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Tartu Linnamuuseum 
aastail 2015–2016 

E e v i  K ä r d l a ,  M a r g e  R e n n i t

I. Ülevaade linnamuuseumi ja fi liaalide tegevusest

2015. ja 2016. aastal kaasas Tartu Linnamuuseum oma töösse senisest laiemat 
üldsust, tehes koostööd paljude siht- ja vanuserühmadega. Ka muuseumi koos-
tööpartnerite hulk on kasvanud. Muuseum tegutses oma ettevõtmistega nii 
oma majade seinte vahel kui väljaspool neid. Uus suvine näitusekoht, kus kahel 
aastal järjest on näidatud kogu linnarahvale Ülejõe vanu vaateid, on Kaarsild.

Muuseumitöö sotsiaalse suunitlusega projektidest oli avalikkuse huviorbiidis 
Üle Jõe projekt (2015–2016), mis Ülejõe kogukonna kaasamiseks hõlmas mitmeid 
eriilmelisi tegevusi: ränd- ja välinäituste ettevalmistamist ja eksponeerimist, loen-
guid ja retki piirkonnas, kogukonna liikmete intervjueerimist, ülejõelastelt kirjali-
ke mälestuste kogumist jms. Ülevaade kaks aastat väldanud Üle Jõe projekti mit-
mekesisest tegevusest on esitatud eraldi siinse ülevaateartikli lõpus.

Muusika-aastal (2015) ja mereaastal (2016) korraldas muuseum temaatilisi 
üritusi ning oli kontsertide kaaskorraldaja. Osaleti üle-eestilistes ja ülelinna-
listes üritustes: muuseumiöö, teadlaste öö, tudengipäevad, „Avatud mänguväl-
jad”, Tartu linna päev, hansapäevad, valgusfestival (2016).

2015. aasta novembris tegi kultuuriministeerium järelevalvet linnamuuseu-
mi kogude korralduse üle. Järelevalvekomisjoni hinnangul vastas peavarahoid-
ja ja koguhoidjate töö kogude haldamisel kehtestatud nõuetele. Ettekirjutused 
puudutasid ületäitunud hoidlaruume muuseumi peahoones ja renditud hoid-
las Tähe 127 ning Lutsu 16 asuvat arheoloogiakogu hoidlat. Tänu ERMi uue 
maja valmimisele septembris 2016 on linnamuuseumil võimalus paigutada osa 
muuseumi kogusid ümber ERMi Raadi hoidlaruumidesse. Eeltöö (säilitustin-
gimuste kavandamine, hoidlamööbli planeerimine jms) kogude kolimiseks al-
gas 2016. aasta kevadel ja see viiakse lõpule 2018. aasta jooksul. Linnamuuseu-
mi peahoonesse jäävad arhiivi- ja fotokogu ning osa ajaloolisest (klaas ja port-
selan) ja kunstikogust (graafi ka) paigutatakse ümber maja sees.

Ümberkorraldused on seotud peamaja kahe esimese korruse renoveerimi-
sega, mille tulemusel laieneb püsi- ja ajutiste näituste eksponeerimise ala ning 
muuseumi esimese korruse fuajee muutub mitmel otstarbel kasutatavaks. Se-
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nisele õppeklassile lisab põnevat tegevust laste tegelusala. 2016. aasta lõpul val-
mis kunstnikel Krista Leplandil ja Malle Jürgensonil (OÜ Laika, Belka ja Strelka) 
koostöös linnamuuseumi teaduritega kavandatava püsinäituse kujundusprojekt. 

2016. aasta lõpul valmis OÜ-l Kino Maastikuarhitektid muuseumi õueala re-
konstrueerimise eskiisprojekt. Uuenev õu loob mitmekesiseid tegutsemisvõima-
lusi: siin saab korraldada mitmesuguseid kultuuriüritusi ja välinäitusi, kogukon-
na- ja pereüritusi, õuesõppe haridusprogramme ja mängulist õpet nooremale 
külastajale, ühtlasi oleks see mängu- ja puhkeala Ülejõe kogukonna liikmetele.

2016. aasta teisel poolel uuendati linnamuuseumi kodulehe struktuuri, sisu 
ja kujundust. Uus koduleht (https://linnamuuseum.tartu.ee) sai avalikuks 
1.1.2017. Muuseum kasutab teavitustöös aktiivselt sotsiaalmeediat.

2016. aastal osales linnamuuseum MuISi digihoidla arendustöös. Digihoid-
la luuakse kultuuriministeeriumi tellimusel MuISis olevate museaalide kuju-
tiste säilitamiseks. MuISi digihoidla kasutuselevõtt on linnamuuseumile väga 
tähtis, sest nii laheneb kogudes olevatest museaalidest loodud kujutiste ja digi-
museaalide säilitamise probleem.

Linnamuuseumi isikkoosseisus on toimunud mitmeid suuri muutusi: 
ERMi uude valmivasse majja suundus 2015. aasta augustist tööle senine kom-
munikatsiooni- ja programmijuht Kaari Siemer ning 2016. aasta septembrist 
linnamuuseumi kümme aastat juhtinud Merike Toomas. Direktori kohuseid 
on sellest ajast peale täitnud Marge Rennit. 2015. aasta sügisest lahkus haridus-
programmide kuraatori kohalt Keiu Telve, ta jätkab õpinguid TÜ etnoloogia-
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2015. aasta südasuvel avati linnamuuseumis Lüüdia Vallimäe-Margi raamatuillustratsioonide näitus, 
mille koostas Enn Lillemets (kunstiühing Pallas). Foto: Joonas Õunapuu.



142

doktorantuuris. 2015. aasta septembrist on linnamuuseumi haridusprogram-
me kureerinud Nele Dresen, sama aasta detsembrist juhib muuseumi turun-
dus- ja kommunikatsiooniala Laura Maide. Muutusi on ka Oskar Lutsu maja-
muuseumi tegevuses. 2015. aasta kevadest on fi liaali pikaaegne kuraator Liivi 
Rosenvald täitnud järelevaataja ülesandeid ja kuraatorikohale asus Anu Seppa. 
2016. aasta oktoobrist töötab Lutsu muuseumi kuraatorina haridusalase ette-
valmistusega Meeli Väljaots. 2016. aastal vahetus ka KGB kongide kuraator: 
juulis lahkus töölt Indrek Hallik ja septembris asus sellele kohale Silver Kald-
ma. 2016. aasta aprillist läks pensionile linnamuuseumi kauaaegne peavara-
hoidja, hilisem numismaatika- ja arhiivikogu hoidja Teesi Kivivare.

II. Külastajad

Linnamuuseumi ja nelja fi liaali külastas 2015. aastal 32 721 ja 2016. aastal 
30 347 inimest, lisaks neile osales väljaspool muuseumi toimunud, kuid muu-
seumi korraldatud üritustel märkimisväärne hulk inimesi.

Tartu Ülejõe piirkonnale keskenduva projekti oluline eesmärk oli viia muu-
seumi tegevus linnaruumi, potentsiaalsetele sihtrühmadele lähemale. 2015.–
2016. aastal sai vaadata linnaruumis kolme Üle Jõe projekti näitust: need olid 
Kaarsillal eksponeeritud „Bellevue – kaunis vaade” (2015, u 35 000 vaatajat) ja 

„Ülejõe esimesed” (2016, u 50 000 vaatajat) ning rändnäitus „Kadunud Ülejõe”. 
Kahe aasta jooksul eksponeeriti rändnäitust „Kadunud Ülejõe” kaheteistküm-
nes paigas mõlemal pool Emajõge, hinnanguliselt vaatas seda vähemalt 4000 
inimest. Korraldati rohkesti loenguid-retki kultuurilooliselt huvitavates Üle-
jõe paikades, neil oli kokku 530 osalejat. Lisaks toimusid ekskursioonid Rüütli 
tänaval ja Toomemäel (2016, osalejaid 100). Linnamuuseumi aktiivõppeprog-
rammi „Muuseum kohvris” esitati 2016. aasta sügisel 56 korral koolides Tartus 
ja väljaspool Tartut ning neis osales 1390 last.

Laulupeomuuseum on olnud aktiivne tutvustama enda (osalusel) koos-
tatud näitusi ka mujal Eestis. Angela Arrastega (MTÜ Tantsupeomuuseum) 
koostöös valminud näitusi „Tants on rõõm ja elujõud...” (Ullo Toomi). Näitus 
Eesti tantsupidude ajaloost” (2015) ning „Kanname südames „Tuljaku” tuld. 
Anna Raudkats 130” (2016) vaatas laulupeomuuseumis eksponeerimise järel 
Eestimaa eri paigus kahe aasta jooksul hinnanguliselt 7285 inimest.

Linnamuuseumi peahoone tavakülastuste arv on langustendentsis, kuna 
püsiekspositsioon on aastast 2001 ja pole vaatajale atraktiivne, samuti ei või-
malda praegune külastajaala korraldada publikut köitvaid programme ja 
muud tegevust.
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Tabel 1. Külastajate arv linnamuuseumis ja fi liaalides

Muuseum 2015 2016
Tartu Linnamuuseum 7131 7189
Tartu laulupeomuuseum 12 425 11 384
19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum 3420 2653
Oskar Lutsu majamuuseum 2785 2357
KGB kongide muuseum 6960 6764
Kokku 32 721 30 347

III. Töö kogudega

Linnamuuseumi kogud täienesid 2015. aastal 5702 ning 2016. aastal 3518 mu-
seaali võrra, suure osa täiendusest moodustas arheoloogia- ja fotokogu tulme. 
Oskar Lutsu majamuuseumi kogu täienes kahel aastal 33 museaali võrra. Ar-
heoloogiakogusse anti üle 2015. aastal viis ning 2016. aastal üheksa leiukogu, 
mis olid kogutud välitöödel vastavalt aastatel 2010–2014 ja 2008–2016. Linna-
muuseumi kogu tulme kohta aastatel 2015–2016 saab lähemalt lugeda Kaie Jee-
seri ning arheoloogiakogu tulme kohta Arvi Haagi ja Elis Tiidu ülevaatest.

