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MUHU  MUUSEUMI  TEGEVUSKAVA  AASTANI  2027. 

 

Tegevuskava esitab tabeli kujul peamiste tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid, meetmed ja tegevused nende saavutamiseks. Tegevuskava 

põhjal koostatakse iga-aastane täpsem  tegevuskava, mis arvestab  lisaks veel järgmiste   dokumentidega: Muhu Muuseumi finantsplaan, Muhu 

Muuseumi kogumispõhimõtted (sisaldavad kogumiskava), Muhu Muuseumi uurimistööde ja trükiste kava, lisaks Muhu Muuseumi pedagoogiliste 

programmide kava, Muhu Muuseumi museaalide esimese etapi kirjeldamise ja digimise  kava aastateks 2019 – 2025, Muhu Muuseumi iga-aastased 

ürituste plaanid, näituste kavasd jt. 

 

 

EESMÄRK 1 

Muhu Muuseum on Muhu mälukeskus ja pärimuskultuuri 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. 

Tegevused  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.1.1.Kogumis- ja 

uurimistööde 

kava koostamine 

ja elluviimine. 

 

Teemad: 

Muhu 

surnuaiad, 

Mälestused 

J.Smuulist, 

Muhu 

diasporaa 

Läänemaal ja 

Ida-

Saaremaal, 

Muhu 

Schmidtid, 

Muhu saare 

võimu-, 

Majandus- ja 

kultuurikeskus

ed 20.ja 

21.sajandil jm. 

 

 

Teemad: 

Muhu surnuaiad 

(elektrooniline 

plaan), Mälestused 

J.Smuulist , 

Mälestused 

väinaületusest(trük

is), 

Suvemuhulased ja 

turism 20. ja 

21.sajandil;  

Muhu muuseumi 

ajalugu jm. 

Teemad: 

Muhu 

surnuaiad, 

trükis 

Mälestused 

J.Smuulist 

(trükis), 

 Muhu 

muuseumi 

ajalugu 

jpm. 

 Kava 

pikendami

ne aastani 

2027 

kaasaarva- 

tud. 

Teema: 

Muhu 

Muuseu

m 50 

Nõukogude 

sõjaväebaasid ja 

piirivalve 

Muhus, 

Muhu käsitöö-

traditsioonid 

 

Kava 

ülevaatamine, 

täiendamine, 

muutmine. 

Aasta ja 

identiteedi-

teema on  

Muhu 

murrak 

Aasta 

uurimisteema 

on Muhu 

maalinn 800, 

aasta 

identiteeditee

ma on Muhu 

looduslikud 

pühapaigad ja 

muinasusund. 

2 aastat 

samad 

teemad. 

Aasta 

uurimisteema 

on Muhu 

maalinn 800, 

aasta 

identiteeditee

ma on Muhu 

looduslikud 

pühapaigad ja 

muinasusund. 
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1.1.2.Muhu 

Muuseumi 

trükiste- ja 

publikatsioonide 

kava koostamine, 

selle järgimine ja 

trükiste  

väljaandmine. 

„Muhu 

diasporaa“ 

jt. vastavalt  

trükiste kavale 

 

   

 

„Mälestused 

väinaületamisest“ 

 

„Muhu 

surnuaiad“, 

„Mälestusi  

J.Smuulist“ 

 Või 

artiklite 

sari 

J.Smuul 

100 puhul. 

„E-

kirjad 

Sõgedate 

külast“ 

muuseu

mi 

juubeli 

puhul. 

Raamat 

või 

brožüür 

Teadusartiklid 

vastavalt 

uurimis-

teemadele. 

Muhu- 

murdelised 

õppematerjal

id 

Trükis teemal 

Muhu 

maalinn 800 

koostamine, 

artiklid samal 

teemal. 

Trükis on 

koostöö-

projekt 

arheoloogide, 

muinsuskaitse

ga jmt. 

Trükis teemal 

Muhu 

maalinn 

800valmimine 

artiklid samal 

teemal. 

1.1.3.Konverentsi

de, seminaride ja 

teaduspäevade 

kava koostamine 

ja elluviimine. 

Teadusürituse

d on:  

Muhu 

diasporaa. 

Muhu vald 30 

Mälestused 

väinaületamisest 

Juhan 

Smuul 100, 

Muhu 

surnuaiad 

Rahvalaulu

d. 

Muhu 

Muuseu

m 50 

Militaarmälestus

ed, 

Suur 

käsitöösündmus. 

Muhu murde 

päev. 

 

Teaduspäevad 

Muhu 

maalinna 

teemal ja 

looduslikest 

pühapaikadest

. 

Teaduspäev ja 

muud üritused 

aastateemal ja 

id.teemal. 

 

Meede 2. Muuseum talletab ja uurib Muhu ajalugu, säilitab ja arendab Muhu pärimuskultuuri, hoiab ja tugevdab Muhu identiteeti. 

Tegevused  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

1.2.1.Muuseumi 

töö 

põhiprintsiibiks 

on Muhu- ja 

muhulasekesksu

s. 

Igal aastal 

keskne 

identiteediteema

. 

Muhu murrak Muhu-

mustrilised 

visuaalid. 

 

Juhan Smuul 

100 

Muhu 

kirjandus 

Muhu 

laulutraditsioo

n 

Muhu 

Muuseum 50 

Identiteeditee

ma on 

Muhu 

Muuseum kui 

Muhu 

identiteedi 

hoidja ja 

tugevdaja. 

 

 

Id.teema on 

Muhu 

käsitöötraditsioon

id 

Id. Teema on 

Muhu 

murrak 

Id. teema on 

Muhu 

looduslikud 

pühapaigad 

ja 

muinasusun

d. 

Innlid, 

mualjad ja 

nõiad 

pärimus 

Muhus, 

Identiteed

i 

teema on 

Muhu 

loodusli-

kud 

pühapai-

gad ja 

muinasus-

und 
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tänapäevase

d praktikad 

jms. 

