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MTÜ EE“TI MUU“EUMIÜHING TEGEVU“ARUANNE . AA“TAL 

 

Eesti Muuseu iühi g edaspidi EMÜ  iis . aastal jooksul lä i enamiku kavandatud tegevusi 

lähtu alt tegevuskavast ja are guka aga seatud ees ärkidest.  

 

1. Liikmeskond 

EMÜ liik ete arv aastal  o  5. Vastu v tsi e  uut liiget. V rreldes eel ise aastaga, il oli 
354 liiget, ei ole liik ete äljaar a isi toimunud. EMÜ liik eks astu ist hoogustasid nii 

koguhoidjate ühe duse loo i e kui ka NEMO koolitusstipe diu ide taotlus i alused.  

Liikmeskonna registrit o  pida ud koordi aator Jele a Tšekulaje a. Juhatusest o  te a tege ust 
toeta ud eelk ige Kaarel A to s. Liik ekaarte tellis Dag ar I gi.  

Liik esko a küsi us o  üks t etee a orga isatsioo i are da isel ka edaspidi, ku a äga 
oluline on kaasata tegevusse aktiivseid uuseu it tajaid, kes o  hu itatud EMÜ tege ustesse 
pa usta isest ja too ad kaasa ärskeid ideid. O aette ees ärgiks ei ole liik esko a kas ata i e, 
ku a k ooru it üldkoosolekutel o  ju a praegu üs a raske kokku saada. Ühi gu tege ust aitab 

edendada siiski aktiivne muuseumispetsialistidest koosnev liikmeskond.  

EMÜ issiooni elluviimiseks on oluline luua i alusi pide aks e esetäie da iseks ja koge uste 
aheta iseks teiste uuseu it tajatega ii Eestis kui ka rah us aheliselt. EMÜ seisa  ühisko as 
uuseu ispetsialistide professioo i äärtusta ise ja järelkas u eest i g aita  kuju dada 
uuseu ispetsialistide toeta at ja ühtekuulu ustu del p hi e at rgustikku.  

Oluli e uus algatus . aastal, is aitab kaasa eie ees ärkide saavutamisele on EMÜ juhatuse 
uue liik e Kaie Jeeseri algatusel loodud koguhoidjate ühe dus. Ühe duse ees ärk o  koo dada 
Eesti uuseu ide pea arahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogudega tegele aid t tajaid, pakkudes 

eile i alusi erialaseks are guks. Koguhoidjate ühe duse tege use üheks älju diks o  
veebip hise aktiivselt uue eva koguhoidja käsiraa atu loo i e, ille äljat ta iseks o  
toi u ud . aastal t grupi kohtu ised.  

Soovime EMÜ alla koo dada ka teisi erialasid agu uuseu ipedagoogid, turundus- ja 

kommunikatsioonijuhid j e, sest ühiselt suuda e rohke . 

 

2. Juhtimine 

Vasta alt EMÜ p hikirjale alitakse üldkoosolekul ühi gu tege ust juhtiv 7-liikmeline juhatus, mille 

ülesa deks o  koordi eerida EMÜ t d. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. 20 . aastal l ppesid 
endise juhatuse volitused ning 13. aprillil 2018 toi u ud täiskogul toi usid ii juhatuse kui ka 
revisjonikomisjoni liikmete valimised.  

Uues juhatuses jätka ad “A Eesti “pordi- ja Olü pia uuseu i pea arahoidja Kaarel Antons, SA Eesti 

Va a hu uuseu i äituseosako a juhataja Dagmar Ingi, Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor 

Inge Laurik-Teder ja Tartu Ülikooli Muuseu i kuraator Terje L bu. Uuteks liikmeteks valiti SA 

Haapsalu ja Lää e aa Muuseu id turu dus- ja kommunikatsioonijuht Maarja K uts, SA Eesti 

Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja Kerttu Mä iste ja Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja Kaie 

Jeeser. Juhatus valis esimeheks Inge Laurik-Tederi.  
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Revisjonikomisjoni valiti Eve Kasearu Eesti Rahva Muuseumist, T u Pa i Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumist ja Eve Otstavel “A Haapsalu ja Lää e aa uuseu idest. 