Töö muuseumikogudega on mitmetahuline. Suuremad arheoloogiako-
gu korrastamiseks 2015. aastal tellitud lepingulised tööd olid arheoloogiliste 
tekstiilide konserveerimine (TÜ konservaator Kristel Kajak) ja loomaluid si-
saldava 400 luukarbi ümberpakendamine säilitusnõuetele vastavatesse happe-
vabadesse karpidesse (Freydis Ehrlich). Kaie Jeeser tegi audio-videokogu (2015, 
86 museaali) ja kunstikogu (2016, 1266 museaali), Aime Kärner ajaloolise kogu 
(2015 ja 2016, märkide ja medalite ning Tartu kammivabriku kogu, vastavalt 
107 ja 1716 museaali) ning Arvi Haak ja Elis Tiidu arheoloogiakogu osalise in-
ventuuri (2016, 664 museaali).

TÜ kunstimuuseumi projekti „Baltisaksa kunst Eesti muuseumides” (ra-
hastaja kultuuriministeerium) raames parandati MuISi andmebaasis vastavat 
kirjeldusandmestikku.

Kogudesse kuuluvaid museaale kasutatakse uurimistöös, näituste korral-
damisel, publitseerimisel ja muul otstarbel. 2015. aastal tutvus linnamuuseumi 
kogudesse kuuluvate museaalidega 86 ja 2016. aastal 103 uurijat. Linnamuu-
seumi kogusid hallatakse üleriigilises muuseumide infosüsteemis MuIS. Suu-
renenud on päringute hulk linnamuuseumi kogude kohta MuISis, samuti ka-
sutajate tagasiside andmebaasis leiduvate museaalide kohta. See on omakorda 
võimaldanud täiendada andmebaasis leiduvat infot. Koos kujutistega on muu-
detud avalikkusele kättesaadavaks 35 403 museaali.
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Linnamuuseum kasutas kultuuriministeeriumi 2016. aasta tegevustoetust 
lisatööjõu rakendamiseks muuseumi fotokogu sisestamisel MuISi ja digiteeri-
misel. Moonika Helgand ja Kerli Hansing digiteerisid 15 324 fotot, täiendasid 
fotode kirjeid ja sisestasid MuISi 12 991 fotot. Kristiina Tael lõpetas 2016. aas-
tal mitu aastat kestnud töö Ants Nilsoni negatiivide koguga, mis on nüüdseks 
tervikuna MuISi andmebaasis esmatasandil kirjeldatud ja kujutistega varusta-
tud. Ühtekokku digiteeriti umbkaudu 40 000 negatiivi, millest pea pooled võe-
ti vastu muuseumi põhikogusse, need leiab MuISi andmebaasist koos kujutise-
ga ning 8406 neist koos kirjeldusega. Negatiivide digiteerimisel tegi suure töö 
Joonas Õunapuu.

Kogudesse kuuluvate museaalide andmete sisestamisega MuISi andmebaa-
si tegelesid käsitletaval perioodil edasi kõik kogutöötajad (Sirje Härmas, Aime 
Kärner, Eevi Kärdla, Kaie Jeeser, Elis Tiidu, Arvi Haak) ja lisaks veel fi liaali-
de kuraatorid (Kristiina Tael, Indrek Hallik, Anu Seppa, Silver Kaldma). 2016. 
aasta lõpuks võis avalikus MuISi veebiväravas leida teavet 72 protsendi linna-
muuseumi kogudesse kuuluvate museaalide kohta.
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Silja Paris, Teesi Kivivare ja Aime Kärner koostasid linnamuuseumi näituse „Visiit mälestuste linna”. 
Väljapaneku kujundasid Krista Lepland ja Malle Jürgenson disainifi rmast Laika, Belka & Strelka. 
Foto: Joonas Õunapuu.
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Maarjamõisa kliiniku onkoloogi kollektsionäär Rait Labotkini Junghansi kellade kogu ulatuslik välja-
panek „Vaata kella! 150 aastat Junghans fi rma vedrukelli” avati linnamuuseumis 2016. aasta aprillis, 
näituse kujundas Silja Paris. Foto: Joonas Õunapuu.
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2016. aasta kevadel linnamuuseumis olnud Junghansi fi rma kellade näitust külastasid Saksa suur-
saadik Eestis Christoph Eichhorn (vasakul)  ja Junghansi kellade disaineri Anton Ziegleri poeg Volker 
Ziegler, kes tegeleb isa pärandi tutvustamisega. Selgitusi jagas kellade kollektsiooni omanik ja näitu-
se koostaja Rait Labotkin. Foto: Silja Paris.
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Tartu vanade kellade, sealhulgas raekoja kella hinge tundja kellassepp Johan Tralla Junghansi kellade 
näituse avamisel. Foto: Silja Paris.
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laureusetööd „Loode-Vene hall glasuurkeraamika Eestis” (2016). Arvi 
Haak koostas ka kaks eelretsensiooni väljaannetele „Finskt Museum” 
(2015) ja „Folklore” (2016).

Marge Rennit retsenseeris Sven Lepa magistritööd „Tartu fotoateljee 
C. Schulz (1857–1935)” (juh Tõnis Liibek, PhD; Aigi Rahi-Tamm, PhD) 
TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse osakonnas 13.1.2016 ja 
koostas eelretsensiooni ÕESi aastaraamatule (2015).
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Vaade linnamuuseumi 2016. aasta suvel avatud näitusele „Lõhatud Kivisild. Katkestuse motiiv eesti 
kunstis 1941–1949”, koostaja Enn Lillemets. Foto: Joonas Õunapuu.
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Juhendamine
Keiu Telve juhendas 2015. aasta esimesel poolaastal Tartu kooliõpilaste 

loovtöid: Mattias Laius (Raatuse kool), „Ingliskeelne linnaekskursioon 
Tartus”; Liis-Mari Märten, Elis Bez ja Kadri Jõulu (Raatuse kool), „Fo-
topäev Tartu Raatuse koolis”, Hanna Kurvet (Miina Härma gümnaa-
sium), „Elu Roosi tänaval”.

Ka juhendas Keiu Telve Karlova gümnaasiumi 8. klassi õpilaste ühistööd, 
mille tulemusel valmis etendus „Tartu rahu”, ning TÜ etnoloogiatu-
dengite praktikat linnamuuseumis.

Kaie Jeeser juhendas 2015.–2016. aastal linnamuuseumis TÜ ajaloo ja info-
korralduse tudengite muuseumipraktikat.

Kristiina Tael juhendas 2016. aastal Agate Eksi (Hugo Treff neri gümnaa-
sium) lõputööd 2014. aasta üldlaulupeost.

Mahukamad konsultatsioonid
Arvi Haak ja Elis Tiidu andsid arheoloogiakonsultatsioone. 
Silja Paris andis konsultatsioone Tartu vaadete, kinode, Rüütli tänava, kal-

mistute, tuletõrjeühingu, kultuurihoone ajaloo jms kohta. Mahukai-
mad neist olid Ene Puusempile ajalehe Tartu Postimees kodulinna aja-
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2016. aasta septembris avati arheoloogianäitus „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri 
keskajast tänapäevani”, mis sidus ajaloo ja keskkonnaprobleemid. Foto: Joonas Õunapuu.
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lugu käsitlevate artiklite ettevalmistamisel.
Kristiina Tael andis konsultatsioone laulupidude ajaloo ja Eesti kooridiri-

gentide kohta.
Marge Rennit koostas Tartu linnaarhitektile Tõnis Arjusele Holmi ala aja-

loolise ülevaate seoses kesklinna uue detailplaneeringu koostamisega.
Eevi Kärdla andis konsultatsioone muuseumi fotokogu kohta, mahukai-

mad neist olid Tartu vaadete, Karl Luige, Tartu Autode Remondi Kat-
setehase jt teemade kohta.

Aime Kärner andis konsultatsioone ajaloolises kogus leiduvate rinnamärki-
de ja medalite, mänguasjade, koolitarvete ning Tartu tööstusettevõtete 
toodangu kohta.

Sirje Härmas andis konsultatsioone tekstiilikogus leiduvate nõukogudeaeg-
sete lippude, matkaembleemide, vormiriietuse ning ettevõtete Sangar 
ja Areng toodangunäidiste kohta.

Komisjonid ja töörühmad
Arvi Haak osales Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse kesk- ja uusaja osa 

töörühma töös. Ta võtab osa väljaande „Arheoloogilised välitööd Ees-
tis” toimetuskolleegiumi ja arheoloogia terminoloogia töörühma tööst 
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis.

Kaie Jeeser on ICOMi Eesti rahvuskomitee juhatuse liige, Eesti Muuseumi-
nõukogu liige, Eesti Muuseuminõukogu esindajana muuseumide aren-
duse komisjoni liige, ICOMi alakomitee CIDOC juhatuse liige.

Marge Rennit osaleb Tartu Linnamuuseumi nõukogu ning Eesti Muuseu-
miühingu ajakirja Muuseum kolleegiumi töös.

Merike Toomas osales Tartu Linnamuuseumi nõukogu töös, oli Eesti Muu-
seumiühingu juhatuse liige kuni 18.5.2015.

Liivi Rosenvald ja Anu Seppa esindasid Tartu Linnamuuseumi Eesti Kirja-
nike Muuseumide Ühingus.

Katrin Välja ja Kristiina Tael osalevad projekti „Taastame Tartu Maarja 
kiriku” töörühmas ja 2019. aasta üldlaulu- ja tantsupeo ideekonkursi 
töörühmas.

2014. aastal astus Tartu Linnamuuseum Balti regiooni muuseumide ühen-
duse liikmeks.

Projektid
Arvi Haak valmistas ette ja viis ellu projekti „Lõuna-Eesti esimesed linna-

loomad” (koostöös TÜ arheoloogiaosakonna ja TLÜ ajalooinstituudi-
ga muuseumide arendamise projektivooru raames) 2015. aastal. 
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Marge Rennit, Kaari Siemer (osales projektis 2015. aasta sügiseni) ja Keiu 
Telve valmistasid ette ja juhtisid projekti Üle Jõe (kestus 2015–2016, vt 
eraldi ülevaadet).