1.2.2. Muuseum 

toetab Muhu 

ajaloo ja 

pärimuskultuuri 

uurimist. 

Uurijate 

juhendamine, 

päringutele 

vastamine 

x Muhu 

kirjanduse 

uurimise 

toetamine. 

Muuseumi 

uurimise 

toetamine. 

x x Koostöö 

Tartu 

ülikooliga 

(looduslikud 

pühapaigad, 

arheoloogia 

jms) 

 

1.2.3.Muuseum 

aitab läbi viia 

Muhu ajaloo ja 

pärimuskultuuri

ga seotud 

sündmusi ja 

tegevusi. 

Muhu Aabits. 

Muhu 

ajaloosündmuste 

tähistamine, 

Muhu vald 30 

Muinsuskaitselis

te teemade 

tutvustamine. 

Vana träni laat. 

Pärandkultuu

ri objektide 

tähistamine 

koostöös 

valla 

muinsuskaits

e ja 

ettevõtjatega. 

Vana träni 

laat. 

 

J.Smuuli 

sünniaastapäe

v, 

Kirjandus-

sündmused. 

Muhu 

rahvalaulude 

sündmus. 

Muuseumi 

juubel 

Suur käsitöö 

sündmus. 

Käsitöö 

õppepäevad. 

Muhu-

murdeliste 

õppematerjali

de tegemine. 

2 

teaduspäeva 

(Muhu 

linnus ja 

pühapaigad) 

Teadus-

päev ja 

muud 

üritused 

aasta 

teemal ja 

id.teemal. 

1.2.4. Muuseum 

tutvustab 

aktiivselt Muhu 

laule, tantse ja 

pillilugusid. 

Rahvapilli-

üritused, suvised 

kontserdid 

Tooma õuel jms. 

x Muhu 

rahvalaulu-

sündmus. 

Pidustused, 

mis 

pühendatud 

juubeliaastale 

Muhu 

Muuseum 50. 

x Muhu murde 

päev. 

 Muhu 

laulude 

kasutamin

e identit. 

teema 

üritustel. 
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Meede 3. Muuseum teeb koostööd seltsidega, muuseumidega, koolidega, kõrgkoolidega. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1..3.1 Koostöö 

Koguva 

Külaseltsiga  

  J.Smuul 

100 

raames 

Muuseum 

50 raames 

  Koguva 

looduslikud 

pühapaigad 

uurimine, 

teadvustamine 

Teaduspäev/kultu

urisündmus 

Koguva 

looduslikest  

pühapaikadest                

  

1.3.2. 

Regulaarne 

koostöö 

Muinsuskaitse

ametiga 

Infomaterjali

de jagamine, 

mingi 

koolitus jne. 

x x Haljastuse 

hindamine, 

majandusho

one s 

Konsultatsioonid

Muuseumi uue 

arengukava 

kavandamise. 

x x x 

1.3.3. Koostöö 

Muhu 

erinevate 

käsitööseltside 

ja FIE-dega 

x x x x Suur käsitöö-

sündmus 

x x  

1..3.4. 

Koostöö 

Hellamaa 

Külakeskuseg

a 

Püsivalt 

vastastikune 

abistamine, 

koostöö 

ülevallalistel 

sündmustel 

x x Muhu 

Muuseum 

50 

Suur käsitöö-

sündmus 

x x 

Ülevallaliste 

sündmuste 

raames 

koostöö ja 

vastastikune 

abi. 

 

1..3.5. 

Koostöö 

Muhuga 

seotud 

kultuuritegela

ste, 

teadlaste ja 

kunstnikega. 

 

x x Juhan 

Smuul 

100 

raames 

Näitus/trüki

s Muhu 

Muuseum 

50 

x x  Muhu 

maalinna 

uurimine 

jms. 
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1..3.6. 

Koostöö 

muuseumideg

a Eestis ja 

välismaal 

(Saaremaa 

Muuseum, 

Saaremaa 

Sõjavara  

Seltsi 

muuseum, 

Eesti 

Vabaõhumuus

eum, Hanila 

muuseum, 

Kuldiga 

muuseum, 

Utajärvi vald 

jpt.) 

Ühisnäitus või 

ühine 

virtuaalnäitus 

Hiiumaa 

muuseumiga, 

Saaremaa 

muuseumiga, 

ühisseminarid 

jne. 

Ühisnäitus 

või ühine 

virtuaalnäitus 

Hiiumaa 

muuseumiga,

Saaremaa 

muuseumiga, 

ühisseminarid 

jne. 

 

J.Smuul 

100 

tähistamis

ega 

seoses. 

Muhu 

Muuseum 

50 üritused. 

Koostöö 

Utajärvi 

kultuuriasut

ustega. 

ERM-i ja 

Viljandi koll.abi 

käsitöö teemal. 

Kuldiga 

muuseumigaja/võ

i Laucienega  

ühis-projekt. 

Kirjandus

muuseumi

ga Muhu 

murde 

teemal. 

Regulaarsed 

kontaktid. 

 

1..3.7. 

Koostöö  

kõrgkoolidega 

(TÜ Viljandi 

KA, Tallinna 

Ülikool, Tartu 

Ülikooli 

Pärnu 

Kolledži 

turismieriala) 

erinevates 

haridus- ja 

teadusprojekti

des  

Regulaarselt  

uurijate 

toetamine, 

tudengite 

juhendamine, 

praktikandid. 

x x x x x Vastavalt 

kõrgkoolide 

soovidele. 
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1..3.8. 

Koostöö Saare 

maakonna 

koolide ja 

lasteasutusteg

a, 

ametikooliga. 

Regulaarsed 

muuseumitunnid,

õuesõpe, aiandus- 

ja käsitööpraktika 

jms 

x x x x x Regulaarsed 

muuseumitunn

id, õuesõpe, 

aiandus- ja 

käsitööpraktika 

jms 

 

1.3.9. Koostöö 

Muhu 

Põhikooli, 

lasteaia ja 

noortekeskuse

ga 

J.Smuuli 

sünnipäev, 

näitused,murdepä

ev, rahvakalendri 

tähtpäevad, 

noorte töölaagrid 

jpm. 

x J.Smuul 

100 

Muhu 

Muuseum 

50 

 

Käsitöö-päevad Muhu 

murde 

päev 

x  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

 

 

 

EESMÄRK 2  

Muuseumi kogud on heas seisukorras, teaduslikult läbi töötatud, sisestatud MuIS-i ning 

avalikkusele tutvumiseks kättesaadavad. 