Lootsi e . aastal tta t le tege juhi, kuid seoses pla eeritust äikse a eelar ega otsustasi e 
tege uste ellu ii ise hü a guks tege juhi palka isest loobuda. Ei olnud selge, kas oleksime suutnud 

tagada t tasu kogu aastaks. Ar estades ühi gu uues are guka as seatud ees ärkidele tule  
juhatusel järjest e a  pa ustada sisulisse t sse sh projektikirjutusse ja eri e ate ürituste 
lä i ii isse, is o  aga p hit  k r alt äga keeruline. Sestap looda e lähiaastatel siiski tegevjuhi 

palgata.  

 

3. Koost  teiste orga isatsioo idega 

EMÜ o  Kultuuriministeeriumi partnerorganisatsioon uuseu i aldko as. “eet ttu saa e 
taotleda tege ustoetust ui suskaitse, uuseu ide ja raa atukogu duse aldko aüleste 

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

EMÜ juhatuse esindajad on kaasatud mitmetesse t gruppidesse ja ko isjo idesse. 2018. aastast 

alates o  Muuseu i ukogu liige EMÜ juhatuse esi ees I ge Laurik-Teder. See on taganud piisava 

suhtluse eri e ate uuseu ide juhtidega, et hetkel ei ole pri aar e tege us direktorite ü arlaua 
kokku kutsumine.  

Muuseumide tegevustoetuse komisjonis osaleb juhatuse liige Kaarel Antons, Kultuurkapitali 

rahvakultuuri sihtkapitalis Inge Laurik-Teder.  

EMÜ o  kaasatud O“KA kutsekoja t sse, mille tulemusena valmib üle aade sellest, illiseid 
a eteid ja oskusi o  lähitule ikus e i  aja kultuuripära di, ete dusku stide, uusika, religioo i ja 
spordi valdkonnas. Uuringu fookuses on kokku ligikaudu   h i atut sh uuseu it tajad. 

A alüüs p hi e  hi a gutel aldko da juta ate tre dide ja aja dusliku seisu di kohta i g 
t j u udluse ja koolituspakku ise rdlusel. A alüüs al i  . aasta keskpaigaks. Juhtgrupi 

ekspertide hulgas on Inge Laurik-Teder ja Kaie Jeeser. Muuseu ide t gruppi o  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 

udpida ised. P hilised tee ad o  seotud koost ga NEMO aastako ere tsi korralda isega jt 
ühiste tege ustega. Ajakirja Muuseum toimetuskolleegiumisse on kaasatud ICOM Eesti juhatuse 

esindaja.  

 

4. Rahvusvaheliste suhete arendamine - NEMO 

Eesti Muuseu iühi g o  Euroopa uuseu e ühe da a orga isatsioo i NEMO Network of European 

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

aktii se ad, sest seoses juhatuse uudatusega ttis NEMOga asjaaja ise üle juhatuse liige Dag ar 
I gi. Nüüd ole e rohke  sisuliselt i for eeritud i alustest osaleda orga isatsioo i pakuta atel 
koolitustel ja t gruppides, Eesti uuseu i aastikku puuduta ad uudised il u ad regulaarselt ka 
NEMO uudiskirjas. 2018. aastal oli i alus EMÜ liik etele ka dideerida kahele 
koolitusstipe diu ile ja eist üks – Annika Aus sai ka stipendiumi osalemiseks 2019. aastal Ljubljanas 

toi u al koolitusel „Museu  a d “ hool Ha d i  Ha d - How and why we are forming strong, 

sustaina le ties ith the edu atio  se tor . 
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. aastal toi usid NEMO ko ere ts tee al Museu s out of the Bo . The rosso er i pa t of 
museums" ja aastakoosolek Valettas, Maltal 15- . o e ril. EMÜt esi dasid juhatuse esi ees I ge 
Laurik-Teder ja juhatuse liige Dagmar Ingi. Kuna juba varasematel aastatel oli planeeritud NEMO 

aastako ere tsi Eestis korralda ist arutellu oli kaasatud too a e uuseu i u ik Mirja  Rää is 
ja Eesti Rah a Muuseu , siis . aastal äisas Eestit NEMO peasekretär Julia Pagel, kellega 

saa utati ajalikud kokkulepped. Valettas kuulutatigi älja, et 2019. aasta novembris toimub NEMO 

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

ekskursioo id äliskülalistele Talli a uuseu idesse. Koost s ERMi ja ICOM Eestiga korraldatav 

NEMO ko ere ts i g aastakoosolek o  kulukas ette t i e ja looda e äga, et 
Kultuuri i isteeriu  leia  i aluse sü d ust toetada ka Muuseu ide are da ise oorust i 
muudest vahenditest.  