Kaie Jeeser osaleb 2015. aasta märtsist kultuuriministeeriumi juhitud MuISi 
andmebaasi ärianalüüsi töörühmas.

Kaie Jeeser juhtis projekti „Eestlased Siberis 1940–1960”, mis kestis 
28.8.2015–31.12.2016. Projekti meeskonda kuulusid Indrek Hallik, 
Kaie Jeeser, Kaarel Antons (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum), Hem-
bo Pagi, Kaarel Sikk ja Andres Uueni (OÜ Archaeovision).

Silver Kaldma esindab Tartu Linnamuuseumi ja KGB kongide muuseu-
mi üleeuroopalises Europe for Citizensi projektis „Remedy: Th e Voice 
from the Past – Recalling Memories in Diversity”, mis on pühendatud 
repressiooniohvrite mälestuse hoidmisele.
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Linnafestivalil TAVA2016 muutus linnamuuseumi maja kolmeks õhtuks ja ööks lummavaks värvival-
gusmänguks. Foto: Tiia Reisner.
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Linnamuuseumi teadlaste öösse tõid 2015. aastal põnevust Tartu Ülikooli arheoloogid ja ajaloolased. 
Foto: Joonas Õunapuu.
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Konverentsid ja ettekandepäevad

Linnamuuseumis
2.2.2015 korraldas Indrek Hallik Tartu rahu 95. aastapäeva ettekandepäeva. 

Ettekandega „Mida on meil ja meie laste põlvkonnal õppida Tartu ra-
hult” esines poliitik ja erusõjaväelane Johannes Kert.

30.10.2015 toimunud Tartu 33. linnaajaloo päeva „Eestlaste linnakultuuri 
kujunemine rahvuslike mõjutuste pöörises. Tartu olustikust 19. sajan-
di lõpus ja 20. sajandi esimesel poolel” korraldas ja juhtis Marge Ren-
nit. Teaduspäev oli seotud eelneval päeval avatud näitusega „Visiit mä-
lestuste linna”.

Ettekanded teaduspäeval: Maris Saagpakk (Tallinna Ülikool), „Tartu koo-
lielust 20. sajandi alguses baltisakslaste mälestuste põhjal”; Kristina 
Jõekalda (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituut), „Baltisaksa 
identiteedi heiastusi linnaruumis. Arhitektuuripärand ja selle restau-
reerimine”; Mart Siilivask (muinsuskaitseamet), „Viis vinget? Ehitus-
meistrid ajastu pöördtuultes”; Anu Kannike (Tallinna Ülikool), „Lin-
liku elulaadi kujunemine – Eesti kodu ja köök 19. sajandi lõpust 1930. 
aastateni”.

10.9.2015 Lüüdia Vallimäe-Margi raamatuillustratsioonide näitusele „Suur 
Peeter ja Väike Peeter” pühendatud ettekandepäeva korraldas näituse 
koostaja Enn Lillemets.

2.2.2016 Tartu rahu 96. aastapäeva puhul peetud ettekandepäeva korraldas 
Indrek Hallik. Prof Lauri Mälksoo esines ettekandega „Tartu rahule-
ping rahvusvahelise õiguse kontekstis”.

28.10.2016 peetud Tartu 34. linnaajaloo päev „Pool sajandit linnaarheoloo-
giat Tartus. Uurimisküsimusi ja paralleele” oli pühendatud linnaar-
heoloogiale, korraldaja ja juhtija Arvi Haak.

Ettekanded: Erki Russow (Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kuns-
tiajaloo keskus), „Linnulennul linnaarheoloogiast. Kotkaperspektiiv 
Tallinna uurimisest”; Ain Mäesalu (Tartu Ülikool), „Tartu 13.–14. sa-
jandi eluhoonetest”; Elis Tiidu (Tartu Linnamuuseum), „Tartu Maarja 
kirikaia matuste dateerimisest”; Rivo Bernotas (OÜ Arheox), „Dend-
rokronoloogia rollist Tartu arheoloogilisel uurimisel”; Eero Heinloo 
(MTÜ AEG), „Poodlejate jalge all laiutav eeslinn: arheoloogilistest uu-
ringutest Tartu „hansakvartali” piirkonnas”; Arvi Haak (Tartu Linna-
muuseum ja Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo kes-
kus), „Luksusest keskaegses Tartus (arheoloogiliste leidude põhjal)”.
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V. Näitused, muuseumipedagoogika ja programmid

Linnamuuseum
Näitused muuseumis

„Mängud tapeetidega”, koostaja Kadri Kallaste, kujundaja Tuuli Aule, ava-
tud 31.10.2014–29.3.2015; Eesti Ajaloomuuseumi külalisnäitus „Ter-
vitusi Revalist, Dorpatist, Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist ja 
Arensburgist. Sajanditagune linnafoto 3D”, koostaja Meriliis Roosalu, 
15.4–4.7.2015; ERMi postimuuseumi külalisnäitus „Ei saa üle Ema-
jõest”, koostajad Ants Linnard ja Eve Aab, 15. aprillist kuni septemb-
rini 2015; „Suur Peeter ja Väike Peeter. Lüüdia Vallimäe-Margi illust-
ratsioonid”, koostaja ja kujundaja Enn Lillemets (kunstiühing Pallas), 
abistas Silja Paris, 14.7–10.10.2015; „Visiit mälestuste linna”, koostajad 
Silja Paris, Teesi Kivivare ja Aime Kärner, kujundajad Malle Jürgenson 
ja Krista Lepland kujundusbüroost Laika, Belka & Strelka, tehniline 
teostus Joonas Õunapuu ja Kaimo Ader, 29.10.2015–2.4.2016.

Eesti Kunstimuuseumi külalisnäitus „Volditud maailm. Lehvikud Ees-
ti Kunstimuuseumi kogudest”, koostaja Kersti Kuldna-Türkson, 6.1–
13.2.2016; „Aus ja väärikas. Eesti Vabariigi riiklikud ja ametkondlikud 
teenetemärgid”, koostajad Vabariigi Presidendi Kantselei, osaühin-
gud Herald, Miniplast, Märgikoda ja kollektsionäär Mart Puusepp 
ning Tartu Linnamuuseum, kaasa aitasid Eesti Endiste Metsavenda-
de Liit ning Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestus-
liit, 19.2–31.3.2016; „Vaata kella! 150 aastat Junghans fi rma vedrukelli”, 
koostaja Rait Labotkin, kujundaja Silja Paris, tehniline teostus Kaimo 
Ader ja Joonas Õunapuu, 16.4–2.7.2016; „Lõhatud Kivisild. Katkestuse 
motiiv eesti kunstis 1941–1949”, koostaja ja kujundaja Enn Lillemets 
(kunstiühing Pallas), abistas Silja Paris, 6.7–3.9.2016; „Ajaloo prügikas-
tist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani”, koostaja 
Arvi Haak, kujundaja Madis Liplap, graafi line kujundus Maarja Roo-
si, 15.9.2016–1.4.2017; „Vanad valgustid”, koostajad Aime Kärner ja Sil-
ja Paris, 20.–24.10.2016; „Katoliku kiriku skulptuurid”, koostaja Aime 
Kärner, kujundaja Silja Paris, detsember 2016.

Näitused väljaspool muuseumi
Näitus-viktoriin „Sada sammu ajalooni” Ülejõe pargis Raatuse tänava al-

guses, koostajad Silja Paris, Keiu Telve ja Kaari Siemer, augustist sep-
tembrini 2015.
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Näituste tehnilise toega on aidanud kaasa Joonas Õunapuu ja Kaimo Ader. 
Mitmete näituste plakateid, infolehti, postreid, kutseid jms on kujundanud Sil-
ja Paris.

Muuseumitunnid, programmid ja üritused

Linnamuuseum koos fi liaalidega pakub mitmekülgset valikut haridusprog-
ramme igas vanuses lastele, noortele ja täiskasvanuile. 2015. aastal koostasid 
haridusprogrammide kuraator Keiu Telve ning kommunikatsiooni- ja prog-
rammijuht Kaari Siemer uued muuseumitunnid „Tartu rahu”, „Mängud tapee-
tidega” ja „Vanade fotode muuseumitund” ning muuseumitundide komplekti 

„Muuseum kohvris. Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”. Samuti koostasid 
nad linnamuuseumi töölehed mängulisele ühiskülastusprogrammile „Kirjan-
duskäik”. Viimases osalesid linnamuuseumi kõrval Eesti Trükimuuseum, Tar-
tu linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseum.

2015. aasta jooksul andsid Keiu Telve ja Kaari Siemer muuseumis 30 muu-
seumitundi, juhtisid 33 ekskursiooni, lisaks sünnipäeva- ja jõuluprogramme 
ning muid üritusi. Populaarseimad muuseumitunnid olid „Meistrid, sellid, 
õpipoisid”, „Tartu rahu muuseumitund”, „Muinaslugu muuseumis”, „Mulla-
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Raatuse tänava alguses Kaarsilla juures said möödujad 2015. aasta suvel kaasa lüüa linnamuuseumi 
viktoriinis „Sada sammu ajalooni”. Foto: Tiia Reisner.
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maal”, „Keskaja Tartu” ja „Tapeedinäituse õpituba”.
Laste-, noorte- ja pereüritustest olid 2015. aastal osavõturohkeimad Tartu 

Hansa kooli projektipäev 10.5, põhikoolide õpilaste konverents 20.5, ajarännak 
„Dorpat 1399” koostöös ERMiga Raadi mõisa aladel 30.5, linnamäng Anne 
noortemaja malevlastele 13.6, perepäev „Sel suvel sul küll igav ei hakka” 6.6, 
koos fi liaalidega ja koostöös MTÜga Iseseisev Elu korraldatud lastelaager „Kõ-
lab hästi” Toidupangast abisaavate perede lastele 16.–18.6, koolivaheajalaager 

„Ajahelid” koostöös linnakodaniku muuseumiga ning muuseumitunnid „Kir-
janduskäigu” programmi raames.

