MAHTRA TALURAHVAMUUSEUM
STRATEEGIA AASTATEKS

2012-2015
MISSIOON
Mahtra Talurahvamuuseum on
Raplamaa ajaloo-, kultuuri-, ning koduloo-alaste
kultuuriväärtuste koguja, uurija, säilitaja ja vahendaja, jagaja.
Mahtra Talurahvamuuseum annab ülevaate Eesti talupoja ja baltisakasakultuurist 19 sajandil.
VISIOON
Aastaks 2015 on Mahtra Talurahvamuuseum atraktiivne turismiobjekt, mis jagab olulisi
teadmisi 19 sajandi elus Eestis. Atraktiivsete tegevustega ja korrastatud fondidega ning
heatasemelise teenindusega tekitab soovi muuseumit külastada ja viibida siin kauem, ning
tulla tagasi.
Aastaks 2015 on Mahtra Talurahvamuuseum jõudnud nii kaugele, et:
* muuseumi varad on nõuetekohaselt säilitatud ja MUIS infosüsteemi kantud
* muuseum on maakonna ühe reisisihina tuntud ja hinnatud;
* muuseumi turismi-ja haridustooted on innovatiivsed ja paindlikud;
* turismi- ja haridustooted on keskonnasäästlikud ning traditsioonidele tuginevad;
* muuseumi külastatakse igal aastaajal;
* muuseum kui külastuskeskus on ka I-punktina välja arendatud
* muuseumi maakondlik, riigisisene ja rahvusvaheline koostöö toimib ladusalt.

VÄÄRTUSED
Mahtra Talurahvamuuseumi väärtused:
Unikaalsus- Muuseumi kogud sisaldavad haruldasi eksponaate, kogusid koheldakse
vastutustunde ja austusedga. Muuseumi kasutuses on ainus suitsutare Eestis mis on kohapeale
ehitatud 200 aastat tagasi, see on köetav ja kasutuses. Autentne - Atla-Eeru kõrts.
Mahtra sõda, mis on Eesti ajaloo üks tähelepanuväärsemaid talurahvarahutusi on saanud
suure tähelepanu läbi kirjandusliku teose, mis valmis sõja 40-ndaks aastapäevaks. Rahutusele
on pühendatud ka osa ekspositsioonist.
Professionaalsus ja usaldusväärsus – muuseumis töötavad kogenud inimesed ja
muuseumist väljastatud info on kontrollitud ja kompetentne.

Elamuslikkus- sümbioos mineviku ja tänapäeva tehnikaühiskonna vahel, interaktiivne
väljapanek “Käed külge” eksponaadid. Külastaja saab olla ajastu keskel. Tegevuskeskus, kus
läbi tegevuste ja mängude kogetakse ajastut. Rollimängud mõisas ja tall tõllakuuris. Sisukas
ja mitmeti lavastatud tegevused, seosed kogetu ja õpitu vahel tekivad hiljem kui kästletakse
teemat koolitunnis.
Koostöö- kolmanda sektori kaasamine, äriühingute ja omavalitsustega
KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES
https://juuru.kovtp.ee/et/arengukavad
http://www.rapla.maavalitsus.ee/documents/846241/1050907/kultuur.pdf
http://www.rapla.maavalitsus.ee/documents/846241/1050907/turism.pdf