 

5. Olulisemad tegevused 2018. Aastatee a „Lähiajalugu ja uuseu  

EMÜ aastatee a oli . aastal Lähiajalugu ja muuseum. “ellest lähtu alt keske dus Nar a festi ali 
ko ere ts lähiajaloo küsi ustele agu ka ee iajakirja Muuseu  esi e e u er. Uutest 

tegevustest olid k ige olulise ad rahvusvaheliste suhete arendamine seoses NEMO liikmelisusega, 

veebiajakirja Muuseu  esi ese u bri val i i e, Koguhoidjate ühe duse loo i e, Muuseu + 
ürituste sarjaga alusta i e.  

 

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

Täiskogu käi  koos lähtu alt EMÜ p hikirjast kord aastas.  

“eekord toi us täiskogu koos ICOM Eesti üldkoosolekuga. “ee aitas le al orga isatsioo il kulusid 
kokku hoida i g oli uga a  liik etele, sest paljud eist kuulu ad le asse ühi gusse.  

Täiskogul osales  EMÜ liiget  liiget kohal, lisaks  olitust . 

Päe akord: 

1. Tegevus- ja majandusaruanne 2017  

2. Riina Annus: revisjonikomisjoni aruanne  

3. . aasta pea iste tege uste üle aade 

4. Liik e aks. Ettepa ek liik e aksu t st iseks. Liik elisuse temaatika. Kinnitati 

liik e aksuks  eurot alates . aastast. Valitud uued auliik ed Ülle Kruus ja Piret Õu apuu.  

5.  Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.  

6.  Mirja  Rää is Kultuuri i isteeriu : Mui suskaitsea eti juurde uuseu ide 
are dusüksuse loo ise plaa ist 

7.  Jooks ad küsi used 

 

5.2 MUU“EUMIÖÖ . Ö s o  pidu! . ai 2018 
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Muuseu i d korralda ad Eesti uuseu id EMÜ eest eda isel.  “oo i e lähiaastatel lä i iia 
Muuseu i  külastajauuri gu, is i alda  tu astada uusi sihte, ajakajää isi ja Muuseu i  
pa ust uuseu ide ai ekuju dusse ja äärtusta isele ühisko as. Oluli e o  ka Muuseu i  
populaarsus vabatahtlike hulgas, sealt leiab tee ka noori, kes tulevad muuseumidesse t le. “estap 
o  tähtis jätkata a atahtlike tu ustusüritustega ja petada ka uuseu e ise ole a aktii se ad 

a atahtlike är a isel.   

Muuseu i   korraldus eesko d: Jelena Tšekulaje a, Ha a-Liis Ko t, Trii  Mä ik ja Margus 
Palu 

Muuseu i l osales  uuseu i ja äluasutust. Taas urti külastajaterekord: iie tu i jooksul 
tehti Eestis   uuseu ikülastust. . aastal osales  uuseu i ja äluasutust, toi us 

  külastust .  

Vabatahtlike tu ustusüritus toimus Kadrioru Kunstimuuseumis. 

Muuseu i   kokkuv te asub sii : https://2018.muuseumioo.ee/uudised/muuseumioo-

kulastajanumbrid-loid-uue-rekordi  

 

5.3 Muuseu is ber 2018 

Muuseu ide s ra au i etusega o  EMÜ tu usta ud ar said i i esi, kes o a t alase i 
ühisko dliku tege usega o  sil a paist ud Eesti uuseu ide toeta isel. Au i etusega 
Muuseu ide “ er ei kaas e rahalist pree iat, aid origi aal e ee e. Esi e e tiitel a ti älja 

. aastal ja selle päl is Pertti P htila. Muuseu is ber  tiitli pälvis ajakirja ik Valner Valme. 