2016. aastal juhtis haridusprogrammide kuraator Nele Dresen 25 ekskur-
siooni, 45 muuseumitundi, 16 jõuluprogrammi ja korraldas 18 üritust. Ta koos-
tas teisele kooliastmele muuseumitunni „Mis on aeg?”. Linnamuuseumis eks-
poneeritud näituste „Visiit mälestuste linna” ja „Ajaloo prügikastist ajalukku” 
juurde koostas Nele Dresen muuseumitunnid „XX sajandi mälestuste Tartu”, 

„Tartu, minu lapsepõlve kodu”, „Prügi lugu”, „Mis on prügi, mis on aare?” ja 
linnamängu „Märka prügi”.

2016. aasta menukaimaid oli Tartus ja mujal Eestis koolides rändav muu-
seumiprogramm „Muuseum kohvris. Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”, 
mis toetab 5., 6. ja 7. klassi ainekava ning on mõeldud klassiruumis kaasa män-
gimiseks ja mõtlemiseks. Muuseumikohvri idee ja kontseptsiooni autor on 
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Tartu lasteaialapsed linnamuuseumis õppimas. Foto: Tiia Reisner.
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Keiu Telve, kohvri koos rõivaste ja muu atribuutikaga kujundas Maari Soekov 
ning valmistas OÜ Stagecraft . Projekti rahastas haridusministeeriumi korral-
datud Eesti ajaloo teadvustamise programm. Tunde andsid Nele Dresen ja le-
pingu alusel ajalootudeng Argo Selin, tundides osales 1390 õpilast.

Väljaspool muuseumi 2016. aastal toimunud ürituste seast olgu esile toodud 
kevadpäev koostöös Vanemuise ja Lodjakojaga 17.–18.5, linnalaager Toidupan-
ga toetatud perede lastele 18.–20.7 ja linnalaager 15.–19.8 ning laagripäev koos-
töös Ahhaa keskusega 26.10.

Traditsioonilised olid Eesti Vabariigi aastapäeva viktoriin põhikoolile ja 
gümnaasiumile, koolivaheaegade lastelaagrid, laulupeomuuseumi „Teeme ära!” 
talgupäev koostöös Mäe lastekoduga ning osavõtt tudengipäevadest, hansapäe-
vadest, muuseumiööst ja teadlaste ööst.

Üritused täiskasvanutele ja peredele

2015. aastal jätkus näituse „Mängud tapeetidega” publikuprogramm, mida 
juhtisid Kaari Siemer ja Keiu Telve. Korraldati trafarettmaalingu õpituba, vest-
lusring tapeetide restaureerimisest ja eksponeerimisest, väljasõit Puurmani 
mõisa tutvuma ajalooliste interjööridega 4.4 ja tapeedinäituse perepäev 28.2. 

„Tapeedijuttude” sarjas peeti kolm loengut: Sirje Sisask (TÜ muuseum), „Tapee-
tide tervistkahjustava mõju uurimisest 19. sajandil” 13.1; Ülle Kruus (Adam-
son-Ericu Muuseum), „Adamson-Ericu kujundatud linased damasttapeedid” 
10.2; Inge Kukk, „Antiikaja seinamaalingute suurmood 19. sajandi ruumiku-
junduses: Pompeist Tartuni” 17.3.

Näituse „Suur Peeter ja väike Peeter” giidiekskursiooni juhtis Enn Lillemets 
2.10 ning fotonäituste „Tervitusi Revalist...” ja „Ei saa üle Emajõest” raames 
pidas kunstiajaloolane Eero Kangor ettekande „Vaatekaartide ja postkaartide 
ajaloost ja nende kogumisest” 12.6.

Muusika-aastale pühendatud kontsertloengute sarjas „Muusikud Ülejõel” 
korraldas Katrin Aller Heino Elleri Tartu muusikakoolist kaks kontsertloen-
gut, muusikalisi vahepalasid esitasid Elleri kooli õpilased. Neist esimeses käsit-
leti baltisakslase August Heinrich Weirauchi kaasaega ja loomingut ning teises 
Tartus 20. sajandi alguses tegutsenud heliloojaid, 18.9 ja 20.11.

2016. aastal linnamuuseumis eksponeeritud näituste „Visiit mälestuste lin-
na”, „Vaata kella! 150 aastat Junghans fi rma vedrukelli” ja „Ajaloo prügikastist 
ajalukku” juurde kuulusid ekskursioonid ja loenguprogrammid.

Loengud: Toomas Abiline (Tallinna Linnamuuseum), „Okultistid ja selgelt-
nägijad Eestis 1918–1940” 26.2; Piret Kuusk (TÜ füüsikainstituut), „Aeg ja kell” 
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21.4; Maria Tamm (TÜ), „Ajataju eripäradest ehk kuidas aega enda kasuks töö-
le panna” 19.5; Bruno Mölder (TÜ), „Subjektiivne ja objektiivne aeg” 9.6; Maie 
Kiisel (TÜ), „Miks on ökoloogilist jalajälge nii keeruline vähendada?” 7.9; Hel-
leka Koppel (Rakendusliku Antropoloogia Keskus), „Prügist ja mitteprügist 
läbi erinevate inimeste silmade” 6.10; Lea Leppik (TÜ muuseum), „Tartu pud-
retivabriku hiilgus ja langus” 20.10; Tiina Lille (Tartu linnavalitsus), „Jäätme-
käitlus Tartu linnas” 24.11.

Muuseumis toimus kolm perepäeva, neist rahvarohkeim oli „Turvaliselt sü-
gisesse” koostöös Lõuna prefektuuri ja Ülejõe elanikega 27.8. Rohkesti huvilisi 
jagus Nele Dreseni Rüütli tänava ekskursioonidele kevadistel ja sügisestel tuden-
gipäevadel 2016. Omanäolisimaid üritusi linnamuuseumis oli TÖFslämm 27.9 
teadlaste öö raames ja luuleprõmm „Üle jõe on rohi rohelisem?” 2.12. Osalemi-
ne linnafestivalil TAVA2016 16.–22.10 tõi muuseumimaja fassaadile värvivalgus-
mängu, rõhutamaks vana aadlipaleed kui arhitektuurset kunstiteost. Muusika-
ürituste seas olid menukad Natalja Trošina vene romansi õhtud 7.1, 9.11 ja 1.12.

Tartu Linnamuuseum osales messil Tourest 2016 ja muuseumidevahelisel 
festivalil „Avatud mänguväljad” 17.–25.10.

Laulupeomuuseum

Näitused muuseumis
„Vanad harmooniumid”, koostas Alo Põldmäe (Eesti Rahvuslik Klaverimuu-
seum), 14.1–7.3.2015; konkurssnäitus „Loomast loodud”, korraldaja Tartu Kä-
sitööklubi, 10.4–8.5.2015; „Klassikud: Tamberg, Tormis, Pärt”, Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumi külalisnäitus, 12.5–30.8.2015; „Olnust olevale, olevast tu-
levale”, Tartu Käsitööklubi 20. aastapäeva näitus, 3.11.–28.11.2015; „Kanname 
südameis „Tuljaku” tuld. Anna Raudkats 130”, näituse koostasid Angela Arras-
te (Tallinna Ülikool, MTÜ Tantsupeomuuseum) ja Juha-Matti Aronen (TÜ), 
korraldas Kristiina Tael, kujundas Peeter Paasmäe, 23.2.–30.6.2016; „LEE ehk 
Laulvad ehitised Eestis”, koostasid Uku Põllumaa, Tõnu Noorits ja Peeter Paas-
mäe, 19.10–18.11.2016.

Näitused väljaspool muuseumi
Näitus „Tants on rõõm ja elujõud... (Ullo Toomi). 80 aastat Eesti tantsupidu-
sid”, koostas Angela Arraste, korraldas Kristiina Tael, kujundas Joonas Õuna-
puu, eksponeeriti 2015. aastal paljudes paikades: Karksi valla kultuurikeskuses 
2.–30.1, Kihnu rahvamajas 7.8–5.9, Aegviidu rahvamajas septembris-oktoob-
ris, Ungaris Szegedi ülikoolis 7.–13.12. Aastal 2016 eksponeeriti näitust „Tants 
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on rõõm...” Eesti naiste tantsupeol 16.6, Pärnu muuseumis 1.10–31.12 ja osali-
selt Tallinnas Okupatsioonide Muuseumis seoses etendusega 14.9. „Tartu lau-
lupeopaigad läbi aegade”, koostaja Kristiina Tael ja kujundaja Joonas Õuna-
puu, eksponeeriti Kõrveküla ja Kallaste raamatukogus jaanuaris 2015, „Uno 
Uiga 90” TÜ peahoones novembris 2015, „Kanname südameis „Tuljaku” tuld. 
Anna Raudkats 130” Karksi valla kultuurikeskuses 1.11.2016 ja Pärnu muuseu-
mis 1.10–31.12.2016.

Muuseumitunnid, programmid ja üritused
Katrin Välja valmistas koostöös Külliki Leviniga ette muusika-aasta muuseu-
mitunni „Koorimäng” ning koostas viktoriini „Eesti heliloojad” küsimused. 
Katrin Välja koostas uue muuseumitunni „Tantsumäng” koostöös rahvatant-
surühma Tarbatu liikmetega ning mälumängu „Meie Koidula” küsimused.

2015. ja 2016. aastal andsid Katrin Välja ja Kristiina Tael muuseumitunde 
„Kas tunned kodulinna teatri ajalugu”, „Kõik on staarid”, „Koorimäng”, „Riie 
ei riku meest”, „Ärkamisaeg ja seltsid”, „Koidula = Lydia Jannsen”, „Elu Jaama 
tänaval 150 aastat tagasi” ja „Tantsumäng”, samuti korraldasid joonistusvõist-
lused „Muusika minu elus” ja „Mina ja meri”, viktoriini „Eesti heliloojad” ning 
mälumängu „Meie Koidula”.

A N N A L I S

2016. aasta veebruaris avati laulupeomuuseumis tantsuga näitus „Kanname südames „Tuljaku” tuld. 
Anna Raudkats 130”. See valmis koostöös Angela Arraste (MTÜ Tantsupeomuuseum) ja Juha-Matti 
Aroneniga (TÜ). Foto: Kristiina Tael.
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Koostöös Tartu emakeele õpetajatega korraldati mõlemal aastal etlusvõist-
lus „Koidulauliku valgel” Tartu linna ja maakonna 7.–9. klassidele ning koos-
töös Eesti Muusikanõukoguga muusikapäev Tartu õpilastele.

