
                                                                                                          KINNITATUD 

                                                                                                         Paikuse Vallavolikogu 

                                                                                                         18.09. 2017  määrusega nr 8 

 

 

 

 

 

 

SELJAMETSA MUUSEUMI 

ARENGUKAVA 

2017 - 2024 

 

 

 



Seljametsa 2017 

SISSEJUHATUS 

Arengukava on dokument, mis määrab muuseumi arengu põhisuunad ja valdkonnad 

ning tegevuskava kaheksaks aastaks.  

Arengukava on koostatud koostöös kogukonnaga aastateks 2017-2024 ja määratleb 

Seljametsa Muuseumi arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused.  

Muuseumi arengukava lähtub muuseumi põhimäärusest, Paikuse valla arengukavast 

ning Seljametsa küla arengukavast aastateks 2011-2024.  

Arengukava esimeses osas on sõnastatud muuseumi kutsumus ja kohustus ning 

toodud välja loodetav tulevikupilt.  

Teises osas on antud ülevaade hetkeolukorrast ja vaadeldud erinevaid 

võtmeprobleeme, mis mõjutavad olulisel moel muuseumi eesmärkide saavutamist ja 

tegevusi.  

Kolmandas osas on analüüsitud muuseumi peamisi strateegilisi suundi ja nendest 

tulenevaid olulisemaid tegevusi.  

Neljandas osas on antud ülevaade Seljametsa külamaja hetkeolukorrast ja 

võtmeprobleemidest ning toodud välja loodetav tulevikupilt.  

Viiendas osas on muuseumi tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks.  

Arengukava lisas on Seljametsa külamaja rentniku, Paikuse Naisteühing Marta 

tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks.  

 

Arengukava loomise õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), 

mille paragrahv 37 kohaselt peab kehtiv arengukava alati hõlmama vähemalt kolme 

eelseisvat eelarveaastat.  

Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele, 

nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele ning laenude võtmisele. 

Samuti on see aluseks muuseumi ja külamaja tegevuste planeerimisele. 

 

Kajastus teistes arengukavades 

Paikuse valla Seljametsa küla arengukava 2011-2024: 

6. Seljametsa küla eelisarendatavate valdkondade loetelu tähtsuse järjekorras, alates kõige 

tähtsamatest 1. Külamaja teenuste potentsiaali arendamine ja huvitegevuste pakkumiste 

laiendamine 1.1 osutavate teenuste laiendamine ja mitmekesisus kultuuri, spordi, huvitegevuse 

valdkonnas 1.2 kogukonna traditsioonide kujundamine, (peod, laadad) 

Paikuse valla arengukava: 



D. Tugev kodukoha identiteet • Kodukoha väärtustamise kasvatamine, lapsevanemate ja ettevõtjate 

suurem kaasamine kohaliku elu arendamisse. • Külaliikumise muutmine aktiivsemaks, külavanemate 

rolli suurendamine kogukonna tegevustes ja valla otsustusprotsessides. • Sotsiaalse vastutustunde 

suurendamine kogukonnas, põlvkondade vahelise sidususe soodustamine. • Uute kultuuriprojektide 

ellukutsumine ja toetused kultuuripärandi kogumiseks, säilitamiseks ja tutvustamiseks. • 

Kultuuritraditsioonide säilimine ja ainuomaste kohalike sündmuste läbiviimine. Seltsitegevuse 

kandepinna laiendamine, noorte ja täiskasvanute organiseeritud vaba aja sisuka veetmise võimaluste 

mitmekesistamine.  

Seljametsa Muuseumi arengukava koostamiseks viidi 2017.aasta maist augustini  läbi kolm 

koosolekut:  

*Sindi ja Paikuse koolide ajalooõpetajate ning kodu-uurijate esindajatega 

*Paikuse Naisteühing Marta esindajatega 

*Seljametsa Muuseumi sõprade-vabatahtlikega ning külaelanike esindajatega 

1.	Kutsumus	ja	kohustus	

Seljametsa Muuseum on Paikuse aleviku ja Paikuse külade piirkonna pärandkultuuri uurimise ja 

säilitamise keskus, piirkonna identiteedi hoidja ja tugevdaja.  

Muuseum uurib piirkonna ajalugu ja kultuuri, kogub ja säilitab sellega seonduvat vaimset ja 

materiaalset pärandit ja tutvustab seda muuseumi väljapanekute ja nüüdisaegsete museoloogiliste 

vahendite abil.  

