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Head kodukaunistajad!
Kallid sõbrad!

  

  

Mul on hea meel tervitada teid Viljandis, minu kodumaakonna keskuses. Viljandi linnas
jalutades või mööda Viljandi- ja Mulgimaad sõites näete, kui kauniks see piirkond on viimase
kümnendi jooksul muutnud. Pöörake sisse näiteks Tarvastu valda, mis tänavu saab Viljandimaa
kaunima omavalituse auhinna ja te näete millise hoole ja armastusega suhtutakse oma
kodukanti.

      

See kõik ei ole tekkinud üleöö või iseenesest. See on olnud järjekindla töö tulemus, mida on
tehtud ka vaatamata kitsastele ja rasketele aegadele, kuid alati südamega.

  

Kaunis kodukoht ei ole olnud ainult linna- või vallajuhtide mure ja hool. See on kõigi elanike töö
ja kindlasti ka arusaamine, et palju parem ja turvalisem on elada, kui kodu on korras ja tänav
puhas. Korrastatud ümbrus on ju osa paremast elukeskkonnast, mis aitab kaasa piirkonna
arengule ja elanike soovile siin elada ja ka ise midagi head ära teha.

  

Muidugi on selleks vaja eestvedajaid, kohalikke tublisid külavanemaid või seltsiliikmeid, häid
linnakodanikke, kes tahavad oma kodupaiga paremaks teha ja on valmis selleks ise käed külge
lööma. Üksi on väga raske midagi paremaks teha, kuid koos saame muuta oma kaaskondsete
mõttelaadi ja suhtumist oma kodukohta. See on kodukaunistamisliikumise üks eesmärke ja
tulemusi.

  

Täna näeme siin taas, kui palju on Eestis selliseid tublisid ja hoolivaid inimesi. Ning te teate ka
väga hästi, kui palju tööd ja hoolt see kõik nõuab.

  

Kodukaunistamine ei ole ju mitte ainult oma kodu korda tegemine, see on oma küla või linna
eest hoolitsemine. See on oma ümbrusest ja oma maast hoolimine. Selleks ei lähe tarvis suurt
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raha, selleks läheb vaja märkamist, tarkust ja ühist vaeva.

  

Meie linnade kaunitesse puitasumitesse ei pea ehitama sinna sobimatuid betoonist hooneid,
mis rikuvad piirkonna oma näo. Oma kodu korda tehes peame arvestama kohapealseid
traditsioone, Eestisse sobivaid ehitusstiile ja materjale. Siinsamas Viljandi Kultuuriakadeemias
õpetatakse juba mõnda aega rahvuslikku käsitööd, muuhulgas rahvapärast ehituskunsti ja selle
üle on mul väga hea meel. Sest ühelt poolt hoiame nii elus ja anname edasi meie pärandit ja
teisalt aitame muuta meie kodu kaunimaks just Eestile omasega.

  

Miks ma sellest räägin. Räägin seetõttu, et see on ka osa kodukaunistamisest, oma piirkonna
traditsioonide ja eripärade arvestamine.

  

Head sõbrad!

  

Täna tahan ma tänada teid. Tänada selle eest, et tänu teie tööle on Eesti saanud palju
ilusamaks ja puhtamaks. Saanud kodusemaks. Kodus ei vedele praht maas ja ka ukse taha ei
kallata laga. Teie teate seda väga hästi, te olete Eesti heaks teinud palju ning selle eest olen
ma teile äraütlemata tänulik.

  

Suur tänu teile parema Eesti loomise eest!
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