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2021. aasta lõpu ja 2022. aasta 
esimese poole keelesündmusi

26. novembril korraldati Zoomis eesti keele õpetajate sügiskonve-
rents. Konverentsil sai kuulda ettekandeid emakeeleolümpiaadist (Andra 
Rumm), protsessikesksest kirjutamisest (Helen Hint), suhtumisest 
kaasõppija tagasisidesse (Kati Käpp), meediapädevusest (Maria Murumaa-
Mengel), internetifolkloorist (Piret Voolaid) ja luulekogu käsitlemisest 
(Tiia  Palmiste). Toimusid ka töötoad eesti keele kui teise keele õpetamisest 
(Mare Kitsnik, Jelizaveta Novak) ja luule käsitlemisest (Joosep Susi).

1. detsembril kuulutati välja viiendad Vikipeedia keeletoimetamistalgud. 
Talgud kestsid emakeelepäevani ja võitjad kuulutatakse välja Eesti keele-
toimetajate liidu toimetajaseminaril mais Tallinnas.

2. detsembril toimus veebis traditsiooniline tekstiuurijate aastalõpu-
üritus „Tekstipäev“. Ettekannetega esinesid Andrus Org ja Riina Reinsalu 
(„Millest kõnelevad raamatute kaanetekstid?“), Mari-Liis Madisson 
(„Tänapäevasest patsutus- ja torkekultuurist“), Helen Hint ja Helena 
Lemendik („Kas eesti keelsest magistritööst tasub otsida IMRaD- 
struktuuri?“) ja Ann Siiman („Vikipeedia artikli kirjutamine õppetöös: 
kas kasutamata võimalus?“). Ilona Tragel ja Külli Habicht juhatasid 
koroona piirangute siltide teemalist töötuba.

22. detsembril avati Tartu ülikoolis Jakobi õppehoones emeriitprofessor 
Mari Erelti portree. Emakeele seltsi juhatuse esimees Helle Metslang esines 
ülevaatega „Meie Mati Erelt“, sõnavõttudega astusid üles Liina Lindström, 
Arvi Tavast ja seltsi auliige Valve-Liivi Kingisepp. Üritus on järelvaadatav 
UTTV-s (https://www.uttv.ee/naita?id=32256).

14. jaanuaril peeti terminipäevakut „Terminipusast terminipesani“, 
mille korraldajad olid Ülle Sihver (Eesti maaülikool), Reet Hendrikson 
(kaitseväe akadeemia) ja Helika Mäekivi (Tartu ülikool). Üritusel arutleti 
näidete varal sassiläinud mõistepesade korrastamise teemal, sh selle üle, 
missugune on süsteemne terminiloome.
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10.–11. veebruaril toimus Tallinnas konverents „Väikekeelte võimalused 
kirjanduses, kultuuris ja ühiskonnas“, mida korraldasid eesti keele instituut 
ning ajakiri Keel ja Kirjandus. Konverentsil keskenduti kahele teemale: 
ühelt poolt vaadeldi kirjanduse seoseid keelega, milles see kirjutatakse, 
ning kõike sellest tulenevat; teiselt poolt arutleti väikese kõnelejaskonnaga 
keele funktsionaalsusega seonduvatel teemadel.

23. veebruaril anti Tallinnas Eesti teaduste akadeemias üle F. J. Wiede-
manni keeleauhind Mare Koidule.

14. märtsil toimus Tartu ülikooli aulas emakeelepäeva avalik loeng. Ilona 
Tragel ja Külli Habicht rääkisid teemal „Tervist kõigile! Koroonapiirangu 
silt keeleteadlase töölaual“. Ettekande salvestust saab vaadata UTTV-s 
(https://www.uttv.ee/naita?id=32979).

14. märtsil korraldati Tallinna ülikoolis Peep Nemvaltsi, Merilin Aruvee 
ja Helena Lemendiku eestvedamisel arutelu ülikooli keelepoliitikast ja 
selle kajastusest uues arengukavas.

14. märtsil toimus Eesti rahvusraamatukogu emakeelepäeva konverents 
„Selgelt eesti keeles“. Konverentsil esinesid ettekannetega Jaak Jõerüüt, 
Katre Kasemets, Arvi Tavast, Emma Lotta Lõhmus, Kristel Halman ning 
Tiit ja Maris Pruuli. Konverents on järelvaadatav Youtube’is (https://youtu.
be/of5JdocsbQk).

14. märtsil kuulutas keeleamet koostöös emakeele seltsi, Eesti keele-
nõukogu ning haridus- ja teadusministeeriumiga välja ettevõttenime 
võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2022”. Nimekandidaate 
saab esitada kuni 15. septembrini otselingil https://bit.ly/EheEesti2022.

16. märtsil tehti Tallinnas Kadrioru saksa gümnaasiumis teatavaks 
„Keele tegu 2021“ laureaadid. Konkursi lõpuürituse salvestust saab vaadata 
Youtube’is (https://www.youtube.com/watch?v=_JLXVzI72Iw). Konkursil 
auhinnatud keeletegude kohta loe lähemalt Sirli Zuppingu ülevaatest selles 
ajakirjanumbris.

17. märtsil peeti Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, ema-
keele seltsi ja Eesti teaduste akadeemia kõnekoosolek „Ilse Lehiste 100“. 
Pärtel Lippus ja Eva Liina Asu kõnelesid Ilse Lehiste panusest eesti fonee-
tikasse, Jaan Ross tegi ülevaate Ilse Lehiste esimesest doktoriväitekirjast ja 
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sellega seonduvast. Karl Pajusalu pidas ettekande soome-ugri prosoodia 
projektist.

18. märtsil esines Wiedemanni keeleauhinna laureaat Mare Koit ERM-is 
Jakob Hurda saalis ettekandega „Keeletehnoloogia ja eesti keel“.

18. märtsil toimus eesti keele instituudis lühiseminar Ukraina nimede 
õigekirjast. Seminar on järelvaadatav EKI Youtube’i kanalil (https://www.
youtube.com/watch?v=-JnaUnvPZG4).

25. märtsil toimus Tallinnas emakeele seltsi aastakoosolek. Akadeemilise 
ettekande teemal „Kuidas kohanimed rändavad“ pidas Tiina Laansalu.

22. aprillil toimus Tallinnas konverents „150 aastat oma keelekorral-
dust“, kus kõnelesid keeleuurijad Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist, 
eesti keele instituudist ja emakeele seltsist. Õnnitleti juubilar Tiiu Ereltit 
80.  sünnipäeva puhul. Konverentsi lõpus esitleti eesti keele instituudi 
uut õigekeelsuskäsiraamatut, EKI teatmikku (vt https://eki.ee/teatmik/).


