Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek Tartu ülikooli muuseumis
16. juunil 2020. aastal

Koosoleku algus: kell 14.00.
Koosolekul osales 142 EMÜ liiget (45 kohal, 97 volitusega)
Üldkoosolekult oli korraldatud ka veebiülekanne. Soovijatel oli võimalus ka küsimusi veebis esitada.
Päevakord
1) Tegevus- ja majandusaruanne 2019
2) Revisjonikomisjoni aruanne
3) 2020. aasta peamiste tegevuste ülevaade
4) Liikmeskond – auliikmed ja muuseumisõber
5) Põhikirja muudatused
6) Jooksvad küsimused
Koosoleku avas EMÜ esimees Inge Laurik-Teder, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Inge
Laurik-Teder ja protokollijaks Terje Lõbu. Kõik kohal viibijad olid sellega nõus. Samuti kinnitati päevakord.
1. Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2019
Inge Laurik-Teder tutvustas Eesti Muuseumiühingu 2019. aasta tegevus- ja majandusaruannet.
Kättesaadavad muuseum.ee lehel: https://muuseum.ee/aastaaruanded/ ja lisatud ka protokollile.
Ettekande lõpus küsimusi ei olnud.
2. Revisjonikomisjoni aruanne
Aruande esitas komisjoni esimees Eve Kasearu. Komisjonil etteheiteid ei olnud, küll aga mõned
ettepanekud – tegelda tuleks liikmelisusega, julgelt võiks liikmed, kes pole liikmemaksu tasunud, ühingust
välja arvata. EMÜ kodulehele soovitati lisada liikmete nimed koos muuseumi nimega. Inge Laurik-Teder
vastas, et nimed teeme avalikuks pärast liikmelisuse korrastamist ja osade liikmete väljaarvamist.
Koosolekul osalejatel komisjonile küsimusi ei olnud. Aruanne on protokollile lisatud.
Inge Laurik-Teder tegi ettepaneku kinnitada 2019. aasta tegevus- ja majandusaruanne. Vastuhääli ega
erapooletuid ei olnud, ettepanek võeti vastu ja aruanne kinnitati.
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3. 2020. aasta peamiste tegevuste ülevaade
Inge Laurik-Teder tutvustas eelarvet ja olulisemaid tegevusi. Neist suurematest andsid ülevaate EMÜ
juhatuse liikmed. EMÜ aastateema on vastavalt arengukavale „Disainijuhtimine muuseumis“. Sellele
pühendatakse ka Narva festival.
•