HETKEOLUKORD
1.Hooned ja rajatised
(Swot)
1.1Juuru mõisa härrastemaja. Mõisa härrastemaja tehniline seisukord on hea . Hoone
seintes on vähesel määral pragusid. Katuse kandekonstruktsioon on hästi säilinud,
uuskatusekate paigaldati 1990.a. Paiguti on puidust lagedel ja põrandatel varasematest
leketest niiskuskahjustusi. Esineb purunenud aknaruute aknaraamide allosadel
pehkimistunnused. Akna ja ukseavad laudadega kinni löödud. Veranda lamekatuse
tugipostid ja balustraad on 20 saj II poolesasendatud silikaatkivist postide
jametalltorudest piiretega. Härrastemaja ümbrus tugevalt võsastunud ja niiskus lagundab
müüritisi.
Tall tõllakuur. Talli hoone paekivimüürid on rahuldavas seisukorras Katuse idapoolne
ots on sissevajunud ja lane poolne ots on avariiohtlikus olukorras. Lahtised müürid on
kaetud eterniidiga, kaitsmaks neid ilmastikuolude eest. Talliga paralleelselt paiknev,
hooviküljel lahtine paekivipostidega liigendatud puitehitus on tänaseks lagunenud,
säilinud on üksnes vahepostide asukohta markeerivad kivikuhilad ja madala
paekivivundamendi jäänused. Ala on võsastunud ja rohtunud, mis aitav veelgi
lagunemisele kaasa.
Tugevused:
Avar ajalooline keskkond
Ilus loodus
Kaugemal keskusest, privaatne.
Suur maa-ala arendatavateks tegevusteks.
Säilinud palju algupärast.
Nõrkused:
Kaugus tõmbekeskustest, st Raplast Tallinnast
Lagunenud ja kasutamiskõlbmatu.
Võsastunud ja ebaatraktiivne
Võimalused, mida annb hoonetekomleksi renoveerimine.
Olla meeldiv paik puhkajale, ajaloohuvilisele rändajale, turistile ja matkajale
Avarad võimalused kajastada baltisaksa kultuuri ja talupojakultuuri ühes kohas
Korraldada teemaõhtuid ja teemalaagreid.
Pakkuda külastajatele ajaloolist tegevuskeskkonda ja teadmisi läbi ajaloolise
ekspositsiooni.
Pakkuda meeldivat puhke- ja vaba aja veetmise võimalust peredele.

Laenutada jalgrattaid ümbruskonnaga tutvumiseks.
Ohud:
Renoveerimistegevuse viivitamisega toimub edasine lagunemine
Kvalifitseeritud tööjõu nappus kohapeal.

1.2 Muuseumi peahoone aadressil Muuseumi1, Juuru. Hetkel asuva peahoone kitsale
pinnale on kokku paigutatud ekspositsioon, raamatukogu ja personali tööruumid, hoidla.
Muuseumi peahoone on amortiseerunud, kaasaegseks ekspositsiooni ja töökeskkonnaks
ebapiisav ja kitsas.
Hoidlapinnad ei vasta nõuetele.
Muuseumi ekspositsiooni pind on niigi väike ja suur ajutiset näituste saal viib kogu
muuseumi ekspositsiooni kompositsioonist välja.
Puuduvad tualetid külastajatele.
Tugevused:
Toimiv hoone muuseumina
Keskne asukoht, hea ligipääs.
Nõrkused:
Puuduvad projektid (ehituslikud)
Maja amortiseerunud ja pikalt remontimata, soojustamata. Külm
Algeline küttesüsteem, mis nõuab palju inimresurssi.
Ekspositsiooni kompositsioon tasakaalust väljas. Kolmas saal ajutiste näituste all,
põhjendamatu.
Töötajate ruumipuudus.
Hoidlate nappus. Museaalid ladustatud kaootiliselt. Puudub spetsiaalne sisustus.
Puuduvad tualetid külastajatele.
Puudub klienditeenindaja töökoht.
Võimalused mis tuleks muuta et jääda püsima.
Muuta ekspositsiooni kompositsiooni, kolmas saal püsiekspositsioonile ja kogu
ekspositsioon uuendada.
Rohkem esemeid hoidlatest ekspositsioonisaali
Ekspositsioonisaalidesse interaktiivseid elemente, rohkem infot huvilisele haaramiseks.
“Käed külge” eksponaadid
Külaliste parem teenindamine tualetid, klienditeenindaja töökoht koos suveniiri ja
käsitöö müügiletiga.
Maja soojustamine et vältida küttekulusid ja luua paremad tingimused külastajatele ja
töötajatele
Ohud:
Vana maja ümberehitamisega kaasnevad peidetud vead.
Projektide puudumisega kaasnevad “üllatused”
Suurenenud huvi, kuid säilinud ruumikitsikus.
1.3 Atla-Eeru kõrts Ainus Eesti säilinud talupojakõrts. Maja vanimaks osaks on
rehetuba ja rehealune, mis pärinevad 1811. aastast. 1841 kohandati hoone kõrtsiks.
Kõrtsihoone rõhtpalkidest kambriosa palgivahed on ilmastikuga ning lindude abiga
hõernenud. Paekivist rehealuse seintes praod. Reheahi on ümber ehitatud kaasaegsete
potseppade poolt, kes ei tunne reheahju ehitamise põhimõtet ja seetõttu on selle kütmine

