
1. Strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseumi kogu kajastab ajaloolise Harjumaa mitmekülgset pärandit ja elu-olu ning on muuseumide 
infosüsteemis kättesaadav 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Saavutamine 

1.1 Kogus olevad 
esemed on 
kordumatud, aidates 
muuseumil jutustada 
lugusid erinevates 
kogukondades 

Muuseumikogu hindamine 
lähtuvalt juhendist 
"Nõuanded muuseaalide 
muuseumikogust 
väljaarvamise kohta"  

50% kogust on hinnatud. 
Muuseumil on parem ülevaade 
kogus olevate esemete 
kultuuriväärtusest.  

31. 
detsember 

Peavarahoidja, 
fondihoidjad 

 

Paldiski 1990. aastate 
mälestuste kogumine ja 
lühidokumentaalfilmi 
koostamine  

Valminud on vähemalt 12 heli- ja 
5 videointervjuud. 
Videointervjuudest on koostatud 
12 minutiline 
lühidokumentaalfilm.  

31. 
detsember 

Peavarahoidja LEADER projekt. 
Kaduv pärand. 
Paldiski ajaloo 
talletamine. 

LGBT+ kogukonna 
mälestuste kogumine ja 
uurimine perioodist 1980-
2010.  

Valminud on vähemalt 5 
heliintervjuud. Moodustatud on 
toimiv töörühm. Näituse ja 
trükise tegevuskava on 
koostatud.  

31. 
detsember 

Peavarahoidja  

1.2 Tagatud on kogus 
olevate esemete 
pikaajaline säilimine 
ning kasutatavus 

Muuseumikogu 
inventeerimine vastavalt 
inventuuriplaanile. 

Inventuurid on toimunud. 
Muuseum omab täielikku 
ülevaadet kogus olevate 
esemete seisukorrast. 

31. 
detsember 

Peavarahoidja Vt lisa 1 
Inventuuriplaan 

Muuseumikogu 
dokumenteerimine 
 

Kogutud materjalid on 
korrastatud, süstematiseeritud, 
kirjeldatud ning digiteeritud 
 

31. 
detsember 

Koguhoidja 
 



 

Muuseumikogu 
hooldamine 

Keskkonnatingimuste 
monitoorimisele vastavalt on 
vajalikud hooldustingimused 
teostatud 

31. 
detsember 

Koguhoidja  

 

Muuseumikogu 
digiteerimine 

Muuseumikogu digiteerimine on 
lõpule viidud ja digihoidlasse üles 
laetud 

30. juuni Peavarahoidja  1142 eset. 
ERMi esemepärandi 
digiteerimise 
projekt 

 

Avalikud konsultatsioonid 
museaalide ja Harjumaa 
ajaloo osas 

Uurijad ja pärandihuvilised on 
nõustatud. Teave on edastatud 
või päringu tegija edasi 
suunatud. 

31. 
detsember 

Koguhoidja   

2. strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseumi teadustöö ajaloolise pärandi uurimisel on järjepidev ja selle tulemused on kättesaadavad 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Saavutamine 

1. Näituste ja trükiste 
loomine koostöös 
piirkonna elanikega 

Harjumaa Muuseumi 
omanäituste koostamine 

Näitused on koostatud ja 
eksponeeritud. 

31.detsember Teadur Vt lisa 2 
Näituseplaan 

Võõrkeelse 
näitusekataloogi 
koostamine ja avaldamine 

Arheoloogianäituse „Muistne 
Rävala“ näitusekataloog on 
koostatud ja avaldatud 

31. mai Teadur Tiraaž 150 



Ajutiste näituste 
perioodiline uuendamine 

Näitused on eksponeeritud 
vastavalt näituste plaanile 

31. 
detsember 

Teadur Vt lisa 2 
Näituseplaan 

Rändnäituste 
eksponeerimine 
muuseumist väljas 

Rändnäitused on eksponeeritud 
vähemalt kolm korda aastas 

31. 
detsember 

Koguhoidja  

Keila kirikuõpetaja Ado 
Köögardali päevaraamatu 
1933. aasta 
kommenteerimine ja 
avaldamine muuseumi 
veebilehel ja Facebookis. 
Jätkatakse 2014 alanud 
tegevust. 

