Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek KUMU kunstimuuseumis 3. mail
2019. aastal
Koosoleku algus: kell 13.00.
Koosolekul osales 145 EMÜ liiget (86 kohal, 59 volitusega)

Päevakord
1. Tegevus- ja majandusaruanne 2018
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2019. aasta peamiste tegevuste ülevaade
4. EMÜ liikmelisus ja auliikmed
5. Muuseumisõbra kandidaat
6. Jooksvad küsimused
7. Veebiajakirja Muuseum nr 1/2019 esitlus
Koosoleku avas EMÜ esimees Inge Laurik-Teder, kes tegi ettepaneku valida koosoleku
juhatajaks Inge Laurik-Teder ja protokollijaks Jelena Tšekulajeva (alguses Kaarel Antons).
Kõik kohal viibijad olid sellega nõus. Samuti kinnitati päevakord.

1.

Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2018

Inge Laurik-Teder tutvustas Eesti Muuseumiühingu 2018. aasta tegevus- ja
majandusaruannet. Kättesaadavad muuseum.ee lehel: https://muuseum.ee/aastaaruanded/ ja
lisatud ka protokollile.
Ettekande lõpus keegi küsimusi ja kommentaare esitada ei soovi.

2.

Revisjonikomisjoni aruanne

Aruande esitas komisjoni esimees Eve Kasearu. Komisjonil etteheiteid ei olnud, küll aga
mõned ettepanekud. Koosolekul osalejatel komisjonile küsimusi ei olnud. Aruanne on
protokollile lisatud.
Inge Laurik-Teder tegi ettepaneku kinnitada 2018. aasta tegevus- ja majandusaruanne.
Vastuhääli ega erapooletuid ei olnud, ettepanek võeti vastu.

3.

2019. aasta peamiste tegevuste ülevaade

Inge Laurik-Teder tutvustas eelarvet ja olulisemaid tegevusi. Neist suurematest andsid
ülevaate EMÜ juhatuse liikmed. EMÜ aastateema on vastavalt arengukavalt „Muuseum ja
haridus“. Sellele pühendatakse Narva festival ja ajakirja Muuseum nr 2.















Aasta üheks suurimaks tegevuseks on NEMO aastakonverents, mis toimub 7.-10.
novembrini Eesti Rahva Muuseumis. Juhatusest vastutab korralduse eest Dagmar Ingi,
kaasa aitab ERMi teadussekretär, ICOMi juhatuse esimees Agnes Aljas. Agnes
tutvustas konverentsi teemat, ettekanded on oodatud ka Eestist. Konverentsil saab
osaleda tasuta ca 30 muuseumitöötajat, EMÜ korraldab konkursi neile kohtadele.
Probleemiks on konverentsi rahastamine: taotlus on esitatud Kultuuriministeeriumile,
läheb ka EASile ja Kultuurkapital on toetanud 8000 euro ulatuses.
Inge Laurik-Teder tuletab meelde, et EMÜ liikmed saavad kandideerida NEMO
koolituste ja seminaride stipendiumidele. 2019. aastal on juba stipendiumi saanud
Annika Aus, kes osales Sloveenias 28.02.-1.03. 2019 koolitusel Museum and School
Hand in Hand ja Agnes Aljas Berliinis 4.-6.04. konverentsil Connected Audience.
Inge Laurik-Teder teavitas, et muuseumi aastaauhindade konkursi 2019 voor avaneb
15. mail. Muuseuminõukogud soovib täpsustada tingimusi. Kui on ettepanekuid, siis
palume mõtted saata mai lõpuks Ingele (inge.laurik-teder@ajaloomuuseum.ee)
Muuseumiöö 2019 teemal „Öös on mustreid“ toimub 18. mail. Jelena Tšekulajeva
teavitab, kuidas saab kätte Muuseumiöö reklaammaterjale.
Terje Lõbu annab ülevaate mai lõpus toimuvast EMÜ kevadreisist Hiiumaale, kus
toimub ka välkloeng Muuseum+TOIT. Tuletab meelde, et veel on aega
registreerumiseks ja Lõuna-Hiiumaa ekskursioonigrupp on täitunud.
Maarja Kõuts tutvustab sügisest Narva konverentsi, mis toimub 23.-24. september
teemal „Muuseumiharidus“. Peaesinejad on dr Suzie Thomas (Helsingi ülikool) ja
Maiu Tuisku (Turu muuseumikeskus, Soome muuseumihariduse ühing Pedaali).
Teisel päeval toimub välkloeng teemal Muuseum+NEUTRAALSUS ja retk KohtlaNõmme Kaevandusmuuseumi.
Pikema ülevaate Koguhoidjate ühenduse tööst teeb Kaie Jeeser. KHÜs on juba 62
liiget. Kommunikatsioon toimub läbi oma listi kogudelist@list.ee, liitumine ainult läbi
ühendusse registreerimise EMÜ kodulehel KHÜ alalõik rubriigis Liikmele.
Inge Laurik-Teder tutvustab 2019. aasta loengusarja Muuseum + ja korraldatavaid
koolitusi. Lisaks seisavad 2019. aastal ees terve rida erinevaid töid, mille üle plaani
pidada või mida ära teha: arengukava ülevaatus, kuidas liikmeid paremini kaasata,
meenete tootmine, veebilehe täiendamine ja arendamine + inglise keel, uudiskirja
korrapärane ilmumine, teabelisti probleemid, Eesti muuseumide ühispileti arutelu (a’la
Museokortti), OSKA töögrupi tulemuste tutvustamine.

