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I Sissejuhatus ja üldosa 
 
Käesolev arengukava on koostatud Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi 
põhimääruse (kinnitatud kultuuriministri määrusega nr. 15, 04. veebruar 2008) 2. 
peatüki § 3 (3) alusel. Arengukava vormistamisel oli eeskujuks Kultuuriministeeriumi 
kultuuriasutuste arengukavade koostamise soovituslik juhend ja vorm 
(http://www.kul.ee/index.php?path=0x1x1263). 
 
Arengukava koostamisel on läbi töötatud ja analüüsitud muuseumi varasem 
arengukava (koostatud 2001). Arengukava koostamisel on tehtud koostööd ERMi 
omakultuuride osakonnaga, kelle soovituslikud märkused, küsimused ja ettepanekud 
on läbi analüüsitud.  
 
Tähelepanu on käeseolevas arengukavas keskendatud põhimõttele, et Võrumaa 
Muuseum on ainukene riiklikult finantseeritav muuseum, kes kõiki museoloogilisi 
nõudeid järgides käsitleb terviklikult ajaloolist Võrumaad ja praegust Võru maakonda  
kogudes, säilitades, uurides ja vahendades selle piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandit. 
Võrumaa Muuseumis on põhjalik, kronoloogilis-temaatiline maakonna ajalugu 
tutvustav püsinäitus. Muuseumil on suurimad kultuuriväärtusega asjade kogud tänasel 
Võrumaal. 
 
Arengukava  kinnitab Dr Fr. R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktor, 
kooskõlastab selle  ERMiga ja esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks. 
(Põhimäärus 2 ptk, § 3(3)) 
 
Käesolev arengukava on koostatud 2011.a. IV kvartalis - 2012. a. I kvartalis. 

 
Muuseumi tegevuse õiguslik alus 

 
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi põhimäärus kinnitati kultuuriministri 
määrusega nr. 15, 04. veebruaril 2008.a., põhimäärust muudeti kultuuriministri 
määrusega nr. 10, 18. 06. 2010.a. Põhimääruse 2. ptk. § 3 (1) kohaselt on muuseumi 
ülesandeks koguda, säilitada, uurida ja eksponeerida inimese ja tema elukeskkonnaga 
seotud kultuuriväärtusega asju ning korraldada nende üldsusele vahendamist 
teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Võrumaa Muuseum on 
nimetatud põhimääruse alusel Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi filiaal. 
 
 Võrumaa Muuseumi missioon 

 
Võrumaa Muuseum on kultuuri-, haridus- ja mäluasutus, kes ainukese muuseumina 
tänases Võru maakonnas katab oma kogudega kogu ajaloolise Võrumaa ja tänase 
Võru maakonna. Muuseum on ajaloolise Võrumaa, nn Vana Võromaa kultuuriloo ja -
pärandi koguja, säilitaja, uurija ja vahendaja. 
 
 Visioon. Võrumaa Muuseum 20 aasta pärast 

 
Võrumaa Muuseum on usaldusväärne mälu-, kultuuri- ja haridusasutus, piirkondlik 
museoloogiline kompetentsikeskus, mis kõiki museoloogilisi nõudeid järgides kogub, 



säilitab, uurib ja tutvustab Vana Võromaaga seotud kultuuriväärtusega asju. Võrumaa 
Muuseum on usaldusväärne partner ja nõustaja maakonna väikemuuseumidele.  
Võrumaa Muuseumi hoone on kapitaalselt remonditud,  ruumiplaneeringusse on 
tehtud otstarbekad muudatused, fondihoidlad on kaasajastatud, muuseumis töötab  
kõikide ülesannete täitmiseks optimaalne kaader. 
 
Võrumaa Muuseum on Vanast Võromaast huvituvale, seda piirkonda käsitlevale ja 
analüüsivale uurijale oluline teabekeskus ja koostööpartner. 
 
