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Missioon
Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid on saare keskne mäluasutus, vaimse ja ainelise pärandi
säilitaja, uurija ja tutvustaja, on hiiumaise iseolemise hoidja ja tugevdaja.

Visioon
Sihtasutuse Hiiumaa Muuseumid on jätkusuutlik mäluasutus ja hästi toimiv teadmuskeskus,
mis teeb koostööd teiste saare muuseumitega ning toetab neid museoloogilise
oskusteabega, nõustab külastuskeskusi ja valla asutusi. Muuseumil on korrastatud
museaalide kogu ning piirkonna vaimne pärand on sisukalt kirjeldatud. Muuseum on
kogukonnale avatud teabekeskus, mille väljapanekud ja haridusprogrammid on populaarsed
ja tulutoovad.

Hetkeolukorra kirjeldus
SA Hiiumaa Muuseumid toetub kolmele sambale: kompetentsed töötajad, süsteemne
muuseumikogu ja ekspositsioonide taristu. Nimetatud varadele tugineb käesoleva
arengukava täitmine.
Muuseumikogu koosneb ca 33 000 museaalist, mis jagunevad alljärgnevateks kogudeks:
ajalooline kogu, tekstiilikogu, etnograafilised esemed, fotokogu, kunstikogu, numismaatika,
märgikogu, arheoloogiakogu, salvestised, raamatud, arhiiv ja looduslooline kogu. Töö
nendega lähtub kogumis- ja muuseumikogu korralduse põhimõtetest. Kõik museaalid on
kantud Muuseumide Infossüteemi (MuIS) ning vastavalt ajakavale toimub museaalide
digiteerimine ja kirjete täiendamine.
Muuseumil on üks peamaja Kärdlas ja neli filiaali saare eri paigus. Muuseumi kõigis filiaalides
on võimalik läbi viia töötubasid, välisündmusi, müüa meeneid.
Muuseumi peamaja ehk Pikk Maja on multifunktsionaalne administratiivhoone ja näituste,
kontsertide ning konverentside korraldamise koht. Siin asuvad ka hoidla, muuseumipood ja
kohvituba.
Kassari ekspositsioonimaja asub endises Kassari mõisa valitsejamajas, kus on Hiiumaa ajaloo
ja kultuuri püsinäitus. Hoones on ka hoidla ja kohalike meenete muuseumipood.
Rudolf Tobiase majamuuseum on Eesti klassikalise muusika rajaja sünnikodu. 19. sajandi
alguse alevi tüüpi majas tutvustatakse helilooja elu ja loomingut.
Mihkli talumuuseum on hästi säilinud 19. sajandi taluhoonete kompleks, mis annab ülevaate
Hiiu taluarhitektuurist ja elulaadist. Siin on ka katusealune ja tunnustatud köök gruppide
toitlustamiseks.
Mihkel Kiibuse Kroogi talu on 20. sajandi esimese poole tüüpiline elamu, millel koos hoone

sisustusega on 1980. aastate „ajakapsli“ väärtus. Ei ole külastajatele avatud.
Filiaalide seisukord on rahuldav, kuid vahendite vajadus hoonete ja ekspositsioonide
ülalpidamiseks ja haldamiseks ajaga kasvab. Järjepidevalt on tehtud korrastustöid ja
investeeringuid. Suurimaks ohuks muuseumikogu säilimisele on nõuetekohase hoidla
puudumine, sest museaalid on hoiustatud kaheksas erinevate hoiutingimustega kohas, mis ei
vasta pikaajalistele säilitusnõuetele.
SA Hiiumaa Muuseumid personal jaguneb kaheks osakonnaks – põhiosakond (töö
muuseumikoguga, uurimine ja muuseumiharidus) ja tugiosakond (kommunikatsioon,
turundus ja abiteenistused). Kokku töötab 2021. aasta seisuga 12 inimest.
2019. aastal käis muuseumis ümmarguselt 12 000 külastajat ja 2020. aastal 8200 külastajat,
millest üle poole olid muuseumi piletiga külastajad ning ülejäänud erinevate avalike
sündmuste, teemapäevade, kontsertide jne külastajad.

Tugevused


Hiiumaa ajaloo ja kultuuripärandi tundmine.



Kompetentsed töötajad.



