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KULTUUR ÄRIS

Viiendat aastat korraldab ema-
keele selts võistluse, et tunnus-
tada ettevõtteid, mis kannavad 
ehedat eestikeelset nime.

AIVAR AOTÄHT
aivar.aotaht@ajaleht.ee

näita näpuga kehvade nimeva-
likute peale, küll aga tunnus-
tame toredamaid eestipära-
seid valikuid.»

Žürii valib parima mitmes 
kategoorias, viimasel kahel 
aastal on lisaks esile toodud 
ehk ära märgitud teisigi nime-
sid. Oktoobris peetaval ette-
võtlusnädalal avalikustavad 
korraldajad tulemused, anna-
vad tagasisidet ning põhjen-
davad oma valikuid. Ühtlasi 
jagatakse auhindu.

2017. aastal võitis teenin-
duse kategoorias Viljandis 
tegutsev vinoteek Mulks. Sel-
le omanik Villem Varik ütles, 
et niisugune tunnustus tuli 
täiesti ootamatult, sest tema 
ise nime konkursile ei saat-

nud, vaid seda tegi kee-
leinspektsiooni pea-

direktor Ilmar To-
musk (pildil).

«Ta oli meie 
juurest mööda 
kõndinud ja ni-
me märganud,» 

rääkis Varik. «Ma 
isegi ei teadnud kõ-

nealusest konkursist 
midagi.»

Nagu omanik selgitas, mõt-
les nime Mulks välja tema hea 
sõber, praegu emapuhkusel 
olev Viljandi kunstikooli juht 
Kadri Kallast ning teisi tõsi-
selt võetavaid nimekandidaa-
te polnudki.

«Sõnal «mulks» on mitu tä-
hendust: kas inglise keeles 
mulgid või lonksuga seoses 
mulks, mulksuma,» tähen-
das Varik.

Küsimusele, mis mõtteid 
Eesti ettevõtete nimed te-
mas tekitavad, vastas Mulk-
su omanik, et toidukohtadel 

hakkavad silma nimed, mis on 
seotud toiduainetega, alates 
sparglist ja lõpetades kring-
liga. «See on täiesti tore, kui 
pannakse lihtsaid eesti nime-
sid. Teine lugu on anglismid, 
need ikka tüütavad ära.»

Aeg, keel ja kombed

Keeleinspektsiooni peadi-
rektor Ilmar Tomusk ütles, et 
meie nimemaailm järgib se-
da, milline võõrkeel parasja-
gu domineerib. Nõukogude 
ajal olid kaupluste nimed ja 
nimetused kakskeelsed, ava-
likus ruumis domineeris ve-
ne keel. Ta tõi taasiseseisvu-
miseelsest ajast näiteks nime-
monstrumid SovTransAvto, 
EstPromPribor, EstRõbProm 
ja RostSelMaš.

«Iseseisvuse taastamise-
ga algas võitlus avaliku ruu-
mi eestikeelsemaks muutmi-
se eest. Vastu võeti ka seadus, 
mis sätestas, et ärinimed pea-
vad olema eestikeelsed. Ette-
võtjad pidid oma ärinime kee-
leametis kooskõlastama,» kõ-
neles Tomusk. «Ärinime ees-
tikeelsuse nõue tühistati aga 
juba 1996. aastal põhjenduse-
ga, justkui halvendaks see äri-
kliimat. Vahepeal mõnevõrra 
eestikeelsemaks muutunud 
nimemaastikul on venekeel-
sed nimed asendunud inglis-
keelsete või segakeelsetega.»

Tomuski sõnul saadetakse 
keeleinspektsioonile alata-
sa küsimusi, kas üks või tei-
ne võõrkeelne ärinimi on ik-

ka seadusega kooskõlas. Sea-
dus ütleb, et kui liiginime-
tus (kohvik, baar, restoran) 
on eestikeelne, võib ettevõt-
ja kasutada ka võõrkeelset 
nime. «Kui meil on näiteks 
O’Malleys Irish Bar, siis see 
nimi võib olla võõrkeelne, 
kui ettevõtja on kuskile lisa-
nud eestikeelse liiginimetu-
se «baar». Kui on nimi Kaar-
li Caffee, on vaja lisada eesti-
keelne «kohvik». Kui on The 
Crystals of Old City, piisab sel-
lest, kui lisatakse eestikeelne 
sõna «kristallid». Võõrkeelne 
nimi jääb aga lisatud eesti-
keelsest liiginimetusest hoo-
limata domineerima. Eesti-
keelne liiginimetus ei pea ole-
ma nime osa, see ei pea olema 
võõrkeelsega sama kujundu-
sega,» selgitas Tomusk ning 
mainis veel, et leidub ka se-
gakeelseid moodustisi nagu 
«salong-boutique», «hotell-
boutique», «küüne boutique», 
«padja boutique», «moe bou-
tique», «kunsti boutique» või 
«Marta boutique».

«Omaette teema on ettevõt-
miste nimedega, näiteks Tal-
linn International Horse Show 
või Tallinn Restaurant Week,» 
nentis Tomusk. «Sellised ni-
med on tihti kaubamärgina 
registreeritud ning kehtivate 
seaduste alusel polegi võima-
lik siis eestikeelset tõlget nõu-
da, vähemalt sellisel moel, et 
see ka tänavapildis dominee-
rivate võõrkeelsete plakatite 
kõrval silma paistaks.»

