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Hea muuseumisõber,

seekordne Laeka number on juubelihõnguline, sest kalendriaasta lõpus 
alustame linnamuuseumi juubeliaasta tähistamisega. Vaatamata  
väärikale vanusele on juubilar igati hea tervise juures ja reibas. Selleks 
on ka põhjust: ees ootab mitmeid uusi, Tallinna linna ajalooga seondu-
vaid väljakutseid, mis hakkavad kajastuma ka muuseumi uuel kodulehel. 

Tänase seisuga hõlmab meie munitsipaaljuubilar  kokku kümmet eri-
näolist muuseumi ning tänu nende erinäolisusele on meil muuseumi-
sõpradele pakkuda järjest uusi avastusrõõme. Plaanis on avada mitu 
kaasajastatud ekspositsioonisaali ja meie hoolde usaldatud arhitektuuri-
mälestiste senitundmata ja ligipääsmatuid paiku, nagu näiteks Vene 
tänav 17 asuva keskaegse kaupmehemaja kelder ja Raevangla eksposit-
siooniruum Fotomuuseumis. 

Lastemuuseum Miiamilla ajastuhõnguline funkmaja Kalamajas saab 
tänavu rikkamaks uue väljapaneku ja ajastukohase tegevusruumi näol, 
mida täiendab peatselt rajatav õueterrass ja haljastatud siseaed. 

Vanalinnas Pikal tänaval avatud Tallinna Vene muuseumi hoones, 
kus on elanud nii raehärrad kui ka paljud baltisakslased (neist  üks tun-
tumaid ajaloolane Eugen von Nottbeck) saab nüüd näha uut väljapanekut 
Tallinnas 19. sajandil välja antud Vene trükisõna rariteetidest. 

Vabadussamba all bastionikäikudes hiljuti avatud Raidkivimuu-
seum rõõmustab külalisi ainulaadsete Tallinna kivimeistrite tööde, 
tunnelite kui omaaegsete rootsiaegsete ehituspärlite ja kaasaegsete 
valguslahendustega. Suurtükitorni Kiek in de Köki meeskond aga 
valmistab ette uut väljapanekut 18.–19. saj Tallinna linnakindlustustest. 
Sellega tutvunuid ootavad kõrvalasuva Neitsitorni restorani peakoka 
valmistatud hõrgutised, uus väljapanek Tallinna kohvikukultuurist 
1930. aastatel ja ajatud vaated Tallinna vanalinnale. 

Need on vaid mõned leiud meie seekordse Laeka varasalvest, millega 
soovitan lugejal põhjalikumalt tutvuda ning mis kõige tähtsam – kõiki 
tutvustatud paiku ja üritusi ka ise väisata. 

Meeleolukaid Tallinna ajaloo avastusrõõme kõigile! 

Tallinna Linnamuuseumi direktor Kalmar Ulm
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Muuseumis toimub alati midagi. 
Siin kohtuvad vana  ja  uus, 
nähtav ja nähtamatu,  oma ja 
võõras.  Muuseum aitab meile 
tõlkida ammumöödunud aegu 
ja mõista paremini  olevikku. 
Tule ja leia vastused oma 
küsimustele ja esita uusi!  
Ootame Sind!

MUUSEUMIROTT MEENUTAB
Muuseumide aluseks on muuseumikogud, 
mille pidevale täiendamisele pühendunud 
teadurid aitavad meie minevikku ja olevikku 
kaardistada ja tuleviku jaoks salvestada. 
Tallinna Linnamuuseumi kogudesse jõudis 
2016. aasta jooksul 1632 uut museaali. 
4054 eset oli eksponeeritud näitusel, 
77 eset konserveeriti ja uurijad kasutasid 
oma töös 16 485 museaali. Suurem osa 
Tallinna Linnamuuseumi kogudest on 
praeguseks digitaalselt leitavad Eesti muuseu-
mide veebivärava MuIS kaudu. 
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MUUSEUMIROTT KOGUHOIDJAILE 
Tallinna Linnamuuseumi  Keraamikakogu 
fajansi ja portselani avahoidla  avamise 
eest pälvisid Kristiina Hiiesalu, Anne Ruus-
saar, Ene Heimvell, Merike Neidorp mullu 
parima koguhoidja tiitli.  Keraamikakogu 
fajansi ja portselani avahoidlaga avati 2015 
Tallinna Linnamuuseumi peahoones uut 
tüüpi ekspositsioonipind, kus on hoiusta-
tud ligi 2000 portselan- ja fajansseset Eestist, 
Euroopast, Hiinast ja Jaapanist. Projektis 
osalesid Linnamuuseumi inimeste kõrval ka 
Ajaloomuuseumist Anne Ruussaar ja kujun-
daja Aime Andresson. 2017 detsembris 
avatakse keskaegse kaupmehemaja keldris kü-
lastajatele ka keraamika ja metalli avahoidla.

VEEBIMUUSEUM SAI MUUSEUMIAUHINNA
Tallinna Linnamuuseum avas esimese 
Eesti muuseumina Google Arts & Culture 
platvormil virtuaalnäitused, mis võimal-
davad muuseumi ja selle varadega tutvuda 
kõikjal maailmas. Töö pälvis Eesti muu-
seumiauhindadest Aasta muuseumiaren-
daja auhinna.
3D virtuaaltuurid ja virtuaalnäitused kõrg-
resolutsioonis fotodega tõid avalikkuse ette 
üle 160 museaali, millest enamikku seni ei 
eksponeeritud. Sissevaade on Tallinna Linna-
muuseumi keskaegsesse kaupmehemajja, 
suurtükitorni Kiek in de Kök ja Peeter I 
majamuuseumi. Ekspositsioon on nähtav nii 
veebis kui ka Androidi ja iOSi mobiiliraken-
dusena. Linnamuuseumi peaspetsialist Karel 
Zova kinnitab, et muuseumi nähtavaks-
tegemisel pakub Google Arts & Culture 
seniolematuid võimalusi. 

Vaata lähemalt: 
www.bit.ly/TallinnCityMuseum      

LASTEMUUSEUM MIIAMILLA PÄLVIS 
KESKKONNAKÄPA 
Kadrioru lastemuuseumi Miiamilla 
ettevõtmist „Rohelised reeded” tunnustati 
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakäpa 
konkursil „Tubli tegutseja 2016” 
auhinnaga. Keskkonnakäpa  konkurss 
tunnustab keskkonnasõbralikke algatusi ja 
haridustegevust. Lastemuuseumi õpetlikud 
õuemängud võitsid kõigi osalejate südame – 
tule ja osale koos perega!

KOGUHOIDJA TUND
Ühe osa Tallinna Linnamuuseumi varadest 
moodustavad Fotomuuseumi kogud. Et selle 
rikkaliku pagasiga paremini tutvuda, toimub 
Fotomuusemis kord kvartalis Koguhoidja 
tund, kus Fotomuuseumi koguhoidja tutvus-
tab muuseumis leiduvaid haruldusi ja kogus-
se äsja vastu võetud huvitavaid uusi museaale. 
Lähemalt saab tutvuda esemetega ja esitada 
küsimusi.
Info: www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum 

U U E D  M U U S E U M I D

ARHEOLOOGIATUNNID VENE TÄNAVAL
Jaani Seegi muuseum Väike-Pääsukese 5 
tutvustab keskaegse Püha Ristija Johannese 
hospidali ja Kivisilla eeslinna ajalugu. 2017. 
aastal on muuseum ehitustööde tõttu suletud, 
sealsed muuseumitunnid toimuvad Vene 17. 
Võta ühendust seek@linnamuuseum.ee 

RAIDKIVIMUUSEUM raiuti raamatusse
2016 avati 17. sajandi lõpust pärit Ingeri ja 
Rootsi bastioni käikudes Raidkivimuuseum. 
Seni külastajatele suletuna seisnud 
käikudesse kujundatud muuseum pälvis Eesti 
Sisearhitektide Liidu aastapreemia konkursi 
nominatsiooni ja on sellisena jäädvustatud 
raamatusse „Ruumipilt 2016”. 

Suvehooajal pääseb muuseumi otse 
Vabaduse väljakult; käigud on otseühenduses 
ka Kiek in de Köki ja Bastionikäikude 
muuseumiga. Loe lähemalt lk 14. 

TALLINNA VENE MUUSEUM 
2016. aasta algusest liitus Tallinna 
Linnamuuseumiga Tallinna Vene muuseum 
(Pikk 29 a). Eesti ja vene kultuurisidemete 
uurimisele ja tutvustamisele pühendatud 
muuseum pakub võimalust korraldada 
näitusi, kultuuri- ja haridusüritusi. 
Kultuuriväärtuste kogumise, uurimise ja 
säilitamise huvides kogutakse muuseumis 
Tallinna eri rahvustest kodanikkonna eluolu 
ja kultuuri iseloomustavat ainest, sellekohane 
info on teretulnud aadressil: 
info@linnamuuseum.ee. 
Muuseumist loe lähemalt lk 17.

NEITSITORNI MUUSEUMKOHVIKU 
UUS MENÜÜ
„Neitsitorni kohviku menüü on austusavaldus 
seal toimunud ajaloolistele sündmustele 
ja põnevatele persoonidele, kes kohapeal 
kunagi on elanud ja tegutsenud,” tutvustab 
paiga eripära Neitsitorni programmijuht, 
ajaloolane ja muusik Tõnu Pedaru. 

Neitsitorni köögipoole missiooniks 
on tutvustada mineviku maitseelamusi. 
Selleks pakutakse tänapäevase kokakunsti 
menüüvalikule lisaks veel ajaloolisi maitse-
rännakuid. 

Osa võib saada Tallinna nelja eri ajastu 
toidukultuurist: 
•	 keskaegsest hansalinnast, 
•	 tsaariaja kokakunstist, 
•	 kuldsete 1930. aastate menüüst,
•	 „nostalgilise nõukaaja”, 1980. aastate 
ajastutruude retseptide järgi valminud 
menüüst. 

Söögi kõrval pakutakse huvilistele 
elamusprogrammi, kus sõna, pildi ja muusika 
abil tutvustatakse läinud aegade toidu- ja 
meelelahutuskultuuri. Eraldi kavad on 
koolidele. 

RAEKOJA PLATSIL AVAB UKSED 
KÄSITÖÖLISE MUUSEUM
Osale muuseumi loomisel!

Raekoja plats 12 kunagises käsitööliste majas 
avab tänavu uksed käsitöölise muuseum. See 
põneva ajalooga ja  hästi säilinud sisustusega 
hoone on vaatamisväärsus   juba iseenesest, 
aga koostöös sisearhitekt Maile Grünbergi 
ja ajaloolase Jüri Kuuskemaaga on loomisel 
haarav tänapäevane muuseumikeskkond, mis 
tutvustab Tallinna kunagise käsitöökultuuri 
traditsioone ja pakub võimalust käsitöö 
õilsates kunstides ka ise kaasa lüüa. 
Linnakodanikud saavad koostööd teha ka 
muuseumikogu loomisel, saades oma vara 
eksponeerides sellest lisateadmisi ja vajadusel 
ka asjatundliku restauraatori abi. Huvi korral 
deponeerida oma 18. sajandist pärit eset 
Linnamuuseumile võib võtta ühendust 
Risto Pajuga risto.paju@linnamuuseum.ee. 

Vaata nüüd 
w w w. l i n n a m u u s e u m . e e
Tallinna Linnamuuseumi uus koduleht avab 
värske pilgu muuseumile ja f iliaalidele, 
tutvustab kõiki koos ja igaüht eraldi ja annab 
ka ülevaate kogu muuseumi haridustööst. 
Koduleht täieneb pidevalt ja sellel silma peal 
hoides saad häid ideid nii meelelahutust, 
loenguid või muuseumitunde kavandades.

Laupäev, 10. juuni: 
TALLINNA LINNAMUUSEUMI TEABEPÄEV 
SISELINNA KALMISTUL
Vanim seni tegutsev rahula Tallinnas sai al-
guse juba 1772. aastal. Kalmistul on oluline 
tähtsus nii eesti, vene kui baltisaksa kultuu-
riloos ja see koosneb õigeusuliste Aleksander 
Nevski ja luteriusuliste Vana-Kaarli rahulast. 
Teabepäeval räägime kalmistu ajaloost, kul-
tuuri- ja kunstiloolisest tähtsusest ja sinna 
maetud kuulsatest isikutest. Kalmistute tea-
bepäevadest on saanud Tallinna Linnamuu-
seumi traditsioon, eelmisel teabepäeval Kopli 
kalmistupargis osales ligi 100 huvilist.

http://www.bit.ly/TallinnCityMuseum
mailto:seek@linnamuuseum.ee
mailto:info@linnamuuseum.ee
mailto:risto.paju@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee
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K A H E R AT TA L I S E D  E E S T I M A A  T E E D E L
Näitus XX sajandi algupoolest, 
kui fotograafia ja tehnikasport 
olid veel noored.
Avatud 9. juunist 2016 kuni 31. maini 2017.

Kas teadsid, et 1930. aastate lõpuks oli Eesti 
väga rattarikas maa: ühe inimese kohta oli 
siin Taani järel maailmas kõige rohkem 
jalgrattaid. 

