
Lugupeetud President, haridusminister, õpetajad ja kaasõpilased! 
 
Äsja gümnaasiumi lõpetanuna peaksin valmis olema kõigeks, mis elul mu teele on saata, nii 
seiklusteks kui ka katsumusteks. Mõnes mõttes on see kindlasti tõsi, sest 12 aastat mu elust 
on tegelikult pühendatud olnud just õppimisele ja haridusele. Haridus on aga ainuke asi, mida 
mitte keegi ei saa mult ära võtta. Kõike võib kaotada vaid ühe hetkega, aga haridus on see, 
mis jääb. Seda ütles juba minu vanavanaema Alice Raud, kes oli Valtu kooli direktor ja väga 
tark naine, aga Nõukogude ajal jäi absoluutselt kõigest ilma, ainult haridust ei suudetud talt 
ära võtta. Haridus on väärtus, millel on meie vabaduse, iseseisvuse ja mõtete üle suurem 
kaal, kui esmapilgul tundub. 
 
See, et meid täna siin nii palju on, näitab selgelt, et meelekindlusest ja tahtejõust meil puudust 
ei ole. Vaatamata koroonale, distantsõppele ja muudele raskustele oleme hakkama saanud 
ja kindlasti kuuleb meist ka edaspidi, aga ka neist, kes täna ehk Roosiaeda kutset ei saanud, 
sest ka nemad on raskustes karastunud. Praeguste noortena oleme meie need, kes juba 
panustavad või hakkavad panustama muutuvas maailmas toimuvasse, sest silmitsi tuleb 
seista paljuga. 
 
Siinkohal tsiteerin Toomas Hendrik Ilvest: „Õppurite tunnustamisega näitab Eesti riik, et 
haridus on meile tähtis, et haritud inimesed on väärtus. Veelgi enam – haritud inimesed on 
varandus, mis aitab meil riigi ja ühiskonnana edasi minna.“  
 
Seejuures on ülimalt oluline ka unistamine ja mitte lihtsalt unistamine, vaid suurelt ja jaatavas 
olevikuvormis. Esindades aasta kooli tean, et kui midagi ühiselt tahta, on kõik võimalik. 
Läänemaa Ühisgümnaasium on küll väike, aga kui seljad kokku panna, tõestasime, et võime 
koos tehes saavutada palju, teha suuri asju. Tean ka seda, et paljud ei julge reegleid murdvalt 
unistada, aga ilma selleta ei sünni ka midagi enneolematut. Seega soovin teile kõigile palju 
julgust! 
 
Haridus on kindlasti investeering tulevikku, meie Nokia, sest haridus aitab saavutada harituse. 
Eestis on tegelikult hea haridust omandada. Igaühel on see võimalus, sõltumata 
majanduslikust olukorrast, piirkonnast, kus elatakse, rahvusest. See on hea tunne. Meil on 
palju erilisi ja andekaid inimesi ning nii olemegi kõik eriliselt tavalised, sest erilised on ju kõik. 
Oma tavalises elus kipume vahel oma erilisust unustama, seega peaksime seda endale 
tihedamini meelde tuletama. Need mõtted olid olulised ka Läänemaa Ühisgümnaasiumi aasta 
kooliks saamise juures ja on olulised ka paljudele teistele. 
 
Seega tänan kõiki oma eriliselt tavalisi õpetajaid ja oma vanemaid, kes on minuga oma 
huvitavaid mõtteid jaganud ja mind toetanud. 
Ja soovin kõikidele selle aasta lõpetajatele julgust ennast usaldada! 
 
Aitäh! 
 

 

Aliis Vatku 

 


