HARJUMAA MUUSEUM TEGEVUSKAVA 2022
1. PÄRANDI SÄILIMINE ON TAGATUD
Eesmärk
Tegevus
Muuseumikogu I etapi kirjeldamise
1.1 Kogu on
ja digiteerimise lõpule viimine
kirjeldatud ja
digiteeritud

Kogude nõuetekohase hoolduse ja
1.2 Kogu on
nõuetekohaselt hoitud säilitustingimuste tagamine
ja jälgitud
Kogu täiendamine Harjumaa
1.3 Kogu on
täiendatud ja pärand minevikku ja tänapäeva kajastavate
esemetega
dokumenteeritud

Tulemus
Kommentaar
Seisuga 1.07.2021 kogus olevad esemed Tulenevalt ERMi esemepärandi
on 100% kirjeldatud ja kujutistega
digiteerimise projekti ajakavast
lisatakse 1142 eseme kujutised
digihoidlasse 2023. aasta märtsiks
Kogude ja hoiustamis-tingimuste
seisukord vastab nõuetele
Kogud on täienenud Harjumaa minevikku
ja tänapäeva kajastavate esemetega.

2. PÄRAND ON UURITUD JA AVALIKKUSELE KÄTTESAADAV
Eesmärk
Tegevus
Tulemus
Keila väikelinnuse arheoloogilise
Välja on selgitatud, kuidas oleks võimalik
2.1 Pärandi-alase
uurimise ettevalmistamine koostöös väikelinnust kaevata
uurimustöö
teostamine ning selle Muinsuskaitseametiga
uurimise
soodustamine
Amandus Adamsoni elu ja tegevust Perteburi arhiividest on kaardistatud
kajastavate arhiivimaterjalide
Amandus Adamsoni elu ja tegevust
kaardistamine Peterburi arhiivides
kajastavad arhiivimaterjalid

2.2 Pärandi
eksponeerimine
näitustel

Kommentaar

Väliseesti arhiivinduse valdkonna
toetuste taotlusvooru rahastamise
tingimusel

Jätkub Harjumaa ajaloo uurijate ja
pärandihuviliste nõustamine
Harjumaa pärandi ja rahvarõivaste
osas

Uurijad ja pärandihuvilised on nõustatud. Umbes 200 nõustamist
Teave on edastatud või pärigu tegijad on
edasi suunatud.

Ajutiste näituste perioodiline
uuendamine

Ajutised näitused on perioodiliselt
uuenenud vastavalt näituste plaanile

Umbes 8000 külastajat

Rändnäituste eksponeerimine
muuseumist väljas

Rändnäitused on eksponeeritud vähemalt Umbes 300 külastajat
kolm korda aastas vastavalt tellimusele

Näituste digiteerimine ja digitaalne
eksponeerimine

Muuseumi omanäitused on digiteeritud ja Uus tegevus. 150 külastajat
eksponeeritud

Jätkub uue püsinäituse projekti välja Välja on töötatud muuseumi püsinäituse Muuseumide kiirendi taotlusvooru
töötamine
kontseptsioon, mis on aluseks püsinäituse rahastamise tingimusel
projekti väljatöötamisele
2.3 Pärandi
vahendamine
(populaar)teaduslike
suunitlustega
üritustel, trükistes ja
sotsiaalmeedias

Sarja "Harjumaa Uurimusi" uue
numbri ettevalmistamine

Valminud on "Harjumaa Uurimusi" 11.
köite ideekavand ja ajakava

Jätkub Keila kirikuõpetaja Ado
Köögardali päevaraamatute sarja
kirjastamine

Koostöös pärijatega on välja antud trükis
"Ado Köögardali päevaraamat 19461947". Ettevalmistus trükise "Ado
Köögardali päevaraamat 1948" välja
andmiseks

Jätkub pärandi vahendamine
muuseumi koduleheküljel,
sotsiaalmeedias ja kohalikus
ajakirjanduses

Pärand on vahendatud muuseumi
koduleheküljel, sotsiaalmeedias ja
kohalikus ajakirjanduses

Ulatus 8000 inimest

Traditsioonilise sõjaajaloo
konverentsi korraldamine

Sõjaajaloo konverents on toimunud

Umbes 35 osalejat

Bussiekskursioonide sarja välja
töötamine ja läbiviimine

Busieksursioonide sari on välja töötatud ja Uus tegevus. 60 osalejat
pilootprogramm läbi viidud

