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MTÜ Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek Eesti Rahva Muuseumis  

3. juunil 2022. aastal 

 

Koosoleku algus: kell 13.00 

Koosolekul osales 130 EMÜ liiget (65 kohal, 65 volitusega) 

Protokollile on lisatud: EMÜ tegevus- ja majandusaruanne 2021, revisjonikomisjoni aruanne, osalenute ja 

volitustega osalenute nimekiri ja slaidid. 

 

Päevakord  

1) Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2) Tegevus- ja majandusaruanne 2021 

3) Revisjonikomisjoni aruanne 

4) 2022. aasta peamiste tegevuste ülevaade 

5) Juhatusse uue liikme valimine 

6) Auliikme valimine 

7) Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Koosoleku avas EMÜ esimees Kerttu Männiste, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Kerttu 

Männiste ja protokollijaks Inge Laurik-Tederi. Samuti tegi Kerttu Männiste ettepaneku, et tänasel 

koosolekul hääletame kõigile teemadele käe tõstmisega. 

 

Otsus:  

Kõik osalejad olid ettepanekutega nõus. Samuti kinnitati päevakord.  

 

2. Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2021 

Filmimuuseumis 10. juunil 2021 valiti uus juhatus 8-liikmelise, Airi Herm lahkus seoses töökohavahetusega.  

Kerttu Männiste tutvustas Eesti Muuseumiühingu 2021. aasta tegevus- ja majandusaruannet. Liikmete arv 

2021. aastal pärast nimekirja jätkuvat korrastamist on 366. Välja arvati liikmed, kes ei ole tasunud 

liikmemaksu mitmeid aastaid, on kättesaamatud või lahkunud omal soovil või muudel põhjustel. Uusi 

liikmeid võeti vastu 30. Liikmenimekiri on üleval ka veebis, vaatame jooksvalt üle ja täiendame. Ootame 

märguandeid, kui liikmetel on parandusi või infot mõne kolleegi andmete kohta.  

Tegevjuhi konkurss ei andnud soovitud tulemusi ja sestap otsustasime teha otsepakkumise 2022. aastal.  

 

Mitmed üritused jäid ära seoses koroonaviirusega, sestap ka vähem kulusid ja tulusid, kui tavapäraselt.  

Tegemist on -  oleme Kultuuriministeeriumi partnerorganisatsioon, mistõttu küsitakse tagasisidet erinevate 

strateegiliste dokumentide kohta. Tihedamad sidemed on ICOM Eesti Rahvuskomiteega ja ka 

Muinsuskaitseametiga. Rahvusvahelised suhted on järjest aktiivsemad, eriti Läti Muuseumiühinguga, 

Muuseumikaardi juurutamisega. Olulisim saavutus oli juhatuse liikme Dagmar Ingi valimine NEMO 

juhatusse.  
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Koos ICOM Eestiga oleme kooskõlastanud terve rea erinevaid strateegilisi dokumente, kirjutanud 

märgukirju sh ka Kulkale seoses rahvakultuuri sihtkapitalist meie valdkonna esindaja välja jäämisega. Hästi 

on läinud ka kolleegide esitamisega Kulka preemiatele: enamik pälvisid tunnustuspreemia.  

 

Aktiivselt tegutses Koguhoidjate Ühendus, läbi viidi Narva festival. Muuseumiöö jäi koroonapandeemia 

tõttu ära, kuid toimusid mõttetalgud selle tuleviku osas. Läbi viidi 4 koolitust, jätkas ka Muuseum 3.0 

koolitusprogramm.  

 

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

ja lisatud protokollile.  

 

Ettekande lõpus küsimusi juhatusele ei esitatud.  

 

3. Revisjonikomisjoni aruanne 

Aruande esitas komisjoni liige Tõnu Pani, kes koos komisjoni esimehe Eve Kasearuga viisid revisjoni läbi 

27.05.2022. Komisjonil etteheiteid EMÜ tegevusele ei olnud. EMÜ juhatus pidas 8 koosolekut, mis on 

protokollitud ja läbi viinud üldkoosoleku. Leiti, et EMÜ on majandanud end jõukohaselt ja taotlenud 

aktiivselt toetuseid Kulkalt ja Kultuuriministeeriumilt, peetud on majandusarvestust nii tulude kui kulude 

kohta. Juhatus on töötanud EMÜ liikmete huvisid silmas pidades ja enamik ettevõtmisi on ellu viidud.  

Ettepanek:  

• Viia läbi liikmeskonna hulgas küsitlus seoses Narva festivaliga – kas jääda Narva või minna 

külakorda käima Ida – ja Lääne- Virumaale või mujale Eestisse. Samuti küsida, mida teha näituste 

konkursiga.  

  

Üldkoosoleku otsus:  

Kerttu Männiste tegi ettepaneku kinnitada 2021. aasta tegevus- ja majandusaruanne. Vastuhääli ja 

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

(küll aga esindasid neid, kes volitused olid andnud).   

 

4. 2022. aasta peamiste tegevuste ülevaade 

Tegevuste ülevaate saab ka protokollile lisatud slaididelt. 