 

Meede 1.  Toimub regulaarne ja süsteemne kogude täiendamine, museaalide arvelevõtt, inventariseerimine ja hooldamine. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2.1.1.Muuseumi 

kogumiskava 

koostamine ja selle 

järgimine. 

 

Olemasolev

a 

kogumiskav

a 

pikendamin

e. 

Aasta 

põhiteemad  

on: Muhu 

diasporaa, 

Muhu vald 

30 

Aasta 

põhiteema on: 

Mälestused 

väinaületamise

st 

Aasta 

põhiteema 

on: 

Juhan 

Smuul 

100 

Aasta 

põhiteema 

on: 

Muhu 

Muuseum 

50 

Aasta 

põhiteema 

on: 

Muhu 

käsitöö-

traditsioonid 

Uurimis-ja 

kogumiskava 

ülevaatamine

, muutmine, 

täiendamine. 

Aasta 

põhiteema 

on: 

Muhu 

Murrak 

Aasta põhiteema 

on Muhu 

maalinn, 

identiteediteema

ks Muhu 

looduslikud 

pühapaigad ja 

muinasusund. 2 

aastat samad 

teemad. 

Kogmiskava 

jooksev 

täiendamine. 

Aasta põhiteema 

on Muhu 

maalinn, 

identiteediteema

ks Muhu 

looduslikud 

pühapaigad ja 

muinasusund. 
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2.1.2. Uute 

museaalide 

hankimine – 

museaalide 

omandamine 

ostudena või 

annetustena. 

Kogumiskampaania

te korraldamine. 

Annetused-

ostud 

Annetused-

ostud 

Annetuse

d-ostud 

Kogumis- 

kampaania 

teemal: 

Muuseum 

50 

Annetused-

ostud 

Annetused-

ostu 

Annetused-

ostud. 

Annetused-

ostud. 

2.1.3..Kogude 

inventeerimine ja 

hooldustööd. 

Hoidlate 

parendamine. 

Jätkub 

esemekogu 

tekstiilihoidl

a inventuur, 

algab 

kunstikogu 

inventuur. 

Tekstiilikogu 

inventeeritud, 

kunstikogu 

inventeeritud, 

muu 

esemekogu 

inv.jätkub 

Algab 

arhiivikog

u 

inventuur, 

teised 

jätkuvad. 

Algab 

esemekogu 

veel  ühe 

osa 

inventuur ja 

korrastamin

e. 

Inventeerimi

ne ja 

hooldustööd 

jätkuvad. 

Muuseumi 

esemekogu ja 

kunstikogu 

nn 

keldrihoidla 

hoiutingimus

te 

parendamine. 

Hoidlate 

regulaarne 

hooldus. 

Hoiutingimuste 

jälgimine 

muuseumi eri 

hoonetes. 

 

 

Meede 2. Kindlustatakse muuseumi kogudele ja infole virtuaalne kättesaadavus.  

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

 

Museaalide esimese etapi kirjeldamise ja digimise  kava aastateks 2019 – 2025 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kokku 

 

Digitud 5852 6852 7852+ tulme 8852+ tulme 9852+ tulme 10852+ 

tulme 

11852+ 

tulme 

12242+ tulme 12 242+ 

tulme 

 

1.etapis 

kirjeldat

ud 

5300 6300 7300+ tulme 8300+ tulme 9300+ tulme 10300+ 

tulme 

11300+ 

tulme 

12242+ tulme 12242+ 

tulme 

 

Veel 

puudu 

6390/ 

6942 

5390/ 

5942 

4390/ 

4942 

3390/ 

3942 

2390/ 

2942 

1390/ 

1942 

390/ 

942 

0 + tulme + 

andmete 

kontroll  ja 

parandamine 

12242+ 

tulme 
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Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2.2.1.Museaalide 

digimise- 

kirjeldamise kava 

täitmine. Andmete 

sisestamine MuIs-i  

Töö jätkub vastavalt 

uuele museaalide 

esimese etapi 

kirjeldamise ja 

digimise  kavale 

aastateks 2019 – 

2025 

 

Digimine ja 

kirjeldamine 

MuIsis 

vastavalt 

kavale 

Digimine ja 

kirjeldamine 

Digimine ja 

kirjeldamine. 

Digimine ja 

kirjeldamine. 

Digimise ja 

kirjeldamise 

kava on 

täidetud. 

Jooksva 

tulme 

digimine. 

Jooksva 

tulme 

digimine 

2.2.2. Kava 

täitmine kogude 

kaupa. 

Fotokogu 

digitud, 

sisestatud ja 

1.etapis 

kirjeldatud 

Algab 

kunstikogu 

digimine. 

Kunstikogu 

digitud. 

Algab 

arhiivikogu 

digimine. 

Digimine ja 

kirjeldamine 

jätkub. 

Lisaks 

jooksva 

tulme 

digimine ja 

kirjeldamine. 

Esemekogu 

digimine 

jõuab 

lõppfaasi. 

 

Arhiivikogu 

digimine ja 

kirjeldamine. 

Andmete 

sisestamine 

MuIs-, kontroill, 

parandamine. 

Kõik kogud 

on digitud ja 

1.etapis 

kirjeldatud ja 

kättesaadavad 

MuIs-is. 

  

2.2.3.Muuseumi 

veebilehe 

ümberkujundamine 

Koostöös 

vallaga 

üleminek uuele 

platvormile. 

Täiendamine  Lõplik 

üleminek 

uuele lehele. 

