Protokoll
Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek Eesti Filmimuuseumis 13. aprillil 2018.a.
Algus kell 10.00
Koosolekul osales 156 EMÜ liiget (92 liiget kohal, lisaks 64 volitust).

Koosoleku avas EMÜ esimees Inge Laurik-Teder, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Inge
Laurik-Teder ja protokollijaks Terje Lõbu. Kõik kohalviibijad olid sellega nõus. Samuti kinnitati
päevakord.
PÄEVAKORD
1. Tegevus- ja majandusaruanne 2017
2. Riina Annus: revisjonikomisjoni aruanne
3. 2018. aasta peamiste tegevuste ülevaade
4. Liikmemaks . ettepanek liikmemaksu tõstmiseks. Liikmelisuse temaatika.
5. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
6. Mirjam Rääbis (Kultuuriministeerium): Muinsuskaitseameti juurde muuseumide arendusüksuse
loomise plaanist
7. Jooksvad küsimused

1. Tegevus- ja majandusaruanne 2017
EMÜl on praegu liikmeid 354. On tulnud uusi liikmeid ja osa on kadunud, sest liikmete nimekirja on
revideeritud ning võlgnikud nimekirjast eemaldatud.
Finantseeringud 2017.a. on tulnud järgnevatest allikatest:
Tegevustoetus Kultministeeriumilt (sh muuseumiöö toetus) 41 991.Projektitaotlus (Kultuurkapital, HMN) 33 900.Liikmemaksud, osalused

1508.-

Suuremad rahade liikumised:
Balti Museoloogiakool , mis 2017.a. toimus Eestis ja kogu arvemajandus käis läbi EMÜ
Suurüritused, eriti Muuseumiöö ja muuseumide auhinnad

Veebilehe tegemine ja ülalhoidmine
Palgad (käsunduslepingud, koordinaatorid, IT-abi)
Püsiteenused (raamatupidamine, veebilehed)

Traditsioonilised tegevused 2017. aastal olid:
1. Muuseumiöö teemal „ Öös on mänge“ (osales 201 asutust, 111 546 külastust)
2. Muuseumisõber 2017, kelleks valiti Rein Veidemann, kes olnud kirjanike muuseumide
eeskõnelejaks
3. Üldkoosolek Kuressaares 29.-30. mail (87 liiget kohal ja 63 volitusega) ja kevadretk Saaremaal
4. XX Eesti muuseumide festival Narvas 25.-26. septembril teemal „Muuseumikogu võimalused“ ja
retk Narva-Jõesuusse“ ( 106 osalejat). Näituste võistlusel sai peaauhinna Harjumaa muuseumi näitus
„Pakrilaste kallisvara“. Üles kerkinud küsimus - kas jaksame näituste võistlust jätkata?
5. Balti museoloogiakool 20.-26. augustil Tartus teemal „Information Management for Museums“
6. Aastaauhinnad 2017, EMÜ liikmed kaasatud ka komisjonidesse

Koolitused ja uued tegevused:
1. Arengukava. Tänu ICOM juhatuse kaasabile!
2. Veebileht www.muuseum.ee Veebiagentuur OKIA. Ka vana link on olemas.
3. Kolm koolitust: Ülle Puustusmaa „Väärtuspakkumine tootearenduses“ ja „Toote paketeerimine“
ning Pirko Tõugu „Kuidas lapsed muuseumis õpivad“
4. Ajakiri MUUSEUM on nüüd veebiplatvormil

EMÜ-l on uus koordinaator Jelena Tšekulajeva alates 2017.a. augustist
EMÜ-l on sõbrad ja partnerid, kellega tehtud koostööd:
ICOM Eesti juhatus – arengukava, veebiajakirja Muuseum töögruppides
Osaleti NEMO aastakonverentsil „Open Heart Surgery. The Value of Museum Collections“ 9.11. 2017 Gentis
Eesti Konservaatorite Ühing – oleme teel koostöölepingu poole
Head suhted on Kultuuriministeeriumiga. Ja jätkub leping Töötukassaga.

