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Lisa 1. Investeeringud 
 

1. Sissejuhatus 
 

Muuseumide tegevus, muuseumikogude korralduse alused ja kaitse on sätestatud 

muuseumiseadusega (RT I 1997, 93, 1559). Riik lähtub muuseumide koha 

määratlemisel Euroopa kultuurikonventsioonist, mille kohaselt muuseumides hoitav 

kultuuripärand on üks osa Euroopa kultuuripärandist, mida Eesti Vabariik on 

kohustatud säilitama. 

 

SA Eesti Piimandusmuuseumi arengukava on koostatud kui praktikas kasutatav 

dokument, milles toodu on aluseks asutuse lähiaastate tegevuste planeerimisele ja 

läbiviimisele. 

SA Eesti Piimandusmuuseum aastal 2018. Alustuseks on määratletud muuseumi 

staatus ning fikseeritud lähteplatvorm ehk tegevuste ning võimaluste hetkeseis. 

Missioon – kirjeldab SA Eesti Piimandusmuuseumi tegevuskanaleid, jõudmaks 

visiooni teostamiseni. 

Visioon – antud visiooniga on määratletud nägemus muuseumi seisust aastal 2022.  

Arengustrateegia eesmärkides on sõnastatud tulemused, milleni soovitakse tegevustes 

jõuda. 

Tegevuskava hõlmab konkreetseid samme, mis on vajalikud eesmärkide 

saavutamiseks. 
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Tegevuskava toimimise ja eesmärkide saavutamise aluseks on muuseumi puhul tema 

sisuline pool – mäluasutusena toetub kogu tegevus sisule: näitused, muu ekspositsioon, 

tegevused külastajaga jms. 

Personali moodustavad inimesed, kes kõik planeeritavad tegevused ellu viivad, 

struktuur peab toimemehhanismina olema tulemuslik ja hästitoimiv. 

Arendustegevus – muuseum tegutseb jätkusuutlikuna pidevalt erinevaid 

tegevusvaldkondi arendades – arendustegevusse on kaasatud kõik tegevusvaldkonnad. 

Investeeringud – materiaalse baasi arendamine toetab kogu asutuse arengut ning kõiki 

toimemehhanisme. 

 

2. SA Eesti Piimandusmuuseum aastal 2018 
 

2.1. Staatus 
 

Eesti Piimandusmuuseum on sihtasutus, mis oma põhiülesannete kohaselt: 

 kogub, uurib, säilitab ja eksponeerib Eesti piimanduse ajalugu kajastavaid 

kultuuriväärtusega asju ning vahendab neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel 

ja meelelahutuslikel eesmärkidel; 

 kogub, uurib, säilitab ja eksponeerib Imavere piirkonna ajalugu kajastavaid 

kultuuriväärtusega asju ning vahendab neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel 

ja meelelahutuslikel eesmärkidel; 

 propageerib kodumaise piima ja piimatoodete tarbimist riigi elanikkonna seas  

(3). 

 

 

2.2. Ajaloost 
 

2.2.1. Üldist 
1908. a asutati esimene ühistegelikel alustel ja talunikele kuuluv ühispiimatalitus 

Eestis. 

1976. a loodi Eesti Piimandusmuuseum, mida algselt nimetati Liha- ja Piimatööstuse 

Ministeeriumi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo piimandusajaloo uurimise 

osakonnaks. 

1993. a Eesti Piimandusmuuseum iseseisvus. 1994. aastal moodustati Eesti 

Põllumajandusmuuseumi juurde filiaal Eesti Piimandusmuuseum. 

2000. a oktoobris iseseisvus muuseum jälle, nimetuseks jäi Eesti Piimandusmuuseum 

Põllumajandusministeeriumi alluvuses. 

Eesti Piimandusmuuseum avati külastajaile ametlikult 14. juulil 2001. a. 

Maaeluministeeriumi ja Imavere Vallavalitsuse vahel allkirjastati 15. septembril 2017 

hea tahte leping, mille järgi asutas Imavere Vallavalitsus sihtasutuse Eesti 

Piimandusmuuseum ning Maaeluministeerium võõrandas Imavere vallale tasuta Eesti 

Piimandusmuuseumi varad. 