Eestis on palju vanatehnika huvilisi ja 
kollektsionääre, kes otsivad ja taastavad 
ennesõjaaegsed jalgrattaid, mootorrattaid 
ning autosid. Viimastel aastatel on väga suur 
huvi tekkinud ka ennesõjaaegsete fotode 
vastu. Nende ümber on koondunud terve 
huviliste ringkond, kes on sotsiaalmeedias 
loonud mitmeid gruppe, kus näidatakse ja 
tuvastatakse sündmusi, inimesi, kohti, 
ehitisi, tehnikat ja kõike muud võimalikku 
ja asjasse puutuvat ning ka ootamatut. 
Selle teadmise põhjalt tekkiski idee teha 
näitus, mis tooks välja enne sõda tehtud 
fotodel näha oleva omaaegse tehnika. 
Näitusel on põhirõhk fotomaterjalil ja sellel 
näha olevatel detailidel, ja vähem on pööra-
tud tähelepanu sellele, kes täpselt jalgratta 
seljas istub.

Näituse eesmärk on tutvustada 19. sajan-
di lõpust kuni 20. sajandi esimese pooleni 
Eestimaal sõitnud jalg- ja mootorrattaid, 
mis lihtsustasid fotograafide igapäevatööd. 
Samu sõiduvahendeid, millega fotograafid 
mööda Eestimaad ringi sõitsid, kasutati oma 

töövahendite transpordiks ning ka laatadel 
pildistamise rekvisiitidena. 

Nii jalg- kui mootorrattaga seoses tutvus-
tatakse näitusel lähemalt ühte konkreetset 
fotograafi. Jalgratta taustal on luubi alla võe-
tud Tuhala kandist pärit ja seal pildistanud 
Artur Puurand ning mootorrattaga seikles 
ringi Läänemaalt pärit Heinrich Ots. Näitu-
sel eksponeeritakse ka ühte tolleaegset jalg-
ratast ja mootorratast, mille juures külastajad 
saavad ise „laadapilte“ teha. Samuti ekspo-
neeritakse nii jalg- kui mootorrattaga seosed 
olulisi esemeid, fotosid ja aurahasid. Näituse 

koostamisel on kasutatud mitmete erakogu-
jate abi.

Näituse koostasid: 
Taavi Veiler & Merili Reinpalu 
Kujundas: Anne Järvpõld 
Täname Mall Parmast, Sander-Ott Eelmaad,  
Heiki Muda, Elo Seliranda, Meelis Kütti, 
Aivar Rääki 

Näitusega kaasnevate ürituste, muuseumi-
tundide ja otsimismängu kohta loe lisa 
Fotomuuseumi kodulehelt 
www.linnamuuseum.ee

20. sajandi algus Alma

20. sajandi algus  Jäätisemüüjad Pärnus 1935. aastal

1934. aasta 7. jalaväerügemendi ajateenijad mootorrattal

Heinrich, umbes 1920. aastal Aegviidu, 1930. aastate keskpaik 1940. aastal Velise laadalEsimene võit Kärus, 15. VII 1912 Jüri, 20. sajandi esimene kümnend
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VENE TRÜKISÕNA TALLINNAS: 19. SA JANDIST – 1940. A ASTANI
Näitus avatud 17. veebruarist 2017 kuni 29. jaanuarini 2018

Alates 2017. aasta 17. veebruarist  on Tallinna 
Linnamuuseumi filiaalis, Tallinna Vene Muu-
seumis avatud aastanäitus „Vene trükisõna 
Tallinnas”, kus saab tutvuda venekeelse trü-
kisõna ajalooga Tallinnas alates 19. sajandi 
algusest kuni 1940. aastani ja näha kunagi 
Tallinnas ilmunud venekeelseid trükiseid. 
Käsitletakse ka olulisi poliitilisi ja sotsiaalseid 
protsesse, mis mõjutasid siinset venekeelset 
trükisõna nii konkreetsetel ajastutel kui ka 
vene trükisõna üldises kontekstis. Tähelepa-
nu keskpunktis on sotsiaalne, kultuuriline 
ja poliitiline ajalugu, mis sõltuvalt ajastust – 
Vene impeeriumist iseseisva Eestini – väljen-
dus kohalikus trükitoodangus. Tähelepanuta 
ei jää vene kirjakeele murrangulised reformid 
1708. ja 1918. aastal, mille tulemusel on vene 
kirjakeel muutunud selliseks, nagu ta praegu 
on. Peeter I uuenduste hulka kuulus ka kul-
tuurireform, mille üheks osaks oligi aasta-
tel 1708–1710 läbiviidud kirjakeele reform. 
Kirikuslaavi kirjakeel, mis oli liiga keeruline 
ega vastanud kaasaja muutunud vajadustele, 
asendus uue, nn ilmaliku kirjaga. Viimane 
jälgis ladina kirja eeskuju ning kirillitsa 
omandas seeläbi euroopalikud vormid. 

Peeter I uuendatud tähestik kehtis 1918. 
aastani, kui toimus teine oluline murrang 
vene kirjas. Need protsessid on jälgita-
vad ka näitusel, kuna eksponeeritav kir-
jalik materjal on nii kirikuslaavi kirjas, 
Peeter I uuendatud kirjas kui ka uues, 
20. sajandi kirjas. 

N Ä I T U S

„Päevalehe” toimetus. 1907. TLM

Uued tähekujud, nagu need valis 
aastal 1708 välja tsaar Peeter isiklikult. I. Paalmanni trükikoja sisevaade. 1930. TLM A. Jõgi raamatuköitmise vahendid. 1910–1925. TLM

Raamatuköitmise press. 1900–1920. TLM
Välitrükimasin. 1941–1944. TLM
Kohverkirjutusmasin Aughert. 1900–1920. TLM

Näitus tutvustab nii trükkalite töövahendeid kui ka töö tulemust, kohalike väljaannete arengut.
Näitusetekstid kajastavad vene trükisõna ajalugu paralleelselt Eestis toimuvaga.

Näitusel eksponeeritakse esemeid Tallinna 
Linnamuuseumi, Tallinna Vene muuseumi 
ja Tartu Trükimuuseumi kogudest, Eesti Fil-
miarhiivi ja Harjumaa muuseumi kogudest. 
Eriline koht on näitusel Aleksandr Borissovi 
erakollektsiooni kuuluvatel rariteetidel, mis 
moodustavad välja pandud kirjalikust ma-
terjalist enamiku. Nende seas on raamatud, 
brošüürid, ajakirjad, kataloogid, ajalehed, 
graafika jpm, mis trükiti Tallinnas ja osaliselt 
Tartus. Hõlmatud on vahemik alates 1810. 
aastast kuni 1940. aastani. 

Põgus ekskurss tehakse raamatute valmi-
mise protsessi. Eksponeeritud on esemed, 
mis olid vajalikud raamatu füüsiliseks val-
mistegemiseks ning on olnud enamiku ajast 
peidus Tallinna Linnamuuseumi ja teiste 
Eesti muuseumide kogudes. Näituse juurde 
kuulub ka ulatuslik fotomaterjal ja graafika, 
mis aitab paremini tajuda konkreetse ajas-
tu atmosfääri. Rõhutamist väärib näituse 
interaktiivne osa, mille juures saavad kõik 
pereliikmed käe külge panna ning „tunda” 
ajalugu.

Näituse koostasid: 
Maria Smorževskihh-Smirnova, Zurab Jänes
Kujundasid: 
Anastassia Kovõtška, Stanislav Antipov

Näitusega kaasneb mitmekülgne haridus-
programm, mis sisaldab muuseumitunde, 
loenguid ja ekskursioone. Samuti saab osa-
leda kirjasõna-teemalistes õpitubades.
Info: 660 4140
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TALLINNA 
LINNAMUUSEUM 80
Tule meie sünnipäevale !
15. 12. 2017 – 15. 12. 2018

15. detsembril tähistab Tallinna Linna-
muuseum 80 aasta möödumist ametli-
kust asutamisest. Teaduskonverentsiga 
ja vastuvõtuga raekojas avatakse piduli-
kult juubeliaasta, mille jooksul linlased 
saavad osa kõikides filiaalides toimuvast 
üritustesarjast. 

Tallinna Linnamuuseumi loomise 
idee ulatub juba sajandi taha. Amet-
likult asutati muuseum 1937. aastal 
Tallinna Linna Ajaloolise Muuseu-
mina. Muuseumi rajamisplaane peeti 
Tallinna volikogus juba aastal 1911. 
Ilmasõda ja Eesti vabariigi algus-
aastad lükkasid organisatsiooni loo-
mise edasi, ent linna ajalooga seo-
tud esemeid koguti Tallinna Linna-
arhiivi juurde. Aja jooksul on Tallinna 
Linnamuuseumi alla kuulunud mit-
meid märgilise tähendusega hooneid, 
mis nüüdseks on saanud uued funkt-
sioonid, nagu näiteks suurtükitorn 
Paks Margareeta ja Pirita klooster.

1937. a 15. detsembril võttis linna volikogu 
vastu Linnamuuseumi rajamise otsuse ja 
kinnitas muuseumi põhimääruse.

1938 avati Raekojas esimene näitus, mis 
tutvustas linna ajalooga seotud ürikuid 
ja väärtuslikumaid esemeid.

1930–40 täienes muuseumikogu Tallinna 
Ajaloo Seltsi kultuurilooliste esemete ja 
Saksamaale repatrieerunud baltisakslaste 
annetustega.

1940 14. augustil avati ekspositsioon 
muuseumihooneks rekonstrueeritud 
suurtükitornis Paks Margareeta ja selle 
19. sajandil vangla tarvis rajatud abihoo-
nes, kus alates 1981. aastast paikneb 
Meremuuseum.

1941 liideti muuseumi esimese filiaalina 
Tallinna vanim muuseum, 1806 avatud 
Peetri maja Kadriorus.

1951 avati Raekojas Linnamuuseumi 
näitus „Vana Tallinn”.

1958 avati Kiek in de Kökis Linnamuu-
seumi püsinäitus „Tallinna kindlustuste 
ajalugu”.

1965 sai Linnamuuseum omale 14. sajan-
disse ulatuva ajalooga restaureeritud 
hoone Vene tänaval, kus ekspositsiooni 
avamine tähistas linna uue kultuuri- ja 
teaduskeskuse sündi.

1968 anti Linnamuuseumi hallata Domi-
niiklaste kloostri hooned ja restaureeriti 
suurtükitorn Kiek in de Kök.

1980 liideti Linnamuuseumiga Raevangla, 
kuhu kujundati Eesti fotoajaloo eksposit-
sioon;  kuni aastani 1991 oli muuseumi 
hallata ka Pirita klooster.

1985 liideti Linnamuuseumiga M. I. Kali-
nini muuseum, millest peatselt kujundati 
peamiselt mänguasju eksponeeriv 
Kalamaja lastemuuseum.

2003 nimetati Tallinna Linnamuuseum 
Euroopa Muuseumi Foorumi nominen-
diks.

2004 avati Tallinna Linnamuuseumi 
raames väljakaevamiste kohas avatud 
Jaani seegi ja Kivisilla eeslinna ajalugu 
tutvustav näitusepaviljon.

2004–2016 kuulusid Tallinna Linnamuu-
seumi koosseisu ka A. H. Tammsaare ja 
E. Vilde muuseumid.

2007 ühendati Kiek in de Kökiga käigud 
Ingeri ja Rootsi bastioni all.

2009 avati Tallinna Linnamuuseumi 
filiaalina 1937 Alar Kotli ja Villem Seidra 
projekti järgi Kadrioru Lastepargi pea-
hooneks ehitatud majas Kadrioru laste-
muuseum Miiamilla.

2013 avati külastajatele pärast restaureeri-
mist Neitsitorni muuseumkohvik. 

2016 ühendati Tallinna Linnamuuseumi-
ga Lai 29a 15. sajandisse ulatuva ajalooga 
majas Tallinna vene kogukonna ja eri 
rahvustest kodanike ajalugu tutvustav 
Tallinna Vene muuseum.

2016 avati Ingeri bastioni käigus Kiek 
in de Köki suurtükitorniga ühendatud 
Raidkivimuuseum, kus eksponeeritakse 
Linnamuuseumi raidkivikogu: 
sambaid, etikukive  ja aknapalesid alates 
15. sajandist.

Tallinna Linnamuuseumi haruldused, mida eksponeeriti 
1918 Riias, 1935 Provintsiaalmuuseumis ja 1938 Raekojas.

L I N N A M U U S E U M  –  K E S K A E G N E  K A U P M E H E M A J A

L I N N A M U U S E U M

N Ä I T U S E D
Püsinäitus „Linn, mis kunagi valmis ei saa” 
jutustab linna ajalugu hallidest aegadest kuni 
eelmise sajandi lõpu uue ärkamisaja – laulva 
revolutsioonini.
„Teel moodsa linna suunas 1825–1900”: 
püsinäituse osana 2016 avatud väljapanek 
räägib Tallinna Linnamuuseumi linnavaadete 
kogu ja Tallinna 1825. aasta jooniste põhjal 
valminud maketi taustal linna modernisee-
rumisest. 
Keraamika avahoidla kaupmehemaja keldris 
tutvustab portselani ja fajanssi tallinlase laual 
läbi sajandite.