keeruline. 19 saj eluase on igati autentne demonstreerimaks eestlaste elu sellele ajajärgul
kuid sobimatu keskkond pikkade pedagoogiliste programmide läbiviimiseks, eriti
sügisest kevadeni.
Tugevused:
Säilinud autentne hoone aastast 1811
Hea asukohaga , möödasõitjale kättesaadav.
Suur krunt hoone ümber.
Suur rehealune
Nõrkused:
Ahi ja selle kütmine.
Vana hoone ei pea vastu tekkivale koormusele
Niiske, pigilõhnane ja külm.
Tualetid puudu.
Pidev hoolitsemine, erinavate lagunemisilmingute eest.
Suured puud ümber hoone.
Rehealune- kui fondihoidla
Võimalused:
Avada kõrtsihoone muuseumi lahtiolekuaegadest sõltumata.
Kallimad ekskluriivsemad - lühikesed programmid
Ainulaadse kõrtsihoone esiletõstmine sidudes seda ümberkaudsete tegevusvõimalutega
Kasutusele võtta rehealune osa ja viia praegused ladustatud esemed Juuru mõisa, kui seal
saab tall renoveeritud vastavalt 2010 esitatud EAS-i projektile
Säilitada autentsus, kuid suurendada külastatavust.
Ohud:
Maja piiratud ekspluateerimine.
2. Organisatsiooni analüüs (swot)
Tugevused
-Kindel teema ja mõte, sisuliselt.
-Kogud on väga mitmekülgsed
-Kindel stabiilne külastajaskond. Võrgustik on aastatega välja kujunenud.
-Toetav kogukond Raplamaal.
-Missioonitundega töötajad
-Eeru kõrts, 200 hoone
-Mahtra nimi on igale eestlasele teada
-Koos- ja kaastööle orienteeritud kogukond
-Toimiv koostöövõrgustik (haridus- ja kultuuriasutused, avalik sektor)
Nõrkused
-Alarahastamine
-Ebastabiilsus (riiklik kultuuripoliitika)
-Väike koosseis, vähe töötajaid.
-Hooned hajutatud (VT seisukorra analüüsi punktis 1)
-Kaugus maakonna keskusest (piiratud transpordiühendus)
-Ruumipuudus (hoidlad, ekspositsioon, tööruumid)
-Eksponaatide mittevastavad hoiutingimused
-Puudulik valvesüsteem
-Töötajate motiveerimisvõimaluste puudumine
-Toetav kogukond on väikesearvuline
-Meie reklaam on peaaegu olematu

