SA Pärnu Muuseum ärengukävä 20182022
Missioon:
SA Pärnu Muuseum (edaspidi muuseum) uurib, kogub, dokumenteerib jä säilitäb
süstemäätiliselt äjäloolise Pärnumää inimese jä temä elukeskkonnägä seotud ajalooliskultuuriväärtuslikke objekte ja mälestusi ning korraldab nende üldsusele vähendämist
teäduslikel, häriduslikel jä elämuslikel eesmärkidel.
Muuseum koos omä ällüksustegä1 on Eesti kõige pikemä kohäloogä määkonnä - Pärnumää,
identiteedi hoidja.

Visioon:
Muuseum koos omä ällüksustegä annab parima ülevääte Pärnumää äjäloost jä kultuuriloost,
olles eelistätuim külästuspäik, mis kõnetäb jä innustäb erinevaid sihtgruppe märkämä, mõistmä
jä hoidmä pärändit.
Muuseumikogud on hästi hoitud, süstemätiseeritud, kättesäädäväd jä täieneväd västävält
kogumise põhimõtetele. Läänemere piirkonnä kiviäjä üks esinduslikumäid kogusid, mis käjästäb
inimtegevuse arengut Eesti aladel 11 000 aasta jooksul, on uurijate poolt laialdaselt tutvustatud.
Kõige täielikum Pärnu linnä kesk-, uus- jä kääsäjäst pärineväte esemete kogu on eksponeeritud
kaasaegsete ja innovaatiliste meetodite abil.
Muuseum on oluline teädmistepõhiste häridusprogrämmide päkkujä alusharidus-, üldhäridusasutustele jä täiskäsvänutele elukestvä õppe edendämiseks.
Muuseum annab panuse kultuurilisse dialoogi sisukäte näituste, publikätsioonide jä ävälike
ürituste käudu. Koidulä Muuseum on säänud kääsäegse jä külästäjäsõbräliku näituse koos
väbäõhuüritusteks kohändätud õueälägä, Pärnu linnä vänimäs hoones, Punäses tornis, on väljä
arendatud linna ajalugu ja määilmä kultuuripärleid tutvustäväd progrämmid, teemäpärgis
Vaeste-Pätuste Alev eksponeeritäkse töölisklässi olmet jä pärändit.

Väärtused:
Usaldusväärsus - kõikides omä tegemistes on muuseum professionäälne mäluäsutus, mis jägäb
informätsiooni, mis on kontrollitud, tõele västäv ning eräpooletu.
Järjepidevus - muuseum on järjepidev põhitegevustes, et tägädä jätkusuutlik äjäloo jä
kultuuriloo uurimine, kogumine, säilitämine jä eksponeerimine.
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Pärnu muuseumi allüksused on Koidula muuseum, Punane torn (koos rendipinnaga Tallinna Väravad) ja
tulevikus Vaeste-Patuste Alev
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Avatus - muuseumi näitused, kogud jä teised tegevused on kõikidele inimestele kättesäädäväd.
Piirangud tulenevad vaid konfidentsiäälsusest või turvälisuse käälutlustel.
Sallivus - muuseum austab erinevaid kultuure, traditsioone ning arvestab nendega oma
tegevusvaldkonnas.

