
 

 

 

MUHU  MUUSEUMI ARENGUKAVA  

aastateks 2020–2027 

 

 
MISSIOON  

 

Muhu Muuseum on  Muhu saare  mälukeskus ja kultuuripärandi kompetentsikeskus, 

Muhu identiteedi hoidja ja tugevdaja, oluline osa saare positiivsest kuvandist. 

Muuseum kogub, uurib ja säilitab Muhu ajalugu ja kultuuripärandit ning tutvustab 

seda museoloogiliste vahendite abil. 

 

VISIOON 

 

Aastaks 2025  on Muhu Muuseum  hästi toimiv organisatsioon, mille töötulemused on 

kvaliteetsed:  kogud on heas seisukorras ning sisestatud muuseumide infosüsteemi, 

kogumis- ja uurimistöö, publitseerimine, näituste  koostamine, muuseumi-

pedagoogiline  töö ja kultuuriürituste korraldamine on tihedalt omavahel seotud ning 

lähtuvad samadest aastateemadest. Muuseumi näitused on  informatiivsed ja 

atraktiivsed. Muhu Muuseum on jätkuvalt populaarne külastuse sihtkoht. Muuseum 

on eeskujulik valla allasutus – majanduslikult edukas ja kõrge töökultuuriga. 

Muuseum korraldab üritusi saare erinevates paikades ning aitab aktiivselt kaasa 

ülevallaliste sündmuste korraldamisel. Muuseum võtab varasemast aktiivsemalt osa 

erinevatest üritustest, koolitustest ja väljasõitudest Eestis. 

Muuseumi  töötajad on professionaalsed ja motiveeritud. 

 

VÄÄRTUSED 

 

Tegevuse põhialuseks on autentsed museaalid – nende mõtestatud kogumine, kestlik 

säilitamine, teaduslik läbitöötamine ja atraktiivne eksponeerimine-tutvustamine. 

Ühtsus mitmekesisuses – muuseumi tegevusvaldkonnad (teadustöö, näitused, 

pedagoogika, turundamine jne.) on tihedalt lõimitud ja üksteist toetavad. 

Olla kasulik koduvallale ning nähtav ka väljaspool – nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 

Konservatiivne innovaatilisus – püsiväärtusi ja traditsioone hülgamata paindlik 

uuendusmeelsus. Töötajate usaldusväärsus ja professionaalsus. 

 

 

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES 

 

34.1 Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 

Muuseumide eesmärk on kujuneda kaasaja ootustele ja vajadustele vastavateks 

mäluasutusteks, mis siinse kultuuripärandi kogumise, hoidmise ja uurimise kõrval 

panustavad haridustegevusse ning on samas elamuste pakkujateks nii kodu- kui ka 

välismaistele külastajatele, kasvatades seeläbi Eesti kui kultuuriturismi sihtpunkti 

populaarsust. Lisaks ajaloopärandile peab riik oluliseks looduspärandi uurimist ja 

avalikkusele tutvustamist, väärtustades loodusmuuseumide, botaanikaaedade ja 

loomaaedade tegevust. 

 

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022 

Alavaldkonnnas Kultuuriväärtused alalõigus 3.9 Muuseumid käsitletakse Eesti 

muuseumide tegevuse toetamist ja kultuuriväärtuste digiteerimist, samuti Eesti 

muuseumide arenguid ja ohtude maandamiseks vajalikke tegevusi. 

 

 

 



Muinsuskaitseameti strateegia 2019 – 2022 

Peatükis Strateegilised fookused ja prioriteedid: 

Museaalid ja mälestised kuuluvad kultuuripärandi väärtuslikumasse ossa.  

• Riikliku kaitse põhimõtte rakendamine – mälestiste nimekirja korrastamine, 

muuseumite kogumispõhimõtete koordineerimine (kogude mõtestamine). 

• Ühishoidla, digiteerimise- ja konserveerimise kompetentsikeskuse projekti 

arendamine. 

• Kultuurimälestiste registri ja muuseumite infosüsteemi arendamine. 

Andmekvaliteedi kasv. 

• Digitaalsete väljakutsetega toimetulek ja nende meisterlik kasutamine pärandi 

hoidmisel ja tutvustamisel. 

 

 

 

Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020 

Peatükis Kultuuriturismi arendamine: Eesti rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand (hästi 

säilinud keskaegsed linnused, mõisad, Tallinna vanalinn, laulupeod jne) loob 

unikaalsed võimalused turismi arendamiseks Eesti erinevates piirkondades[---

]Kultuuriturismi arendamise peamisteks tegevusteks on: 19 • Ajaloo- ja 

kultuuripärandil (sh linnused, mõisad, muuseumid, kirikud) põhinevate turismitoodete 

ja vajaliku turismitaristu väljaarendamine lähtuvalt kultuurihuvilise külastaja 

ootustest ja erihuvidest. 