Muuseum koos samas hoones asuva Seljametsa külamajaga ühendab kogukonda ja pakub 

mitmekülgseid kooskäimise võimalusi nii Seljametsa kui teda ümbritsevate Vaskrääma, Tammuru, 

Põlendmaa ja Silla küla ning Paikuse alevi elanikele .  

 

Tulevikupilt 
Aastaks 2024 on Seljametsa Muuseum jätkusuutlik ja hästi toimiv muuseum, populaarne külastuste 

sihtkoht. Muuseum pakub kvaliteetseid ja atraktiivseid haridusprogramme laste ja täiskasvanute 

gruppidele ning on avatud nii uurijatele kui üksikkülastajatele.  

Muuseumi hariduskeskus pakub mitmekülgseid koolitusi pärandkultuuri ja rahvusliku käsitöö 

valdkonnast. Muuseum on paikkonna identiteedi hoidja, kujundaja ja säilitaja ning kogukonna 

ühendaja.  

Muuseum ja külamaja on atraktiivne kogukonnakeskus, kus tähistatakse traditsioonilisi tähtpäevi 

ning korraldatakse kultuurisündmusi, mis on atraktiivsed nii kohalikele kui kaugemalt tulnud 

külastajatele. Muuseumi esises pargis toimuvad kontserdid ja suveetendused.  

 



Väärtused 
Tegevuse põhialuseks on autentsed, kohalike elanike abiga kogutud museaalid- nende mõtestatud 

kogumine, kestlik säilitamine, uurimine ja atraktiivne eksponeerimine-tutvustamine.  

Mõistlik tasakaal ja koostöö uurimistöö, pedagoogilise töö ja meelelahutusliku tegevuse vahel- 

museaalid ja muuseumi teadmised aitavad luua sisukaid meelelahutuslikke sündmusi ning 

kogukondlikud sündmused muudavad muuseumi atraktiivsemaks ja tutvustavad muuseumis 

säilitatavaid esemeid ja teadmisi.  

Koostöövalmidus ja avatus nii kogukondlikus, ülemaakonnalises kui ka üleriigilises ulatuses. 

Kaasaminek sotsiaalsete arengute ja tehnoloogiliste uuendustega.  

 

Lühidalt ajaloost 
Seljametsa Muuseumi rajati 2001.aastal. Algul asus see Seljametsa Lasteaed-Algkooli ühes klassis. 

2004. aastal renoveeriti muuseumi jaoks endise Pustuski meierei (asutatud 1911) ruumid. Hoone on 

ehitatud 1873. a. Pustuski karjamõisaks. Muuseum sai siia kaks tuba, millest üks on külatuba, kus 

saab üritusi läbi viia ning teine on nö perenaise tuba, kus eksponeeritakse käsitööd ja 

majapidamisesemeid. 2009.aastal renoveeriti kogu hoone ning muuseum sai juurde ühe suure ruumi, 

nö peremehe toa, kus eksponeeritakse endisaegseid põllutööriistu, aga ka nõukaaegseid 

tarbeesemeid jms.  

Seljametsa Muuseum on koduloomuuseum, mis loodi Paikuse Vallavalitsuse ja Vaskrääma, 

Põlendmaa, Seljametsa, Tammuru ja Silla küla ning Paikuse aleviku rahva soovil ja kaasabil. Kohalik 

rahvas on toonud muuseumisse väga palju eksponeerimist väärivaid esemeid. Muuseum kogub 

vallaga seotud esemeid ja teavet, vallaelnike mälestusi ja ülestähendus, fotosid, dokumente jpm.  

 

Põhiandmete ülevaade 
Seljametsa Muuseum on juuridiliselt staatuselt Paikuse valla (haldusreformi järgselt Pärnu linna) 

allasutus. Muuseum asub Paikuse valla Seljametsa külas, endise Pustuski ühispiimatalituse ja meierei 

ruumides.  

Muuseum (240 m2) asub samas hoones Seljametsa külamajaga. Külamaja poolele jääb 260 m2 

suurune spordisaal ja 64 m2 hobiruum, mis on kuni 2019.aastani Paikuse Naisteühingule Marta 

rendile antud. Muuseumil on 1.08.2017 seisuga museaale on 2870, neist esemekogus 2680 ning 

ülejäänud fotokogus.  

Muuseumil puuduvad spetsiaalsed hoidlad, kõik eksponaadid on välja pandud. Muuseumil on väike 

käsiraamatute kogu. Muuseumitundide läbiviimiseks on kogutud hulk materjali.  