Tunnustasime teda muuseumide valdkonnale ERRi kultuuriportaali alalehe loomise, 

uuseu isü d uste sagedase kajasta ise ja Eesti Muuseu ide Narva festivali konverentsist 

otseüleka ete tege isel a ista ise eest. Tiitli ülea d i e toi us Muuseu i  a atahtlike 
tä uüritusel. 

 

5.4 Kevadretk. 28.-29. mai 2018 Tartu- ja P lva aal 

Alates . aastast o  EMÜ ke adpäe ad aastakoosolekust eraldiseise  üritus. Kevadretke 

ees ärgiks o  ppida tu d a o a kolleege ja saada osa e de tege istest. Ke adretke raa es 
toi us esi e e EMÜ korraldatud älkloe g Muuseu + eedia .  

Külastada sai alikuliselt TÜ uuseu i, TÜ ku sti uuseu i, TÜ loodus uuseu i, Eesti “pordi- ja 

Olü pia uuseu i, Tartu Mä guasja uuseu i ja/ i Tartu Li a uuseu i. Toi usid 
orga iseeritud külastused Eesti P llu aja dus uuseu i, P l a Talurah a uuseu i, Eesti 
Maa tee uuseu i, Lee aku HEJ ja Mooste isako pleksi.  

 

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

Teema: Lähiajalugu ja uuseu  

Osalejate ar :  uuseu it tajat 

Peaesinejad: Rafal Wnuk Gda ski II aail as ja uuseu i e di e peakuraator , Anna Wowk 

Vestergaard Taa i a a hu uuseu i De  Ga le B  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 korralda  alates . aastast iga aasta septe ris Eesti uuseu ide Nar a festi ali, is o  
üks suuri aid uuseu ialaseid ko ere tse Eestis. Aastako ere tse ka takse üle ERRi 
kultuuriportaali ahe dusel reaalajas. EMÜ part erid o  “A Nar a Muuseu  ja TÜ Nar a Kolledž. 
Ko ere ts o  järel aadata  outu e’is.  

Menukad on festivali teisel päe al toi u ad ekskursioo id, ida aita  korraldada Nar a Muuseu . 
. aastal käisi e ekskursioo il “illa äel. Sellele eelnes välkloe g sarjast Muuseum+. Fookuses 

oli uuseu ikülastaja ja tee a päe akajali e – Pille Ru el ja Mirja  Rääbis tut ustasid ärsket 
„Muuseu ide ja raa atukogude külastajate ja ittekülastajate uuri gut . 

Murekohaks on viimastel aastatel ol ud Nar as toi u  äituste ko kurss, ida korralda  Nar a 
Muuseu . Osalejaid o  ähe i g äituste k aliteet äga k iku . Teiste k r al ka dideeri ad kodusel 
pinnal n-  eelisolukorras Nar a Muuseu i e da korraldatud äitused. “iiski oli üle hulga aastate 

. aasta festi alil äituste ko kurss sisukas ja ka dideerijaid rohke . Nar a Muuseu i poolt 
korraldatud äituste ko kurssi itis Eesti Teatri- ja Muusika uuseu i äitus Elus! Eesti 
rahvapillide lugu .  

 

5.6 Eesti muuseumimeene auhind (EMMA) 2018 

Eesti Muuseu iMee e Auhi d EMMA  loodi . aastal ees ärgiga esile t sta uuseu ides 
are datud su e iire. Auhi da a takse älja üle aasta. Järg i e kord toi u  EMMA ko kurss . 
aastal.  

EMMA 2018 tule used kuulutati älja . septe ril  Nar a festivalil. õüriisse kuulusid: 
He i ki Otsta el Tartu Li a alitsus , Pil i Käiro “A Tartu aa Turis , T is Kriisa Tartu 
Ku stikool , A e Ruda o ski K rge  Ku stikool Pallas, Eesti Pa eri uuseu , Margot “akso  TÜ 
loodus uuseu , Marge Pär its Tartu Mä guasja uuseu , EMÜ  ja A u-Maaja Pallok 

(Kultuuriministeerium). Osales 19 meenet 10 muuseumist. 

