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MTÜ EESTI MUUSEUMIÜHING TEGEVUSARUANNE 2018. AASTAL 

 

Eesti Muuseumiühing (edaspidi EMÜ) viis 2018. aastal jooksul läbi enamiku kavandatud tegevusi 

lähtuvalt tegevuskavast ja arengukavaga seatud eesmärkidest.  

 

1. Liikmeskond 

EMÜ liikmete arv aastal 2018 on 385. Vastu võtsime 31 uut liiget. Võrreldes eelmise aastaga, mil oli 

354 liiget, ei ole liikmete väljaarvamisi toimunud. EMÜ liikmeks astumist hoogustasid nii 

koguhoidjate ühenduse loomine kui ka NEMO koolitusstipendiumide taotlusvõimalused.  

Liikmeskonna registrit on pidanud koordinaator Jelena Tšekulajeva. Juhatusest on tema tegevust 

toetanud eelkõige Kaarel Antons. Liikmekaarte tellis Dagmar Ingi.  

Liikmeskonna küsimus on üks võtmeteema organisatsiooni arendamisel ka edaspidi, kuna väga 

oluline on kaasata tegevusse aktiivseid muuseumitöötajaid, kes on huvitatud EMÜ tegevustesse 

panustamisest ja toovad kaasa värskeid ideid. Omaette eesmärgiks ei ole liikmeskonna kasvatamine, 

kuna kvoorumit üldkoosolekutel on juba praegu üsna raske kokku saada. Ühingu tegevust aitab 

edendada siiski aktiivne muuseumispetsialistidest koosnev liikmeskond.  

EMÜ missiooni elluviimiseks on oluline luua võimalusi pidevaks enesetäiendamiseks ja kogemuste 

vahetamiseks teiste muuseumitöötajatega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. EMÜ seisab ühiskonnas 

muuseumispetsialistide professiooni väärtustamise ja järelkasvu eest ning aitab kujundada 

muuseumispetsialistide toetavat ja ühtekuuluvustundel põhinevat võrgustikku.  

Oluline uus algatus 2018. aastal, mis aitab kaasa meie eesmärkide saavutamisele on EMÜ juhatuse 

uue liikme Kaie Jeeseri algatusel loodud koguhoidjate ühendus. Ühenduse eesmärk on koondada 

Eesti muuseumide (pea)varahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogudega tegelevaid töötajaid, pakkudes 

neile võimalusi erialaseks arenguks. Koguhoidjate ühenduse tegevuse üheks väljundiks on 

veebipõhise aktiivselt uueneva koguhoidja käsiraamatu loomine, mille väljatöötamiseks on 

toimunud 2018. aastal töögrupi kohtumised.  

Soovime EMÜ alla koondada ka teisi erialasid nagu muuseumipedagoogid, turundus- ja 

kommunikatsioonijuhid jne, sest ühiselt suudame rohkem. 

 

2. Juhtimine 

Vastavalt EMÜ põhikirjale valitakse üldkoosolekul ühingu tegevust juhtiv 7-liikmeline juhatus, mille 

ülesandeks on koordineerida EMÜ tööd. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. 2018. aastal lõppesid 

endise juhatuse volitused ning 13. aprillil 2018 toimunud täiskogul toimusid nii juhatuse kui ka 

revisjonikomisjoni liikmete valimised.  

Uues juhatuses jätkavad SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons, SA Eesti 

Vabaõhumuuseumi näituseosakonna juhataja Dagmar Ingi, Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor 

Inge Laurik-Teder ja Tartu Ülikooli Muuseumi kuraator Terje Lõbu. Uuteks liikmeteks valiti SA 

Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Kõuts, SA Eesti 

Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja Kerttu Männiste ja Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja Kaie 

Jeeser. Juhatus valis esimeheks Inge Laurik-Tederi.  
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Revisjonikomisjoni valiti Eve Kasearu Eesti Rahva Muuseumist, Tõnu Pani Tartu Ülikooli 

loodusmuuseumist ja Eve Otstavel SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumidest. 

