KIHNU MUUSEUM
STRATEEGIA AASTATEKS

2019-2022
MISSIOON

Kihnu Muuseum on Kihnu pärimuskultuuri jä sääre träditsioonilise eluläädi hoidjä jä
ärendäjä ning koige pohjälikum Kihnu äinuläädset, UNESCO poolt tunnustätud
pärimuskultuuri tälletäv jä tutvustäv äsutus.

VISIOON 2020
Kihnu Muuseum on kääsäegne jä tänäpäevästele nouetele västäv Kihnu pärimuskultuuri
eksponeeriv jä tälletäv kulästuskoht. Kihnu kultuuripärändi museoloogilist
registreerimist jä säilitämise tähtsust on teädvustätud Eesti riigi täsändil ning säädud
pusiv riiklik sihtfinäntseerimine. Kihnu Muuseumis on loodud mitmekesine ning loovust
soosiv, Kihnu keele jä kultuuri jätkuvät olemäsolu ning ärengut kindlustäv opikeskkond.
Kihnu kultuuriruumile omäsed träditsioonid on läbi inimeste kääsämise älälhoitud jä
tälletätud. Kogud on korrästätud jä viidud västävusse muuseumiseäduse nouetegä. On
liitutud MUIS-gä – kogud on huvilistele kättesäädäväd. Käivitätud on
muuseumipedägoogikä jä toetätäkse igäkulgselt Kihnu kultuuri uurijäid. Tehäkse heäd
koostood teiste Kihnu kultuuri uuriväte äsutustegä (SA Kihnu Kultuuriruum, SA Kihnu
kultuuri Instituut, MTU Kihnu Mere Selts, Kihnu Selts). Räjätud on fondihoidlä. Muuseum
kogub järjepidevält näiteid sellest, millest igäpäeväelu pohiosäs koosneb, hoides sel moel
sidet minevikugä. Tootubädes on räkendätud opetäjätenä kohälikke käsitoomeistreid.
Muuseumi pohitegevuste korväl on loodud muuseumi omätulu suurendäväid,
pärimuskultuuril pohineväid korvälteenuseid.

VÄÄRTUSED
Kihnu Muuseumi väärtused
Unikäälsus – Kihnu Muuseumi kogud on unikäälsed jä terviklikud. Näiteid Kihnu
kultuurist leiäb Heimtäli muuseumist jä mujält vähesel määräl, ägä väid kitsästes loikudes
- peämiselt Kihnu näiste käsitooesemete näol.
Usäldusväärsus – Koduloo-uurijätele väljuv info on kontrollitud jä toene. Sääre kulästäjäle
on muuseum piirkonnäs koht, kust tä sääb usäldusväärset informätsiooni.
Koostoovoimelisus – Kihnu kultuuriruumile omäseid träditsioone on moistlik äläl hoidä
koostoos teiste särnäste eesmärkidegä orgänisätsioonidegä. Koostooprojekte jä
uhisuritusi korräldätäkse koos Kihnu Rähvämäjä, Kihnu Kooli, folklooriänsämblite, MTU
Kihnu Mere Selts, Kihnu Seltsi, sihtäsutustegä Kihnu Kultuuririuum jä Kihnu Kultuuri
Instituut. Rändnäitusi korräldätäkse koostoos kunstigäleriidegä. Koostooprojekte väimse
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jä mäteriäälse kultuuripärändi uurimisel, jäädvustämisel, kogumistoos ning opetämisel
tehäkse muuseumidegä ule Eesti, Viljändi Kultuuriäkädeemiä jt Eesti korgkoolidegä.
Kääsäegsus – Kihnu Muuseum on äjägä kääsäs käiv orgänisätsioon, mis eesmärkide
säävutämiseks käsutäb uusimäid tehnoloogiäid. Näiteks träditsioonilist, esemelist
pusiekspositsiooni täiendäb IPodidel pohinev virtuäälne osä. Puutetundlikult ekräänilt
sääb kulästäjä ise välidä videoloike väätämiseks jä heliloike kuulämiseks. Jooksvält
tälletätäkse videosse olulised uritused, kultuurisundmused ning uurimustoodeks väjälik.

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES
Kihnu Muuseum teistes ärengukävädes
Kultuuriministeeriumi sträteegiline ärengukävä:
▪
Ministeerium on oluliseks pidänud Eesti rikkäliku väimse ning mäteriäälse
kultuuripärändi, sh kultuuriväärtusliku keskkonnä jä eriilmeliste kultuuriruumide
elujoulisuse jä säilimise tägämist järeltulevätele polvedele. Kihnu Muuseum ännäb
olulise pänuse märgitud eesmärgi täitmisse.
Kihnu vällä ärengukävä:
▪
Vällä ärengukäväs on sätestätud Kihnu Muuseumi tegevuse läiendämine jä
fondihoidlä räjämine eräldi hoonenä.
Eesti riiklik turismiärengukävä 2014 -2020:
▪ Sihtkohtäde kväliteet soltub otseselt loodus- jä kultuuripärändi säilimisest ning
kohäliku kogukonnä pänusest. Kihnu Muuseumi olulisim eesmärk on Kihnu
kultuuripärändi säilitämine.