I auhi d €– Eesti Loodus uuseu i särk Müstili e ürg eri  

II-III auhi d a  €  läksid jaga isele Tartu Ülikooli loodus uuseu i ja otaa ikaaia ürtide 
ko plekti Akadee ili e aitse  ja Talli a Li a uuseu i Foto uuseu i läätsepuhastuslapi 
vahel.  

 

5.7 Ajakiri Muuseum 

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

kättesaada ad ee ilehel . uuseu .ee. . aasta oli ajakirja elus p rdeli e, sest il us 
ii a e a as for aadis äljaa e r ,   tee al „Muuseu  a as hus , is o  sa uti 

pdf-formaadis.  

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

Muuseum veebinumbrit, ille tee aks o  Lähiajalugu . . aasta ke adel itis ee iajakirja 
peatoi etaja ko kursi Kerttu Mä iste. Kokku kutsuti uus toi etuskolleegiu , tegeleti 

ee iplat or i äljat ta ise i g are da isega ja esi ese u ri sisu koosta isega.  

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 tee adel „Muuseu igeograafia  i g 
„Muuseu iharidus . 

 

5.8 Koolitused 

. aastal korraldasi e liik esko a soo idest lähtu alt kol  te aatilist koolitust.  

 Katrin Nielsen. Protsessdraama juhtimise koolitus, toimus kaks koolitust 

 Developdesign OÜ, Loo use are da ise koolitus. 

Lisaks pa ustasi e . aasta ke adel a a e asse koolitusprogra i, ille t pealkirjaks o  
„Tule iku t us ad tähed . Meie pa us i alda  kahel EMÜ liik el osaleda koolitusel tasuta. Tule  
t deda, et uuseu it tajate are da isele suu atud täie dkoolitusi o  ähe. “eet ttu o  eil hea 
meel, et oleme ka Balti Museoloogiakooli korraldamisel Kultuuriministeeriumi partnerid. Loodame 

selles osas ka edaspidi kaasa aidata.  

 

5.9 Välkloe gud MUUSEUM + 

. aastal alustas EMÜ uue sarjaga, is a a  päe akajalisi i laie alt hu ipakku aid tee asid ii 
EMÜ liik etele kui teistele uuseu it tajatele. Kahjuks estus lä i iia ai ult kaks koolitust. “ee 
o  ti gitud EMÜ juhatuse ahetu isest, ku a eie sarja edaja Marge Pär its ei pääsenud uude 

juhatusse i g kahjuks ei ol ud eil piisa alt j udlust sarja eest edada. . aastal astuta  sarja 
eest Kaarel Antons, kes on pannud kokku ka esialgse programmi.  

Välkloe g Muuseu  + MEEDIA toi us kevadpäevade raa es Tartus. Ajakirjanik Kristel Trelliga 

arutles eediaküsi uste üle Marge Pär its.  

Muuseu  + KÜLA“TAJA toi us Narva festivali ko vere tsi raa es. Uuest muuseumide 

külastusuuri gust rääkisid Pille Ru el ja Mirja  Rää is. 

 

5.10 Eesti muuseumide aastaauhinnad 

EMÜ osale  ka Eesti uuseu ide aastaauhi dade ko kursi korralda isel. EMÜ taotles stipe diu id 
Kultuurkapitalilt aastaauhi dade itjatele i g sa uti oli EMÜ esi datud ühe olitatud liik ega igas 
žüriis. Kultuurkapital aksa  stipe diu id älja otse auhi a saa utele.  

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

Ajaloo uuseu is Maarja äel. Muuseumide aastaauhindade konkursile esitati 113 ettepanekut, 

ille seast uuseu i ukogu tee ako isjo id alisid älja  o i e ti  uuseu ist..  

 

6. Arendus- ja turundustegevused 

EMÜ o  ju a aastaid tu d ud puudust o a ee ete järele, ida ki kida koost part eritele, 
konverentsidel esinejatele jt. 2018. aastal valmisid meenetekavandid, ille autoriks o  disai i üroo 
PUTKA. Otsus sai tehtud, ttes ar esse 2019. aastal Eestis toimuvat NEMO aastakoosolekut. 