Kokku on pärandit vahendatud vähemalt 16 500 inimesele
3 PÄRANDI-, KUNSTI- JA LOODUSALASED TEADMISED ON VAHENDATUD
Eesmärk

Tegevus

Tulemus

Kommentaar

3.1 Kaasavate
muuseumitundide
ning loov- ja
õuesõppe
programmide
koostamine ja
läbiviimine

3.2 Pärandkultuuri
Õppekeskus pakub
laia valikut
pärandialaseid
kursuseid ja koolitusi

Jätkub haridusprogrammide
läbiviimine lasteadadedele ja
koolinoortele vastavalt kavale ja
tellimusele

Vastavalt kavale on korraldatud
haridusprogrammid

Loovust ja silmaringi avardavate
laagrite ja töötubade
ettevalmistamine ja korraldamine
koolilastele ja täiskasvanutele

Vastavalt kavale on toimunud koolilastele Umbes 125 osalejat
ja täiskasvanutele suunatud laagrid

Jätkub 2-aastase Harjumaa
rahvarõiva kursuse läbiviimine
koostöös Harjumaa Rahvarõiva
Nõuandekoja ja teiste ekspertidega

Kursuse loengud, seminarid, grupi- ja
individuaaltööd on toimunud vastavalt
õppekavale ning kursuse ajakavale

Erinevate pärandialaste koolituste ja Pärandkultuuri õppekeskuses on
töötubade ettevalmistamine ja
toimunud on erinevad pärandialased
läbiviimine Pärandkultuuri
koolitused ja töötoad
Õppekeskuses
Keila Pööripäeva korraldamine
3.3 Pärandit,
rahvakultuuri, kunsti koostöös Keila Noortekeskuse ja
Keila Linnaga
ja loodust
tutvustavate avalike
ürituste korraldamine
ja läbiviimine
Jätkub osavõtmine Muuseumiööst
oma programmiga

Umbes 2800 osalejat

Umbes 15 osalejat. Kursus toetab
kutsestandardi „tekstiilikäsitööline,
tase 5“ kutse taotlemist ning
vastab selle kompetentsile B.2.11
„rahvarõivaste valmistamine".
Umbes 150 osalejat

Pööripäev on ette valmistatud ja läbi
viidud

Umbes 500 osalejat

Muuseumiöö programm on ette
valmistatud ja läbi viidud.

Umbes 400 osalejat

Jätkub muuseumi traditsiooniliste
ürituste korraldamine

Muuseumi traditsioonilised üritused on
korraldatud

Loodust tutvustavate ürituste
korraldamine

Loodust tutvustavad üritused on toimunud Uus tegevus. Umbes 100 osalejat

Umbes 680 osalejat

Kokku on teadmisi vahendatud vähemalt 4500 inimesele
4 KOGUKOND ON KAASATUD NING KOOSTÖÖ HARIDUS- JA KULTUURIASUTUSTEGA ON TIHENENUD
Eesmärk
Tegevus
Tulemus
Kommentaar
Muuseumi sõprade "Kulbi klubi",
Muuseum on kaasanud muuseumisõpru,
4.1 Aktiivne
vabatahtlike, praktikantide ja
vabatahtlike, praktikante või malevlasi
kaasalöömine
malevlaste aktiivne värbamine ja
oma tegevusse
kohalikus elus ja
kogukonna kaasamine kaasamine muuseumi tegevustesse
erinevatesse
muuseumi
Kogukonnale suunatud tegevuste ja Kogukonnale suunatud tegevused ja
Umbes 235 osalejat
ürituste loomine Amandus Adamsoni üritused on loodud Amandus Adamsoni
Ateljee Muuseumus
Ateljeemuuseumis
Keila Hoovilugude päeval osalemine Muuseum on osalenud Keila Hoovilugude Umbes 300 osalejat
päeval oma kohvikuga
4.2 Koostöö tegemine Koostöös Keila kooliga
pärandivaderiste liikumises
teiste museumide,
osalemine
haridus- ja
kultuuriasutustega
Jätkub Harjumaa väikemuuseumide
nõustamine vastavalt vajadusele

Koostöö pärandivaderite liikumisega
toimib

Uus tegevus. Umbes 15 osalejat

Vastavalt vajadusele on Harjumaa
väikemuuseumid nõustatud

Kokku on kogukonnast kaasatud ning kogukonda suunatud tegevustest osa saanud vähemalt 550 inimest
5 MUUSEUM ON NÄHTAV JA TEENIB OMATULU
Eesmärk
Tegevus