Maaeluministri käskkirjaga 18.10.2017 andis riik Eesti Piimandusmuuseumi varad 

tasuta Imavere valla õigusjärglasele Järva vallale. Muuseumikogu jäi riigile. 

Eesti Piimandusmuuseum lõpetas riigimuuseumina oma tegevuse 31.12.2017. 

SA Eesti Piimandusmuuseum alustas tegevust 01.01.2018. 
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2.2.2. Rajamistööd  

1976. aastal mahajäetud meiereikompleksile on aastatega tehtud järgmisi töid: rajatud 

kaunis kõrghaljastatud park, rajatud teed, parkla, kommunikatsioonid, lammutatud 

lagunenud turbakuur, ehitatud puidu restaureerimise töökoda, majandushoone, 

säilikute kuurid. Remonditud on peahoone: laotud üles lagunenud korsten, uuendatud 

keskkütte- ja elektrisüsteemi, vahetatud uksed-aknad ning korrastatud fassaad, asutus 

on ühendatud asula kanalisatsioonisüsteemi. Välja on ehitatud dubleeritud 

küttevõimalus: peahoone ja majandushoone on ühendatud Imavere asula 

kaugküttesüsteemiga, lisaks on võimalus küttesüsteem ümber lülitada muuseumi oma 

kateldele. 

 

2.2.3. Kogumistegevus 
SA Eesti Piimandusmuuseumi tegevuse esimene põhieesmärk on talletada Eesti 

piimanduse ajalugu. 

Teine peamine ülesanne sihtasutuse tegevuses on koguda ja talletada Imavere 

piirkonna ajalugu. 

 

1980. aastatel oli põhirõhk ajaloolistel esemetel, piimatööstuse sisseseadel (1930. 

aastad), ajaloolistel dokumentidel ja diplomitel. 

 

1990. aastate alguses hoogustus piimatööstustes erinevate pakenditüüpide 

kasutuselevõtt, mis kogumistöö tulemusena on säilitatud kogudes. 

 

2000. aastate esmaseks ülesandeks on olnud jätkata varasematel aastatel kogutud 

fondide täiendamist. Põhisuunaks on taludes kasutusel olnud piimatöötlemisinventari 

ja kaasaegse piimatööstuse seadmete ning pakendite kogumine, säilitamine. Pidevalt 

on toimunud kogude kataloogide täiendamine ja teaduslik kirjeldamine. 

 

Alates 2000. aastate algusest on muuseum aktiivselt tegelenud ka Eesti 

piimatöötlemise hetkeseisu uurimise, kogumise ja talletamisega. 

Selle tegevuse käigus on järjepidevalt üles pildistatud praeguseid töötavaid 

piimatööstusi, talu- ja väikemeiereisid, juustukodasid jms. Tööstustes-meiereides 

tegutsevate isikutega on tehtud põhjalikud intervjuud. 

 

2.3. Hetkeseis 
 

2.3.1. Põhivarad  
Piimandusmuuseum asub 3,06 ha suurusel territooriumil. Järva Vallavalitsus on 

muuseumi kasutusse andnud järgmised põhivarad:  

 

 muuseumi peahoone ehk endine Imavere Ühispiimatalituse hoone; 

 majandushoone; 

 puidu restaureerimise hoone;  

 pumbamaja ja säilikute hoidla;  

 siseõue kuurid; 

 restaureerimata suuregabariidiliste seadmete hoidla ehk nn punane 

kuur. 

                  

Püsiekspositsioon on üles seatud muuseumi peahoonesse – ajaloolisse Imavere 

Ühispiimatalituse hoonesse.  
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Muuseumi territooriumil asub kõrghaljastatud park. 

 

2.3.2. Töökohtade koosseis 

 

Sisuline töö:    Tugiteenused: 
juhatuse liige;    peaspetsialist; 

peavarahoidja;   külastajateenindaja 

teadur;    oskustööline 

giid-pedagoog.   abitööline 

 

2.3.3. Piimandusmuuseumi kogud 
SA Eesti Piimandusmuuseumi kogud kuuluvad riigile ning on antud SA Eesti 

Piimandusmuuseumile kasutada. 

Museaalide kogude asukohad ja tingimused:  

 raamatukogu, fotokogu ja arhiiv asuvad majandushoone teisel 

korrusel spetsiaalselt selleks tegevuseks kohandatud ruumis. 

