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Käsmu meremuuseumis – endises kaptenite koolis – teeb
tutvumisringi tosin turisti. Selle ühes ruumis peetakse aru Lahemaa
rannakülade mälumaastiku projekti järgmiste ülesannete üle.
Int ervjuud, mis on t eht ud rannakülas elavat e inimest ega nende
mälest ust est , peavad nii kauget est maadest t ulnud külalist e kui ka
kogukonna liikmet e jaoks nüüd lindist at ud saama.
Rannakülade mälumaast iku projekt i esimene ülesanne saada ajaloolised
jäädvust used kaust ade vahele on juba t äidet ud. Kult uuripärandi
spet sialist i Ave Pauluse et t epanekul on kaardist at ud nii külade ajalugu kui
ka olulisemad paigad, isikud, pärimuskandjad ja külaelanike
t radit sioonilised t egevusalad. Nüüd t uleb t egeleda niiöelda elava
pärimusega. A nu Karjat se Kolga muuseumist , A arne Vaik ja Triin S aks
Käsmu meremuuseumist ning võt t egrupi vedaja Tiit Lepik lähevad korjele,
et igas rannakülas salvest ada heli ja videolindile pärimuskandjaga kaks
kuni kolm t unniajast int ervjuud.
Käsmu meremuuseumi juht A arne Vaik üt leb, et t ema arvat es on sellist e
lugude koondamiseks viimane aeg. “Veel annab midagi pääst a, kui mõni
80aast ane muidugi veel mälet ab. S elle projekt iga oleks pidanud alust ama
juba 1970. aast at el. Kõik on selle ajaga maha surnud,” räägib Vaik, kelle
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sõnul huvit ab neid aeg alat es 1940. aast at est – seda võiks mälet ada
inimesed, kes t ol ajal olid lapsed.
Käsmu meremuuseumi juhat use liige Triin S aks lisab, et neil on plaanis
int ervjueerida 33 rannaküla elanikke ja säilit ada nende vaimne pärand.
Projekt i valit ud külad asuvad Vainupea, Pärispea ja Juminda poolsaare
piirkonnas.
Eesmärk on saada t eavet konkreet se ajaloolise paiga pärimusest ,
looduslikest pühapaikadest , elulaadist ja t ööt radit sioonidest külades –
kõigest , mida inimesed veel mälet avad. “Projekt ist peab sündima see
kasu, et kunagised väärt uslikumad kohad, kus on võimalik veel midagi
kait st a ja säilit ada, leit aks inimest e mälest ust e abil üles.
Oluline on, et mälumaast ik ja paikkondadega seot u, mis on olnud t äht is
inimest ele endile ja mida nad ka mälet avad, ei häviks.
Need kohad t uleb käia läbi, alat es kiigeplat sidest kuni
lubjapõlet uskoht adeni,” räägib S aks ja t oob näit eks viis Käsmu
laevaehit usplat si, millest inimesed leiavad üles heal juhul kolm.
Tema sõnul on oluline levit ada t eavet , mis t iht ipeale on vaid vähest el.
“Kui me ot sime infot omavat e inimest ega kont akt i, siis ärge palun sulgege
ust . Tahan julgust ada kõiki rääkima oma lugu,” üt leb S aks.
Kolga muuseumi juht A nu Karjat se lisab, et vanad inimesed ei soovi
t iht ipeale lugusid rääkida, kuna arvavad, et need ei huvit a kedagi. “A ga
nende lugude põhjal saame t egelikult endast ja oma käit umisest aru,”
üt leb Karjat se. Tiit Lepik soovit ab Käsmu meremuuseumiga ühendust
võt t a kõigil, kes on rannaküladest pärit või elavad seal ning mälet avad
sealseid inimesi, esemeid ja koht i kasvõi lapsepõlves kuuldud jut t ude
järgi. “Iga perekonna lugu on osa ajaloost ,” lausub Lepik, kelle sõnul on
praeguse projekt i käigus võimalik see info jäädvust ada.
Triin S aksa sõnul on nad väga t änulikud, kui inimesed soost uvad näit ama
ka oma fot oalbumeid. “Kui nad on nõus rääkima sinna juurde, kes on pildil
ja mis sündmus on jäädvust at ud,” lisab S aks. A jalooline fot omat erjal
sisaldab t iht i infot näit eks piirkonna kunagisest looduskasut usest .
Praeguse seisuga on juba esimene int ervjuu lint i võet ud. Jäädvust at ud on
Loksa küla mehe Lembit Laurendi mälest used, muu hulgas Tšehhi
“põrgust ” ja rongisõidust Vorkut asse.
Projekt i viimases et apis korrast at akse kogut ud mat erjal ning laadit akse
seejärel veebi üles. S eda plaanit akse näidat a Lahemaa rahvuspargi
kodulehel, maaamet i kaardirakenduses ja külade koduleht edel. Laiem
eesmärk on luua Lahemaa rahvuspargi int erakt iivne kaart , kust iga
huviline leiab projekt is osalenud küla ajaloolise ülevaat e. S amut i saab
veebis vaadat a vanu fot osid ja filmit ud int ervjuusid.
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