 

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

Peatükis Lääne-Eestipunkt 69 Lääne-Eesti eripäraseid arenguvajadusi arvestades on 

muu hulgas vaja suuremat tähelepanu pöörata järgnevatele meetmetele ja 

tegevustele.[……] 

✓ Selle kõrval tähtsustub eelkõige just Lääne-Eesti piirkonnas väikesaarte 

traditsioonilist kultuuri- ja looduspärandit[…](sh UNESCO kultuuripärandi 

nimistusse kuuluv Kihnu kultuuriruum) hoidva ja väärindava arendustegevuse 

toetamine. 

✓ Regiooni turundamisel tervikliku turismisihtpiirkonnana ning piirkonna 

omapäraga seotud turismiteenuste arendamisel tuleb kestliku arenguvõime 

tagamiseks keskenduda enam puhkemajandussektori hooajalisuse 

vähendamisele ja uute turgude hõivamisele. 

 

Muhu valla arengukava 2019 - 2030  

Peatükis 3. Valdkondlikud eesmärgid aastani 2030: 

Vabaaeg ja külaelu 2030 Visioon.  

Muhu kultuuriruum säilib esteetilise ja  omanäolisena ning areneb, põimides kokku  

pärimuse ja tänapäevase, hoides ja tugevdades Muhu identiteeti. 

Eesmärgid:     4. Muhu Muuseum kui Muhu mälukeskus toimib ja areneb.  

Arengukava tegevuskava: 

23. Muhu Muuseum kui Muhu mälukeskus toimib ja areneb. 

23.1. Muuseumi jätkuv rahastamine läbi vallaeelarve….. jne. Kokku 9 tegevust. 

 

 

LÜHIDALT AJALOOST 

 

Kirjanik Juhan Smuuli memoriaalmuuseum avati tema sünnikodus Tooma talus 

1973.aastal. Alates 1990. aastast kannab muuseum Muhu Muuseumi nime ja on Muhu 

valla hallatav asutus. Muuseum on läbi nende aastate uurinud  Muhu rikkalikku 

ajalugu ja kultuuripärandit. Tehakse aktiivset kogumis- ja uurimistööd ning 

tutvustatakse Muhu ajalugu ja kultuuripärandit näitustel, seminaridel, kontsertidel ja 

trükistes. 

Koguva küla ning muuseum oli ja on populaarne külastuste sihtkoht. 

 

 

 



PÕHIANDMETE ÜLEVAADE 

 

Muhu Muuseum on juriidiliselt staatuselt Muhu valla hallatav asutus. 

Põhimuuseum tegutseb Koguva külas Tooma, Koolielu ja Välja talus ning 

Kunstitallis. Eraldi filiaalina töötab Eemu Veski Muhu vallas Linnuse külas. 

Muuseumi koguterritoorium (kinnistute suurus) on 4,8 ha, millel asub 16 hoonet ja 

rajatist. Muuseumi ekspositsioonipind on 870 m2.  

Muuseumi kogudes on 15.08.2019 seisuga 13521 museaali. Suurimad on fotokogu 

(5417), arhiivkogu (4493) ja esemekogu (2355). Hoidlate kogupindala on 330 m2. 

Muuseumis on 6 koosseisulist, aastaringset töötajat. Suvisel turismihooajal 

rakendatakse täiendavalt  5–6 hooajalist töötajat. 

Külastatavus on viimastel aastatel olnud umbes 15000 inimest aastas. Ligi 60% 

külastajatest on välismaalased. 

Muuseumi majandustegevus koosneb piletimüügist, giiditeenuse osutamisest 

muuseumis ja kogu Muhu saarel, meenete ja trükiste müügist, ruumide ja õuealade 

rendist, kultuuriürituste korraldamisest, museaalide avaldamisõiguste müügist, trüki- 

ja paljundusteenuste osutamisest. 

 

OLUKORRA ANALÜÜS. 

 

Muhu Muuseum on Muhu saare ajaloo ja kultuuripärandi uurimise ja säilitamise 

keskus, Muhu identiteedi hoidja ja tugevdaja. Muhu pärandit, samuti ka tänapäeva,  

tutvustatakse näituste ja muude ürituste abil. Ehkki muuseumi peamine keskus asub 

Koguva külas, on muuseumi tegevus laienenud kogu saarele. Muhu Muuseum on 

jätkusuutlik ja hästi toimiv organisatsioon. Muuseum on jätkuvalt populaarne 

külastuse sihtkoht nii eestlastele kui välismaalastele.  

Muuseum on olnud edukas oma tegevustes, kuid lähiaastatel ootavad ees uued 

proovikivid ja ülesanded: ekspositsioonihoonete hooldamine ja remont, 

muuseumikogude sisestamine digitaalsesse andmebaasi, teadustöö, näituste ja 

muuseumipedagoogika parem omavaheline sidumine, hoidla hoiutingimuste 

parandamine, muuseumi parkla laiendus ja remont, muuseumile majandushoone 

rajamine, ekspositisoonipindade laiendamine  Muhus, koostöö tihendamine teiste 

muuseumidega. 

 

 

STRATEEGILISED  EESMÄRGID  JA MEETMED NENDE SAAVUTAMISEKS. 

 

EESMÄRK 1 

Muhu Muuseum on Muhu mälukeskus ja kultuuripärandi kompetentsikeskus, 

mille kogumis- ja uurimistöö on eesmärgipärane ja süstemaatiline, 

põhiprintsiibiks Muhu- ja muhulastekesksus. 