Koostöös omanikega on 
erakogus olev päevaraamat koos 
olemasolevate fotodega 
avaldatud ning 90 aastat tagasi 
toimunud sündmused kohalikus 
elus, Eesti ajaloos ja 
ühiskondlikus elus avalikkusele 
kättesaadavaks tehtud. 
Päevaraamat on 
kommenteeritud. 

jooksvalt Teadur  

  Välinäituse loomine Keila 
linna 

Välinäitused on koostatud ja 
eksponeeritud  

31.detsember Teadur Vt lisa 2 
Näituseplaan 

 Keila väikelinnust 
tutvustava väiketrükise 
koostamine ja avaldamine 

Trükis on välja antud 31. 
detsember 

Teadur Tiraaž 300 

 Ado Köögardali 
päevaraamat 1948 
ettevalmistamine ja välja 
andmine 

Trükis on välja antud 30. 
september 

Juhataja Tiraaž 500 



 Paldiski 1990. aastate 
näituse ja mälestuste 
trükise ettevalmistamine 

Näituse ja trükise loomise 
tegevuskava ning töörühm on 
paika seatud. Alustatud on tööd 
näituse ja trükisega 

31. 
detsember 

Peavarahoidja LEADER projekt. 
Kaduv pärand. 
Paldiski ajaloo 
talletamine. 

 Keila 85 raames 
mälestuste kogumine ja 
trükise koostamine 

Kogutud mälestuste põhjal on 
valminud koostöös Keila 
linnavalitsusega trükis „Kuidas 
sai Keilast minu kodu“ 

1. mai Juhataja, 
peavarahoidja 

Tiraaž 500 

 LGBT+ kogukonna näituse 
ja mälestuste trükise 
ettevalmistamine 

Näituse ja trükise loomise 
tegevuskava ning töörühm on 
paika seatud. Alustatud on tööd 
näituse ja trükisega 

31. 
detsember 

Peavarahoidja  

 Harjumaa Uurimused 11 
ettevalmistamine ja välja 
andmine 

Autorid on leitud ja juhendatud. 
Trükis on välja antud  
 

31. 
detsember 

Teadur LEADER projekt. 
Ajalugu koduaknast. 
Harju-Madise ja 
Risti kihelkonna 
ajalootalgud. 
Tiraaž 500 

3. Strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on kogukonda kaasavad ning pärandit väärtustavad 
mitmekülgsed haridus ja loovtegevuse keskused 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Saavutamine 

3. 1. Lastele ja 
noortele suunatud 
haridus-programmid 
on ligipääsetavad ja 
toetavad riikliku 
õppekava  

Rahvakultuuri ja elu-olu 
tutvustavate ning aktiivset 
tegevust pakkuvate 
haridusprogrammide 
läbiviimine 

Vastavalt kavale on 
haridusprogrammid läbiviidud 

31.detsember Muuseumipedagoog  Vt lisa 3 Harjumaa 
Muuseumi 
haridusprogrammid 

Püsiprogrammide 
seostamine riikliku 
õppekavaga 

50% kõikidest 
püsiprogrammidest on seostatud 
piirkonna haridusasutuste 
õppekavadega. Muuseumi 

31. 
detsember 

Muuseumipedagoog
, kuraator  

 



koduleheküljel on 
haridusprogrammide kirjelduste 
juures konkreetsed õpiväljundid.  

 

Keskkonna-alased 
püsiprogrammide 
kvaliteedi ja nähtavause 
tagamine 

50% muuseumi keskkonna-
alastest püsiprogrammidest on 
portaalis keskkonnaharidus.ee 
ning pärjatud märgisega 
„Läbimõeldud programm“ 

31. 
detsember 

Muuseumipedagoog  

3. 2. Vaba aja 
veetmise võimaluste 
pakkumine ja 
kogukonna ühiselt 
tegutsemine 

Lastele ja noortele 
suunatud loovust ja 
silmaringi arendavate 
laagrite ja tegevuste 
läbiviimine  

Suvine linnalaager „Suveseiklus 
jõesaarel“ 

19.-22. juuni Muuseumipedagoog Osalejaid 20 päevas 

 
 Matkalaager 14.-16. august Muuseumipedagoog Osalejaid 20 päevas 

 
 Kunstilaager Amandus Adamsoni 

Ateljeemuuseumis 
juuni Kuraator Osalejaid 15 päevas 

 
 Talvemaa etendused Amandus 

Adamsoni Ateljeemuuseumis 
detsember Kuraator Osalejaid 200 

 

Täiskasvanutele ja 
peredele suunatud 
loovtegevuste ja ürituste 
läbiviimine 

Näitustega seotud seminarid ja 
töötoad 

aastaringselt Teadur  Osalejaid 150 

 Suvine kunstilaager Pakri saarel juuli Kuraator Osalejaid 10 päevas 

 