 Veebilehe 

ajakohasuse 

analüüsimine. 
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2.2.4.Veebilehe 

pidev uue infoga 

täiendamine, 

virtuaalnäituste 

korraldamine nii 

veebis kui 

ekspositsioonis. 

Muuseumi tegevus 

sotsiaalmeedias. 

Infokioski sisu 

muutmine. 

Virtuaalnäitused 

kodulehel, 

aktiivne 

muuseumi 

tegevus 

sotsiaalmeedias. 

x x Vana 

infokiosk on 

aegunud. 

Uute 

lahenduste 

otsimine. 

Uued 

rakendused 

virtuaalmaailmas 

(muuseumi 

arvutimäng, 

virtuaaltuur 

muusemis või 

Muhus vms.) 

x x x 

 

 

 

EESMÄRK 3 

Püsinäitused on informatiivsed ja atraktiivsed ning annavad külastajaile Muhu ajaloost, kultuurist ja loodusest mitmekülgse pildi. Ajutiste näituste 

valik on mitmekülgne ja aktuaalne, põhiprintsiibiks Muhu- ja muhulastekesksus. 

Tulemusnäitajad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Püsinäitused 5 5 5-6 

(võimalusel 

lisandub 

püsiekspositsioon 

mõnes teises 

Muhu valla 

hoones) 

5-6 

 

6-7 

(võimalusel 

lisandub 

püsiekspositsioon 

mõnes teises 

Muhu valla 

hoones) 

6-7 6-7 6-7 

Ajutised näitused  

( tk.) 

12-15 12-15 16 16 16 max16 

pigem vähem 

kuid 

kvaliteetsed 

16 16 

Sealhulgas 

omanäitused 

12 12 12 12 12 12 12 12 

Sealhulgas 

virtuaalnäitused 

2-4 2-4 3 3 3 3 3 3 

         

 

Meede 1. Arendatakse püsinäitust. 
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Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3.1.1.Püsiekspositsioonide 

uuendamine ja 

täiendamine 

muuseumihoonetes 

  Püsinäitusele 

lisandub mingi 

osa J. Smuulist 

(Smuul 100ks). 

 

Tekstiilinäituse 

uuendamine 

Välja 

kontorihoones. 

(muuseum 50 

auks) 

Talutööriistade 

püsiväljapaneku 

parendamine 

Tooma talus 

Koolimaja 

väljapaneku 

parendamine. 

  

3.1.2. Uue Muhu-

teemalise püsinäituse 

koostamine. 

 

Ideevoor – 

kas 

äsjavalminud 

Muhu 

näituse 

kopeerimine 

või selle 

edasiarendus. 

Näituse 

füüsiline 

teostamine 

Uue 

muhuteemalise 

püsinäituse 

eksponeerimine, 

võimalusel 

mõnes teises 

Muhu valla 

hoones või 

näituse 

edasiarendus 

muuseumis.  

Eelmise aasta 

tegevuse 

jätkamine. 

  Võimalusel 

veel midagi 

üldmuhulist 

püsinäitust 

väljaspool 

muuseumi. 

 

 

 

 

Meede 2. Korraldatakse heal tasemel ajutisi  näitusi vastavalt kogumis- ja uurimistöö aastateemadele, võetakse kasutusele uusi    

 ekspositsioonipindu kõikjal Muhus. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3.2.1. Ajutiste 

näituste, 

sealhulgas 

omanäituste ja 

virtuaalnäitust

e korraldamine 

muuseumis, 

Muhus ja 

Eestis. 

Näitusepindad

e loomine 

väljaspoole 

Muhu 

diasporaa, 

Muhu vald 

30  ja teised 

teemad. 

Muuseumis, 

koolis, 

külakeskuses, 

Muhu 

linnuses ja 

mujal. 

Mälestused 

väinaületamistes

t ja teised 

teemad. 

Muuseumis, 

Kuivastu 

sadamas, Liiva 

infopunktis jm. 

Näitusepind 

Muhu 

vallamajas 

Teemad: 

Juhan Smuul 

100, 

Muhu 

surnuaiad, 

rahvalaulud. 

Uuseumis, 

koolides, 

pastoraadis 

jm. 

Näitusepind 

Peateema: 

Muhu 

Muuseum 

50, 

Muuseumis

, Saaremaa 

muuseumis

, Liival 

infopunktis 

või mujal. 

Näitusepin

Peateema: 

Muhu 

käsitöötraditsi

oonid. 

Muuseumis, 

käsitööseltside

s  ja mujal. 

Peateema: 

Muhu murrak. 

Koolides, 

külakeskuses 

ja mujal. 

Näitused 

peateemal 

Muhu 

maalinn 

koostamine, 

identiteedi-

teemal 

pühapaigad ja 

muinasusund 

ning kõrval-

teemadel. 

Näitused 

peateemal Muhu 

maalinn 800, 

identiteediteemal 

pühapaigad ja 

muinasusund 

ning 

kõrvalteemadel. 
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muuseumi ja 

nende aktiivne 

kasutamine. 

Võimalik uus 

näitusepind 

Väljal 

kontorihoone

s 

Renoveeritu

d Hellamaa 

külakeskuse

s 

d Liiva 

infopunktis 

 

Meede3. Muuseum koostab ja levitab oma rändnäitusi, osaleb ühisnäitustel ning vahendab koostööpartnerite näitusi. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3.3.1. Muhut ja 

muuseumi tutvustava 

rändnäituse loomine, 

ühisnäituste loomine ja 

eksponeerimine. 

Võimalikud 

ühisnäitused 

Lääne-eesti 

muuseumidega 

Muhut ja 

muuseumi 

tutvustava  

(eesti ja 

inglise 

keelse) 

näituse 

koostamine 

 

Näitus 

algab 

rändamist. 

Mingi 

koostöö 

Utajärviga 

või 

Hailuotoga 

Mingi 

näitusealane 

koostöö 

Kuldigaga 

ja /või 

Laucienega. 

Mitmesugused 

näituste 

vahetused. 

Muhu linnuse 

aardenäitus 

ja/või mingi 

hiitenäitus 

külalisnäitusena 

Muhus. 