Mitmekesine, kirjeldatud ja internetis kättesaadav muuseumikogu.



Põhjalikud püsiekspositsioonid ja populaarsed näitused ning trükised.



Hea maine ja koostöö kogukonnaga.



Mitmekesised haridusprogrammid ja hea koostöö haridus- ja lasteasutustega.



Tegus turundus, nähtavus sotsiaalmeedias.

Kitsaskohad


Pikaajalise säilitamise nõutele vastava hoidla puudumine.



Filiaalide korrashoiu vajadus ületab tööjõu võimalused. Puuduvad vahendid kõigi
filiaalide arenduseks.



Ekspositsioonide aegumine Pikas Majas ja Mihkli talumuuseumis.



Filiaalide ligipääsetavus kõigile külastajatele kohati puudulik, sh erivajadustega.



Eriharidusega järelkasvu vähesus.



Töötajate professionaalsete oskuste mahajäämus arengutest, s.h. digivaldkonnas.



Hiiumaa külastajate arvu kasvu potentsiaali alakasutamine.

Võimalused


Arengusuund maakonnamuuseumist kompetentsikeskuseks.



Koostöö kõigi Hiiumaa muuseumide ja külastuskeskustega, sh nende konsulteerimine
ja kompetentsi pakkumine.



Omanäolisuse esiletoomine Lääne-Eesti regioonis. Koostöö muuseumidega
Läänemere regioonis. Saarelise eluviisi uurimistulemuste esindamine UNESCO vaimse
pärandi nimistutes ja muudes programmides.



Mitmekülgsem kultuuripärandi vahendamine ekspositsioonides, sh ligipääsetavuse
suurendamine ja digilahenduste kasutusele võtmine.



Külastatavuse suurendamine ekspositsioonide uuendamise ja kaasajastamise
tulemusel.



Mere-teemalise muuseumi loomine Hiiumaale.



Arheoloogi töökoha loomine muuseumi juurde.

Välised mõjurid


Tugevad konkurendid Hiiumaa-siseselt ja saarte–lääne regioonis.



Riiklikud meetmed muuseumide suunal, sh muudatused rahastamises
(tegevustoetustes) ja tööjõupoliitikas.



Riiklikud otsused pärandihoidlate rajamiseks.



Külastatavuse otsene sõltuvus saare turismikeskkonnast ja hooajast.

Strateegilised eesmärgid
Hiiumaa Muuseum uurib sügavuti Hiiumaa (koos ümbritsevate laidude ja merealadega)
kultuuri ja loodust, kogub ja säilitab sellega seonduvat materiaalset ja vaimset pärandit ning
tutvustab seda muuseumi näitustel, publikatsioonides, haridusprogrammides ja meedias.
ÜLDEESMÄRK
SA Hiiumaa Muuseumid on tänapäevane ja omanäoline saarelise identiteedi kujundaja ja
säilitaja, mis toimib kultuuripärandi kompetentsikeskusena ja turismi huviväärsusena.
Üldeesmärgi saavutamiseks on perioodi kolm prioriteetset tegevust:


Muuseumi hoidla rajamine Kärdlasse;



Pika Maja uuendamine ekspositsiooni-, haridus- ja kontserdipaigana;



Mihkli talumuuseumi kujundamine vaimse pärandi keskuseks.

EESMÄRK 1: PÄRAND, TEADMUS ja IDENTITEEDI HOIDMINE.
Vaimse ja ainelise pärandi säilitamine ja hiiumaise iseolemise taasloomine.
Teadmiste, kogemuste ja aineliste väärtuste kogumine, lahtimõtestamine ja ühiskonnale
vahendamine. Pärandi vaade tulevikku, mis on ühiskonnale allikaks muutustega
toimetulemiseks.
Meetmed:
1.1.Hiiumaa pärandi-alane uurimistöö ja konsultatsioonid avalikkusele;

1.2. Originaalpublikatsioonide kirjastamine;
1.3. Turundusprogramm ja meedia kajastused;
Mõõdikud:
Saavutada iga-aastane külastajate arvu, ennekõike turistide (piletiga külastajate arvu),
mõõdukas kasv.
Mõõdik

Algtase (2020)

Sihttase (2022)

Sihttase (2025)

