Milline tuleb Eesti kaunima
kodu aasta
Konkursil võitnud kauneid kodusid tutvustatakse
nii piirkondlikus kui üleriigilises ajakirjanduses.
Tunnustatud kodu võivad soovida külastada kohalikud omavalitsused, asjast huvitatud ühendused ja
spetsialistid ning ajakirjanikud. Kõigist külastustest
teatatakse ette ja lepitakse kokku kodude omanikega. Külaliste vastuvõtt ei ole kohustuslik.
Palume EKKÜ koordineeritavat liikumist mitte segi
ajada teiste samalaadsete, kuid eraalgatuslike
konkurssidega! Küsige ja kuulake tähelepanelikult,
kes teie aia ja kodukaunistamisalase tegevuse vastu
huvi tunneb.

Konkursi „Eesti kaunis kodu“ kohta saate
rohkem infot Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
kodulehelt www.iluskodu.ee ning oma piirkonna
koordineerijalt, EKKÜ Volinike Kogu liikmelt:

EESTI KODUKAUNISTAMISE ÜHENDUS
TÄNAB KODUKAUNISTAMISE
LIIKUMISE TOETAJAID JA
KOOSTÖÖPARTNEREID
Vabariigi Presidendi Kantselei
Rahandusministeerium
Maavalitsused
Maakondlikud Omavalitsuste Liidud
Narva, Pärnu ja Tartu linnavalitsused
Tallinna Raamatutrükikoda OÜ
Antalis AS
Husqvarna Eesti AS
Tikkurila AS
Väätsa Prügila AS
Tallinna Polütehnikum
Bauhof Group AS
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Korteriühistute Liit
Eesti Olümpiakomitee
Muinsuskaitseamet
Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Loovsys OÜ
Ajaleht „Koit“
Ajaleht „Valgamaalane“
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RAHVUSLIK PROGRAMM JA KONKURSS

Eesti
kaunis kodu
Kodukaunistamise liikumise patroon on
Eesti Vabariigi President
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Ajalugu

Riigivanem Konstantin Pätsi juures peeti 21. aprillil
1936 nõupidamine, kus kiideti heaks ulatusliku
kodukaunistamise hoogtöö kava. Samas moodustati Eesti Kodukaunistamise Peakomitee. Seda päeva
peetakse kodukaunistamise liikumise ametlikuks
alguseks.

Kodukaunistamise liikumise rakendamiseks moodustati maakondades kodukaunistamise maa
komiteed. Konstantin Päts, riigivanema ülesannetes,
asus liikumise etteotsa patroonina.
Kodukaunistamise riiklikult suunatud tegevuse
peatas aastakümneteks nõukogude võim.

20 aastat tagasi Lennart Meri taasalgatas kodukaunistamise liikumise, kuulutades emadepäeval,
11. mail 1997. aastal välja kodukaunistamise aasta:
„Mu kallid Eesti emad! Asuge koos isadega, koos
oma tütarde ja poegadega korraldama meie eesti
kodu. Tehkem kodud puhtaks ja kauniks nii seesmiselt kui väliselt. See on kõige lihtsam ja jõukohasem
viis muuta kaunimaks, puhtamaks, rikkamaks ja
tugevamaks kogu Eesti.”
Näitamaks üle-eestilise kodukaunistamise liikumise
vajalikkust Eestimaa arengule asus Lennart Meri
Vabariigi Presidendina selle patrooniks. Tema jälgedes on kodukaunistamise liikumist patroonina väärtustanud kõik järgmised Eesti Vabariigi Presidendid.
Maavanemate toetusel valisid maakondlikud töögrupid välja Eesti esimesed kaunimad kodud, mille
omanikele anti autasud üle 1998. a. Tartus Toomemäel. Sellest ajast alates on Eestis igal aastal igast
maakonnast ja 4 suuremast linnast (Tallinn, Tartu,
Pärnu, Narva) välja valitud laureaadid.
1998. a. loodi kodukaunistamise liikumise koordineerimiseks Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
teabekeskus ja 1999. a. registreeriti see MTÜ Eesti
Kodukaunistamise Ühendusena (EKKÜ).

KUIDAS VALITAKSE VÄLJA VABARIIGI
Presidendi autasu vääriv Eesti
kaunis kodu
Konkurss „Eesti kaunis kodu“ hõlmab traditsioonilisi kodusid/objekte – valitakse välja igast (maa
konnast) 3 kaunimat kodu, kohalikke omavalitsusi
ning alljärgnevaid eriobjekte:
• parim tööstusmaastik
• parim tervisespordikeskus
• kaunis muinsuskaitse objekt (koostöös Muinsuskaitseametiga)
• kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike
Liiduga)
Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu“ toimub 3 kategoorias – eramu, korteriühistu ja ühiskondlik hoone.
Oma piirkonna kaunimad kodud valib välja iga oma
valitsus ning esitab need piirkondlikule konkursile. Nende hulgast valivad piirkondlikud hindamiskomisjonid
koduaedu külastades ja vastavalt EKKÜ Volinike Kogu
koordineeritud hindamiskriteeriumitele välja parimad,
mis esitatakse autasustamiseks Vabariigi Presidendile.
Uuesti saab konkursile sama objekti esitada 5 aasta
möödudes.
Konkursi võitnud kodude fotodest koostatakse igal

aastal album „Eesti kaunis kodu“, kus avaldatakse
ka omanike nimed.

Võitjate andmete
avalikustamine ja säilitamine
Piirkondade võitjate nimekiri avaldatakse EKKÜ
veebilehel, Vabariigi Presidendi veebilehel, maa
valitsuste veebilehtedel ja erinevates ajakirjandusväljaannetes ning albumis „Eesti kaunis kodu“.

Tänuüritus
Vabariigi Presidendi Kantselei saadab laureaatidele
postiga nimelised kutsed auhindamistseremooniale,
mis toimub augustikuus taasiseseisvumispäeva paiku.
Laureaat saab Vabariigi Presidendilt tänukirja,
teemakohase seinaplaadi, EKKÜ rinnamärgi,
jooksva aasta laureaatide kodudest fotoalbumi
„Eesti kaunis kodu“ ja kingituse kodukaunistamise
liikumise toetajatelt. Tseremoonial teeb Vabariigi
Presidendi Kantselei kõigist laureaatidest auhinna
kätteandmisel foto, mille saadab hiljem postiga
koju. EKKÜ filmib auhindamistseremooniat, hiljem
on võimalik endale tellida salvestusega DVD. Ka
albumeid on võimalik hiljem jaemüügist osta.