Mikrokliima on rahuldav.  Probleemiks on ruumipuudus. Tulevikus  

tuleb kogudele välja ehitada suuremad pinnad; 

 

 restaureeritud väikeesemed asuvad majandushoone teisel korrusel ja 

ekspositsioonihoones spetsiaalselt selleks kohandatud ruumides. 

Tulevikus vaja ladustamiseks juurde leida lisapinda; 

 

 restaureerimata väikeesemed asuvad majandushoovi ümbritsevates 

kuurides. Hoiutingimused halvad. Tulevikus tuleb antud esemete 

ladustamiseks välja ehitada spetsiaalne hoidla. Üks osa 

restaureerimata väikeesemetest on ladustatud ka puidu 

restaureerimise töökoja abiruumi; 

 

 restaureerimata vanemad suuregabariidilised piimandusseadmed 

asuvad puidust kuuris. Hoiutingimused on halvad. Lähitulevikus on 

vaja kuurile teha põhjalik remont; 

 

 kaasaegsed suuregabariidilised piimandusseadmed asuvad osaliselt 

välitingimustes, osa on ladustatud puidu restaureerimise töökoja 

laoruumi ning osa majandushoone kuurides. Neile seadmetele on 

vaja ehitada ekspositsiooni paviljon/välihall, kuhu seada üles 

väliekspositsioon. 

 

Ekspositsioonihoones ja säilikute hoidlates puuduvad niiskuse ja   

temperatuurimõõturid. Säilikute turvalisuse seisukohalt on vaja tulevikus need 

süsteemid paigaldada. 

 

Eesti Piimandusmuuseumi muuseumikogus on seisuga 12.10.2017 a kokku 33 337 

säilitusühikut. 

Muuseumikogu koosneb järgmistest alakogudest: esemed, fotod, negatiivid, 

väikeesemed, arhiivkogu, raamatukogu ja varufond. 

Esemekogu sisaldab piimatöötlemisseadmeid ja inventari taludes ning piimatööstuses. 
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Foto- ja negatiivikogus on fotod ühispiimatalituste hoonetest läbi aegade, sisseseadest, 

tööprotsessidest ja toodetest piimakombinaatides; fotod Õisu Piimanduskoolist, 

piimandusteadlastest. 

Väikeesemetekogu moodustavad märgid, vimplid, embleemid, medalid, piimatööstuste 

pakendinäidised jms. 

Arhiivkogu sisaldab ühispiimatalituste raamatupidamismaterjale, plaane, talude 

dokumente, piimandusteadlaste käsikirju, uurimistöid, kirjavahetust (N. King, M. 

Järvik jt) 

Raamatukogus on piimandus- ja põllumajandusalased trükised (eesti- ja võõrkeelsed), 

ajakirjad, piimakombinaatide kroonikad jms. 

 

2.3.4. Tegevused 
Muuseumi tegevused võib jagada nelja valdkonda: kogumis- ja teadustöö, töö 

külastajatega, töö avalikkusega, tugitegevused. 

 

2.3.4.1. Kogumis- ja teadustöö 
Valdkond hõlmab alljärgnevaid tegevusi:  

nii esemeline kui ka immateriaalne kogumistegevus;   

teadustöö – uuringud, artiklid, teavikud, kaastööd kirjutavale ja elektroonilisele 

pressile, kaastööd dokfilmidele jms;  

restaureerimine, esemete taastamine; 

eksponeerimine, arhiveerimine, kirjeldamine ja arvelevõtmine,  koostöö piimatootjate 

ja töötlejatega infovahetuse osas jms. 

 

2.3.4.2. Töö külastajatega 
Ekspositsiooni tutvustamine, giiditeenus, loengud, kontserdid, aktiivsed töötoad: sõira, 

või, jäätise, kohukese, karaski jms valmistamine; 

erinevad koolitused – kokandus, käsitöö jms. 