2. Riina Annus: revisjonikomisjoni aruanne
EMÜ on arenenud, tal on tugev perspektiiv. Seejuures on väga oluline majanduspool. Koostatud
väga hea eelarve, toimub planeerimine. Võttes kokku 6 aastat, mil olen olnud revisjonikomisjonis, siis
varem oli probleem, kuidas liikmeskonda korrigeerida. See on nüüd toimunud – liikmetele on
saadetud päringuid ja meeldetuletusi. Kuigi selle aja jooksul on juhatuse liikmed-esimees muutunud,
siis uuel valimisel võiks kedagi vanast juhatusest alles jääda. Kuna tegemist on MTÜga, siis peab selle
seadusandlusega ennast kurssi viima nagu EMÜ juhatus on pidanud vajalikuks tulevikus sel teemal
end koolitada.
Revisjonikomisjon on seisukohal, et EMÜ-l on kõik dokumenteeritud, rahalistele liikumistele on kate
olemas ning EMÜ areneb positiivses suunas.
On vaid väikesed „agad“ dokumentide vormistamisel. Mida lihtsamini on need süstematiseeritud,
seda lihtsam neid kontrollida. Koosoleku otsused selekteerida välja, et neist paremini ülevaadet
saada.
Soovitus EMÜ liikmetele: lugege dokumente, mis on EMÜ kodulehel.
Otsused:
Revisjonikomisjon soovitab majandusaruande kinnitada - kõik poolt, vastu polnud keegi.
Kinnitati ka tegevusaruanne - kõik poolt, vastu polnud keegi.

3. 2018. aasta peamiste tegevuste ülevaade
Inge Laurik-Teder tutvustas 2018. aasta tegevusi.
Finantseeringud 2018. aasta tegevusteks:
Tegevustoetus 2018 (Kultministeerium)

28 000.-

Projektirahastust planeeritud juurde taotleda:

64 360.-

Eelmisest aastast ja tänavu saadud toetused:

23 980.-

Tegevuskava lähtub arengukavast ja selle alusel koostatud EMÜ tegevuskavast. Korrektuure sellesse
teeb eelarve.
Suurimad väljakutsed on koolitused, välkloengud, veebiajakiri, NEMOga suhtlus ja liikmete nimekirja
korrastus. Olulisemad tegevused on:
1. Muuseumiöö toimub 19. mail teemal „Öös on pidu“ (korraldajad Jelena Tšekulajeva, Hanna-Liisa
Kont, kommunikatsiooniga jätkab Triin Männik). Kahjuks HMN ei toetanud kohalikke bussiretki, mis
ilmselt jäävad ära.

2. Kevadine õppereis 28.-29. mail Lõuna-Eesti muuseumidesse (Eesti Põllumajandusmuuseum, Põlva
Talurahvamuuseum, Eesti Maanteemuuseum, Leevaku, Mooste) ja Tartus toimub välkloeng, kus
Kristel Kossar kõneleb teemal „Meedia ja muuseum“.
3. Balti Museoloogiakool 10.-16. juunil Kaunases teemal „Rethinking the Museum Opening Up to
New Voices“. Kultuuriministeerium toetab 10 Eesti muuseumitöötaja osalemist.
4. Välisreis 4.-9. septembril Põhja-Saksamaale. Lübeckis asuvas Euroopa Hansamuuseumis ja
Lüneburgi muuseumis kohtutakse kolleegidega.
5. XXI Eesti muuseumide festival Narvas 24.-25. septembril, teemaks „Lähiajalugu ja muuseum“.
Välisesinejateks on Rafał Wnuk (Gdanski Teise Maailmasõja muuseumi endine kuraatorettekandega
„Lahing sõja pärast“ ja Anna Wowk Vestergaard (Taani vabaõhumuuseumi Den Gamle By kuraator)
ettekandega „Kaasaegne linn“.
6. EMMA (Eesti MuuseumiMeene Auhind) konkurss, mille võitja kuulutatakse välja Narva festivalil.
Konkurss kuulutatakse välja juunis.
7. Aastaauhinnad 2018 kuulutatakse välja jaanuaris 2019 Maarjamäel Eesti Ajaloomuuseumis.
Muudatused on toimunud auhinnakategooriates ja statuutides, näiteks pole enam Muinsuskaitse
auhinda. EMÜ esindajad on esindatud kõikides komisjonides.
8. Veebiajakiri MUUSEUM peatoimetajana asub ametisse Kerttu Männiste. Ilmuma hakkab 2
numbrit, kuid 2018. aastal üks number. Esimeses numbris kajastame seda, et EMÜ saab 30
aastaseks.
9. Loengusari MUUSEUM+. Toimub 8 loengut teemadel:
Muuseum+meedia, Muuseum+arhitektuur, Muuuseum+poliitika, Muuseum+loomemeajandus,
Muuseum+disain, Muuseum+muinsuskaitse, Muuseum+semiootika
10. Koolitused. Lähtume aastateemast „ Lähiajalugu ja muuseum“ ning küsitlusel selgunud
teemadest. Loovuse arendamise koolitus toimus juba 10. aprillil. Kaks koolitust toimub teemal
„Draamaõpe ja selle rakendamine lähiajaloo tutvustamisel“.