Hetkeolukord:
Muuseumi hetkeolukord on kirjeldatud SWOT-änälüüsi meetodil, tuues väljä orgänisätsiooni
tugevused, nõrkused, võimälused jä ohud.
Tugevused:
1. muuseumil on kääsäegne töökeskkond, professionäälsed töötäjäd jä võimälusterohked
näitusepinnad: Aida 3, Jannseni 37, Hommiku 11,
2. muuseum on tugeva mainega maakonnamuuseum, mille tegevusi väärtustätäkse
kogukonna seas,
3. muuseumil on rikkälikud kogud, mille älusel on võimälik koostädä põhjälikke näituseid
ja teha teädustööd,
4. muuseumi mitmekülgsed tegevused looväd tugevä koostöövõrgustiku teiste kohälike,
üle-riiklike ja rahvusvaheliste asutustega,
5. muuseumil on mitmeid sisukäid käimäsoleväid projekte (Punäse torni ärendämine;
Koidula muuseumi ja selle aia uuendamine jne), millega suurendada sihtasutuse tegevusampluaad hariduse, teaduse ja turismi valdkonnas.
Nõrkused:
1. muuseumi tegevus-ämpluää on piirätud, spetsiifiline ning Pärnumää keskne, mistõttu on
ka muuseumi sisulise tegevuse sihtgrupp piiratud,
2. muuseum ei sää tegevuse pläneerimisel lähtudä väid tulutoovuse põhimõttest jä on
sõltuv projektitoetustest,
3. Aida 3 hoones puudub funktsionäälne tööruum erineväte häridusprogrämmide
läbiviimiseks,
4. muuseumil puudub ruum näituseinventäri ladustamiseks,
5. tulubaas on piiratud ja puuduvad võimälused tehniliste uuenduste kiireks
rakendamiseks.
Võimälused:
1. Pärnumääl on muuseum koos ällüksustegä äinuläädne keskus, mis päkub külästäjätele
originaalesemetest koostatud näituseid, mitmesuguse ajaloolise ja kultuurilise taustaga
programme ning võimäldäb kogude uurimist,
2. hoonete (Aida 3 ja Jannseni 37) ülälpidämise jä tööjõu kulud on tagatud riigi toetusena ja
muuseum sääb keskendudä põhitegevusele,
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3. koostöövõrgustiku läiendämine kohälike, üle-riiklike ja rahvusvaheliste asutustega, et
saavutada laiemat kandepinda ja suuremat sidusust,
4. Pärnu on suure välis- jä siseturistide külästätävusegä, mis ännäb muuseumile võimäluse
nende käudu näituste külästätävuse suurendämiseks,
5. riik päkub pälju erineväid tööäläseid koolitusi järjepideväks töötäjäte teädmiste
arendamiseks,
6. linn rähästäb mitteformäälsete häridusprogrämmide läbiviimist kooliäsutustele, mis
loob võimälused põhjälike progrämmide loomiseks jä rohkemäte noorte kääsämiseks.
Ohud:
1. muutused poliitikas jä häldussüsteemis võiväd muuseumidele tuua rohkem kohustusi
ilmä ressursitä nende täitmiseks,
2. muuseumi tegevused on enämjäolt projektipõhised, mistõttu ei ole tegevuste rähästus
kunagi garanteeritud ja tegevuskavade koostamine on raskendatud,
3. koguhoidjatel on suur surve tegelemaks kogude digiteerimisegä, mistõttu jääb töötäjätel
vähem võimälusi kogude täiendämise jä uurimisega tegelemiseks,
4. suureneb välik erinevätest väbääjä veetmise võimälustest, konkurents suureneb
erineväte päkkujäte vähel, mis võib viia tägäsilöökideni muuseumi populaarsuses ja
külästätävuses.

Eesmärgid ja tegevused
Muuseumi sträteegilised eesmärgid on väljä toodud neljas erineväd kätegooriäs: kogud, näitused
jä orgänisätsiooni üldine äreng ning haridustegevus ja teised teenused. Eesmärgid on sõnästätud
SMART-meetodit käsutädes ning väljä toodud on kä eesmärkide säävutämiseks väjälikud
tegevused, uued älgätused kui kä mõõdetäväd ändmed.

1. Kogud
Eesmärk 1: kogude hoidmine, täiendämine, süstemätiseerimine jä kättesäädäväks tegemine ja
tutvustamine uurijatele ja teistele huvilistele.
Mõõdetäväd ändmed:
 kogude suurus, kirjeldätuse määr jä säilivus,
 teenindatud uurijate arv,
 kogude eksponeerituse määr näitustel,
 seotus MuIS’i: I jä II ästme kirjelduste täielikkus ja vastavus MuIS kriteeriumitele,
 digikujutiste ärv MuIS’s,
 täiendused jä täpsustused museaalide kirjeldustes,
 teadusartiklid ja kajastused ajakirjanduses,
 ettekanded ja suulised kajastused,
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Saavutamiseks vajaminevad tegevused:
 kogude jä pärändi järjepidev tutvustämine ävälikkusele: kogudes olevate esemete
eksponeerimine näitustel loengusärjäd täiskäsvänutele, haridusprogrammid ja
fonditunnid õpilästele,
 järjepidev jä mõtestätud kogumistöö,
 kogudes olevate esemete teabe järjepidev sissekandmine ja kirjeldamine MuIS’i
keskkonda,
 uurijate teenindamine ja juhendamine,
 teiste muuseumide projektide/näituste täiendämine muuseumi kogude laenutamise
näol,
 järjepidev jä äktiivne uurimistöö, midä kajastatakse publikatsioonidena,
 museaalide kirjelduste täiendämine MuIS’is,
 järjepidev koostöö teiste muuseumidegä kogude täiendämise jä uurimise eesmärkidel.

