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Maaelumuuseumid

Taust

• Riigireform – riigimuuseumide üle 

viimine sihtasutuse vormile või üle 

andmine kohalikule omavalitsusele 31. 

detsembriks 2018

• Tori hobumajanduse kompleksi 

väljaarendamine SA koosseisus

Koosseis

• Eesti Põllumajandusmuuseum

• Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum

• Tori hobumajanduse keskus 



Eesmärgid

• Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali 

kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine 

hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel 

• Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi 

seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert 

Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti 

Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse 

säilitamine
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Sihtasutuse juhtimine

• Nõukogu

– Marko Gorban (Maaeluministeerium), Raido 

Roop (Rahandusministeerium), Eino Pedanik

(Kultuuriministeerium)

• Juhatus

– Merli Sild

• Nõukoda 

– T.Kevvai, T.Bulitko, A.Pärn, K.Visnapuu, 

M.Kangur, A.-H.Viira, M.Avi, R.Mengel, 

L.Luur, J.Mets, A.Aleksejev, P.Hion



Sihtasutuse rahastamine

• Omandireformi reservfond – 1,9 miljonit 

eurot

• Riigieelarve – tegevustoetus (museaalide

säilitamine)

• Välisvahendid

– Majandustegevuse mitmekesistamine (kuni 3 

miljonit eurot)

– Leader 

• Omatulu



Sihtasutuse lähiaastate tegevuskava

• 2017-2018 –investeeringute kava koostamine, 
struktuuri kinnitamine, rajatiste projekteerimine, 
investeeringute teostamiseks vajalike taotluste 
koostamine

• 2018-2019 – investeeringute elluviimine 

• 2019-2021 – põhitegevuste etapiline käivitamine

• Muuseumid jätkavad oma senise tegevusega



Museaalne tegevus

• Säilitada ja täiendada riigile 

kuuluvat muuseumikogu ning 

vahendada muuseumikogu 

üldsusele hariduslikel, teaduslikel 

ja elamuslikel eesmärkidel

• Tagada muuseumikogu 

kättesaadavus avalikkusele 

muuseumide infosüsteemi MuIS

vahendusel

• Uuendada ja kaasajastada 

ekspositsioone, sh võtta 

kasutusele interaktiivseid 

lahendusi



Haridus

• Teha koostööd 

koolidega hariduslike või 

haridust edendavate 

teenuste pakkumisel 

• Viia erinevatele 

sihtgruppidele läbi 

temaatilisi 

haridusprogramme, 

töötubasid, konverentse 

ja üritusi



Geneetilise ressursi, kultuuri- ja 
ajaloopärandi säilitamine

• Töötada välja tegevused 

põllumajanduskultuuride geneetilise 

ressursi tutvustamiseks õpilastele ja 

ühiskonnale laiemalt

• Tagada eesti maatõugu veiste, eesti vuttide 

ja eesti valgepealiste lammaste 

tutvustamine

• Säilitada ajaloo- ja kultuuripärandi 

seisukohalt oluline Tori 

Hobumajanduskeskus. Tori 

Hobumajanduskeskuses tutvustada ja 

säilitada ohustatud tõu staatuses tori tõugu 

hobuseid, eesti hobuseid ja eesti 

raskeveohobuseid ning viia läbi kultuuri 

edendamise seisukohast muid olulisi 



Koostöö ja finantsvõimekus

• Suurendada sihtasutuse finantsvõimekust 

omatulude kasvatamise, sh tasuliste teenuste 

väljaarendamise, teel

• Kaasata partnereid kohalikest omavalitsustest 

ja erasektorist, et tagada sihtasutuse tegevuse 

jätkusuutlikkus ja mitmekesisus



Tori hobumajanduse keskuse taristu



Tallid

Tall 4

Soomaa turismivärav ?

Tall 5

Hobuste tutvustamine, 
treeningud ratsa ja rakendis, 

noorhobuste õpetamine, 
jõudluskatsed, ülevaatused, 

õppepäevad, seminarid

Tall 6

Hobusekasvanduse 
tutvustamine-külastusteenus, 
ratsutamine ja hoburakend, 

haridusprogramm „Saa 
tuttvakas tori hobune“, 

veterinaarboksi kasutusteenus

Tall 1

Turismiinfokeskus, ajaloo 
eksponeerimine, hobuste 

tutvustamine, 
haridusprogrammid, üritused

Tall 2

Hobuste ülalpidamine (rendi-
boksid), treeningute 

läbiviimine, veokatsete jt 
võistluste läbi-viimine, 

õppepäevad, 
seminariteenused, 

ühisüritused ning hobuste 
esitlemine

Tall 3

Rendiboksid, treeningtunnid, 
hobuturismi teenused, noorte 
huvisport, õppeprogrammid, 

ratsaturism jm



Muu infrastruktuur ja investeeringud

• Tori hobusekasvanduse ajaloolised 
väravad ja müür 

• Ratsutajate maja

• Sepikoda 

• Ponitall

• Väliväljakud / treeningplatsid / jooksuaiad

• Tehnika 

• Maneež ?



Riigi ja sektori roll

Riik Turg Sektor



Küsimused aruteluks

• Mis teenuseid on sektor valmis korda tehtava 
infrastruktuuri põhjal ise välja 
arendama/pakkuma?

• Milliste teenuste osas on täna turutõrge, mille 
osutamiseks ja arendamiseks puudub sektoril 
suutlikkus ja mille puhul nähakse riigi rolli?

• Milline infrastruktuur ja objektid on 
hobumajanduskeskuse toimima hakkamise 
seisukohast sektori jaoks kriitilise tähtsusega 
(nt maneež, väliväljakud jne)? 



Aitäh!