Vanalinna südames keskaegses kaupmehemajas asuv 
muuseum tutvustab Tallinna ajalugu 

alates keskajast kuni 20. sajandi lõpuni.

Vene 17, Tallinn 10123
info@linnamuuseum.ee

AASTANÄITUS „Ähvardav teras. 
19.–20. sajandi relvi Tallinna 
Linnamuuseumi kogust” 
esitleb sõjariistade arenguloos 
pöördelise tähtsusega ajastu relvi 
duellipüstolist Eesti kaitseväe 
varustuseni.

VITRIININÄITUSED trepigaleriis: 
„Klaas Aet ja Jüri Kuuskemaa 
kogust”.

Sügisel avatakse näitus rahvusli-
kust tarbekunstist.

MIS TOIMUB
Arheoloogiasügis
Oktoobris toimuva „Arheoloo-
giasügise” loengusari ja teema-
päev toovad kokku asjatundjad 
ning suuremaid ja väiksemaid 
huvilisi. Loengud tutvustavad 
uuemaid arheoloogilisi uurimu-
si ja päevavalgele tulnud leide, 
teemapäeval avatakse ajaloo 
varakambrite köögipoolt kogu
perele.

M U U S E U M  T Ä H I S T A B  S Ü N N I P Ä E V A
Detsembris avab 80aastaseks saav Tallinna 
Linnamuuseum sünnipäeva-aasta teaduskon-
verentsi ja piduliku vastuvõtuga raekojas.

Avahoidlana avatakse Tallinna Linnamuuseu-
mi kultuuriloolise kogu savikeraamika, vask-,
messing- ja tinaesemete kogu keskaegse 
kaupmehemaja seni külastajaile suletud olnud 
keldrisaalides.

Kaupmehemaja saab kauplemisruumi
Keskaegsesse dielesse mantelkorstna ja 
barokse trepi vahele kavandatud muuseumi-
poest võib edaspidi leida põnevaid meeneid.

EKSKURSIOONID
Aprillis ja oktoobris korraldame 
õhtuste jalutuskäikudena vide-
vikuekskursioone, mil laterna-
valgel tutvutakse hämardu-
val videvikutunnil Tallinna 
vanalinna põnevate paikadega.  

MUUSEUMITUNNID
Muuseumitundides saab õppida 
tundma linna ajalugu, rännata 
ajas ja tutvuda sajanditetaguse 
eluoluga ning mängida keskajast 
pärit mänge. Tunnid on koosta-
tud koolide õppekava arvestades 
igale vanuserühmale, tunde saab 
tellida eesti, vene ja inglise keeles. 
Info: haridus@linnamuuseum.ee, 
615 5184.

LINNALAAGRID 
JA MÄNGUPÄEVAD
Koolivaheaegadel kutsume tead-
mishimulisi lapsi muuseumis 
põnevalt aega sisustama. 

Linnalaagrites ja mängupäe-
vadel 8–12aastastele saab tead-
misi vanade aegade kohta, meis-
terdada ja mängida, nii eesti kui 
vene keeles.

Loe lähemalt:
www.linnamuuseum.ee
www.facebook.com/TallinnaLinnamuuseum

TULE KOGU PEREGA – muuseumis saab 
mängida, meisterdada ja avastada.

Tallinna rae privileegide laegas (1688)
oli üks Tallinna Linnamuuseumi esimesi eksponaate.

MUUSEUMIKOGU TÄIENES
Tallinna Linnamuuseum oman-
das ostuga haruldase maali, Tal-
linna vaate aastast 1827. Harul-
daseks teeb maali asjaolu, et nii 
vanu Tallinna kujutisi on üldse 
väga vähe säilinud. Teadaolevad 
linnavaated fotograafiaeelsest 
ajast on enamasti ammu tuntud 
ja raamatutes avaldatud. Nüüdne 
ost lubab maastikku näha uudse 
nurga alt. Vene maalikunstnik 
Grigori Tšernetsov (1802–1865) 
on tuntud peamiselt maastiku-
maalijana, aga ka oma portreede 
ja žanrimaalide poolest.

Vaade mererannale Pirita kloostriga. 1827 
õli, paber, mõõdud 17.7 x 21.5 cm

mailto:haridus@linnamuuseum.ee
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„TALLINNA LENNUVÄLJAD”
avatud juuni 2017 – mai 2018

F O T O M U U S E U M  R A E V A N G L A S

Foto: Lennupäev Lasnamäel 

Aastanäitus tutvustab peale Ülemiste lennu-
välja ja Lennusadama nüüdseks juba aastaid 
tagasi kadunud Lasnamäe lennuvälja ajalugu. 
Esimese maailmasõja ajal Lasnamäel rajatud 
lennuväljast kujunes Vabadussõja ajal ja järel 
Eesti lennuväe peabaas. Kahe maailmasõja 
vahel tegutsesid seal tsiviillennukompaniid.

Näitusel tutvustatakse lennuvälja lugu aja-
looliste fotoülesvõtete ja aerofotode kaudu. 
Välja on pandud teemaga seotud haruldasi 
dokumente ja esemeid, mida pole varem näi-
tustel eksponeeritud.

Fotomuuseum endises raevanglas annab ülevaate 
Eesti fotograafia ajaloost 1840.–1940. a, tutvustab kaamerate 
ajalugu ja 20. sajandi alguse ateljee- ja pimikuvarustust.

Raekoja tn 4/6, Tallinn 10146
foto@linnamuuseum.ee

M U U S E U M  K I E K  I N  D E  K Ö K  J A  B A S T I O N I K Ä I G U D

N Ä I T U S E D

Kunagine Läänemeremaade võimsaim kaitsetorn 
ja bastionide maa-alused käigud.

Komandandi tee 2, Tallinn 10130
kok@linnamuuseum.ee

FOTOMUUSEUMI GALERII „LEE”
Tutvustame nüüdisaega ja kut-
sume näitustega välja astuma nii 
juba tuntud kunstnikke, foto-
graafe ja kollektiive kui ka alles 
oma loomingulise karjääri algu-
ses viibivaid inimesi. 

5. mai – 11. juuni 2017 
Itaallase Alessio Franconi näitus 
Esimese maailmasõja aegsetest 
militaarobjektidest tänapäeva 
Lõuna-Euroopa mäestikel.

Foto: Alessio Franconi 

P R O J E K T I R U U M
Mullu avasime kunsti, foto ja 
kollektsionääride päralt oleva 
projektiruumi Fotomuuseumi 
esimesel korrusel. Galeriipind 
on lihtsalt kohandatav erineva-
tele vajadustele. 

Aasta lõpuni toimuvad isiku-
näitused, kollektsionääride 
väljapanekud ja mininäitused 
Fotomuuseumi kogude põhjal. 

M U U S E U M I T U N N I D

Muuseumitunnis 
joonistatakse ja 

pildistatakse

Kaherattalised Eestimaa teedel
Vaatame näitust „KAHERATTA-
LISED EESTIMAA TEEDEL” 
ja räägime jalgrataste ja mootor-
rataste ajaloost. Tutvume jalgrat-
ta ja mootorratta konstruktsiooni 
põhiosadega. Saab ise joonistada 
jalgratta või mootorratta ja lasta 
end sellega koos pildistada. 
Koolieale mõeldud tunde korral-
datakse gruppidele, hind 3 € 
osaleja.

Camera obscura
Räägime ajast enne fotograafia 
leiutamist. Saame teada, kuidas 
kuulsad maalikunstnikud ka-
sutasid maalimisel fotoaparaadi 
laadseid seadmeid, et lihtsustada 
perspektiivi kujutamisega seo-
tuid raskusi. Igaüks ehitab endale 
camera obscura ja saab tuttavaks 
põhiliste optikareeglitega. 
Vanema kooliea ja täiskasvanute 
gruppidele, hind 5 € osaleja.

Kas raevanglas kummitab
Tutvustame ainulaadset hoonet 
Tallinna linnapildis: hoone arhi-
tektuuri, algset funktsiooni ja 
käekäiku läbi sajandite. Räägime 
ka õigusemõistmisest keskaegses 
Tallinnas ning rae ja raevangla 
koostööst. 
Kooliea ja täiskasvanute tunnid 
gruppidele, hind 5 € osaleja.

Põnevad pildimasinad 
(camera obscurast iPhone’ni)
Tutvume vanade kaameratega ja 
räägime huvitavat fotoajaloost. 
Vaatame, kuidas töötab Eesti 
suurim kaamera. Võtame lahti 
vana kaamera ja uurime, mil-
listest põhiosadest see koosneb. 
Uusi teadmisi aitab meelde jätta 
viktoriin. 
Vanema kooliea ja täiskasvanute 
tunnid gruppidele, hind 4 € osa-
leja.

UUS LOENGUSARI

„Koguhoidja tunnis” tutvustab 
Fotomuuseumi koguhoidja muu-
seumikogudes leiduvaid harul-
dusi ja kogusse äsja vastu võetud 
huvitavaid uusi museaale. 
Koguhoidja tundides saab lähe-
malt tutvuda rariteetsete eseme-
tega ja esitada küsimusi.

TEEMAPÄEVAD
23. ja 30. mail toimub põhikoolile 
ja gümnaasiumile „Fotomuuseu-
mi tegus teisipäev”, kus viimast 
korda tutvustatakse tänavust 
aastanäitust „Kaherattalised Ees-
timaa teedel”. Veel saab ehitada 
endale kaamera, osa võtta aarde-
jahist või fotograafiaviktoriinist. 
Üritus on klassidele tasuta. 
Registreerimine 6448767 või 
foto@linnamuuseum.ee . 

„PÜHAKIRI – KÄSIKIRJAST 
EMAKEELSE PIIBLINI” 
2. märts – 23. aprill 2017
Näitus on pühendatud reformat-
siooni 500. aastapäevale ning sel-
le on koostanud Eesti Piibliselts 
koostöös Tallinna Linnamuu-
seumiga. Näitus koosneb kahest 
osast: Tallinna Jaani kirikus saab 
tutvuda esimeste eestikeelsete 
piiblitekstidega, Kiek in de Köki 
näitusesaalis on võimalik tut-
vuda Pühakirja näidistega mit-
metes Euroopa rahvaste keeltes. 
Muuhulgas saab vaadata, kuidas 
näeb välja  Uue Testamendi kõm-
ri, süüria, islandi ja etioopia keel-
ne tõlge. Näituse teostamisel on 
abiks olnud Cambridge’i Ülikooli 
Raamatukogu, Briti ja Välismaa 
Piibliselts ja Saksa Piibliselts. 

„TALLINNA KINDLUSTUSED 1710–1864”
mai 2017 – aprill 2018
Näitus on mõeldud jätkuna 2015. aastal Kiek 
in de Kökis eksponeeritud näitusele „Raja-
des mägesid ja orge. Tallinna kindlustused 
Rootsi võimuperioodi lõpul”. Põhjasõja 
(1700–1721) tulemusena vahetus Tallinnas 
võim. Venemaa koosseisus kindlustustööd 
linnas jätkusid, kuid seda veidi erineval kur-
sil. Kui rootslased olid põhiliselt valmistanud 
linna ette rünnaku vastu maismaa suunast, 
siis Vene võimu all sai esmatähtsaks mere-
väebaasi arendamine, et olla valmis ikka veel 
tugeva Rootsi sõjalaevastiku rünnakuks. 

Pärast Vene-Rootsi merelahingut Tallinna 
reidil 1790 laiendati Tallinna kindlustusi 
veelgi, rajati uued patareid Kadrioru mere-
randa, Piritale jm. Kadrioru taha Lasnamäele 
hakati ehitama kasarmute linnaosa, nn Uus-
linna kuni 10 000 mereväelase majutamiseks. 
1827. aastaks valmis Tallinna kindlustuste 
uus suurejooneline plaan, millega kooskõlas 
rajati 1829–1840. aastatel Kalaranna fort, mis 
pärast sinna vangla rajamist 1920. aastal sai 
tuntuks nimega „Patarei”. Näituse kuraatori-
teks on ajaloolased Robert Treufeldt ja Rag-
nar Nurk, kujundajaks Ivari Männi.

Noorte ehte- ja sepakunstnike 
kontseptuaalne näitus „ARMOUR”
7. aprill – 14. mai 
Iga kunstnik esitab spetsiaalselt 
näituse jaoks loodud kehaehte 
või -objekti – kaasaegse tõlgen-
duse ajaloolisest soomusrüüst. 
Sõjapidamises levinud atribuudi 
turvise tõlgendamisväli on ku-
jundina lai. See võib tähistada 
meie endi ehitatud tõkkevalli, 
territoriaalset piiri kehal erista-
maks „võõrast” ja „oma”. 

Soomusrüü võib olla nii garan-
tii kui ka univorm, mille pealis-
pinna all sünnib ühiskonna poolt 
pealesurutud rolli täitmisest tin-
gitud ahistatus. Soomusrüü võib 
postuleerida sotsiaalset ja ideo-
loogilist kuuluvust, olla signaa-
liks lahinguvalmidusest. 

Kuid kui sõdida, siis kellega 
ning mille nimel?