 

2.3.4.3. Töö avalikkusega 
Kodumaise piima ja piimatoote tarvitamise propageerimine avalikkuses: muuseumi 

koolituste, töötubade ja programmide läbiviimine nii igapäevaselt muuseumis kui ka 

väljaspool oma territooriumi: lasteaedades, koolides, kutseõppeasutustes, klubides, 

rahvamajades, avalikel sündmustel, laatadel,  messidel, koolitusüritustel jms; 

teemakohaste trükiste väljaandmine, artiklid ja intervjuud nii kirjutavas kui ka 

elektroonilises meedias. 

 

2.3.4.4. Tugitegevused 
Varade haldamine – hoonete ja tehnosüsteemide korrashoid, territooriumi ja pargi 

hooldamine, restaureerimistegevus. 

Turundustegevus – aktiivne suhtlus külastajasegmentidega otse, teavitustegevus 

meedias, osavõtt turismi-, haridus- ja teemavaldkonna messidest jne.  

 

2.3.4.5. Tehnovõrgud 

 Muuseum on ühendatud Imavere asula kaugküttesüsteemi, 

dubleerivalt on töökorras ka 2 puugaasikatelt, mis annavad 

võimaluse hooneid ise kütta. 

 Muuseum on ühendatud Imavere asula kanalisatsioonivõrku. 

 Vesi tuleb muuseumi omanduses olevast puurkaevust, mis asub 

peahoone ekspositsiooniruumi – masinasaali – pinnal. Samas on 
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territooriumi piirile veetud ka muuseumi ning asula ühisveevärgi 

liitumise punkt. 

 Peahoone juures on kaks 25 m3 mahuga tuletõrje veehoidlat. 

 Muuseumi elektriliitumise peakaitsme võimsus on 36 A. 

 

 2.3.4.6. Territooriumi hooldustööd 

 Muuseumi parki niidetakse keskmiselt 13 niidet hooajal, niitmiseks 

kasutatakse murutraktorit ja trimmerit. 

 Muuseumi parkla ning peenkillustikukattel siseteid hooldatakse 

käsitsi, reha ja labidaga. 

 Muuseumi pargis asuvad okaspuud on nakatunud haigustesse ning 

vajavad tasahaaval mahavõtmist. Asendada tuleb need lehtpuudega. 

 

2.3.4.7. Sihtgrupid, külastajad 
Eesti piimatöötlemise ajalugu pakub süvendatud huvi peamiselt siseturistile.  

Välismaist päritolu külastajad võib jagada peamiselt kahte rühma:  

a) erialased ehk piimandusest huvitatud ja b) juhukülastajad. 

Kodumaistest külastajatest moodustavad enamuse üldhariduskoolide õpilasgrupid. 

Teine oluline sihtrühm on pered, seejärel eakate kollektiivid, lasteaiad, 

piimandushuvilised jms. Keeleliselt jagunevad õpilasgrupid 1/3 osas vene- ja 2/3 osas 

eestikeelseiks. 

 

2.3.4.8. Ekspositsioon ja näitused 
Püsiekspositsioon jaguneb kolme ossa: 

a) ekspositsioon „Eesti piimatöötlemise ajalugu 1850–1990” asub muuseumi 

peahoone kahel korrusel. II korrusel vitriini- ja väikeesemenäitus kuues ruumis:  

“Eesti piimandus 19 sajandi II poolest kuni 1950. aastani” ning „Piimandus 

Nõukogude Eestis“  

I korrusel 1920–1930 aastate sisseseadega meierei, kokku seitsmes ruumis; 

b) väliekspositsiooni moodustavad muuseumi parki üles seatud kaks 

nõukogudeaegset separaatorit ning üks võimasin; 

c) müürimaalid: „Piimatants ehk lüpsist või ja kodujuustuni” – sarimaal 54 m2,  

“Eesti võieksport 1930. aastatel” – sarimaal 50 m2, “Eesti kari” – sarimaal 50 

m2. 

 

Ajutised näitused 
Väljast sisse laenatud näituste korraldamine toimub jooksvalt, vastavalt nn turul 

ringlevate näituste aktuaalsusele ning atraktiivsusele. 

Muuseumi enda koostatud rändnäitus “Piim kui tarkuse ja tervise allikas” liigub mööda 

Eestimaa koole. 

Kogumistegevusest tulenevalt uueneb pidevalt pakendinäitus. 

