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Ajalugu on teeviit tulevikku, ajalugu on homse päeva võti, lausus president Lennart 

Meri Hanila valla muuseumi avamisel. President rõhutas, et Eestit ehitades on esiisadelt 

õppida elutarkust ja visadust. „Me oleme õppinud lootuste säilitamise rasket kunsti,“ ütles 

president. Ta nimetas, et August Tampärgi kogu on sümboolne mälestus sõjaeelsest Eesti 

Vabariigist. 

President Meri soovis Hanila muuseumi direktorile Laine Veskerile palju edu 

muuseumiteekonnal, muuseumile soovis ta palju teadmishimulisi külastajaid. President 

avaldas lootust, et ajalugu sisendaks vallale jõudu ja uhkust, eneseusaldust edasi minna. 

„Soovin, et ajaloo võimsad juured toidaksid eesti võimsat ja uhket küla,“ lõpetas president 

oma kõne. 

Lääne Maavanem Hannes Danilov nimetas avatud muuseumi tükikeseks ajast, mida on 

püütud Hanila rahvaga jäädvustada. „See tükike aega on meile tarvilik selleks, et saaksime 

aru, kes on meie ees käinud,“ rääkis maavanem oma kõnes. Maavanem kinkis muuseumile aja 

mõõtmise kella. Seni mõõtis muuseumi aega Porsiku kusta seinakell, mille Laine Vesker 

külaliste tulekul käima pani. 

Mitu tundi kestnud avatseremoonial avaldasid muuseumi rajamisega seotud inimesed 

tunnustust August Tampärgile ja tänasid Laine Veskerit tehtud töö eest muuseumi loomisel. 

„Minu sõnad täna saavad olla ainult tänusõnad,“ ütles muuseumi direktor Laine Vesker kõiki 

muuseumi rajamisele õla alla panijaid tänades. „300 inimest käis siin talgutel,“ kinnitas 

Vesker ja lisas, et valla poolt on olnud muuseumi rajamisel suur abi. 

Avamisel lõid meeleolu Kõmsi algkooli lasteansambel „Kullerkupud“ rahvalike mängude ja 

lauludega. Vallarahvale ja külalistele esines tütarlastekoor „Ellerhein“. 

„Siin on Porsiku köievändad, seal on õlletegemise riistad, edasi on Kustase kiviveovanker ja 

härjaader,“ tutvustas Heinz Valk presidendile ja külalistele Hanila muuseumi eksponaate. 

Peale muuseumi avamist andis „Ellerhein“ restaureeritavas Hanila kirikus kontserdi, mis 

jätkus hiljem vastavatud muuseumis. 

Samal ajal kontserdiga kirikus oli kutsutud külalistele kaetud laud saja-aastase koolimaja 

kõrvale hiljem ehitatud koolihoones. 

Hanila muuseumi avamisele oli tuulisest ja jahedast sügisilmast hoolimata saabunud umbes 

kolmesajainimeseline rahvahulk, nende seas palju kultuuri- ja avaliku elu tegelasi. 

 

 


