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MTÜ Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek Filmimuuseumis  

10. juunil 2021. aastal 

 

Koosoleku algus: kell 11.00 

Koosolekul osales 151 EMÜ liiget (52 kohal, 99 volitusega) 

Üldkoosolekult oli korraldatud ka veebiülekanne. Soovijatel oli võimalus ka küsimusi veebis esitada. 

Protokollile on lisatud: EMÜ tegevus- ja majandusaruanne 2020, revisjonikomisjoni aruanne, osalenute 

nimekiri ja volitustega osalenute nimekiri. 

 

Päevakord  

1) Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2) Tegevus- ja majandusaruanne 2020 

3) Revisjonikomisjoni aruanne 

4) 2021. aasta peamiste tegevuste ülevaade 

5) Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine 

6) Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Koosoleku avas EMÜ esimees Inge Laurik-Teder, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Inge 

Laurik-Teder ja protokollijaks Jelena Tšekulajeva.  

Otsus: Kõik kohal viibijad olid sellega nõus. Samuti kinnitati päevakord.  

 

2. Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2020 

Üldkoosolek ja uue juhatuse valimine pidi ametlikult toimuma aprillis. Juhatus tegutses ka vaheperioodil, 

kuna ei leidunud juhatuse liikmete valimise hääletuseks sobivat platvormi, ehkki konsulteeriti mitmete 

analoogiliste teenuste (veebikoosolek) korraldanud ettevõtetega. Vaheperioodil lepinguid ei sõlmitud ega 

võetud uusi rahalisi kohustusi.  

Selle kohta küsimusi ega etteheiteid juhatusele ei esitatud.  

 

Inge Laurik-Teder tutvustas Eesti Muuseumiühingu 2020. aasta tegevus- ja majandusaruannet. Liikmete arv 

2020. aastal pärast nimekirja korrastamist on 358. Välja arvati liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu 

mitmeid aastaid, on kättesaamatud või lahkunud omal soovil või muudel põhjustel. Siiski on vajalik 

liikmenimekirjaga edasi töötamine ja kontaktide uuendamine. Uusi liikmeid võeti vastu 17.  

Suurematest sündmustest ja algatustest rääkisid ka juhatuse liikmed, kes vastavaid tegevusi korraldasid. 

Tegevus- ja majandusaruanne on kättesaadavad muuseum.ee lehel: https://muuseum.ee/aastaaruanded/ 

ja lisatud ka protokollile.  

Ettekande lõpus küsimusi juhatusele ei olnud.  

 

https://muuseum.ee/wp-content/uploads/2021/05/MTU-Eesti-Muuseumiuhing-tegevus-ja-majandusaastaaruanne-2020.pdf
https://muuseum.ee/aastaaruanded/
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3. Revisjonikomisjoni aruanne 

Aruande esitas komisjoni esimees Eve Kasearu, kes koos Eve Otstaveliga revisjoni läbi viisid. Komisjonil 

etteheiteid EMÜ tegevusele ei olnud. Leiti, et EMÜ on majandanud end jõukohaselt ja taotlenud aktiivselt 

toetuseid, peetud on majandusarvestust nii tulude kui kulude kohta. Juhatus on töötanud EMÜ liikmete 

huvisid silmas pidades ja enamik ettevõtmisi on ellu viidud.  

Ettepanekud:  

 2021. aastal võtta tööle tegevjuht, kes täidaks ka koordinaatori ülesandeid,  

 Üldkoosolekuid ja valimiskoosolekuid püüda korraldada ka veebis tagades e-hääletuse võimaluse 

 Kodulehel avaldada liikmete nimekiri koos vastavate töökohtadega ning küsimus, kas võiks kaotada 

kvoorumi nõude. 

 Kaotada kvoorumi nõue üldkoosolekule, kuna seadus seda ei nõua.  

  

Üldkoosoleku otsus:  

Inge Laurik-Teder tegi ettepaneku kinnitada 2020. aasta tegevus- ja majandusaruanne. Vastuhääli ja 

erapooletuid ei olnud, ettepanek võeti vastu ja aruanne kinnitati. Juhatuse liikmed hääletusel ei osalenud.  