Originaalpublikatsioonide arv

1

2

2

Konsultatsioonide arv

200

220

250

EESMÄRK 2: MUUSEUMIKOGU.
Aktiivses kasutuses mitmekesine muuseumi kogu, mis paikneb kaasaegses hoidlas, on
aluseks uurimistööle, näitustele, avalikkuse konsulteerimisele ja haridustegevusele.
Muuseumil on ka süstematiseeritud abikogu, mida kasutatakse pedagoogilises töös ja
uurimise mitmekesistamiseks.
Meetmed:
2.1. Kogude kättesaadavaks tegemine avalikkusele, sh muuseumikogu dokumenteerimine,
digiteerimine ja kirjeldamine MuISis;
2.2. Muuseumikogu täiendamine ja korrashoid;
2.3. Kogutud materjalide korrastamine ja süstematiseerimine;
2.4. Muuseumikogu eesmärgipärane ja kogumiskavast lähtuv täiendamine, 20. ja 21. sajandi
materjali kogumine, sh digitaalselt loodud info säilitamine;
2.5. Avalikkusele esemete kättesaadavuse mitmekesistamine, näiteks avahoidla,
laenumuuseum.
Mõõdikud:
Mõõdik

Algtase (2020)

Sihttase (2022)

Sihttase (2025)

MuIS-i I etapis kirjeldatud museaalide hulk

32696

33400

34600

MuIS-is digiteeritud museaalide hulk

32967

33400

34600

Inventuuri* läbinud museaalide arv

33200

33400

34600

Pikaajalistele säilitustingimustele vastav
hoiustamispind

0%

100%

* Inventuurid viiakse läbi kord viie aasta jooksul. Viimane inventuur viidi läbi 2014. aastal. Kogude I etapi kirjed
peavad olema tehtud 31.12.2022. Iga museaali digikujutise tähtaeg on 31.12.2021.

EESMÄRK 3: VAHENDAMINE ja KOGUKOND.
Aktiivne, avalikkusele suunatud kultuuripärandi vahendamine.
Kõnetavad ja elamuslikud näitused ja ekspositsioonid, koostööprogrammid kogukonnaga,
haridusprogrammid koostöös õppeasutustega. Kokkuvõtete ja publikatsioonide avaldamine.
Meetmed:
3.1. kaasaegsete, kõnetatavate ja elamuslike näituste loomine;
3.2. muuseumi tegevuste mitmekesistamine sihtrühmade järgi;
3.3. muuseumi filiaalide kasutamine konverentsi- ja kontserdipaikadena;
3.4. kooliõppe- ja täiskasvanuõppe programmide väljatöötamine ja läbiviimine;
3.5. lisateenuste mitmekesistamine näiteks kaupluste ja laenumuuseumina;
3.6. mitteformaalsete kogukonna-siseste koostöövormide loomine.
Mõõdikud:
Mõõdik

Algtase (2020)

Sihttase (2022)

Sihttase (2025)

Näituste arv aastas

7

6

5

Piletiga muuseumi külastajate arv

7800

8000

8500

Piletita muuseumi külastajate arv

4200

4300

4500

1450

1500

12%

14%

Haridusprogrammides osalejate 1400*
arv aastas
Omatulu osa eelarvest
10%

*- andmed aastast 2019, kuna aastal 2020 oli oluline langus õpilasprogrammides

EESMÄRK 4: FILIAALID ja HOONED.
Filiaalid toimivad huvipakkuvate väikemuuseumidena ning orgaaniliselt sulanduvad
Hiiumaa muuseumide maastikku. Kaasaaegne ja pikaajalise säilitamise tingimustele vastav
hoidla. Taristu on hooldatud, selle pikaajaline säilimine tagatud.
Meetmed:
4.1. museaalide hoidla valmimine;
4.2. jooksvad remonttööd filiaalides pikaajalise säilitamise tagamiseks;
4.3. Pika Maja renoveerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine;
4.4. Mihkli talumuuseumi kujundamine vaimse pärandi keskuseks;
4.5. Filiaalide arvu ja sisu kaasajastamine vastavalt ajastu muutustele.