-Sesoonsuse mõju külastatavusele
Võimalused
-Juuru mõis, selle renoveerimine
-Kogukonna laiem kaasamine
-Alternatiivsed rahastusvõimalused – MTÜ loomine
-Terviklik tulevikunägemus Juuru mõisas
-Pedagoogiliste programmide laienemine Juurus, Atlas ja Mahtras
-4 kuninga tee loomine läbi Juuru ( osake 125 km pikkusest teest, mida mööda liikusid 4
Eestlaste kuningat koos saatjaskonnaga 1343 aastal.
-Koostöövõrgustiku arendamine valla, maakonna, vabariigi ja rahvusvahelises piires
-Maakonna keskne mäluasutus
-Laienemine elukestva õppe keskuseks.
-Haakumine integratsiooni teemadega.
-Koostöö vabariigi teiste muuseumitega.
-Virtuaalsete võimaluste enamkasutamine, virtuaalmuuseum.
-Rändnäituste tegemine, nende reklaamimine
-Luua haridusprogrammid Mahtra sõja teemadel, mis köidavad lapsi ka siis kui raamat ei ole
kohustuslik. (19.saj. talupoja-elu-olu ja mõisakultuuri tutvustamine läbi romaani Kasutada
erinevate õppeainete lõimumist)
-Vilde loomingu laiem propageerimine koostöös Vilde muuseumiga
-Rahastamisvõimalused EL struktuurifondidest
Ohud
-Riikliku kultuuripoliitika ebajärjekindlus
-Kogude hävimine praegustes tingimustes
-Töötingimuste pidev halvenemine
-Liigne kapseldumine Mahtra sõja teema külge
-Rahastamise jäämine praegusele tasemele või isegi vähenemine
-Koosseisude jäämine samale tasemele või vähenemine
-Kompetentse teaduspersonali ebapiisavus püstitatud eesmärkide saavutamiseks
-Juuru mõisa väljaehituse projekt ei leia rahastamist
-Romaani “Mahtra sõda” täielik puudumine kooliprogrammides (momendil kohati veel on)
-Pedagoogiliste programmide läbiviimise ohutus Eeru kõrtsis (Tervisekaitse)

Põhiandmete ülevaade lisas.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED
EESMÄRK 1. Mahtra Talurahvamuuseum on maakonna ühe reisisihina tuntud ja
hinnatud
Eesmärgi saavutamiseks on tegevused järgmistes tegevusvaldkondades:
- Uus ekspositsioon praeguses peamajas : Narratiiviks peatükkidena: Eesti talupere elu,
tgevus ja töö 19 sajandil. Mahtra sõda. Mõisa sisustus. Eesti naise peen käsitöö, mida tehti
mõisale ja mida lihtrahvas ise nautida ei saanud. Raplamaa rahvarõivad.
- Atla Eeru Kõrtsi rehealuse paeseina renoveerimine. Suurte eksponaatide teisaldamine Juuru
mõisa renoveeritud talli hoonesse.
- Juuru mõisa talli ehitusprojekt.. Hoidla suurtele esemetele. Kuni EAS –I uue taotlusvooru
avanemiseni 2014
- Taristu väljaarendamine Juuru mõisas ja Mahtra sõjaväljal (sh juurdepääsu- ja
kergliiklusteed, parklad,
puhkekohad, internetiühendused, infotahvlid jms) Taotlus EAS-ile Juuru mõisakompleksi
väljaehitamiseks muuseum- tegevuskeskuseks
- Sihtasutus koos vallale kuuluvate objektidega. Läbirääkimised ministeeriumiga,
vallavalitsusega Raplamaa Omavalitsusliiduga

EESMÄRK 2. Mahtra Talurahvamuuseumi turismitooted ja -teenused on kvaliteetsed,
mitmekesised
1. Muuseumi turundamine. Muuseumi tutvustused ja reklaam meedias, trükised, info
levitamine
2. Piiriülene koostöö
3. Objektidel (Mahtra sõjaväli, muuseumi hoone ja Atla Eeru kõrts, Juuru mõis) - sisulise
tegevuse arendamine, sh:
- ajaloo-kultuuripärandi säilitamine ja korrastamine.
- Liitumine 4 kuninga tee projektiga Koostöös Leader piirkondadega (turismitee arengule
kaasa-aitamine ja vastavate teenuste pakkumine ning nende arendamine) Eksponeerida sellel
teel mõisa, kõrtsi ja viidata Mahtra sõjaväljale.
- Näitused (ajutised)
- Täiskasvanute koolitused- kursused ja seminarid
- Vanaaegsed töövõtted ja materjalid.
- Abikogu süstemaatiline täiendamine.
- Mahtra Sõjaväljal matkaraja väljaehitamine ja verpõllu- kadalipu tähistamine maastikul.
4. Sündmuste korraldamine ja turundamine (Piirkonda tutvustavate ürituste korraldamine):
- Vabariiklikud sündmused
- Piirkondlikud sündmused