 

4. 2021. aasta peamiste tegevuste ülevaade 

Tegevuste ülevaate saab ka protokollile lisatud slaididelt. 

Ülevaate Muuseumiühingu liikmeskonnast tegi Kaarel Antons. Aastal 2020. ning käesoleva aasta alguses 

toimus nimekirja korrastamine ning välja arvamine. Liikmeid võetakse vastu 4 korda aastas ja otsus tehakse 

järgmise kvartali esimese kuu 20. kuupäevaks. Suurim probleem – liikmete kontaktid on vananenud. 

Meeldetuletus, et auliikme ja muuseumisõbra kandidaatidest saab ka jooksvalt anda teada. 

Ettepanek luua eraldi Muuseumiühingu list vaid Muuseumiühingu teadete kohta – kohalolijad jäid 

neutraalseks.  

Inge Laurik-Teder rääkis EMÜ tegevuskavast ja rahastamisest. Tegevuskava lähtub arengukavast. 
Tegevustoetus 2021 (Kultuuriministeerium):  47 707 € (taotlesime 54 108 €) 

Kultuurkapitalilt tegevustoetust:   6300 €  

Digikultuuriaasta Muuseumikaardi ärimudel: 6600 €  

Eelmisest aastast ja tänavu saadud toetused: 7308 € 

Aasta turundaja eriauhinna eraisiku annetus: 1300 €  

Projektirahastust plaanis veel taotleda või saada: u 50 000 €  

Tulevased vajaduse: Kommunikatsioonijuht, MMÖÖ projektijuhid. Edaspidi ka jagatud kontor, töövahendid. 

 

2021. aasta tegevused lähtuvad arengukavas kinnitatud teemast - tehnoloogia ja muuseum. Järgmisel 

aastal on plaanis teema Säästev muuseum – Agnes Aljas pakkus võimaluse teha sel aastal Narva konverents 

koos ICOMiga.  

 

Koolitusi on toimunud 2021. aasta I poolel kaks: „Veebikoosolekute efektiivne läbiviimine“ ning „Google 

Ads koolitus“. Järgmisel poolaastal toimuvad „Video tegemise lühikursus algajale“ ja „Tark tellija. 

Kaasaegne tehnoloogia näitustel“ .  

MUUSEUM 3.0 koolitusprogramm koostöös Creativity Labiga jätkab. Paneme välja 3 stipendiumit.  
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Balti Museoloogiakool, mis oli planeeritud 2021. aastal Leedus korraldada, jääb pandeemia tõttu siiski ära. 

Teate edastas meile Mirjam Rääbis MKAstl. 

 

Olulisi uusi algatusi on tegevused muuseumide ühiskaardiga. Moodustunud on töögrupp, mille eesmärgiks 

on välja selgitada, kas Eestis on võimalik käivitada üle-eestilist muuseumide aastapiletit ja 

ühisturundusplatvormi. Pidev koostöö ja konsultatsioonid toimuvad Soome poolelt FMA Creations’iga ehk 

Museokortti meeskonnaga. Digikultuuriaasta toetusel tellisime ärimudeli, mille teostas Cumulus Consulting 

(Mihkel Laan ja Armin Laidre).  

Toimunud on tutvustused nii Kultuuriministeeriumile, MKAle kui ka muuseumidele. Töö jätkub. 

Muuseumikaardi juhtgrupp asus 2021. aasta kevadel koguma Eesti muuseumidelt tagasisidet kaardiga 

liitumise huvi kohta. Eesmärk on muuseumikaart käivitada 2022. aasta esimeses pooles rahvusvahelise 

muuseumipäeva ajal. 

Rohkem infot https://muuseum.ee/ule-eestiline-muuseumide-aastapilet/  

 

MUUSEUMIÖÖ 2022. Kuidas edasi?. Dagmar Ingi andis ülevaate edasistest plaanidest. Muuseumide 

tagasiside põhjal nähakse muuseumiööl ikka tulevikku. Toimunud on see aastatel 2009-2020. Muuseumid 

on väsinud, ehkki publiku jaoks oodatud sündmus. Korraldajate Vivian Siirmani ja Annika Kupitsa 

tagasisidest ja küsitlusest on näha, et sündmus vajab uut hingamist ning sellest on tingitud ka paus 2021. 

aastal.  Vaja on järjepidevust nii projektijuhtimises kui ka südamega tehtud kommunikatsioon aastaringselt. 