Järgnesid küsimused ja ettepanekud saalist:
Merike Lang - EMÜ on alati muuseuminõukogus aastaauhindadel olnud esindatud
Epp Alatalu – kaob ära muinsuskaitse auhind? Koosoleku juhataja vastus - Jah, kuna tulnud vähe
taotlusi. Sirje Karis – muinsuskaitse teeb ise suurejoonelist auhindade üleandmist ja seal on ka
muuseumid sees. See oli ka muinsuskaitse enda ettepanek.
Rutt Tänav – Muuseumiauhinna aastakonverentsile osavõtt registreeriti kiiresti täis, pole võimalik
sinna saada. Ka mitmed teised saalisviibijad avaldasid sama muret. Koosoleku juhataja vastus –
Saame selle probleemi edasi öelda muuseuminõukogule, kes seda üritust korraldab, aga eelarve ja
ruumid on siin olulisel kohal.

4. Liikmemaks ja liikmelisus
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku valida 2 auliiget– Piret Õunapuu ja Ülle Kruus. Mõlemad on olnud
EMÜ asutajaliikmed, kuulunud EMÜ juhatusse ja aastaid aktiivsed EMÜ liikmed.
Otsus: Kõik kohalviibijad nõus – uuteks auliikmeteks valiti Piret Õunapuu ja Ülle Kruus.

Ettepanek tõsta EMÜ liikmemaks 10 eurole aastas (seni 5 eurot). Hääletati -vastu 7 liiget, 6
erapooletut, ülejäänud poolt.
Otsus: Alates 2019. aastast on EMÜ liikmemaks 10 eurot aastas.

Vanad EMÜ liikmekaardid kehtivad juunini 2018. Soovitus liikmetele - mõelge läbi, keda te soovitate
liikmeks. Me ei saa kõiki, kes muuseumis ei tööta, vastu võtta. Kes ei maksa liikmemaksu, hakatakse
liikmeskonnast välja arvama.
Riina Annus – palun selgitada, mida EMÜ liige 10 euro eest saab. Vastus -tasuta sissepääs
muuseumides, osalemine koolitustel soodsamalt või tasuta, NEMO koolitustele saavad vaid EMÜ
liikmed (tasuta), püsikulud – veebileht ja veebiajakiri.

5. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
Nõusoleku EMÜ juhatusse kandideerimiseks olid andnud Kaarel Antons, Dagmar Ingi, Kaie
Jeeser, Maarja Kõuts, Inge Laurik-Teder, Terje Lõbu, Kerttu Männiste, Marge Pärnits, Piret
Õunapuu ja saalist esitati kandidaadiks Ivi Tammaru (polnud kohal, kuid oli tema nõusolek).
Hääletusel osales 155 liiget, 1 sedel tunnistati kehtetuks.
1.Kaarel Antons 142 häält
2. Dagmar Ingi 142 häält
3. Kaie Jeeser 98 häält
4. Maarja Kõuts 118 häält
5. Inge Laurik-Teder 130 häält
6. Terje Lõbu 107 häält
7. Kerttu Männiste 114 häält
8. Marge Pärnits 73 häält
9. Piret Õunapuu 64 häält

10. Ivi Tammaru (ettepanek lisandus üldkoosolekul) 68 häält.
Otsus:
7-liikmelisse juhatusse osutusid valituks - Kaarel Antons, Dagmar Ingi, Kaie Jeeser, Maarja Kõuts,
Inge Laurik-Teder, Terje Lõbu, Kerttu Männiste.

Revisjonikomisjoni kandidaatideks esitati Eve Kasearu, Eve Otstavel, Tõnu Pani.
Otsus: Kõik kolm osutusid valituks.

