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Tegevusaruanne

Fotopärandi hetkeolukorrast
Huvi ajaloolise fotopärandi vastu on väga suur, seda tõendab statistika, mille kohaselt
kasutatakse muuseumide kogudest enim just fotokogusid, ridamisi ilmub raamatuid ajalooliste
fotodega. Mitmetes mäluasutustes on käimas või juba lõpetatud suuremahulised fotokogude
digiteerimise projektid.
Digiteerimine pakub uusi võimalusi meie fotopärandist parema ülevaate saamiseks üksikute
kogude üleselt (nt Muuseumide Infosüsteemi muis.ee vahenduel), ent samas tuleb hoolitseda,
et digiteerimisega ei vaesustataks fotopärandit seda üksnes kujutatu teabeväärtusele
taandades. On oluline, et osataks väärtustada ka ajaloolise foto materiaalset külge, mõista
ajalukku jäänud või jäävate fototehnoloogiate kultuuriloolist tähtsust ja tähenduslikkust,
vormistuskultuuri jms mitte otseselt fotodel jäädvustatuga seonduvat.
Omaette probleemiks on erinevused eri tüüpi mäluasutuste (muuseumide, arhiivide ja
raamatukogude) protseduuriliste reeglite ja kogude koostamise ning haldamise põhimõtete
vahel, on paramatu, et erinevates asutustes käsitletakse ka hoitavat materjali asutuse
spetsiifikast lähtuvalt, ent fotopärandil on oma eripära, mille parema teadvustamise nimel tuleb
veel tööd teha.
Mittetulundusühingu Eesti Fotopärand asutamine, liikmed, eesmärk
Mittetulundusühing Eesti Fotopärand asutati 28. jaanuaril 2010 Eesti Rahva Muuseumis
fotonäituse "Tuhande sammuga..." (kuraator Jüri Karm) raames toimunud ümarlaual. MTÜ
kasvas välja 2008. a lõpust eksisteerinud samanimelisest google-grupist, mis koondab erinevaid
fotokogudega töötavaid ning muidu fotopärandi vastu huvi tundvaid inimesi. Meililistil oli 2010. a
üle 50 lugeja, kogu teabevahetus on veebis avalik. Ühingu asutasid 7 asutajaliiget, 2010. aasta
lõpuks oli ühingul liikmeid 12.
Nii meililisti kui ka ühingu eesmärk on esmalt luua aktiivne erialakogukond, mis on eelduseks, et
fotopärandi alast teavitustööd õnnestuks teha laiemalt, oskusi ja infot ka tavainimestele
vahendada, et nad oskaksid hinnata ja säilitada oma isiklikke koduseid fotokogusid, mis kõik
kokku moodustavad väärtusliku osa meie rahva ja riigi pildilisest ajaloost. Ühing soovib osaleda
ka mäluasutuste fotokogudele vajalike juhiste ning kirjeldamisviiside väljatöötamisel jms.
Kindlasti on plaanis ka rahvusvaheline koostöö, osaledes fotopärandile pühendatud
organisatsioonide tegevuses, luues sidemeid naabermaade fotokogudega tegelevate
mäluasutuste ja inimestega.
2010. aasta oli mittetulundusühingu Eesti Fotopärand jaoks ettevalmistav aasta, mille käigus
ühing ühtegi projekti veel ei algatanud. Ühingu juhatus esitas 1. augustiks 2010 taotluse ühingu
kandmiseks tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja. Taotlus rahuldati ning
mittetulundusühing Eesti Fotopärand kuultub 1. jaanuarist 2011 tulumaksusoodustuse saajate
hulka.
Sündmusi 2010. aastast
2010. aasta veebruaris valmis vabatahtlike abiga ning koostöös Tallinna Linnamuuseumi
Fotomuuseumiga veebikeskkond: “Eesti fotograafid 1844–1944. Elulooline andmebaas”
(www.linnamuuseum.ee/vana/fotomuuseum/eestipiltnik/).
Keskkond
loodi
eesmärgiga
struktureerida olemasolevate teabeallikate ja uurimistööde sisu vanemate eesti piltnike kohta
ning muuta see avalikult otsitavaks. Andmebaasis saab teha otsinguid fotograafide nime,
tegevuskoha ning tegevusaja järgi. Andmebaas on abiks erinevate mäluasutuste fotokogudega
töötajatele, ajaloolastele, fotohuvilistele. Andmebaas aitab dateerida fotosid, aitab määrata ning
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väärtustada ajalooliste fotode autorlust ning ärgitab uusi uurimistöid eesti fotopärandist ja
piltnikest. Seisuga 10.06.2011 on sisestusi 406 piltniku kohta. Toimetajad on vabatahtlikud.
2010. a kevadsemestril korraldas ühingu liige Eero Kangor Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis
erikursuse “Fotod ja nende kogumine – ajalugu ja arengusuunad”, mille raames lugesid loenguid
lisaks Eero Kangorile ka ühingu liikmed Tõnis Liibek, Vahur Puik ja Merilis Roosalu.
Loengukursusel osalejate praktiliseks ülesandeks oli eestikeelsesse Vikipeediasse artiklite
kirjutamine. Loodud artiklite näol oli loengukursusest seega ka laiem avalik kasu.
2010. a augustis valmis ühingu liikme Kadi Sikka kursusetöö raames Merilis Roosalu
juhendamisel
veebikataloog
Eesti
Ajaloomuuseumi
fotokogu
soolapaberfotodest
(soolapaberfoto.virtuaalmuuseum.ee), ka kursusetöö uurimuse osa on google-grupi vahendusel
jagatud. Soolapaberfotode veebikataloogi eest pälvis Merilis Roosalu Eesti Muuseumide
aastaauhindade konkursil “Aasta Koguhoidja 2010” tiitli.
Merilis Roosalu esitas 5. oktoobril 2010 ettekande Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi
konverentsil “Back to Analog: preserving audiovisual resources for digitisation and posterity”
Riias.
Ettekanne
pealkirjaga
“Photographs
in
our
hands”
(slaidid:
www.baacouncil.org/files/2010/merilis_baac2010.pdf) andis ülevaate vanadele fotodele
omastest kahjustustest ja nende tekkepõhjustest.
Oktoobri lõpus esitas Kadri Tüür MTÜst Muhu Kess taotluse Kultuuriministeeriumi programmi
"Saarte pärimuslik kultuurikeskkond" raames Muhu fotopärandi inventeerimisprojekti
läbiviimiseks, milles ühing oleks olnud koostööpartneriks. Taotlus ei leidnud kahjuks
rahastamist, aga ühingu juhatuse liige Jüri Karm käis siiski Muhus ühte suuremat
erakollektsiooni detsembris konsulteerimas.
10. novembril toimus ühingu üldkoosolek. Ajalooliste piltide portaali vanadpildid.net eestvedaja
Marko Mänd tutvustas tehtud tööd ja tulevikuplaane portaali arendamisel. Koosolekul otsustati
ka liikmemaksu suurus 2011. aastal, arutati ühingu tulevikuplaane. Seoses google-grupi
funktsioonide vähenemisega (ei ole enam võimalik teha alamlehekülgi jms) otsustati, et tuleb
luua ühingule oma veebileht.
Tõnis Liibek kaitses 16. detsembril Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis doktoritöö
"Fotograafiakultuur Eestis 1839–1895". See põhjalik uurimus on esimene omataoline ning
pakub alusmaterjali ka tulevasteks uurimusteks.
Jüri Karm koostas käsikirjalise juhendmaterjali “Fotode seisundi hindamisest”, milles analüüsib
fotode seisundi hindamist 4- ning 5-astmelisel skaalal ning pakub välja sobiva mudeli fotode
seisundi hindamiseks nii üksikjuhtumite kui ka massuuringute puhul.
Aasta jooksul peeti kirjavahetust ja kohtuti korduvalt seoses 2011. a sügiseks planeeritud
fotopärandi ülevaatenäitusega “Silmapilkline ülessewõte” (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi
hoones), mis kuulub Kultuuripealinn Tallinn 2011 raames toimuva Tallinna Fotokuu programmi.