Lootsime 2018. aastal võtta tööle tegevjuhi, kuid seoses planeeritust väiksema eelarvega otsustasime 

tegevuste elluviimise hüvanguks tegevjuhi palkamisest loobuda. Ei olnud selge, kas oleksime suutnud 

tagada töötasu kogu aastaks. Arvestades ühingu uues arengukavas seatud eesmärkidele tuleb 

juhatusel järjest enam panustada sisulisse töösse sh projektikirjutusse ja erinevate ürituste 

läbiviimisse, mis on aga põhitöö kõrvalt väga keeruline. Sestap loodame lähiaastatel siiski tegevjuhi 

palgata.  

 

3. Koostöö teiste organisatsioonidega 

EMÜ on Kultuuriministeeriumi partnerorganisatsioon muuseumivaldkonnas. Seetõttu saame 

taotleda tegevustoetust muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste 

partnerorganisatsioonide tegevustoetuse voorust. 2018. aastal saime toetust 28 000 eurot.  

EMÜ juhatuse esindajad on kaasatud mitmetesse töögruppidesse ja komisjonidesse. 2018. aastast 

alates on Muuseuminõukogu liige EMÜ juhatuse esimees Inge Laurik-Teder. See on taganud piisava 

suhtluse erinevate muuseumide juhtidega, et hetkel ei ole primaarne tegevus direktorite ümarlaua 

kokku kutsumine.  

Muuseumide tegevustoetuse komisjonis osaleb juhatuse liige Kaarel Antons, Kultuurkapitali 

rahvakultuuri sihtkapitalis Inge Laurik-Teder.  

EMÜ on kaasatud OSKA kutsekoja töösse, mille tulemusena valmib ülevaade sellest, milliseid 

ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja kultuuripärandi, etenduskunstide, muusika, religiooni ja 

spordi. Uuringu fookuses on kokku ligikaudu 12 500 hõivatut sh muuseumitöötajad. Analüüs põhineb 

hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja 

koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta keskpaigaks. Juhtgrupi ekspertide hulgas on 

Inge Laurik-Teder ja Kaie Jeeser. Muuseumide töögruppi on kaasatud ka Maarja Vaino, Agnes Aljas, 

Tiina Vint, Sireli Uusmaa, Pille Runnel jt.   

Aasta jooksul on toimunud kohtumised ICOM Eesti juhatusega ja juhatuse esimeeste omavahelised 

nõudpidamised. Põhilised teemad on seotud koostööga NEMO aastakonverentsi korraldamisega jt 

ühiste tegevustega. Ajakirja Muuseum toimetuskolleegiumisse on kaasatud ICOM Eesti juhatuse 

esindaja.  

 

4. Rahvusvaheliste suhete arendamine - NEMO 

Eesti Muuseumiühing on Euroopa muuseume ühendava organisatsiooni NEMO (Network of European 

Museum Organisations) liige. Suhted NEMOga on muutunud 2018. aastal tihedaks, kuna oleme 

aktiivsemad, sest seoses juhatuse muudatusega võttis NEMOga asjaajamise üle juhatuse liige Dagmar 

Ingi. Nüüd oleme rohkem sisuliselt informeeritud võimalustest osaleda organisatsiooni pakutavatel 

koolitustel ja töögruppides, Eesti muuseumimaastikku puudutavad uudised ilmuvad regulaarselt ka 

NEMO uudiskirjas. 2018. aastal oli võimalus EMÜ liikmetele kandideerida kahele 

koolitusstipendiumile ja neist üks – Annika Aus sai ka stipendiumi osalemiseks 2019. aastal Ljubljanas 

toimuval koolitusel „Museum and School Hand in Hand - How and why we are forming strong, 

sustainable ties with the education sector“. 
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2018. aastal toimusid NEMO konverents teemal “Museums out of the Box. The crossover impact of 

museums" ja aastakoosolek Valettas, Maltal 15-18. novembril. EMÜt esindasid juhatuse esimees Inge 