Sivasõbrunemine 10. veebruar Juhataja, 
turundusspetsialist   

Osalejaid 40 piletita 

Muuseumiöö  mai Teadur, 
turundusspetsialist, 
kuraator 

Osalejaid 450 
piletita 



Adamsoni aiakontsertid juuni - august Kuraator Osalejaid 100 

Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi aiatalgud 

mai Kuraator Osalejaid 30 
piletita 

Pööriöö jõesaarel koostöös Keila 
linnaga 

juuni Juhataja, 
turundusspetsialist 

Osalejaid 500 
piletita 

Andresepäeva laat november Turundusspetsialist Osalejaid 500 
piletita 

Harjumaa Muuseumi kevadlaat 20. mai Turundusspetsialist Osalejaid 400 
piletita 

Jõesaare lumelinn jaanuar Muuseumipedagoog Osalejaid 1500 
piletita 

Vanade oskuste päevad aprill-
september 

Muuseumipedagoog Osalejaid 80 

Nahkhiirte retk august Muuseumipedagoog  Osalejaid 30 

Harjumaa Muuseumi sünnipäev 
35 

30. august Juhataja  Osalejaid 100 
piletita 

Keila muinasaja päevad august Teadur Osalejaid 300 
piletita 

Hingedepäeva kontsert ja 
küünlaretk kalmistutele 

2. november Muuseumipedagoog Osalejaid 60 piletita 

Amandus Adamsoni sünnipäeva 
tähistamine  

12. november Kuraator Osalejaid 30 piletita 

  

Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi suvine 
etendus 

Juuli  Kuraator Osalejaid 80 



  

Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi 
maalimispühapäevad 

Juuni-august Kuraator Osalejaid 10 päevas 

  

Töötoad ja perepäevad: 
naistepäev, lihavõtted, 
emadepäev, Halloween, jõulud jv 

5.03; 9.04; 
11.05; 31.10; 
10.12 

Muuseumipedagoog Osalejaid 100 

 
Kogukonnaaedade 
pidamine 

Keilas ja Paldiskis tegutsevad 
kogukonnaaiad 

Jooksvalt  Juhataja, kuraator  

 

Vabatahtlike, 
praktikantide ja malevlaste 
aktiivne värbamine ja 
kaasamine muuseumi 
tegevustesse 

Muuseum on kaasanud oma 
tegevusse vähemalt 5 uut 
malevlast, praktikanti, 
vabatahtlikku või 
muuseumisõpra 

31. 
detsember 

Juhataja   

3.3 Hariduslikud 
sündmused on 
loodud koostöös 
kogukonnaga ning 
suunatud 
esmajoones 
kohalikele elanikele 

Uute haridusprogrammide 
loomine koostöös 
kogukonnaga 

Loodud on vähemalt üks ajalugu-
kultuuri ja üks keskkonda 
tutvustav haridusprogramm 

31. 
detsember 

Muuseumipedagoog  

 
Giidituuride loomine 
kostöös piirkonna 
elanikega 

Loodud on vähemalt 2 püsituuri 31. 
detsember 

Kuraator, teadur  

3.4 Harjumaa 
pärandialane 
koostöö 
kogukonnaga 

Harjumaa pärandialane 
koostöötegevus ja 
koostööürituste 
läbiviimine 

Kulbi klubi - kaasamine näituste 
koostamisse ja fotokogu 
kirjeldamisse 

aastaringselt Koguhoidja   

Harjumaa rahvarõiva 
nõuandekoja 
nõuandelaupäevakud 

aastaringselt Juhataja, 
turundusspetsialist 

Osalejaid 90 



Väikemuuseumide nõustamine jooksvalt Peavarahoidja  

Sõjaajaloo konverents  september Koguhoidja 
koostöös Mati 
Mandel'iga 

Osalejaid 40 piletita 

3. 5. Kultuuri ja 
ajalooga seotud 
haridusvõimaluste 
pakkumine 
täiskasvanutele 

Pärimuskultuuri õppeklassi 
kursuste korraldamine 
koostöös MTÜ 
Rahvarõivas 

Harjumaa rahvarõivaste 
valmistamise kursus (2. aastane) 

aastaringselt Juhataja, 
turundusspetsialist  

16 õpilast, õppetöö 
2 korda kuus 

Niplispitsi, kirivöö, tikkimine, 
tanude ja käiste õmblemine, 
Muhu pättide valmistamine, 
kangakudumine jne lühikursused 

aastaringselt Juhataja, 
turundusspetsialist  

Osalejaid 400 

4. strateegiline eesmärk: Harjumaa Muuseum ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum on külastajasõbralikud muuseumid ning kultuuri- ja 
loodusturismi sihtkohad 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Saavutamine 

