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Kokkuvõte muuseumivõrgustiku kohtumisest
09.01.2017 Eesti Piimandusmuuseumis
1. Tutvumine Eesti Piimandusmuuseumi uue väljapanekuga.
Piimandusmuuseumi direktor Ants Välimäe tutvustas alustuseks uue näituse „Piimandus Nõukogude
Eestis 1940-1990“ saamislugu. Sellele järgnevalt said osalejad võimuse kahes muuseumitoas välja
pandud näitusega ka tutvuda. Tegemist on kokkuvõttega 50 aastasest perioodist, suur enamus
materjalidest saadud Saaremaalt. Ühes ruumis sisustatud direktori kabinet, mida saab soovi korral
kasutada ka koosolekute ruumina. Direktori kabineti seinal on eksponeeritud piimatööstuse
direktorite fotod – tegemist on nn kuulsuste alleega.
2. Kuidas möödus jõulukuu meie muuseumidel? Milliseid tegevusi tehti, missuguseid kogemusi
saadi?
* Koeru Vallamuuseum (Uno Aan) – muuseumis on kajastatud kihelkonna ajalugu, inimeste eluolu
jne. 14. detsembril toimus avatud seminar „Kunstnik Aino Bach ja Koeru“, osalejaid oli üle 150
inimese. Praegu valmistatakse koostöös Tartu muuseumiga ette 11. märtsil 2017 Koerus toimuvat
Karl Ernst von Baeri konverentsi.
* Sargvere Mõisa muuseum (Reet Muru) – Järvamaa muuseumi põllede näitusel oli väljas 7
Sargvere põlle. Pärast nende tagasisaamist pandi need välja Sargvere muuseumisse, lisaks veel köögi
ilurätid ja ilukardinad ning mõisaaegsed põlled.
* Eesti Jalgrattamuuseum (Valdo Praust) – tingituna ruumide temperatuurist on tegevus orienteeritud
peamiselt soojemale ajale. Eelneval kokkuleppel on muuseumi külastamine siiski võimalik ka
talvekuudel. Novembris 2016 toimus Jalgratta ajaloo konverents, muuseum sai tootjatelt uue
eksponaadi.
* A.H.Tammsaare muuseum Vargamäel (Reelika Räim) – detsembris korraldati jõuluprogrammi
„Jõulukommetest Tammsaare peres“, toimusid erinevad töötoad – käsitöö, mängud, ennustused.
Osales ca 400 õpilast, meeldis nii õpilastele kui õpetajatele, huvi oli ka laiem.
* Eesti Piimandusmuuseum (Tiina Lippant) – korraldati päkapikumaad, kuigi suvel oli otsustatud, et
eraldi jõuluprogrammi (Peetrikese jõulumaa) enam ei tehta. Küpsetati piparkooke, söödi neid
piimaga, loeti jõululuuletusi. Kogemus ja õppetund - teises rollis tegutsemine võtab liiga palju
energiat, järgmisel aastal teha pigem koostööd Pilistvere kogudusega. Registreerimisel kindlasti
täpsustada, millised inimesed on grupis ning missugust programmi oodatakse, muidu võib
omapärasesse olukorda sattuda. 
* Eesti Ringhäälingumuuseum (Juhan Sihver) – omas majas jõulude ajal midagi ei tee. Toimib hea
koostöö Wile Farmi jõulumaaga (raadiosaated jõulumaal, video jäädvustused) – ühiselt lihtsam
reklaamida ja tulusam korraldada. Üldiselt ikkagi väga energiamahukas ettevõtmine, mõnikord on
raske lapsi kaamerate ette saada. Lastega tuleb teha lustiga!
Lisaks tähistati detsembris ringhäälingu 90. aastapäeva.
* Järva-Jaani muuseumid (tuletõrjemuuseum, kinomuuseum, vanatehnika varjupaik, valla muuseum)
- Tuve Kärneri sõnul on viimase aja tegevus lähtunud arenduseks eraldatud toetusest. Inimesed on
pärast „rahasüstist“ teadasaamist jagunenud 3 gruppi – õnnitlejad, kadetsejad, kaasatundjad.
Esimene hange kahjuks ebaõnnestus. Nüüd ollakse olukorras, kus raha justkui on, aga tegijaid ei ole.
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Üks oluline asi on siiski vahepeal tehtud – kunagise esimese muuseumi hoone on maatasa
lammutatud, ka see oli projekti osa.
3. Võrgustikujuhi valimine
Kohalolijatest keegi juhiks saamise soovi ei avaldanud ja ettepanekuid ei teinud. Ründo Mülts selle
korra kokkusaamisel ei osalenud, kuid temalt oli olemas põhimõtteline nõusolek ja valmidus
võrgustikujuhi rolli täita. Seega valitigi võrgustikujuhiks üksmeelselt Ründo Mülts, toimus isegi
hääletus. 
4. Ettepanekud ja muu info
- Sille: Loodud on FB võrgustikuleht, kõigile liikmetele saadetakse kutsed lehega liituda, siis saab
lehte sisu ja piltidega täitma hakata.
- Silva: Hoidlate teemast on räägitud tulevase Järva valla eestvedajatega (juhtidega). Võimalus leida
lahendus mingi vallamaja haldusreformi käigus vabanevate ruumide näol.
- Uno: kutse kõigile osaleda 11. märtsil Koerus toimuval von Baeri konverentsil.
- 10.-12. veebruaril toimub TourEst, paljud muuseumid osalevad ja pakuvad oma külastuspakette.
Kõigi osalejate info on koondatud Järvamaa kaardile.
- Juhan: Eraldi erinevate muuseumite trükiseid pole mõtet toota. Pigem koostada turunduspakette
(neid tuleks teha turgu tundes, mitte laua taga!).
- Reelika: Erinevad paketid erinevatele sihtgruppidele!
- Tuve: Ettepanek korraldada suve-eelne kokkusaamine Järva-Jaanis, nn pikapäevarühm (saun, lõke
jne)

Ettevalmistused järgmisteks kohtumisteks:



Tegevusgruppidel täpsustada Ründoga, kas järgmise kokkusaamise saab siduda Koeru
konverentsiga märtsis või tehakse eraldi midagi muud ka.
„Pikapäevarühm“ Järva-Jaanis võiks toimuda vahemikus 12.-17. juuni. Sobivaima kuupäeva
leidmiseks annavad kõik võrgustikuliikmed tegevusgruppidele enda jaoks mittesobivatest
kuupäevadest aegsasti teada.
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