Muuseumi kogud on terviklikud ja hästi hoitud, uurijale kättesaadavad. Muuseum 
kujundab avalikku arvamust, harib kogukonda vahendades ajaloolist ja kultuuriloolist 
teavet.   
 
Võrumaa Muuseum on piirkonna kõige olulisem muuseum, mis sisuka ja kaasaegse 
kujundusega püsiekspositsiooni kaudu aitab kaasa  võrumaalase ajaloolise mälu 
püsimisele, hoiab au sees ja toetab paikkondlikku identiteeti. 
 
Muuseum järgib oma tegevuses põhimõtet, et Võrumaa oli ja on aja- ja 
kultuurilooliselt ainulaadne piirkond, mis ei tohi ääremaastuda. Muuseum toetab 
kohaliku identiteedi, murdekeele säilimist kohaliku pärandi, koduloolise ainese 
väärtustamise ja propageerimise kaudu, korraldades kultuuriloolisi väljapanekuid, 
pidades meeles maakonna ajaloos oluliste isikute tähtpäevi. Võrumaa Muuseum aitab 
oma tegevusega kaasa sellele, et maakonna arengu jaoks oluliste otsuste tegemisel 
oleks otsustajatel kasutada autentne maakonda puudutav ajalooline materjal. 
 
Muuseumi näitusesaalides eksponeeritakse huvitavaid ajutisi näitusi: välisnäitusi, 
fondinäitusi, piirkonna kultuurilugu tutvustavaid omanäitusi.  
 
Muuseum teeb kaasaegseid võimalusi ja metoodikat kasutades aktiivõppe põhimõtteid 
järgivat hariduslikku tööd. Muuseumis pakutav on kooskõlas riikliku õppekavaga, 
muuseumitunnid ja muud muuseumipedagoogilised üritused kaasavad osalejat 
aktiivsesse tegevusse. Toimuvad külastajat harivad, emotsionaalset kogemust 
pakkuvad üritused, kohtumised, eksponeeritakse mitmekülgseid ja huvitavaid 
muuseumipedagoogilisi väljapanekuid. 
 
Muuseum teeb koostööd teiste mäluasutustega, muinsuskaitsega, on hea 
koostööpartner piirkonna teistele kultuuriasutustele kogukonda kaasavalt. 
 
 Seosed teiste arengukavadega 
 
Võru linn. Võru linna arengu üldeesmärgiks on olla inimkeskne, haridust, kultuuri ja 
sporti väärtustav, koostööle ja avatusele orienteeritud, tasakaalustatud arenguga 
maakonnakeskus ja konkurentsivõimeline linn Eestis. 
Tihendatakse koostööd erinevates kultuurivaldkondades oma ala professionaalidega. 
Tõstetakse kultuuripärandi, kultuuriürituste osakaalu turismiettevõtluse arendamisel. 
Luuakse tingimused turismiteenuste ja –toodete arenguks, luuakse uusi 
turismiobjekte, muudetakse olemasolevaid vaatamisväärsusi atraktiivsemaks, 
osaletakse turismialastes projektides. Muuseumil on tõhus ühisosa nende eesmärkide 
saavutamisel, muuseum teeb Võru linnaga aktiivset koostööd nii kultuuri kui ka 
turismi vallas. 



Võru Instituut. Arengukavas on kajastatud kohaliku vaimse ja ainelise 
rahvakultuuri uurimine ja selle säilimisele kaasaaitamine, sh ainelise osa 
kogumise ja säilitamise korraldamine. Võrumaa Muuseum teeb Võro 
Instituudiga kõigekülgset koostööd. Käesolevas strateegias nähakse ette 
veelgi tihedam lävimine, koostööleppe sõlmimine. 
 
Võru maakond. Võru maakonna arengustrateegias 2009 – 2019 on märkimisväärne 
lõik pühendatud muuseumide temaatikale, probleemidele, arenguteedele. 
Maakondlikust vaatepunktist on muuseum paikkondliku identiteedi toetajana ja 
kandjana oluline. 
 
