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ORGANISATSOONIST
Sihtasutus A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel on asutatud Eesti
Vabariigi ja Albu valla poolt 04.12.2002. Sihtasutuse eesmärgiks
on A.H. Tammsaare loomingulise pärandi uurimine ja tutvustamine,
tingimuste loomine kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks,
kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks ning üldsusele teaduslikel,
hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel nende vahendamise
võimaldamine, samuti kultuuriürituste korraldamine oma
majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamisse ning
toetuse ja annetuste kaudu ning Sihtasutuse kasutuses oleva vara
haldamine ja arendamine. Sihtasutus arvestab oma eesmärkide
saavutamisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

MISSIOON JA VISIOON
2025
MISSIOON: Tammsaare muuseum Vargamäel kogub, uurib, säilitab
ja tutvustab kõigile kirjanik Anton Hansen Tammsaare elu ja tema
loominguga seotud vaimset ja füüsilist pärandit.   

VISIOON: Tammsaare muuseum Vargamäel on eesti kirjandusloo
üks olulisemaid objekte, mis on seotud nii kirjandusklassika,
pärandkultuuri ja loodusväärtustega, kus pakutakse mitmekülgset,
ainulaadset ja meeldivat külastuskogemust.
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VÄÄRTUSED
Avatus ja koostöö. Teeme koostööd partneritega nii avalikus kui
erasektoris. Oleme avatud uutele ideedele ja arengutele. Peame
oluliseks tihedat koostööd kogukonna ning erinvate kultuuri- ja
haridusasutustega.
Julgus ja ajakohasus. Julgeme eristuda ja eksperimenteerida. Oleme
avatud erinevatele arvamustele ja tänapäevastele tõlgendustele. 
Kompetentsus ja usaldusväärsus. Meie poolt pakutav teave on
usaldusväärne, suhtume oma töösse professionaalselt, oleme
teadmishimulised ja oma valdkonnas pädevad.
Külastaja- ja kasutajakesksus. Meie jaoks on oluline
muuseumikülastajate, kogude kasutajate ja koostööpartnerite
rahulolu.
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TUNNUSLAUSE 

Aeg
väärtustab
Vargamäed



SIHTRÜHM

Peamised sihtrühmad:

Õpilased ja õpetajad
Kultuuri- ja loodushuvilised (sh pered, välisturistid jt)
Eesti keelt teise keelena rääkivad inimesed
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NELI AERENGUSUUNDA

Muuseumi tegevuses võtame aluseks neli suunda, millele
toetume:

ELUKESTEV  ÕPE  Muuseum pakub elamuslikke programme
erinevas vanuses külastajale. Meie
tegevuse keskmes on haridustegevus
läbi näituste, programmide
ja seminaride.

LUGUDE VEST JA
Jutustame meeldejäävaid lugusid
kirjaniku sünnikodust ja tema
perekonnast, romaani "Tõe ja õiguse"
prototüüpidest ja -paikadest, maastiku
kujunemisest ja piirkonna kultuuriloost.

LOODUSKESKKONNA
VÄÄRTUSTAMINE

Muuseumi üheks oluliseks väärtuseks on
asukoht,  mis on keskustest eemal ning
on ümbritsetud metsade, rabade ja
soosaartega. 

KOGUKONNA
KULTUUR IKESKUS

Muuseum on oluline kultuuriobjekt
Järvamaal, mis tutvustab Kesk-Eesti
taluelu omapära. Muuseumis on
ühendatud pärimus, kultuur ja ajalugu.
Muuseumis on olemas võimalused
pärimusürituste korraldamiseks.
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VIIS EESMÄRKI JA
OLULISEMAT TEGEVUST

1 .  EESMÄRK  Kõnetavad ja mitmekülgsed sisu- ja
haridusprogrammid: püsinäituse
arendamine, sihtrühmapõhine
lähenemine, programmilised
tegevused.

2.  EESMÄRK Muuseum on pidevas arengus:
koostöövõrgustiku arendamine, omatulu
teenimine, hooajalisuse hajutamine,
digilahendused arendamine.        

3 .  EESMÄRK

4.  EESMÄRK

5 .  EESMÄRK

Muuseumi hooned on hooldatud:
hoonete tööraamatu koostamine,
koostöö Muinsukaitseametiga,
loomemaja idee arendmine.

Ühiselt ja efektiivselt toimiv
organisatsioon:  
koolitustel osalemine, personali töö
planeermine, muusemi brändi loomine.

Kogu on avalik ja kättesaadav:
muuseumi kogud on kantud MUISi,
museaalide eksponeermine ja
täiendamine.
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EESMÄRK 1: KÕNETAVAD JA
MITMEKÜLGSED SISU- JA

HARIDUSPROGRAMMID

(1) Muuseumi püsinäituse uuendamine. 2025. aastaks on
uuendatud muuseumi püsinäitus koos haridus- ja
publikuprogrammidega. Uue näituse loomisel on kasutatud
kaasaegseid tehnilisi lahendusi, on keskkonnasäästlik ja
külastajasõbralik, kus on arvestatud ka erivajadustega
külastajatega. Näitus on kolmes keeles, sh inglise ja vene
keeles.
(2)  Sihtrühmale suunatud programmid.       
Õpilased ja õpetajad. Muuseumi peamine sihtrühm on
gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Jätkuvalt toimub
gümnaasiumi õpilaste programmide arendamine. Arendame   
 I, II ja III kooliastme õpilaste programme, arvestades
õppekavasid ja hooajalisust.  
Pered. Arendame pereprogramme ja loome võimalused
korduvkülastusteks (nt eksperimentaalmatkad, kirjanduslikud
perepäevad, vestlusringid). Loome näitusi ja hariduslikke
programme lastele, mida pered saavad ühiselt kogda. 
Turistid. Turistide võõrustamiseks loome korrektsed
võõrkeelsed materjalid muuseumi tutvustamiseks. Teeme
koostööd Järvamaa Arenduskeskusega, EASga,
reisikorraldajatega, jt. 
Eesmärk kasvatada 2025. aastaks välisturistide kasvu 5%ni.
      