Kunstnik Irina Baleva batika 
tehnikas näitus „VANALINNA 
VARJUD”, juuni – august
Näituse aluseks on keskaegse Tal-
linna arhitektuursed kujundid. 
Põhjamaine esteetika ja mereäärse 
linna karm võlu. Vanalinna tor-
nid ja müürid – eluliselt tähtsad 
seest ja väljastpoolt vaadatuna. 
Kuid linna ei ole elanike ja lindu-
deta … nad on nagu varjud.

Legendaarse Vene tsaari õukonna-
fotograafi Carl Oswald Bulla 
fotode näitus 
„KEISERLIK St. PETERBURG” ja 
„VENE KULTUURITEGELASED”, 
5. september – 30. november
Carl Bulla (1855–1929) oli pärit-
olult Sileesia sakslane, kes avas 
Peterburis oma fotoateljee juba 
1875. aastal.  Ta kogus fotograa-
fina tuntust ning tema tööd ilmu-
sid tuntuimates Vene- ja välismaa 
ajakirjades. Bulla pildistas Peter-
buri vaateid, kultuuritegelasi, 
kõrgseltskonna ja õukonnaelu.  

Tema fotodest tuntuimad on 
portreed  Fjodor Šaljapinist,  Lev 
Tolstoist  ning  Ilja Repinist. 
Alates 1918. aastast elas Carl 
Bulla Saaremaal, kus jätkas oma 
fotoalast tegevust elu lõpuni.
Näituse korraldaja Eestis on 
MTÜ Eesti Vene kunstnike selts. 

M U U S E U M I T U N N I D
Bastionikäikude muuseumitund 
„KODANIKUD – ÕHUHÄIRE!” 
on järjest rohkem nõutud riigi-
kaitse õpetajate poolt riiklikku 
õppekava toetama. 
Muuseumitund toimub bastioni-
käikude varjendeid tutvustavas 
osas. Räägime kodanlikust ja 
nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest, 
vaatame vanas varjendis tsiviil-
kaitseteemalisi filme. Lähemalt 
saab vaadata ja ka proovida vaba-
riigi- ja nõukogudeaegseid gaasi-
maske ning kaitseülikondi. 
Gümnaasiumiõpilastele valgus-
tame ka külma sõja tagamaid 
ning propaganda rolli selles. 
Tunni lõpetab valikvastustega 
viktoriin.
Muuseumitund sobib põhikooli 
lõpuklassidele ja gümnaasiumile.

N Ä I T U S E D

Loe lähemalt:
www.linnamuuseum.ee/kiek-de-kok
www.facebook.com/kiekindekok

Loe lähemalt:
www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum
www.facebook.com/fotomuuseum

https://et.wikipedia.org/wiki/Fjodor_%C5%A0aljapin
https://et.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoi
https://et.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoi
https://et.wikipedia.org/wiki/Ilja_Repin
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R A I D K I V I M U U S E U M

RAIDKIVIMUUSEUM

Ingeri bastioni käigus näeb Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogu: 
portaale, sambaid, etikukive ja aknapalesid alates 15. sajandist.

Komandandi tee 2, Tallinn 10130
kok@linnamuuseum.ee

N E I T S I T O R N I  M U U S E U M K O H V I K

N Ä I T U S E D

Keskaegsesse kaitsetorni loodud muuseum  
tutvustab koos kohvikrestoraniga 

keskaegse Tallinna toidukultuuri ja sõjandust.

Lossi plats 11/Lühike jalg 10130
neitsitorn@linnamuuseum.ee

„KOHTUME KOHVIKUS! – 
näitus Tallinna kohvikukultuurist 
1930. aastatel” 
Neitsitorni muuseumkohviku 
teisel korrusel on välja pandud 
tolle perioodi kohvikukultuuri 
ilmestavad esemed lauanõudest 
plaadimängijani. 

Sama korruse galeriil saab vaa-
data näitust „NEITSITORN KUI 
ARMAS KODU” fotodega Berend 
von Bocki pildikogust aastatest 
1935–1939. Juba 19. sajandi algu-
sest kaitsetorni asemel ehita-
tud hoonekompleksis elas 1930. 
aastatel baltisaksa-eesti pere, 
von Bockid, nende seas ka kaks 
väikest sõsarat. Pereisa Berendi 
ainulaadsed fotod peegeldavad 
pere kodust elu, laste mänge ja 

tõsisemaid askeldusi ning ajastu 
argiolustikku. Omaette vaata-
misväärsuseks on Berend von 
Bocki Tallinna vaated.  
Teise korruse kaitsekäigul, kuhu 
pääseb aasta ringi jalutama ja 
imetlema linna panoraamset ka-
tusemaastikku, on müüriseintel 
põhjalikud infotahvlid, mis tut-
vustavad vaates näha olevate pai-
kade ajalugu.
Võlvkeldri galeriis asuv väljapa-
nek „MAGUS KAUP” haakub aja-
liselt näitustega: esitletakse Tal-
linna magusatootjate värvirõõm-
satest kompveki-, biskviidi- ja 
šokolaadipakenditest koosnevat 
kogu aastatest 1918–1940, vitrii-
nis leidub ka ehtne „eestiaegne” 
martsipan.  

EKSKUSRIOONID

Neitsitornist saab tellida ekskur-
sioone, mis aitavad tutvuda linna 
ajalooga ja Tallinna kõige tervik-
likumalt ennistatud ajaloolise 
kaitsekompleksiga. 

Torniekskursioon tutvustab 
kultuuriajalooliselt põnevat Taani 
kuninga aia ja Neitsitorni kandi 
ajalugu – nii kindluse teket ja 
taassündi moodsa linnakesk-
konnana kui ka linnalegende ja 
kummituslugusid. 

Suvehooajal  15.05–15.09 on 
Raidkivimuuseum avatud ka 
üksikkülastajatele, sissepää-
suga Vabaduse väljakult. 
Muul ajal KIEK IN DE KÖKi ja 
bastionikäikude muuseumi 
kaudu.

Aasta ringi saab Raidkivi-
muuseumisse tellida giidiga 
ekskursiooni tel 644 6686.

www.linnamuuseum.ee/
kiek-de-kok/

Lisaks iseseisvalt ekspositsiooni-
ga tutvumisele pakume teekon-
nalehti peredele, et lastega koos 
mängida meeleolukat otsimis-
mängu „Lõvijaht”. 

M U U S E U M I T U N N I D 
R AIDK IVIMUUSEUM IS

Raidkivimuuseumi ekspositsioo-
nis korraldatakse mitmesuguseid 
muuseumitunde, kus on lõimitud 
kunstajaloo, geograafia ja ajaloo 
ainekava.

Kivikuninga kambris
Raidkivimuuseumi salakäikude 
otsimismängus saame teada, mis 
oli nii tähtis sajanditetaguste-
le inimesele, et seda pidi kivisse 
raiuma. Iga laps saab tunni lõpus 
meisterdada ka endale minia-
tuurse etikukivi.

Muuseumitund kestab 1,5 
tundi, sobib I ja II kooliastmele 
ning lasteaia vanemale rühmale.

Kivi kirjad
Muuseumitunnis käsitleme raid-
kivikunsti arengut Eestis, selle 
erinevaid vorme sakraalses ja 
profaanses arhitektuuris. Muu-
seumitund sisaldab rühmatööd 
ülesannete lahendamisega.

Tunni jooksul õpime eristama 
raidkivide gooti ja barokkmotiive 
ning mõistatama kristlike süm-
bolite tähendusi. Ühtlasi räägime 
sellest, mille poolest oli paekivi 
just parim materjal raiumiseks 
ja kuidas Eestis nii väärtuslikud 
maardlad asusid, et seda sai siit  
Euroopasse välja vedada.

Muuseumitunnis on lõimitud 
ajaloo, kunstiõpetuse, bioloogia 
ja geograafia ainekava.

Tund kestab 1,5 tundi, sobib III 
kooliastmele ja gümnaasiumile.

Ühendekskursioon – jalutuskäik 
läbi Neitsitorni ja Kiek in de Köki 
alla bastionikäikudesse teeb ringi 
peale mitmele ajastule, linnaelule 
ja kaitseteemadele.

MIS TOIMUB
Salongimuusika õhtud 
toimuvad traditsiooniliselt Neitsi-
tornis iga kuu viimasel reedel. 

Loengud Tallinna ajaloost 
toimuvad kord kuus laupäeviti 
Neitsitorni allkorrusel lektoo-
riumisaalis. 

AJALOOLISED 
MAITSERÄNNAKUD
Neitsitorni muuseumkohviku 
köögipoole missiooniks on kos-
titada külastajaid mitmekülgsete 
maitseelamustega. Sestap  paku-
takse tänapäevase kokakunsti 
menüüvalikule lisaks veel ka aja-
loolisi maitserännakuid. 
Osa võib saada Tallinna nelja eri 
ajastu toidukultuurist: keskaegse 
hansalinna, tsaariaja, kuldsete 
1930. aastate ja „nostalgilise 
nõukaaja”, 1980. aastate ajastu-
truude retseptide järgi valminud 
menüüst. Söögi kõrvale pakutak-
se huvilistele elamusprogrammi, 
kus sõna, pildi ja muusika abil 

tutvustatakse läinud aegade 
toidu- ja meelelahutuskultuuri. 
Eraldi programmid on koolidele. 

PEAKOKK SOOVITAB
Neitsitorni kohviku menüü on 
austusavaldus seal toimunud 
ajaloolistele sündmustele ja põ-
nevatele persoonidele, kes tornis 
kunagi on elanud ja tegutsenud. 
Peakokk Tarvi Karpa: „Soovitan 
nii Neitsitorni tänaseid roogasid 
kui ka ajaloolisi maitserännakuid!”
NB! Programmid toimuvad 
ettetellimisel!
Loe lähemalt: 
www.linnamuuseum.ee/neitsitorn
www.facebook.com/neitsitorn

PAETEGU 2016
Paeliit valis 

2016. aasta paeteoks 
Tallinna Linnamuuseumi 

R AIDKIVIMUUSEUMI. 
Paeliit annab seda tiitlit 

välja meie rahvusliku vara 
kasutuse väärtustamiseks.
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P E E T E R  I  M A J A M U U S E U M

Vene keiser Peeter I-le kuulunud 
väike suveresidents Kadrioru pargis on 
sisustatud 18. sajandile iseloomulikus barokkstiilis.

Mäekalda 2, Tallinn 10127
peetri@linnamuuseum.ee

TALLINNA VANIM MUUSEUM
300 aasta eest peatus siin tsaar Peeter koos 
abikaasa Katariinaga oma Tallinna visiitidel. 
Juba aastal 1806 avati selles hoones Peetri 
majaks kutsutud muuseum, kus praegu 
tutvustatakse paiga ajalugu ka loengutel, 
ekskursioonidel, muuseumitundides. Ekspo-
sitsioon tutvustab Peetri maja ja Kadrioru 
ajalugu Peeter I ajal ja valitseja visiite ning 
tegevust Tallinnas. 

T A L L I N N A  V E N E  M U U S E U M

NÄITUS
„VENEKEELNE TRÜKISÕNA 
TALLINNAS 19. saj – 1940. a”
17. 02. 2017 – 29. 01. 2018 
Tallinna Vene muuseumi näitus 
tutvustab vene trükisõna ajalu-
gu Tallinnas, tähestiku reforme 
ja raamatu valmimise protsessi. 
Tähelepanu keskpunktis on sot-
siaalne, kultuuriline ja poliitiline 
ajalugu, mis sõltuvalt ajastust – 
Vene impeeriumist iseseisva Ees-
tini – väljendus kohalikus trüki-
toodangus. 

Eksponeerimisel on Aleksan-
der Borissovi erakogust pärine-
vad haruldused kui ka esemed 

Esmakordselt 15. sajandi algul mainitud hoones 
paikneva muuseumi ekspositsioon on pühendatud 

Tallinnas elanud vene kogukonna ajaloole ja kultuurile.

Pikk 29 a, Tallinn 10133
vemu@linnamuuseum.ee

Tallinna Linnamuuseumi, Tal-
linna Vene muuseumi ja Tartu 
Trükimuuseumi kogudest, Eesti 
Filmiarhiivi ja Harjumaa muu-
seumi kogudest.

Näituse koostasid: 
Maria Smorževskihh-Smirnova, 
Zurab Jänes
Kujundasid: Anastassia Kovõtška, 
Stanislav Antipov

Haridusprogramm pakub muu-
seumitunde, loenguid ja ekskur-
sioone, osaleda saab ka kirja-
sõna-teemalistes õpitubades.

MIS TOIMUB
Aprill 2017: Koostöös Peeter-Pauli 
kindlusmuuseumiga koostatud 
näitus lihavõttepühadest esitleb 
Peeter-Pauli kogudes olevaid li-
havõtteteemalisi postkaarte, mis 
saadetud maailma erinevatest 
paikadest Vene impeeriumi pea-
linna. Täienduseks on lihavõtte-
pühadega seonduv aines Tallin-
na Linnamuuseumi ja Kadrioru 
Kunstimuuseumi kogudest. Näi-
tust saadavad temaatilised eks-
kursioonid ja perepäev. Tutvume 
õigeusu lihavõttetraditsioonide 
ja postkaardikunstiga, värvime 
mune maalitehnikate ja muna-
koortega. Iga osaleja saab luua 
meistriteose.