Nagu keeleinspektsiooni 

peadirektor märkis, võib vii-
masel ajal õnneks märgata, 
et ka ettevõtjad ise hakkavad 
võõrkeelsetest nimedest vä-
sima. «Sellest annavad tun-
nistust niisugused toredad 
nimed nagu Talleke ja Pulli-
ke, Kaks Kokka, Kolm Sibu-
lat, Kolmas Draakon, Seitse 
Merd, Must Puudel, Kuldse 
Notsu Kõrts, Kaerajaan, aga 
ka emakeele seltsi ja keele-
nõukogu nimekonkursil silma 
paistnud ilusad eestikeelsed 
äri- ja ettevõttenimed.»

Tomuski sõnul oleks tore, 
kui ettevõtjad nüüd, kui välis-
turiste on jäänud vähemaks, 
oma avaliku kuvandi taas põ-
hikliendile ehk eestlasele 
arusaadavaks teeks. «See ei 
tähenda, et võõrkeeled kee-
latud oleks, kuid eesti keel tu-
leks seada esikohale,» lisas ta.

KONKURSS
Kevadel alanud konkurss «Ehe Eesti – Eesti et-
tevõttele eesti nimi 2020» kestab sügiseni.

• Võistlus oli plaanis välja kuulutada emakee-
lepäeval, 14. märtsil, kuid lükkus eriolukorra 
tõttu paar nädalat edasi. Tärmin saabub 15. 
septembril ning parimad kuulutatakse väl-
ja oktoobris.

• Osalemiseks saab kandidaate üles seada 
veebiaadressil bit.ly/EheEesti2020.

• Võistlust korraldab emakeele selts koos-
töös haridus- ja teadusministeeriumi, keele-
nõukogu, keeleinspektsiooni ning väike- ja 
keskmiste ettevõtjate liiduga.

Allikas: emakeele selts

PARIMAD
2016. aastal osales konkursil «Ehe Eesti – Ees-
ti ettevõttele eesti nimi» 35, 2017. aastal 27, 
2018. aastal 35 ja 2019. aastal 25 nime.

• Tootmise kategooria võitja: osaühing Päeva-
poeg (2019)

• Tööstuse kategooria võitjad: osaühing Vaik-
elu (2018), osaühing Hiire Õnn (2017), Puu-
pagana osaühing (2016)

• Haridus- ja kultuuriasutuste kategooria võit-
ja: osaühing Künnimees (2019)

• Teeninduse kategooria võitjad: osaühing 
Nelijakk (2019), osaühing Teravik (2018), vi-
noteek Mulks (2017), Valge Klaar (2016)

• Vabaühenduste kategooria võitjad: mittetu-
lundusühing Vaimupuu (2019), mittetulun-
dusühing Sõsarõ (2018), Ajapaik (2017), Sõl-
tumatu Tantsu Lava (2016).

• Aasta uustulnuka kategooria võitjad: osa-
ühing Viljahunt (2019), osaühing Meelekoda 
(2018), mittetulundusühing Rabarber (2017), 
osaühing Tulõtungal (2016).

Allikas: emakeele selts

Emakeele seltsi teadussekre-
tär Killu Mei ütles, et toredad 
ja tabavad, vaimukad ja sisu-
kad eesti nimed vajavad kii-
tust ning need valib kandidaa-
tide seast välja žürii.

«Olukord ärinimede valikul 
on olnud liialt inglise keele 
ja/või segakeele poole kaldu. 
Nii soovime võistlusega eesti-
keelseid valikuid väärtustada 
ning samas juhtida ettevõtja-
te ja avalikkuse tähelepanu 
avaliku ruumi võõrkeelestu-
misele,» rääkis ta. «Hinnangu 
andmisel lähtub žürii konkur-
si statuudis seatud tingimus-
test, aga oma osa on kindlasti 
žürii liikmete sisetundel. Ni-
mesid ei saa ju objektiivselt 
mõõdulindi või apteegikaa-
luga mõõta.»

Ilusa olemus

Konkursi statuudi järgi on 
ilus Eesti ettevõtte- või ärini-
mi eestikeelne, kõlalt ja kirja-
pildilt eestipärane, kujund lik 
ja eristamisvõimeline. Ehedal 
Eesti ettevõttenimel on oma 
lugu, mis kajastab nimepane-
ku põhjendust, näiteks seost 
ettevõtja tegevusvaldkonna-
ga, aja- või kultuurilooga või 
ettevõtja endaga.

Žüriis on emakeele seltsi, 
haridus- ja teadusministee-
riumi, keelenõukogu, keele-
inspektsiooni, eesti keele ins-
tituudi, väike- ja keskmiste et-
tevõtjate liidu ning emakee-
leõpetajate seltsi esindajad.

Killu Mei meenutas, et kõ-
nealuse konkursi idee tär-
kas 2016. aastal kirjanikul ja 
ühiskonnategelasel Paul-Ee-
rik Rummol, kes algatusmees-
konna koosolekul märkis, et 
sageli kipuvad ettevõtete ni-
med olema ebamäärased ega 
vihja tegevusala kohta, need 
peaksid aga olema heas eesti 
keeles ega tohiks riivata kesk-
mist maitset.

Tol aastal emakeele selt-
si eestvedamisel alanud kon-
kurss sujus ja nõnda sündis 
otsus seda jätkata.

«Osalemiseks saab ettevõ-
te ennast ise üles seada, aga 
seda võivad teha kõik inime-
sed, kes märkavad avalikus 
ruumis mõnd huvitavat äri-
nime,» lausus Mei ning lisas: 
«See on kodanikuaktiivsuse 
ülesnäitamise võimalus. Me ei 

Emakeele 
selts otsib 
ilusat Eesti 
firma nime

Kolm aastat tagasi võitis nimekonkursi teeninduse kategoorias Viljandi vinoteek Mulks. Selle omanik Villem Varik 
meenutas, et tunnustus tuli täiesti ootamatult.
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