Muuseumi kõrval on Seljametsa Lasteaed, mis avati 2017. sügisel pärast põhjalikku renoveerimist 4-

rühmalisena. Lasteaeda ja muuseumi ümbritseb suur korrastatud park, kus saab läbi viia mitmeid 

tegevusi.  

Muuseumis on neli töötajat: juhataja, muuseumipedagoog, haldusspetsialist ja koristaja 

 

Muuseumi 2017.aasta eelarve oli 46,321 eurot.  

 

2.Hetkeolukorra	analüüs	

1.valdkond: kogud, säilitamine ja uurimistöö 
Tugevused  

*Palju erinevaid esemeid vanuses kuni 130 aastat. 

*Museaalid on suures osas seotud paikkonnaga- kogutud Seljametsa, Tammuru, Vaskrääma, 

Põlendmaa, Silla  küladest ja Paikuse alevikust 

*Muuseumil on olemas tugevad uurimistöö tegijad- hea koostöö on Pärnumaa Koduloolaste Seltsiga  

Nõrkused 

*Kogud vajaksid süstematiseerimist ja korrastamist- vajadus põhjaliku inventuuri järele 

*Säilitamistingimused on kesised- puuduvad hoidlad ning museaalid on kõik eskponeeritud 

näitusesaalis.  

*Maja sisekliima on kehv- temperatuur kõigub ja ruum on museaalide säilitamiseks liiga niiske 

*Puudub võimalus laienemiseks, napib ekspositsioonipinda 

Ohud  

*Oht museaalide hävimiseks niiskuse tõttu 

*Katuse amortiseerumise tõttu ohustab muuseumi kogusid torm ja vihm 

Võimalused 

*Taastada maja endisaegsel kujul- algselt oli majal kõrge viilkatus ning katusealune pind oli kasutusel 

loomasööda hoidla ning karjameeste ajutise eluruumina.  

*Süstematiseerida ja korraldada kogud ümber 

*Säilitamistingimuste parandamine maja soojustamise kaudu 



*Süstematiseerida uurimistööd senisest veelgi paremini 

2.valdkond: näitused ja üritused 

Tugevused 

*Näitusi on korraldatud juba aastaid regulaarselt ja vahetatakse pidevalt 

*Koolide grupid on harjunud näitusi vaatamas käima 

*Muuseumil on näituste koostamiseks väga palju unikaalset ja huvitavat materjali 

*Näituste korraldamisel ja külastamisel on haaratud inimesi kogu Pärnumaalt 

*Üritused toimuvad regulaarselt ja on külastajatele atraktiivsed 

*Muuseumil on sõprade ringkond, kes on harjunud üritustel käima 

Nõrkused 

*Napib näitusepinda- tühja näituseks sobivat seinapinda on vähe, vitriinid on hõivatud 

püsiekspositsiooniga 

*Väljaspoolt tellitud näitusi on viimastel aastatel olnud varasemast vähem 

*Kehv bussiühendus vallakeskuse ja Pärnu linnaga- külastajal on raske näitusele ja üritusele pääseda 

*Suuremateks üritusteks napib ruumi 

Ohud 

*Haldusreformi järgselt võib transpordiprobleem süveneda 

Võimalused 

*Laiendada näitusetegevust väljaspoolt tellitud näitustega 

*lisada näitustele interaktiivsed stendid 

*Koostöö teiste organisatsioonidega üle Eesti 

*Korraldada atraktiivseid, muuseumi tutvustavaid üritusi koostöös MTÜ-de ja teiste asutustega 

*Pärast haldusreformi laieneb muuseumi sihtgrupp kogu Pärnu linnale 

*Kasutada ajutisteks näitusteks ja suuremateks üritusteks külamaja spordisaali 

3.valdkond: muuseumipedagoogika 

Tugevused 

*Hea koostöö Paikuse, Sindi ja mitme Pärnu kooli ning lasteaiaga 



*Palju erinevaid tegevusi. Võimalus korraldada koduloolisi mänge ja viktoriine nii toas kui õues. 

Muuseumil on olemas nii poiste kui tüdrukute käsitöö õpetaja ning loomisel mitmekülgsete 

võimalustega hariduskeskus.  

*Erinevalt suurtest muuseumidest lubatakse Seljametsas paljusid esemeid käega katsuda, millega 

seoses tekib vahetu kontakt ning lastel on Seljametsa Muuseumis huvitav.  Olemas on palju 

muuseumitundidega seotud esemeid.  