•

•

•

•

•

•

Muuseumipedagoogide tegevusest 2020. aasta kevadel koroonaviiruse ajal andis ülevaate Maarja
Kõuts. Juba aasta algul on algatatud Liisi Selja juhtimisel muuseumide e-õppematerjalide kogumine
ja korraldatud veebiseminare. Materjal on üleval EMÜ veebilehel ja EMÜ toetas ka tabeli loomist.
Õppematerjalide tabelisse on tehtud 141 sissekannet. Tartu Linnamuuseumi direktor Sirje Karis
andis edasi õpetajate suure tänu muuseumitöötajatele, kes COVID-19 tõttu riigis kehtestatud
eriolukorra tingimustes aitasid oma programmidega läbi viia koolide veebiõpet.
Muuseumiöö toimub 29. augustil 2020. Läbi on räägitud ka muinastulede ööga. Kaalumisel oli
Muuseumiöö korraldamine septembris koostöös teadlaste ööga, kuid teadlaste öö korraldajad ei
olnud asjast huvitatud. Paljud muuseumid, kes vastasid EMÜ küsitlusele, soovisid ööd ikkagi
tähistada, mitte ära jätta. Teema on ÖÖS ON AEGA. Muuseumiöö korraldustoimkonda kuuluvad
tänavu: Vivian Siirmann ja Annika Kupits ning kommunikatsiooni teevad Triin Männik ja PLUK.
Valminud on MMÖÖ 2020 veebileht ja tegevused on kajastatud FBs. Sel aastal bussireise ei toimu.
Projektiraha on saadud Kulkast ja Muinsuskaitseametist.
Balti museoloogiakool toimub 2.-8. augustil Narvas. Teema on riskide haldamine ja valmisolek
kriisidega toimetulekuks. Esinejateks on Rebecca Kennedy, Linda Lainvoo ja Janika Turu.
Muinsuskaitseamet toetab 10 Eesti muuseumitöötaja osalust kursusel. Kandideerimistähtaeg on
22. juuni.
Maarja Kõuts tutvustas XXIII eesti muuseumide festivali Narvas, mis toimub 28.-29. septembril
2020, teemaks „Disainijuhtimine ja muuseum“. Peaesinejaks on kutsutud Taanist Hans Christian
Anderseni muuseumi kuraator Henrik Lübker. Veel on ettekanded Tiina Saar-Veelmaalt „Tööõnn
muutunud oludes“ ja Katre Pärnalt „Muuseum kui semiosfäär“. Välkloengu teemaks on
„Muuseum+ BRÄNDING“. Ekskursioon toimub Narva linnas, kus saab tutvuda ka ajaloolise Narva
maketiga. Koosolekul tõstatati ka teema, et kas jätkata muuseumifestivalidega Narvas või
korraldada need mujal, näiteks Rakveres. See on teema, mis jääb lahendada uuele EMÜ juhatusele,
mis valitakse 2021. aasta kevadel.
Terje Lõbu tutvustas Eesti MuuseumiMeene Auhinna (EMMA) konkurssi, mis toimub üle kahe aasta
ja ka seekordsel Narva festivalil kuulutatakse võitjad välja. Auhinnafond on 1923 eurot ja meenete
esitamise tähtaeg on 17. september 2020.
2020. aasta koolitustest rääkis Inge Laurik-Teder. Koolituste korraldamisega tegeleb juhatuse liige
Dagmar Ingi, kes ei saanud kohal viibida. Esialgu märtsikuusse planeeritud RAKi koolitus
„Sissejuhatus intervjueerimisse“ toimub septembris. Oktoobris on Markko Karu koolitus
„Külastajateekonna teadlik kujundamine“. Kaalumisel on, kas teha veel üks koolitus digipädevuse
arendamiseks.
MUUSEUM 3.0 koolitus toimub Creativity Labi eestvedamisel, mis on ainus omataoline koolitus
muuseumide keskastme spetsialistidele. EMÜ kaudu on sellele saadud 4 stipendiumit ja tänu
projektitoetusele pääsesid sellele ka teised meie stipendiumi taotlejad.
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Kaarel Antons rääkis MUUSEUM+ loengutest. Planeeritud kevadine välkloeng Muuseum+
MUINSUSKAITSE jäi ära, käesoleva koosoleku järel toimub Muuseum+ DEFINITSIOON, Narva
festivalil Muuseum+ BRÄNDING ning aasta lõpul korraldame kas muinsuskaitse alase loengu või
jääb planeeritud Muuseum+ DISAINER.
NEMO kontaktkoolitusi pole käesoleval aastal seoses COVID-19 viirusega toimunud, kuid aktiivselt
saab osaleda webinaridel. NEMO 28. aastakonverents on siiski plaanis, mis peaks toimuma 15.17.11. 2020 Rijekas teemal Museums making sense. Sellele registreerimine avaneb juunikuu lõpul.
Kerttu Männiste kõneles veebiajakirjast MUUSEUM. Ilmunud on nr 1/2020 teemal „Digikultuur ja
muuseum“ ning seoses Narva festivaliga ilmub aasta lõpus nr 2/2020 „Disain ja muuseum“.
Kultuurkapitali toetusel on esmakordselt võimalik artiklite autoritele honorari maksta.
Toimetuskolleegium otsib uut liiget milleks kutsuti soovijatel endast märku andmast. Soovitav on,
et uus liige oleks turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnast. Uudiskirjas kajastame ka neid
teemasid. Lisaks tuleb ka ICOMi esindajale saada asendus, kuna nende juhatus ka vahetus.
Koguhoidjate Ühenduse (KHÜ) plaanidest kõneles Kaie Jeeser. Peamiseks tegevuseks on
käsiraamatu koostamine, mis on veebipõhine teadmuse kogumise ja jagamise keskkond, mille sisu
tekib ühisloomena. 13. veebruaril toimus kohtumine MKA arheoloogia valdkonna spetsialistidega ja
5. märtsil KHÜ üldkoosolek. KHÜ töö jätkus ka eriolukorra ajal (16. märts -18. mai) ning piirangute
jätkudes, kohtumised toimusid veebi teel.
Inge Laurik-Teder kõneles muuseumide ühiskaardi loomisest Soome Museokortti eeskujul ja
tutvustas EMÜ uut logo. Samuti rääkis ta Eesti, Läti ja Leedu Muuseumiühingute koostööprojektist
ning Balti konverentsi plaanist, mis peaks toimuma 2021. aasta oktoobris.