15. mai, TALLINNA PÄEV: 
Ekskursioon „Vene kaupmehed 
hansalinnas Tallinnas” eesti ja 
vene keeles. Mis ajast ja kus kaup-
lesid siin vene kaupmehed? Rää-
gime nende eluolust hansalinnas 
Revalis ja nende suhetest Liivi 
ordu valitsejatega. 

Suvi 2017: tutvume Tallinna vene 
kultuuriga seotud mälupaikade-
ga. Ekskursioonid ja muuseumi-
tunnid kogu perele. 

26. august, KULTUURIÖÖ: 
ekskursioon eesti ja vene keeles 
„Vene kultuuri radadel 2”. 
Tutvume inimeste ja paikadega, 
mis on seotud vene kultuuriga 
Tallinnas. Millised vene kultuuri 
organisatsioonid olid siin kõige 
vanemad ja mõjukamad? Rää-
gime vene haritlastest ja nende 
tegevusest Eesti alal.

22. september
RAHVUSKULTUURIDE NÄDAL: 
muuseumitund „Joogem teed!” 
lastele ja täiskasvanutele eesti 
ja vene keeles. Tee, mida algselt 
peeti nii imeravimiks kui nõiaro-
huks, on alates 19. sajandi kesk-
paigast kujunenud üheks popu-
laarseimaks joogiks maailmas. 
Kuidas Revali elanikud avastasid 
enda jaoks „imejoogi” võlud? 
Teeme üheskoos läbi 19. sajandi 
teejoomise rituaalid.

November: 
ALEKSANDER NEVSKI PÄEV
Tutvume vene kultuuris olulise 
ajaloolise isiku ja tema kultuse 
kujunemislooga alates Peeter I 

ajast kuni Aleksander I ajani. 
Teemapäeva keskmes on Kadri-
oru Kunstimuuseumi kogudest 
pärinev aines, räägime ka Eesti 
ajaloos olulisest sündmusest – 
1242. aasta Jäälahingust. Loengul 
saab ülevaate Aleksander Nevski 
elust ja ajaloost, ekskursioon lii-
gub A. Nevski kabeli juurest Pikal 
tänaval Rohelisel turul õigeusu 
katedraalini Toompeal.

Detsember 2017: 
„UUSAASTAMUINASJUTT”
Detsember on täis jõuludele pü-
hendatud üritusi, perepäevadel 
ja muuseumitundides saab osale-
da pere, grupi või kogu klassiga. 
Räägime aastavahetuse tradit-
siooni kujunemisest ja tähista-
misest, meisterdame koos jõulu-
kaarte kõige kallimatele.

 
Loe lähemalt:
Lektooriumi loengusari 
Tallinna vene kultuuri teemadel
www.linnamuuseum.ee/vemu
www.facebook.com/venemuuseum

Ekskursioonidele ja muuseumitundidesse 
registreerimine:
5305 2151
julia.kornejeva@linnamuuseum.ee

M U U S E U M I T U N N I D
Muuseumitunde lasteaiast kuni 
gümnaasiumini, ekskursioone ja 
töötube ka täiskasvanutele tuleb 
ette tellida.

Peetri maja lugu
Tutvume 17. sajandi lõpust päri-
neva mõisa ajalooga ja saame tea-
da, miks seda väikest hoonet kut-
sutakse vanaks paleeks. 300 aasta 
vanused esemed jutustavad nii 
mõndagi huvitavat Peetrist ja Ka-
tariinast. Tunni lõpetab töötuba.

Vanade meistrite portreed
Mis on portree, mis on parsuu-
na? Miks kunstnikud kujutasid 
valitsejaid ja kuidas seda tehti sa-
jandeid tagasi? Milliseid lugusid 
võivad pajatada erinevate ajastute 
valitsejaportreed ja milles seisneb 
kunstniku meisterlikkus? Teeme 
rännaku vanade portreede maa-
ilma, tutvume värvide sümboo-
likaga ja kinnistame teadmised 
töötoaga.

Kadrioru pargi ajalugu
Kust sai alguse Kadrioru pargi 
ajalugu ja kus paiknes Katariina 
aiake? Millised taimed kasvasid 
siin 300 aasta eest ja mis on ajaga 
muutunud? Mille poolest erineb 
inglise park prantsuse omast ja 
kes aitas Peetril rajada Tallin-
na parki? Muuseumitund algab 
muuseumis ja jätkub pargis.

UUE AASTA TULED JA SÄRA 
(aastavahetuse nädalail)
Räägime, kuidas tähistati aasta-
vahetust kaugetel aegadel ja miks 
on ilutulestik selle sündmuse la-
hutamatu osa. Kuidas nägid ilu-
tulestikud välja Peetri ajal ja miks 
oli neil märkimisväärne koht 
kunstiloomingus? Tunni lõpetab 
töötuba, kus saab meisterdada 
väikse barokkstiilist inspireeri-
tud kunstiteose.

Merelahingud
Fregatt ja liinilaev, galeer ja 
skampavei – nendega sõditi 
Läänemerel 18. sajandi alguses. 
Kuidas nägid välja merelahingud 
ja milline oli strateegia? Vastu-
sed leiame muuseumitunnis, 
kus igaüks saab olla laevakapten 
ja võtta osa 1714. aasta Hanko 
merelahingust.

Peeter I ja Tallinn
Muuseumitunnist tutvutakse 
Peeter I isiku ja Põhjasõja sünd-
mustega Eesti alal. Uurimisüles-
annetega, mille lahendamiseks 
kasutatakse muuseumis leiduvat 
infomaterjali, saavad õpilased 
selgema pildi Põhjasõjast ja 18. 
sajandi aadli elust.

MIS TOIMUB
Korralda keiserlik sünnipäev
Unustamatu pidu tsaari vanas 
palees! Ajarännak baroki- ja 
Peeter I ajastusse pakub muljeid 
ja teadmisi: miks ja millal külas-
tasid Peeter I ja Katariina I Tal-
linna, miks elasid nad tagasihoid-
likus majas Lasnamäe nõlval ja 
milliseid lugusid pajatavad muu-
seumiesemed. Lisaks meelela-
hutus, mängud ja barokiajastule 
omased õnnitlused. 
Sünnipäevapakett sisaldab prog-
rammi ja pööningukorruse renti. 
Kestus 2,5 h, hind 250 €. 
Info ja registreerimine:  julia.
kornejeva@linnamuuseum.ee, 
tel 5305 2151.

15. mai, TALLINNA PÄEV
Ekskursioon „Peeter I ja Tallinn” 
tsaari „vanas palees” nii eesti kui 
ka vene keeles. 

30. mai, Peeter Suure sünnipäev
Ekskursioonid eesti ja vene keeles. 

22. juuli 
Kadrioru pargi sünnipäev 
Tähistame seda päeva koos Kad-
rioru pargi ja Kadrioru Kuns-
timuuseumiga. Ekskursioonid 
tsaari „vanas palees” ja Kadrioru 
pargis. 

September 2017, festival 
VALGUS KÕNNIB KADRIORUS 
Suurejooneline Kadrioru pargi 
suvehooaja lõpetamine. Tuhan-
ded tuled kaunistavad parki ja 
hooneid, erinevatel lavadel kõlab 
elav muusika. Festivali lõpetab 
ilutulestiku etendus. 

23. september
RAHVUSKULTUURIDE NÄDAL 
Ekskursioonid „Peeter I aegne 
Kadriorg” Kadrioru pargis eesti 
ja vene keeles. Avastame Peetri-
aegset Katharinenthali, tutvu-
me tsaari vana ja uue paleega, 
Katariina aiakesega ning räägi-
me barokiajastu pargiansambli 
kujunduspõhimõtteist.

Loe lähemalt:
www.linnamuuseum.ee/peetrimaja
www.facebook.com/peetrimaja

Ekskursioonidele ja muuseumitundidesse 
registreerimine: 
5305 2151 
julia.kornejeva@linnamuuseum.ee

http://linnamuuseum.ee/vemu/lektoorium/
mailto:julia.kornejeva@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/peetrimaja/loengud/
mailto:julia.kornejeva@linnamuuseum.ee
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N Ä I T U S E D

3. aprill 2017 – 30. aprill 2017
„LIHAVÕTTETERVITUSED AASTATE 
TAGANT”
Vitriininäitus lihavõttekaartidest 
ajal, mil vanaemad-vanaisad veel 
lapsed olid. Näituse meisterdus-
nurgas saab värvida vanadest 
aegadest inspireeritud kaardi ja 
selle kohe ka teele saata. 

3. aprill 2017 – 4. juuni 2017
Matis Leima fotonäitus 
„LEHM LENDAB ÜMBER MAAILMA”
Lõbus fotonäitus tegusast män-
gulehmast, keda autor on 2003–
2016 reisil kaasas kandnud ja 
igas külastatud riigis jäädvusta-
nud. Iga pildi juurde kuulub ilme-
kas jutt koos maailmakaardiga, 
kus on tähistatud külastatud rii-
gid. Pilte on kokku kaks tosinat.

1. märts – 3. september 2017 
H. Ernitsa illustratsioonid 

K A L A M A J A  L A S T E M U U S E U M  M I I A M I L L A

PÜSINÄITUS tutvustab läbilõiget 
Tallinnas ja lähiümbruses elanud 
laste mänguasjadest erinevatel 
ajastutel. Vanim eksponaat on 
keskaegne nahkpall, huvipakku-
vad 19. saj lõpu ja 20. saj alguse 
kuulsate saksa firmade biskviit-
portselanist nukud, 1920–1940 
Eestis valmistatud papjeemašeest 
ja Saksa firmade tselluloidnukud, 
üleskeeratav sõjalaev 20. saj algu-
se Nürnbergist jpm. 

Kuid Lastemuuseum ei ole 
ainult vanade mänguasjade kodu! 
Siin saab ka mängida, ehitada 
legodest, vaadata vanu raamatuid 
ja multifilme ning meisterdada 
koos juhendajaga. 

Kalamaja lastemuuseum Miiamilla tutvustab 
laste mängumaailma läbi aegade.

Kotzebue 16, Tallinn 10411
laste@linnamuuseum.ee

K A D R I O R U  L A S T E M U U S E U M  M I I A M I L L A

M U U S E U M I T U N N I D

Kooli- ja lasteaiagruppidele pa-
kume õpet toetavaid ja vaheldust 
pakkuvaid muuseumitunde. Tä-
navu saab valida üheteistkümne 
muuseumitunni vahel, mis kõik 
tegelevad sõprusega. Samuti tee-
me muuseumitunde jõuludeks ja 
sõbrapäevaks! 

Kadrioru lastemuuseum Miiamilla on väike vahva 
torniga kollane maja Kadrioru pargis. 

Lõbus ja mänguline ekspositsioon aitab lastel küsida, 
vaadata, õppida ja lubab pea kõike katsuda.

L. Koidula 21 c, Tallinn 10127
mm@linnamuuseum.ee

UUS!
Terve hammas – ausammas! 
Räägime, kui tähtsad on meie 
hambad. Uurime, mispärast on 
need erineva suuruse ja kujuga ja 
milliseid me näiteks õuna süües 
või porgandit hammustades kõi-
gepealt kasutame. Mõtleme, miks 
lähevad hambad katki ja tekivad 
valusad augud. Otsime muuseu-
mist üles neli kingipakki, mil-
le seest leiame hammaste jaoks 
kingitusi ja saame teada, kuidas 
hambaid tervena hoida. Muuseu-
mitund on välja töötatud koos 
Eesti Haigekassa ja Suukooliga 
projekti „Laste hammaste tervis” 
raames.
Kõiki tunde tuleb ette tellida! 
Saab tellida ka vene- ja ingliskeel-
seid tunde. Hind ühele osalejale 
3 €, sõbrapaketis (3 tundi samale 
grupile) ühe tunni hind 2,5 €. 

L A A G R I D 

N Ä I T U S E D

6. sept. 2017 – 4. veebr. 2018 
LAPSEPÕLV 1970.–1980. aastatel 
fotod Anneli Jalava erakogust

Detsember 2016 – november 2017 
„MUINASJUTU-VANAEMA 
JUTULÕNGAKERA“ 
Näituseruumi hubane vanaema-
tuba pakub äratundmisrõõmu 
igale põlvkonnale. Siin leidub 
vihjeid ja esemeid tuntud mui-
nasjuttudest, mis räägivad ini-
meselt inimesele jutustatavate 
lugude olulisusest. Tutvustame 
Eesti värvikamaid loovestjaid ja 
jutuvestmisliikumist tänapäeva 
maailmas. Muuseumitunnid tut-
vustavad muinasjuttude maailma 
nii lasteaia- kui koolilastele. Oo-
tame külla jutuvestjat Piret Pääri, 
Teoteatrit kavaga Eesti rahvajut-
tudest ja Kehra nukuteatrit tun-
tud muinasjutulavastusega.

Detsember 2017 – november 2018 
„SAJA AASTA 100 MÄNGU” 
Näitusel esimese Eesti vabariigi 
aegseist mänguasjadest Tallinna 
Linnamuuseumi kogudes näeb 
ka sama ajastu ajakirjaõpetuste 
järgi valmistatud mänguasju.
Muuseumitundidesse 
registreerimine: 
laste@linnamuuseum.ee
Meisterduslaupäevadel lastega 
peredele valmistame lihtsamaid 
mänguasju 1920.–1930. aastate 
ajakirjade õpetuste järgi.