Kuju dus üroo poolt pakuti älja kaks eriil elist ideeka a dit, ida saa  kasutada koti, pliiatsi, 
helkuri, t-särgi kuju da iseks.  
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. aastal val isid uued ärgid Eesti Muuseu iühi gu auliik etele – ODAOTSAD. Autorid 

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

Õu apuule üle ee ruaris  ja Ülle Kruusile üldkoosolekul .   

 

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

ee ileht, is jää  kättesaada aks, et ajadusel sealset i fot kasutada. Uus ee ileht keske du  
rohke  EMÜ tege ustele, o  ko paktse , kuid sisalda  ka Eesti uuseu ide kaarti. Oluli e sa  
edasiseks o  pea iste tekstide t lki i e i glise keelde. Lisaks halda  EMÜ uuseu ilisti ja a a  

älja uudiskirja. “eejuures o  a iks ii koordi aator kui ka eie IT tugi Herki Hel es. 

Ära jäi uuseu it tajate reis P hja-Saksamaale. Kuna busside ja oma giidiga reisimine teeb paketi 

kesk isest reisihi ast kalli aks, ei saadud gruppi kokku. V i alik, et ka P hja-Saksamaa ei olnud 

sihtpu kti a piisa alt i spireeri . Ar estades ajadust suhelda kolleegidega älis aalt i g luua 
side eid teiste uuseu iühi gutega ta e plaani kontaktreisi Soome.  

 

Kokku ttes hi da e aastat tule uslikuks: traditsioo ilised tege used said edukalt lä i iidud i g 
ette etud uusi algatusi. Õ estusid ii koolitused kui ka uuseu ikoguko a ühistege used. 
Tagasiside uuseu it tajate poolt o  ol ud positii e. Head eelt tegi, et älkloe gute sarjas 
toi u ud loe gud leidsid sooja astu tu, sa uti igustas e ast ke adretke ii i e lahku 
täiskogust. Väga tähtsaks pea e tuge aid side eid ICOM Eesti juhatusega ja para e ud ko takte 
NEMOga. Positiivne on olnud ka vabatahtlike kaasa i e ja lepi g T tukassaga, see o  a d ud ii 
t otsijatele kui ka uuseu idele i aluse astastikku kasulik olla. T p ld o  ees lai – eriti 

koolituste aldko as, ajakirja Muuseu  are da isel i g erialaste ee i trükiste äljaa d isel.  

 

 

Inge Laurik-Teder 

MTÜ Eesti Muuseu iühi g juhatuse esi ees 

15.04.2019 

http://www.muuseum.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 11 675 11 093 2

Nõuded ja ettemaksed 549 166 3

Kokku käibevarad 12 224 11 259  

Kokku varad 12 224 11 259  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 212 862 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 780 5 000  

Kokku lühiajalised kohustised 5 992 5 862  

Kokku kohustised 5 992 5 862  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 397 1 715  

Aruandeaasta tulem 835 3 682  

Kokku netovara 6 232 5 397  

Kokku kohustised ja netovara 12 224 11 259  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 575 1 508 6

Annetused ja toetused 65 416 69 865 7

Tulu ettevõtlusest 2 642 18 325 8

Kokku tulud 69 633 89 698  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -68 012 -82 177 9

Mitmesugused tegevuskulud -789 -1 977 10

Tööjõukulud 0 -1 862 11

Kokku kulud -68 801 -86 016  

Põhitegevuse tulem 832 3 682  

Intressitulud 3 0  

Aruandeaasta tulem 835 3 682  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 1 092 1 112  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 3 277 18 730  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -423 -1 137  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -62 244 -80 712  

Väljamaksed töötajatele -3 772 -3 915  

Laekunud intressid 3 0  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
62 656 74 979  

Muud rahavood põhitegevusest -7 15  

Kokku rahavood põhitegevusest 582 9 072  

Kokku rahavood 582 9 072  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 093 2 021 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 582 9 072  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 11 675 11 093 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 1 715 1 715

