Harjumaa Muuseum - tegevuskava aastateks 2019-2021
1. Strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseumi kogu kajastab ajaloolise Harjumaa mitmekülgset pärandit ja elu-olu ning on muuseumide
infosüsteemis kättesaadav
Meede
1. Kogude säilitamine,
korrastamine ja seire

Tegevus
Kogude I astme kirjeldamine

Vahetu tulemus
Tähtaeg
Kõik kogud on MuIS'is vähemalt 31.12.2020
I astme kirjeldustega

Inventuurid

Kõik kogude inventuurid on
õigeaegselt läbi viidud
Raamatukogu on täiendatud
trükiste ja kodulooliste
uurimuste ajaloolise Harjumaa
kohta

Raamatukogu täiendamine

2. Kogude täiendamine Sihipärane kogumistegevus
kogukondadega

jooksvalt

On tehtud sihipärast
jooksvalt
kogumistööd kajastamaks
erinevaid kogukondi, kes
Harjumaal elavad või on elanud

Harjumaa rahvarõivaste kogumine läbi Teostatud on välitöid, mille
jooksvalt
välitööde
käigus on kogutud esemeid, mis
täidaksid auke informatsioonis
Harjumaa Rahvarõivaste kohta

Vastutaja
Peavarahoidja,
fondihoidjad
jooksvalt Peavarahoidja,
fondihoidjad
Fondihoidja Mall
Siniveer

Peavarahoidja,
fondihoidjad, teadur

Direktor, teadur,
peavarahoidja,
fondihoidjad,
rahvarõiva
nõuandekoja
eksperdid

2. strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseumi teadustöö ajaloolise pärandi uurimisel on järjepidev ja selle tulemused on kättesaadavad
Meede
Tegevus
1. Maakonnapärandi
Sarja "Harjumaa uurimused"
uurimine,
väljaandmise jätkamine
populariseerimine ning

Vahetu tulemus
Iga aasta on välja antud
vähemalt üks "Harjumaa
Uurimuste" number

Tähtaeg
1 aastas

Vastutaja
teadur, direktor
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vahendamine

Ado Köögardali II maailmasõja aegsete Välja on antud trükis "Ado
mälestuste välja andmine
Köögardali päevaraamat II
Maailmasõja ajast"

31.12.2019

Direktor Annika Tiko,
muuseumipedagoog
Gea Mossin - koostöös
Anu Saluäärega

Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali
päevaraamatu 1928 kommenteerimine
ja avaldamine muuseumi veebilehel ja
Facebookis. Jätkatakse 2014 alanud
tegevust.

Koostöös omanikega on
jooksvalt
erakogus olev päevaraamat
koos olemasolevate fotodega
avaldatud ning 90 aastat tagasi
toimunud sündmused kohalikus
elus, Eesti ajaloos ja
ühiskondlikus elus avalikkusele
kättesaadavaks tehtud.
Päevaraamat on
kommenteeritud.

Muuseumipedagoog
Gea Mossin

Muuseumipoe valiku laiendamine

Muuseumipoest on võimalik
jooksvalt
osta suuremat valikut Harjumaa
ajaloost ja kultuurist rääkivaid
trükiseid, sellega seotud
meeneid.

direktor Annika Tiko

Näituste infomaterjalide välja andmine Välja on antud näituse juurde
kuuluv infomaterjal
Teaduskonverentsi läbiviimine
Uue püsinäituse avamisega
koos samal teemal ka
teaduskonverents
Harjumaa seminaride läbiviimine
Kord aastas on toimunud
Harjumaa ajalooga seotud
seminar

vastavalt näituste
direktor, näituse
plaanile
kuraator
Koos uue püsinäituse direktor, teadur
avamisega
kord aastas

teadur
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2. Kogudepõhine
teadustöö

Teadustöö kooordineerimine ja
Koostööprojekt MTÜ
jooksvalt
Peavarahoidja,
läbiviimine koostöös teiste
Rahvarõivaga Harjumaa
direktor, teadur
mäluasutustega
Rahvariiete uurimiseks
3. Strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on kogukonda kaasavad ning pärandit väärtustavad
mitmekülgsed haridus ja loovtegevuse keskused
Meede
Tegevus
Vahetu tulemus
Tähtaeg
Vastutaja
1. Tavapärasest erineva Rahvakultuuri ja elu-olu tutvustavate Rahvakalendri tähtpäevi
Vastavalt
Muuseumipedagoog
õpikeskkonna
ning aktiivset tegevust pakkuvate
tutvustavate programmide
tähtpäevadele
pakkumine lastele ja
haridusprogrammide läbiviimine
läbiviimine: vastlapäev,
noortele
lihavõtted, jüripäev, mardi- ja
kadripäev, jõulud.
Leivanädal
oktoobri 2 esimest
Muuseumipedagoog
nädalat
Muuseumitundide läbiviimine