21. sajandi Eesti muuseumid. Arengustrateegia aastateks 2005-2015. 
Võrumaa Muuseumi strateegias on arvestatud Eesti muuseumide ülalnimetatud 
arengustrateegias sätestatut: muuseum kui ühiskonna väärtuslik osa, muuseum 
pärandi koguja ja säilitaja, muuseum kui toimiv organisatsioon. 
 
Kultuuriministeeriumi arengukava 2011 – 2014 kohaselt peaksid muuseumid enam 
keskenduma külastajale, mitte üksnes kogude säilitamisele. Muuseumid peavad olema 
kogukondade vaimsed keskused. Selleks on oluline sihtrühmade laiendamine, 
teenuste mitmekesistamine ja kogudele ligipääsu võimaldamine. Jätkuvalt on 
tähelepanu all kogude MuISi sisestamine. Võrumaa Muuseumil on oluline roll kanda 
kogukonna kaasamisel, ühendamisel. 
 
Eesti riikliku turismi arengukava 2007–2013 kohaselt kuuluvad Eesti peamiste 
turismiressursside ehk turistimagnetite hulka muu hulgas ka ajaloopärand ja 
kultuuripärand. Võrumaa Muuseum on Võru linnas üheks turismi sihtkohaks. 
Muuseum teeb aktiivset koostööd Võrumaa Turismiliiduga. 
 
 Hetkeolukord 
  
Üldpindala 1100 m2, näituste pind 100 m2. Muuseumil on ulatuslik, 1984.a. 
valminud tervet korrust hõlmav Võrumaa ajalugu kronoloogilis-temaatiliselt tutvustav 
püsiekspositsioon, mis on kujunduslikult vanenud. Muuseumi näitusesaalid on 
kaasaegsed ja avarad, võimaldavad eksponeerida väga eriilmelisi näitusi. 
 
Personal – juhataja, peavarahoidja (pearõhk tema töös on Võrumaa Muuseumi 
kogudega seonduval, tööülesannetes kohustus tegelda ka teiste toimlatega), näituste 
korraldaja (pearõhk tema töös on Võrumaa Muuseumi näitusetegevus, aga 
tööülesannete hulgas kohustus tegelda ka teiste toimlatega), järelvaataja-kassapidaja, 
järelvaataja, koristaja, majahoidja. Võrumaa Muuseumi küsimustega tegelevad veel 
direktor, majandusjuhataja, abitööline. Muuseumil napib personali. Muuseumi 
rahaline olukord on väga raske, asutus töötab säästurežiimil, töötajate palgad on väga 
väikesed. 2012.a. lahkub muuseumist pensionile kauaaegne töötaja Maimu Telk. 
Kaadrivahetusega kaasnevad muudatused töökorralduses.  
  
Statistika. Seisuga 31. 12. 2011 on kogu suurus 55 959 museaali. Sellest MuIs-is 100 
%, 2011.a. kasutas kogusid uurijate raamatu alusel ja MuISi kaudu kokku 271  
inimest, kes kasutasid 6880 museaali. MuISi väljaandeaktide alusel on kogudest 
teaduslikuks uurimistööks kasutatud 1255 museaali. Kogudealane töö on 
nõuetekohane. 



Ajalugu. 1961.a. moodustati Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis 
kodulooline fond. 23. novembril 1966.a.  moodustati toonase kultuuriministeeriumi 
vastava seadusandliku aktiga Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi juurde kodulooline 
filiaal Võru Koduloomuuseum. 1983.a. veebruaris avati uus muuseumihoone. 
Püsinäitus valmis osade kaupa 1985.a. Nõukoguliku ideoloogia nõuded järginud 
ekspositsioon tehti osaliselt ümber 1990. aastate alguses, säilis 1980. aastatel 
Kunstikombinaadi ARS poolt tehtud kujundus. 
 
