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Helve Tamm

  

  

Möödunud kolmapäeval olid siinse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni
poolt välja valitud kaunite kodude ja objektide rajajad kutsutud Jõgeva maa-valitsusse, et võtta
vastu maavanema tunnustus ja tänu tehtu eest. President avaldas väljavalituile tunnustust
pühapäeval Pärnus.

      

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni esimees ja Jõgeva maavalitsuse
haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann tunnistas, et kõik kohalikud
omavalitsused olid oma kandidaatide esitamisel väga aktiivsed. Seitse omavalitsust esitas sel
aastal kokku lausa 12 kandidaati, kelle hulgast parimate väljavalimine kujunes komisjoni
liikmetele päris raskeks ettevõtmiseks.

  

"On väga tore tõdeda, et omavalitsused tahavad tunnustada neid, kes on rajanud endale ilusa
kodu või ümbruse, et nad näevad ja panevad selliseid asju tähele," nentis Tegelmann.

  

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõševi sõnul on äärmiselt tore, kui inimesed tahavad luua enda
ümber kauneid aedu, ehitada üles ilusa kodu, sest just kodu on see, mis tõmbab noori tagasi
sünnikohta ja hoiab hingejuuri mingis paigas.

  

"Siin on eestlaste jonn, olla nagu naaber või naabrist parem, positiivne ja seda suhtumist võiks
tõesti propageerida," leidis maavanem, tänades kõiki kodukaunistajaid soojade ja südamlike
sõnadega.

  

Komisjoni liige Põltsamaalt Külliki Mattisen kirjeldas kõiki valitud objekte kui hästi kujundatud ja
ümbritsevaga kooskõlas olevaid kohti. Tema sõnul ei olnud keegi pingutanud üle asjade
üle-kuhjamisega, pigem kasutati minimalistlikke võtteid, mis lõppkokkuvõttes viisid maksimaalse
tulemuseni.
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Esitatud kaunite objektide kandidaadid konkureerisid neljas kategoorias: kaunis kodu ehk
eramu, kaunis tervisespordirajatis, kaunis omavalitsus ja kaunis tööstusmaastik. Siinkohal tuleb
uhkusega öelda, et Põltsamaa piirkond sai tänavu tõeliselt tunnustatud. Nimelt tunnistati kauni
kodu kategoorias parimaks Põltsamaa linnast perekond Kukke ja Põltsamaa vallast perekond
Sügiste kodu ning kaunimaks tööstusmaastikuks AS Põltsamaa Felix. Kaunimaks
tervisespordirajatiseks valiti Kuremaa terviserajad Jõgeva vallas, omavalitsuste hulgas tunnistati
kaunimaks Pala vald ning kauni kodu tiitli said ka Leili Allingu kodu Palamuse alevikust ja
perekond Eresi kodu Nõva külast Pala vallast.

  

Perekond Kukke pereema Kairi rääkis, et kiituse vääriliseks peetud laste mänguväljak rajati
ennekõike oma kahe lapse jaoks. Rajati neile ala, kus oleks mõnus vabalt joosta ja
kõikvõimalikke mänge mängida.

  

"Nüüd käib seal mängimas ka palju nende sõpru," muigas ta.

  

Teisedki kokkukutsutud tunnistasid, et kodukaunistamist tehti suure armastusega ning
ennekõike lähtuti kodu ilusaks ja armsaks tegemisest ja seda konkreetselt oma pere jaoks.
Teiste inimeste imetlus ja tunnustus on lisaboonus tehtule.

  

Kodukaunistamise traditsioon sai alguse 1936. aastal 23. aprillil. Siis moodustati Hoogtöö
peakomitee, kuhu kuulusid kõik ministrid, piiskop ja paljud teised avaliku elu tegelased.
Propageeriti oma kodude ja ümbruse kaunistamist ning kordategemist. Ajalehtedes avaldati
mitmeid nippe ja juhiseid, kuidas segada kokku värve ja kuhu istutada puid. Korraldati ka
kampaaniaid tasuta värvide jagamiseks. Samas selgus, et ilupuude hankimine polegi nii lihtne,
mistõttu aastatel 1937-1938 oli Eestis selle tarbeks rajatud üle 300 puukooli.

  

Ajaloo keerdkäikude tõttu soiku jäänud kodukaunistamise äratas 1997. aastal taas ellu
president Lennart Meri. Nüüd on igas maakonnas moodustatud komisjon, kes käib tutvumas
esitatud kandidaatidega ning valib nende hulgast välja parimad.

  

Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnustas parimatest parimaid kodukaunistajaid
pühapäeval Pärnus kontserdimajas.
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