Linnarahvas on hästi vastu võtnud laulupeomuuseumi korraldatud rahva-
peod muuseumi pargis. Vanemuise Seltsi 150. aastapäeval (12.9.2015) toimus 
rahvapidu „125 aastat Vanemuise Seltsi esimese rahvapeo toimumisest” ja me-
rekultuuriaastal (28.5.2016) pargipidu-piknik „Perepidu. Merepidu. Pargipidu”.

Laulupeomuuseum võttis osa Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi organi-
seeritud üle-eestilistest muuseumide külastusmängudest „Helisev Eestimaa” 
(2015) ja „Helisev muuseum” (2016).

Esimest korda avati 2016. aasta augustis muuseumi pargis välikino, kus 
koostöös Elektriteatriga näidati fi lme „Ole tervitatud, Caesar!” ja „Põlgus”.

Laulupeomuuseumi hoones ja aias on esinenud paljud näitetrupid. Koos-
töös Teatribussiga toimusid „Pettsoni ja Finduse jõulude” ja „Saladuste puu” 
etendused, suviseid kogupereetendusi „Vinski” ja „Vinski ja Vinsentti” esitas 
Emajõe Suveteater ning jätkusid rahvateatrite etendused. 2011. aastast tegutseb 
muuseumi juures kooliõpilaste näitering.

Paljude ürituste korraldamisel on teiste toetajate kõrval kaasa aidanud Lau-
lupeomuuseumi Seltsi ja laulupeomuuseumi segakoori (tegutseb alates 2012) 
liikmed.

A N N A L I S

Vanad harmooniumid tõi 2015. aasta alguses laulupeomuuseumisse näitusele helilooja ja pedagoog, 
Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi eestvedaja Alo Põldmäe. Foto: Kristiina Tael.
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19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum

Näitused
„Eveline von Maydelli seltskond”, korraldaja Kadi Kähär-Peterson koostöös 

Tartu Mänguasjamuuseumi, Kadrioru Kunstimuuseumi, Eesti Rah-
vusarhiivi ja Angelika Schneideriga, 11.2–31.5.2015.

Uku Petersoni fotonäitus „Vaade linnale”, koostajad Uku Peterson ja Kadi 
Kähär-Peterson, 2.3–3.7.2016.

Muuseumitunnid, programmid ja üritused
2015. aastal uuendas kuraator Kadi Kähär-Peterson muuseumitunde „Mis kell 
on?” ja „Värviline muuseum” ning koos Keiu Telvega töötas välja uued hari-
dusprogrammid „Põnev paber” ja „Varjumäng” (koostöös Tartu Mänguasja-
muuseumiga). 2016. aastal lisandus neile koostöös Ann Viisilehega koostatud 

„Mustvalge muuseum”.
2015. aastal tehti püsinäituse tutvustamiseks 26 ekskursiooni ning korral-

dati 44 muuseumipedagoogilist programmi. Lisaks eespool nimetatud uutele 
viisid Kadi Kähär-Peterson ja Karitas Uus läbi haridusprogramme „Küünla-
päev – elu enne elektrit”, „Mis kell on?”, „Jõulud linnakodaniku kodus”, „Vär-

A N N A L I S

Linnakodaniku muuseumi ning TÜ etnoloogia ja rahvaluule eriala üliõpilasi koondava NEFA Tartu rüh-
ma koostöös avati 15. mail 2015 linnamuuseumi õuel Mõttetoidu restoran. Foto: Kadi Kähär-Peterson.
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viline muuseum” ja „Juturetk 19. sajandi Tartusse”. 2016. aastal juhtisid ku-
raatorid Kadi Kähär-Peterson ja Ann Viisileht 28 ekskursiooni ning Kadi Kä-
här-Peterson, Karitas Uus, Anneli Jõgi ja Ann Viisileht 30 haridusprogrammi. 
Jätkati koolivaheaegade laagriprogrammidega.

Koostöös TÜ teatriteaduse üliõpilaste loožiga korraldas Kadi Kähär-Peter-
son 2015. aastal lugemisõhtute sarja. Toimus viis üritust: „Robert Louis Steven-
soni lühijutte” 26.2, „Lood Taanimaalt ja Võrumaalt” 26.3, „Baltisaksa tudengite 
kuldne buršipõli” 14.10, „Baltisaksa perekonnalegendid ja kummitavad vanao-
nud” 11.11 ja „Baltisaksa lood. Rõõmsaid jõule!” 9.12. Kolme viimati mainitud 
õhtut aitas korraldada TÜ saksa fi loloogia õppejõud Reet Bender. 2016. aastal jät-
kus varasem koostöö baltisaksa lugude lugemisõhtute sarja korraldamisel. Toi-
mus kolm ettelugemisõhtut: „Tartu tudengimälestused” 17.2, „Kevad Tartu pääl 
ehk Politseikookidest volbrituleni” 31.3, „Tudengikõrtsis kõlavast hüüdest „Ni-
nad kinni! Sinep siia!” balti köögi parimate paladeni” 28.4.

Koos TÜ etnoloogia ja rahvaluule eriala üliõpilasi koondava NEFA Tartu 
rühmaga korraldas Kadi Kähär-Peterson 2015. aastal ürituse „Mõttetoidu res-
toran” 15.5. Traditsioonilisel muuseumiööl aset leidnud „Muuseumiöö 1866” 
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Muuseumiööl 16. mail 2015 võttis linnakodaniku muuseumi külastajaid vastu ajastukostüümides pe-
rerahvas. Foto: Tanel Karja.
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korraldamisel lõid kaasa Kadi Kähär-Peterson, Karitas Uus, Marge Rennit ja 
vabatahtlikud, 16.5. Muuseumis toimus TÜ ajalooringi mälumäng 25.11 ning 
koostöös Tiigi seltsimajaga muuseumiprogramm „Jõululinn Tartu advendipü-
hapäev” 29.11.

2016. aastal oli fotograafi ahuvilistele kaks üritust: Uku Petersoni töötuba 
„Camera obscura” 25.5 ja fotograafi line retk „Jalutuskäik fotograafi ga” 29.6. 
Muuseumiööl jutustati külalistele lugusid maalt ja merelt ning 19. sajandi bür-
geripere köögist, 14.5. Tartu linna päeva tähistamiseks pidas muuseumis loen-
gu zooloog Aleksei Turovski, vahepalasid kitarril esitas Priit Peterson, 29.6. 
Priit Petersoni kitarrimuusika soolokontsert leidis muuseumis aset 25.10.

Kadi Kähär-Peterson valmistas 2016. aastal ette ja juhtis täiskasvanuile 
mõeldud muuseumiprogramme „Bürgeripere köök. Vürtsid ja ürdid” 21.1, „Ju-
turetk 19. sajandi Tartusse” 10.6 ja „Jõulutöötuba linnarahvale” 4.12.

Oskar Lutsu majamuuseum

Näitused muuseumis
„Mõnkra ehk Volli leiutised tulevikust”, koostaja Anne Rudanovski, Trüki- ja 
Paberimuuseumi külalisnäitus, 7.1–4.3.2015; Artur Adsoni joonistuste näitus, 
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Suvisel ajal toimuvad linnakodaniku muuseumi õuel kontserdid. Foto: Kadi Kähär-Peterson.
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koostas Õnne Kepp, Underi ja Tug-
lase kirjanduskeskuse külalisnäitus, 
19.3–11.4.2015; „Villem Grünthal-Ri-
dala 130”, koostanud Eda Maripuu ja 
Kadri Tüür, Muhu muuseumi küla-
lisnäitus, 17.4–30.6.2015; Tartu kuns-
tikooli õpilaste Mai Bauvaldi ja Silver 
Kontuse digimaalide näitus, 18.8–
4.9.2015; koostöös Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseumiga valminud näi-
tus „Klassik August Kitzberg”, koos-
tajad Anu Seppa ja Annely Voitka, 
4.11.2015–31.1.2016; Tartu linnaraa-
matukogu näitus „Noor-Eesti kirjas-
tuse raamatuid” 10.2–31.3.2016; „Jüri 
Parijõgi. Mäng ja tõsielu”, koostaja 
Anu Seppa, 28.4–31.10.2016; koos-
töös Tartu Kunstikooli illustratsioo-
ni eriala õpilastega näitus „Lutsu lu-
gude lummuses” 17.11–31.12.2016.

A N N A L I S

Näituse „Jüri Parijõgi. Mäng ja tõsielu” koostas Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator Anu Seppa, te-
hes koostööd kirjaniku sugulase Aivi Parijõega (fotol). Foto: Joonas Õunapuu.

2015. aasta aprillis külastas esimest korda Tartut 
Oskar Lutsu Rootsis elav pojapoeg Anders koos 
abikaasa Lena, tütre Cecilia ning poegade Gustavi 
ja Philipiga. Anders Luts koos perega kirjanikust 
vanaisa majamuuseumis. 
Foto: Valdur Rosenvald.
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Näitused väljaspool muuseumi
„Klassik August Kitzberg” Tartu lin-
naraamatukogu Karlova harukogus 
5.4–3.6.2016.

Muuseumitunnid, 
programmid, üritused
2015. aastal koostas kuraator Liivi 
Rosenvald haridusprogrammi „Laa-
nekivi Manni lood ehk Kui kõik soo-
vid täituksid” ning koostöös Anne 
Rudanovskiga (Trüki- ja Paberimuu-
seum) õpikoja näituse „Mõnkra ehk 
Volli leiutised tulevikust” juurde.

Märtsist 2015 kuraatorina töö-
le asunud Anu Seppa koostas muu-
seumitunnid „Impressionistlik luule 
nooreestlaste ajastul” ja „Lugu Piibe-
lehe-neitsist” ning Jüri Parijõe jõulu-
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2015. aasta mais Oskar Lutsu majamuuseumi aiapäevadel andsid jutupliiatsitundi kuraator Anu Seppa 
ja kunstnik Pia Hanslep. Foto: Liivi Rosenvald.