4. 1. Muuseumi 
nähtavuse 
suurendamine läbi 
turundus- ja 
meediakajastuse 

Aktiivse ja ajakohase teabe 
jagamine kodulehel, 
sotsiaalmeedias ja 
ajakirjanduses 

Harjumaa Muuseumi koduleht 
toimib ja on ajakohase infoga 
varustatud. Ajakirjandusse on 
kirjutatud muuseumi tegevusi 
kajastavat artiklit. 
Sotsiaalmeedias on muuseumi 
tegevused aktiivselt kajastatud. 

pidev Turundusspetsialist  

Muuseumi osalemine 
messidel ja 
suursündmustel 

Muuseum on osalenud Keila 
päeval, Paldiski linnapäeval, Keila 
hoovilugude päeval, Mardilaadal, 
Bernandi päeval, Eesti 
muuseumipoodide jõululaadal 

31. 
detsember 

Juhataja   



Muuseumit tutvustavate 
väiketrükiste väljaandmine 

Harjumaa Muuseumi 
infovoldikud on koostatud, 
kujundatud ja välja antud 

jooksvalt  Turundusspetsialist 
 

 

 

Muuseumi visuaalse 
identiteedi välja 
töötamine ja rakendamine 

Muuseumi visuaalne  identiteet 
on välja töötatud ning kasutuses 

31. 
detsember 

Turundusspetsialist  

4. 2. 
Külastajakeskkonna 
ja teenuste kvaliteedi 
parandamine 

Muuseumipoodide 
arendamine Keilas ja 
Paldiskis 

Muuseumipoed toimivad.  31. 
detsember 

Klienditeenindaja, 
kuraator 

 

 Harjumaa Muuseumi poodides 
on müügil vähemalt 9 Harjumaa 
väiketootja toodang 

31. 
detsember 

Turundusspetsialist   

Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi 
kogukonnaaia ja kohviku 
arendamine 

Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi hoov on 
kohandatud külastajatele 
mugavaks ajaveetmise kohaks. 
Loodud on kohvi ja tee müümise 
võimalus. Soetatud on 
aiamööbel 

30. aprill Kuraator  

Jõgisoo-Keila 
kanuumatkade 
korraldamine koostöös 
kohalike 
teenusepakkujatega 

Jõgisoo_Keila kanuumatkad on 
korraldatud ja reklaamitud 

30. 
september 

Turundusspetsialist Osalejaid 150 

Jalgrataste laenutamine 
Paldiskis  

Jalgrattapark on hooldatud ja 
laenutus toimib 

pidev Kuraator  

5. Strateegiline eesmärk: organisatsiooni arendamine ja töökeskkonna parandamine 

Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Saavutamine  

5. 1. Töötajate 
ametialaste 
pädevuste 

Töötajate 
enesetäiendamine ja 

Iga töötaja on osalenud 
vähemalt kolmel koolitusel, 

pidev Juhataja  



arendamine ja 
motiveerimine 

osalemine ametialastel 
koolitustel 

teemapäeval, töövarjutamisel 
või arutelul 

Meeskonnakoolituse 
korraldamine 

Töötajad on meeskonna 
koolitusel osalenud 

31. 
detsember 

Juhataja  

Õppereiside korraldamine 
teistesse Eesti ja välismaa 
mäluasutustesse 

Toimunud on vähemalt 4 
õppereisi 

31. 
detsember 

Juhataja   

Tuleohutuskoolituse 
läbiviimine 

Töötajad on koolitusel osalenud 31. 
detsember 

Juhataja  

 
Töötajate 
terviseülevaatuse 
korraldamine 

Töötajad on käinud töötervishoiu 
arsti juures 

30. juuni Juhataja  

5. 2. Organisatsiooni 
juhtimine  

Liitumine Eesti 
mitmekesisuse leppega 

Muuseum on liitunud 
mitmekesisuse leppega ning 
rakendab oma töös leppes 
sõnastatud väärtusi ja 
põhimõtteid 

30. juuni Juhataja  

 
Peresõbraliku tööandja 
märgise programmis 
osalemine 

Muuseumi personalitöö on 
kujundatud vastavalt programmi 
kõrgeimale tasandile 

31. 
detsember 

Juhataja  

 

Rohelise muuseumi 
keskkonnajuhtimissüstee
mi rakendamine 

Teostatud on muuseumi 

keskkonnajuhtimise analüüs. 