Hooned ja rajatised 
 
Võrumaa Muuseum tegutseb 1983. a. valminud hoones, mis ehitati varem samal kohal 
asunud Krümmeri kooli vundamendile. Hoone on suur, suurte püsikuludega, vajab 
täielikku kapitaalremonti, ruumiprogrammi ümbervaatamist ja kaasajastamist. 
Võrumaa Muuseumile kuulub fondihoidlana kasutatav kunagine lasteaia suvepaviljon. 
Hoone on sobilik puitesemete hoidmiseks, hoones on suur tuleoht ja hoone ei ole 
vandalismikindel. 
   
 Tugevused      
  

 Võrumaa Muuseumil on kogu ajaloolist Võrumaad kattev muuseumikogu. 
 Kogud sisestatud infosüsteemi MuIS.  
Võrumaa Muuseum on emotsionaalset kogemust pakkuv haridusasutus.Koostöö 
maakonna kultuuri- ja haridusasutustega on hea. Välja on töötatud riikliku 
õppekavaga kooskõlas olevad pedagoogilised programmid õpilastele. . 
Võrumaa Muuseum on kultuuriturismi asutus. 
Headel näitusepindadel mitmekesised näitused. 
Võrumaa Muuseum on professionaalne ning usaldusväärne kultuuri- ja mäluasutus. 
Suur uurijate, fondide kasutajate hulk. Toimib koostöö  teiste muuseumidega.     
Võrumaa Muuseumi töötajaskond on motiveeritud, kompetentne. Töötingimused on 
head, tööl on kogemustega, usaldusväärsed töötajad. 
 
 Nõrkused 
 
Välihoidla turvalisuserisk suur. 
Puudub kirjalik, uusi suundi ja nõudeid arvestav kogumispoliitika. 
Kõik kogud pole veel teaduslikult inventeeritud ja digitaliseeritud. 
Vananenud püsinäitus. 
Tööjõu puudus, töö killustatus. 
Ruumipuudus, puuduvad ruumid pedagoogiliseks tööks, abiruume vähe.  
Ruumipuudus fondihoidlas. 
Kogus palju restaureerimist, konserveerimist vajavaid museaale. 
Vananenud veebileht. 
Vananenud näituste inventar ja tehnilised vahendid. 
Muuseumiteaduse tase tagasihoidlik. 

  
 Võimalused 

 
Head ja korras Vana Võromaad kajastavad kogud on heaks eelduseks 
museoloogiliseks kompetentsikeskuseks arenemisel. 
Suurenev uurijate arv parandab kogude läbiuurimist/läbitöötamist. 



Turismi areng piirkonnas kasvatab külastajate arvu. 
Erasektori ja kogukonna kaasamine tugevdab ja kasvatab muuseumi tuntust 
maakonnas. 
Elukestva õppe tähtsuse kasv tekitab huvi muuseumi vastu. 
Koostöö teiste kultuuriasutustega Võrus ja Võru maakonnas mitmekesistab muuseumi 
sisulist tegevust. 
 
 Ohud 

 
Riigi majandusraskuste jätkumine pärsib muuseumi arengut. 
Muuseumide tähtsus ühiskonnas on vähenenud. 
Riigipoolne suhtumine muuseumidesse ja nende tulevikku on ebaselge. 
Projektipõhiste toetussummade vähenemine kahandab muuseumi võimalusi. 
Elanikkonna vähenemine ja vananemine, kultuuritarbimise harjumuste muutumine 
tingib külastuse vähenemise. 
Konkureerivate meelelahutuste hoogne pealetung kahandab huvi muuseumi vastu. 
 
 II Strateegilised eesmärgid aastateks 2012 -2015 

 
Muuseumiseadus, § 3 (4): Muuseum kogub, uurib ja säilitab inimese ja tema 
elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asju teatud ainevaldkonnas ning korraldab 
nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel 
eesmärkidel.  
 