2020. aasta tegevuste tutvustamise osas üldkoosolekul osalenuil küsimusi ei tekkinud.
4.
Liikmeskond – auliikmed ja muuseumisõber
Liikmelisuse küsimustest rääkis Kaarel Antons. 2019. aastal võeti EMÜsse vastu 24 liiget, kokku on meid
421. 2020. aastal on lisandunud juba 13 liiget. Ehkki EMÜ liikmete nimekirja korrastamine on pidev töö, ei
õnnestu meil jõuda kõigi liikmeteni, sest aadressid on vananenud ning töökohad muutunud.
Praeguse seisuga saame välja arvata minimaalselt 100 liiget.
Vastavalt põhikirjale peab liige maksma liikmemaksu maksma, kuid ka osalema koosolekutel või volitama
ning osa võtma ka mõnest teisest EMÜ üritusest/koolitusest. Probleemiks on, et sageli ei vastata kirjadele
liikmelisuse kohta ja liikmemaks on mitu aastat maksmata.
Ka koguhoidja ühenduse liige peab eraldi EMÜ liikmeks astuma. Liikmemaks 10 eurot kehtib kõigile
liikmetele, va auliikmed.
Auliikmete teemal võtab sõna Inge Laurik-Teder. Auliikmete nimekiri vajab korrastamist, kahjuks ei ole
praeguse juhatuse käsutuses korrektset nimekirja. Oleme natuke saanud täiendust, kuid siiski on veel
puudusi. Kahjuks ei ole liikmed saatnud üleskutse peale ise ettepanekuid uue auliikme kandidaadi osas.
Muuseumisõber 2020 kandidaate juhatusel veel ei ole. Ka saalist ei tulnud ettepanekuid. Narva festivali
ajaks võiksime selle ära teha. Loodame aktiivset osalust sõbra pakkumisele.
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Inge teeb ettepaneku valida auliikmeks Mall Siniveer, kes on töötanud Eesti Ajaloomuuseumis ning on
olnud Harjumaa Muuseumi loomise juures. Teisi ettepanekuid polnud ja hääletusele pannakse küsimus, kas
valida auliikmeks Mall Siniveer.
Kõik olid nõus, et Mall Siniveer saab EMÜ auliikmeks.
5. Põhikirja muudatused
Inge Laurik-Teder teeb ettepaneku teha põhikirjas mõned muudatused, kuna edaspidi on lubatud
koosolekuid pidada ka elektrooniliselt. Selle aluseks on „Tsiviiliseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste
muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste
vastuvõtmisel)“, vastu võetud 18.05.2020.
Punkt. 5.2 muudatus. Lisada lause – Koosoleku läbiviimine on lubatud elektrooniliste vahendite abil.
Muuta lause – Kvoorumi puudumisel tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt
kolme nädala jooksul (praegune lause). - Kvoorumi puudumisel tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda
sama päevakorraga esimesel võimalusel (muudetud lause).
Kvoorumile tehakse ettepanek muudatuse osas: Kas ollakse nõus sellise muudatusega ja hääletame? Kõik
nõus.
Kas nõus, et muudatus põhikirjas teha. Üks erapooletu, teised osalejad on muudatuse poolt.
Punkt 5.11 muudatus - jätta ära laekuri ametikoht.
Kvoorumilt küsitakse - Kas nõus, et hääletame? Kõik nõus. Kas muudatuse ettepanekuga nõus? Üks
erapooletu, teised poolt.
Otsused: tehakse muudatused EMÜ põhikirja punktides 5.2 ja 5.11.
6. Jooksvad küsimused.
Üldkoosolekul osalenutel küsimusi ei olnud.
EMÜ koosolek lõppes kell 15.23. Sellele järgnes kell 15.45 välkloeng Muuseum+ DEFINITSIOON ja seejärel
ühine koosoleku lõpetamine vabas õhus ICOM Eestiga.

Koosoleku juhataja Inge Laurik-Teder
Protokollija Terje Lõbu
Allkirjastatud digitaalselt

EESTI MUUSEUMIÜHING MTÜ
ESTONIAN MUSEUM ASSOCIATION

Muuseumi tee 2
60532 TARTU, ESTONIA

emy@muuseum.ee
muuseum.ee

