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24.01 toimus Emakeele Seltsi sõnakogumisvõistlust sissejuhatav seminar, kus Tallinna ülikooli professor Jüri Viikberg rääkis varasematest
keelekogumistest, eesti keele instituudi sektorijuhataja Margit Langemets avatud sõnastikest, Tallinna ülikooli doktorant Annika Kilgi
algavast sõnavõistlusest ning Viljandi maagümnaasiumi huvijuht ja
eesti keele õpetaja Aili Kiin õpilastes keelehuvi äratamisest. Seminarist võtsid osa õpilased ja õpetajad Viljandist, Laulasmaalt, Raplast ja
Haapsalust.
29.02 toimus Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis Eesti noorte
keeleorganisatsiooni avakonverents „Meie keel on meie aja lugu“. Tervitussõnu laususid Eesti emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees Kaja
Sarapuu, haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Jüri
Valge ning eesti noorte keeleorganisatsiooni esimees Kristi Vahter.
Ettekannetega esinesid ennelõunal Renate Pajusalu (keeleline
viisakus), Anni Oja (Interneti-keel) ja Krista Strandson (parasiitsõnad).
Pärast lõunat oli võimalik astuda ENKO liikmeks. Järgnesid ettekanded:
Tuuli Rehemaa kõneles ÕS 2006-st, Maigi Vija üliõpilaste sõnateadmisest ja Annika Kilgi Emakeele Seltsi sõnakogumisvõistlusest.
26.05 kohtus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Eesti keelenõukoguga, kutsudes keeleteadlasi keeletalgutel kaasa lööma ja oma arvamust
avaldama. Keelevaldkonna tippasjatundjatest koosnev nõukogu valis
välja kümme eesti keelele kõige iseloomulikumat ja huvitavama kõlaga
lauset. Lauseid hakkavad esitama nii eesti kui teiste maade keeletalgutel
osalevate riikide keelte kõnesüntesaatorid.
Kümne huvitavama ja loomulikuma eestikeelse lause hulka
valiti:
• Üle oja mäele, läbi oru jõele.
• Kalli ema hella soojust jagub üle mitme põlve.
• Kuula, kulla külanaine – kuuled külla tulnud vaime.
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Küll küllale liiga ei tee.
Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää.
Ämber läks ümber.
Millal maksan memme vaeva.
Tilluke talleke tatsas tasasel pinnal.
Ema tuli koju.
Pöidlad pihku, pöialpoisid!

Üldse laekus keeletalgutele 316 lauset.
02.06 toimus Tartu ülikoolis sõnavarakogumisvõistluse pidulik lõpetamine, mis pärast ekskursiooni ülikooli peahoones jätkus ettekandeseminariga. Anni Oja kõneles noorte keele konservatiivsusest Internetis, Annika Kilgi tutvustas sõnakogumisvõistluse tulemusi. Noorema
vanuserühma võitja Erik Kiissel vestles Annika Kilgiga sellest, kuidas ta
keelt kogus, keskmise vanuserühma parim Katriin Vesik esines teemal
„Vanavanemate keelekasutus Saarte murdes“ ja vanema vanuserühma
võitja Kadi Soop kõneles noorte hinnangulisest sõnavarast. Seminari
lõpetas Tartu ülikooli emeriitprofessor Huno Rätsep, kes rääkis Eesti
polüglottidest. Pärast ettekandeid tutvusid seminarist osavõtjad eesti
keele ja üldkeeleteaduse instituudiga.
27.06 peeti Tartu ülikoolis XLI J. V. Veski päev teemal „Eesti keele
rollist vabariigi algusaegadel“. Ettekanded: Tõnu Tender, Andres
Hallmägi „1934. a ja 1995. a keeleseadused: ühist ja erinevat”, Ott
Kurs „Maateaduse terminoloogia arendamisest 1920. aastail”, Jakob
Kübarsepp „Eesti keel õppe- ja teaduskeelena tehnikahariduses”, Reet
Kasik „Eesti keel ja keeleteadus Tartu ülikoolis 1919–1940”, Riho Saard
„Luterliku kiriku eestistamisest”, Tiit Hennoste „Eesti ajakirjandus ja
tema keel Eesti Vabariigi algusajul”.