Anders Luts poseerimas vanaisa Oskar Lutsu va-
hakujuga kirjaniku töötoas. 
Foto: Valdur Rosenvald.
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jutu põhjal jõuluprogrammi „Lugu kahest ajalehepoisist”, samuti näituse „Au-
gust Kitzberg näitekirjanikuna” muuseumitunni juurde töölehed ning Kitz-
bergi bibliograafi a kausta põhikoolile ja gümnaasiumiõpilastele. Anu Seppa 
koostas ka Oskar Lutsu elu ja loomingut kajastava ajajoone Eesti Kirjanike 
Muuseumide Ühingu kodulehele. 2016. aastal valmistas ta ette näituste juurde 
kuuluvad muuseumitunnid „Laevapoisi päevilt” ja „Koduseid talitusi tegemas”.

Oktoobrist 2016 kuraatorina tööle asunud Meeli Väljaots koostas võist-
kondliku keelemängu „Nööbid on ära” uued ülesanded.

Tartu vanglas toimunud massimõrva 75. aastapäeval peeti koostöös Tar-
tu Memento ja Aivi Parijõega 8.7.2016 Jüri Parijõe mälestustund. 14.7 osaleti 
koostöös Naiskodukaitsjate Tartu ringkonna avalike suhete grupiga Tamme-
linna Seltsi korraldatud kodukohvikute päeval. 25.8 toimus muuseumis luge-
mislaager, mis oli osa Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu korraldatud kir-
jandusklassika lugemislaagrist.

2015. ja 2016. aastal toimus vastavalt 60 ja 51 muuseumitundi ja õpituba. 
Neile lisaks toimus mõlemal aastal rohkesti muidki üritusi, nagu traditsiooni-
line Oskar Lutsu sünnipäeva ettekandepäev ja perepäev, Tootsi peenra õpikoda, 
aiapäevad, kohtumine karikaturist Urmas Nemvaltsiga 14.5.2016, õpilasteatri-
te päev, ringmängupäev, lastekaitsepäeva kontserdid, muuseumiöö ja tudengi-
päevade tähistamine, sünnipäevaprogrammid, muinasjutumängud „Nukitsa-
mees loeb” lasteaias Kannike jms.

A N N A L I S

2015. aasta muuseumiööl kohtusid karikatuurihuvilised Postimehe karikaturisti Urmas Nemvaltsiga. 
Foto: Valdur Rosenvald.



169

Muuseum on olnud aastaid Tammelinna päevade üks organiseerijaid ja aas-
tast 2011 osaleb Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu töös. Oma tegevusega 
toetab muuseum Tartu kuulumist UNESCO kirjanduslinnade hulka.

2016. aastal korraldasid Meeli Väljaots ja Liivi Rosenvald ankeetküsitluse 
õppematerjalide ja haridusprogrammide hindamiseks ning selle tulemusel vä-
hendati muuseumis pakutavate programmide hulka ja uuendati nende sisu.

KGB kongide muuseum

Näitused 
Müncheni lähiajaloo instituudi näitus „Diktatuur ja demokraatia äärmuslikul 
ajastul” 18.2–24.5.2015; Tšehhi Totalitaarsete Režiimide Uurimisinstituudi ja 
Tšehhi Julgeolekuteenistuse Arhiivi näitus „Salapolitsei jäädvustused Prahast” 
25.5–22.8.2015; Läti Tukumsi muuseumi näitus „Siberis kirjutatud kasetohu-
kirjad” 23.8–2.2.2015; „Jõulud vangistuses”, koostaja muuseumi kuraator Ind-
rek Hallik, 3.12.–31.1.2016; Poola Katõni muuseumi ja Poola armee muuseumi 
näitus „Nad hukati lasuga kuklasse – Katõni massimõrv” 23.11.2016–31.1.2017.

Muuseumitunnid, üritused 
2015. ja 2016. aastal toimusid muuseumitunnid „Küüditamine”, „Metsa-

vendlus” ja „Õpilasvastupanu” kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile. 
Muuseumitunde telliti kahe aasta jooksul kokku 22 korral ja neis osales 369 
õpilast.

2015. aasta märtsiküüditamise mälestuspäeval 26.3 esines Meelis Saueauk 
ettekandega „Küüditamisoperatsioon „Murdlaine” Tartumaal”. 23.4 toimus 
KGB kongide muuseumi ja Eesti Spordimuuseumi ühisseminar „Sport ja re-
žiim”. Juuniküüditamise mälestuspäeval 14.6 esines muuseumis Peep Varju et-
tekandega „Eesti laste küüditamine Venemaale 14. juunil 1941 kui genotsiidi- 
ja sõjakuritegu”. Natsismi ja kommunismi ohvrite mälestuspäeva 3.8 tähistati 
näituse „Siberis kirjutatud kasetohukirjad” avamisega ja Mart Nikluse päeva-
kohase ettekandega. KGB kongide muuseum oli kaaskorraldaja Oskar Lutsu 
muuseumis aset leidnud koertepäeval 3.10, mis tõi esile politsei- ja lugemis-
koerte tähtsuse.

18.9.2016 esitles Tarmo Vahter KGB kongide muuseumis oma raama-
tut „„Karuks istus vangitornis...” 1980 – aasta, mis raputas Eestit”. 2016. aasta 
märtsiküüditamise mälestuspäeva ettekande „1949. aasta märtsiküüditamise 
ettevalmistamine ja väljasaadetavate kindlaksmääramine” pidas KGB kongi-
de muuseumi asutaja ja esimene kuraator Pearu Kuusk. Ühistöös Kaitseväe 
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Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) muuseumiga peeti KVÜÕA kadettide 
orienteerumisvõistluse üks osa KGB kongide muuseumis 8.4. Muuseum osales 
aktiivselt Tartu kevadistel tudengipäevadel 26.4 ja muuseumiööl 14.5. Juuni-
küüditamise mälestuspäeval 16.6 esines Indrek Hallik ettekandega kinos Ek-
raan Edvins Šnore fi lmi „Nõukogude lugu” linastuse järel. 21.5 said huvilised 
muuseumis kohtuda politseikapten Peeter Pärnaga, kes rääkis teemal „Juhtiv-
uurija töö aastal 2016”.

2016. aasta septembrist juhib KGB kongide muuseumi tegevust Silver Kaldma.

Üle Jõe projekt

Aastail 2015–2016 viidi ellu Tartu ajaloolist Ülejõe piirkonda tundma õppiv ja 
tutvustav Üle Jõe projekt. Selle eesmärk oli väärtustada Ülejõed kui rikka ajaloo 
ja huvitava elukeskkonnaga piirkonda, arendada muuseumi ja kogukonna koos-
tööd ning algatada ühistegevust. Projekt laiendas traditsioonilise muuseumi pii-
re kogukonnale suunatud mitmekesise tegevuse ja kogukonna kaasamise kaudu. 

Projekti kavandasid ja juhtisid linnamuuseumi arendusjuht Marge Rennit, 
haridusprogrammide kuraator Keiu Telve ning kommunikatsiooni- ja prog-
rammijuht Kaari Siemer. Viimane siirdus 2015. aasta augustist looma ERMi 
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Linnamuuseum viis aastatel 2015–2016 ellu Ülejõe ajaloolisele piirkonnale suunatud projekti Üle Jõe. 
Foto: Tiia Reisner.
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hariduskeskust. Keiu Telvest sai sama aasta sügisel TÜ etnoloogiadoktorant, 
selle kõrvalt jätkus koostöö Üle Jõe projekti eesmärkide eluviimisel.

Projekti käigus tehti koostööd Ülejõel tegutsevate asutustega, nagu MTÜ 
Iseseisev Elu ja Toidupank, pensionäride päevakeskus Kodukotus, Tartu hool-
dekodu, Raatuse kool, linna asutus Kalmistu jt. Suur osa projekti tegevusest 
toimus väljaspool linnamuuseumi hoonet: piirkonna asutustes ja linnakesk-
konnas eksponeeriti Ülejõed käsitlevaid näitusi, korraldati vestlusringe ja loen-
guid ning tutvumisretki Ülejõe paljudesse paikadesse. Rakendusliku Antro-
poloogia Keskuse (RAK), Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi etnoloogid 
tegid lähiajaloo uurimisel kasutatava biograafi lise meetodi abil 68 intervjuud 
67 Ülejõe elanikuga. 

Üle Jõe projekt pälvis meedia ja avalikkuse elavat tähelepanu, selle käigus 
kogutud materjal saab kättesaadavaks 2018. aastal ilmuvas artiklikogumikus.

Üle Jõe projekt sai teoks tänu Tartu linna, kultuuriministeeriumi, Eesti 
Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rahvusvahelise Muuseumide 
Nõukogu ICOM Eesti rahvuskomitee ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tõ-
husale toetusele.
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Rändnäitust „Kadunud Ülejõe” eksponeeriti 12 paigas mõlemal pool Emajõge, peamiselt Ülejõe asu-
tustes. Näitus ja ühes sellega kogu Üle Jõe projekt avati 25. märtsil 2015 Staadioni tänaval, endises 
psühhoneuroloogiahaiglas asuvas päevakeskuses Kodukotus. Foto: Tiia Reisner.
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Näitused 

Rändnäitus „Kadunud Ülejõe” tutvustab linnaosa kujunemist keskajast tä-
napäevani. Kuraatorid Marge Rennit ja Eevi Kärdla, kujundaja Krista 
Lepland. Näitust eksponeeriti 2015. aastal pensionäride päevakeskuses 
Kodukotus 25.3–8.5, Tartu hooldekodus 11.5–29.5, linnamuuseumis 
1.6–29.7, Dorpati konverentsikeskuses 3.8–20.9, MTÜs Iseseisev Elu 
21.9–2.11, TTÜ Tartu kolledžis 3.11–3.12, ingerisoomlaste päevakes-
kuses 4.12–30.12 ning 2016. aastal Raatuse koolis 18.1–18.3, Treff neri 
gümnaasiumis 29.3–29.4, TÜ Oeconomicumis 2.5–30.5, Tartu kauba-
majas 4.6–15.8, Tartu kutsehariduskeskuses 6.11–22.12. Näitust on eks-
poneeritud 12 paigas.