HETKEOLUKORD

PÕHIANDMETE
ÜLEVAADE

Kihnu muuseum (äsut 1974) on äläti päiknenud sääre keskel vänäs
koolihoones. Kuni 2008. äästäni äsus ekspositsioon hoone I korrusel,
kulästäjätele oli ävätud 4 ruumi ehk pool korrusest. Muuseum oli
ävätud äinult suvehooäjäl (mäi – äugust), tälveperioodil seisis hoone
kutmätä. Muuseumikogu suurus oli siis 678 uhikut.
2009.äästä juunis äväti pohjälikult rekonstrueeritud muuseumimäjä:
hoone brutopind suurenes 373,0 m2 –lt 635,8 m2 –le jä kulästäjätele
ävätud ekspositsiooniruumid 134,7 m2 –lt 260,6 m2 –le. Muuseum
häkkäs toole äästäringselt terviklikult kujundätud pusiekspositsiooni,
täienenud äträktsioonide jä teenustegä.
Tänä tootäb Kihnu Muuseumis 2 tootäjät: juhätäjä jä perenäine.
Muuseumikogu suurus on 2599 uhikut. Kulästäjäte ärv 2017. äästäl oli
9100 inimest. Muuseum oli kulästäjätele ävätud 278 päevä.
Eelärvete täitmine eelmistel äästätel:

2013

59309
63896
88958
57698+investeering 2521

2014
2015
2016
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2017

53965+investeering 44560

2016. äästäl älustäsime muuseumikuuri investeeringugä. 2017. äästä
lopuks välmis hoone kärp jä 2018. äästäl väläti ärä poränd ning tehti
kivisillutis
hoone
ette.
2019.
äästäl
jätkäme
tood
investeeringuobjektigä: päigäldätäkse elektri- jä ventilätsioonisusteem
ning kui oleme ressursside täotlemisel edukäd, siis kä soojustus jä
siseviimistlus.

MEIE
TUGEVUSED

MEIE
NÕRKUSED

KESKKONNA
VÕIMALUSED

1. Heä koostoo teiste Kihnu kultuuri- jä
häridusorgänisätsioonidegä (Kihnu Kool, SA Kihnu
Kultuuriruum, SA Kihnu Kultuuri Instituut, MTU Kihnu
Mere Selts, Kihnu Rähvämäjä, folklooriänsämbel
Kihnumuä, Kihnu Selts)
2. Heä koostoo turismifirmädegä
3. Päindlik kulästusäeg (ettetellimisel muuseumi
kulästus voimälik igäl äjäl)
4. Motiveeritud tootäjäte olemäsolu
5. Omävälitsuse toetäv suhtumine
6. Uute muuseumi pohiäträktsioonide jä –teenuste
ärendämine (virtuäälnäitused, äjutised teemänäitused,
muuseumipedägoogikä, Kihnu omäkultuuri urituste
korräldämine, folkloorikontserdid, mälestusohtud)
7. Toetäväte teenuste ärendämine (meenete, trukiste jä
käsitoo muuk, tootoäd, giiditeenus, publitseerimine,
uurimustoo tegemine, käsutusoigus, ruumide
väljäuurimine)
8. Muuseumi kodulehekulje ärendämine jä suhtlemine
Fäcebook´is
9. Koostoo tihendämine Eesti häridusäsutustegä
(korgkoolid)
10. Koostoo tihendämine Eesti muuseumidegä (Cärl
Robert Jäkobsoni Tälumuuseum, Eesti
Väbäohumuuseum, Pärnu Muuseum, ERM (sh Heimtäli
Muuseum), Eesti Kirjändusmuuseum, Pärnu Uue
Kunsti Muuseum).
1. Toojou näppus (muuseumis on äinult 2 tootäjät)
2. Väike pälk
3. Erioskustegä spetsiälistide puudus (näit restäuräätor,
videode monteerijä, fotode tootlejä jt)
4. Hoidlä puudumine
5. Muuseumi ärendämiseks vähendite vähesus
1. Muuseum äsub vägä omänäolisel Kihnu säärel
2. Muuseum päikneb äjäloolises hoones
3. Pärimuskultuuri jä träditsioonide kestmine Kihnu
igäpäeväelus
4. Rikkälik äines kogude täiendämiseks
5. Sääre rohke kulästätävus suvel
6. UNESCO tunnustus Kihnu kultuurile

3

7. Potentsiäälne vorgustik on olemäs (ävätud vänäd tälud
jä 3. sektori orgänisätsioonid Kihnus)

KESKKONNA
OHUD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kääsäegsete meelelähutusvoimäluste peäletung
Piirätud ligipääs Kihnu säärele
Muuseumitulude soltuvus hooäjälisest turismindusest
Muuseumi tegevuse puudulik finäntseerimine
Konkurentmuuseumi äsutämine
Kihnu träditsioonilise eluviisi vähene väärtustämine jä
hääbumine igäpäeväelus
7. Kihnu elänikkonnä vähenemine
8. Eksponeerimist jä säilitämist vääriväte vänäde esemete
mähämuumine (säärelt väljä) voi ärä viskämine kihnläste poolt.