Meede1.  

Kogumis-ja uurimistöö toimub, trükised ja publikatsioonid valmivad ning 

konverentsid, seminarid ja teaduspäevad toimuvad vastavalt aastateemadele. 

Meede 2.  

Muuseum talletab ja uurib Muhu ajalugu, säilitab ja arendab Muhu 

kultuuripärandit, hoiab ja tugevdab Muhu identiteeti. 

Meede 3.  

Muuseum teeb koostööd seltsidega, muuseumidega, koolidega, kõrgkoolidega, 

Muinsuskaitseametiga. 

 

EESMÄRK 2  

Muuseumi kogud on heas seisukorras, teaduslikult läbi töötatud, sisestatud 

muuseumide infosüsteemi (edaspidi MuIS) ning  avalikkusele tutvumiseks 

kättesaadavad. 

Meede 1.   

Toimub regulaarne ja süsteemne kogude täiendamine, museaalide arvele võtmine, 

inventariseerimine ja hooldamine. 

 



Meede 2.  

Kindlustatakse muuseumi kogudele ja infole virtuaalne kättesaadavus.  

Täidetakse museaalide digiteerimise ja kirjeldamise kava ning  MuIs-i lepingut. 

 

EESMÄRK 3 

Püsinäitused on informatiivsed ja atraktiivsed ning annavad külastajaile Muhu 

ajaloost, kultuurist ja loodusest mitmekülgse ülevaate. Ajutiste näituste valik on 

mitmekülgne ja aktuaalne, põhiprintsiibiks Muhu- ja muhulastekesksus. 

 

Meede 1.  

Arendatakse püsinäitust. 

Meede 2.  

Korraldatakse heal tasemel ajutisi  näituseid vastavalt kogumis- ja uurimistöö 

aastateemadele, võetakse kasutusele uusi ekspositsioonipindu kõikjal Muhus. 

Meede3.  

Muuseum koostab ja levitab oma rändnäitusi, osaleb ühisnäitustel ning vahendab 

koostööpartnerite näitusi. 

 

 

EESMÄRK 4  

Muuseum on jätkuvalt atraktiivne külastuskoht, aktiivne haridus- ja 

kultuurikeskus. 

Meede 1.  

Muuseumi turundatakse aktiivselt. 

Meede 2.  

Aastaringselt korraldatakse heal  tasemel haridus- ja kultuurisündmusi, mis on seotud 

kogumis-ja uurimistöö aastateemadega. 

 

 

EESMÄRK 5  

Muuseumi hooned on  remonditud ja territoorium  hooldatud, 

mis võimaldab korraldada heal tasemel näitusi ning  teisi harivaid ja 

meelelahutuslikke üritusi. 

Meede 1.  

Regulaarselt remonditakse ja hooldatakse muuseumi hooneid ja territooriumi. 

Meede 2. 

Tagatakse töökeskkonna ja külastajate turvalisus. 

Meede 3. 

Soetatakse vajalikku  inventari. 

 

EESMÄRK 6. 

Muuseum on hästi toimiv, professionaalsete ja  motiveeritud töötajatega  

organisatsioon.  

Meede 1.  

Tagatakse muuseumi stabiilne ja piisav finantseerimine. 

Meede 2.  

Tõstetakse töötajate kvalifikatsiooni ja motiveeritust. 

 

 

Vastav tegevuskava eesmärkide saavutamiseks on koostatud eraldi dokumendina -  

MUHU  MUUSEUMI ARENGUKAVA LISA 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARENGUKAVA SEIRE JA MUUTMINE. 

Muuseum vaatab arengukava üle igal aastal, kaasates selleks Muhu Muuseumi 

Nõukoda ja esitab vallavalitsusele vajadusel ettepaneku arengukava muutmiseks. 

Arengukava ja finantsplaan peavad hõlmama iga aasta 15.detsembri seisuga vähemalt 

kolme eelseisvat eelarveaastat. 

Arengukava muutmiseks loetakse selles esitatud missiooni, visiooni, väärtuste, 

olukorra analüüsi või strateegiliste eesmärkide sisulist muutmist, tühistamist või 

lisamist. 

Arengukava muutmiseks ei loeta: 

1. tegevuskava perioodi iga-aastast pikendamist ja selles ettenähtud meetmete ja 

tegevuste loendi täpsustamist, kui sellega ei kaasne eesmärkide  muutmist; 

2. kõrgemalseisvatest kehtivatest valdkondlikest arengukavadest või muudest 

nõuetest tulenevate tegevuste lülitamist muuseumi arengukavasse, kui sellega 

ei kaasne eesmärkide ja ülesannete muutmist. 

Loetletud tegevused 1. ja 2. kuuluvad muuseumi juhataja pädevusse. 

Uus arengukava koostatakse kehtivusperioodi viimasel aastal, konsulteeritakse 

muuseumi nõukojaga, esitatakse vallavalitsusele kooskõlastamiseks ja vallavolikogule 

kinnitamiseks. 

 

 
Koostas Meelis Mereäär, juhataja 2019 


