Eesti Muuseumraudtee MTÜ lähiaja arengukava aastateks 2017-2020
Ajavahemikus 15.10.2016-15.03.2017 teostatud eneseanalüüs on näidanud, et muuseum vajab
oma raudteetaristut ja veeremi hooldus-remondi töökoda ning turistide voo suurendamiseks
ekspositsiooni korrastamist ja mitmesuguste ürituste korraldamist raudteetaristul. 2016. aasta
oktoobris korraldatud kitsarööpmelise raudtee 120. juubeli üritus ja detsembris korraldatud
jõulurongi üritus olid paljudele huvipakkuvad ja suurendasid muusuemi külastatavust
võrreldes 2015. aastaga. Suurt huvi tunti auruveduri taaskasutuse vastu ja uuriti millal võib
taas seda sõitmas näha. Ka varasemast perioodist on teada, et meie aururong oli suureks
magnetiks potensiaalsetele külastajatele. Nendel päevadel, kui aururong sõitis, oli külastajate
hulk kaks ja enam korda suurem kui tavalistel rongisõidu päevadel. Samas on vaja leida uusi
väljundeid turunduse osas, mis kajastuksid ka pikemaajalises arengukavas. Selles osas on
pöördutud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži poole. Muuseum peaks kuuluma Pärnumaa
muuseumite ühisasutusse, kui selline peaks loodama, mis omakorda annab uusi võimalusi
arendamiseks ja turunduseks. Teostatud eneseanalüüsi põhjal on lähiajaks planeeritud
järgnevad tegevused:
1.Turunduse osas teha koostööd Pärnu turismiinfokeskusega, Romantilise Rannateega ning
kõikide teiste muuseumi kohta informatsiooni ja reklaami pakkuvate ettevõtete ja
kodulehekülgedega (viimaste hulgas kohaliku omavalituse koduleht, ürituste veebileht
Eventoloco, Facebook, jne.).
1.1. uuendada oma kodlulehekülg ja teha see külastajale atraktiivsemaks.
1.2. jätkata ürituste korraldamist arvesse võttes k/r raudtee olulisi tähtpäevi (29.7.2017
Lavassaare raudtee 95. aastapäev) ning jõulurongi üritust.
1.3. taastada aurupäevad eeldusel, et auruvedur saab remonditud ning alustada
dresiinipäevade korraldamist (päevad, mil rongi asemel sõidavad dresiinid)
2. osta järelmaksuga AS Tootsi Turbalt muuseumi ürituste ja rongiatraktsiooni korraldamiseks
vajalik raudteetaristu ja hoida see korras.
3. osta AS Tootsi Turbalt väike töökoda veeremi remondiks ja restaureerimiseks.
3.1. Korrastada ja sisustada töökoda
3.2. Kasutada töökoda veeremi remondiks ja restaureerimiseks
4. remontida 2017. aasta jooksu auruvedur ja võtta see kasutusse.
5. remontida 2017. aastal veekahjustusi saanud ekspositsiooniruumid muuseumis.
6. Koostada projekte muuseumi ekspositsiooni ja muu vara kordategemiseks ja korras
hoidmiseks ning ürituste korraldamiseks.
7. Koostada pikemajalisem arengukava koostöös kohaliku omavalitsuse, maakonna ja Pärnu
Kolledžiga või mõne teise pädeva asutusega.
MTÜ juhatus.