Ülevaatest suurema osa esitas Kerttu Männiste. Aastal 2020 algas ning 2021 jätkus nimekirja korrastamine, 

liikmete välja arvamine. Esimeses kvartalis võtsime vastu 12 liiget. Meeldetuletus, et auliikme ja 

muuseumisõbra kandidaatidest saab ka jooksvalt anda teada. Alates maist võttis koordinaator Jelena 

Tšekulajeva töö üle juhatuse assistent Liina Sirel.  

 

EMÜ tegevuskavast ja rahastamisest anti ülevaade. Tegevuskava lähtub arengukavast. 
Tegevustoetus 2022 (Kultuuriministeerium):  50 000 € (taotlesime 79 848 €) 

Muuseumikaardi käivitamine (Kultuuriministeerium):  73 666€  

Muuseumiöö projektirahastus (Kulka ja MKA): 17 518 €  

Eelmisest aastast ja tänavu saadud toetused: 15365 €  

https://muuseum.ee/aastaaruanded/
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Projektirahastust plaanis veel taotleda või saada: u 30 000 €  

Tulevased vajadused: kommunikatsioonijuht, MMÖÖ projektijuhid. Edaspidi ka jagatud kontor?, 

töövahendid assistendile. 

 

2022. aasta tegevused lähtuvad arengukavas kinnitatud teemast – kestlik muuseum. Oluline ülesanne on 

ka arengukava värskendamine.  

 

Narva festival 26.-27.09.2022. Toimub teemal kestlik muuseum koostöös ICOM Eesti Rahvuskomiteega. 

Peaesineja on Saara Korpela. Kuid veel on vaja kokku leppida mitmete esinejatega. Teisel päeval läheme 

Kohtla-Järvele ja toimub ka välkloeng. Narva Muuseumi roll õhtune vastuvõtt ning ekskursioon linnuses. 

Näituste konkurssi kokkuleppel Narva Muuseumiga enam ei toimu.  

Püüame selgitada välja, kas jääme edaspidi Narva.   

EMMA konkurss on ka 2022. aastal taas tulemas. Auhinnafond 2000 eurot, võitjad selguvad Narvas. 

Koordineerib Kristi Paatsi.  

 

Jätkuvalt oleme ühed Eesti Muuseumide Aasta Auhindade sündmuse korraldajatest. 2021. aasta auhinnad 

andsime välja koostöös Eesti Kultuurkapitaliga ja taotleme raha järgmiseks aastaks. Lisaks aitasime välja 

anda konkursi teise eripreemia, millest ühe sai Rael Artel ja teise Tervisemuuseum.  

Teist korda andsime välja EMÜ eriauhinna AASTA TURUNDAJA ehk TERAV PLIIATS 2021. Seekordne 

laureaat oli Rita Rahu ja Saaremaa Muuseum näituse “Viikingid enne viikingeid” tootearenduse ja 

turunduskampaania eest. Töötas komisjon koosseisus: Inge Laurik-Teder, Evelin Värk, Külli Lupkin, Kristina 

Milbach, Ragnar Siil, Ülle Puustusmaa. 

 

MUUSEUMIÖÖ 2022 toimus 21. mail. „Öös on unistusi“. Projekti vedasid Heliis Martinson ja Liina Sirel. 

Oluline oli anda 1 euro võimalus ja suurendada nähtavust ning ühiskondlikku sõnumit. Koostöö 

heategevusfondiga Minu Unistuste Päev. Läks hästi ja ei olnud probleeme 1 euro osas. Mitmed 

muuseumid tegid ka tasuta sissepääsuga. Lõplik kokkuvõte on veel tegemisel, teavitame tulemustest ka 

liikmeid. Osales 186 erinevat külastuspaika ja külastusi oli 60 000.   

Rahastust saime vähem kui tavaliselt (Kulkast saime vähem kui taotlesime). Hädasti vajab uuendamist 

Muuseumiöö veebileht, mis vaagub hinge. Täname kõiki, kes panustasid!  

 

Kaks aastat järjest on jäänud Covidi tõttu ära kevadretk. Seekord käisime ära Kristi Paatsi juhtimisel 

Setomaal 2-3. juuni 2022. Osalejaid ca 40. Külastati Värska Talumuuseumi, Reegi maja, Saatse muuseumi 

uut püsinäitust. Piduõhtu Obinitsas Taarka Tarõs. Järgmisel päeval Vastseliina linnuse ja palveränduri 

majaga tutvumine ning siis sõit Tartusse üldkoosolekule.  

 

Koolitusi on toimunud 2022. aasta I poolel üks:  Kaarle Kannelmäe juhtimisel digistrateegia töötuba 4. 

aprillil 2022. Tulemas veel vähemalt kaks koolitust – muuseumipedagoogika ABC ja veebinäituse loomise 

koolitus.  