(3) Programmilised tegevused. Tervikliku aastateema
valimine ja selle kommunikeerimine. Vastavalt aastateemale
loome aastanäituse, millele lisandub haridusprogramm.
Aastateema põimime sisse nii seminaride kui publiku-
programmidesse.
Jätkame traditsiooniliste suurüritustega: muuseumi uue hooaja
avamine Tammsaare mälestuspäeval, kus avame ka
aastanäituse, iga-aastane osalemine muuseumiööl,
muinsuskaitsepäeval ja kevad- ja sügisseminaride
korraldamine.   
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EESMÄRK 2:  MUUSEUM ON
PIDEVAS ARENGUS

(1) Tugev koostöövõrgustik. Koostöö kohaliku kogukonnaga
(külaseltsid, koolid, raamatukogud), maakondlike asutustega
(PAMT, Järvamaa Keskraamatukogu), üleriigiliste kultuuri- ja
haridusasutustega (muuseumid, teatrid, koolid, huviringid) ja
välisturistidele suunatud asutused  (EAS, reisikorraldajad).
Aktiivne koostöö valdkonnasiseste asutustega (Eesti Kirjanike
Muuseumite Ühing, jt).

(2) Omatulu suurendamiseks tegeleme lisaks piletimüügile
aktiivsemalt seminariruumi müügiga. Arendame muuseumipoe
atraktiivsemaks (seotud püsiekspositsiooni uuendamisega). 

(3) Hooajalisuse hajutamine. Kevad- ja sügisperioodil viime
läbi kooliõpilastele suunatud ekskursioone, suvel korraldame
meelelahutuslikke üritusi, nt kontserdid, teatrid, pereüritused.
Talvel, varakevadel ja hilissügisel korraldame seminare,
vestlusringe ja jõuluprogramme.

(4) Võimalike digi- ja e-lahenduste välja töötamine ja
kasutusele võtmine, sealjuures väärtustades füüsilisi esemeid,
aktiivseid tegevusi ning käsitööd.
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EESMÄRK 3: MUUSEUMI
KOGU ON AVALIK JA

KÄTTESAADAV
(1) Museaalide eksponeerimine ja avalik kättesaadavus MUISis.
MUISi jooksev täiendamine.
(2) Muuseumi kogude iga-aastane juurdekasv.
(3)  Muuseumi kogude korralduse põhimõtted ja
kogumispõhimõtted on uuendatud 2018. a ning kogu käsitletakse
vastavalt dokumendile. 
(4) Rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine (Põhjamaade
kirjanike muuseumid, jt). Osalemine ICLCM aastakonverentsil.
(vajalik teaduri ametikoht)

EEESMÄRK 4:
MUUSEUMIHOONED ON

HOOLDATUD
((1) Koostatud on muuseumihoonete tööraamat viieks kuni
kümneks aastaks.
(2) Koostöö maakondliku muinsuskaitseameti nõunikuga.
(3) Loomemaja idee arendamine. Otsime amortiseerunud
hoonesse, toidutaresse, vajalikke investeeringuid, et hoone
kastussse võtta ja muuseumile omatulu teenida. 
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EESMÄRK 5: ÜHTSELT JA
EFEKTIIVSELT TOIMIV

ORGANISATSIOON

(1) Teaduri töökoha loomine. Oluline ametikoht uurimistööde,
publikatsioonide, ettekannete koostamiseks ja konverentsi
korraldamiseks. 
(2) Personal käib aastas vähemalt kahel täiendõppekoolitusel.
Teeme kollektiivse väljasõidu Eesti ICOM aastakonverentsile ning
Muuseumiauhindade aastakonverentsile. Muuseum korraldab
meeskonnale ühe koolituse ja ühise õppereisi aastas.
(3) Vabatahtlike, praktikantide, noorte kaasamine muuseumi
töödesse.
(4) Tugeva brändi loomine, mis on avalikkusele nähtav ja tuntav.
Turundusplaani loomine.



LOODUS

TEGEVUSKAART.
VÕIMALUSED. TEEMAD.
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TAMMSAARE-PÕHJA TALU,
"TÕE JA ÕIGUSE"

SAAMISLUGU

Kuna muuseumi peateema on suhteliselt kitsas, siis lisaks kirjanik
Tammsaare sünnikodu ja  „Tõe ja õiguse“ tegevuspaiga tutvustamisele
räägime kaasa laiematel, ühiskondlikel teemadel ning seome need
muuseumi peateemaga.

Peateema: A.H. Tammsaare
sünnikodu ja lapsepõlv, "Tõe
ja õiguse" saamislugu

AJALUGU

Kesk-Eesti taluelu
eripära ja traditsioonid
Kesk-Eesti keele murre

Raba- ja loodusmatk                                             
Loodusvaatlus
Loodusõpetuse ainetund

PÄRIMUS

Suvisted
Kadri- ja mardipäev
Jõuluprogrammid
Pärimuskoolitus