EESMÄRK 3. Mahtra Talurahvamuuseumi fondid korrastatud, eksponaadid
paigutatud nõuetekoastesse hoidlatesse. Kogud sisestatud MuIS keskonda.
Eesmärgi saavutamiseks on tegevused järgmistes tegevusvaldkonnades:
1. Kogude sisestamine MuIS-I, leida vahendid lisatööjõu palkamiseks. Muuseumi kollektiivi
teadmiste täiendamine MuIS töökeskonnas töötamiseks.
2. Inventuuride õigeaegne läbiviimine. Järelinventuuride teostamine. Kadunud museaalide
maha kandmine
3. Kaasaegsete hoidlakappide ja karpide muretsemine, museaalide säilitamiseks.
4. Karpide ja kastide korrektne markeering
5. Muuseumi käsiraamatukogu inventuur. Uute raamatute arvele võtmine ja korrektse
arvepidamise sisseviimine.

ORGANISATSIOONI EESMÄRK: Erialaselt haritud töötajad, koostööd tegev
kollektiiv. Laia silmaringiga positiivse ellusuhtumisega muuseumi töötaja
1. Meeskonnakoolitus töökollektiivile
2. Erialased koolitused pedagoogile
3. Erialased koolitused teadurile
4. Erialased koolitused varahoidjale
5. Erialased ja tegevustega seotud koolitused klienditeenindajale

EESMÄRK 1
jrk Tegevus
1
Uus ekspositsioon praeguses
peamajas : Narratiiviks
peatükkidena: Eesti talupere
elu, tgevus ja töö 19 sajandil.
Mahtra sõda 1858 koos
järelooga. Mõisa sisustus.
Eesti naise peen käsitöö, mida
tehti mõisale. Raplamaa
rahvarõivad.

2

3

Mõõdik
1.Kolm saali sisustatud uue
ekspositsiooniga
2.tualetid külastajatele
3.interaktiivsed elemendid
ekspositsioonis

2012 aasta
Atla Eeru Kõrtsi rehealune 1.kõrts avatud muuseumi
vabaks eksponaatidest.
lahtioleku
aegadest
sõltumata,
kõrtsi
kui
Paeseina renoveerimine
unikaalse ehituse avalam
eksponeerimine
2.rehealuses
programmid/
suvised esitlused.
3. renoveerimise projekt
2012 –2013 aastal
litsensiga arhidektilt
4.
restaureeritud
ja
renoveeritud paesein
Juuru
mõisa
talli 1.ehitusprojekt litsenseeritult
ehitusprojekt.
arhidektilt 2012 aasta algus
2.renoveeritud
tallihoone
Hoidla suurtele esemetele
2013 algus
2012 –2013

abitegevused
1.Ekspositsiooni
kontseptsiooni väljatöötamine
kujunduse
tellimne
kunstnikult.
2.ehitusliku projekti tellimine

Uus algatus
1.fondis olevate eksponaatide
restaureerimine
Kanutis,
ekspositsiooni tarvis
2.elektriprojekt

uue

1.eksponaatide transport Juuru 1.programmide väljamõtlemine
mõisa renoveeritud talli
2.koostöö kohaliku käsitööringiga kõrtsi
2.renoveerimise
projekti lahti hoidmisel suveperioodil
tellimine.

