallinn Vene Muuseumi juhataja sõnavõtt 

            9. Jooksvad küsimused 

3. Muuseumisõbra tiitli väljaandmine. Muuseumisõbra tiitli sai sel aastal Jelena Tšekulajeva projekti 

„Avatud mänguväljad“ läbiviimise eest. Tiitel anti kätte Muuseumiöö vabatahtlike tunnustamise 

üritusel, nii sai kaks sündmust ühendada ja mõlemad rahvarohkemad ning tavapärasest 

meeleolukamad.  

4. Balti Museoloogiakool. Traditsiooniline suvine koolitus toimus sel aastal 5.-10. juunil Cēsises, 

teemaks muuseumimaastiku uued trendid. Eestist osales kümme muuseumitöötajat.  

5. Narva festival. Toimus 26.-27. septembril, osales 132 muuseumitöötajat. Esimesel päeval toimus 

konverents „Muuseum ja tehnoloogiad“, teisel päeval  tutvustasid kolm muuseumit oma uute 

arenduste/püsinäituste kontseptsioone ning toimus õppereis EE elektrijaamadesse ja sealsesse 

muuseumisse. Alternatiivina õppereisile oli sel aastal võimalik jääda kuulama Narva muuseumi 

teaduskonverentsi. Tagaside oli positiivne ning osalejad jäid sel aastal festivaliga igati rahule.  

 

 



Lisaks tavapärastele tegevustele oli sel aastal fookuses EMÜ kodulehe uuendamine, milleks saime ka 

lisatoetusi. Praegu on projekt juba nii kaugel, et lähikuudel saame uue veebilehe avalikustada. 

Samuti võtsime eesmärgiks asendada nüüdseks juba aastakümneid vanad EMÜ liikmepiletid. 

Väljavahetamise protsess käib, käesoleval aastal kehtivad nii vanad kui ka uued piletid, 2018. aastat 

ainult uued plastikpiletid. 

Muuseumiühingu tööd hõlbustas märkimisväärselt koordinaatori töö, kes on hoidnud korras 

liikmehalduse ning aidanud kirjavahetuste/organiseerimistöödega. 

Ära jäi muuseumitöötajate reis välisriiki. Kuna busside ja oma giidiga reisimine teeb paketi keskmisest 

reisihinnast kallimaks, on muuseumitöötajad motiveeritud pigem iseseisvalt reisima, vastavalt ka 

oma spetsiifilisemale erialale. Tõenäoliselt tasub seda tüüpi reise edaspidi teha ainult kohtadesse, 

kuhu inimesed eelistaksid reisida grupiga - näiteks Gruusia, Ukraina, Türgi jne. Uurime vastavat huvi 

ja loodame siiski edaspidi õppereise korraldada. 

Aasta jooksul tegeldi ka koguhoidja käsiraamatu väljaandmiseks vajaliku kaardistamistööga - milliseid 

vanu materjale saaks kasutada, millistel tingimustel oleksid praegused professionaalid valmis uusi 

artikleid kirjutama. Loodame uuel aastal jõuda käsiraamatu kokku panemiseni.  

Läbi viidi ka planeeritud seminar: Grete Arro seminar ruumitajust ning ruumitaju ja muuseumitöö 

vahelistest seostest, planeeritud jätkuseminar kahjuks esineja tiheda ajagraafiku tõttu sel aastal ei 

õnnestunud, kuid on jätkuvalt kavas. Uuel aastal on juba kokku lepitud koolituspäev Ülle 

Puustusmaaga toote paketeerimise teemal.  

Jätkuvalt ilmus ajakiri Muuseum, edaspidi on plaan uuenenud veebilehele teha ajakirja alajaotus, kus 

ajakiri saab ilmuda tihedamini ning kas kord aastas või üle-aasta trükivariandis avaldada olulisemad 

artiklid ja statistikat muuseumide kohta.  

Seoses tegevusrahade laekumisega Ühingule jäi ära EMYA-l osalemine, sest selleks ajaks oli 

registreerimine lõppenud. See-eest toimus osales Maarja Vaino Dubrovnikus Best in Heritage 

konverentsil, kus jäi silma mitmeid huvitavaid ettekandeid ning sealt on valitud ka selle aasta Narva 

festivali peaesineja (kokkulepe sõlmitud). 

EMÜ esindajana osales Piret Õunapuu ka NEMO aastakonverentsil. 

Mardilaadal osalemine oleks osutunud rahaliselt üle jõu käivaks, seega tuli sellest loobuda.  

Kokkuvõttes hindame aastat tulemuslikuks: traditsioonilised tegevused said edukalt läbi viidud ning 

ette võetud uusi algatusi. Õnnestusid nii koolitused kui ka muuseumikogukonna ühistegevused, 

näiteks aastakoosolekul ja Narva festivalil on oluliseks osaks õhtune ja teise päeva programm, mil 

inimesed saavad omavahel suhelda, kogemusi, infot ja mõtteid vahetada. 

Konverentsid, Museoloogiakool ja seminar andsid erialast arenguvõimalust. Tagasiside 

muuseumitöötajate poolt on olnud positiivne.  

Positiivne on olnud ka vabatahtlike kaasamine ja leping Töötukassaga, see on andnud nii tööotsijatele 

kui ka muuseumidele võimaluse vastastikku kasulik olla. 

 



Eesti Muuseumiühingu liikmete arv on jätkuvalt kasvamas, seega peetakse meid organisatsioonina 

usaldusväärseks ning soovitakse ühingusse kuuluda. 

Oluline on veebilehe ja liikmekaartide uuendamine ja kaasaegsemasse formaati viimine, see annab 

samuti signaali, et tegeleme oma liikmete huvidega ja soovime neid soliidselt esindada. 

Huvi seminari(de) vastu innustab neid sel aastal korraldama rohkem, huvi erialaste koolituste vastu 

on suur ning nende korraldamine EMÜ ja muuseumitöötajate pädevuse kasva(ta)mise huvides.  

 

 

Maarja Vaino 

EMÜ juhatuse esimees 

 