Laurik-Teder ja juhatuse liige Dagmar Ingi. Kuna juba varasematel aastatel oli planeeritud NEMO 

aastakonverentsi Eestis korraldamist (arutellu oli kaasatud toonane muuseuminõunik Mirjam Rääbis 

ja Eesti Rahva Muuseum), siis 2018. aastal väisas Eestit NEMO peasekretär Julia Pagel, kellega 

saavutati vajalikud kokkulepped. Valettas kuulutatigi välja, et 2019. aasta novembris toimub NEMO 

aastakonverents Eestis. Konverentsi toimumiskoht on Eesti Rahva Muuseum, samuti korraldame 

ekskursioonid väliskülalistele Tallinna muuseumidesse. Koostöös ERMi ja ICOM Eestiga korraldatav 

NEMO konverents ning aastakoosolek on kulukas ettevõtmine ja loodame väga, et 

Kultuuriministeerium leiab võimaluse sündmust toetada ka Muuseumide arendamise voorust või 

muudest vahenditest.  

 

5. Olulisemad tegevused 2018. Aastateema „Lähiajalugu ja muuseum“ 

EMÜ aastateema oli 2018. aastal Lähiajalugu ja muuseum. Sellest lähtuvalt keskendus Narva festivali 

konverents lähiajaloo küsimustele nagu ka veebiajakirja Muuseum esimene number. Uutest 

tegevustest olid kõige olulisemad rahvusvaheliste suhete arendamine seoses NEMO liikmelisusega, 

veebiajakirja Muuseum esimese numbri valmimine, Koguhoidjate ühenduse loomine, Muuseum+ 

ürituste sarjaga alustamine.  

 

5.1 Üldkoosolek ehk EMÜ täiskogu 13. aprill 2018 Eesti Filmimuuseumis Tallinnas 

Täiskogu käib koos lähtuvalt EMÜ põhikirjast kord aastas.  

Seekord toimus täiskogu koos ICOM Eesti üldkoosolekuga. See aitas mõlemal organisatsioonil kulusid 

kokku hoida ning oli mugavam liikmetele, sest paljud meist kuuluvad mõlemasse ühingusse.  

Täiskogul osales 156 EMÜ liiget (92 liiget kohal, lisaks 64 volitust). 

Päevakord: 

1. Tegevus- ja majandusaruanne 2017  

2. Riina Annus: revisjonikomisjoni aruanne  

3. 2018. aasta peamiste tegevuste ülevaade 

4. Liikmemaks. Ettepanek liikmemaksu tõstmiseks. Liikmelisuse temaatika. Kinnitati 

liikmemaksuks 10 eurot alates 2019. aastast. Valitud uued auliikmed Ülle Kruus ja Piret Õunapuu.  

5.  Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.  

6.  Mirjam Rääbis (Kultuuriministeerium): Muinsuskaitseameti juurde muuseumide 

arendusüksuse loomise plaanist 

7.  Jooksvad küsimused 

 

5.2 MUUSEUMIÖÖ 2018. Öös on pidu! 19. mai 2018 
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Muuseumiööd korraldavad Eesti muuseumid EMÜ eestvedamisel.  Soovime lähiaastatel läbi viia 

Muuseumiöö külastajauuringu, mis võimaldab tuvastada uusi sihte, vajakajäämisi ja Muuseumiöö 

panust muuseumide mainekujundusse ja väärtustamisele ühiskonnas. Oluline on ka Muuseumiöö 

populaarsus vabatahtlike hulgas, sealt leiab tee ka noori, kes tulevad muuseumidesse tööle. Sestap 

on tähtis jätkata vabatahtlike tunnustusüritustega ja õpetada ka muuseume ise olema aktiivsemad 

vabatahtlike värbamisel.   

Muuseumiöö 2018 korraldusmeeskond: Jelena Tšekulajeva, Hanna-Liis Kont, Triin Männik ja Margus 

Palu 

Muuseumiööl osales 214 muuseumi ja mäluasutust. Taas murti külastajaterekord: viie tunni jooksul 

tehti Eestis 125 000 muuseumikülastust. (2017. aastal osales 201 muuseumi ja mäluasutust, toimus 

111 546 külastust).  

Vabatahtlike tunnustusüritus toimus Kadrioru Kunstimuuseumis. 

