
Kuidas mina näen Eestit, oma kodumaad? 

Armsad klassikaaslased, hea õpetaja! 

Olen mõtisklenud erinevates olukordades ja hetkedes, et millisena näen Eestit, milline 

on minu roll oma kodumaal, kuidas mõjutan mina Eesti kulgemist ja tulevikku. Oma 

mõtisklustes jõuan üha enam selleni, et igaüks meist on Eesti jaoks oluline –  kõik, 

mida mõtleme, teeme ja ütleme, kõik see mõjutab Eestit ja inimesi sellel maal. Ja 

seetõttu tuleb meil kõigil oma tegemistesse suhtuda täie tõsidusega. 

Mis see Eesti on? Minu jaoks on see 45 227 km² imet. Mulle meeldib väga käia perega 

Eestit avastamas, kuna näen siis selgemalt ja ehedamalt, mida see maa endas 

peidab. Meie enda maakond ja linn on samuti täis saladusi, mida on tore ka sõpradega 

jagada. Mööda Eestit liikudes tunnen uhkust, et elan just siin ja olen eestlane. Tunnen 

siin ennast turvaliselt, kaugel terrorismist ja loodus-katastroofidest, eemal 

vaenulikkusest. Soovin, et see jääks alatiseks nii! 

Mis see Eesti veel on? Minu jaoks on see ka eestlaseks olemine kõige sügavamas 

mõttes. Ma olen noorkotkas, olen uhke selle üle ja arvan, et Eesti on tänu sellele 

jõudnud hoopis tõsisemalt minu südamesse. Astusin noorkotkaks 2013. aastal. See 

oli minu jaoks loomulik samm: mu vend oli noorkotkas ning isa noortejuht ja 

kaitseliitlane. Ma tunnen Eestit enda südames, kui käin oma rühmaga erinevatel 

üritustel, laagrites või õppepäevadel. Tunnetan kodumaa jõudu, kui olen võistlustel ja 

matkadel, olukordades, kus mul on raske. Tunnen eestlust, kui seisan noorkotka 

vormis erinevatel pidulikel üritustel, hoides uhkusega sinimustvalget lippu. Ma hoolin 

oma kodust ja kodumaast, ma armastan Eestit ja eestlaseks olemist. Noorkotkana 

vastutan, et minust saaks terve, aus ja töökas kodanik, kes on vastutustundlik ja 

seisab oma kodumaa eest. Näen, et ainult hoolides, märgates, kokku hoides ja 

austades on võimalik oma kodumaad hoida. Lennart Meri on öelnud: “Oma riigi eest 

vastutame kõik koos ja igaüks eraldi.” See on mõte, mida peaks endas kandma iga 

noor! Ja vastutus peab tulema südamest, ainult nii tagab see rahu meie sees. Antoine 

de Saint-Exupery on öelnud nii: „Ja siin on mu saladus –  ainult südamega võib õigesti 

näha, kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” 



Kuidas näen ennast Eestis? Näen tohutult võimalusi enese arendamiseks ja 

teostamiseks. Meil on väga heal tasemel haridus, ole ainult hea ja omanda see. Meil 

on valikud ja leian, et tänases hetkes on vaja olla ainult endal aktiivne, hoida oma meel 

ja silmad avatud ja saadki kaasa lüüa erinevates valdkondades ja ettevõtmistes. Mul 

on võimalus kaas rääkida ja mõjutada oma kodukoha paremaks muutmist läbi 

erinevate organisatsioonide, olgu see koolis VÕLV või linnas noorte volikogu. Ma 

mõtlen nii, et pole mõtet viriseda, tuleb teha midagi, et asju parandada. Jah, see kõik 

nõuab minult aega ja energiat, kuid see panustamine on väärtuslik ja oluline. 

Saksa filosoof Arhtur Schopenhauer on öelnud: „Me mõtleme harva sellest, mis meil 

on, ent muretseme kogu aeg sellepärast, mida meil pole.“ Minu arust on Eestis kõik 

olemas: kaunis loodus, hea haridus, palju võimalusi ja valikuid. Olen positiivne ja 

aktiivne, teen asju südamega ja vastutan parema tuleviku eest! 

Aitäh kuulamast ja peatset vabariigi sünnipäeva! 
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