
C.R. Jakobsoni talumuuseumi hinnakiri 

 

Muuseumi külastuspilet Hind 

Täiskasvanule 4.00 € 

Sooduspiletid: 
 

Õpilased (alates 9 eluaastast) 2.00 € 

Üliõpilastele, pensionäridele 3.00 € 

Perepilet (kaks täiskasvanut ja kuni 18-aastased lapsed) 10.00 € 

NB! Pileteid müüakse peahoones 

Ekskursiooni juhtimine – giiditasu (gruppidele) Hind 

Peahoone ekspositsioonis eesti keeles (avame jaanuar 2021) 10.00 € 

Territooriumil ja taluhoonetes eesti keeles 10.00 € 

Peahoone ekspositsioonis võõrkeeles (soome, inglise, vene – avame jaanuar 2021) 20.00 € 

Territooriumil ja taluhoonetes võõrkeeles (soome, inglise, vene) 20.00 € 

NB! Ühe grupi suurus kuni 50 inimest. Ekskursioon palun ette tellida 5 päeva varem. 

Tasuta sissepääs näitustele 

 Kaheksa aastased ja nooremad lapsed (v.a. haridusprogrammid) 

 Laste gruppe saatvad õpetajad (10 lapse kohta 1 saatja, eelkooliealistel 8 lapse kohta) 

 Muuseumitöötajad töötõendi,  Muuseumiühingu või ICOM liikmepileti esitamisel 

 Turismigrupi saatja ja bussijuht 

 Kuni 16-aastane puudega isik ja tema saatja 

 Raske või sügava puudega isik ja tema saatja 

 Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud represseeritu 

tunnistuse esitamisel 

 Lastekodu lapsed 

Toitlustamine 

Selleks, et pakkuda Teile värsket ja just Teile valmistatud toitu on toitlustamine ainult 

ettetellimisel ja palume, et grupp valiks ühesuguse menüü (info: tel.445 8171 ja mob. 

58600025 või kurgja@maaelumuuseumid.ee). 

Menüüd saate vaadata SIIT 

http://www.kurgja.ee/toitlustamine/
http://www.kurgja.ee/toitlustamine/


Hobusõit Hind 

Hobusega sõitmine vankris (talvel reega) ettetellimisel 3.00 € 

 Telkimine  Hind 

Telkimine – 1 öö 1 inimene (lapsed alla 6 aasta tasuta) 3.00 € 

Piknik laagriplatsil  Hind 

Piknik laagriplatsil kuni 2 tundi muuseumipiletiga 

Küttepuude kasutamine laagriplatsil  Hind 

Küttepuude kasutamine laagriplatsil (lõkke, pliidi või grilli tarbeks) 5.00 € 

 Noorpaaride teenindamine  Hind 

Noorpaaride teenindamine-“Jakobsonlik paari panemine veskis” 0,5 tundi 50.00 € 

Perekondlikud koosviibimised rehes  Hind 

Perekondlikud koosviibimised rehes (pulmad, juubelid jt.) 1 inimene 

hind sisaldab: soe ja külm laud, kohv, kook, seltskonna suurus alates 20 kuni 60 

inimest. Hinnale lisandub rehetoa kasutamine vt. Ruumide, territooriumi ja inventari 

kasutamine. 

17.00 € 

Pulmade korraldamine  Hind 

Pakume abi pulmade korraldamisel 

registreerimiseks koht, toitlustamine 

hind 

kokkuleppel 

  

Ruumide, territooriumi ja inventari kasutamine Hind 

Klassituba 

 koolitunni, seminari, õppepäeva korraldamiseks 1 tund 

(toolid kuni 40 inimesele, koos laudadega 24 kohta)  

  lasteaialastele ja õpilastele õppetööks 

  

16.00 € 

  

hind 

kokkuleppel 

Peahoone saal (toolid kuni 40 inimesele) 1 tund 16.00 € 

Territooriumi kasutamine ürituseks 1 tund 

alates 8 tunnist 

13.00 € 

hind 

kokkuleppel 



Rehetoa kasutamine,  1 tund  (rehetuba saab kasutada koos muuseumi 

poolse toitlustamisega) 
20.00 € 

 Kogude kasutamine Hind 

Valguskoopiad 
Must-valge paljunduskoopia A 4 1-poolne 

Must-valge paljunduskoopia A 4 2-poolne 

0.20 € 

0.40 € 

Digitaliseerimine 
Skanneerimine 1 tk 

1.00 € 

Museaali filmimine teaduslikel eesmärkidel 

Museaali filmimine kommertseesmärkidel 

4.00 € 

16.00 € 

 NB! Museaali andmete publitseerimisel on avaldaja kohustatud viitama muuseumi 

kogule ja annetema publikatsioonist 2 eksemplari muuseumile. 

Tähtpäevade programmid 

(gruppidele- grupi suurus 15-50 inimest). Programmi läbiviimine võõrkeeles (soome, inglise, 

vene) lisatasu grupi pealt 5 €. 

NB! Programmidele vajalik eelregistreerimine               

Talulapse tegemised 4.00 € 

Vastlad talus 11. veebruar – 5. märts. Võimalus juurde tellida hernesupp 4.00 € 

Lihavõttepühad 8.-19. aprill 4.00 € 

Sügis talus 01-13. oktoober 5.00 € 

Mardi- ja kadripäev 11.-25- november 4.00 € 

Jõulud talus 01-22.detsember, võimalus tellida juurde soe toit 5.00 € 

Eesti Toidu aastaring talus (kogu aasta vastavalt tellimisele) 6.00 € 

Puidu kasutamine talus (kogu aasta vastavalt tellimisele) 4.00 € 

Töötoad 

(gruppidele- grupi suurus alates 10 kuni 20 inimest) 

Lõngast rahvusliku meene valmistamine (45 min.) 3.00 € 

Paelte punumine ja pulmatuttide tegemine (45 min.) 2.00 € 

Laastumaalimine (30 min.) 2.00 € 

Viltimine (1 tund) 2.00 € 



Hundinuia lehtedest nuku või looma valmistamine (45 min.) 2.00 € 

Terakuklite ja või valmistamine (1 tund) 4.00 € 

Kaerahelbeküpsiste valmistamine (1 tund) 3.00 € 

Sõira valmistamine (45 min.) 3.00 € 

Jogurti valmistamine (1 tund) 3.00 € 

Karaski valmistamine (1 tund) 2.00 € 

Veskileiva valmistamine (3,5 tundi) 5.00 € 

 

Tasuta külastuspäevad  

1.mai – Maaturismi ettevõtete avatud uste päev 

18. mai – Rahvusvaheline muuseumipäev 

Muuseumiöö (kell 18.00 – 23.00) 

1. juuni – Lastekaitsepäev (kuni 16 aastastele) 

21. juuli –  Avatud talude päev 

26. juuli – C. R. Jakobsoni sünnipäev 

 

SA Eesti Maaelumuuseumid on õigus teha hinnakirjas muudatusi ja sõlmida erikokkuleppeid. 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu!  

 