Võrumaa Muuseum püstitab oma strateegilised eesmärgid ajavahemikuks 2012 -2015 
lähtudes eesmärgist säilitada oma positsioon Vana Võrumaa ainest koguva ja talletava 
mäluasutusena, muutuda muuseumi fondide kasutajatele veelgi usaldusväärsemaks 
partneriks, olla haridus-, kultuuriasutustele ja väikemuuseumidele hea koostööpartner. 
Võrumaa Muuseumi üks eesmärk on jätkuvalt pakkuda oma püsiekspositsiooni kaudu 
põhjalikku ülevaadet maakonna ajaloost.  
Muuseum seab oma tegevuse eesmärgiks näituste, kodulooliste ja kultuurilooliste 
ürituste, avalike esinemiste, publikatsioonide kaudu hoida elavana ajaloolist mälu.  
 
Eelkirjutatule tuginedes on Võrumaa Muuseum formuleerinud oma tegevuse 
strateegilised eesmärgid. 
 
1. strateegiline eesmärk. 

Muuseumi kogud on heas seisukorras, tagatud on museaalide säilimine, 

fondihoidlad on kaasajastatud. 

 
Mõõdik: 

1. Kogude hoiutingimused on paranenud, välihoidla on remonditud 
2. Fondimööbel on kaasajastatud 
3. Keldrikorruse hoidla mikrokliima on paranenud 
4. Lagunevad museaalid on restaureeritud  

 
Jätkuvad tegevused: 
1.Kogude säilitusrežiimi pidev seire ja -tingimuste parandamine olemasolevate 
võimaluste juures 



2.Museaalide seisundi kontrollimine, täiendavate konserveerimis- ja 
restaureerimisvõimaluste leidmine 

 
Uued tegevused: 

1. Välihoidla remont, sisehoidla mööbli vahetus 
2. Sisehoidla ventilatsiooni parandamine 
3. Konserveerimisvajaduse analüüs ja prioriteetide seadmine 

 
2. strateegiline eesmärk. 

Fondide täiendamine (kogumistöö) on süstemaatiline ja eesmärgipärane. Kogud 

on analüüsitud, kantud MuISi ja teaduslikult kirjeldatud. Toimib kogumisalane 

koostöö ja infovahetus teiste muuseumidega.  

 
Mõõdik: 
1.Koostatud on Võrumaa Muuseumi kogumisplaan 
2.Kogud on täies ulatuses analüüsitud, vormistatud on vastav kirjalik dokument 
3.Kogud on teaduslikult kirjeldatud, digiteeritud 
3.Koostatud on uus fondide kasutamise juhend 
 
Jätkuvad tegevused: 
1. Jätkub kogude läbitöötamine ja analüüs, inventuurid toimuvad vastavalt kehtestatud 
nõuetele ja ajagraafikule 
2.Professionaalsust tõstvatel koolitustel osalemine 
3.Jätkub kogumine vastavalt omanäituste vajadustele. Iga-aastased omanäitused – vt. 
aasta tegevuskava 
 
Uued tegevused: 
1.Analüüsi tulemusena ilmnenud nn katteta valdkondade kultuuriväärtusega asjade 
süsteemi- ja teemakindel kogumine vastavalt kogumisplaanile 
2.Kuraator - koguhoidja koha komplekteerimine. 
3.Kogude digitaliseerimiseks vajaliku tehnika muretsemine või 
digitaliseerimisvõimaluste leidmine koostöös teiste institutsioonidega 
 
3.strateegiline eesmärk 

Võrumaa Muuseum on oma kogudega Vana Võromaad kattev, kompetentne 

Vana Võromaaga seonduvat ainest uuriv, interpreteeriv ja vahendav 

mäluasutus. Kogud ja uurimuslikud tööd on kasutajaile hästi kättesaadavad. 