Aardenäituse/ 

hiitenäituse 

jätk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESMÄRK 4  

Muuseum on jätkuvalt atraktiivne külastuskoht, aktiivne haridus- ja kultuurikeskus. 

Tulemusnäitajad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Külastajate arv kokku 16000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 

Üksikkülastajad 10000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 

Ekskursandid  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
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Õpilasekskursioonide 

külastuste arv (õpilased-

ekskursandid) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Kultuurisündmuste arv 

 (kontserdid, teatrietendused, 

loengud jms.) 

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20 

Pigem 

vähem aga 

häid üritusi. 

20 

Ajutised näitused (tk.) 12-15 12-15 16 16 16 Max16 16 16 

Haridusprogrammid (tk.) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Korraldatud muuseumitundide 

arv 

20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Muuseumitundide külastuste 

arv 

800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 

 

Meede 1. Muuseumi turundatakse aktiivselt. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

4.1.1.Tootepakettid

e loomine, 

täiendamine ja 

levitamine koostöös 

turismiettevõtete ja 

organisatsioonidega 

ja teiste 

muuseumidega. 

Koostööpakett 

Saaremaa Muuseumiga, 

infovahetus Lääne-Eesti 

muuseumitega. 

Pidev koostöö Muhu 

turismiassotsiatsiooniga

. 

Mitmesugused lepped 

reisikorraldajatega. 

Vastastikune 

reklaamimin

e Hiiumaa 

muuseumiga. 

Eelnevte 

tegevuste 

jätkamine. 

Aktiivsem 

koostöö 

lääne-Eesti 

Turismiga. 

Mingi 

ühisettevõtmin

e Saaremaa 

Muuseumiga 

nt.koos 

messile. 

Aktiivsem 

osalemine 

Muhu 

turismiettevõtet

e võrgustikus, 

tihedam side 

Visit 

Saaremaaga. 

Eelnevate 

tegevusteg

a 

jätkamine. 

Vajadusel 

ja 

võimaluse

l tekib 

muuseumi 

e-pood 

Koostöö 

tihenda-

mine 

Koguva 

ettevõte-

tega 

4.1.3.Muuseumi 

suveniiri konkursi 

läbiviimine ja uute 

toodete 

kasutuselevõtt 

Kadakast 

muuseumimeened. 

 Konkurss. Uued tooted 

kasutuses. 
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4.1.4. Osalemine 

messil, laadal, 

mõnel muul 

suuremal 

sündmusel 

muuseumi stendi, 

müügileti või 

reklaamboksiga 

Osalemine messidel ja/või 

laatadel 

Vastavalt koostöö plaanidele 

Lääne-Eesti muuseumidega 

 

Vastavalt 

võimalustele 

 
Vastavalt 

võimalustel

e 

Vastavalt 

võimalustele ja 

vajadusele 

muuseum osaleb 

vähemalt ühel 

turismimessil 

koos muhulaste 

ja saarlastega. 

Vastavalt 

võimalustele ja 

vajadusele. 

Vastavalt 

võimalustel

e ja 

vajadusele. 

 Vastavalt 

võimalus-

tele ja 

vajaduste

-le 

4.1.5. Muuseumi 

reklaamimine 

turismiportaalides, 

kataloogides ja 

mujal 

Läbimõeldult, suund 

väiksemale kulule. 
 

Jätkub sama 

suund 
Jätkub sama 

suund 
Jätkub sama 

suund 
Analüüs. Jätkub sama 

suund või 

toimub 

uute 

kanalite 

otsing. 

Kasutusel 

mingi uus 

kanal lisaks 

eelnevatele

. 

 

 

 

Meede 2. Aastaringselt korraldatakse heal  tasemel haridus- ja kultuurisündmusi, mis on seotud kogumis-ja uurimistöö aastateemadega. 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

4.2.1. Igaaastase 

kultuurisündmuste 

plaani koostamine ja 

rakendamine. 

Kultuurisündmuste 

sidumine iga-aastase 

identiteediteemaga 

ning uurimistööde-, 

trükiste ja 

kogumiskavaga 

(aastateemadega), 

seos näitusteplaaniga. 

Id.teema: 

Muhu 

Murrak, 

 

lisaks 

Muhu 

diasporaa, 

Muhu vald 30  

ja teised 

teemad. 

Id:teema:Mu

hu-

mustrilised 

visuaalid, 

Lisaks 

Mälestused 

väinaületami

sest jm. 

Aastateema: 

Juhan Smuul 

100 

 

Id.teemad: 

Muhu 

kirjandus 

Muhu 

laulutraditsio

on 

Aastateema: 

Muhu 

Muuseum 50 

Id.teema: 

Muhu 

Muuseum kui 

Muhu 

identiteedi 

hoidja ja 

tugevdaja. 

 

 

Id.teema: 

Muhu käsitöö 

traditsioonid 

jm. 

 

 

Lisaks 

nõukogude 

sõjaväebaasid 

ja piirivalve 

jms. 

Aasta ja 

id.teema: 

Muhu Murrak 

 

Lisaks 

kõrvalteemadel 

üritused. 

Kultuurisündm

used 

aastateemal 

Muhu maalinn 

 

Sündmused 

id.teemal: 

Looduslikud 

pühapaigad ja  

muinasusund 

Sündmused 

aastateemal 

Muhu 

maalinn 800 

ja  

Id.teemal 

Loodusli-

kud 

pühapaigad 

ja  muinas-

usund 
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4.2.2. Järjepidev 

muuseumipedagoogil

ine töö: 

pedagoogilised 

programmid 

näitustele,  

Regulaarne koostöö 

Muhu ja Ida-

Saaremaa 

haridusasutustega, 

lastele ja peredele 

harivate ja huvitavate 

tegevuste pakkumine 

muuseumis. 

Muuseum 

aitab kaasa 

Muhu aabitsa 

tekkele, 

kasutab muhu 

murrakut oma 

üritustel, 

viib läbi 

muuseumitun

de koolides ja 

lasteaedades. 