1.projeti tellimine
1.Laguneva hoone uus funktsioon,
2.ehitaja leidmine
esialgu hoidlana
3. 2013 eksponaatide transport 2. suurte eksponaatide väljapanek, avada
Atla Eeru kõrtsist
huvilistele. Tellimisel

4
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1

2

3

Taotlus EAS-ile
Juuru 1.ehituseskiis
mõisakompleksi
2.kujunduseskiis
väljaehitamiseks muuseum- 3. haljastuse eskiis.
tegevuskeskuseks
4.TTA

2012.
Analüüsida
puudujääke
rahastamata
jäänud
projektis
2. uus funktsioon Muuseum+
2014
tegevuskeskus
väljaarendamine
Sihtasutus
koos
vallale SA=(Juuru
mõisas
2012. läbirääkimised
SA
kuuluvate objektidega
muuseum/
moodustamiseks
tegevuskeskus, kõrts, Mahtra 2. dokumentatsioon.
sõjaväli koos verepõllu ja
2015
viinaaidaga,
Mahtra
seltsimaja)

EESMÄRK 2
Piiriülene koostöö

1.Koostööleping
Madona koostööpartnerite leidmine
muuseumiga 2012 eelleping
sõlmitud
2.koostööpartnerid Soomes ,
2012-2020
Venemaal ja Taanis
Liitumine 4 kuninga tee Piirkonna vaatamisväärsused 1.Leader
piirkondlike
projektiga Koostöös Leader suurema
külastatavusega, koostöökogudega
raha
piirkondadega
paremini leitavad.
taotlemine PRIA-st
2. 4 kuninga tee märkimine
kaardil ja siit harunevate
2012-2013
vaatamisväärsuste
kaardistamine.
Turundus messidel, laatadel ja Osalemine Läti, Soome Sündmuste kaardistamine
teistel väliüritustel
Peterburi turismimessil

2012.
uus ruumiline jaotus
2. tegevuskeskuse planeering
3.mõisale mitmekülgsema funktsiooni
leidmine
3.eksponaatide restaureerimine
2012.
uute
programmide
ja
marsruutide väljamõtlemine
2.lisatööjõu värbamine
3.
praeguse
muuseumihoone
kasutuselevõtt hoidlana

2012.
koostöölepingu sõlmimine
2. näitusetegevuse arendamine
3.konverentside
korraldamine
ja
osalemine
4.messid
1. uus turismitee, mis läbib erinevaid
valdu ja maakondi.

Turismivoldikud erinevates keeltes.

4
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2012-2015
Näitused (ajutised)
2012-2015

2012.
muuseumi
fondi näitused 2x
aastas
2.külalisnäitused
4x
aastas
(väljaspool
muuseumi ja muuseumis
Täiskasvanute
koolitused2012.
2
pikemat
kursused ja seminarid
koolitust aastas
Vanaaegsed töövõtted ja
2.
4
lühemat
materjalid
koolitust/seminari
(genealoogia,
peremärgistused, raamatute
restaureerimine,
paberi
valmistamine,
fotode
säilitamine perealbumis jne)

1.Näituste
koostamine
ja Näitused internetis
logistika
Näitused korraldada vastavalt nii et neid
2. näituste vahendamine
saaks saata rändama.
3.
esemete
pildistamine
interaktiivseks näituseks.
2012.

programmide
ettevalmista
mine
2.lektorite leidmine
3.
koolituspäevade
korraldamine

2012-2015
Mahtra Sõjaväljal matkaraja Kirjanduslikel
teemadel 1.
projekti
väljaehitamine
matkarada Mahtra sõjaväljal kooskõlastamine
turvanõuetega.
2015
Abikogu
süstemaatiline Täiendatud abikogu
Museaalide
täiendamine.
abikogusse.

Mahtra sõja 160 aastapäevaks
ettevalmistamine aastal 2018
Juubeliaasta ettevalmistused

2012.
Sõjaväli
ja
“verepõd”,
kadalippu asukoht
tähistatud
2.teemakohane raamat/trükis

Muuseum kui koolituskeskus
Koostöö Viljandi Kultuuriakadeemia ja
EKA-ga
Koolitustel kasutada fondides leiduvaid
materjale näidistena, tuua muuseumisse
juurde erineva valdkonna inimesi.

koostamine Tegevused, mis on seotud Mahtra sõja
tegevustega.
kogumine Koolituste tulemuseks on koopiaesemed
abikogusse pedagoogiliste programmide
jaoks.

Teaduril varahoidjal koguda Koostöö kutselise teatriga
materjali
sõja
ja
selle
fragmentide
kohta.
Sõja
tähendus Eesti rahvale.
Pedagoog kogub koostöös E.