6. Mirjam Rääbis (Kultuuriministeerium): Muinsuskaitseameti juurde muuseumide
arendusüksuse loomise plaanist
Plaani luua muinsuskaitseameti juurde muuseumide arenduskeskus on arutatud üle 5 aasta. Selle
eesmärk on korrastada ministeeriumi enda tööd. Meid, muuseumidega tegelevaid inimesi on seal
vähe, kuid muinsuskaitseametiga liitudes oleks pärandiga tegijaid koos rohkem. Muinsuskaitseamet
tahab olla rohkem kultuuripärandi hoidja. Praegu Eestis 182 muuseumi, MuISi kasutab 61 muuseumi.
Kultministeeriumi jääb endiselt muuseuminõuniku ametikoht. Reformi järel võiks olla nimetuseks
Kultuuripärandiamet.
Küsimused saalist:
Maarja Vaino - Kui projektitoetused lähevad uude Kultuuripärandiametisse, kas siis jäävad toetused
väiksemaks, sest seal ka teisi soovijaid? Mirjam Rääbis - seda ohtu ei tohiks olla.
Kersti Kuldna – Kas pole ohtu, kui Muis läheb Kultuuripärandiameti alla, et siis MuIS ei saa enam
sama palju tähelepanu? Vastus - oma register on Muinskaitsel, MuIS omaette teema, pigem
vaatame, kas saame teha koostööd Rahvusraamatukoguga.
Kaie Jeeser – Tuleb juurde uusi ametikohti, kas see on soov või kindel juba? Tuleb kindlasti juurde,
inimesi veel pole teada, tuleks konkursiga võtta. Kaks töötajat läheb uude ametisse ja ühele kohale
tuleb seal konkurss. Küsimus saalist - Ressurssi tuleb juurde, kuid mille pealt see tuleb? Vastus Kaardistame, et töövood saaks paika.
Riina Annus – Saan aru, et enamus raha läheb „katuse lappimisele“, mitte tegelikult muuseumidesse.
Kas Muuseumiseaduse uus eelnõu töös, kas selleks kaasatud ainult Muuseuminõukogu või ka EMÜ?
Vastus - Ühishoidla analüüse oleme pikalt teinud ja küsime selleks riigilt 40 miljonit.
Küsimused - Kas ühishoidlasse on süsteemne vastuvõtt või korjatakse kõik kokku? See vaid
riigimuuseumidele. Kuid raha ju veel pole. Kõik asjad ei tule ühishoidlasse?
Kaie Jeeser – Algselt oli plaanis kaks hoidlat - üks Lõuna- Eestisse, teine Põhja-Eestisse. Nüüd vaid
riigimuuseumidele.

Epp Alatalu – Kas uus amet võiks töötada mõnes teises linnas kui Tallinnas? Mirjam Rääbise arvates
pole see mõistlik.
Kaie Jeeser – Kas ja mis määral teil kui ametnikel on võimalus üldse sellesse teemasse sekkuda, kui
näete, et see poliitikute otsus pole õige? Vastus – pole vaagitud plusse-miinuseid, kuid mõnikord
ametnikel teine arvamus.
Riina Annus – On olnud palju reforme, mis muuseume mõjutanud. Kui nüüd uus muudatus, siis oht,
et katuse st organisatsiooni loomisel raha ei jõuagi muuseumisse. Vastus – enamus rahast, mis
ringleb, läheb allasutustele.
Kaie Jeeser – Paistab, et riigimuuseumide jaoks asjad paigas. Aga kuidas teistest suurtest
muuseumidest Eestile oluliste esemete säilimine tagada? Näiteks Tartu Linnamuuseum, kes sõltub
linnavalitsuselt. Kuidas saab siin riik aidata, kas lahendus on? Vastus – oleme mõelnud ja
kaardistanud, kuid küsimus, et kes maksab.
Aleksandra Murre – Kui muinsuskaitseamet kvalifitseerib kultuuripärandiametiks , siis ta peab
tegelema ju kultuuripärandiga olenemata omandivormist. Vastus - Jah, neid asju tuleks vaadata koos.
Ivo Posti – Olles uustulnuk muuseumimaastikul on minus naiivne optimism. Kuid kommunikatsiooni
on vähe olnud, võiks tulla ka pooltooreste mõtetega välja. Kuid soovitus – ka teistel palju kasu, kui
teil nõustamisteenus, eriti juriidika osas, ka teistel aladel. Mirjam Rääbis – Jah, seda arutatud, et
juriidika osas ressurssi ei ole ja temaatika on väga lai.

Jooksvaid küsimusi ei olnud.
EMÜ koosolek lõppes kell 12.50

Koosoleku juhataja Inge Laurik-Teder
Protokollija Terje Lõbu
Allkirjastatud digitaalselt