Muuseumiöö 2018 kokkuvõte asub siin: https://2018.muuseumioo.ee/uudised/muuseumioo-

kulastajanumbrid-loid-uue-rekordi  

 

5.3 Muuseumisõber 2018 

Muuseumide sõbra aunimetusega on EMÜ tunnustanud armsaid inimesi, kes oma tööalase või 

ühiskondliku tegevusega on silma paistnud Eesti muuseumide toetamisel. Aunimetusega 

Muuseumide Sõber ei kaasne rahalist preemiat, vaid originaalne meene. Esimene tiitel anti välja 

2007. aastal ja selle pälvis Pertti Pyhtila. Muuseumisõber 2018 tiitli pälvis ajakirjanik Valner Valme. 

Tunnustasime teda muuseumide valdkonnale ERRi kultuuriportaali alalehe loomise, 

muuseumisündmuste sagedase kajastamise ja Eesti Muuseumide Narva festivali konverentsist 

otseülekannete tegemisel abistamise eest. Tiitli üleandmine toimus Muuseumiöö vabatahtlike 

tänuüritusel. 

 

5.4 Kevadretk. 28.-29. mai 2018 Tartu- ja Põlvamaal 

Alates 2018. aastast on EMÜ kevadpäevad aastakoosolekust eraldiseisev üritus. Kevadretke 

eesmärgiks on õppida tundma oma kolleege ja saada osa nende tegemistest. Kevadretke raames 

toimus esimene EMÜ korraldatud välkloeng “Muuseum+meedia”.  

Külastada sai valikuliselt TÜ muuseumi, TÜ kunstimuuseumi, TÜ loodusmuuseumi, Eesti Spordi- ja 

Olümpiamuuseumi, Tartu Mänguasjamuuseumi ja/või Tartu Linnamuuseumi. Toimusid 

organiseeritud külastused Eesti Põllumajandusmuuseumi, Põlva Talurahvamuuseumi, Eesti 

Maanteemuuseumi, Leevaku HEJ ja Mooste mõisakompleksi.  

 

5.5 XXI Eesti muuseumide festival Narvas 24.-25. september 2018 

Teema: Lähiajalugu ja muuseum 

Osalejate arv: 113 muuseumitöötajat 

Peaesinejad: Rafal Wnuk (Gdanski II maailmasõja muuseumi endine peakuraator), Anna Wowk 

Vestergaard (Taani vabaõhumuuseumi Den Gamle By kuraator) 

https://2018.muuseumioo.ee/uudised/muuseumioo-kulastajanumbrid-loid-uue-rekordi
https://2018.muuseumioo.ee/uudised/muuseumioo-kulastajanumbrid-loid-uue-rekordi
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Konverentsi kava ja esinejad 

EMÜ korraldab alates 1997. aastast iga aasta septembris Eesti muuseumide Narva festivali, mis on 

üks suurimaid muuseumialaseid konverentse Eestis. Aastakonverentse kantakse üle ERRi 

kultuuriportaali vahendusel reaalajas. EMÜ partnerid on SA Narva Muuseum ja TÜ Narva Kolledž. 

Konverents on järelvaadatav youtube’is.  

Menukad on festivali teisel päeval toimuvad ekskursioonid, mida aitab korraldada Narva Muuseum. 

2018. aastal käisime ekskursioonil Sillamäel. Sellele eelnes välkloeng sarjast Muuseum+. Fookuses 

oli muuseumikülastaja ja teema päevakajaline – Pille Runnel ja Mirjam Rääbis tutvustasid värsket 

„Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringut“. 

Murekohaks on viimastel aastatel olnud Narvas toimuv näituste konkurss, mida korraldab Narva 

Muuseum. Osalejaid on vähe ning näituste kvaliteet väga kõikuv. Teiste kõrval kandideerivad kodusel 

pinnal n-ö eelisolukorras Narva Muuseumi enda korraldatud näitused. Siiski oli üle hulga aastate 

2018. aasta festivalil näituste konkurss sisukas ja kandideerijaid rohkem. Narva Muuseumi poolt 

korraldatud näituste konkurssi võitis Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näitus “Elus! Eesti 

rahvapillide lugu”.  