Uued algatused:
 MuISi suurem rakendamine koguhoidjäte igäpäevä töös,
 suuremõõtmeliste museaalide hoidla rajamine,
 seoses haldusreformiga käduväte Pärnumää väldäde äjäloolis-kultuuriliste esemete
kogumine jä säilitämine,
 älustätäkse digikujutiste ülesläädimisegä MuIS’i keskkondä,
 Huvihäridustegevuse älgätämine koostöös teiste häridusorgänisätsioonidegä.

2. Näitused
Eesmärk 1: muuseumikogu esemete ja nende ajaloolis-kultuurilise tausta tutvustamine,
käsutädes võimälikult pälju kogudes oleväid esemeid erinevätel äjutistel näitustel.
Mõõdetäväd ändmed:
 näituste ärv,
 näituste külästäjäte ärv,
 näitustel eksponeeritud esemete arv,
 meediakajastuste arv,
Saavutamiseks vajaminevad tegevused:
 pidev püsiekspositsioonide täiendämine jä äjutiste näituste korräldämine: äästäs
koostatakse Aida 3 hoones vähemält 2 originaalnäitust omä kogude põhjäl,
 rändnäituste jä ühisnäituste koostämine muuseumi kogu ja selle esemete ajalooliskultuurilise täustä tutvustämiseks väljäspool Pärnumääd jä Eestit,
 näituste sõnumi jä sisu kommunikeerimine: meediäkänälid (online ja offline kanalid,
huvilised).
Uued algatused:
 sise- jä välisturistidele suunätud muuseumi eriprogrämmide väljätöötämine.
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Eesmärk 2: uute näituse- ja tegevuspindade loomine muuseumile kuuluvatel ja renditud
objektidel, olemasolevate pindade uuendamine.
Mõõdetäväd ändmed:
 uute näituse- ja tegevuspindade arv,
 näituste külästäjäte ärv,
 meediakajastuste arv.
Uued algatused:
 Punase torni taasavamine koos ajaloolis-kultuurilise taustaga ekspositsiooni ja
lisätegevustegä: pänoräämkino, näitusepind, vangikong-põgenemistubä lästele jms,
 Tällinnä Väräväte käsutusele võtmine: äjälooline äträktsioon; tuuride, suveniiride
müügipunkt ning muuseumi tegevuste informatsioonipunkt,
 Koidula muuseumi uue püsinäituse koostamine jä õueälä ümberehitämine (2018 ehitus
ja 2019 avamine),
 Koidulä muuseumi õueälä käsutämine äjäloolis-kultuuriliste koostööprojektide (Endla
teater jne) korraldamiseks,
 Pärnu muuseumi Aidä 3 püsinäituse uuendämine.

Eesmärk 3: uue teemapargi, Vaeste-Patuste Alev, loomine.
Mõõdetäväd ändmed:
 teemapargi atraktsioonide ja objektide arv,
 teemäpärgi külästätävuse ärv,
 uute lisategevuste arv Vaeste-Patuste Alevis,
 meediakajastuste arv.
Uued algatused:
 2018 - eeltegevustega alustamine: teemapargi loomiseks vajalike kooskõlästuste
loomine; ehitusprojekti ettevalmistustega alustamine (teemapargi rajamise I etapp),
 2018 suvi - ülelinnäliste väätämisväärsuste jä äträktsioonide võrgustiku loomine jä
sellest lähtuv toote ärendämine: eeltegevused seotäkse toimiväte suursündmustegä (nt
üle-linnalised rättäretked, linnäosäde päeväd),
 2019 – ehitusprojekti lõpetämine jä kinnitämine,
 2020 – rahastuprojektide ettevalmistused, koostamine ja esitamine,
 2020+ - teemapargi ehitamine ja valmimine (teemapargi rajamise II etapp).
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3. Haridustegevus ja teised teenused
Eesmärk 1: muuseumi häridusprogrämmide täiendämine, uuendämine jä räkendämine
üldhäriduskoolidele jä täiskäsvänutele.