2014-2015

9
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1

2

3

4

3. lavastatud stseen “Mahtra Vilde muuseumiga materjali
sõjast”
E. Vilde romaani ja selle
tõlkimise kohta ( näitus
romaanist
ja
sellega
seonduvast)
Lastekaitsepäeva tähistamine Temaatiline üritus lastele Koostöös
koolidega
ja Maakondlik laste päev.
01.06 koos Mahtra sõja kooli lõpus.
kohalike ettevõtjatega
aastapäevaga 02.06 “Teeme
mahtrat omamoodi”
2012-2015
Mõisa päevad
Nädala jooksul tutvustada Nädala stsenaarium valmis Nädalaks Juuru mõisa kokku kutsuda ja
mõisa töid elu ja pidustusi mõelda ja teha ettevalmistused mõisa elu elama mõisniku pere ja
19 sajandil.
kostüümide ja tööde osas.
talupoegadest töölised.
2015
Stiiliõhtud.
EESMÄRK3
Kogude sisestamine MUIS 2013 aastaks on sisestamine Eksponaatide
pildistamine
keskkonda
lõpetatud ja alustatakse lisatööjõu ja lisavahendite
täiendustega
hankimisel.
Interaktiivseks
2012-2015
näituseks kodulehel.
Fondihoidlate korrastamine
2012.
kaasaegsed
Fondide suuruse ja kappide Kaasaegsemate
säilitustingimuste
Foto ja video ning
riiulid ja sisseseaded vajaduse vastavusse viimine
loomine ja ruumipuuduse likvideerimine.
Tekstiilihoidla,
suured
materjalide
esemed.
hoidmiseks
Kunst, väikeesemed
2.paremini
hoiustatud
2012-2015
esemed.
Inventuuride
õigeaegne
teostamine
ja
järelinventuuride läbiviimine.
2012-2015
Muuseumi
raamatukogu

Vastavalt
plaanile,
inventuurid.

inventuuride
teostatud

Raamatukogu korrastatud ja Põhikogu ja abikogu loomine

Kogutud perioodiline kirjandus, mis leiab

inventuur

5

kõik raamatud kontrollitud
arvele võetud ja sisse viidud
korrektne
arvepidamine
raamatute kasutamise kohta.
Kogumispoliitika
Mahtra Talurahvamuuseumi
väljatöötamine
lähtuvalt kogumispoliitika dokument.
riikliku
kogumispoliitika
juhendist

vähest
kasutamist
Hoiuraamatukogule.

annetada

ORGANISATSIOONI ARENDAMISE EESMÄRK: Erialaselt haritud töötajad, koostööd tegev kollektiiv. Laia silmaringiga positiivse
ellusuhtumisega muuseumi töötaja
jrk Tegevus
1
Meeskonnakoolitus
töökollektiivile
2.

2012 ja 2014
Erialased
pedagoogile

Mõõdik
1. Kokkuhoidev kollektiiv
2. Eesmärgipärasem liikumine
3.Sihist ühtmoodi arusaamine
koolitused

1.Uute
rakendumine
PGS-iga

ja

alategevus
1.Koolituste korraldamine

programmide 1.koolituste valimine
ühtlustumine

2.MUIS süsteemi sisestamine ja
haldamine
3

2012-2015
Erialased koolitused teadurile

1.genealoogia koolitus
2.museaalide säilitamine
hooldus

ja

Uus algatus
2012 praegusele kollektiivile
2014
loodetavalt
suurenenud
kollektiivile
Programmides mõelda erinevate
õppeainete
integratsioonile
vastavalt vanuseastmele.
Täiskasvanute koolituse spetsiifika.

