
Vaateid maakonna n-ö kultuurkihtidesse

Rapla 1902. Kõrts, apteek, arstimaja ...
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Kuidas pilt elama hakkab

Kogukonnakohtu ette astusid Rapla kaupmees Treublut ja tema emand: üks Raikküla mees Jüri
Pöörkoja tungis neil üle leti nende kaubakambri ja niipea, kui kõrtsiemand selja pööras, asus saia
vargile. Kui teda ära aeti, käratses ja tungis veel kord üle leti, varastas võtmekimbu ära. Emand
jooksnud talle järele maanteel kuni apteegini, tõmmanud ta hobuse seljast maha ja toonud tagasi
kõrtsi. said kimbu tagasi. Poodi sisse tulles jälle käratses, et nemad ei või ei poes ega kõrtsis kau-
belda, sõimanud kaupmeest, et tal pole oma kaup, vaid Tallinna Rottermanni kaup.
Jüri ise ütleb, et oli purupurjus ja ei tea midagi. Kohus tahtis ta keiserliku hagenrichteri härra
kätte saata, aga mehed leppisid omavahel ära.



Kuidas maakonna pilt elama hakkab



Mis meid koos hoiab? Muu hulgas

Kõik me oleme:
1) ühiskonna

liikmed
2) kultuuri

kandjad

Mis on kultuur?
Väärtuste ja normide, vooruste, müütide ja tabude kogum, mis korrastab
inimese hoiakuid ja suhtumist, mõtlemist ja käitumist.

Üldinimlik kultuur

Rahvuskultuur

Omakultuur

Identiteet, kultuuriteadvus – samastumine soo, vanuse, rahvuse, perekonnaseisu, suhete, isamaa
teadvustamise, maailmavaate ja palju muu põhjal.
Identiteedi hägustamine on kultuuri lõhkumine.

Kui kultuuriseosed purunevad, ei saa iseregulatsioon toimida
ja inimestest saavad manipuleerimise objektid.

Ühiskonna esindamiseks
peavad olema vastavad
volitused (nt peaminister,
president jt)

Ühiskondlik regulatsioon
toimib kirjutatud reeglite
alusel.

Kultuuri esindajaks on igaüks nii
kodus kui võõrsil, kogu aeg.

Kultuurist johtuv regulatsioon
toimib kirjutamata reeglite alusel.

!



Heinrich Aasamaa

Lipstu
Karitsu

Eesti loodusmuuseumi kogu
soontaimede herbaariumis 90 000
eksemplari. Suurim erakogu (üle 30
000 eksemplari) Heinrich Aasamaalt.
(Eestis võililleliike üle 100, tulikaid
üldse 400 liiki)

Arnold Rehtsalu

Igaühe teod 1.

Kõige vabama
mõttelennuga mesinik.
Eesti mesindusmuuseum,
tarud murakarabadedesse
jne.



Kui ükskord on Lahemaa
rahvuspark
loodusesõpradele avatud,
siis peaksime nägema
seal tema käekirja.
SIRP JA VASAR nr . 48 ( 1512 ) 1 .

detsember 1972

Linda Soomre Lidia Pettai

JalaseKehtna

1994 toonane Briti suursaadik annab
üle Briti Impeeriumi V järgu ordeni.
Kaks aastat hiljem kutse Inglise
kuninganna vastuvõtule.
35 aastat Tallinna Siselinna kalmistu juhataja
(Aleksander Nevski, Kaarli ja sõjaväekalmistu).
Päästis 15 Eesti Vabadussõjas hukkunud inglise
mereväelase hauad + 2 Eesti kindrali hauad.
11. novembrit tähistatakse Suurbritannias erinevates
relvakonfliktides hukkunud sõdurite mälestuspäeva-na.
Eestis tavaks heade sõnadega meenutada ka Linda
Soomret...

Igaühe teod 2.



Alide Lumberg, merebioloog, oli 1960
ainus merezooplanktonoloog Eestis.
Äärmise korrektsusega tehtud
uuringud, unikaalsed
aastakümnetepikkused andmeread
Soome lahest. (sünd Tln, kolis pea
Kabala kanti)

Ilmar Kleis,
metallide
energeetilise
erosiooni teooria
looja

Anne Kahru
akadeemik
Eesti nanotoksikoloogia
koolkonna rajaja (sünd
Prn-Jaagupi, koliti Rapla)

Ülo Lille
akadeemik, keemik,
biotehnoloogia

Artur Lind, akadeemik,
molekulaarbioloog,
Eesti molekulaar-
bioloogia rajaja,
noorpõlv Uuskülas

Tarmo Soomere,
akadeemik TA president,
mereteadlane

Igaühe teod 3. (ehk kuidas maakond muutub suuremaks)

Kaljo Valgma
Eesti kardioloogia
üks alusepanijaid

Rudolf Tamm
sordiaretaja, Jõgeval
Pihali kodutalu järgi
aasnurmik Mikuri

Kallio Kildema,
geograaf, muldade
kivisuse määramise
metoodika ja tabelid,
mida kasutatakse
tänaseniErnst Julius Saareste,

otorinolorüngoloogias
kirurgilise suuna ja
koolkonna rajaja
(Kuudal)

Arnold Pukk,
Tallinna
botaanikaaia
üks rajajaid

Erich Kuus, radioloog,
just Raplas alustas
varase maovähi
uuringuid

Vello Vare,
sõjateaduste
doktor,
eestikeelse
sõjandustermi-
noloogia looja
(Kädva)

Albert Valdes, eestikeelse
meditsiiniterminoloogia looja

Paul Prodo,
mehhaniseeritud
alusturbatootmise
juurutaja Eestis

Pille Kippar,
folklorist, Eesti
loomamuinasjutud!

põllumajandusteaduste
keskused maakonnas
läbi aja



Tänased ajalehed

Jne...
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Lõpetuseks ja
aitäh
kuulamast




