
Rõude muuseum MTÜ 2022.a. TEGEVUSKAVA 

 
Jaanuar, veebruar, märts: 

 

● elektrik paigaldab välja elektrijuhtme 

● 01.02. paigaldatakse õhksoojuspump 

● sõlmitakse Martna osavallaga üleandmis-vastuvõtmisakt ja leping kulude 

katmise ning hoolduse kohta. 

● sihtfinantseerimise leping osavallaga elektrienergia tasumise kohta 2022.a. 

eest 1200 eurot 

● välisukse paigaldus Kvaliteetaken OÜ poolt ning trepikäsipuu ja 

liikumisanduriga välisvalgustus 

● kevadvoorudesse projektide kirjutamine, omaosaluse taotlemine vallast 

● köögiboksi sanitaarremont ja uute kappide paigaldamine 

● ruumide ja väljapanekute ümberkorraldamine 

● muuseumi interneti ühenduse toomine koostöös Rõude küla seltsiga 

● MTÜ üldkoosolek 

 

Aprill, mai, juuni: 

 

Rõude muuseum on avatud R 12 - 18 ja L 12 - 16             

Teistel päevadel etteteatamisega 56831203 / Maie /   
 

● 01.04. taasavamine 12.00 

● Euroopa Noorteaasta 2022 

● reedesed käsitöötoad üle nädala; 12.00 vanemad ja 15.00 lapsed 

● munadepüha tähistamine  

● volbripäeva talgud 

● mõeldes emadepäevale 

● nelipüha; meenutame lapsepõlves tähistamist 

● 18.05 rahvusvaheline muuseumipäev; oleme avatud 12.00-16.00 

18.00- 23.00 MUUSEUMIÖÖ “Öös on unistusi”, pilet 1 euro 

           Korraldame külakoosoleku  

● 04.06 LASTEHOMMIK 12.00 

● jaanipäev ja suve algus 

● 25.06 möödub 17 aastat muuseumi esimesest üritusest 

 

Juuli, august, september: 

 

● 09.07 ajalooliste Rõude kandi külade kokkutulek muuseumi hoovis 

● fotonäitus “Meie küla 781” 

● reedesed käsitöötoad üle nädala; 12.00 vanemad ja 15.00 lapsed 



● 23 - 24.07 “Avatud talude päevad” 

● 12.08 rahvusvaheline noortepäev 

● august on RAHVARÕIVA KUU - 20.08 tuulutame tekstiile 

● Päevad maitsemeeltele; RAVITEED, TAIMETOIT 

● Projektid sügisvoorudesse 

● 02.09 näitus “TERE KOOL”  

● vanavanemate päev 

● 25.09 “Maal elamise päev” 

 

Oktoober, november, detsember: 

 

 

● reedesed käsitöötoad üle nädala; 12.00 vanemad ja 15.00 lapsed 

● 08.10 “Ettevõtjate päev” 

● 15.10 “ Käsitöökojad üle maa” 

● 16.10 “Hõimupäev” 

● Päev maitsemeeltele; HOIDISED  

● Isadepäev 

● Mardid - Kadrid, kombed 

● 26.11 “Homme algab JÕULUAEG” 

● näitus “Jõulud ja Näärid” 

● 15.12 jõululõuna ühingu liikmetele 

 

TEGEVUSKAVAS VÕIB TULLA MUUDATUSI. ANNAME NEIST 

AEGSASTI TEADA KODULEHEL JA FACEBOOKIS. 

 