*Igale grupile leidub piisavalt aega ja ruumi 

*Muuseumitundideks on ette valmistatud palju näit- ja jaotusmaterjali, töölehti 

*Kohalike koolide ja lasteaedade lastele on külastamine tasuta 

 

Nõrkused 

*Vähesed kontaktid Pärnu linna koolidega 

*Muuseumil on ainult üks muuseumipedagoog 

*Turundus on seni jäänud kesiseks 

Ohud 

*Õpilaste huvi raugemine- nutimaailma pealetung 

*Konkurentsi tihenemine- koolide grupid sõidavad kaugemale muuseumi või külastavad teisi 

atraktsioone 

Võimalused 

*mitmekesistada muuseumitunde interaktiivsete tegevustega- vanarahva tarkus nutiseadmes 

*otsida lisavahendeid projektipõhiselt 

*  

4.valdkond: hoone ja taristu 

Tugevused 

*Unikaalne kõrgete lagedega maja ehitusaastaga 1873 

*Valgustus, ventilatsioon olemas 

*2017.sügisel liitumine kaugküttega- sisekliima varasemast parem 

Nõrkused 

*Liigne niiskus ruumides 



*Ruumipuudus 

*Katus amortiseerunud 

*Seinte murenemine 

*Maja pole ette nähtud vastavaid hoiutingimusi nõudvate museaalide hoidmiseks 

*Muuseumi koridor on kitsas- grupp ei pääse korraga sisse ning ürituste ajal tekib niigi kitsas 

koridoris wc-järjekord 

*Wc-d asuvad ebamugavas kohas 

*Puudulikud olmetingimused- puudub koht suuremate ürituste puhul külalistele kohvi keetmiseks ja 

nõudepesuks. Kraanikauss asub koridoris ning on ühine nii WC-külastajatele kui nõudepesijale ja 

seega ebahügieeniline.  

Ohud 

*Katuse sisselangemine 

*Vana maja amortiseerumine 

Võimalused 

*Ehitada uuesti välja 2.korrus 

*Vahetada katus 

*Ühendada muuseum külamaja spordisaaliga kahe poolega ukse abil.  

*Ehitada muuseumi sissepääs laiemaks- viia wc-d koridorist tühjana seisvasse duširuumi 

*Ehitada tühjana seisvasse riietusruumi väike kööginurk kohvi keetmiseks ja nõudepesuks.  

 

3.	Tulevikusuunad	ja	tegevuskava	

1.Valdkond: Kogud, säilitamine ja uurimistöö 
Eesmärk: Aastaks 2019 on muuseumi kogudes tehtud põhjalik inventuur. Muuseumi ekspositsioon 

on välja pandud teemade ja/või ajastute kaupa ning kujundatud nii, et seal poleks liigseid esemeid. 

Eksponaatidele, mille eksponeerimine pole otstarbekas või millel pole muuseumiväärtust, on leitud 

uus koht.  

Olulised tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

*kutsuda kokku fondikomisjon ja läbi viia inventuur 



*otsustada nende esemete saatus, mis ekspositsiooni ei mahu 

*kujundada ekspositsioon teemade ja/või ajastute kaupa 

Eesmärk:Muuseumil on kiviaja inimese eluolu kujutav nurgake 

Olulised tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

*konsulteerida spetsialistidega  

*otsida rahastamisvõimalusi 

*leida muuseumis kiviaja nurgale sobiv koht 

*ehitada kiviaja nurk valmis 

 

Eesmärk: Muuseumile on ehitatud hoidla. 

Olulised tegevused eesmärgi saavutamiseks 

*ajurünnakud ehitusala spetsialistidega, esialgse kalkulatsiooni tegemine 

*rahastusvõimaluste otsimine 

 

2.Valdkond: näitused ja üritused 
Eesmärk: Muuseum korraldab vähemalt 10 atraktiivset ja harivat näitust aastas. Näitused leiavad 

laiemat kõlapinda meedias ja sotsiaalmeedias ning jõuavad senisest suurema publiku ette.  