 

5.6 Eesti muuseumimeene auhind (EMMA) 2018 

Eesti MuuseumiMeene Auhind (EMMA) loodi 2009. aastal eesmärgiga esile tõsta muuseumides 

arendatud suveniire. Auhinda antakse välja üle aasta. Järgmine kord toimub EMMA konkurss 2020. 

aastal.  

EMMA 2018 tulemused kuulutati välja 24. septembril 2018 Narva festivalil. Žüriisse kuulusid: 

Hemminki Otstavel (Tartu Linnavalitsus), Pilvi Käiro (SA Tartumaa Turism), Tõnis Kriisa (Tartu 

Kunstikool), Anne Rudanovski (Kõrgem Kunstikool Pallas, Eesti Paberimuuseum), Margot Sakson (TÜ 

loodusmuuseum), Marge Pärnits (Tartu Mänguasjamuuseum, EMÜ) ja Anu-Maaja Pallok 

(Kultuuriministeerium). Osales 19 meenet 10 muuseumist. 

I auhind 983€– Eesti Loodusmuuseumi särk Müstiline ürgmeri  

II-III auhind (a 480 €) läksid jagamisele Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia ürtide 

komplekti “Akadeemiline maitse” ja Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi läätsepuhastuslapi 

vahel.  

 

5.7 Ajakiri Muuseum 

Ajakirja Muuseum esimene number ilmus aastal 1995. Numbrid on arhiveeritud ja pdf-idena 

kättesaadavad veebilehel www. muuseum.ee. 2018. aasta oli ajakirja elus pöördeline, sest ilmus 

viimane vanas formaadis väljaanne nr 1, (40) 2018 teemal „Muuseum vabas õhus“, mis on samuti 

pdf-formaadis.  

11. detsembril 2018 esitleti Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis Vabamu esimest ajakirja 

Muuseum veebinumbrit, mille teemaks on “Lähiajalugu”. 2018. aasta kevadel võitis veebiajakirja 

peatoimetaja konkursi Kerttu Männiste. Kokku kutsuti uus toimetuskolleegium, tegeleti 

veebiplatvormi väljatöötamise ning arendamisega ja esimese numbri sisu koostamisega.  

https://www.muuseum.ee/xxi-eesti-muuseumide-festival-narvas-24-25-septembril-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=vHS4NBPeYSY
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/muuseumide_ja_raamatukogude_kulastajate_ja_mittekulastajate_uuringu_lopparuanne_0.pdf
https://ajakiri.muuseum.ee/
https://ajakiri.muuseum.ee/
https://ajakiri.muuseum.ee/
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2019. aastaks on planeeritud 2 veebinumbrit teemadel „Muuseumigeograafia“ ning 

„Muuseumiharidus“. 

 

5.8 Koolitused 

2018. aastal korraldasime liikmeskonna soovidest lähtuvalt kolm temaatilist koolitust.  

 Katrin Nielsen. Protsessdraama juhtimise koolitus, toimus kaks koolitust 

 Developdesign OÜ, Loovuse arendamise koolitus. 

Lisaks panustasime 2019. aasta kevadel avanevasse koolitusprogrammi, mille tööpealkirjaks on 

„Tuleviku tõusvad tähed“. Meie panus võimaldab kahel EMÜ liikmel osaleda koolitusel tasuta. Tuleb 

tõdeda, et muuseumitöötajate arendamisele suunatud täiendkoolitusi on vähe. Seetõttu on meil hea 

meel, et oleme ka Balti Museoloogiakooli korraldamisel Kultuuriministeeriumi partnerid. Loodame 

selles osas ka edaspidi kaasa aidata.  

 

5.9 Välkloengud MUUSEUM + 

2018. aastal alustas EMÜ uue sarjaga, mis avab päevakajalisi või laiemalt huvipakkuvaid teemasid nii 

EMÜ liikmetele kui teistele muuseumitöötajatele. Kahjuks õnnestus läbi viia ainult kaks koolitust. See 

on tingitud EMÜ juhatuse vahetumisest, kuna meie sarja vedaja Marge Pärnits ei pääsenud uude 

juhatusse ning kahjuks ei olnud meil piisavalt jõudlust sarja eestvedada. 2019. aastal vastutab sarja 

eest Kaarel Antons, kes on pannud kokku ka esialgse programmi.  

