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Head inimesed, kes te olete oma kodu ja koduümbruse kauniks teinud. 

Meil on täna põhjust pidada ühte väikest juubelit. Oli see ju kümme aastat tagasi, 1998. aastal, kui 

president Lennart Meri algatusel hakati kaunima kodu auhindu andma. 

Palju õnne meile kõigile! Ja muidugi suur aitäh kõigile teile, kes te nende aastate jooksul olete 

kodukaunistamise liikumise eestvedajateks ja toetajateks olnud. 

Mul on väga hea meel, et nii rohkelt ja kõikjal Eestis on inimesi, kes tahavad ja oskavad oma kodu 

ning koduümbrust kaunimaks muuta. Minu tänu teile! 

Kaunist kodust algab kaunis riik. Selline riik, kus ei voha lepavõsa, vaid sirguvad noored tammed. 

Riik, kus metsa all ei laiuta prügimäed. Riik, kus aiad on otse, mitte kiiva vajunud. Riik, kus kenad 

bussipeatused ja külasildid sunnivad juhuslikke möödasõitjaidki külakeskusesse keerama. Riik, kus 

külakeskustes on näha, et siinsed inimesed hoolivad ja märkavad. See kõik näitab tahet olla tõeline 

peremees oma kodus, oma kodulinnas või kodukülas, oma riigis. 

Just selle tahte rõhutamiseks hakkame edaspidi kodukaunistamise auhindu üle andma kaunimateks 

tunnistatud omavalitsustes, külades või linnades. Kodanikuühiskonda iseloomustav tahe midagi ise 

ära teha, ise oma lähima ja kaugema ümbruse eest hoolt kanda, on jõud, mis võib liigutada mägesid. 

Me oleme seda näinud. 

Tänavu kevadel kümneid tuhandeid vabatahtlikke haaranud suuraktsioon “Teeme ära 2008” on 

kodanikualgatuse üks parimaid näiteid. Mahapõlenud Kolga rahvamaja taastamine kohalike elanike 

ja omavalitsuse toel on teine näide. Ja selliseid lugusid on Eestis järjest rohkem ja see teeb rõõmu. 

Prügist ja ahervaremeist puhas maa muudab meid endidki paremaks, sisemiselt klaarimaks. 

Tänaste auhinnatute seas on ka kortermaja Vee tänav 23 Pärnus. Väga tore! 

Ma arvan, et just kortermajad ning põldudele ehitatud uusrajoonid võiksid olla enam ja enam 

aktiivsemad kodukaunistamise liikumises. Sealgi kasvavad lapsed vajavad ilusat koduümbrust ja 

täiskasvanute kohus on seda neile pakkuda. 

Kaunis kodu ei ole vaid ilus aed ja ülevärvitud maja. Kaunis kodu on midagi enamat. See on 

kodutundega kodu, millest õhkub koldesoojust ning mille heast käekäigust ja edasikestmisest 

hoolivad üheskoos erinevad põlvkonnad. 

Hoidkem meie Eesti kodusid. 

Elagu Eesti! 