M U U S E U M I T U N N I D

UUS!
Kenad kombed
Muuseumitund viisakast käitu-
misest eri ajastutel. Uurime va-
nadelt fotodelt, millised nägid 
lapsed välja vanasti, kuidas võis 
riietus nende käitumist mõju-
tada. Proovides peakatteid ja 
aksessuaare mängime läbi erine-
vaid situatsioone ja saame teada, 
kui kaugelt minevikust on pärit 
mõne viisakusreegli juured. Tun-
ni lõpetab käeline tegevus.

Muinasjutumooos
Läheme külla muinasjutu-vana-
emale, joome muinasjutu-vana-
emade teed ja kuulame Eesti 
rahvajuttu ussikuningast. Saame 
teada, kust muinasjutud pärit on 
ja miks nad inimestele meeldivad. 
Mängides pannkoogi-mängu 
ja pistes käe muinasjutu-moosi 
purki, jutustame kõik koos ka ise 
ühe imeloo. Istumisest kangeks 
jäänud konte sirutame võlu-võim-
lemisega. Tunni lõpus meisterda-
me endale uhke ussikuninga.

Liikuvad ja trikiga mänguasjad
Üheks maailma vanimaks män-
guasjaks olevat vurr. Meie muu-
seumikogu ehteks võib pidada 
aga keskajast pärit nahkpalli. 
Milliseid liikuvaid, üleskeerata-
vaid ja trikiga mänguasju leiab 
muuseumist? Otsimismängus 
katsume, joonistame ja meister-
dame neid. NB! Hampelmanni 
meisterdamisrühm kuni 15 last.

MEELELAHUTUSKAVAD  
Sünnipäeva saab muuseumis pi-
dada esmaspäeval ja teisipäeval, 
kui muuseum on teistele külas-
tajatele suletud. Sünnipäevakavas 
tutvustame muuseumi, mänge ja 
soovi korral meisterdamist. 
Sobib 4–11 aastastele, teemad on 
„Lõbusad maskid” (4–6a), „Lii-
kuvad ja trikiga mänguasjad” (6–
11a), „Kenad kombed” (6–11a).
Tellida saab ka täiskasvanute 
töötuba: hampelmanni valmis-
tamist, käsitööpaberi töötuba 
jm. Töötubadesse on oodatud ka 
lasteaiaõpetajad! 
Detsembris pakume kava 
„Jõuludes on muinasjuttu”.

ÜRITUSED, 
SÜNDMUSED, LAAGRID
MEISTERDUSLAUPÄEVAD
Kaks korda kuus ootame lastega 
peresid teemahommikutele meis-
terdama ja kohtuma põnevate 
külalistega. Meisterduslaupäevad 
on seotud tähtpäevadega ja pü-
hendatud vabariigi aastapäevale, 
emadepäevale, kevadpühadele, 
lastekaitsepäevale, isadepäevale, 
kadripäevale, jõuludele. Veebrua-
ris meisterdame kingitusi sõbra-
le, oktoobris tähistame kaisukaru 
ülemaailmset sünnipäeva.

LINNALAAGER – suvine kolme-
päevane laager on täis meisterda-
mist, kunsti, mänge toas ja õues. 
Uudistame põnevat Kalamaja 
kanti.

ÜRITUSED
Muuseumis toimuvad kontser-
did, etendused, jutuvestmishom-
mikud jm toredad üritused terve-
le perele.

Loe lähemalt:
www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum
www.facebook.com/lastemuuseum
6413491, laste@linnamuuseum.ee

SUVELAAGER 
„Kolme kultuuri ABC”
August 2017 
Lastelaager „Kolme kultuuri 
ABC” on pühendatud kolmele 
erinevale kultuurile. Laagris koh-
tuvad erinevad tähestikud, elu-
viisid, kombed ja maitsed. Kolm 
päeva ootavad lapsi mängulised 
muuseumitunnid, meisterdami-
sed, külaskäigud ja tutvumine 
kolme rahvusköögiga. Külastame 
suursaatkondi ja kultuurikesku-
si, kus keeleõpetajad tutvustavad 
oma emakeelt ja kultuuri aluseid.

ÖÖLAAGER
Oktoober 2017 
Lastemuuseum Miiamilla ärkab 
sügisvaheajal üheks ööks ellu, et 
pakkuda 8–11 aastastele lastele 
ainulaadset võimalust veeta põ-
nev ja teadmisipakkuv öö muu-
seumis.  Ööpäevasesse laagrisse 
mahuvad muuseumitunnid, mit-
me muuseumi külastused, meis-
terdamistööd, lõbusad mängud ja 
kuhjaga sõprust. 

PEREPÄEVAD
Iga kuu ühel nädalavahetusel 
toimuvad muuseumis ühele tee-
male keskenduvad perepäevad 
huvitavate esinejatega, toimuvad 
muuseumitunnid, töötoad ja 
muuseumimängud. Perepäevad 
toimuvad 12.00–15.00 paralleel-
selt eesti ja vene keeles.

TÄHISTA SÜNNIPÄEVA 
MUUSEUMIS!
3–11 aastastele lastele on võimalus 
tähistada koos pere ja sõpradega 
sünnipäeva meie torniga majas 
Kadrioru pargis. Uued sünnipäe-
vakavad koos sportliku kajaka, 
kauni liblikhaldja ja teadmishi-
mulise tähetargaga sisaldavad 
lõbusaid ettevõtmisi ja toredat 
meisterdamist, sünnipäevalast 
ootab ka muuseumi poolt üllatus!
NB! Muuseumis saab kokkulep-
pel korraldada üritusi firmadele, 
sõpruskondadele ja lastegruppi-
dele!

Loe lähemalt: 
www.linnamuuseum.ee/miiamilla
www.facebook.com/miiamilla

601 7085 
mmkohvik@linnamuuseum.ee

Kadrioru Lastemuuseumi Miiamilla 
KOHVIK on avatud T–P 12–18 

mailto:laste@linnamuuseum.ee
http://linnamuuseum.ee/lastemuuseum
https://www.facebook.com/lastemuuseum
mailto:mmkohvik@linnamuuseum.ee
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H A R I D U STALLINNA LINNAMUUSEUM – MOODNE HARIDUSKESKUS

Tallinna Linnamuuseumi kümnes 
harus toimub iga nädal igale eale 
midagi huvitavat. Mitmekesiseid 
muuseumitunde täiendavad 
põnevad teemaõhtud ja loengud, 
mis toovad kuulajani ajaloolaste 
uuemaid uurimusi. 

Muuseumi muutumine vaiksest kogumisko-
hast häälekaks hariduskeskuseks ei ole huvi-
listele uudiseks. Tallinna Linnamuuseumist 
koos filiaalidega on saanud armastatud koht, 
kus sisukalt aega veeta. Raske on isegi ühe 
pilguga haarata, kui mitmekülgse haridusasu-
tusega on tegemist. Siin toimub kogu aeg 
midagi! Lasteaiad ja koolid käivad muuseumi-
tundides, täiskasvanutele on teemaõhtud ja 
loengud, kõigile pere- ja meisterduspäevad. 

Kokku külastas meie muuseume mullu 221 
067 huvilist ja avati 50 näitust. 2969 eks-
kursioonist võttis osa 45 815 inimest, 1235 
muuseumitunnist 22 410 osalejat, seega tu-
hatkond õppurit eelmisest aastast rohkem. 
Lisaks toimus perepäevi, loenguid, kohtu-
misõhtuid ja kontserte kokku 405 korral. 

Loe lisaks:
www.linnamuuseum.ee

T Ä H I S T A  S Ü N N I P Ä E V A  M U U S E U M I S !

Muuseumis saavad sünnipäeva tähistada nii 
lapsed kui täiskasvanud. Siin saad pidada 
tähtpäeva isemoodi, mänguliselt, liikudes 
algupärases ajaloolises keskkonnas ja lähe-
daste ringis uusi teadmisi saada. Enamasti 
sisustab sünnipäevakava esimese poole muu-
seum ja seejärel  saab istuda koos külalistega 
peolaua ümber suhtlema. Muuseumisünni-
päev muutub lihtsate võtetega meeldejäävaks 
stiilipeoks! 

TALLINNA LINNAMUUSEUMI PEAHOONES 
Vene tänaval saab avastada keskaegse kaup-
mehemaja saladusi: kes ja kuidas on siin 
elanud ja riides käinud, kuidas saadi vanasti 
rikkaks, kuidas pühi tähistati, mis mänge 
omal ajal mängiti, mida ja millistest mater-
jalidest sai endale asju meisterdada. Lapsed 
saavad otsimismänguga tuttavaks kogu 
muuseumimajaga ja meisterdavad toreda 
mälestuseseme, mida koju kaasa võtta. 
Täiskasvanuid ootab muuseumi tutvustus 
koos meeleoluka viktoriiniga, kus proovile 
tuleb panna erinevad meeled.

VÄIKSEMAID LAPSI OODATAKSE 
LASTEMUUSEUMIDESSE KALAMAJJA 
JA KADRIORGU
KADRIORU LASTEMUUSEUM MIIAMILLA ootab 
3–11 aastaseid tähistama sünnipäeva koos 
sportliku Kajaka, kauni Liblikhaldja või tead-
misehimulise Tähetargaga. 
Tähetark tervitab lapsi, keda huvitavad tähed, 
planeedid ja kosmos. Tema viib sünnipäeva-
lised muuseumi tähetorni päikesesüsteemi 
planeetidega tutvuma. Tähetornis meisterdab 
iga laps omale väikese planeetide voldiku, 
kuhu saab kõik planeedid kleepida nii, et kõik 
huvitav ikka meeles püsiks.
Sünnipäev Liblikhaldjaga sobib neile, kellele 
meeldib meisterdada ja mängida – seda saab 
teha koos vanematega.
Lastemuuseumi Kajakas pöörab sünnipäeval 
tähelepanu sõprusele ja tähelepanelikkusele. 
Lisaks meisterdab ta koos lastega väga erilise 
peakatte ja tutvustab muuseumi salapaiku. 

KALAMAJA LASTEMUUSEUM MIIAMILLA 
ootab oma majja väikseid sünnipäevalisi 
alates 4. eluaastast. Pidu saab pidada esmas-
päeviti ja teisipäeviti. Sünnipäevakavas on 
muuseumi mänguline tutvustus ja mängud, 
soovijad saavad ka meisterdada. Muuseumi 
teisele korrusele saab katta sünnipäevalaua ja 
mängunurgas jätkub tegevust nii päris pisi-
kestele kui suurematele.

H A R I D U S

AJARÄNNUD 

NEITSITORNI MUUSEUMKOHVIKUS saab erine-
vaid ajastuid kogeda maitsmis- ja haistmis-
meele kaudu. Toidukultuur ja sellega seotud 
ajalugu on Neitsitorni kavades ühenduslüliks 
muuseumi ja kohviku vahel. 

Neljas kavas räägitakse Tallinna eri ajaloo-
etappidest ja neile eriomasest toidukultuurist. 
Lisaks sõnas ja pildis jagatavatele teadmistele 
maitstakse ajastu algallikatel põhinevate ret-
septide järgi valmistatud toitusid. Sünnipäe-
vaks saab tellida keskaegset, tsaariaegset, 
1930. aastate laadis või hoopis nostalgilist 
1980. aastate stiilis menüüd ajastust, kui 
Neitsitorn avatigi esimest korda kohvikuna.

TELLIMISINFO
Sünnipäevaürituste kava saab tellida eesti 
keeles, mõnes filiaalis ka vene või inglise 
keeles. Tutvu sünnipäevapakettide ja muu-
seumi tingimustega vastava filiaali kodulehel 
www.linnamuuseum.ee

Külastajatel palume arvestada, et tegu on ajas-
tu interjööri ja muuseumiekspositsiooniga. 
Seetõttu saab peoseltskonna suurus olla 10–
25 inimest, lasterühmal peab olema kaasas ka 
paar täiskasvanut. 

Mõnes muuseumis saab sünnipäeva pidada 
vaid mõnel päeval nädalas. 

Õ P E T A J A,
TÄHELEPANU!
TALLINNA LINNAMUUSEUMI HARIDUSPÄEV
Iga õppeaasta hakul korraldab Tallinna 
Linnamuuseum infopäeva lasteaedade, koo-
lide, noortekeskuste, huviringide jt asutuste 
haridustöötajatele. Tutvustame korraga kõiki 
muuseumi filiaale, nende haridustegevust ja 
muuseumitunde. Õpetajad saavad siit leida 
just oma huvidele ja sihtgrupile sobiva ja kohe 
kokku leppida ka muuseumitundide korral-
damise aja. Samaks ajaks ilmub ka trükist 
iga-aastane ülevaade muuseumitundidest. 
Tänavu toimub haridustöötajate infopäev 
25. augustil.
Kava vaata lähemalt: 
www.linnamuuseum.ee/

LINNALAAGRID JA MÄNGUPÄEVAD

Koolivaheaegadel kutsume teadmishimulisi 
lapsi muuseumisse põnevalt aega sisustama 
linnalaagreis ja mängupäevadel. Pakume mit-
mekülgset tegevust: laagris saab teadmisi va-
nadest aegadest, meisterdada ja mängida toas 
ja õues. Kõik toimub eesti ja vene keeles.