 

Mõõdik: 
1.Juhendatud või retsenseeritud kodu-uurimuslike tööde arv on kasvanud 
2.Muuseumis on valminud uurimused ja muuseumiteaduslikud väljapanekud 
3.Välja on töötatud uurimispoliitika 
 
Jätkuvad tegevused: 
1.Alustatud uurimusliku tegevuse jätkamine, tööde vormistamine 
1.Õpilaste kodu-uurimise alase tegevuse juhendamine, tööde retsenseerimine, 
konverentside läbiviimine koostöös ajalooõpetajatega 
2.Uurijate professionaalne teenindamine ja nõustamine 
 
 



Uued tegevused: 
1.Uurimisteemade formuleerimine ja fikseerimine maakonna (Vana Võromaa) aja- ja 
kultuuriloo seisukohast oluliste teemade osas koostöös Võro Instituudi ja teiste 
kultuuriasutustega 
 
4 strateegiline eesmärk. 

Muuseumi ja laste- ning  haridusasutuste vaheline koostöö on hea, muuseumi 

poolt õpilastele suunatud programmid toetuvad riiklikele õppekavadele. 

Muuseumis täiskasvanule pakutav  toetab elukestvat õpet – täiskasvanuharidust. 

Muuseumi külastatavus on kasvanud. 

 

Mõõdikud: 
1. Koostatud on  uutele õppekavadele vastavad pedagoogilised programmid  
2. Koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi Võru osakonnaga on 

koostatud Eesti kultuuriloo õppematerjali Võrumaa osa, aluseks ka Võrumaa  
muuseumite kogude materjalid 

3. Koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi Võru osakonnaga 
korraldatakse igal aastal Võrumaa koolinoorte kodu-uurimiskonverents 

4. Läbi viidud muuseumitundide, teiste muuseumipedagoogiliste ürituste arv on 
kasvanud 

 
Jätkuvad tegevused: 
1. Uute haridusprogrammide väljatöötamine koolidele ja lasteasutustele ning 

täiskasvanutele, metoodilise materjali, töölehtede jmt. koostamine 
2. Muuseumipedagoogilise töö edendamine väljaspool muuseumi 

(muuseumitunnid, üritused koolides ja lasteasutustes) 
 
Uued tegevused: 

1. Sihtrühmade analüüs ja tegevused uute sihtrühmade kaasamiseks 
2. Õpitubade korraldamine täiskasvanutele koostöös käsitöömeistrite ja 

kunstnikega 
3. Muuseumitöö sisupoolt, fonde tutvustavad avatud uste ja nõustamise 

päevad muuseumis   
 4.  Algatatud on õpilaste muuseumikülastuse temaatikat käsitlevad 
      mõttetalgud maakonna haridusjuhtidega 
5.  Täiskohaga muuseumipedagoogi töölevõtmine 
 
5. strateegiline eesmärk. 

Näitused on temaatiliselt mitmekülgsed, huvipakkuvad erinevatele 

sihtrühmadele ja vanuseastmetele. Omanäitused on sisukad ja professionaalsed, 

tutvustavad Vana Võromaa aja- ja kultuurilugu, tuginevad 

muuseumiteaduslikule eeltööle. Koostöönäitused on kogukonda liitvad. Võrumaa 

Muuseum on Võrus arvestatav näitusekeskus.  

 

Mõõdikud: 
1.Võrumaa Muuseum eksponeerib aastas vähemalt 10 erinevat näitust 
2.Koostatud on haridusprogrammid näituste juurde 
3.Kaasajastatud on näituseinventar ja eksponeerimistehnika 
4.Välja on töötatud uus näitusepoliitika 
 



Jätkuvad tegevused: 
1. Haridusprogrammide koostamine iga omanäituse juurde arvestades erinevate  

sihtgruppide ja vanuserühmade vajadusi ja ootusi (täiskasvanud, lapsed, 
eakad, puudega inimesed jne.) 