Rohelise muuseumi põhimõtted 

ja kriteeriumid on rakendatud 

31. 
detsember 

Juhataja  

 

Omatulu ja erinevate 
projektirahastuste 
osakaalu suurendamine 

Muuseum on mitmekesistanud 
enda sissetuleku baasi ning 
vähendanud sõltuvust 
püsirahastusest 

31. 
detsember 

Juhataja  



5. 3. Töökeskkonna 
parandamine ja 
kinnisvara hooldus 

Külastajatele avatud ala 
siseviimistlus Keila hoones 

Vastavalt ehitustööde plaanile 
on seinad, laed, uksed 
renoveeritud 

30. 
september 

Haldusspetsialist  

Väliõppeklassi rajamine Valminud on väliõppeklassi 
ehitusprojekt 

31. juuni Juhataja  

Tegevuskava lisa 1: Harjumaa Muuseumi kogude inventuuriplaan 2023-2027 

Kogu Kogu suurus Eelmine inventuur Järgmine inventuur   

Ajalooline kogu 3740 2018 2023   

Kunstikogu 323 2018 2023   

Arheoloogia kogu 2410 2018 2023   

Fotokogu 7508 2021 2026  

Geoloogia kogu 20 2019 2024  

AV kogu 25 2019 2024  

Arhiivkogu 6117 2019 2024  

Tegevuskava lisa 2: Harjumaa Muuseumi näituseplaan 2023 

Näituste saal Avatud Külastajaid Vastutaja    

Kunstinäitus oma kogude põhjal Veebruar-märts 1000 (sh piletita 
300) 

Juhataja 
  

Muistne Rävala aprill-november 3500 (sh piletita 
1100) 

Teadur  
 

Pits pitsil detsember–veebruar 2024 2000 (sh piletita 
400) 

Juhataja, teadur  

Linnaruum     
„Keila enne ja nüüd“ Keila keskpargis Mai-detsember 15000 piletita Teadur  
„Universitas vasallorum“ Keila väikelinnuses märts-detsember 10000 piletita Teadur  
„Jõulud“ muuseumi õuealal detsember 3000 piletita Juhataja  

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi näituseplaan 2023 

Kõrvalhoone  Avatud Külastajaid Vastutaja  
Peeter Ernits  maalinäitus aprill 350 (sh piletita 60) kuraator  
Lääne-Harju Muusika - ja Kunstide Kool lastelooming mai 400 (sh piletita 200) kuraator 



Feodossija Ivanova „Müüdimosaiik“  maalinäitus juuni 550 (sh piletita 120) kuraator 
Merle Tank maalinäitus juuli 450 (sh piletita 100) kuraator 
Leena Horma maalinäitus august 400 (sh piletita 80) kuraator 
Vääna Viti Kodu erivajadustega inimeste looming september 300 (sh piletita 150) kuraator 
Sofi Aršas klaasikunsti näitus oktoober 300 (sh piletita 50) kuraator 

Tegevuskava lisa 3: Harjumaa Muuseumi haridusprogrammid 2023 

Programm Tähtaeg  Osalejaid Vastutaja  
Vastlad 9.–10.02, 13.-17.02, 20.-21.02 400 pedagoog  
Lihavõtted 27.-31.03, 3.-6.04 400 pedagoog 
Jüripäev 17.-21.04 200 pedagoog 
Leivanädalad 28.-29.09, 2.-6.10, 9.-13.10 600 pedagoog 

Mardi- ja kadripäev 6.-10.11, 13.-14.10 300 pedagoog 

Jõulud 4.-8.12, 11.-12.12 350 pedagoog 

Loodusmäng Aprill - september 250 pedagoog 

Maastikumäng  Aprill - september 450 pedagoog 

Veemutukad ja - putukad Aprill - juuni 180 pedagoog 

Ravimtaimed  Aprill - september 200 pedagoog 

Linnulaul Aprill - juuni 200 pedagoog 

Keila linnalugu aastaringselt 400 pedagoog 

Minu kodu Keila aastaringselt 400 pedagoog 

Minu kodu Harjumaa aastaringselt 100 pedagoog 

Mis on muuseum? aastaringselt 200 pedagoog 

Loovustund aastaringselt 300 kuraator 

 
 
 