Puudub kindlus sh rahastuse osas.  

Tulemas on Muuseumiöö teemaline juhitud ajurünnak. 

 

Jätkuvalt oleme ühed Eesti Muuseumide Aasta Auhindade sündmuse korraldajatest. 2020. aasta auhinnad 

anname välja koostöös Eesti Kultuurkapitaliga ja taotleme raha järgmiseks aastaks.  

Esmakordselt andsime välja EMÜ eriauhinna AASTA TURUNDAJA ehk TERAV PLIIATS 2020. Selle pälvis 

Eesti Loodusmuuseum näituse „Hirmus armas nahkhiir“ ja 2020. aasta looma turunduse eest. Auhinnaraha 

pani välja sponsor.  Esitati 8 taotlust, töötas komisjon koosseisus: Inge Laurik-Teder, Evelin Värk, Külli 

Lupkin, Kristina Milbach, Ragnar Siil, Ülle Puustusmaa. 

  

Eesti Muuseumide Festival Narvas. Maarja Kõuts andis ülevaate plaanidest. Toimub teemal tehnoloogia ja 

muuseum. Peaesinejad on valitud. Kuid veel on vaja kokku leppida mitmete esinejatega. Teisel päeval 

läheme Kukruse polaarmõisa ja toimub ka välkloeng. Narva Muuseumi roll ürituse korraldamisel – 2021 

kohtumine Narva Muuseumi uue juhi Maria Smorževskihh-Smirnovaga toimunud ja koostöö jätkub. Õhtune 

vastuvõtt ning ekskursioon linnuses. Näituste konkursi enam ei toimu.  

 

Koostööst välispartneritega: Dagmar Ingi rääkis lähemalt koostööst Läti ja Leedu muuseumiühingutega, 

mille tulemusel toimub projekt BALTIC MUSEUMS 2030 – konverents 23.-24. september 2021 teemal 

„Museums for Sustainable Future: Localizing and Implementing the Sustainable Development Goals“ 

Sellele eelnevad Henry McGhie (NEMO) veebiseminarid. 

NEMO - Network of European Museum Organisations. On jagatud sisendit NEMO uuringutesse, uudiskirja, 

webinarid, stipendiumid (kui olukord normaliseerub) 

https://muuseum.ee/ule-eestiline-muuseumide-aastapilet/
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Kutsekoda seoses OSKA uuringuga ja muuseumivaldkonna arendamisega jätkub. Samuti 

Kultuuriministeeriumi ja MKAga on sidemed tihedad ja pidevad.  

 

Veebiajakiri MUUSEUM. Kerttu Männiste esitleb käesoleva aasta esimest numbrit 1/2021 Hooliv muuseum 

täna kell 15.30. Aasta lõpu poole, pärast Narva konverentsi ilmub nr 2/2021 Tehnoloogia ja muuseum.  

Artiklite autoritele on tagatud honorarid. Avaldatud on ka tõlkeartiklid. Arendatakse ka statistikaliidest.  

 

Ajakirja toimetuskolleegium: 

Kerttu Männiste – peatoimetaja, Eesti Kunstimuuseum 

Kai Lobjakas – Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, ICOM Eesti 

Heige Peets – Eesti Vabaõhumuuseum 

Piret Sepp – vabakutseline muuseumipedagoog 

Kairi Ustav – Eesti Rahva Muuseum 

Mihkel Karu – Eesti Meremuuseum 

Arvi Haak – Tartu Linnaajaloomuuseumid 

 

Uudsena on plaanis välja anda muuseumiraamat. Koostaja: Karen Jagodin (KULKA stip) 

Ülevaade Eesti muuseumielust ja parimatest praktikatest viimasel paaril aastal aastaauhindade 2020 ja 

2021 baasil. Lisame ka olulisemate arenduste-teemade infot nagu ühishoidla, MuiS 2.0, ligipääsetavus jmt. 