2019. aasta tegevuste tutvustamise osas üldkoosolekul osalenud küsimusi ei tõstatanud.

4.

EMÜ liikmelisus ja auliikmed

Liikmelisuse küsimustest räägib Kaarel Antons. 2018. aastal võeti EMÜsse vastu 31 liiget ja
kokku on meid 385. Tänavu on lisandunud juba 24 uut liiget.

Probleemiks on üha suureneva organisatsiooni puhul kvoorumi kokkusaamine – mida suurem
on liikmete arv, seda keerulisem toimida. Kõik liikmed ei ole aktiivsed ning esineb probleeme
liikmemaksu tasumisega. Põhikiri võimaldab üsna konkreetselt liikmeid välja heita, kuid
tahaks natuke leebemalt. Olukorra lahendamisena on pakutud väljaarvamine juhul kui kahe
meeldetuletuse järel pole liikmemaks makstud ega liikmega kontakti saadud.
Hääletus: sellega on kõik üldkoosolekul nõus.
Kuna EMÜ liikmete nimekirja korrastamine on pidev töö, ei õnnestu meil jõuda kõigini, kuna
aadressid on vananenud jmt. Abiks oleks EMÜ liikmete nimekirja avalikustamine meie
kodulehel, mis on abiks ka muuseumitöötajale endale – kuuleme üsna tihti küsimust, et kas
ma olen veel, juba, ikka liige ja kust seda saaks vaadata. Uued liikmed annavad nõusoleku
täites avalduse veebis, tagasiulatuvalt pole see võimalik.
Juhatus teeb ettepaneku panna hääletusele küsimus, kas ollakse nõus liikmete nimekirja
avaldamiseks kodulehel? Hääletuse tulemusel otsus võeti vastu, 2 inimest vastu, 1
erapooletu. Kes kohe kindlasti ei soovi oma nime avaldada annab teada e-maili
aadressile emy@muuseum.ee
Auliikmete teemal võtab sõna Inge Laurik-Teder. Auliikmete nimekiri vajab korrastamist,
kahjuks ei ole praeguse juhatuse käsutuses korrektset nimekirja. Palume varasemate juhatuste
abi üleskutse jagada teavet varasemate andmete kohta. Valminud on uus auliikme märk –
odaots. Unikaalne ehe, mille autoriteks on Piret Hirv ja Eve Margus-Villems. Kuna auliikmete
nimekirjaga on hetkel segadus, mille tulemusena mõned liikmed saavad auliikmeks juba mitu
korda, teeb juhatus ettepaneku tänavu auliige valimata jätta.
Saalist ettepanekuid ei ole. Hääletusele pannakse küsimus, kas valida auliige järgmisel
aastal? Kõik on ühehäälselt nõus.