3. Missioon  
SA Eesti Piimandusmuuseumi missiooniks on aktiivsete tegevuste kaudu tutvustada 

avalikkusele kodumaise piimanduse ajalugu, populariseerida piimandusvaldkonda ning 

kodumaiste piimatoodete tarbimist riigi elanikkonna seas. 
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4. Visioon 2023 
 

SA Eesti Piimandusmuuseum on arvestatav, populaarne ning atraktiivne mäluasutus ja 

külastus- , kultuuri- , koolitus- ja toitlustusasutus Eestis. 

 

4. Arengustrateegia eesmärgid 2022 
 

Peaeesmärk – viia Eesti piimanduse aja- ja edulugu võimalikult paljude inimesteni. 

Selleks tuleb kasvatada oluliselt külastuste hulka muuseumis ning viia informatsiooni 

võimalikult efektiivselt väljapoole muuseumimaja. 

Nende tegevuste kaudu suurendada kodumaise piima ja piimatoodete tarbimist riigi 

elanikkonna seas. 

 

4.1. Külastuskeskkonna uus kvaliteet – ellu tuleb viia peahoone rekonstrueerimine ning 

paigaldada uus ekspositsioon – nii renoveerimis- kui ka ekspositsiooniprojektid on 

olemas, peale ajakohastamist  on võimalik neid koheselt rakendada. 

4.2. Rajatud ja käivitatud on tervislikku ja kodumaisel toorainel põhinevat toitu pakkuv 

ja propageeriv toitlustuskoht – tegeleb aktiivselt ka vastavasisuliste koolituste 

pakkumisega. Aktsent piimatoitudel.  

4.3. Toimib aktiivne teavitustegevus väljaspool maja – piimatoodete ja toitude 

valmistamise töötoad haridusasutustes ja avalikel üritustel. 

4.4. Jätkub aktiivne kogumistegevus nii ajaloolise kui nüüdisaegse piimanduse osas. 

4.5. Toimib aktiivne sündmuste kalender – muuseumi siseruumides ja territooriumil 

korraldatakse erinevaid teemasündmusi, kontserte jms. 

4.6. Käivitatud on Imavere piirkonna ajaloo kogumine ja sellele järgnevad tegevused, 

moodustatud on vastavasisuline eraldi toimiv muuseumikogu. Kogu kuulub 

sihtasutusele Eesti Piimandusmuuseum.  

4.7. Muuseumikülastuste arv aastas on ületanud kümne tuhande piiri. 

 

5. Tegevuskava  
 

5.1. Teadustöö ja kogumistegevus 
 

Kõik alltoodud tegevused on otseselt või kaudselt arengustrateegia eesmärkide 

elluviimise teenistuses. 

 

5.1.1. Teadustöö  
Valdkonna erinevate teemade uurimine, nii piimandussektori kui ka muu avaliku huvi 

tellimusel uurimused ja kaasabi. Teaduslike uurimistööde teostamine ning teostatud 

uurimuste avaldamine avalikkusele kättesaadavas vormis. Valdkonna trükiste 

väljaandmine, koostöö ajakirjandusega teemaartiklite koostamisel, koostöö tele- ja 

dokumentalistika loojatega teemasaadete ja -filmide loomisel, püsiekspositsiooni pidev 

täiustamine, uute ja ajutiste ning rändnäituste ettevalmistamine, 

kogumisekspeditsioonide ettevalmistamine ning läbiviimine, intervjuude tegemine 

piimandussektori veteranide ja tänaste töötajatega, piimanduspärimuse kogumine. 

Õpilaste uurimistööde juhendamine, Imavere piirkonna ajalooliste materjalide 

kogumine ja talletamine. 
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5.1.2. Kogumistegevus  
Uue kogumisplaani koostamine ja ellurakendamine. Koostöös teaduriga 

kogumisekspeditsioonide ettevalmistamine ja läbiviimine. Materiaalsete objektide 

kogumine, kirjeldamine ning kogusse arvamine. Muuseumikogu järjepidev sisestamine 

MUIS'i vms digitaalsesse arhiveerimiskeskkonda. Pidev tegevus nii andmebaasidega, 

fondidega kui ka artiklite ja näituste koostamine, abi osutamine õpilaste uurimistööde 

koostamisel, teaduslike uurimistööde teostamine ja avaldamine, artiklite avaldamine 

erinevates paber- ja elektroonilistes väljaannetes. Praegusaegse piimanduse (pakendid, 

oluline avalik info, fotod, artiklid, näitused, intervjuud osalistega jms) kogumine 

reaalajas. 

