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SA Eesti Maaelumuuseumid 

C.R. Jakobsoni talumuuseum 
HINNAKIRI 

Alates 03.01.2022 

 
Teenus Ühik Hind 
Pääsmed   

Täiskasvanu tk 6 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

tk 4 € 

Perepääse (2 täiskasvanut ja 16.a ja nooremad lapsed) tk 12 € 

Eesti lasterikaste perede perepääse perekaardi esitamisel tk 6 € 

Eesti Maaelumuuseumide ühispääse1   

Täiskasvanu tk 12 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

 
tk 

 
8 € 

Perepääse (kuni 2 täiskasvanut ja kuni 18. aastased 
lapsed) 

tk 24 € 

Tasuta sissepääs näitustele (v.a. programmid ja 
sündmused) 

  

8. aastased ja nooremad lapsed (v.a. haridusprogrammid, 
sündmused) 

tk tasuta 

Laste gruppi saatvad õpetajad (eelkooliealistel lastel 1 
saatja iga 8 lapse kohta, õpilastel 1 saatja iga 10 õpilase 
kohta) 

tk tasuta 

Eesti muuseumide töötajad (tõendi esitamisel) tk tasuta 

Eesti Muuseumiühingu liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

ICOM-liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

Ajakirjanikud (pressikaardi esitamisel) tk tasuta 

Laste- ja turvakodude ekskursioonigrupid tk tasuta 

Turismigrupi saatja ja bussijuht tk tasuta 

Raske või sügava puudega isik (tõendi alusel) ja tema 
saatja 

tk tasuta 

16. aastane või noorem puudega laps (tõendi alusel) ja 
tema saatja 

tk tasuta 

Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga 
võrdsustatud isikud represseeritu tunnistuse esitamisel 

 
tk 

 
tasuta 

18. mai - Rahvusvaheline muuseumipäev2  tk tasuta 

26. juuli – C.R. Jakobsoni sünnipäev2 tk tasuta 

Giiditeenus3   

Giiditeenus eesti keeles 1,5 h  30 € 

Giiditeenus võõrkeeles (inglise, vene)  1,5 h 35 € 

Hobusõit (ettetellimisel)   

Hobusõit territooriumil osaleja 5 € 

Ratsutamine territooriumil (kestus 7-10 min) osaleja 5 € 
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Haridusprogrammid4   

Talulapse tegemised (kogu aasta vältel, kestus 1,5 – 2 h) osaleja 7 € 

Vastlad talus (kestus 1,5 – 2 h, võimalus tellida juurde 
hernesuppi) 

osaleja erihinnaga 

Lihavõttepühad (kestus 1,5 – 2 h) osaleja 7 € 

Sügis talus (kestus 1,5 – 2 h) osaleja 7 € 

Mardi- ja kadripäev (kestus 1,5 – 2 h) osaleja 7 € 

Jõulud talus (kestus 2 h, võimalus juurde tellida 
toitlustus) 

osaleja erihinnaga 

Eesti Toidu aastaring talus (kogu aasta vältel, kestus 2,5 – 
3 h) 

osaleja 10 € 

Puidu kasutamine talus (kogu aasta vältel, kestus 1,5 – 2 
h) 

osaleja 7 € 

Haridusprogrammid täiskasvanutele osaleja 15 € 

Laudalive (virtuaalne) grupp 30 € 

Haridusprogramm „Sügis purki“ osaleja 7 € 

Sünnipäevad, elamused   

Laste sünnipäevaprogramm (3-12.a., kuni 20 last)5 2,5 h 75 € 

Täiskasvanute sünnipäevaprogramm (kuni 20 in.) 2-3 h 160 € 

Elamusprogramm nr 1 (2 tegevust, tegevused valikus – 
kokkamine, käsitöö, meisterdamine, maaeluline tegevus) 

osaleja 5 € 

Elamusprogramm nr 2 (3 tegevust, tegevused valikus – 
kokkamine, käsitöö, meisterdamine, maaeluline tegevus, 
näituse külastus) 

