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2022. aasta keskpaiga ja teise poole 
keelesündmusi

21. aprillil toimus Tartus eesti kognitiivse keeleteaduse ühingu ettekande-
päev. Ettekandepäevale eelnes emeriitprofessor Haldur Õimu õnnitlemine 
80. sünnipäeva puhul.

12.–13. mail toimus Tartus Eesti-uuringute tippkeskuse aastakonverents 
„Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris“.

16. juunil peeti Ludza ajaloomuuseumis seminari „Lutsid ja läänemere-
soome pärand Latgales“. Akadeemiliste loengutega esinesid prof Riho 
Grünthal (Helsingi ülikool), prof Karl Pajusalu (Tartu ülikool) ja dr Uldis 
Balodis (Läti ülikooli liivi instituut). Seminaril esitleti ka ajakirja ESUKA 
erinumbrit „Uurimusi lõunaeesti keelesaartest (Leivu, Lutsi, Kraasna)“.

27. juuni peeti Tartus traditsioonilist Veski päeva, sel korral oli teemaks 
„Mitmekesistuv eesti keel“. Esimeses teemaplokis „Keel ühiskonnas“ 
esinesid ettekannetega Birute Klaas-Lang, Sirli Zupping ning Irene Käo-
saar. Päeva teises pooles tutvustasid oma doktoritööde vaatenurki hiljuti 
doktoritööd kaitsnud noored keeleteadlased Helin Kask, Kristina Koppel, 
Marju Taukar ja Mariann Proos. 

10. augustil toimus Kuusalus IX Eduard Ahrensi konverents „Kirjandus – 
inimeste ja ajastute siduja“. 

16. augustil toimus Tartus sümpoosion „Minä ja muut: A scholar in the 
making“ Tartu ülikooli audoktori prof Marja-Liisa Helasvuo (Turu ülikool) 
60. sünnipäeva auks. Ettekannetega astusid üles prof Helasvuo kolleegid 
Soomest, Eestist, Norrast ja Jaapanist.

23. septembril toimus Väike-Maarjas F. J. Wiedemanni keelepäev. Täna-
vune Wiedemanni keeleauhinna laureaat Mare Koit pidas ettekande „Keel 
ja arvuti“, laureaati tutvustas Kadri Muischnek, kuulati keeletehnoloogia-
teemalisi ettekandeid Kadri Varelt ja Arvi Tavastilt. Keelepäeval eellinastus 
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film „Keelemässaja. Mati Hint“ (Kopli Kinokompanii 2022, režissöör 
Annika Koppel). Ürituse salvestust on võimalik vaadata Emakeele Seltsi 
Youtube’i kanalilt https://www.youtube.com/watch?v=xUkJfzlw2nc.

30. septembril tähistati Tartus traditsioonilise üliõpilaskonverentsiga 
Euroopa keelte päeva. Ettekandeid peeti kahes teemaplokis: „Keele kõla ja 
jõud“ (esinesid Diana Vender, Janek Vaab, Triin Aasa ja Anete Kitse) ning 
„Keelsus ja meelsus“ (esinesid Nele Karolin Teiva, Marri-Mariska Tamme-
põld ja Alice Nurmela, Ingrid Mald ning Jaanika Hunt ja Maia Bubnov).

7. oktoobril kuulutati välja nimevõistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõt-
tele eesti nimi“ võitjad seitsmes kategoorias: aasta uustulnukas Kriba 
(OÜ KRIBA Kommunikatsioon), ära märgiti Tiidu Kuldkäed OÜ, OÜ 
Stilingvist; haridus- ja kultuuriasutus Pillikeel OÜ, ära märgiti Nipitiri 
diginipid, Kirjatäht OÜ; teenindusettevõte Tikupoiss OÜ, ära märgiti 
OÜ Sorav Orav, OÜ Kapsalokk; tootmisettevõte OÜ Vahvärk, ära mär-
giti Lükkepakk OÜ, Pagar Võtaks OÜ; vabaühendus Saunaministeerium 
MTÜ, ära märgiti Feministeerium (MTÜ Oma Tuba), õpilasfirma Sörmik, 
ära märgiti NutiMuti, Lebo; rahvusdomeeninimi pinnavormijad.ee, ära 
märgiti kriba.ee, diginipid.ee.

11. oktoobril toimus rahvusraamatukogus XVII oskuskeelepäev pealkir-
jaga „Raamat ja haridus“. Raamatukogude teema-aastale kohaselt käsitleti 
seminaril raamatukogu- ja laiemalt haridustermineid ning puudutati ka 
akadeemilise väljendusoskuse ja huvihariduse oskuskeelt.

13. oktoobril toimus Tartus emakeele seltsi ja Tartu ülikooli eesti ja üld-
keeleteaduse instituudi TeKE uurimisrühma eestvedamisel kõnekoosolek 
„Teismeliste keel Eestis“.

21. oktoobril peeti Eesti teaduste akadeemia saalis põliskeelte küm-
nendile pühendatud konverentsi „Eesti keeleala – põline ja rikas“, kus 
üldettekannete järel (Karl Pajusalult, Eva Saarelt, Jüri Viikbergilt) astusid 
üles keelekogukondade esindajad, et tutvustada oma piirkonna keeleelu, 
praegusi tegevusi, saavutusi-probleeme ning tulevasi plaane.

28. oktoobril anti üle tänavused „Selge sõnumi“ tunnusmärgised. Võistlust 
korraldavad eesti keele instituut, turundajate liit, Eesti kommunikatsiooni-
juhtide liit, Eesti keeletoimetajate liit ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus.
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7. novembril tähistati Tallinna ülikoolis toimuval tekstipäeval 
emeriit professori Krista Kerge 70. sünnipäeva. Esitleti Krista Kerge artikli-
kogumikku „Sõna, see piisake meres. Valik kirjutisi 1998−2019“ (Emakeele 
Seltsi toimetised nr 80).

10. novembril toimus Tallinnas eesti keele instituudi korraldatud keele-
tehnoloogia VI konverents „Katsetusest kasutusse“.

11. novembril toimus Tartu ülikoolis 18. muutuva keele päev. Töö toimus 
üldsektsioonis ning lastekeele ja registrite töötoas.