Välinäitus „Bellevue – kaunis vaade” paiknes Kaarsillal 29. juunist sep-
tembri keskpaigani 2015. Kuraatorid Marge Rennit ja Eevi Kärdla, ku-
jundas Marje Eelma (OÜ Tuumik Stuudio). Korraldati koostöös Tartu 
linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnaga. Vaatajaid oli hin-
nanguliselt 35 000.

Välinäitust „Ülejõe esimesed” eksponeeriti Kaarsillal 13.6.2016–7.4.2017 (v.a 
september-oktoober 2016). Kuraatorid Kaari Siemer (ERM), Kristiina 
Tael ja Marge Rennit, kujundaja Marje Eelma (OÜ Tuumik Stuudio).

Roosi tänava ääres asuvate ajalooliste lennuangaaride juurde paigalda-
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2015. aasta suvel püüdis Kaarsillal möödujate pilke näitus Ülejõe ajaloolistest vaadetest „Bellevue – 
kaunis vaade”. Foto: Tiia Reisner.
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ti 2016. aasta lõpus infostend. Koostajad Eevi Kärdla, Aime Kärner ja 
Marge Rennit, kujundaja Marje Eelma (OÜ Tuumik Stuudio).

Ettekanded, loengud, retked 
2015

Jekaterina Lissitsina (OÜ Arheograator) loeng „Arheoloogid Ülejõel” 22.4; 
Marge Rennit ja Eevi Kärdla tutvustasid näitust „Kadunud Ülejõe” pensionäri-

de päevakeskuses Kodukotus 25.3 ja MTÜs Iseseisev Elu 13.10 ning Marge 
Rennit Tartu hooldekodus 11.05; Eevi Kärdla loeng „Tartu telefonivabrik 
1907–1940” Kodukotuses 15.4; Aime Kärneri loeng „Metallitöösturid Les-
ta, Lellep, Faure ja Ratnik” Kodukotuses 22.4; Aime Kärneri ja Eevi Kärdla 
loeng „Tartu tööstusettevõtted 1900–1940” Tartu hooldekodus 20.5; kal-
misturetked Raadi kalmistul Enn Veenpere ja Enn Lillemetsa juhtimisel 
14.5, 21.5, 28.5; kultuurilooline jalgrattaretk „Siin- ja sealpool Puiesteed. 
Lugusid Ülejõelt” Märt Männiku juhtimisel 10.6; Marge Rennit juhtis 
Holmi ala ekskursioone Ülejõe päeval 29.8 ja perepäeval 31.10.

2016
Ülejõe Akadeemia loengute ja retkede sari:
Anu Sillastu (Eesti Spordimuuseum), „Ülejõel tegutsenud spordiseltsid Dor-
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Projekti käigus sai meeleoluka kaunistuse Puiestee tänava juures Ohvitseride pargiga piirnev garaažide 
tagasein. Seinamaalingu autorid on noored kunstnikud Maari Soekov ja Ruudu Sandra. Foto: Keiu Telve.
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pater Ruder-Club ja Taara” 15.3; Eevi Kärdla, „Livonia õlletehas. Ants Silvere elu 
ja saatus” 29.3; Mart Siilivask (muinsuskaitseamet), „Ülejõe arhitektuuri- ja mil-
jööväärtused” 12.4; Sven Lepa (Eesti Ajalooarhiiv), „Sachker, Staden ja teised – 
Ülejõe fotograafi d enne Esimest maailmasõda” 26.4; Enn Lillemets (kunstiühing 
Pallas), „Ülejõel elanud kirjanikest ja kunstnikest” 10.5; Ille Palm, „Vana-Jaani 
kalmistu rüüstamise lugu” 10.11; Karin Bachmann (OÜ Kino Maastikuarhitek-
tid), „Ülejõe Kõige Tähtsam Tänav: Roosi ümbermõtestamise põhjused, algsed 
mõtted, lõpptulemus” 22.11; Mart Siilivask, „Jalgsiretk tutvuma Ülejõe arhitek-
tuuri- ja miljööväärtustega” 17.5; Marica-Maris Paju (keskkonnaamet), „Jalg-
rattaga Ülejõe loodust avastama” 21.5; kalmisturetked Roosi tänava juudi ja va-
nausuliste kalmistutele juudi kogukonna esindaja Ljubov Judeikina ja Tartu va-
nausuliste kogukonna õpetaja Vladimir Grišakovi juhtimisel 24.5, kalmisturetk 
Vana-Jaani kalmistul ning Uue-Jaani ja Vana-Peetri kalmistul Enn Veenpere ja 
Enn Lillemetsa juhtimisel, vastavalt 2.6 ja 22.9; Marge Rennit tegi Ülejõe ekskur-
siooni Eesti Naisüliõpilasseltsi vilistlastele 7.6.

Üritused: Ülejõe päev, perepäevad, laadad
Perepäeva „Sellel suvel sul küll igav ei hakka” korraldasid Keiu Telve ja Kaari 

Siemer 6.6.2015.
Linnaosa päeva „Päev Üle Jõe!” 29.8.2015 korraldasid Keiu Telve, Helleka 

Koppel, Jaanika Jaanits jt (korraldajad Tartu Linnamuuseum, RAK, 
ERM). Päeva sisustamisse panustasid kogukonna liikmed: Kivi ja Jaa-

A N N A L I S

2016. aasta kevadest korraldati Ülejõe Akadeemia retki ja loenguid, neist publikurohkeim oli 12. april-
lil arhitektuuriloolase Mart Siilivase juhitud retk tutvuma Ülejõe arhitektuuriväärtuslike hoonetega. 
Foto: Marge Rennit.
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ma tänaval avati kodukohvikud, Ohvitseride pargis oli kirbuturg, pik-
nik ja vestlusring linnaosaseltside teemal jpm. Linnaosa päeva eel pos-
titati kõigisse Ülejõe ja Raadi-Kruusamäe postkastidesse Ülejõe päeva 
infoleht ja orienteerumismäng.

Heategevusliku kevadlaada „Saame kokku Ülejõel!” Toidupanga lastelaagri 
toetuseks korraldasid 16.4.2016 Keiu Telve, Nele Dresen ja Laura Maide. 
Esines Peetri lasteaia marionett-teater.

Ülejõe jõululaat „Ise tehtud, hästi tehtud” peeti linnamuuseumis 10.12.2016, 
korraldasid Nele Dresen ja Laura Maide. Käsitööesemete laat, töötoad, 
kontserdid (Musaklubi laululapsed, vokaalansambel Labiilne Intonat-
sioon, svingmuusika duo Rudanovski & Kill) ja kelgukoerte esitlus.

Vestlusringid, kogukonnaüritused, osalusaktsioonid, lastelaagrid
Vestlusringi Kodukotuses seoses näituse „Kadunud Ülejõe” eksponeerimi-

sega juhtisid Kaari Siemer ja Jaanika Jaanits (ERM) 22.4 ja 29.4.2015. 
Vestlusringid linnamuuseumis toimusid Keiu Telve juhtimisel 2015. 
aastal: meenutused Ülejõe paikadest „Lugusid Ülejõelt” 9.9 ja 16.9, 
vestlusring Ülejõe tööstusest ja töökohtadest 21.10, vestlusring lapse-
põlvest Ülejõel 18.11.

Kahel aastal korraldati „Teeme ära!” talgud: 2.5.2015 puhastati endise Oh-
vitseride suvepargi ala Puiestee, Roosi ja Jaama tänavaga piirnevas 
kvartalis, talgujuht Keiu Telve; 1.5.2016 ühistalgutel TÜ kammerkoori-
ga korrastati Raadi lennuväljal asuvate lennuangaaride ümbrus (Roosi 
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6. juunil 2015 peeti Ülejõel perepäeva „Sellel suvel sul küll igav ei hakka”. Foto: Tiia Reisner.



176

83), talgujuht Nele Dresen.
Koostöös MTÜga Iseseisev Elu ja fi -
liaalide kuraatoritega korraldati ka-
hel aastal laagrit „Kõlab hästi!” Toi-
dupangast abisaajate perede lastele, 
16.–18.6.2015 ja 18.–20.7.2016.

Intervjuud Ülejõe elanikega: lähi-
ajaloo uurimine biograafi lise mee-
todi abil
Mais-juunis 2015 tehti 27 interv-
juud 23 inimesega ning 2016. aastal 
jaanuarist märtsini 41 intervjuud 45 
inimesega, neid juhendas MTÜ Ra-
kendusliku Antropoloogia Keskus 
(RAK) eesotsas Keiu Telve ja Helleka 
Koppeliga (osa intervjuudest toimus 
Tartu Ülikooli etnoloogiaosakonna 
kursuse „Rakenduslik kultuuriana-
lüüs” raames). Kõik intervjuud on li-
tereeritud, vastu võetud linnamuu-
seumi arhiivikogusse ja teave nende 
kohta on kättesaadav muuseumide 
infosüsteemis MuIS.

Ülejõe intervjuude põhjal loodi 
2016. aasta lõpuks interaktiivne kaar-

dirakendus „Ülejõe paigad ja lood”, selle idee autor ja teostaja oli üks interv-
jueerijaid, etnoloogiamagistrant Tenno Teidearu, rakenduse programmeeris 
Olev Kokovkin. Kaardirakendus pälvis meedia tähelepanu ja rohkesti kasuta-
jate kiidusõnu, vaadatav on see linnamuuseumi kodulehe kaudu.

2016. aasta aprillis-mais tegi RAK uuringu „Prügi tähendus Ülejõe elanike 
jaoks”, mis oli osa arheoloogia- ja keskkonnanäituse „Ajaloo prügikastist aja-
lukku” ettevalmistusest.