Regulaarne 

rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine.  

Mitmesuguse

d 

muhumusrtri

lised 

töölehed 

muuseumis, 

murdekeelse

d üritused, 

mängunurga 

arendamine 

jms. 

J.Smuuli 

teemaline 

otsimismäng 

muuseumis, 

Muhu 

rahvalaulude 

tutvustamine, 

luuletuste 

kirjutamise 

aktsioon jms. 

Mälumängud 

muuseumis, 

Regulaarne 

rahvakalendri 

tähtpäevade 

tähistamine 

 

Muhu käsitöö 

õpitoad, 

Muhu suure 

käsitöölaada 

korraldamises 

osalemine, 

näitusmüügid 

jne. 

Muuseum 

aitab kaasa 

uute 

muhumurdelist

e 

õppematerjalid

e valmimisele. 

Ülemuhuline 

ekskursioon 

“Innlid, 

mualjad ja 

nõiad” on 

aktiivses 

kasutuses. 

Ped. prog-

rammid 

Muhu 

maalinnast, 

looduslikest 

pühapaikad

est ja 

muinasusun

dist. 

 

EESMÄRK 5  

Muuseumi eksponaathooned on  remonditud ja territoorium  hooldatud, 

mis võimaldab korraldada heal tasemel näitusi ning  teisi harivaid ja meelelahutuslikke sündmusi. 

Tulemusnäitajad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Korrastatakse 

/remonditakse 

hooneid(tk) 

2 2 2 2 2 1 2 2 

Ekspositsioonipind 

(m2) 

 

880 

(võimalusel 

kontoriruumide 

arvelt 

näitusepinna 

laiendus ja 

lisapind Muhu 

maalinnusel) 

890 

(võimalusel 

lisapinnad  

Muhu 

vallamajas ja 

renoveeritud 

Hellamaa 

külakeskuses) 

890 

(võimalusel 

lisapinnad  

Muhu 

vallamajas ja 

renoveeritud 

Hellamaa 

külakeskuses) 

880 

Tegelikkuses 

varasemalt 

kujunenud 

selline pind 

(+ 

võimalusel 

näitusepind 

Liival 

infopunktis 

või Muhu 

majas) 

880 880 880 880 
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Fondihoidlate 

pindala (m2) 

 

330(keldriruumide 

parem 

ärakasutamine) 

330 330 330 

(uuendada 

lepingut 

Välja 

sepikoja 

kasutamiseks 

hoidlana) 

330 330   

 

 

Meede 1. Regulaarselt remonditakse ja hooldatakse muuseumi hooneid ja territooriumi. 

 Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.1.1. 

Roogkatuste 

ehitus ja 

hooldus. 

 Katuseharja

de uus 

ekspertiis 

 Katuste 

seisundite 

jälgimine. 

 Tooma talu 

rehielamu  

katuse remont -  

Sigade lauda ja 

Täkulauda osa. 

Katuste 

seisundite 

hindamine. 

Vajadusel 

Põhuküünile 

uus 

katusehari. 

5.1.2. 

Laudkatuste, 

paatide, 

väravate 

hooldus 

(tõrvamine) 

 Paatide 

tõrvamine. 

Katuste tõrvamine 

- Välja ning 

Tooma sepikojad 

ja suveköök. 

Eemu kioski 

katus ja paadid 

muuseumis 

Väravate 

parandused, 

tõrvamine. 

 Laudkatuste 

tõrvamine. 

 

5.1.3. 

Tuulikute 

remont ja 

hooldus. 

Tooma 

veski 

tiibade 

remont 

Seisundite 

hindamine 

Seisundi 

hindamine, 

väikesed 

hooldustööd. 

Eemu veski 

vajalike 

parandustööde 

nimekirjastami

ne 

Hooldustööd 

Tooma ja 

Andruse 

veskis. 

Parandustööd 

Eemu veskis. 

 Eemu veskile 

kaks  uut 

tiiba. 

Vajadusel ja 

võimalusel 

sõlmida 

sobiva 

firmaga  

Veskite 

hooldusleping 

5.1.4. Parkla 

rajatiste 

remont ja 

hooldus. 

Parkla 

laiendus 

ja 

remont 

(sõltub 

vallast). 

Parkla WC 

ümberehitus 

(inva-WC) 

Parkla ja wc 

laiendus ja 

ümberehitus. 

Parkla on 

valmis. 

Regulaarne 

hooldus, 

Teadetetahvli 

ja muu 

Parklasse 

Kiirtoidu 

pakkumise 

vajaduse 

selgitamine. 

 

Vajadusel ja 

võimalusel 

kiirtoitlustaja 

parkla 

haljasalale. 
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Parkla 

WC 

ümbereh

itus 

(inva-

WC) 

 

pisiinventari 

soetamine ja 

kasutuselevõtt. 

Muhupärane 

kiirtoit. 

Parkla wc katuse 

hooldus. 

5.1.5. 

Kiviaedade 

remont 

 

x 

 

   Väravasuude 

ümberladumine, 

uued 

väravapostid. 

  Seisundite 

hindamine. 

5.1.6. 

Hoonete 

akende ja 

uste 

restaureeri-

mine 

 Koolielu 

aknad 

Välja kontori-

hoone esimese 

korruse akende 

värvimine. 

Välja 

kontorihoone 

keldriakende 

remont 

Välja 

kontorihoone 

teise korruse 

akende 

värvimine. 

Aitade ja 

keldrite uksed. 

 Aitade, 

sepikoja, 

suveköögi jne 

akende 

kittimine. 

5.1.7. 

Koguva 

magasiaida 

rekonstrueeri

mine ja 

kasutusele-

võtt 

(virtuaalait, 

vabaõhulava 

jms.) 

    Kasutamine 

ajutise lavana 

suveüritusel 

Elektri-ühenduse 

tegemine 

 

 

 

 

 

 

Vabaõhulava 

/virtuaalaida 

ehitus, 

kasutuselevõt 

 

5.1.8. 