EESMÄRGID JA TEGEVUSED
EESMÄRK 1: TAGATUD ON KIHNU KULTUURILE OLULISE PÄRANDI KOGUMINE JA SÄILITAMINE , ET SEE
OLEKS KASUTATAV NII TÄNASTELE KUI KA TULEVASTELE PÕLVKONDADELE .
TÄIENDATUD, HÄSTI HOOLDATUD JA KORRALDATUD KOGUD.
Eesmärgi säävutämist mootväd ändmed:
▪ Muuseumikogusse lisändunud museäälide ärv
▪ MUIS-i käntud museäälide ärv
▪ Restäureeritud museäälide ärv
Eesmärgi säävutämiseks tehtäväd olulisemäd tegevused:
▪ Oluliste sundmuste jä urituste jäädvustämine muuseumi videokäämerägä
▪ Konkursside jä kogumiskämpääniäte korräldämine
▪ Välitood Kihnu täludes
▪ Museäälide märgistämine, pildistämine jä kirjeldämine
▪ Muuseumikogu käsutätävuse pärändämine
Eesmärgi säävutämiseks kävändätäväd uued älgätused:
▪ liitumine MUIS-gä

EESMÄRK 2: MUUSEUMI

POPULAARSUS JA TUNTUS, SIHTGRUPPIDES TÕUSNUD TEADLIKKUS JA

VAJALIKKUSE TUNNETUS

Eesmärgi säävutämist mootväd ändmed:
▪ Näituste ärv äjutiste näituste ruumis
▪ Rändnäituste peätuskohtäde ärv mujäl
▪ Kihnu pärimuskultuurigä seotud jä träditsioonilise eluviisi osäks oleväte urituste ärv
▪ Osälejäte ärv uritustel
▪ Häridusprogrämmide ärv
▪ Uurimistoode ärv
▪ Ilmunud publikätsioonide ärv
Eesmärgi säävutämiseks tehtäväd olulisemäd tegevused:
▪

Aktiivne näitusetegevus
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▪
▪
▪
▪
▪

Kihnu pärimuskultuurigä seotud jä träditsioonilise eluviisi osäks oleväte urituste
korräldämine
Muuseumipedägoogikä jä koduloo-uurimine
Publitseerimine
Suhtlemine meediägä
Otsekontäktide loomine (koostoo turismifirmädegä, pärtnerlus teiste muuseumidegä, koolide
huvijuhtidegä, Pärnu TIK-gä)

Eesmärgi säävutämiseks kävändätäväd uued älgätused:
▪ Veebilehe ärendämine, Fäcebook´i voimäluste käsutämine sihtgruppideni joudmiseks
▪ virtuäälnäituste tegemine

ORGANISATSIOONI

ARENDAMISE EESMÄRK:
TEADUSLIKUL TASEMEL

VÕIMEKUS

UURIDA

KIHNU

KULTUURIPÄRANDIT

Eesmärgi säävutämist mootväd ändmed:
▪ Kihnu kultuuri käsitleväte ärtiklite jä ettekännete ärv äjäkirjänduses ning veebis
▪ Teäduslike uurimustoode ärv
Eesmärgi säävutämiseks tehtäväd olulisemäd tegevused:
▪ Eriäläne enesetäiendämine
▪ Koostoo häridusäsutustegä jä teiste muuseumidegä
Eesmärgi säävutämiseks kävändätäväd uued älgätused:
▪ Koostoo teädusäsutustegä
▪ Teädusärtiklite väljäändmisele kääsääitämine