MUUSEUM 3.0 koolitusprogramm koostöös Creativity Labiga loodetavasti jätkab ja EMÜ paneb välja taas 

mõned stipendiumid.  
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Olulisemad koostööpartnerid on jätkuval ICOM Eesti Rahvuskomitee, Kultuuriministeerium ja 

Muinsuskaitseamet. Uue partnerina lisandub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, kellega toimus 

kohtumine – huvi ühiste koolituste vastu. Rahvusvahelisel areenil oleme jätkuvalt koostööpartnerid Balti 

projektis “Muuseumid, raamatukogud ja kestliku arengu eesmärgid: levinud meetodite kohaldamine 

kohalikule tasandile” ja tihe koostöö Läti Muuseumiühinguga. Läheme kohtuma augustis.  

Leping Konservaatorite Ühinguga uuendatud. 

NEMO juhatuse töö raames käis Dagmar Ingi Bakuus ja tutvustas seal ka MuiSi “Euroopa parimate 

praktikate infopäeval”. Taastumas on NEMO stipendiumid kontaktselt toimuvatele koolitustele – 

konkureerige.  

 

Muuseumikaardi projektijuhina alustas mais Kert Kask. Enamuse rahastust 2022. aastal saime 

Kultuuriministeeriumi toetuse raames. Augustiks on juriidiline keha olemas (praegu konsultatsioonid 

juristidega) ja 2023. aasta kevadel toimub lansseerimine.  

 

Koguhoidjate Ühenduse töö tulemusel on olemas töökeskkond ühiseks sisuloomeks MUUWIK 

https://muuwik.5dvision.ee/ Jätkub sisu loomine: olemasolevat sisu saavad täiendada parandada kõik 

kasutajad; uus teave lisandub KHÜ juhtrühma koordineerimisel. Toimub pidev tehtu testimine läbi 

kasutamise (eelkõige KHÜ liikmeskond). Vigade parandamine, st garantiitööd. Ees seisavad veebidisain jmt.  

 

Veebiajakiri MUUSEUM. Uus peatoimetaja – Külli Kaus Tallinna Linnamuuseum. Plaan sagedamini 

uuendada – tihedamalt avaldada lugusid, vajalik ka teavitada.  

 

Loodetavasti septembris ilmub ka muuseumiraamat. Koostaja: Karen Jagodin (KULKA rahastas tema tasu 

koostajana). Ülevaade Eesti muuseumielust ja parimatest praktikatest viimasel paaril aastal aastaauhindade 

2020 ja 2021 baasil. Valminud on Jaan Aru, Mariann Raisma, Kaie Jeeseri ja Marju Reismaa artiklid, tulekul 

Kareni enda ja Mirjam Rääbise omad. Lisame ka olulisemat muuseumivaldkonna statistikat.  

Lahtine on veel projektirahastus (toimetamine, kujundamine, trükk) - taotleme.  

 

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

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

teabelisti kaudu. Teabelistis mingi probleem, info ei jõua kõigi liitunuteni.  

Meremuuseumi eestvedamisel, koostöös Vabamu ja Puuetega Inimeste Kojaga on meie veebilehele 

jõudnud ligipääsetavuse tööriistakast, mis on heaks esmatasandi juhiseks muuseumidele.  

Hoogsalt on teinud Kert Kask teavitustööd muuseumides toimuvast.  

 

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

 

Ettekande lõpus küsimusi ei olnud.  

 

5. Juhatusse uue liikme valimine 

Seoses juhatuse liikme Kert Kase asumisega Muuseumikaardi projektijuhiks ja tema avaldusega lahkuda 

juhatusest, tuleb meil valida uus liige.  

https://muuwik.5dvision.ee/
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EMÜ juhatuse esitas kandidaadiks Vabamu tegevjuhi Karen Jagodini. Teisi kandidaate koosolekul ei 

esitatud.  

 

Kerkis küsimus, kas ühe kandidaadiga saame hääletamise läbi viia käe tõstmisega nagu alguses nõustuti. 

Koosolekul osalejatest valdav elamus nõustus ka nüüd.  

Hääletamisel ei osalenud 4 inimest, lisaks 7 volitust. Vastu ei olnud keegi, erapooletuid ei olnud.   

 

Otsus: 

Hääletuse tulemusena valiti EMÜ juhatusse Karen Jagodin  

 

6. Auliikme valimine 

Juhatus esitas kaks kandidaati: Merike Lang ja Katrin Sepalaan 

Merike Lang on üks väheseid muuseumijuhte, kes on alati EMÜ sündmustel ja ajurünnakutel kohal, osaleb 

aktiivselt ja annab alati nõu. Katrin Sepalaan Eesti Meremuuseumist on olnud EMÜ juhatuse liige ja tegus 

siinsel muuseumimaastikul juba aastakümneid.  

 

Otsus:  

Auliikmeteks kinnitati Merike Lang ja Katrin Sepalaan ühehäälselt.  

 

7. Jooksvad küsimused.  

Üldkoosolekul osalenutel küsimusi ei olnud 

 

EMÜ koosolek lõppes ca kell 14.20. Sellele järgnes ICOM üldkoosolek ning  kell 15.30 ICOM Eesti 30. 

aastapäeva seminar. Kell 16 toimus seminaripäeva koosviibimine ERMis. 

 

 

Koosoleku juhataja Kerttu Männiste  

Protokollija Inge Laurik-Teder 

 

Allkirjastatud digitaalselt 