5.

Muuseumisõber 2019

Juhatus teeb ettepaneku anda muuseumisõbra tiitel tänavu kunstiteadlasele ja ajakirjanikule
Karin Paulusele seoses tema artiklitega erinevate muuseumide näitustest ning MuiSi
kommunikeerimisest oma Facebooki lehel, mis tutvustab laiemale publikule andmebaasi
MuiS ja selles leiduvaid materjale.
Hääletus: kõik osalejad on nõus Karin Paulusele muuseumisõber 2019 tiitli andmisega.
Kui jõuame ja Karinile sobib, siis anname tiitli üle juba 13. mail ICOMi seminaril.
Juhatus teeb ettepaneku anda muuseumisõbrale muuseumiühingu liikmekaart, mille eest ta
liikmemaksu ei pea maksma.
Hääletus: ettepanek anda muuseumisõbrale EMÜ liikmekaart ühiselt vastu võetud.

6.

Jooksvad küsimused

Juhatuseni jõudis ettepanek (edastatud e-posti kaudu) Vahur Puigilt teha põhikirjamuudatus
punkt 5.2, millega loobutaks kvoorumi nõudest, kuna sadadesse liikmetesse ulatuva
liikmeskonnaga ühingutes on sellest üldiselt loobutud, raske ka paberimajandust korraldada.
Kvoorumit on raske kokku saada ka volitustega koos, ehkki asi on paranenud pärast ICOMi ja
EMÜ koosolekute pidamist samal päeval ja suuremates linnades.
Tõnu Pani: kohe ei saa otsustada, arutada saame, kuna põhikirjamuudatus peab olema
päevakorra punktina eelnevalt kirjas. Arutame muudatust ja võtame ette järgmisel korral.
Arvamusi on erinevaid, kas vähendada kvoorumi suurust, loobuda üldse või ka jätta nii nagu
on. Võimalik ka teha muudatus põhikirja punkti ja vähendada 5.3 punktis teistkordselt kokku
kutsutud üldkoosoleku kokkukutsumise aega või kvoorumist loobumise puhul sellest punktist
üldse loobuda v.a hääleõiguse arv. Loobuda punktis 5.11 juhatusse lisaks esimehele ja
esimehe asetäitja(d)le laekuri valimisest.

7.

Veebiajakirja Muuseum nr 1/2019 esitlus

Kerttu Männiste, ajakirja toimetaja tutvustab veebiajakirja Muuseum nr 1/2019 numbrit
teemal „Muuseumigeograafia“.
Ajakirja ilmumisgraafik on praegu kaks numbrit aastas, sügisesed numbrid valmivad koostöös
Narva festivaliga. Eesmärk on jõuda nelja numbrini aastas. Veebiplatvorm võimaldab ajakirja
täiendamist ka vahepeal, praegu lisatakse artikleid päevateema või luubi all rubriikidesse.
Kaante vahel rubriiki saadud muuseumidelt 50 trükise materjalid, osaliselt üleval, täieneb
jooksvalt, võib ka saata jooksvalt. Tänud artiklite autoritele! Kontakt ajakirja lehel, kirjutage!

Otsused:
EMÜ koosolek lõppes kell 14.30. Sellele järgnes kell 15 välkloeng Muuseum+ KEEL ning
kell 16 ühine koosviibimine ICOM Eestiga.

Koosoleku juhataja Inge Laurik-Teder
Protokollija Jelena Tšekulajeva
Allkirjastatud 12.05.2019