Tegevused:  

*Koostada näituseplaan iga kalendriaasta alguses 

*Otsida võimalusi näitusepinna suurendamiseks- uued vitriinid, seni kasutamata seinad jms 

*Tellida välisnäitusi teistest muuseumidest ja otsida uusi koostööpartnereid 

*Leida võimalusi külastajate transpordiprobleemist ülesaamiseks- ajastada näituse avamised 

bussiaegadele, kutsuda näitusi vaatama laste ja täiskasvanute gruppe Pärnu linnast ja maakonnast 

*Koostada meediaplaan, et suurendada külastatavust 

*Luua kontakte Pärnu linna asutuste ja MTÜ-dega 

*Kasutada ajutisteks näitusteks ja suuremateks üritusteks külamaja spordisaali 



3.valdkond: muuseumipedagoogika 
Eesmärk: Aastaks 2022 on Seljametsa Muuseumil 15 õppekavadega (nii eesti keele ja kirjanduse, 

ajaloo, loodusainete, matemaatika, sotsiaalainete kui ka kunstiainetega) seotud 

muuseumiprogrammi ja iga Pärnu kool saab osa vähemalt ühest muuseumi tegevusest aastas.  

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad olulisemad tegevused:  

*Pedagoogiliste programmide valikut täiendatakse 

*Programmid luuakse kooskõlas õppekavaga ning arvestades õpetajate ettepanekuid. Võimalusel 

luukse läbi õppeaasta kestev muuseumiprogramm, mis toetab igakülgselt õppekava.  

*Õpetajatega luuakse otsekontaktid ning muuseumiprogrammidele valmistatakse võimalusel ette 

eel- ja jätkutegevused, mis aitavad muuseumis omandatut kinnistada ning soosivad pikaajalist 

koostööd 

*Muuseumiprogrammide tegevustes kasutatakse võimalikult palju ära meie muuseumi eripära ja 

tugevusi- suur õueala koos lõkke tegemise võimaluse ja talvise liumäega; eksponaadid, mida võib 

käega katsuda ja millega töötamist võib proovida; käeline tegevus muuseumitunni osana; karaski 

küpsetamine ja sooja karaski maitsmine.  

*Muuseum osaleb elukestvat õpet toetavatel üritustel ja pakub teemaloengute ja tegevuste valikut 

ka täiskasvanute gruppidele.  

4.valdkond: hoone ja taristu 
Eesmärk: Muuseumi ruumid on senisest paremini kohandatud muuseumi tööks, ürituste 

korraldamiseks ja gruppide vastuvõtmiseks. Muuseumil on nõuetele vastavad hoidlad ning maja on 

taastatud endisaegsel kujul- kõrge katus, katusealused toad.  

Tegevused:  

*2018.aastal lammutatakse senised WC-d ning ehitatakse uued WC-d seni kasutult seisnud  

duširuumi. Nii tekib koridori lisaruum, mis on vajalik gruppide sisenemiseks.  

*2018.aastal luuakse senisesse riietusruumi kööginurk ning paigaldatakse kraanikauss 

*2018.aastal ehitatakse muuseumi peremehe toa ja külamaja spordisaali vahele kahe poolega uks, 

mis on vajalik ruumi otstarbekamaks kasutamiseks suurematel üritustel 

*aastatel 2018-2022 soojustatakse maja katus 

*aastatel 2018-2038 otsitakse võimalusi maja taastamiseks endisaegsel kujul- kõrge katuse 

ehitamine, katusealuse korruse väljaehitamine 

 

 

 



TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2017-2020 

                  Tegevus                         Aeg 

Muuseumi olmetingimuste 
parandamine, maja kohandamine 
ürituste korraldamiseks 
*olemasolevate WC-de lammutamine 
ja uute WC-de ehitamine kasutuseta 
seisvasse duširuumi 
*muuseumi ja spordisaali vahele kahe 
poolega ukse ehitamine 
*kööginurga sisseseadmine ja 
kraanikausi paigaldus kööginurka 

2017-2018 

Museaalide inventuur ja 
peremehetoa ekspositsiooni 
ümberpaigutamine 

2017-2018 

Näituste korraldamine-vähemalt 10 
ajutist näitust aastas 
*ideede genereerimine, esemete 
otsimine muuseumi kogudest ja 
eraisikutelt 
*näituste ülespanek ja kujundamine 
*külalisnäituste leidmine ja 
korraldamine, vajadusel kohale 
transportimine 
*näituste kajastamine meedias ja 
sotsiaalmeedias 

2017-2020 

Ajaloopäevade korraldamine 2 korda 
aastas 
*teemade ja ideede väljamõtlemine 
*kokkulepped esinejatega 
*eeltööd ja ürituse läbiviimine 

