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Austatud Riigikogu kultuurikomisjon

Teen ettepaneku lisada riiklikult oluliste kultuuriehitiste nimekirja SAAREMAA MUUSEUMI.

SAAREMAA MUUSEUM
...on oluline Saaremaale. Muuseum on maakonna suurim ja olulisim mäluasutus ja kogukonna
kooskäimise paik, mille eesmärk on tutvustada Saaremaad nii külalistele kui saarlastele endile.
Saaremaa muuseum aitab kaasa kultuurivaldkonna terviklikule arengule, soodustab kultuuri- ja
teiste valdkondade vahelist koostööd. Erinevate valdkondade, organisatsioonide ja loojate vaheline
sünergia on muuseumi arengukavaline eesmärk. Saaremaa muuseum on Saaremaa kui eripärase
looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi edendaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude
uurija, koguja ja vahendaja. Muuseum aitab kohalikel inimestel tunda ennast saarlasena ning
tekitada külalistes arusaamist saarlastest ja saarlusest. Muuseum on piirkonna turismimagnet, mis
meelitab siia inimesi mujalt Eestist ja tervest maailmast. Kuressaare linnus-kindlus on Saaremaa
sümbolobjekt.
...on oluline Eestile. Oma ekspositsioonide, rohkem kui 150 000 museaali ühiku ja hulga
ehitismälestiseks olevate hoonete ja rajatiste kaudu, jutustab Saaremaa muuseum suurt ja olulist
lugu Eesti ja eestluse kujunemisest ja olemusest. Saaremaa muuseum on värvikaks tõendiks, et ka
nn. ääremaa on oluline osa Eesti kultuuriruumist.
...on oluline Euroopale. Siin on eksponeeritud lugu Euroopa rahvaste ja riikide sajanditepikkusest
läbikäimisest, konfliktidest ja koostööst. Uus kavandatav ekspositsiooni üks osa - ülevaade Salme
laevmatustest on oma teemaga silmapaistev terve maailma kontekstis, viies traditsioonilise
viikingite rändeperioodi algusaja ligi sada aastat varasemaks. Ainus lahingumatus oma 42
eliitsõduri, relvastuse, luust kammide, mängunuppude, jahikullide, koerte jm leidudega on suurim
teadaolev laevmatus üldse, olles ka vanim purjelaevaleid Läänemeres. Sama tähelepanuväärne on
Saaremaa muuseumi hallata olev Kuressaare kindlus, mis on kui eksponeeritud läbilõige Euroopa
fortifikatsiooniajaloost ja –printsiipidest, mis on üks paremini säilinud omataolistest.
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Saaremaa muuseumi tänane ekspositsioon pärineb osaliselt 1985. aastast. Euroopa, Eesti ja
Saaremaa muuseum väärib enamat.

Täie austusega

/allkirjastatud digitaalselt/

Rita Valge
juhatuse liige
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