
Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek ja kevadpäevad  

Saaremaal 29.-30. mail 2017 

Busside väljumine 
Tallinnast kell 6.45 Balti jaamast Go Shnelli hotelli eest 
Tartust kell 6.15 Vanemuise alumisest parklast. 
 
Registreerimisvormil palume märkida oma transpordivalik. 

 

Kava  
 
Esmaspäev, 29. mai 
 
Kell 11.30–12 saabumiskohv ja registreerimine Kuressaare Kultuurivara saalis  
(Tallinna 6, kultuurivara.ee/kontakt)   
 
Kell 12–15 üldkoosolek: 
1. Koosoleku avamine 
2. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
3. Aasta tegevusaruanne 
4. Majandusaruanne 
4. Revisjonikomisjoni aruanne 
5. Ülevaade Muuseumiööst 
7. NEMO 2016 
8. Narva festival 
9. Jooksvad küsimused 

15.00–20.00 
Lõuna omal käel Kuressaares 
Majutumine 
Võimalus külastada Kuressaare linnus-kindlust (avatud kuni 19.00) ning Johannes ja Joosep 
Aavikute majamuuseumi (Vallimaa 7, avatud 15.30–19.00). 
 
20.00 õhtusöök ja meeleolukas õhtu Kuressaare Kultuurivara saalis. Esinevad Ivo Linna ja 
Antti Kammiste. 
 
 
Teisipäev, 30. mai 
 
9.00 väljasõit õppereisile 
 
Tutvumine Lääne-Saaremaaga – Salme muinaslaevaleid, Sõrve säär ja  Sõrve 
militaarmuuseum, Lümanda lubja- ja tõrvapark ning veel teele jäävaid objekte 
 
Ringsõidu lõpp u 13.30–14.00 Mihkli Talumuuseumis, kus kõiki ootavad pirukad ja 
tee/kohvi. 

Tagasiteel külastame Saaremaa Sõjavara Muuseumi Orissaares. 

Registreerimine ja osalustasu 
 
Palume osalejatel end registreerida hiljemalt 15. mail registreerimisvormi vahendusel. 

https://goo.gl/forms/ie36evGZXL4jXsNR2
http://www.kultuurivara.ee/kontakt/
https://goo.gl/forms/ie36evGZXL4jXsNR2


Tartust ja Tallinnast on tulemas 50-kohalised bussid. Enamate bussis kohta soovijate korral 
arvestatakse registreerimisjärjekorda.  
 
Osalustasu 10 € liikmetele ja 15 € mitteliikmetele palume kanda Eesti Muuseumiühingu 
arvele hiljemalt 18. maiks, kontod: SEB EE691010052037346005 või Swedbank 
EE832200221057022917 
 
Arve alusel maksmise soovist palume teatada aadressil: mari.klein@muuseum.ee 
 
Osalustasu sisaldab edasi-tagasi bussisõitu Tallinnast või Tartust, tervituskohvi ja õhtusööki, 
giidiekskursioonid. 
  

NB! Osalejatel tuleb endal maksta praamide piletid – üks ülesõit tavahinnaga 3 €, üle 65-
aastasele ja üliõpilasele 1.50. Piletiraha kogume bussis ja sadamas ostame reisijapiletid 
korraga välja. Selleks varuge mõlemaks ülesõiduks täpne raha.  

Lümanda Lubja- ja tõrvapargi külastamiseks on soodushinnaga sissepääsupilet 1 € (tavahind 
grupile 3 €/in). Pargi külastus kestab ligi 1 tund. Varuge täpne raha! 

 

Majutus 

Ööbimine tuleb ise kinni panna ja maksta.  

Soodushinnaga majutuskohad 

Saaremaa Spa Meri ja Rüütli, EMÜ grupitellimus esitada kaarel@spordimuuseum.ee 
(võimalik maksta kohapeal või saada arve hotellist) - koos hommikusöögiga: 
1-ne tuba - 30 € 
2-ne tuba - 35 € 

Soodustus märksõnaga 'muuseumitöötaja' 

Hotell Arabella, hotell@arabella.ee, koos hommikusöögiga: 
1-ne - 32 € 
2-ne - 46 € 
3-ne - 60 € 

Hotell Mardi, info@hotelmardi.eu, koos hommikusöögiga: 
1-ne - 23 € 
2-ne - 40 € 
sama firma hostelis: 
üks koht 10 €, koos hommikusöögiga 15 € 

 
Volitamine 
Hea ühingu liige, kes sa aruande-valimiskoosolekul osaleda ei saa – palun volita keegi teine 
ühingu liige enda asemel koosolekul otsustama ja hääletama! Selleks täida volitus (rtf) ja 
edasta see varakult juhatusele digiallkirjastatult e-postiga emy@muuseum.ee või paberil. 
 
Lisainfo: Eve Otstavel, eve.otstavel@salm.ee, tel 473 7665, 529 3269. 

http://www.limex.ee/lubjapark/
mailto:kaarel@spordimuuseum.ee
http://arabella.ee/
http://www.hotelmardi.eu/
http://muuseum.ee/uploads/files/volitus-emy-2017.rtf
mailto:emy@muuseum.ee

