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Ragnar Kond
Toimetas Rutt Ernits

President Toomas Hendrik Ilves pani Viljandimaal Tarvastu vallas aluse Eesti muinsuskaitse
seltsi algatatud uuele traditsioonile - süüdata vabariigi aastapäeva kuul veebruaris Eesti
suurkujude haudadel küünlad.

Mustlas algas ka kultuuripärandi aastale pühendatud pärandiralli kõigis Eesti maakondades,
mida veavad muinsuskaitseamet ja Eesti vabaõhumuuseum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viljandimaa Tarvastu vald on esimene, kus kultuuripärandi raames küsitakse, mis on pärand,
kellele see kuulub ja kuidas seda hoida. Muinsuskaitseameti juhtide sõnul kasvab Eestis huvi
vanu hooneid korrastada. Täna alanud pärandiralli jõuabki just neisse paikadesse, mille
kultuurilugu on kogu Eesti jaoks oluline.

"Võtame kas või kirikud, kus mitmel pool enam kogudusi pole. Mis neist tühjaks jäänud hooneist
edasi saab? Või ka mõisasüdamed. Teemasid, mida pärandiralli raames tutvustatakse, on
muinsuskaitseameti poolt palju - see hõlmab nii arheoloogiat, hoonestust, mis on meil kaitse
alla võetud kui ka veealust pärandit," ütles muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja Tarvi Sits.

Tarvastu vallas osatakse väärtuslikku enda ümber päris hästi märgata ja esile tuua.

"Et kultuur jõuaks lasteni, on Tarvastu gümnaasiumi õpilased teinud Tarvastu kultuuriloost
mitmeid mänge - lauamänge, puslesid -, et maast-madalast süvendada rahvuslikkust. Meie
koolis on ka väga paljud õpilased teinud uurimustöid oma suguvõsast ja kodukohast," lausus
Tarvastu gümnaasiumi abiturient Anett Esnar.

25-aastase Eesti muinsuskaitse seltsi ettepanekul viivad nüüdsest kooliõpilased üle Eesti
veebruaris oma kodukandi surnuaedades puhkavate riigitegelaste, kunstnike, kirjanike ja teiste
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tuntud inimeste haudadele küünlad.

Tarvastu on uue tava alguseks sümboolne paik, sest siinsel kalmistul puhkavad muinsuskaitsja
Helmi Üprus, esimese olümpiamedali võitnud eestlane Martin Klein ning skautluse eestvedaja
Harri Haamer.

"Säilitame ja austame oma kultuuripärandit selleks, et minna edasi, sest ega see meie
kultuuripärand pole mineviku tarvis, see on meie oleviku ja tuleviku tarvis," lausus Ilves.

Kultuuripärandi aasta kõige olulisem osa on teadvustada iseendale, millised on meie
kohustused, märkis president.

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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