Elektritööd 

muuseumis 

  

 Elektriühen

dus Tooma 

Suveköögile 

ja 

Suvelaudale 

Valgustus näituste 

jaoks Suvelaudale 

(saunale) 

Valgustuse 

arendamine 

Suvelaudas ja 

Suveköögis. 

 Elektriühendus 

vabaõhulavale. 

  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.1.9. Eemu 

eksposit-

sioonilaienda

Eemu 

eksposit

sioni 

  Rendileandmi-

se võimaluste 

uurimine. 

Eemu veski 

rendile andmine. 

 Ekspositsioo-

ni täienda- 

Üritused ja 

giidituurid 

Muhu 
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-mine ja 

kaitsekraavi- 

de 

taastamine 

täienda

mine 

Muhu 

linnuse 

temaatik

aga. 

mine Muhu 

linnuse 

temaatikaga. 

maalinnale, 

algusega 

Eemult või 

sellega 

seotult. 

5.1.10. 

Koguva 

Kunstitalli 

remont 

Kunstita

llile uus  

küttelah

endus. 

Kunstitalli 

terassile 

uued lauad-

pingid. 

Vajadusel 

Kunstitalli uus 

tulekahju ja/või 

valvesignalisatsioo

nisüsteem 

Uus helisüsteem, 

ekraan. 

 

 

Saalile 

küttelahendus, 

uus projektor, 

mööbel. 

Seminari ja 

kino võimekus. 

Kunstitall veel 

aktiivsemas 

kasutuses 

(seminar, 

kontsert jms) 

Vajadusel ja 

võimalusel uus 

tulekahjusignalis

atsioon. 

  

5.1.11. 

Remonditöö

d muuseumi 

infopunktis 

Liiva 

pastoraadi-

hoones. 

  Pastoraadihoone 

temaatika asendub 

infopunkti, Muhu 

majaga vms. 

Vajadusel 

remonttööd 

seoses 

näitusepinnaga 

Infopunktis 

Liiva 

keskväljakul. 

    

5.1.12.Muus

eumi osalus 

Muhu 

maalinna 

korrastamisel 

ja 

kasutuselevõ

tul. 

x x  Osalemine 

korrastustalgut

el. 

 Osalus teema – 

aastate 

ettevalmistustes. 

Giidituurid Aktiivne 

osalus Muhu 

maalinn 800 

üritustes. 

5.1.13.Muus

eumi 

kontorihoone 

tööruumide 

remont. 

Välja  

kamina-

ruumi ja 

teiste 

näitusep

indade 

remont 

  

 

Kamina 

remont 

 Kontorihoone 

keldris asuva 

peamise 

fondihoidla 

tingimuste 

ekspertiis ja 

Tööd 

keldriruumi- 

des vastavalt 

kavandatule. 
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vajalike tööde 

kavandamine. 

5.1.14. 

Muuseumi 

haljastuse 

korrastamine 

Suurte 

puude 

võrade 

hooldus. 

Vastavalt 

vajadusele. 

Vastavalt 

vajadusele. 

Tooma talu 

kõrghaljastuse  

hooldamine 

(saagimine, 

kärpimine 

jms.) 

Tooma talu 

kõrghaljastuse 

hooldamine. 

Tööd jätkuvad 
 

 

 

 

 

  

5.1.15. 

Muuseumile 

majandushoo

ne 

ehitamine. 

 

  Majandus-hoone 

saamise võimaluste 

uurimine. 

Muuseumile 

majandus- 

hoone 

(garaaž, kuur 

vms.) 

Soetamis-

võimaluste 

selgitamine. 

Ettevalmistused Muuseumile 

majandushoone 

(garaaž, kuur 

vms. 

murutraktorile, 

ja teistele 

seadmetele) 

ehitamine või 

mõne 

olemasoleva 

hoone 

ostmine/rentimin

e ja remont. 

Vajadusel 

jätkuprojekt 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

 

 

Meede 2. Tagatakse töökeskkonna ja külastajate turvalisus. 

Tegevused 2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.2.1. Tulekahjusignali-

satsiooni täiendamine ja 

regulaarne hooldus. 

 

x 

 
 

X 

 

Kunstitalli 

uus süsteem 

Täiendamine, 

hooldus 

x x x x 

5.2.2. Esmaabivahendite 

täiendamine, koolitused. 

Täiendamine, 

koolitus. 

Uued 

komplektid 

Täiendamine, 

koolitus. 

x Uued 

komplektid 

Täiendamine 

ja koolitus. 

x x 
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5.2.3.Tuletõrjevahendite 

korrastamine ja 

soetamine 

 x  x   x  

  

Meede 3. Soetatakse vajalikku  inventari. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.3.1. 

Mitmesuguste 

viitade, 

infotahvlite 

soetamine ja 

paigaldamine 

muuseumi 

territooriumidel

e. 

Stendid ja 

viidad 

pärandkultuu

ri objektidele 

Muhus 

 

Stendide 

värskendami

ne Eemul. 

Vastavalt 

vajadusele. 

Muuseumi 

reklaamstend 

Liivale 

(uuele 

keskuseplatsi

le ja /või 

Muhu majja) 

Viitade 

värskendami

ne Muuseumi 

territooriumil

. 

  Vastavalt 

vajadusele uued 

nö põhisildid 

muuseumi talude 

väravatesse. 

5.3.3. Uue 

murutraktori 

või muud tüüpi 

territooriumi-

korrastusmasin

a ost. 

Uus 

Murutraktor 

on aktiivses 

kasutuses. 

Lehepuhuri 

ost. 

Auto 

järelkäru ost. 

Lehepuhuri 

ost. 

  Vajadusel 

uue 

murutraktori 

ost. 

 

5.3.4. 

Kaasaegsete 

interaktiivsete 

seadmete 

ostmine 

ekspositsiooni 

täiendamiseks. 

 X 

(vastavalt 

tekkivatele 

võimalustele 

kas seadme ost 

või kasutus 

muul 

tingimusel) 

Seade Tooma 

talu 

ekspositsioon

is aktiivses 

kasutuses. 