PEREÜRITUSED
Tallinna Linnamuuseum kutsub perekondi 
eripalgelistesse mängutundidesse ja põneva-
tele avastusretkedele vanalinnas. Traditsioo-
niks aprilli ja oktoobri videvikuekskursioo-
nid nii suurtele kui väikestele. Jalutuskäiku-
del laternate valgel tutvume hämarduval 
videvikutunnil Tallinna vanalinna põnevate 
paikadega. Muuseumides korraldatakse pere-
dele teema- ja perepäevi.

MUUSEUMITUNNID
Mitmesugustes muuseumitundides saab 
tundma õppida Tallinna ajalugu, rännata 
ajas tagasi ja tutvuda sajanditetaguse elu-
oluga või mängida keskaegseid mänge. 
Mängulised tunnid sisaldavad aktiivset 
tegevust ja on koostatud koolide õppekava 
arvestades. Ootame osalejaid alates lasteaialas-
test kuni gümnaasiumiõpilasteni. Muuseumi-
tunde pakume eesti, vene ja inglise keeles;
palume tunnid eelnevalt kokku leppida. 
Info ja registreerimine: 
haridus@linnamuuseum.ee, 615 5184.

AJALOORING LASTELE
Kiek in de Köki suurtükitornis tegutsev 
„Vanalinna Vennaskonna” muuseumiring 
ootab 7–13 aastasi ajaloohuvilisi. Igakuistel 
kohtumistel tutvutakse vanalinna kujune-
misloo ja legendidega ja lahendatakse mõista-
tusi. Värsked teadmised valatakse ka loomin-
gulisse vormi.
Info ja registreerimine: 
aet.laast@linnamuuseum.ee 
või telefonil 5855 9141.

KOOL TULEB MUUSEUMI
Käivitunud on Tallinna Linnamuuseumi ja 
Tallinna Haridusameti ühine pilootprojekt, 
mille eesmärgiks on võimaldada edaspidi 
igale Tallinna õpilasele vähemalt kord aastas 
tasuta muuseumitund. Tänavu külastavad 20 
Tallinna kooli 1.–9. klassi õpilased muuseumi-
tundi Tallinna Linnamuuseumis või  mõnes 
muuseumi filiaalis. Kokku teeb see 470 muu-
seumitundi 11 500 õpilasele, kelle muuseumi-
kogemus kooliprogrammi rikkamaks teeb.

LINNAMUUSEUM OSALEB AABITSAPEOL
Tallinna Linnamuuseum osaleb traditsiooni-
lisel Aabitsapeol, mida esimesse klassi astuja-
te auks kontserdiga tähistatakse 1. septemb-
ril Vabaduse väljakul. Muuseumitelgis saab 
kohtuda huvitavate ajalootegelastega ja teha 
põnevaid tegemisi. See on ka hea võimalus 
tutvuda filiaalides toimuvate muuseumitun-
didega. Tule peole!

FOTOMUUSEUM
Fotomuuseum pakub põnevaid muuseumi-
tunde gümnaasiumiastmele ja täiskasvanuile. 
Fotograafia ajalugu ja ajalugu fotodel pakuvad 
lõputult teemasid. Tänavu on fookuses põne-
vad pildimasinad camera obscurast i’Phone’ni 
ja seadmed enne fotograafia leiutamist ning 
kaherattalised, mis fotograafe on nende töös 
aidanud.

FOTOMUUSEUMI ÜLESKUTSE:
Fotomuuseum ootab kõiki lapsi ja noori va-
nuses 6–16 osalema enda pildistatud fotodega 
näitusel. 
Kuni 15. maini ootame fotosid, mis kajasta-
vad lapse/noore igapäevast elu, peegeldades 
seda näiteks sõpruse, mängu, harrastuste, 
kooli, kodu, pidulike sündmuste jm tegevuste 
kaudu. 
Saadetud fotode ja Fotomuuseumi kogudes 
leiduvate ajalooliste fotode põhjal koostatud 
näitus avatakse pidulikult 1. juunil kell 16.00.
Näitus jääb Fotomuuseumisse avatuks ter-
veks 2017 aasta suveks.
Lisainfo: foto@linnamuuseum.ee 
või Raekoja 4/6, Tallinn.

http://www.linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/doc/2016_HProgrammid.pdf
mailto:haridus@linnamuuseum.ee
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M U U S E U M I L E I D

P E ATA  R Ä N D U R I 
J A A K O B U S E  R E I S 
TA L L I N N A S T  TA R T U S S E 
ehk pühakukuju 
Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogust
Tekst ja joonised: Risto Paju, raidkivikogu hoidja. 
Fotod: Risto Paju, Annely Miil.

Püha Jaakobust kujutav skulptuur on 
üks vähestest inimfiguuridest Eesti kesk-
aegses raidkivikunstis ja praeguseks on 
haruldus jõudnud Tallinna Linnamuu-
seumi kogudest Tartusse Eesti Rahva 
Muuseumi näitusele.

Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogu jaoks 
toimus 2016. aastal mitu olulist sündmust. 
Ingeri bastionide käikudes avati maikuus 
Raidkivimuuseum ja oktoobrist alates 
saavad külastajad näha uue Eesti Rahva 
Muuseumi ekspositsiooni. Raidkivimuuseu-
mi tähtsus on siinkohal selge, aga mis puu-
tub raidkivikogusse ERM? ERM seetõttu, et 
selle püsiekspositsiooni on välja pandud ka 
üks Linnamuuseumi raidkivikogusse kuuluv 

keskaegne pühakuskulptuur. Vanust on kujul 
omajagu: stiilikriitiliselt vaadates võib arvata, 
et raiutud on see 15. saj või 16. sajandi algu-
ses, enne reformatsiooni. Keskaegsed kivist 
figuraalskulptuurid on Eestis üsna harulda-
sed. See on ka üheks põhjuseks, miks Jaako-
bus ERMi püsiekspositsiooni jõudis ja miks 
siinkirjutaja koguhoidjana selle vastu suure-
mat huvi tundis ning sellest artikli kirjutas.1 

Siinkohal teen lühida kokkuvõtte pikemas 
artiklis uuritust.

Keda on kujutatud?
Esimene küsimus on muidugi, kelle kujuga on 
tegemist? Pikas rüüs mehe paremas käes on 
sau, vasakul küljel aga ripub kott, mille peal 
on kammkarbi kujutis. Tänu neile atribuuti-
dele, mis on küll aja jooksul viga saanud, ei 
jää skulptuuril kujutatud pühak meile tund-
matuks. Kammkarp ja rändurisau on Püha 
Jaakobuse atribuutideks. Kahjuks on kujul 
kadunud pea ja seetõttu on näostki alles 
üksnes rüüle langeva habeme alumine osa. 
Ka kuju keha esikülg on saanud üsna tublisti 
kannatada.

52,5 cm kõrgust pühakut lähemalt uuri-
des võib öelda, et figuur on raiutud Lasnamäe 
paest osava meistri poolt. Selle kõige peene-
malt raiutud detailid – riidevoldistik ja habe – 
näitavad head meistrikätt. Kahjuks ei saa me 
teada, kui hästi oli raiutud välja skulptuuri 
kõige keerulisem osa – pühaku nägu. See-
eest saab vaataja teada, et enam müürikivi-
na tuntud ja kasutatud Lasnamäe kivi võib 
siiski hästi ka skulptuurimaterjaliks sobida. 
Sagedamini, eriti alates 16. sajandi algusest 
on peenemat töötlust nõudvate raidtööde 

puhul Tallinnas kasutatud enamasti paremi-
ni töödeldavat Orgita dolomiiti, mida leidub 
Tallinnast eemal Märjamaa kandis. 

Paepind ise ei olnud algselt mõeldud näh-
tavale jääma. Nagu valdav osa Tallinna raid-
kivikunstist oli kunagi mitmevärviline, ei 
olnud ka selle figuuri puhul esile tõstetud 
mitte materjali enda ehedust, vaid sellele kan-
tud värve. Tänaseks on neist väga vähe alles 
ja kuju valmimisjärgset kirkust võime vaid 
aimata.

Skulptuuri päritolu
Kust on see sauaga rännumees Jaakobus Lin-
namuuseumisse jõudnud? Kuju on leitud 
Niguliste tänav 22 maja keldrist prahi seest. 
Peale reformatsiooni enam pühakutekujusid 
ei vajatud ja nii on seegi millalgi oma algselt 
kohalt eemaldatud või kukkunud ning vii-
maks keldrisse sattunud. Kas figuur on ka 
algselt raiutud just selle maja tarvis, kust ta 
leiti, või on see sinna sattunud hiljem, ei ole 
teada. Katoliku ajal oli Jaakobuse näol tege-
mist olulise pühakuga, kelle hauale Santiago 
de Compostelasse tegid keskajal palveränna-
kuid, teiste seas ka tallinlased. Näiteks on 
teada, et 1486/1487 tegi palverännaku sinna 
Tallinna kaupmees Bernd Pal.2

Vaadeldava skulptuuri selg on jäetud sile-
daks, seega oli ta algselt mõeldud esitlemiseks 
viisil, mil kuju tagakülg jäi vaatajale nähta-
matuks ja seda ei olnud mõtet välja raiuda. 

Püha Jaakobust kujutav skulptuur kuulub 
Linnamuuseumi raidkivikogu väärtuslikemate museaalide 
hulka kui üks vähestest inimfiguuridest Eesti keskaegses 
raidkivikunstis.

Pikas rüüs mehe paremas käes on sau, vasakul küljel aga 
kott, millel on kammkarbi kujutis. Neis aja jooksul küll 
kannatada saanud detailides võime siiski ära tunda Püha 
Jaakobuse atribuudid. 

Kahjuks on kuju näost alles üksnes rüüle langeva habeme 
alaosa. Ka keha esikülg on saanud tublisti kannatada.

Kus ja kuidas Jaakobus algselt oli eksponee-
ritud, on raske öelda. Maja, kust ta leiti, on 
hilisematel aegadel ümber ehitatud. Pisut 
enam on oma keskaegset ilmet säilitanud 
diagonaalis üle tänavaristmiku paiknev 
Rüütli 2/Lühike jalg 1. Selle hoone nurgal on 
säilinud väike nišš, kus praegusel ajal paik-
neb tänapäeva kunstniku skulptuur Maarja 
lapsega, ent midagi on seal olnud ka varem. 
Koos arhitekt Indrek Laosiga tehtud mõõ-
distamise tulemusel võib öelda, et sellise 
suurusega skulptuur, nagu Linnamuuseumi 
Jaakobus, sinna nišši sobiks. On ta aga paik-
nenud just sellessamas nišis või mõnes teises 
sarnases, jääb saladuseks. Jääb ka võimalus, 
et kuju oli mõeldud mitte fassaadile, vaid 

hoopis interjööri. Samuti ei saa välistada, et 
see pärineb mõnest sakraalhoonest. Kin-
del on aga, et see Püha Jaakobust kujutav 
skulptuur kuulub Linnamuuseumi raidkivi-
kogu väärtuslikemate museaalide hulka. 
Põhjus on eelkõige selles, et üldiselt ei leidu 
inimfiguure ja nägusid Eesti keskaegses raid-
kivikunstis just üleliia palju. Seda suurem 
on heameel, kui mõni kusagilt prahi hulgast 
veel juurde leitakse, nagu Linnamuuseumi 
Püha Jaakobus. 

Teisi kivifiguure 
Kõrvutuseks võib öelda, et vanimaks ümar-
plastiliseks figuraalseks skulptuuriks Eestis 
peetakse 13. sajandist pärinevat Maarja 
Magdaleenat Ridala kiriku nišis peaportaali 
kohal. Eesti raidkivikunsti ajaloos on oluli-
sed ka Pöide kiriku võlvi rippkonsoolil paik-
nevad 14. sajandist pärit figuurid, kelle kohta 
on arvatud, et need võivad kujutada koha-
likke elanikke. Seega on need ühed vanimad 
eestlaste kujutised üldse! Vahest kõige tuntu-
mad keskaegsed kiviskulptuurid paiknevad 
Saaremaal Karja kirikus. 14. sajandist pärine-
vad Katariina ja Nikolaus kiriku võidukaarel 
on koos teiste figuuridega Eesti vanema figu-
raalse raidkivikunsti tippteosteks. 

Mõned skultptuurid leiduvad veel siin-seal 
võlvikonsoolidel või mujal, ja lootus jääb, et 
tulevikus leitakse midagi ka juurde.

52,5 cm kõrgune pühakufiguur on raiutud Lasnamäe paest 
osava meistri poolt. Kõige peenemalt raiutud detailid, 
riidevoldistik ja habe näitavad head meistrikätt ja kinnita-
vad, et enam müürikivina tuntud ja kasutatud Lasnamäe 
kivi on sobinud hästi ka skulptuurimaterjaliks.

Kuju on leitud Niguliste tänav 22 maja keldrist prahi seest. Rüütli 2/Lühike jalg 1. Selle hoone nurgal on säilinud 
väike nišš, kus praegusel ajal paikneb tänapäeva kunstniku 
skulptuur Maarja lapsega.