Õuesõppe läbiviimine

2. Vaba aja veetmise
võimaluste pakkumine

Muuseumi igapäevatööd
aastaringselt
tutvustav muuseumitund "Mis
on muuseum?"
Ateljeemuuseumi
aastaringselt
haridusprogramm (ekskursioon
ja käeline tegevus)

Muuseumipedagoog

Filiaali projektijuht

Õpilastele suunatud
õuesõppetunnid

mai, juuni,
Muuseumipedagoog
september, oktoober

Ajaloo-alane
orienteerumismäng Paldiskis

aastaringselt

Filiaali projektijuht

Nädalal enne
jaanipäeva

Muuseumipedagoog

juunis

Filiaali projektijuht ja
juhataja

Lastele suunatud silmaringi avardavate Suvine linnalaager Keilas
ja loovust arendavate tegevuste
läbiviimine
Suvine kunstilaager
Ateljeemuuseumis
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Täiskasvanutele suunatud
loovtegevuste ja ürituste läbiviimine

Näitustega seotud seminarid

Muuseumi välialale välilava ja
katusealuse rajamine ja seal
kontsertide ja muude ürituste
korraldamine
Kogupereürituste läbiviimine

Muuseumi juures on välilava ja üritused suvisel
katusealune, kus toimuvad
poolaastal
erinevad väliüritused

direktor

Tuleskulptuuride ehitamine ja
põletamine Paldiski nn Muula
mägedes. Koostöös Paldiski
Gümnaasiumi ja Kalevi
jalaväepataljoniga.
Sõbrapäev-perepäev

Filiaali projektijuht

Muuseumiöö
Keila linna päev

aastaringselt

jaanuari keskel

lähim pühapäev
Muuseumipedagoog
sõbrapäevale
mai
kogu kollektiiv
mai lõpp-juuni alguse kogu kollektiiv

Muuseumi sünnipäevaüritus
Keskaja festival

3. Harjumaa
pärandialane koostöö
kogukonnaga

Harjumaa pärandialane
koostöötegevus ja koostööürituste
läbiviimine

näituse kuraator,
teadur

30.08 direktor

augusti viimane
nädalavahetus/
septembri algus
Andresepäeva laat
kõige lähedasem
laupäev 30.
novembrile
Amandus Adamsoni sünnipäeva november
tähistamine seminariga

direktor, teadur

Kulbi klubi - kaasamine näituste aastaringselt
koostamisse ja fotokogu
Harjumaa rahvarõiva
kord kuus
nõuandekoja
aastaringselt
nõuandelaupäevakud

fondihoidja Mall
Siniveer
direktor Annika Tiko

kogu kollektiiv

Filiaali juhataja
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Väikemuuseumide nõustamine jooksvalt

4. Kultuuri ja ajalooga
seotud
haridusvõimaluste
pakkumine
täiskasvanutele

"Rahvaülikooli" kursused

Sõjaajaloo konverents koostöös kõige lähedasem
Mati Mandeliga
laupäev
22.septembrile
Harjumaa rahvariiete
aastaringselt
valmistamise kursus

fondihoidja Mall
Siniveer,
peavarahoidja
fondihoidja Mall
Siniveer, koostöös
Mati Mandel'iga
direktor Annika Tiko
koostöös MTÜ'ga
Rahvarõivas ja
erinevate
käisöömeistritega
direktor Annika Tiko

Erinevad ajaloo ja kultuuriga
seotud töötoad ja seminarid

aastaringselt

Õppeklass

Avatud on käsitöö (sh
kangakudumise) õppeklass

aastaringselt

Tegevus
Harjumaa Muuseumi uue kodulehe
tegemine ja avaldamine 3s keeles

Vahetu tulemus
Tähtaeg
Harjumaa muuseumil on uus
31.12.2019
tänapäeva standarditele vastav
kodulehekülg

