Protokoll
Eesti Muuseumiühingu üldkoosolek Kuressaares 29. mail 2017.a.
Algus kell 12
Koosolekul osales 150 EMÜ liiget (isiklikult kohal 87, pabervolitusega 20, digitaalse volitusega 43).

Päevakord:
1. Koosoleku avamine.
2. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
3. Aasta tegevusaruanne.
4. Majandusaruanne.
5. Revisjonikomisjoni aruanne.
6. Ülevaade Muuseumiööst.
7. NEMO 2016.
8. Narva festival.
9. Jooksavad küsimused.
10. Uue juhatuse liikme valimine

1. Koosoleku avas EMÜ esimees Maarja Vaino.

2. Päevakord kinnitati ühel häälel. Koosoleku juhatajaks valiti Maarja Vaino, protokollijaks Terje Lõbu.

3. Maarja Vaino andis ülevaate EMÜ tegevusest viimase aasta jooksul.
Muuseumiöö teemaks 2016.a. oli „ Öös on laineid“, külastajaid oli üle 106 000 inimese.
2016. a. aastakoosolek toimus Keilas, järgmisel päeval oli väljasõit Padisele ja Keila-Joale.
Muuseumisõbra tiitel, antakse alates eelmisest aastast koos Muuseumiöö vabatahtlike
tunnustamisüritusega. Muuseumisõbraks sai Jelena Tšekulajeva.

Balti Museoloogiakool toimus Lätis Cesises.
Narva festivali teemaks oli „Muuseumi tehnoloogiad“ ning kolm muuseumit tutvustasid oma
tulevikuplaane. Toimus ekskursioon Narva Elektrijaama. Festivalil osales 132 muuseumitöötajat.
Varem toimunud üritustest jäid ära Mardilaat ja välisreis.
Mardilaadal ei osaletud, kuna EMÜlt küsiti raha samal tasemel kui äriühingutelt. Polnud mõtet raha
selle alla panna, kuigi Soome turg on oluline.
Plaanitud reis Saksamaale jäi ära osalejate puudumisel, kuna reisi hind oli liiga kõrge. Jõudsime
järeldusele, et kui korraldada reise, siis võib-olla maadesse, kuhu igaüks pole ise valmis reisi
korraldama – Ukraina, Gruusia vms. Paluti käega märku anda, kas EMÜ võiks edaspidi reise
korraldada – 31 inimest oli selle poolt, et EMÜ võiks edaspidi ikkagi välisreiside korraldamisega
tegelda.
Möödunud tegevusaastal toimus Muuseum.ee uuendamine. Uus platvorm on ette valmistatud,
tarvis veel sisu luua. Koosolekul näidati, milline on uus sisuleht, juurde tuleb ka muuseumide kaart.
Eraldi pääseb EMÜ põhitegevuste juurde , näiteks Muuseumiöö jne. Kuna nüüd on ka EMÜ osaline
Muuseumigala läbiviimisel, on ka selle alaleht uuel Muuseum.ee lehel. Muuseum.ee kujundas firma
Okia ja loodetavasti saab see valmis sügiseks.
Töös on ajakiri Muuseum. Kuna trükivariant ei jõudnud inimesteni, siis otsustati, et mõistlik on teha
ajakiri veebipõhine, trükisena anda see välja 1-2 aasta järel.
Tegeldud on uute liikmekaartidega, vanad vahetati plastikkaartide vastu. Fotod saata Evele
(paberfoto) või Dagmarile (digifoto). 2017 kehtivad veel nii paber- kui plastikkaardid.
Eelmisel aastal toimus üks seminar (Grete Arro), sel aastal kaks seminari. Tahaksime, et EMÜ poolt
oleks aastas 3-4 harivat seminari.
Plaanis koguhoidja käsiraamat, millega tegeleb mitu erinevat töögruppi. Oleme huvitatud, et kõik
pädevad inimesed saaksid selles osas omavahel kokku, et teha uus raamat muuseumitöötajatele
kättesaadavaks. Seni tegeldud teema kaardistamisega. Loodame, et 2018. a. saab see PDF-ina kõigile
kättesaadavaks.
Koosoleku juhataja küsis, kas liikmetel on aruande osas küsimusi või etteheiteid? Ei olnud.
Ettepanek aruanne kinnitada. Vastu polnud keegi.