Korrigeeritud saldo

31.12.2016
1 715 1 715

Aruandeaasta tulem 3 682 3 682

31.12.2017 5 397 5 397

Korrigeeritud saldo

31.12.2017
5 397 5 397

Aruandeaasta tulem 835 835

31.12.2018 6 232 6 232
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Muuseumiühing 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MTÜ Eesti Muuseumiühing on kasutanud tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud

kasumiaruande skeemi nr.1, mida on kohandatud mittetulundusühingu majandustulemuste kajastamiseks.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

MTÜ Eesti Muuseumiühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja

–kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud

tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja

müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse

müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha kajastatakse õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olev sularaha, panga arvelduskontodel ja tähtajalistel

hoiustel olevat raha.

Põhitegevuse rahavoogusid kajastatakse rahavooguse aruandes otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa

Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid liikmete ja muude ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi,lähtudes eeldatavasti tulevikus

laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende

väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised 

võlakohustused)võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi 

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetus-maksumuse 

arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel 

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid
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enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli

õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Saadud mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Saadud tegevuse sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)kajastatakse lähtudes juhendis RTJ

12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest: kajastatakse tuluna siis kui annetuse/toetuse laekumine on praktiliselt kindel

ja annetuse/toetusega kaasnevad sisulised tingimused on täidetud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole

täidetud, kajastatakse bilansis kohustustena.

Juhul kui ühing on mingil perioodil sihtfinantseerimise juba tuluna kajastanud (kuna juhtkonna hinnangul oli ettevõte täitnud sellega seotud

tingimused), kuid järgnevatel perioodidel ilmneb, et sihtfinantseerimise teel saadud vahendid tuleb siiski tagastada, kajastatakse

tagastamise mõju kuluna perioodis, mil tagastamise vajadus ilmnes (st eelmiste perioodide võrdlusandmeid ei korrigeerita).

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti

finantseerimisega (näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi

ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Jagatavad toetused ja annetused (sh jagatavad stipendiumid) kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus

nende väljamaksmise kohta. Väljamaksmisel vastav kohustus kustutatakse.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude

ja kulude vastavuse printsiibist. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult

kindel. Nõudena üles võetud liikmemaksud on aruandeperioodi tuluks ja nende laekumine on kindel.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud

kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu komisjonimüügist kajastatakse pärast kaupade müümist vahendajalt kolmandatele osapooltele.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis

lähtudes valmidusastme meetodist.

Ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna

perioodis, mille eest need on tasutud. Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja

tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on

ettemaksega järgmiste perioodide eest).

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude hulka kuuluvad riigieelarvest finantseeritud tegevuste kulud ning liikmete ja

mitteliikmete  osalustasudest finantseeritud tegevuste, projektide otsesed kulud. Mitmesuguste tegevuskulude hulka kuuluvad

sihtotstarbeliselt mittefinanteeritud tegevuste kulud, mis on seotud ühingu kõikide tegevuste korraldamisega. 

Seotud osapooled

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. 

Seotud osapooled on:

a) MTÜ juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju MTÜ põhitegevusega seotud otsustele;

b) eelpool nimetatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Arvelduskontod 11 675 11 093

Kokku raha 11 675 11 093

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 398 398

Ostjatelt laekumata

arved
398 398

Muud nõuded 151 151

Viitlaekumised 151 151

Kokku nõuded ja

ettemaksed
549 549

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 15 15

Ostjatelt laekumata

arved
15 15

Muud nõuded 151 151

Viitlaekumised 151 151

Kokku nõuded ja

ettemaksed
166 166

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 320 1 320

Maksuvõlad 1 837 1 837

Saadud ettemaksed 55 55

Kokku võlad ja ettemaksed 3 212 3 212

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 33 33

Maksuvõlad 769 769

Saadud ettemaksed 60 60

Tulevaste perioodide tulud 60 60

Kokku võlad ja ettemaksed 862 862
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Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2016 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kultuuriministeerium: tegevustoetus 41 991 0 -41 991 0