3. MUIS süsteemi haldamine
4

5

2012-2015
Erialased
varahoidjale

koolitused 1. varade hoidmine säilitamine ja
hooldamine
2. MUIS süsteemi haldamine

2012-2015
Erialased
koolitused 1.suhtlemise
ja
klienditeenindajale
psühholoogia
2012-2015
2.teenindaja eetika

käitumise

Klienditeenindja
muuseumile

ARENGUKAVA FINANTSPLAAN
jrk Eesmärk
2012
1
Uus ekspositsioon peamajas Eesti talupere elu-olu, Mahtra sõda, mõisa 14 000
sisustus koos eesti naiste käsitööga. Ajastu 19 sajand.
Sisekujundusprojekt ja ehituslikud ümberkorraldused.
Eletriprojekti koostamine,
ümberehitamine

tuletõrje

ja

2013

valvesignalisatsioonisüsteemi

2

2012 aasta
Atla Eeru Kõrtsi rehealune vabaks eksponaatidest.
Renoveerimisprojekt Vahendid renoveerimistööde teostamiseks

3

2012 -2013 aastal
Juuru mõisa talli ehitusprojekt.
Ehitamine

5200

6000
5900
60 000

60 000

2014

2015

kui

visiitkaart

Esemete transport
4

5

6
7

8
9

10

2012 -2013
Taotlus EAS-ile
Juuru mõisakompleksi väljaehitamiseks
tegevuskeskuseks
(Projektdokumentatsiooni koostamiskulud)

10 000
muuseum-

180000

2014
Sihtasutuse moodustamine koos vallale kuuluvate objektidega Mahtra
sõjaväli, Mahtra mõisa viina-ait.
2015
Piiriülene koostöö näituste vahetus konverentside külastus

40000

4000

4000

4500

2000

1750

1000

1000

2000

4000

3000

3000

3000

4000

Kogude sisestamine MUIS keskkonda
4800
Virtuaalväljapaneku arendamine, nõuab lisatööjõu sissevõtmist esemete

2400

2400

1200

2012-2020
Liitumine 4 kuninga tee projektiga
3500
Osalemine projektis, omaosaluse tagamine, reklaamvoldikute välja-andmine,
suunaviitade infomaterjali koostamine oma piirkonnas.
2012-2014
Näitused (ajutised) muuseumi eelarve + Kultuurkapital, HMN
2012-2015
Täiskasvanute koolitused- kursused ja seminarid
Vanaaegsed töövõtted ja materjalid
(genealoogia, peremärgistused, kunstikursused, paberi valmistamine jne)
vahendite leidmine väikefondidest: Kultuurkapital ja HMN
2012-2015

5 000

11

12

fotografeerimisel
2012-2015
Muuseumi infomaterjalid ja trükised
Matrejalide koostamine trükkimine ja messimaterjali tõlkimine 4 keelde
Infomaterjalide levitamine TIK kaudu.
Muuseumi eelarve + Leader - Rapla Partnerluskogu Meede 3.1
2012-2015
Foto ja tekstiilikogu hoiutingimuste parandamine

3000

3000

3000

5000

3000

3000

3000

3000

ORGANISATSIOONI ARENDAMISE EESMÄRK:
jrk eesmärk
1
Meeskonnakoolitus töökollektiivile. Efektiivne koostöö. KÜSK, Leader

2012
7000

2013

2014
7000

2015

2.

2012 ja 2014
Erialased koolitused pedagoogile

250

250

300

400

3

2012-2015
Erialased koolitused teadurile

250

250

250

250

4

2012-2015
Erialased koolitused varahoidjale

250

250

250

250

100

100

150

200

4000

4000

5
6

2012-2015
Erialased koolitused klienditeenindajale
2012-2015
Mahtra sõja 160 aastapäevaks ettevalmistamine aastal 2018
Juubeliaasta ettevalmistused

7
8
9

2014-2015
Töötajate motiveerimine e. lisatasu (omatulu)
5000
Esinemine messidel Eestis, Lätis ja Soomes
3600
Turismimess Eestis, Turismimess Lätis, Martin Markkinat Soomes
Tehniliste (projektor, 2 arvutiekraani, esitlusekraan) vahendite soetamine 700
ja õppevahendite täiendamine

6000
4000

8000
4500

10000
5000

700

700

700