2017-2020 

Ajaloo ja pärimuse teemal 
vestlusringide korraldamine 
*ideede otsimine 
*reklaam ja publiku kaasamine 
*vestlusringi läbiviimine 

2017-2020 

Ekskursioonide läbiviimine 
*gruppide vastuvõtmine ja giiditöö 
*koostöö MTÜ-de ja ettevõtjatega 
meie piirkonna tutvustamisel 

2017-2020 

Haridusprogrammide täiendamine ja 
läbiviimine, muuseumitundide 
korraldamine 
*uute muuseumitundide 
väljamõtlemine ja sidumine käeliste 
tegevuste ja mängudega 
*kokkulepped õpetajatega 
*tähtpäevade tähistamine 
*muuseumitundide läbiviimine 

2017-2020 



Traditsiooniliste rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamine 
*programmid koolidele ja 
lasteaedadele 
*üritused kogukonnale 

 

Traditsioonilised rahvakalendri 
tähtpäevade tähistamised ja muud 
üritused koos Seljametsa Lasteaiaga 

2017-2020 

Traditsioonilised üritused ja uued 
kogukonnale suunatud ettevõtmised  
koostöös Paikuse Naisteühinguga 
Marta 

2017-2020 

Osaleme traditsioonilise Seljametsa 
külalaada korraldamisel 

2018-2020 

Paikuse valla ajalugu käsitleva 
trükise ettevalmistamine ja 
koostamine 

2018-2019 

Esemete kogumine, 
kollektsioneerimine vastavalt 
kehtestatud kogumispoliitikale 

2017-2020 

Esemete, materjalide arvele võtmine 
*Vastuvõtuaktide koostamine ja 
museaalide tulmeraamatusse 
kandmine 
*Museaalide , süstematiseerimine, 
uurimine, kirjeldamine 

2017-2020 

Kogude säilitamine 
*Esemete eheduse säilitamine 
*kogude säilitustingimuste 
parandamine  
*igapäevane museaalide hooldus- 
tolmu võtmine, koitõrje jms 

2017-2020 

Ettevalmistused muuseumi kogude 
digitaliseerimiseks ja muis.ee 
keskkonda sisestamiseks 
*vastavasisuline koolitus töötajatele 
*eeltöö vajaliku tehnika ja seadmete 
hankimiseks 

2018-2019 

Kogude vahendamine 
*esemekogu on külalistele nähtav 
*esemekogu kasutatakse näitustel, 
muuseumitundides 
*arhiiv- ja fotokogu on avatud 
uurimistööde tegemiseks õpilastele, 
õpetajatele, koduloohuvilistele, 
muuseumitundides, näitustel 

2017-2020 

Koduloo uurimine 
*materjalide kättesaadavaks 
tegemine uurimistööde tegemiseks 
*info kogumine, edastamine 

2017-2020 

Ürituste korraldamine 2017-2020 



*ideede genereerimine koostöös 
muuseumi vabatahtlikega  
*ideedele rahastuse otsimine, 
projektide kirjutamine 
*esinejate, teatritruppide, 
koostööpartnerite otsimine 
*ürituste turundamine meedias ja 
sotsiaalmeedias 
*ettevalmistustööd, ürituste 
läbiviimine 

Kinoõhtute traditsiooni loomine ja 
jätkamine 
*filmikava jälgimine ja uute filmide 
tellimine 
*turundus ja reklaam 
*kinoõhtutele lisaväärtuse loomine: 
kohalikud toidud, kino koos 
tantsuõhtuga 
*kinokohviku sisustuse hankimine- 
kohvimasin, lauanõud 
*kinopunkti sisustuse (mööbel, 
kinolina) uuendamine 

2017-2020 

Suveteater Seljametsa 
*mõttetalgud ja sobiva koha otsimine 
muuseumi-lasteaia pargis ja õuealal 
*läbirääkimised teatritega- Endla, 
harrastusteatrid 
*etenduste ettevalmistus ja 
korraldamine 

2017-2020 

Laste koolivaheaja õpitoad 
*rahastuse otsimine  
*materjalide hankimine, õpetajate 
otsimine 
*õpitubade läbiviimine 

2017 

Koolivaheaja päevane laager 
Seljametsa lastele 
*rahastuse otsimine 
*materjalide hankimine ja eeltööd, 
õpetajate otsimine 
*laagri läbiviimine 