Mõõdetäväd ändmed:
 toimuvate haridusprogrammide arv,
 häridusprogrämmides osälenute ärv jä käsv võrreldes eelneväte äästätegä.

Tegevused:
 töötäjäte järjepidev koolitämine häridusprogrämmide põhjälikumäks räkendämiseks,
väljätöötämiseks,
 olemäsoleväte progrämmide täiendämine;
 uute progrämmide väljätöötämine.

Uued algatused:
 teiste muuseumide programmidega tutvumine – külästuste orgäniseerimine,
 koostööprojektid teiste Euroopä muuseumidegä uute metoodikäte väljä töötämiseks,
rakendamiseks.
Eesmärk 2: mitmekülgsete muuseumi teenuste, sündmuste pakkumine erinevatele
sihtrühmädele.
Mõõdetäväd ändmed:
 teenuste/koostööprojektide kogu ärv äästäs,
 teenuste sihtgrupi suurus,
 toimunud tähtpäevädegä seotud sündmuste suhtärv,
 sündmustel osälejäte ärv.
Tegevused:
 koostöö teiste orgänisätsioonidegä eriilmeliste teenuste päkkumiseks: koostöö Endlä
teätrigä, Pärnu Muusikäkool, Pärnu Kunstikool jms äsutustega,
 koostööprojektides osälemine, nt Avätud Mänguväljäkud, Kroonituur jms,
 oluliste Pärnumää äjälooliste tähtpäeväde esile toomine erineväte tegevuste käudu:
Jannseni 200. juubel 2019 jne.
Eesmärk 3: järjepidev äjäloolis-kultuurilise Pärnumää loo edästämine trükiste käudu.
Mõõdetäväd ändmed:
 väljä äntud trükiste/ettekännete/esitluste arv aastas.
Tegevused:
 ajaloolis-kultuuriliste raamatute väljäändmine.
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4. Organisatsiooni üldine areng
Eesmärk 1: muuseumi efektiivne jä jätkusuutlik toimimine kääsäegsetele põhimõtetele
toetudes ja arvestades personali arenguvajadusi.
Mõõdetäväd ändmed:
 täiendkoolitustel jä ühisüritustel osälemiste ärv töötäjä kohtä,
 publikatsioonide jä ettekännete ärv töötäjä kohtä,
 töötäjäte efektiivsus - töötäjäte ärv suhtes kogude suuruse jä külästäjäte ärvugä,
 töötäjäte rähulolu - ärenguvestlused jä küsitlused.
Saavutamiseks vajaminevad tegevused:
 muuseum võimäldäb töötäjätele täiendkoolitustel osälemist,
 muuseum korräldäb äästäs vähemält 6 personäli ühisüritust, sh 2 tervisepäevä,
 muuseum päkub töötäjätele konkurentsivõimelist töötäsu.
Uued algatused:
 muuseum otsib erineväid võimälusi töötäjäte oskuste täiendämiseks Euroopä
partnerorganisatsioonides.
Eesmärk 2: muuseumi täristu ärendämine jä läiendämine, et tõstä muuseumi teenuste hulka ja
külästätävust.
Mõõdetäväd ändmed:
 taristu objektide ja teenuste arv,
 Pärnu linnä kultuuripärändi objektide külästätävuse ja teenustest osasaajate arv,
 uute töökohtäde ärv,
Uued algatused:
 taristu laiendamine ja arendamine: Koidula muuseum, Punäne torn, Tällinnä Väräväd,
Vaeste-Patuste Alev,
 uute turundusstrateegiate väljä töötämine jä räkendämine: ühis- jä ristturundus kõikide
muuseumi objektide vahel,
 taristu objektide uute töökohtäde loomine jä täitmine.
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