             

Toimib nii passiivne kui ka aktiivne kogumistegevus. Tegevuse aluseks on asutuses 

kinnitatud kogumisplaan. Pidev kogumistegevus praegusaegse piimandusega seoses – 

informatsioon ajakirjanduse ja tootepakendi kaudu. 

 

Peavarahoidja asutab ja seab sisse uue Imavere piirkonna ajalugu käsitleva 

muuseumikogu. 

  

5.1.3. Töö külastajaga ehk muuseumipedagoogiliste programmide ja tegevuste 

arendamine. Muuseumipedagoogilised programmid käsitlevad sisult kolme suunda. 

5.1.4. Piimanduse ja piimatöötlemise ajaloo vahendamine külastajaile. 

5.1.5. Piimale toetuvate toiduvalmistamise töötubade korraldamine külastajaile. 

Vajadusel lisanduvad muud tervislikku ning traditsioonilist kodumaist toitu ning selle 

valmistamist populariseerivad töötoad. 

5.1.6. Ühistegemise mõtteviisi populariseerivad loengud, koolitused, giidiprogrammid. 

 

5.2. Näitused, ekspositsioon 

5.2.1. Püsinäituse parendamine ja remont 2018–2022 
 2018. a aurukatla remont; 

 2019. a juusturuumi sisustus – ripprelss koos talisüsteemiga juustukatla kohalt 

Šveitsi juustu pressi kohale, raam ja kangas; 

 2022. a valmib lõplikult kogu muuseumi peahoonet hõlmav arendusprojekt. 

Projekti  raames renoveeritakse esimene ja teine korrus, kolmandale korrusele 

ehitatakse välja asutuse kantseleiruumid ning pedagoogi tööruumid. Teisele 

korrusele seatakse üle uus püsiekspositsioon – aastad 1850–2015; 

 2018.–2022. a väliekspositsiooni järjepidev täiendamine. 

 

5.2.2.  Ajutised näitused 
 Püsiekspositsiooni toetavad ja teemaga seotud ajutised näitused, mis on 

muuseumi personali väljatöötatud, koostatud ja teostatud. 

 Muuseumi temaatikaga seotud, avalikku ringlusse suunatud rändnäitused, mis 

on muuseumi personali väljatöötatud, koostatud ja teostatud. 

 Sisselaenatud rändnäitused – nii muuseumi temaatikaga seotud kui ka muud 

üldharivad laenunäitused. 

 

5.3. Sündmusturundus 
Lisandväärtuse loomine muude sündmuste korraldamisega. Kasutusel nii siseruumid 

kui ka väliterritoorium, välilava. 
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 Jätkub piimapäeva korraldamine; 

 jätkub masinasaali kontserdisari – kvaliteetse akustilise muusika kontserdid; 

 teatrietendused, monoetendused, luuleõhtud, autoriõhtud jms; 

 muid valdkondi puudutavad seminarid, õppepäevad, koolitused – väljastpoolt 

sisse toodud; 

 ajalookonverentsid jms; 

 muuseumi või selle kaasabil korraldatud sündmused väljaspool muuseumi 

territooriumi. 

 

5.4. Personal ja struktuur 
5.4.1. Ümberkorraldused struktuuris aastal 2021.  

Aastal 2017 fikseeritud töökohtade arv on optimaalne, tagamaks muuseumi 

põhitegevuse. Vajadusel muutuvad ametinimetused ja tööülesanded jagatakse vastavalt 

muutunud oludele töötajate vahel ringi – näiteks külastusgruppide teenindamise 

jagamine töötajate vahel, koolitused ja ümberõpe jms. 

5.4.2.Vajadusel lisa- ja hooajatöötajate palkamine.  

 

6. Arendustegevus 
 

6.1. Pidev tegevus nii andmebaasidega, fondidega kui ka artiklite ja näituste 

koostamine, õpilaste uurimistööde juhendamine, teaduslike uurimistööde teostamine, 

teadusalane koostöö piimatootjate ja töötlejatega, haridusasutustega, teiste 

muuseumidega jne. 