Lisaks ka olulisemat muuseumivaldkonna statistikat. Ilmub aastal 2022.  

Lahtine on veel projektirahastus (toimetamine, kujundamine, trükk / võimalik, et ka tõlkimine).  

 

Plaanis on jätkata välkloengutega. Täna toimub välkloen Muuseum+ INNOVATSIOON – Taavi Kotka.  

Muuseum+ TEHNOLOOGIA – Narvas; Muuseum+ HELID või Muuseum+ MUINSUSKAITSE aasta lõpu 

sündmusel. 

 

Muuseum.ee koduleht. Toimub kodulehe jooksev värskendamine. Sellel aastal on plaanis lisada 

inglisekeelne versioon. Uudiskirjad ilmuvad 4 korda aastas. Uudiseid jagatakse Facebooki ja teabelisti kaudu 

Uudiseks on Meremuuseumi eestvedamisel läbiviidav projekt, mille koduks saab EMÜ veebileht. Pannakse 

kokku muuseumidele heaks juhiseks ligipääsetavuse tööriistakast, valmib 2022.  

 

EMÜ kui partner – ELISA, MOTOR, Trendline  

Juhatuse ja tavaliikmed osalevad komisjonides, nõukodades, pöördumistes, kooskõlastamisel.  

 

Ettekande lõpus küsimusi ei olnud.  

 

5. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine 

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku valida häälte lugejateks Jelena Tšekulajeva, Helene Tedre, Terje 

Lõbu ja Maarja Kõutsi. Kõik kohalviibijad olid sellega nõus. 

 

Juhatuse kandidaadideks esitati 8 inimest. Ettepanek valida juhatusse 8 liiget (põhikiri võimaldab valida 7-

11 liikmelise juhatuse). Liikmeskonnast tuli küsimus, kas paarisarv on mõistlik ja juhatus suudab langetada 
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otsuseid? Inge Laurik-Teder vastas, et seni on otsused tehtud konsensuslikult ja ei ole olnud probleemiks 

ühisele meelele jõudmine.  

Hääletus: 7 liikmelise juhatuse poolt hääletas ca 12 inimest. 8 liikmelise poolt hääletas enamus. Üks 

erapooletu.  

8 liikmeline juhatus saab valitud vastavalt põhikirjale punktile 5.4., kui selle poolt hääletab üle poole 

üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest, kellele on antud lihtkirjalik 

volikiri. 

Hääletussedeleid täideti 148 ja tulemused näitavad, et valiti 8 liiget.  

EMÜ juhatuse kandidaadid: Airi Herm, Dagmar Ingi, Kaie Jeeser, Kert Kask, Paavo Kroon, Inge Laurik-

Teder, Kerttu Männiste, Kristi Paatsi. 

 

Revisjonikomisjoni kandidaadid: Eve Kasearu, Eve Otstavel, Tõnu Pani 

 

Otsus: 

Hääletuse tulemusena EMÜ juhatusse valiti kõik kandidaadid:  

1. AIRI HERM – 135 häält 

2. DAGMAR INGI – 139 häält 

3. KAIE JEESER – 135 häält 

4. KERT KASK – 146 häält 

5. PAAVO KROON -144 häält 

6. INGE LAURIK-TEDER – 147 häält 

7. KERTTU MÄNNISTE – 147 häält 

8. KRISTI PAATSI – 138 häält 

 

Hääletuse tulemusena EMÜ revisjonikomisjoni valiti kõik kandidaadid: 

1. EVE KASEARU – 148 häält 

2. EVE OTSTAVEL – 148 häält 

3. TÕNU PANI – 147 häält 

 

6. Jooksvad küsimused.  

Üldkoosolekul osalenutel küsimusi ei olnud. 

 

EMÜ koosolek lõppes kell 12.50. Sellele järgnes ICOM üldkoosolek ning  kell 15.30 ajakirja Muuseum nr 

1/2021 esitlus ja välkloeng Muuseum + INNOVATSIOON. Külla tuli Taavi Kotka. 

 

 

Koosoleku juhataja Inge Laurik-Teder  

Protokollija Jelena Tšekulajeva 

 

Allkirjastatud digitaalselt 


