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Riigikogu esimehe Jüri Ratase tervituskõne 20. Augusti Klubi 

konverentsil “Omariikluse taastamise kogemus tänasel päeval”, 

19.08.2021 

 

Austatud Vabariigi President ja President Rüütel!  

Lugupeetavad 20. Augusti Klubi ja riigikogu liikmed! 

Hea peaminister! 

Armsad Eestimaa inimesed! 

 

Homme kell 23.03 täitub 30 aastat hetkest, mil meie Eesti taas sündis. Just siis kõlas selles 

samas auväärses hoones kindel haamrilöök, mis kinnitas üksmeelse otsuse taastada Eesti 

Vabariigi iseseisvus. 

 

Millised tunded täitsid tol hetkel ajaloolist otsust teinud riiginaiste ja riigimeeste ning kõigi 

teiste Eesti inimeste südameid, teab enamus teist, head kuulajad, paremini kui mina… te ju 

oletegi need samad suured eestlased, kellele me tänast Eestit võlgneme.  

 

Kummardan teie ees südamliku tänutundega julguse ja kindluse eest. Kogu südamest tänan ka 

teie mõttekaaslasi ja lähedasi, keda praegu siin või üldse meie seas enam pole.  

 

Ausatud riiginaised ja riigimehed! 

 

Teie ennastsalgava töö tulemusena on Eesti argielus olemas veel üks pidulik päev, mil saame 

olla koos uhked meie inimeste ja riigi, mineviku ja tuleviku, saavutuste ja võimaluste üle. 

Peame seda 20. augustil üle Eestimaa ja ilma taasiseseisvumispäevana. 

 

Mul on heameel, et selle tähistamiseks on kujunenud kindlad traditsioonid, mida pidevalt uued 

väärikad algatused täiendavad. Esimeste hulka kuulub näiteks konverents, mis meid tänagi 

taaskord kokku toob. Samuti seniste peaministrite kohtumised, millele oma ametiajal alguse 

panin. Veel pidulikud lipuheiskamised, kontserdid ja vastuvõtud. 
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Uute algatuste loetellu lisandus hiljuti Öölaulupidu, mis omaaegseid koosviibimisi eeskujuks 

võtab. Kõige suurem rõõm on aga selle üle, et iseseisvuse taastamine väärib üha suurema 

tähelepanu ka argielus. Olgu siin näiteks perekondlikud koosviibimised või 

rahvussümboolikaga kaunistatud toodete valik pidupäeva eel. Ise andsin ma tänavu parima, et 

meie siiras tunnustus ja parimad soovid kaunilt seatud sõnade kujul jõuaksid ka kõikideni, kes 

meie riigi taassünnile aitasid – alates Toompea ja Teletorni kaitsjatest  kuni tervishoiu ja 

omavalitsuste töötajateni.  

 

Lugupeetud konverentsil osalejad! 

 

Eelöeldu kinnitab, et iseseisvuse taastamine on saanud väärika koha mitte ainult meie rahva 

ajaloos, vaid ka elus. Seeläbi mõistame, et vabadus ei olnud ega saa olla enesestmõistetav. 

Samuti õpime, milline on see eesti meel, mis meie iseseisvuse aluseks on. Kõige olulisem – 

ehitame tulevikku, milles meie omariiklust ohustavatel sündmustel on võimatu korduda.   

 

Pean oluliseks, et edaspidi võtavad kõikidest iseseisvuse taastamise tähistamistest veelgi 

rohkem osa meie lapsed ning noored. Siis saavad aastate pärast ka nemad rääkida tõetruult oma 

järeltulijatele, kuidas meie vaba riik taas sündis. Samuti innustada enda iseolemist hoidma. Aga 

ka panustada sellesse, et meie kaunil maal aina parem elada oleks. Niiviisi meie hindamatu 

Eesti jääbki kestma.  

 

Head kaasmõtlejad! 

 

Meie iseseisva riigi kestmine, aga ka ühiste tähtpäevade pidamine on võimalik vaid siis, kui 

päevast päeva ja põlvest põlve Eestit ühise koduna hoiame ning loome.  

 

Ütles ju 103 aasta eest vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest meile järgmist:  

 

Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata 

ja juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks 

kulturarahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa 

ehitamise pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, 

meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks. 
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Armsad sõbrad! 

 

Soovin teile edasiviivat konverentsi! 

 

Samuti tugevat tervist ja rõõmsaid hetki nii seekordseteks pidustusteks kui ka veel paljudeks 

aastateks!  

 

Jõudu Eestile! 