6.2. Ekspositsiooni pidev täiustamine. Esmased prioriteedid on kontori- ja 

tegevusruumide valmimine peahoone III korrusel, uue ekspositsiooni valmimine nii II 

kui ka III korrusel ning väliekspositsiooni paviljoni rajamine ja väliekspositsiooni 

ülesseadmine. 

6.3. Andmebaasi ja teadustöö digitaliseerimine. Esmane prioriteet on jätkuv 

arhiveerimistegevus. 

6.4. Elanikkonna ühistegeliku mõtteviisi kujundamine. Esmane prioriteet on 

ühistegeliku mõtteviisi propageerimine ennekõike ühistulise ettevõtluse teemal 

maainimeste hulgas. 

6.5. Koostöö piima tootjate ja töötlejatega. Esmane prioriteet on jätkuvalt muuseumi 

tegevuste kaudu mõjutada elanikkonda tegema tarbimiseelistusi kodumaiste  

piimatoodete kasuks. 

6.6. Sihtasutuse materiaalse baasi kindlustamine. Esmane prioriteet – vastavalt 

olemasolevale renoveerimisprojektile teostada ehitus- ja renoveerimistegevus 

muuseumi ekspositsioonihoone osas. Järgnevad väliekspositsiooni paviljoni ehitus, 

museaalide hoidlate remont ning mikrokliimasüsteemide väljaehitamine. Jätkuv  

IT-alane panustamine teadus- ja kogumistöösse, IT-lahenduste toomine ekspositsiooni. 

6.7. Muuseumi pedagoogi tööruumide väljaehitamine ja sisustamine. 

Pedagoogilisteks aktiivseteks tegevusteks võimaluste loomine – III korruse 

tegevusruumide väljaehitus, tänapäevastele nõuetele vastava köögi väljaehitus. 

6.8. Piimandusalane teavitustegevus riigi elanikkonna seas. Osalemine töötubade 

ning programmiga messidel, laatadel ja muudel avalikel sündmustel, programmide ja 

töötubade pakkumine lasteasutustes, huvi- ja üldhariduskoolides, piimandusajaloo 

artiklite avaldamine nii kirjutavas kui ka elektroonilises meedias, kaastöö sisu osas 

teemakohaste dokumentaalsete-ajalooliste ning muude filmide tootmisel. 
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6.9. Jätkub olemasolevate fondikogude teaduslik kirjeldamine. 

6.10. Territooriumi korrashoid viiakse vajadusel üle teenuse ostmisele – muru 

hooldamine ja niitmine, puude-põõsaste ümbruse trimmerdamine, lehtede koristamine, 

teede/parklate korrashoid. 

6.11. Koolituskava väljatöötamine ja rakendamine. 

6.12. Kohalik toit. Arendada välja kohaliku toidu pakkumise ja propageerimise 

tingimused – müük muuseumipoes, toiduvõrgustikes osalemine.  

6.13. Meierei kohviku käivitamine – tunnustatud külaköök, vastavasisulised 

koolitused, kursused jms.  

7. Finantsprognoos 
 

Aasta  Tuluallikas  summa 

2018 Maaeluministeeriumi toetus 171 603 

 Järva valla toetus 15 000 

 Omatulu  15 000 

 Toetused, annetused jms 1 000 

   

                                                              Kokku  202 603 

2019 Maaeluministeeriumi toetus 173 000 

 Järva valla toetus 15 000 

 Omatulu  16 000 

 Toetused, annetused jms 1 000 

   

                                                                  Kokku 205 000 

   

2020 Maaeluministeeriumi toetus 176 000 

 Järva valla toetus  15 000 

 Omatulu  17 000 

 Toetused, annetused 1 000  

   

                                                                   Kokku  209 000 

   

2021 Maaeluministeeriumi toetus 179 000 

 Järva valla toetus  16 000 

 Omatulu 19 000 

 Toetused, annetused 2 000 

   

                                                                    Kokku 216 000 

   

2022 Maaeluministeeriumi toetus 182 000 

 Järva valla toetus  17 000 

 Omatulu 20 000 

 Toetused, annetused 2 000 

   

                                                                     Kokku 221 000 

 
 