2015. ja 2016. aasta sügisel tegid TÜ etnoloogiaosakonna magistrandid ra-
kendusliku antropoloogia õppeaine raames Ülejõel välitöid ning esitlesid lin-
namuuseumis töö tulemusi ja ettepanekuid olukorra muutmiseks. 2015. aas-
ta uurimisteema oli „Ülejõe piirkonnas elavate inimeste vaba aja veetmine. 
Rakendusuuring ajaveetmise võimalustest Ülejõe piirkonnas” ja 2016. aastal 

„Miks ei ole Ülejõel tekkinud seltsi?”.
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Koostöös Eesti Rahva Muuseumi, Rakendusliku 
Antropoloogia Keskuse, linnamuuseumi ja Ülejõe 
kogukonnaga korraldati 29. augustil 2015 rahva-
rohke ja meeleolukas Ülejõe linnaosa päev. 
Foto: Ana Mattioli.
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Konverentsid, ettekanded, publikatsioonid
Marge Rennit osales ettekandega „Museum’s ambition to infl uence a dist-

rict’s image: Th e case of the Tartu City Museum” Rahvusvahelise Muu-
seumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) re-
gionaalmuuseumide alakomitee ICR (International Committee for 
Regional Museums) aastakonverentsil „Regional Museums and the 
Forging of Identities in a Multicultural Society” 19.–23. oktoobril 2015 
Tel Avivis ja Jeruusalemmas. Ettekanne toetus Üle Jõe projekti raames 
tehtud antropoloogilistele intervjuudele. Ettekande põhjal koostati ar-
tikkel, mis ilmub ICRi kogumikus ja 12.3.2016 RAKi blogipostituses 

„Muuseumi ambitsioon mõjutada linnaosa kuvandit. Tartu Linnamuu-
seumi näitel”, http://www.antropoloogia.ee/sissekanne9/.

Keiu Telve pidas muuseumipedagoogide suvekoolis Hiiumaal 22.8.2016 et-
tekande „Projekt Üle Jõe ning muuseumi initsiatiiv kogukonna akti-
veerimisel”.

Tartu Linnamuuseumi 2016. aasta lauakalendri koostasid Marge Rennit ja 
Eevi Kärdla näituse „Bellevue – kaunis vaade” põhjal.

A N N A L I S

Ülejõe linnaosa päeval 29. augustil 2015 peeti Ohvitseride pargis kirbuturgu. Foto: Ana Mattioli.
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Tunnustused

2015. aasta muuseumide aastaauhindade nominent oli linnamuuseumi pro-
jekt „Tartu ajalooliste tapeetide konserveerimine ja avalikkuse teavitamine sei-
nakujunduse ja tapeetide ajaloost ning interjöörides säilitamisest” (teostajad 
Merike Toomas, Ene Sarap ja OÜ Mandragora, Kaie Jeeser, Kadri Kallaste, 
Tuuli Aule, Marge Rennit, Kaari Siemer, Keiu Telve).

2016. aasta muuseumide aastaauhindade nominendid olid kaks projekti: 
„Eestlased Siberis 1940–1960 funktsionaalse prototüübi loomine MuISi sises-
tatud andmete esitlemiseks” (teostajad linnamuuseum, Eesti Spordi- ja Olüm-
piamuuseum, OÜ Archaeovision; meeskond: Hembo Pagi, Kaarel Sikk, Andres 
Uueni, Kaarel Antons, Indrek Hallik, Kaie Jeeser) ning Tartu Linnamuuseu-
mi haridusprogramm „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu ehk Muuseum 
kohvris” (teostajad Keiu Telve, Nele Dresen).

2016. aastal pälvis Eesti Kultuurkapitali Tartumaa sihtkapitali aastapreemia 
Marge Rennit panuse eest Tartu linna kultuuriellu.

Eelarve

2015. aastal oli muuseumil oma tegevuses kasutada 446 738 eurot Tartu linna 
eelarvest, muuseumi osutatud teenustest laekus 36 464 eurot ja fondidest saadi 
muuseumi projektide rahastamiseks 24 263 eurot. 2016. aastal saadi linna eel-
arvest 459 801 eurot, tulu muuseumi teenustest oli 35 658 ja fondidest saadi li-
saks 23 159 eurot.

Toetajad ja koostööpartnerid

Täname toetajaid ja koostööpartnereid: Eesti kultuuriministeerium, Eesti Kul-
tuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Amee-
rika Ühendriikide saatkond Eestis, AS Tridens, Tartu Suveteatri Selts, teater 
Vanemuine, Kalev, talgupäeva „Teeme ära!” meeskond, Eesti Meremuuseum, 
MTÜ Tantsupeomuuseum, Tartu Ülikool, TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, 
TLÜ ajalooinstituut, MTÜ Arheopolis, Tartu Kõrgem Kunstikool, kunstiühing 
Pallas, A. Le Coq ja õllemuuseum, Vanemuise Selts, Teatribuss, Emajõe Lod-
jakoda, Toidupank, Ragn Sells, Ahhaa keskus, Tartu Kaubamaja, MTÜ Tar-
tu Maheaed, MTÜ Iseseisev Elu, Pille Lille Muusikute Fond, Tiigi seltsimaja, 
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Tartu NEFA, Rakendusliku Antropoloogia Keskus, keraamikagalerii Nõunõu, 
ühing Memento, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, politsei- ja piirivalve-
amet, Eesti Spordimuuseum, Okupatsioonide Muuseum, Tartu Käsitööklubi, 
Eesti Endiste Metsavendade Liit, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumi-
se Mälestusliit, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Tartu Maarja kirik, 
Tartu Peetri kirik, Tartumaa turismiamet, Eesti Muusikanõukogu, Segakoori-
de Liit, Tartu linnaraamatukogu, Tammelinna Selts, Underi ja Tuglase Kirjan-
duskeskus, OÜ Vatson, Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning paljud teised 
organisatsioonid ja isikud.

Täname annetajaid

Mati Raamat, Jüri Vahlberg, Lembit Vomm, Ago Vilumaa, Jüri Laan, Udo Tiir-
maa, Elga Maasalu, Martin Mae, Eevi Michelson, Ilmar Koppel, Enno-Tõnu 
Kuus, Vaike Hang, Jaan Muna, Rein Ole, Maire-Reet Kõlu, Miia Jõgiaas, Viivi 
Rehemaa, Eva Viira, Ants Linnard, Aino Arro, Sten Weidebaum, Margo Tõiste, 
Viivi Irs, Andres Paris, Pia Hanslep, Tiina Kokk, Maria Reimaa, Maie Uusta-
lu, Franek Veeber, Kaido Kuusik, Aare Puus, Heldur Raud, Eve Tankler, Merje 
Laimets, Jüri Saar.
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Tartu City Museum in 2015 and 2016

E e v i  K ä r d l a ,  M a r g e  R e n n i t

In 2015 and 2016, the Tartu City Museum involved in its activities, more than 
ever, the general public, cooperating with diff erent target and age groups. Th e 
number of the museum’s collaboration partners also increased. Th e muse-
um organised events both on its own premises and outside. Th e Year of Mu-
sic (2015) and the Year of Maritime Culture (2016) were marked by thematic 
events and co-organised concerts. Th e museum participated in all-Estonian 
and citywide events: the Museum Night, the Scientists’ Night, Student Days, 
children and youth festival “Open Playgrounds”, Tartu City Day, Hanseatic 
Days, and Lighting and Light Art Festival (2016). 

In the second half of 2016, the homepage of the City Museum – its structure, 
content, and design – was upgraded. Th e new homepage (https://linnamuuse-
um.tartu.ee/en/) went live on 1 January 2017. In its communication activities 
the museum makes use of the possibilities off ered by social media. 

Th e number of visitors at the City Museum and its four branches amount-
ed to 32,721 in 2015 and to 30,347 in 2016. In addition, the events organised by 
the museum outside its premises enjoyed great popularity among the general 
public. 

In 2015, the collections of the Tartu City Museum were supplemented by 
5702 museals and in 2016 by 3518 museals, a large part of which were new ac-
quisitions of archaeological and photographic collections. Museals in the col-
lections are used in research, in staging exhibitions, in publications, and for 
other purposes. Th e collections of the City Museum are managed through the 
all-Estonian museum information system MuIS. Th e number of enquiries con-
cerned with the collections of the City Museum in the MuIS system has in-
creased, and so has the users’ feedback about the museals in the database. Th is 
in turn has enabled us to upgrade the information in the database. By the end 
of 2016, it was possible to fi nd information in the public portal of the MuIS 
about 72 percent of museals in the collections of the City Museum. 35,403 mu-
seals are available to users together with images.

During these two years, plenty of interesting events took place both in the 
City Museum and in its branches. Th e City Museum organised traditional 
events (including a lecture on the anniversary of the Tartu Peace Treaty, Tartu 
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City History Day, quiz for schoolchildren dedicated to the anniversary of the 
Republic of Estonia), staged exhibitions, hosted travelling exhibitions, off ered a 
versatile selection of educational programmes for schoolchildren and a varied 
visiting programme for adults.

Th e Song Festival Museum continued the tradition of folk parties in the 
museum park, and also staged numerous performances for both children and 
adults. Th e 19th Century Citizen’s Museum organised events within the series 
of reading evenings, which among others introduced the stories of Baltic Ger-
mans. Versatile educational programmes at the Oskar Luts Home Museum in-
volved kindergarten and schoolchildren from Tartu and outside; the museum 
also actively participated in the work of the Tammelinn District Society. Th e 
KGB Cells Museum, most popular among foreign tourists, upgraded its expo-
sition and organised memorial days in commemoration of deportation anni-
versaries, etc.

In the years 2015–2016, the Üle Jõe (Over the River) project introducing the 
historical Ülejõe district of Tartu was carried out. Th e aim of the project was 
to show the value of Ülejõe as a district with rich history and interesting envi-
ronment, to enhance the cooperation between the museum and the communi-
ty, and to initiate joint action. Within the project, the museum cooperated with 
many institutions in the Ülejõe district. A great part of the activities of the pro-
ject took place outside the building of the City Museum: in the institutions of 
the district and in the urban environment exhibitions dedicated to the Ülejõe 
district were displayed, discussions and lectures as well as introductory trips to 
diff erent places in the Ülejõe district were organised. During two years, ethnol-
ogists of the Centre for Applied Anthropology and the University of Tartu con-
ducted more than sixty interviews with the inhabitants of the Ülejõe district. 
Th e Üle Jõe project deserved attention from the media and the general public, 
and the material collected within this project will be available in a collection of 
articles published in 2018.
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