 Uue 

infokioski 

vajaduse 

selgitamine, 

uue otsimine.  

Uus infokioski 

või mõni muu 

interaktiivse 

lahenduse 

hankimine ja 

töösserakendami

ne. 

 Analüüs – kas ja 

millist seadet on 

vaja 

püsiekspositsioo

ni. 

5.3.5. 

Fondihoidlatess

e vajaliku 

inventari 

soetamine 

Karbid, 

riiulid, 

koitõrje-

vahendid. 

x  Hoidlasse 

(kontorihoon

e 

keldriruumid

) uued 

mahukad 

metallriiulid. 

Välja 

kontorihoone 

hoidla 

kliimaseadm

e ekspertiis 

ja uue valik. 

Mingi uus 

kliimaseade 

hoidlasse. 

Analüüs – 

millised on 

hoiutingimus

ed muuseumi 

erinevates 

hoonetes. 

Tegutsemine 

vastavalt 

analüüsile. 
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5.3.6. 

Töötajatele uue 

vormiriietuse 

soetamine. 

 x Vormiriietus

e 

kavandamine

, tellimine. 

Vormiriietus

e või mingi 

osa sellest (t-

särgid või 

fliis) 

kasutuselevõt

t. 

 Majandustööde 

riietus. 

 Analüüs – kas on 

vaja muuta 

riietust, logo, 

vihmakindlust 

jms. 

5.3.7. 

Majandustööde 

jaoks vajaliku 

inventari 

regulaarne 

soetamine 

 

x x x x x x x x 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

 

 

 

 

EESMÄRK 6. 

Muuseum on hästi toimiv, professionaalsete ja  motiveeritud töötajatega  organisatsioon.  

Tulemusnäitaja

d 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Muuseumi tulud 

katavad või 

ületavad kulusid 

x x x x x x x x 

Ametikohtade 

arv 

4,8 + 4,75/4,5 5,3 + 4,75/4,5 

 

5,3 +4,75/4,5 4,75 + 3 4,75 + 3 5 + 4 5 + 6 5+6 
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Uute 

ametikohtade 

loomise vajadus 

Vastavalt 

vajadusele ja 

võimalustele 

muutuvad ja 

rahastatakse 

suviste töötajate 

kohad. 

Lisaks 

mittekoosseisuline 

digiteerija või 

andmete sisestaja. 

Suurendada 

varahoidja 

kohta. Suvised 

töökohad 

samaks. 

 

Lisaks 

mittekoosseis

uline 

digiteerija või 

andmete 

sisestaja. 

Vajadusel lisaks 

mittekoosseisulin

e digiteerija või 

andmete sisestaja. 

 

Seoses 

kujunendud 

majandusolukorra

ga korrigeerida 

kohtade arvusid. 

Võimalikult 

miinimum. 

Luua aastaringne 

klienditeenindaja 

koht. 

Suurendada 

varahoidja kohta, 

eesmärgiga 

parandada 

museaalide 

hooldamist. 

Rakendada töösse 

aastaringne 

klienditeenindaja 

koht. 

 

Vajadusel ja 

võimalusel 

lepingulised 

lisatöötajad 

(majandustöö, 

teenindus) 

Sama Suurendada 

teaduri kohta 

täiskohani, 

eesmärgiga 

parandada 

uurimistööd. 

Võimalusel 

suurendada 

suviste 

klienditeen

indajate 

arvu, 

eesmärgiga 

paremini 

toime tulla 

kasvanud 

külastajate 

arvuga. 

 

Muuseumi 

juhtimine 

Uus juhataja asub 

tööle. 

Osalemine 

juhtimiskoolit

ustel 

Osalemine 

museoloogilistel 

koolitustel 

 Tõenäoliselt 

konkurss 

juhataja kohale 

Uus juhataja 

asus tööle. 

  

 

 

Muuseumi 

nõukoda  

 

Regulaarsed 

koosolekud 

 

 

x 

 

x 

Uus nõukoda 

asub tööle. 

Nõukoda aitab 

kirjutada uut 

arengukava 

2025 – 2030 

(2035) 

x Uus 

nõukoda 

asub tööle 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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Meede 1. Tagatakse muuseumi stabiilne ja piisav finantseerimine. 

Tegevused 2020 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

6.1.1. Rahastamine läbi valla eelarve. 

Igaaastane läbimõeldud ja korrektne 

eelarve koostamine. 

x x x x x x x x 

6.1.2. Tegevustoetus 

Kultuuriministeeriumilt. 

Igaaastane korrektne aruandlus ja 

tegevuskavade esitamine. 

X 

Õnnestus saada 

tegevustoetus 

2020 

X 

Mitme-

aastane 

leping 

x x x x x x 

6.1.3. Lisarahastuse taotlemine 

muuseumi kultuurisündmusteks, 

trükisteks, seadmetele, näituste 

koostamiseks jms. 

(Kulka ja muud fondid) 

X 
Lisarahastuse 

otsimine 

kultuuriüritusteks, 

näituste 

valmistamiseks 

jms. 

x x x x x x x 

6.1.4. Sponsorite otsing ja 

koostöölepingute sõlmimine 

 

x   x    x 

 

 

 

Meede 2. Tõstetakse töötajate kvalifikatsiooni ja motiveeritust. 

Tegevused 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

6.2.1. Töötajate 

täiendõppes 

osalemine 

x x x x x x x x 
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6.2.2. Töötajate 

motivatsioonisüsteemi 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

 

Lisatasufondi 

suurendamine. 

Võimalusel 

varahoidja 

koha 

suurendamine 

ja 

palgamäärade 

tõstmine 

Lisatasu 

kaupade 

läbimüügilt. 

Palgatõusud 

kõigile. 

Giiditasu 

suurendamine 

 

Motivatsiooni 

päev 

töötajatele. 

 Õppeekskursioonid 

muuseumidesse. 

 

 
Koostas Meelis Mereäär, juhataja 2019, 2022, 