Mõõdikud:
Mõõdik

muuseumi hoidla olemasolu
Uuendamist vajavate
ekspositsioonide arv

Algtase (2020)

Sihttase (2022)

Sihttase (2025)

0

0

1

3

1

0

EESMÄRK 5: INIMESED JA ORGANISATSIOON.
Ühtselt ja efektiivselt toimiv organisatsioon. Professionaalsed, motiveeritud, haritud
töötajad, kes tunnevad Hiiumaa pärandit, teevad koostööd kohaliku kogukonnaga, üleeestiliselt ja rahvusvaheliselt.
Meetmed:
5.1. töötajate osalemine koolitustel ja õppereisidel;
5.2. osalemine rahvuslikes ja rahvusvahelistes (sh Euroopa Liidu rahastatud) projektides;
5.3. spetsialistide osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides nagu ICOM, UNESCO;
5.4. osalemine maakonna- ja regiooni arenguprogrammides;
5.5. kvaliteetse töökeskkonna ja varustuse tagamine;
5.6. organisatsiooni struktuuri vastavusse viimine muuseumi ülesannete ja sisemiste
võimalustega.
Mõõdikud:
Mõõdik
Osalemine maakonna- ja
arenguprogrammides arv

Algtase (2020)
piirkondlikes 2

Sihttase (2022)

Sihttase (2025)

2

2

Koolitusi läbinud töötajate arv kokku

4

6

12

Koostööprojektide hulk

3

3

4

Koostööpartnerite arv

7

8

10

Töötajate rahulolu uuring

0

1

1

Juhtimisstruktuuri toimimine
Sihtasutuse nõukogu kavandab tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet
sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogus on kuus liiget.
SA Hiiumaa Muuseumid tööd juhib ja esindab juhatuse liige (juhataja). Arengukava

vormistamise ja sisuliste täienduste ning täitmise eest vastutab juhatuse liige. Arengukava
vaadatakse üle iga kahe aasta tagant, vajadusel muudetakse. Muutmise ettepanekuid võivad
esitada nii juhatuse liige kui nõukogu liikmed, mis arutatakse kollektiiviga ja nõukogu
koosolekul läbi. Töötajad esitavad ettepanekuid juhatuse liikme kaudu. Arengukava
uuendatakse iga-aastaselt selliselt, et see kajastab järgmist tegevusaastat pluss kolme
järgnevat aastat.
Arengukava elluviimisdokument on iga-aastane tegevuskava, milles tuuakse tegevused ja
vahetud tulemused vastavate meetmete rakendamisel eesmärkide täitmiseks. Tegevuskava
täitmisest (sh majandustegevusest) annab juhatuse liige nõukogule aru vähemalt kord
kvartalis koos ülevaatega eelarve täitmisest. Jaanuaris-veebruaris tehakse kokkuvõte
eelnenud aastast, mil tuuakse võimalusel välja ka vastava aasta alaeesmärkide mõõdikute
saavutustasemed.

Muud tegevuspõhimõtted
Keskkonnahoid
Muuseum käitub igapäevatoimingutes keskkonnateadlikkult. Kasutusel on jäätmete
sorteerimine, säästvad energialahendused. Välditakse ühekordsete mittelagunevate pakendite
ja nõude kasutamist.
Regionaalareng
SA Hiiumaa Muuseumid aitab oma tegevustega kaasa piirkonna konkurentsivõime
tõstmisele, piirkonna omapära kujundamisele, vaba-aja tegevusvõimaluste suurendamisele
ning piirkondade omavahelisele ja piiriülesele koostööle.
Seosed riigi ja maakonna arengudokumentidega
SA Hiiumaa muuseumid tugineb oma tegevuses riiklikele ja maakondlikele
arengudokumentidele:


Kultuuriministeeriumi Kultuuriprogramm 2021–2024



Hiiumaa valla arengukava 2035+



Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022–2030

Võrdsete võimaluste loomine
SA Hiiumaa Muuseumid arvestab meeste ja naiste võrdsete võimaluste loomisega
töösuhetes, töötingimustes, otsustusprotsessis ja töötasudes. Vastavalt põhikirjale arvestab
sihtasutus võrdsete võimaluste loomisega lastele ja puudega inimestele. Eesmärgiks on
tagada ligipääsetavus ekspositsioonidele kõigile ühiskonna gruppidele.