2. Näitusemööbli ja eksponeerimistehnika uuendamine 
3. Kunsti- ja käsitöönäituste koostamine ja eksponeerimine koostöös kohalike 

kunstnike ja käsitööliste ühendustega eesmärgiga siduda muuseumiga  
kohalikku kogukonda 

4. Välisnäituste eksponeerimine 
5. Näitusealane koostöö teiste Võru kultuuriasutustega 

 
Uued tegevused: 

1. Külastajauuringute tegemine aktuaalsete näituseteemade leidmiseks, 
näitusepoliitika analüüs ja uuendamine 

2. Põlvkondi siduvate programmide koostamine, pereürituste korraldamine 
3. Kogudepõhiste näituste korraldamine koostöös teiste muuseumidega 
4. Näituste temaatika laiendamine, avardamine, mitmekesistamine 

 
6. strateegiline eesmärk. 

Muuseumipedagoogiline töö Võrumaa Muuseumi püsiekspositsiooni põhjal 

on aktiivne. Ekspositsioon on sisukas, faktitruu, atraktiivne, ekspositsioon 

aitab tutvuda maakonna ajalooga süvitsi. 

 

Mõõdikud: 
1. Etiketaaž ja ekspositsiooni tekstiline pool nii eesti kui  teistes keeltes on 

uuendatud. 
2. Ekspositsiooniga tutvumine võõrkeelse vaataja jaoks on muutunud 

hõlpsamaks 
3. Koostatud on uue püsinäituse kontseptsioon 

 
Jätkuvad tegevused: 

1. Töö jätkumine püsinäituse uuendamisega nii sisuliselt kui ka kujunduslikult 
2. Pedagoogilised üritused püsinäituse baasil; ajutiste, püsinäitust täiendavate 

väljapanekute koostamine 
 
Uued tegevused: 

1. Ajurünnakud koostöös kultuuriüldsusega uue püsinäituse kontseptsiooni 
saamiseks 

3. Võõrkeelsete tekstide uuendamine, külastajale tekstide kasutamise lihtsamaks 
       tegemine 
4. Püsinäituse saali remont 
 

7. strateegiline eesmärk. 

Võrumaa Muuseum  riikliku muuseumina on hästitoimiv organisatsioon,  hea 

partner kohalikele omavalitsustele, teistele kultuuriasutustele ja maakonna 

väikemuuseumidele. 

 

 
 
 



Mõõdik: 
1. Sõlmitud on koostööleping Võru Instituudiga eesmärgiga tihendada koostööd 

ja leida uusi ühistöö väljundeid (ettekandekoosolekud, seminarid, näitused, 
ekspeditsioonid, ühisuurimused jne.) 

2. Muuseumi käsitlevate meediakajastuste arv on kasvanud 
3. Väikemuuseumidele toimub aastas vähemalt 3 

koolitust/konsultatsiooni/kohtumist/ühisüritust 
4. Aastas toimub vähemalt 3 koostööüritust (esitlused, kohtumised, näitused, 

ettekandekoosolekud jmt.) teiste institutsioonidega (seltsid, raamatukogud, 
kultuurimajad, suguvõsauurijad, seenior-õpetajad jmt.) 

5. Koostatud on turundustegevuste kava 
 
Jätkuvad tegevused: 

1. Tihe ja tõhus koostöö partneritega (koolid, raamatukogud, seltsid, MTÜd), 
töövormide mitmekesistamine (kohtumised, ühisüritused, väljasõidud, 
konsultatsioonid, ümarlauad) 

2. Töötajate erialane koolitamine 
3. Väikemuuseumide tegevuse juhendamine/konsulteerimine kohtadel, 

ühisüritused väikemuuseumidega 
4. Turismialane koostöö Võru linnaga ja Võrumaa Turismiliiduga 

 
Uued tegevused: 
1.Koostöövõimaluste analüüsimine. Tõhusam töö uute sihtrühmade leidmisel (Võru 
Noortekeskus, Võrumaa Arenguagentuur, majutusasutused, omavalitsused) 
2.Muuseumi tutvustavate uute trükiste koostamine 
3.Muuseumi sõprade seltsi loomine, vabatahtlike kaasamine muuseumi töösse 
4.Tõhusama reklaamipoliitika elluviimine: veebileht, voldikud, plakatid, meedia 
5.Uue veebilehe koostamine 

 
 

 
 