Vastutaja
direktor

Ateljeemuuseumi uue kodulehe
tegemine ja avaldamine 3s keeles

Ateljeemuuseumil on uus
31.12.2019
tänapäeva standarditele vastav
koduleht

Filiaali projektijuht

direktor Annika Tiko
koostöös MTÜ'ga
Rahvarõivas ja
erinevate
käisöömeistritega
4. strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on külastajasõbralikud muuseumid ning kultuuri- ja
loodusturismi sihtkohad
Meede
1. Muuseumide info
kättesaadavaks
tegemine
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Muuseumide info ajakohastamine
veebilehtedel ja sotsiaalmeedias

Ajakohane info on huvilistele
edastatud muuseumi
veebilehtede, sotsiaalmeedia
ning kultuuri- ja
turismiportaalide kaudu.

jooksvalt

direktor, filiaali
projektijuht

Muuseumi osalemine messidel ja
suurüritustel

Muuseum on osalenud oma
tegevusvaldkonnaga seotud
messidel ja suurüritustel, kus
oma tegevust tutvustatakse

vastavalt ürituste
toimumisele

direktor

Muuseumit tutvustavate trükiste
väljaandmine

Harjumaa Muuseumi
infovoldikud on koostatud,
kujundatud ja välja antud
Muuseumikogu alusel on uued
meened väljatöötatud ja
toodetud
Avatud on uus
püsiekspositsioon
Koos püsinäitusega on loodud
ka uus külastajateala
konseptsioon
Teostatud on vajalikud jooksvad
remonditööd
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi välisseinad on
üle värvitud
Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi aiale on
loodud kujundusprojekt ja
alustatud selle teostamisega.
Aeda on rajatud suvine
välikohvik.

1-2 korda aastas

direktor

jooksvalt

direktor

10.09.2020

kogu kollektiiv

10.09.2020

direktor

jooksvalt

direktor, haldaja

31.12.2019

direktor, filiaali
juhataja

30.08.2019 ja
jooksvalt

Filiaali juhataja Merle
Tank

Muuseumide uute meenete
väljatöötamine ja tootmine
2. Külastajakeskkonna ja Uue püsiekspositsiooni välja töötamine
kinnisvara kvaliteedi
parandamine
Külastajateala uue konseptsiooni välja
töötamine
Maja korrashoid
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi
välisfassaadi uuendamine
Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi
aia kujundamine puhkealaks

Harjumaa Muuseum - tegevuskava aastateks 2019-2021

3. Näitustegevus

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi Paigaldatud on kraanikauss.
savitöönurga arendamine

31.12.2019

direktor, filiaali
juhataja

Näituste koostamine ja
eksponeerimine

vastavalt näituste
plaanile

näituse kuraator

jooksvalt

Fondihoidja Külli Kõrs

Tähtaeg
jooksvalt

Vastutaja
direktor

jooksvalt

direktor

kord aastas

direktor

kord aastas

direktor

vastavalt vajadusele

direktor, haldaja

Näituste eksponeerimine väljaspool
muuseumi

Harjumaa Muuseumis ja
Ateljeemuuseumis on
külastajatele samaaegselt
avatud püsinäitus ja ajutised
näitused.
Rändnäitused on muuseumist
väljas eksponeeritud vastavalt
nõudlusele

5. Strateegiline eesmärk: organisatsiooni arendamine ja töökeskkonna parandamine
Meede
Tegevus
Vahetu tulemus
1. Töötajate ametialaste Töötajate osalemine ametialastel
Iga töötaja on osalenud sobiva
pädevuste arendamine koolitustel
koolituse olemasolul vähemalt
ja motiveerimine
ühel koolitusel aastas.
Kogemuste vahetamine kolleegidega
nii oma muuseumis kui teistes
muuseumites
Tuleohutuskoolituse läbiviimine
Esmaabikoolitusel osalemine
2. Töökeskkonna
parandamine

Hoonete remont

Pildistamiskoha rajamine

Toimunud on ühised
õppesõidud teistesse
muuseumitesse.
Töötajad on koolitusel
osalenud.
Töötajad on koolitusel
osalenud.
Hooned on remonditud ja
töökeskkonna nõuded on
täidetud.
Sisse on seatud fotostuudio
museaalide pildistamiseks

30.06.2019 direktor,
peavarahoidja