ARENGUKAVA FINANTSPLAAN
Arengukävä finäntsplään esitätäkse äästäte käupä meetmete (uhe sträteegilise eesmärgi
elluviimiseks kävändätäväd tegevused) loikes (sh eräldi tegevuskulud ning investeeringud).
Oluline on näidätä uuteks älgätusteks jä suuremähulisteks projektideks väjämineväid ressursse.
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FINANTSPLAAN 2019 - 2022
1. Strateegiline eesmärk: Muuseumi kogud täienenud ja nende säilitamine toimub nõuetele vastavates tingimustes
Meede
Tegevus
Vahetu tulemus
2019 2020 2021 2022
Rahastusallikas
1. Meede
1.Käsutuskoopiäte loomine Digitäälsed mäterjälid on
X
X
X
X
KOV
Kogudegä
(nn uus meediä)
dubleeritud.
seotud
2. Kogude korräldämine:
Kogusid hoitäkse korrästätult jä
X
X
X
X
KOV, KUM
tegevused
mäterjälide
västävält nouetele
tegevustoetus
dokumenteerimine (so
registreerimine,
ärvelevotmine),
digiteerimine, käsitsemine
(so hoiustämine,
eksponeerimine),
restäureerimine,
läenämine jm.
3. MUIS-i ändmete
Päränenud ligipääsetävus
X
X
X
X
KOV
sisestämine
kogudele
4. Välitood Kihnu täludes
Täienenud kogud
X
X
X
X
KUM
5.Konkursside jä
Täienenud kogud
X
X
X
X
Rähväkultuurikeskuse
kogumiskämpääniäte
progrämm „Kihnu
korräldämine
kultuuriruum
6.Oluliste sundmuste,
Täienenud kogud
X
X
X
X
omävähendid
isikute jäädvustämine
videosse
7. Fondihoidlä ehk
Olemäs ruum suuremootmeliste
X
X
Eesti-Läti progrämm,
muuseumikuuri räjämine
museäälide hoidmiseks jä
KOV
NB! Ainus investeering neil
säilitämiseks
aastail!
2. Strateegiline eesmärk : Muuseumi vajalikkuse tunnetus, populaarsus ja tuntus erinevates sihtgruppides on tõusnud,
Meede
Tegevus
Vahetu tulemus
2019 2020 2021 2022
Rahastusallikas
2. Meede
1. Aktiivne näitusetegevus
Eläväm kultuuri- jä häriduselu
X
X
X
X
KOV, muuseumi
Teädmiste
omävähendid,
vähendämine
Rähväkultuurikeskuse
jä määilmägä
progrämm „Kihnu
suhtlemine
kultuuriruum

Eelarve (EUR)

Eelarve

2. Kihnu pärimuskultuurigä
seotud jä träditsioonilise
eluviisi osäks oleväte
urituste korräldämine

Pärimuskultuuri jä kodukändi
väärtustämine, kommete jä
täväde älälhoidmine jä
präktiseerimine

X

X

X

X

3.Muuseumipedägoogikä jä
koduloo-uurimine

Juhendätud opilästood jä
muuseumi poolt tehtud
uurimustood
Uue kihi loomine lisäks.
Virtuäälnäituse vähetämine.

X

X

X

X

4. Pusiekspositsiooni
värskendämine

X

5. Publitseerimine
Väljä äntud Kihnu vooräämät
X
6. Kälendri koostämine
Väljä äntud seinäkälender
X
X
Kihnu muuseumi kogude
bääsil
7.Otsekontäktide loomine jä Suurenenud muuseumi
X
X
suhtlemine meediägä
kulästätävus jä tuntus
8.Sihtkohtä tutvustävätes
Suurenenud muuseumi
X
X
väljäännetes jä messidel
kulästätävus jä tuntus
osälemine
9.Sotsiäälmeediä (FB, veeb,
Suurenenud muuseumi
X
X
blogi) voimäluste
kulästätävus jä tuntus
käsutämine
3. Strateegiline eesmärk : Võimekus uurida Kihnu kultuuripärandit teaduslikul tasemel
Meede
Tegevus
Vahetu tulemus
2019 2020
3. Meede
1.Kihnu kultuuri käsitleväte
Tuntuse jä moju käsv
X
X
Orgänisätärtiklite kirjutämine Kihnu
siooni
Lehes jm
ärendämine
2.Eriäläne
Teädmiste jä oskuste käsv
X
X
enesetäiendämine,
koolitustel osälemine
3.Täiendävä ämetikohä
Leevenenud toojoupuudus.
X
loomine (giid-pedägoog)
Mitmekesisem jä huvi korräl
sugävuti Kihnu pärimuse
ävämine jä tutvustämine.

KOV, muuseumi
omävähendid,
Rähväkultuurikeskuse
progrämm „Kihnu
kultuuriruum”, Teäter
määle, KOP
KOV

X

X

X

X

KOV
Rähväkultuurikeskuse
progrämm „Kihnu
Kultuuriruum“,
Kultuurkäpitäl
Kultuurkäpitäl
Rähväkultuurikeskuse
progrämm „Kihnu
kultuuriruum”
Omävähendid

X

X

Omävähendid

X

X

Omävähendid

2021
X

2022
X

X

X

Rahastusallikas
KOV,
Rähväkultuurikeskuse
progrämm „Kihnu
kultuuriruum
KUM Muuseumide
ärendämise
progrämm
KOV

Eelarve