4. Majandusaruanne vt. protokolli lisana.
Maarja Vaino seletas aruandetabelid lahti ning põhjendas kulutusi. Sealjuures järgmisse aastasse
jäeti umbes 1000 eurot, et aasta algul saaks ühing tegutseda, kuna kultuuriministeeriumi raha

5. Revisjonikomisjoni aruande esitas Tõnu Pani.

Revisjonikomisjon oli koos 26.aprillil Tammsaare muuseumis, kus vaatas aasta- ja majandusaruannet.
Suuri puudusi polnud. Paar allkirja oli puudus, need said korda. Võrreldes eelmiste aastatega
raamatupidamine palju rohkem korras. Majanduskulud olid põhjendatud. Juhatuse koosolekuid
piisavalt olnud. Revisjonikomisjonil oli kaks ettepanekut: 1. Varasematel aastatel vastuvõetud
otsused võiks iga aasta algul kausta algusse lisada, nii lihtsam juhatusel ja revisjonikomisjonil. 2. Oleks
kasulik aasta alguses kirja panna planeeritavad tegevused ja summad (ehkki projektimajanduses see
raske). Revisjonikomisjon tegi kvoorumile ettepaneku, et majandustegevuse aruande võib kinnitada.
Kinnitati, vastuhääli ei olnud.

6. Muuseumiööst 2017 võttis osa 117 000 inimest. Teema „ÖÖs on mänge“ oli hea teema, mis
võimaldas rohkesti tegevusi. Huvi muuseumide vastu pole läinud üle, pigem kinnistunud.
Triin Männik rääkis, et Muuseumiööst saime palju tagasisidet. Teema oli hea ja suutsime sel korral
teema varem kui varasematel aastatel välja kuulutada. Lõuna-Eestis öeldi (Võru, Valga) , kus
langused, et inimesed sõitsid sealt ERMi. Oleks tarvis teha keskendunum Muuseumiöö publikuuuring. Sel aastal oli võõrkeelne info varakult välja saadetud. Lätist oli Tallinnasse ja Tartusse eraldi
buss külastajatega. Edasi – kas tahame tuua välispublikut? Palju oli vene publikut, sest programm oli
ka vene keeles.

7. NEMO 2016 üritusest kõneles Piret Õunapuu. NEMO on Euroopa organisatsioon, mille liige me
oleme. NEMO esindab muuseume Euroopa Nõukogus. NEMO konverents toimub igal aastal
novembris. Kui EMÜ koosneb muuseumitöötajatest, siis teiste riikide muuseumiühing koosneb
muuseumidest. – seega kõik EMÜ liikmed on selle liikmed. Eelmisel aastal NEMO konverents
Karlsruhes , Eestist esindasid Piret Õunapuu ja Urmas Dresen. „Raha loeb“ oli eelmise konverentsi
teema. Ettekanded olid seinast seina – ühed leidsid, et muuseumid peavad ise ennast majandama,
teised – oleme esindatud Euroopa Nõukogus, peame sealt raha saama. Konverentsil 33 ettekannet.
NEMO on plaaninud ammu, et teha oma konverents Eestis. Aastast 2014 on NEMO esimees Šveitsi
Muuseumiühingu esimees.

8. Narva festival eest sel aastal vastutab Kaarel Antons, tänavuse teema tööpealkiri on „ Muuseum ja
kogud“. Peaesineja Roberto Nardi, kes esines oma projektiga Dubrovnikus eelmisel aastal. Kõik, kel
mõni hea kogemus või projekt seoses kogudega, andke endast märku. Nagu ikka, Narva festival
toimub septembri viimane esmaspäev-teisipäev. Konverents Narva Kolledžis, õhtul pidu linnuses.

9. Jooksvad küsimused:
Liikmekaardid, millest oli juttu ka eespool.

10. Uue juhatuse liikme valimine
Juhatuse liikme vahetuse taust – Maarja soovib tagasi astuda nii EMÜ esimehe kui ka juhatuse
kohast. Põhjus selles, et alates 2. jaanuarist toimus Tallinna Linnamuuseumi ümberstruktureerimine
ja tehti Tallinna Kirjanduskeskus, mille juhataja on Maarja. Seoses sellega tuleb Maarjal täita terve
rida ülesandeid, mis võtab puhtfüüsiliselt palju energiat ning ei saa EMÜs tööd enam korralikult teha.
Uue juhatuse liikmeks esitati kolm kandidaati:
Marge Pärnits – Tartu Mänguasjamuuseum
Kerttu Männiste – Eesti Kunstimuuseum
Kadri Rannala – Eesti Tervishoiumuuseum
Küsimus saalist: Eelmisel korral (st juhatuse valimisel) jäi inimesi joone alla, kas nendest ei saa
kedagi? Kas sellist varianti ei kaalutud? Maarja vastus: Ei kaalunud seda võimalust. Praegune
valimine tundus demokraatlikum.
Valimiseks anti 5-10 minutit aega. Sedelid luges üle häältelugemiskomisjon. Tulemused olid: Marge
Pärnits 55 häält, Kerttu Männiste 44 häält, Kadri Rannala 34 häält. Neljal sedelil oli Eve Otstaveli
nimi ja rikutud oli 4 sedelit.
Seega uueks juhatuse liikmeks sai Marge Pärnits.
Koosolek lõppes kell 14. 10

Koosoleku juhataja Maarja Vaino
Koosoleku protokollija Terje Lõbu