Tulemus

Kommentaar

5.1 Omatulu teenimine Muuseumipoodide pidamine ja
läbi müügi, rentimise kauba valiku laiendamine
ja laenutamise
Kohviku pidamine ja selle töö
tagamine Harjumaa Muuseumis

Muuseumi poed toimivad ning kauba valik
on laienenud vähemalt kolme uue meene
võrra
Muuseumi kohvik toimib

Muuseumipoodide kontseptsioonide Harjumaa Muuseumi ja Amandus
väljatöötamine
Adamsoni Ateljeemuuseumi poodide
kontseptsioon on välja töötatud

Kontseptsioonid on aluseks
omameenete arendamisele,
kaubavaliku laiendamisele ning
muutmisele

Muuseumi omameenete arendamine Muuseumi poed on täienenud vähemalt
kolme omameenega
Jalgrataste laenutamine Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseumis
vastavalt tellimusele

Jalgrataste laenutus toimib

Piknikuplatsi ning ruumide rentimine Vähemalt viiel korral on ruume või
Harjumaa Muuseumis vastavalt
piknikuplatsi renditud
tellimusele
5.2 Muuseumi
nähtavuse
suurendamine läbi
turundus- ja
meediakajastuse

Muuseumi veebilehekülje toimivana Muuseumi veebilehekülg toimib ja on
ja ajakohasena hoidmine
ajakohase infoga varustatud

Ulatus 10 000 inimest

Aktiivne ja ajakohase teabe
jagamine sotsiaalmeedias,
ajakirjanduses ja muuseumis

Ulatus 7100 inimest

Muuseum on jaganud infot
sotsiaalmeedias, ajakirjanduses ja
muuseumis kohapeal

Osalemine Keila ja Paldiski linna
päevadel

Muuseum on võtnud osa Paldiski ja Keila
päevadest

Kokku on teave muuseumi tegevuse kohta jõudnud vähemalt 17 000 inimeseni
6 ORGANISATSIOON ON JÄTKUSUUTLIK
Eesmärk
Tegevus
Tulemus
Töötajate palk võrdsustatakse riigi
Töötajate palk on võrdsustatud
6.1 Kaasaegse,
kultuuritöötajate miinimumiga
kultuuritöötajate miinimumiga
motiveeriva ja
professionaalse
organisatsiooni
loomine
Töötajad osalevad muuseumi
Töötajad täiendavad end või osalevad
valdkonnaga seotud koolitustel,
teemapäevadel, aruteludel,
täiendavad end ametialaselt

muuseumi valdkonnaga seotud
koolitustel, teemapäevadel ja aruteludel
vähemalt kaks korda aastas

Kollektiiv osaleb meeskonnatöö
koolitusel

Kollektiiv osaleb vähemalt ühel
meeskonnatöö koolitusel

Kommentaar
Uus tegevus

Uus tegevus

Kollektiiv vahetab kogemusi Eesti ja Kollektiiv vahetab kogemusi vähemalt 5
naaberriikide muuseumide ja teiste Eesti ja 1 naaberriigi mäluasutusega
mäluasutustega
Luuakse püsiv võimalus kaugtöö
tegemiseks

Loodud on püsiv võimalus kaugtöö
tegemiseks

Uus tegevus

7 HOONED JA TARISTU ON JÄTKUSUUTLIKUD NING VASTAVAD KAASAEGSE MUUSEUMI VAJADUSTELE
Eesmärk
Tegevus
Tulemus
Kommentaar
Uus tegevus. Audit on aluseks
7.1 Kaasaegsete töö- Harjumaa Muuseumi hoonete auditi Harjumaa Muuseumi hooned on
koostamine
ekspertide poolt inspekteeritud ning on
järgmiste aastate hoonete
ja külastusruumide
saadud teavet hoonete korrashoiu ja
korrashoiu ja remondi kavade
ning taristu tagamine
remondi vajaduse kohta
väljatöötamisele
Kontoriruumi kliima tingimuste
Kontoriruumi on paigaldatud seadmed,
Uus tegevus
parandamine
mis tagavad õhu ringluse ning stabiilse
temperatuuri

Garderoobi viimine vastavusse
tuletõrje ettekirjutusega

Loodud on uus garderoobi lahendus, mis
vastab tuletõrje ettekirjutustele.