Välkloeng Muuseum + MEEDIA toimus kevadpäevade raames Tartus. Ajakirjanik Kristel Trelliga 

arutles meediaküsimuste üle Marge Pärnits.  

Muuseum + KÜLASTAJA toimus Narva festivali konverentsi raames. Uuest muuseumide 

külastusuuringust rääkisid Pille Runnel ja Mirjam Rääbis. 

 

5.10 Eesti muuseumide aastaauhinnad 

EMÜ osaleb ka Eesti muuseumide aastaauhindade konkursi korraldamisel. EMÜ taotles stipendiumid 

Kultuurkapitalilt aastaauhindade võitjatele ning samuti oli EMÜ esindatud ühe volitatud liikmega igas 

žüriis. Kultuurkapital maksab stipendiumid välja otse auhinna saanutele.  

2018. aasta Eesti muuseumide konverents ja aastaauhinnagala toimusid 25. jaanuaril 2019 Eesti 

Ajaloomuuseumis Maarjamäel. Muuseumide aastaauhindade konkursile esitati 113 ettepanekut, 

mille seast muuseuminõukogu teemakomisjonid valisid välja 27 nominenti 14 muuseumist..  

 

6. Arendus- ja turundustegevused 

EMÜ on juba aastaid tundnud puudust oma meenete järele, mida kinkida koostööpartneritele, 

konverentsidel esinejatele jt. 2018. aastal valmisid meenetekavandid, mille autoriks on disainibüroo 

PUTKA. Otsus sai tehtud, võttes arvesse 2019. aastal Eestis toimuvat NEMO aastakoosolekut. 

Kujundusbüroo poolt pakuti välja kaks eriilmelist ideekavandit, mida saab kasutada koti, pliiatsi, 

helkuri, t-särgi kujundamiseks.  
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2018. aastal valmisid uued märgid Eesti Muuseumiühingu auliikmetele – ODAOTSAD. Autorid 

ehtekunstnikud Piret Hirv ja Eve Margus-Villems. Need antakse 2018. aasta auliikmetele Piret 

Õunapuule üle veebruaris 2019 ja Ülle Kruusile üldkoosolekul 2019.   

 

EMÜ uus veebileht www.muuseum.ee avaldati 2018. aasta 5. jaanuaril. Arhiveeritud on vana 

veebileht, mis jääb kättesaadavaks, et vajadusel sealset infot kasutada. Uus veebileht keskendub 

rohkem EMÜ tegevustele, on kompaktsem, kuid sisaldab ka Eesti muuseumide kaarti. Oluline samm 

edasiseks on peamiste tekstide tõlkimine inglise keelde. Lisaks haldab EMÜ muuseumilisti ja annab 

välja uudiskirja. Seejuures on abiks nii koordinaator kui ka meie IT tugi Herki Helves. 

Ära jäi muuseumitöötajate reis Põhja-Saksamaale. Kuna busside ja oma giidiga reisimine teeb paketi 

keskmisest reisihinnast kallimaks, ei saadud gruppi kokku. Võimalik, et ka Põhja-Saksamaa ei olnud 

sihtpunktina piisavalt inspireeriv. Arvestades vajadust suhelda kolleegidega välismaalt ning luua 

sidemeid teiste muuseumiühingutega võtame plaani kontaktreisi Soome.  

 

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

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

Tagasiside muuseumitöötajate poolt on olnud positiivne. Head meelt tegi, et välkloengute sarjas 

toimunud loengud leidsid sooja vastuvõtu, samuti õigustas ennast kevadretke viimine lahku 

täiskogust. Väga tähtsaks peame tugevaid sidemeid ICOM Eesti juhatusega ja paranenud kontakte 

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

tööotsijatele kui ka muuseumidele võimaluse vastastikku kasulik olla. Tööpõld on ees lai – eriti 

koolituste valdkonnas, ajakirja Muuseum arendamisel ning erialaste (veebi)trükiste väljaandmisel.  

 

 

Inge Laurik-Teder 

MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse esimees 

15.04.2019 

http://www.muuseum.ee/