MTÜ juhatuse liikmed Vahur Puik ja Merilis Roosalu osalesid 2010. aastal Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse korraldatud tasuta kolmepäevastel MTÜ-de baaskoolitusel. Vahur Puik käis
lisaks veel koolitustel "Arvestuspõhimõtted ja aruannete esitlusviis MTÜ-dele ja SA-dele",
"Edukas projektitöö" ning "Kultuuripärandi säilitamise õiguslikud alused" (koolitustel osalemiseks
ei kulutatud ühingu raha).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

02.02.2010

Raha

378

0

Kokku käibevara

378

0

378

0

Aruandeaasta tulem

378

0

Kokku netovara

378

0

378

0

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

02.02.2010 31.12.2010

02.02.2010 02.02.2010

Liikmetelt saadud tasud

678

0

Kokku tulud

678

0

Mitmesugused tegevuskulud

-300

0

Kokku kulud

-300

0

Kokku põhitegevuse tulem

378

0

Aruandeaasta tulem

378

0

Tulud

Kulud
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

02.02.2010 31.12.2010

02.02.2010 02.02.2010

Põhitegevuse tulem

378

0

Kokku rahavood põhitegevusest

378

0

Kokku rahavood

378

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

378

0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

378

0

Rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
02.02.2010

0

0

Aruandeaasta tulem

378

378

31.12.2010

378

378
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Fotopärand raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Tööjõukulud
(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 3 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2010

02.02.2010

12

7

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Eesti Fotopärand (registrikood: 80302761) 02.02.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VAHUR PUIK

Juhatuse liige

29.06.2011

MERILIS ROOSALU

Juhatuse liige

29.06.2011

JÜRI KARM

Juhatuse liige

01.07.2011

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

94129

Jah

Muuseumide tegevus

91021

Ei

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5034241

E-posti aadress

vahur.puik@eesti.ee

Veebilehe aadress

http://groups.google.com/group/eesti_fotoparand