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö

korralduskulud
1 000 0 -1 000 0

Eesti Kutuurkapital: koolitus 2 500 -114 -2 386 0

Eesti Kutuurkapital: koduleht 1 000 0 -1 000 0

Eesti Kutuurkapital: ajakiri Muuseum 2 000 0 0 2 000

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö

visuaal
3 000 0 0 3 000

Eesti Kutuurkapital:veebileht 5 000 0 -5 000 0

Eesti Kutuurkapital:arengukava 2 000 0 -2 000 0

Eesti Kutuurkapital:aastapreemiad 13 000 0 -13 000 0

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö 2 400 -2 400 0

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali

korraldamine
2 000 -912 -1 088 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
75 891 -1 026 -69 865 5 000

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
75 891 -1 026 -69 865 5 000

 



18

mittetulundusühing Eesti Muuseumiühing 2018. a. majandusaasta aruanne

 31.12.2017 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kultuuriministeerium:

tegevustoetusKultuuriministeerium:

Muuseumiöö korralduskulud

0 28 000 -28 000 0

Kultuuriministeerium: Muuseumiöö

korralduskulud
0 13 000 -13 000 0

Kultuuriministeerium: koolitus 0 1 480 -1 480 0

Kultuuriministeerium: museoloogiakool 0 5 720 -303 -5 417 0

Eesti Kutuurkapital: ajakiri Muuseum 2 000 1 900 -3 900 0

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö

visuaal
3 000 -320 -2 680 0

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö

trükised
0 2 500 -2 500 0

Eesti Kutuurkapital:kevadretk 0 1 000 -310 -690 0

Eesti Kutuurkapital: Muuseumiöö 0 2 000 -2 000 0

Eesti Kutuurkapital:Muuseumiöö 0 4 000 -2 320 1 680

Eesti Kultuurkapital: Narva Festivali

korraldamine
0 1 900 -1 900 0

Eesti Kultuurkapital: seminar 0 640 -640 0

Eesti kutuurkapital 0 1 450 -350 1 100

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
5 000 63 590 -933 -64 877 2 780

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
5 000 63 590 -933 -64 877 2 780

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 107 1 103

Sihtotstarbelised tasud   

Osalustasud projektides 468 405

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 575 1 508

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 64 877 69 865

Sihtotstarbelised toetused 539 0

Kokku annetused ja toetused 65 416 69 865

sh eraldis riigieelarvest 64 877 69 865

Muud toetuse 539 0
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Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Väljaannete, trükiste müük 22 46

Osalustasu 2 620 18 279

Kokku tulu ettevõtlusest 2 642 18 325

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 4 948 5 103

Üür ja rent 1 300 0

Mitmesugused bürookulud 43 105

Lähetuskulud 2 970 1 494

Tööjõukulud 4 841 2 407

Kasutatud teenused (sh tõlke-,

kujundus-, küljendusteenused)
30 035 33 212

Reklaamikulud 3 043 5 097

Ürituste majutus, toitlustus 4 931 4 390

Jagatud toetused, auhinnad, kingitused, esinduskulud 923 10 837

Projektide koolituskulud, osalustasud 14 978 19 532

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
68 012 82 177

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Mitmesugused bürookulud 272 44

Lähetuskulud 0 165

Koolituskulud 0 707

Kasutatud teenused  193 700

Transpordi-ja veoteenused, autokompensatsioon 74 15

Liikmemaksud, osalustasud 250 250

Kingitused, auhinnad, esinduskulud 0 96

Kokku mitmesugused tegevuskulud 789 1 977
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Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 3 618 3 199

Sotsiaalmaksud 1 223 1 070

Kokku tööjõukulud 4 841 4 269

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 385 354

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 17 17 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 0 1 400



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2019

mittetulundusühing Eesti Muuseumiühing (registrikood: 80101525) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

INGE LAURIK-TEDER Juhatuse liige 14.05.2019

MAARJA KÕUTS Juhatuse liige 15.05.2019

TERJE LÕBU Juhatuse liige 15.05.2019

KERTTU MÄNNISTE Juhatuse liige 15.05.2019

KAAREL ANTONS Juhatuse liige 17.05.2019

DAGMAR INGI Juhatuse liige 17.05.2019

KAIE JEESER Juhatuse liige 18.05.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus 94129 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress emy@muuseum.ee

Veebilehe aadress www.muuseum.ee


