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Milleks?
Saaremaa vald soovib koondada Saaremaa gümnaasiumi 
õpilase jaoks teadmise, kogemuse, inspiratsiooni parimast, 
mida pakuvad Saaremaa(ga seotud) ajalugu, loodus, 
(rahva)kultuur, kunst, kirjandus, teadus, ettevõtlus, sport, 
meedia, ühiskonnategelased



Milleks?
Saaremaa gümnaasiumi õpilane saab võimaluse 
teadvustada ja mõtestada (oma) Saaremaa pilt, leida oma 
Saaremaa pildile uut ja inspireerivat 

(mitte õppida Saaremaad ja saarlaseks olemist n-ö 
selgeks, isegi mitte saada ammendavat ülevaadet 
Saaremaa igast valdkonnast)



Mis?

saarlus on regionaalne identiteet, 

mida saab käsitada ressursi ja väärtusena

saarlus kui identiteet on muutuv, taasloodav, konstrueeritav, 
mida on loonud eilsed saarlased ja loovad tänased ja 

homsed saarlased



Mis mõjutab regionaalset 
identiteeti? 

Keskkondlik tahk



Mis mõjutab 
regionaalset 
identiteeti? 
Kultuuriline tahk



Mis mõjutab regionaalset 
identiteet? Sotsiaalne tahk



Mis mõjutab regionaalset 
identiteeti? Tunnetuslik tahk



Kes kirjutas nii kooliõpilasena Saaremaal?
Kas on veel kuskil see kadakaaru, muru täis madalaid lillasid ohakatutte, mis näisid nii 
enneolematult ilusad? Soojas vihmasajus olid nad sädelevad ja pehmed, nende 
okkalised lehedki olid pehmed. Panin neile oma palja jalatalla, et ka tema neid näeks.

Ja mõtlesin: keegi teine ei tea seda, pole seda iialgi tundnud! Panin oma näo vastu 
vihma sõrmeotsi. Ja tajusin nende teravaid ning ühtlasi hajuvaid puudutusi.

See oli nagu purjusolek. Endasse mittemahtumine. Ses oli jagamatuse piina. 
Üksindusehäda. Marraskil ning narmendavat uhkust.

Olin laps ja mitte enam laps. Elasin iseendaga ja loodusega. Ma pelgasin inimesi. 
Pelgasin ja igatsesin läbikäimist nendega, mingit ürgset suhet nagu muu loodusega.

Aga võib-olla pole tõesti keegi teine peale minu kunagi tundnud seda muru, neid suuri 
lillasid õienupp-ohakaid, enneolematult ilusaid, seda vihma?

Ja ma võiksin selle inimestele anda, et mul oleks mingi läbikäimine nendega, 
armastus?



Debora Vaarandi kirjanikuna:
Leidsin paberite hulgast selle kirjapaneku ja jäin ta kohal mõttesse: kas ei kajastu ses 
loomeimpulss? Looming kui suhtlemisvorm? Väljapääs üksindusest? Võib-olla. 

Murdeiga on avastuste aeg, suurim ellu sööst ja eluaplus. Ja alatine enesevaatlus ning 
küsimus: kes sa oled? Ei saada ega saada selgusele, sest kogu aeg sinus midagi 
muutub, puruneb, sünnib. Nahk on aga ülihell, kõik riivab, teeb haiget. Ümbritsev 
maailm asub suurde vastasseisu, ta on ehmatavalt ebatäiuslik ja ründamishimuline.

Püha maailmavalu, unustatud, mahasalatud, välja naerdud ja siiski püha maailmavalu!

Jõutakse äratundmisele enesest kui indiviidist, ainulaadsest, teistest erinevast olendist. 
Suhted kaasinimestega kaotavad oma igapäevase endastmõistetavuse: kes nad on, 
need teised? Nad peletavad eemale ja tõmbavad ligi. Veel pole mõistetav osadus ja 
lepitus, ja ligimene on muidu üks vanaaegne sõna, millel pühapäevakooli imal maik.

Debora Vaarandi tekst Endel Priideli kogumikust "Teose sünd", 1976.  







Millest lähtudes?
● 50% minevik (pärand, ajalugu); 25% olevik (praeguste saarlaste 

mõtted, tööd ja tegemised); 25% tulevik (demograafia, trendid, ka nt 
ülikoolis Saaremaa valimine uurimistöö teemaks)

● mitte piirduda kõige tuntumate nimedega, vaid tuua välja ka 
vähemtuntuid

● mehi ja naisi enam-vähem võrdselt kajastada
● sihtgrupist lähtuvad teemad: noorus, kool, eneseotsinguid ja 

-leidmised, sõbrad ja pere, meeldejäävad hetked jne



Kuidas?
● lugemiseks novelle, jutustusi, luulet, artikleid; pluss muusika 

kuulamine, dokumentaalfilmi/näidendi/fotode vaatamine, jalutamine 
linnas ja looduses, kunstiteoste analüüs, ekskursioon ettevõttesse 
jm organisatsiooni, näitusele, intervjueerimine

● arutelu, analüüs, kirjutamine (päevik, essee), visandamine 
(mõttekaart, teekond, ajajoon), fotografeerimine, filmimine, laulmine, 
luuletamine, loovkirjutamine



Näiteid:







Mida veel?
Linnaruumi veebimäng: Kuressaarega seotud tekste tuleb 
lugeda, kuulata muusikat, vaadata pilte, leida vihje ja 
otsida üles sellega seotud koht koordinaatide järgi. 
Võimalik kasutada ka giididel.



Minu Saaremaa





Tänan! 
merit.karise@gmail.com


