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2020. aasta lõpu ja 2021. aasta 
esimese poole keelesündmusi

13. novembril toimus Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 
haridus- ja teadusministeeriumi toetusel eesti keele õpetajate sügiskon-
verents (Zoomi keskkonnas).

13. novembril tähistati Tartu ülikoolis kõnekoosolekuga Valve-Liivi Kin-
gisepa 85. sünnipäeva. Üritusel esitleti Valve-Liivi Kingisepa uut raamatut 
„Otto Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe“ sõnastik“.

26. novembril korraldati Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi 
ja emakeeleõpetuse infokeskuse koostöös veebi teel tekstipäev. Meid 
ümbritsevaid tekste analüüsivate ettekannetega astusid üles kogenud 
tekstiuurijaid, kõrgkoolide õppejõud ja üldhariduskoolide õpetajaid.

22. jaanuaril toimus veebiülekandena Eesti keeletoimetajate liidu ja eesti 
keele instituudi ühisseminar, kus arutati praeguste keelekorraldus- ja 
keelenormimispõhimõtete ning nende muutmise üle.

22. jaanuaril tähistasid Tartu ülikooli eesti kirjanduse rahvusprofessuur, 
Eesti kirjandusmuuseum ja Eesti kirjanike liidu Tartu osakond Jaan Kap-
linski 80. sünnipäeva konverentsi, virtuaalnäituse ja luulekavaga. Ürituse 
klipid on leitavad Youtube’i kanalil märksõnaga „Jaan Kaplinski 80“.

19. veebruaril korraldasid emakeele selts ja ajakiri Akadeemia veebi 
kaudu teemapäeva „Keelekorralduse äärmised võimalused“. Üritus on 
järelvaadatav ESi Youtube’i kanalil.

10. märtsil toimus Postimees.ee veebilehel konverents teemal „Eesti 
hariduse keel“. Üritus on järelvaadatav Postimees.ee-s.

12. märtsil korraldasid eesti keele instituut ning Tartu ülikooli eesti ja 
üldkeeleteaduse instituut  veebi teel arutelupäeva „Eesti keel normi ja 
vabaduse vahel“. Üritus on järelvaadatav EKI Youtube’i kanalil.
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12. märtsil korraldas Eesti rahvusraamatukogu veebiülekandena ema-
keelepäeva konverentsi „Eesti keele elujõust“. Üritus on järelvaadatav 
rahvusraamatukogu Youtube’i kanalil. 

12. märtsil kuulutas keeleamet koostöös emakeele seltsi, Eesti keelenõu-
kogu ning haridus- ja teadusministeeriumiga  välja ettevõttenime võistluse 
„Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021”. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 15. september 2021 otselingil http://bit.ly/E heEesti2021. 
Võistluse tulemused tehakse teatavaks emakeele seltsi kodulehe www.
emakeeleselts.ee kaudu 8. oktoobril ettevõtjate päeval.

14. märtsil korraldasid Eesti vabariigi suursaatkond Riias, Läti ülikooli 
liivi instituut ja emakeele selts veebiülekande vahendusel konverentsi 
„Kristjan Jaak Peterson 220“. 

15. märtsil sai Vikerraadios kirjutada emakeelepäeva e-etteütlust. 

16. märtsil tehti Tallinnas Kadrioru saksa gümnaasiumis veebiülekande 
vahendusel teatavaks „Keeletegu 2020“ laureaadid. Üritus on järelvaadatav 
Kadrioru saksa gümnaasiumi Youtube’i kanalil.

eelmise ajakirjanumbril Keelenupula küsimustele saatis õiged vastused 
ants Soodla. auhinnaks on raamatupoe 30-eurone e-kinkekaart.  
Palju õnne! Võtame Teiega ise ühendust.