1      Lähema huvi korral vaata täpsemalt: Risto Paju 
„Ein Fund in der Museumssammlung. Ein Heiliger 
Jakobus aus Kalkstein in der Sammlung behauener 
Steine des Tallinner (Revaler) Stadtmuseums” Baltic 
Journal of Art History, Autumn 2016, (Tartu: Institute 
of History and Archaeology. University of Tartu, 
2016).
2         Carsten Jahnke „Bernd Pal, ein Kaufmann des 
15. Jahrhunderts. Eine biographische Skizze” Vana 
Tallinn, XV(XIX) (Tallinn: Estopol, 2004), lk. 162.

Rekonstruktsioon. Indrek laos, Flux Projekt.
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Muuseumimeened aitavad hoida 
võluvaid mälestusi ja teha vallatuid 
või väärikaid kingitusi. 
Head meened räägivad lugusid 
olnud aegadest ning jäädvustavad 
ka ajalugu.

F O T O M U U S E U M I  M Ä L U P U L G A D
Fotomuuseumi 16 GB mälupulk Peeter 
Toominga 1970. aastal valminud fotoga 
„Fotograaf” juhatab sisse fotograafia ajaloo 
teemalise mälusarja. 
Peeter Toominga fotoga mälupulkasid on 
kokku üksnes 40, iga järgmine tiraaž on juba 
uue kujundusega.

Idee: Anneli Jalava ja Tanel Verk
Teostus: Promoflash

M A A  R A T TA R I K K A K S !
Fotomuuseumist ja teistestki Tallinna 
Linnamuuseumi filiaalidest leiab fotoajaloo 
teemalisi magneteid ja rinnamärke 
Fotomuuseumi aastanäituselt 
„Kaherattalised Eestimaa teedel”.

Idee: Merili Reinpalu
Kujundus: Anne Järvpõld

P O S T K A A R D I S E E R I A  F O T O A J A L O O S T
Tallinna Linnamuuseumi kogudes on 
rikkalikult fotograafia algaegu peegelda-
vaid põnevaid ajaloolisi ülesvõtteid, mis 
ootavad meeleolukateks postkaartideks 
vormistamist. Lisaks ajalooteemale leiad 
Fotomuuseumist ka vähemalt sama 
meeleolukaid pühadekaarte.

Idee: Fotomuuseum
Kujundus: Lilian Juhkam

P I M E D A L  A J A L  K A I T S E B  S I N D 
S U U R T Ü K I T O R N !

Suurtükitorn Kiek in de Kök on saanud 
taas kaitsefunktsiooni – sedapuhku 
pehme helkurtorni näol, mis meenutab 
tarvidust turvaliselt liikuda ka siis, 
kui päike on loojunud. 

Idee ja kujundus:  Aet Laast

S I N I V A L G E  M U U S E U M I K E R A A M I K A
Tallinna Linnamuuseumi avahoidlas võib 
näha 18. sajandi algupoolel Eestis maalitud 
ahjukahleid ja seinaplaate. Nende eeskujul 
valminud muuseumimeenete sarja on 
kuumaalustele ja seinaplaatidele lisandunud 
ka sinivalged kruusid. Kõik kahlid ja kruusid 
on käsitsi maalitud ja seetõttu sama ainu-
laadsed nagu nende ajaloolised eeskujud.

Idee: 
Kristiina Hiiesalu, Kristi Paatsi ja  Nadežda Saar
Kujundus ja teostus: Muhu Portselan

L A S T E M U U S E U M  M I I A M I L L A 
K E V A D E K U U L U TA J A D
Kadrioru ja Kalamaja lastemuuseumid 
hoolitsevad selle eest, et Miiamilla külalised 
saaksid oma muljeid Miiamilla värvides kirja 
panna. Lisaks on Miiamillal varuks muu-
seumi pall-võtmehoidja, mis peidab endas 
asjalikku vihmakeepi ja aitab ka märja päeva 
muretuks muuta. Samuti ootab huvilisi 
lõbus Miiamilla vile.

Idee: Lagle Palo
Teostus: Reklaamkingiekspert

T S A A R I  S U V I L A S T  M Ä N G U M A J A
Peeter I majamuuseumi väike mudel annab 
hea pildi 17. sajandist pärit suvemõisast, 
tsaaripere suvemajast ja Tallinna vanimast 
muuseumist.

Idee ja teostus: Jelena Tšernõškova

TA L L I N N A  V A A T E D
Tallinna Linnamuuseumi graafikakogu 
põhjal kokku pandud Tallinna ümbruskonna 
maastikke kajastav graafikmapp sisaldab 
kokku 10 graafilise lehe faksiimiletrükki, 
mida on võimalik osta nii tervikkomplektina 
kui ka lehthaaval. A3 suuruses leht on õiges 
raamistuses kaunis täiendus igasse ruumi ja 
aitab luua sidet kohaliku ajalooga.

Mapi koostas ja gravüürid valis Risto Paju
Kujundus: Anne Järvpõld
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TALLINNA VENE MUUSEUM
Pikk 29a, Tallinn 10133
Tel: +372 601 3136 
www.linnamuuseum.ee/vemu 

Muuseum tutvustab Eesti vene kultuuri ja Tallinna 
eri rahvustest kodanike eluolu. Juba 15. sajandi alli-
kates mainitud hoone on Eesti kultuuriloos tuntud 
kui Ants Laikmaa ateljee-kooli esimene asukoht.
AVATUD:
K–P 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
E–T suletud

LASTEMUUSEUM MIIAMILLA 
KALAMAJAS
Kotzebue 16, Tallinn 10411
Tel: +372 6413491
www.linnamuuseum.ee/lastemuuseum

Arhitekt H.  Johansoni projekteeritud funktsiona-
listlik eramu Tallinna vanimas eeslinnas peidab 
laste mängumaailma läbi aegade. Mängida saab 
siin ka!
AVATUD: 
K–P 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
E–T suletud

 
LASTEMUUSEUM MIIAMILLA 
KADRIORUS
Koidula 21 C, Tallinn 10127
Tel: + 372 601 7057 
www.linnamuuseum.ee/miiamilla

1936–1937 Kadrioru Lastepargi peahooneks ehi-
tatud värvikas muuseumis on kuni 11aastastele 
mõeldud mänguline keskkond, kus kogeda ja 
õppida. Mängimisest saab puhata kohvikus.
MUUSEUM JA KOHVIK AVATUD: 
T–P 12.00–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
E suletud

www.linnamuuseum.ee 
leiad info piletite, soodustuste, teenuste 
ja pühadeaegsete lahtiolekuaegade kohta 

*  Muuseum jätab endale õiguse teha muudatusi    
     piletite ja teenuste hinnakirjas.

TASUTA sissepääs 
vastava dokumendi esitamisel: 

Eelkooliealised lapsed 
(Lastemuuseumides alla 2aastased lapsed)*
ICOMi liikmed*
WFTGA liikmed*
Muuseumide töötajad*
Tallinna Botaanikaaia töötajad*
Pressikaardi omanikud*
Giidide ühingu liikmed*
Linna aukodanikud*
Ekskursioonid lastekodudest*
Puudega inimesed koos saatjaga*
Represseeritud ja represseerituga 
võrdsustatud isikud*
Tallinn Card

L A S T E L A E G A S

LINNAMUUSEUM

JAANI SEEK
KALAMAJALASTEMUUSEUM MIIAMILLA
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Ü H E N D A  O M A V A H E L  J O O N E G A 
TALLINNA LINNAMUUSEUMI ERINEVATE MAJADE 
JA NENDEGA SEOTUD ESEMETE JA ISIKUTE PILDID

LINNAMUUSEUM 
KAUPMEHEMAJAS
Vene 17, Tallinn 10123
Tel: +372 615 5180
www.linnamuuseum.ee

Keskaegses kaupmehemajas tutvustame linna 
ajalugu alates selle rajamisest, abiks kroonika-
filmid, videod, maketid ja vanavara. Keskaegses 
keldris on keraamika ja portselani avahoidla, 
rokokoostiilis peosaalis raehärrade ja jõukate 
linnakodanike luksusesemed ja valitsejate paraad-
portreed.
AVATUD:
märtsist oktoobrini 
T–P 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
novembrist veebruarini
T–P 10.00–17.30 (piletimüük kuni 17.00)
E suletud

 
FOTOMUUSEUM RAEVANGLAS
Raekoja 4/6, Tallinn 10146
Tel: +372 644 8767
www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum

Eesti fotograafia ajalugu aastail 1840–1940 ja 
suurepärast fotoaparaatide kollektsiooni saab 
vaadata keskaegses raevanglas ja vanglaülema 
elamus 15. sajandi keskpaigast. Galeriis Lee on 
tänapäeva fotograafide näitused.
AVATUD: 
märtsist oktoobrini
K–E 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
novembrist veebruarini
K–E 10.00–17.30 (piletimüük kuni 17.00)
T suletud

KIEK IN DE KÖK
Komandandi tee 2, Tallinn 10130 
Tel: +372 644 6686
www.linnamuuseum.ee/kok

Tallinna keskaegsete linnakindlustuste hulka kuu-
luv suurtükitorn pakub elamusi, teadmisi ja meele-
lahutust. Näitus „Ajarännak. Tallinn 1219–2219” 
tutvustab Tallinna tekkimist ja kujunemist, kaitse-
rajatiste ajalugu ja tähtsamaid sõjasündmusi.
AVATUD:
märtsist oktoobrini 
T–P 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
novembrist veebruarini 
T–P 10.00–17.30 (piletimüük kuni 17.00)
E suletud

BASTIONIKÄIGUD
Komandandi tee 2, Tallinn 10130 
Tel: +372 644 6686
www.linnamuuseum.ee/kok

Ajaloolistes bastionikäikudes viib tulevikurong 
aastasse 2219. Milline näeb välja tuhandeaastane 
Tallinn? Ingeri ja Rootsi bastionide ja kaitsekäi-
kude ajaloo väljapanekut täiendavad videod ja 
3D-filmid.

AVATUD:
märtsist oktoobrini 
T–P 10.30–18.00 (piletimüük kuni 17.30)
novembrist veebruarini 
T–P 10.00–17.30 (piletimüük kuni 17.00)
E suletud
Bastionikäikudesse pääseb ainult giidi saatel, 
eelregistreerimine kohapeal või 644 6686.

RAIDKIVIMUUSEUM
Komandandi tee 2, Tallinn 10130 
Tel: +372 644 6686
www.linnamuuseum.ee/kok

XVII sajandil linnakindlustuseks ehitatud Ingeri 
bastioni käigus saab näha Linnamuuseumi raid-
kivikogu. Portaalid, sambad, peremärkidega etiku-
kivid ja reljeefidega aknapaled alates XV sajandist 
räägivad kõnekaid lugusid Tallinna ajaloost. 
AVATUD:
juunist septembrini
K–P 11.00–18.30 (piletimüük kuni 18.00), 
sissepääs Vabaduse väljakult
Septembrist oktoobrini ja märtsist maini
T–P 10.00–17.30 (piletimüük kuni 17.00)
Novembrist märtsini
T–P 10.00–17.00. 
Suvehooajal pääseb muuseumi Vabaduse välja-
kult võidusamba alt, talvehooajal registreeritud 
giidituuriga Kiek in de Köki ja Bastionikäikude 
muuseumi kaudu.

NEITSITORNI MUUSEUMKOHVIK
Lossi plats 11/Lühike jalg 9a, Tallinn 
10130
Tel: +372 601 2751 
www.linnamuuseum.ee/neitsitorn

14. sajandist pärit Neitsitorn tutvustab keskaegse 
Tallinna kahte tähtsat eluvaldkonda, toidukultuuri 
ja sõjandust. Kohvik-restoranis saab nautida oivali-
si roogi ja suurepärast vaadet vanalinnale, näitused 
tutvustavad siinse magusatööstuse ajalugu. Semi-
nari- ja konverentsiruumi saab rentida üritusteks.
AVATUD:
T–L 11.00–18.00 (piletite müük kuni 17.30)
E–P suletud

PEETER I MAJAMUUSEUM
Mäekalda 2, Tallinn 10127
Tel: +372 601 3136 
www.linnamuuseum.ee/peetrimaja

300 aasta eest tsaar Peetri ja Katariina I suvema-
jaks olnud hoonest algas Kadrioru ajalugu. Tallinna 
vanim muuseum tutvustab Peeter I aega Tallinnas 
ja Kadrioru lugu. 
AVATUD:  
maist augustini
T–P 10.00–18.00 (piletimüük kuni 17.45), E suletud
septembris 
T–P 10.00–17.00 (piletimüük kuni 16.45), E suletud
Oktoobrist aprillini
K–P 10.00–17.00 (piletimüük kuni 16.45)
E–T suletud 

I N F O
T A L L I N N A  L I N N A M U U S E U M

10 muuseumi vanalinnas ja Kadriorus 
tutvustavad siinseid lugusid eri ajastuil

http://www.linnamuuseum.ee/vemu/
http://www.linnamuuseum.ee/miiamilla/
http://www.linnamuuseum.ee
http://www.tourism.tallinn.ee/est/fpage/tallinncard
http://www.linnamuuseum.ee/neitsitorn
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