2018 

Muuseumi hariduskeskuse loomine 
*mõttetalgud ja rahastusvõimaluste 
otsimine 
*haridusprogrammide kokkupanek ja 
reklaamimine 
*hariduskeskuse sisustuse hankimine 
ja ehitustööd 
*hariduskeskuse töö alustamine 
 

2018-2020 

Muuseumi sõprade ringkonna 
loomine ja hoidmine 

2017-2020 



*motivatsioonikoolitused  ja üritused 
vabatahtlikele abilistele 
*regulaarsed kohtumised ja 
infotunnid muuseumi sõpradele 

Turundus ja meedia 
*muuseumi ürituste, näituste, 
kinoõhtute  ja ettevõtmiste 
igapäevane kajastamine muuseumi 
facebooki lehel 
*artiklid Paikuse Postipauna 
*artiklit Pärnu Postimehes, Õhtulehes, 
Postimehes ja Maalehes 

2017-2020 

  

 

 

4.Muuseum-	külamaja	kui	

kogukonnakeskus	

Muuseum asub samas hoones Seljametsa külakeskusega. Muuseumi ja külamaja poole ühendamine 

annab palju võimalusi kogukonnale ürituste korraldamiseks. Maja teises pooles asub 261 ruutmeetri 

suurune võimlemissaal ja hobiruum suurusega 63,8 ruutmeetrit. Võimlemissaali kasutab 

võimlemistundide läbiviimiseks Seljametsa Lasteaed ning samuti on saal kord nädalas kasutada 

kohalikele elanikele. Võimlemissaal ja hobiruum on antud aastani 2019 rendile Paikuse 

Naisteühingule Marta. Naisteühingu kolme aasta tegevusplaan on lisatud arengukavale (Lisa1).  

 

Tugevused 

*Hulk külaelanikke on juba harjunud meie maja külastama 

*Uued ja atraktiivsed üritused muuseumi poolel alates 2017.aasta kevadest 

*Tugev turundus- ürituste reklaamid nii sotsiaalmeedias kui meedias. Uus infotahvel muuseumi ees.  

*Mitmekülgsed võimalused- pärimuse poole saab ühendada meelelahutusega 

*Kogukond on uutest ettevõtmistest huvitatud 

*Maja on autoga kergesti ligipääsetav 

*Minimaalne inventar ürituste tegemiseks on olemas 

*2017.aasta suvel avati kinopunkt regulaarsete uute filmidega  

*Muuseumil on olemas sõbrad-vabatahtlikud, kes abistavad ürituste korraldamisel ja kinoõhtutel 



*Suur ja hooldatud õueala 

*Olemas suur spordisaal ürituste korraldamiseks 

*Olemas ruumid erinevate ringide tööks 

*11 aastat on muuseumi ruumides tegutsenud ansambel Helin, juhendaja Priit Kask. Ansambel on 

tugev ja võitnud üle-Pärnumaalise konkursi.  

Nõrkused 

*Vähe rahalisi vahendeid ürituste korraldamiseks 

*Pärnu linn on lähedal ja sealne meelelahutus konkureerib külaüritustega 

*Publikut võib nappida ning reklaamile kulub liiga palju energiat 

*Muuseumi poolel puudub kööginurk ja muuseumi ruumid on ürituste jaoks ebasobivalt paigutatud 

*Külatuba kui peamine ürituste toimumispaik võib jääda liiga väikeseks 

*Spordisaali akustika ei sobi muusikaga ürituste läbiviimiseks 

*Majal puudub invaligipääs 

*Puudub ühistransport üritustele pääsemiseks 

*Suur osa fonde ei toeta KOV allasutuste tegevust 

 

Ohud 

*Publiku huvi raugemine 

*Meeskonna väsimine- muuseumil ei ole piisavalt palgalist tööjõudu nädalavahetuse ürituste ja 

kinoõhtute läbiviimiseks. Üritustel on suur koormus vabatahtlikel, kes võivad väsida või muud 

tegevust leida.  

*Haldusreformi järgne liitumine Pärnu linnaga- suur omavalitsus ei pruugi linna ääremaale jäävate 

külainimeste vajadustele tähelepanu pöörata.  

 

Võimalused 

*rahalise olukorra paranemine pärast Pärnu linnaga liitumist 

*otsida raha taotlemiseks fonde, annetajaid 

*ruumide ümber ehitamine ürituste korraldamiseks sobivamaks 

*leida uusi koostööpartnereid 



*uued bussiliinid  

*suveteater, kontserdid ja simmanid Seljametsa 

*vanad traditsioonid uues kuues- kinoõhtule järgneb tants 

*kutsuda teemapäevadele gruppe Pärnu linnast 

Tegevuskava ja tulevikupilt 
Eesmärk: Muuseum-külamaja on paik, kus toimub atraktiivseid, laiale publikule suunatud üritusi, 

kus käivad regulaarselt koos huviringid ning pakutakse lastele vaba aja sisustamise võimalusi.  