osaleja 8 € 

Elamusprogramm nr 3 (4 tegevust, tegevused valikus – 
kokkamine, käsitöö, meisterdamine, puutöö, maaeluline 
tegevus, näituse külastus) 

osaleja 15 € 

Pulmad   

Jakobsonlik paaripanemine veskis 0,5 h 50 € 

Ruumide kasutamine   

Rehetuba, 20 – 60 inimest, projektori kasutamise 
võimalusega  

 
1 h 

 
20 € 

Telkimine (alla 6. aastased lapsed tasuta), 1 öö in. 5 € 

Piknikuplatsi kasutamine 1 h 20 € 

Küttepuude kasutamine laagriplatsil (lõkkel, pliidil, grillil) 50 l  5 € 

Territooriumi kasutamine üritusteks 8 h 500 € 

Veski (suvel) 1 h 20 € 

Elumaja kelder 1 h  20 € 

Elumaja ülemine saal 1 h 25 € 

Kogude kasutamine   

Mustvalge paberkoopia, faili väljatrükk, A4 lk 0,30 € 

Mustvalge paberkoopia, faili väljatrükk, A3 lk 0,50 € 

Värviline paberkoopia, faili väljatrükk, A4 lk 0,50 € 

Värviline paberkoopia, faili väljatrükk, A3 lk 0,80 € 

Digikoopia dokumendist, 600/800 dpi, TIFF lk 3 € 

Digikoopia fotost, 600/800 dpi, TIFF tk 3 € 

Audiovisuaalse materjali kopeerimine  tk 1 € 

Arhiivisäiliku digiteerimine pdf-failiks 300 dpi tk 3 €+0,30 €/lk 

TIFF-faili töötlemine ja kujundustöö 1 h 15 € 
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Teenused annetajatele tema annetatud materjalidega 
seotud, teistele mäluasutustele 

  
tasuta 

Museaali laenutus ööpäev 20 € 

Pildistamine kommertseesmärkidel kord 10 € 
 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.  

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

1 Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel, C.R. Jakobsoni talumuuseum Kurgjal, Tori 
Hobusekasvandus Toris. Ühispääse võimaldab sissepääsu 6 kuu vältel alates ühispääsme 
väljastamise kuupäevast Eesti Põllumajandusmuuseumi, C.R. Jakobsoni Talumuuseumi Kurgjal 
ja Tori Hobusekasvandusse.  Ühispilet ei kehti muuseumide tasulistel suur- ja erisündmustel. 
Ühe inimese ühispääse on personaalne. 

2 Välja arvatud turismigrupid ja tellitud/eelbroneeritud sündmustel osalejad 
3 Giiditasu grupile, lisandub pääsme hind, grupp kuni 30 inimest; 1,5 h 
4 Osalemine eelregistreerimisega, kestus 1,5 h. Grupi saatjad pääsevad muuseumisse tasuta: 25 

õpilase kohta kuni 3 õpetajat. Ülejäänud saatjad tasuvad õpilastega samaväärse hinna. HEV 
õpilastel tugiisikud tasuta. 
Ühes haridusprogrammis saab osaleda 10-25 last. Kui grupp on suurem, jagame seltskonna 
rühmadeks või leiame mõne muu sobiva lahenduse. Miinimum osalejate arv on 10. Kui õpilasi 
on vähem (välja arvatud erivajadusega koolidest), kohaldub grupile haridusprogrammi 
miinimumtasu (60 €, „Eesti toidu aastaring“ programmile 90 €). 
Erihinnad kuulutatakse välja koos programmide toimumise teavitusega. 

5 Hinnas sisaldub ruumide rent 2 h, lisatasu eest saab tellida ruumide kasutust pikemaks kui 2 h, 
ruumide kaunistamist, meisterdamist ja toitlustust (erimenüü lastele). Rohkem kui 20 lapse 
osalemine erikokkuleppel. 

 