Tegevused:  

*regulaarsete kinoõhtute jätkamine 2017.aasta suvel loodud kinopunktis. Kohvik- kinoõhtud, kus 

pakutakse kohalike perenaiste tehtud toitu.  

*Seljametsa algajate rahvatantsurühma loomine 2017.aasta sügisel 

*Laste koolivaheaja õpitoad- 2017 

*Koolivaheaja päevane laager- 2018 

*Suveteater õuealal koostöös harrastusteatrite ja/või Endla teatriga 

*Ansambli Helin tegutsemine jätkub 

*Regulaarsed üritused külarahvale- kontserdid, pärimuspeod, simmanid, õpitoad 

*Käsitöö õpitoad tunnustatud Eesti käsitöömeistrite käe all 

*Invaligipääsu loomiseks võimaluste otsimine 

*lisarahastuse otsimine ja taotlemine fondidest 

*uute koostööpartnerite otsimine- MTÜ-d, lasteiad, koolid, naiste ja pensionäride ühendused 

*vanad traditsioonid uues kuues- kinoõhtule järgneb tants 

 

 

 

LISA 1 Paikuse Naisteühing Marta tegevusplaan Seljametsa Külamajas 2017-2019. Allikas: 

Paikuse Nasiteühing Marta. 

Sündmus 2017 2018 2019 Vastutaja 

koostööparner 

jms 



September     

Vanavanemad on 

hinnas 

( kvaliteetaeg 

vanavanematega) 

X X X Martad 

partner Lasteaed 

ja Helin ja 

muuseum 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

Oktoober     

Sügisanni laat uus 

loodav traditsioon 

kogukonnale 

08.10. 

X X X Martad 

Partnerid lasteaed 

ja muuseum 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

November     

Mehine töötuba 

sihtrühm lapsele ja 

isale peredele 

(kvaliteetaeg ja 

uus oskus...) 

X X X Martad 

Partneriks lasteaed 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

Detsember     

Jõuluroa õpituba 

õpin tegema otsast 

lõpuni... 

(piparkook, 

verivorst jne) 

I v II advent 

X X X Martad 

Head uust aastat 

Naabrimees 

X X X Martad, partner 

Muuseum 

Jaanuar     

Martade 15, 

retseptikogu koos 

meie lõbusate 

juhtumistega 

 X  Martad, projekt 

(trükis) 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

Veebruar     



Külaplatsi 

vastlapäev 

 X X KOV, Lasteaed, 

Muuseum, Martad 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

Eesti 100 küla 

laulab, kogukonna 

traditsiooni 

loomine 

(lauluraamat/logir

aamat) 

 X X Martad, Muuseum 

märts     

Teater tuleb 

Külla:) paikuse la 

loometrupp, tori 

TRET teater vms, 

Häädemee 

harrastusteater jne 

 X X Martad, partned 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

aprill     

Eesti 100 

sündmus, 100 

kirevat muna 

 X X Martad 

Eesti 100, sada 

kaadrit 

külainimestest 

 X X Martad, 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

mai     

Seljametsa laat  X X Martad, partner, 

muuseum ja 

lasteaed 

Spordisaali 

kolmapäev 

kogukonnale 

X X X Martad 

Juuni/juuli/ 

august 

    

Martade 

õpperesisd ja 

ühingu jõustamise 

koolitused 

X X X Martad, 

sõprusorganisatsio

onid , muuseum 

jne 



ARENDUS     

Pakume 

partnerlust 

Muuseumile,  

Lasteaiale, 

KOVile, 

Rohelisele 

jõemaale jne. 

X X X  

I x kvartalis, 

seljametsa 

kodulool põhinev 

mälumäng ( uus 

traditsioon) 

X X X Martad, Muuseum 

Sooja ja 

soojendava joogi 

vägi sügisõhtul 

X X X Martad 

Külanaiste kool, 

õpisari ja töötoad 

X X X Martad, projekti 

tugi 

EVS vabatahtlik, 

võimalik töö 

seljametsa 

külamajas 

 X X Martad, 

Erasmus + 

 




