
Emakeele Seltsi esimene keelepäev
Ameerika mandril toimus tänavu 18.
veebruaril Kanadas. Toronto Eesti
Maja Kristallsaalis korraldatud keele-
päev oli pühendatud Toronto Eesti Selt-
si Täienduskoolide 60. ja Eesti Vabarii-
gi 90. aastapäevale. 

Avasõnad lausus kauaaegne kooliju-
hataja Edgar Marten, koosolekut juha-
tas praegune koolijuht Silvi Verder.
Ettekandeid peeti kuus: Jüri Valge  esi-
nes teemal „Eestikeelse tuleviku
nimel”, Maire Raadik võttis vaatluse
alla „Keelehoolde sihid ja suuted” ning
Mati Erelt jälgis „Muutusi eesti keele
lauseehituses”, Helle Metslang esines
teemal „Eesti keel, lihtne ja keeruline”,
Jüri Viikberg pidas ettekande „Keele-
mosaiik kodu- ja välismaal” ning Jaak
Viller esines teemal „Eesti keelepoliiti-
ka tänapäeva tõmbetuultes”. Lõppsõna
lausus kooli volikogu esimees Elle
Rosenberg. 

Keelepäev oli väga rahvarohke ja
kestis kokku kuus tundi. Slaididega il-
lustreeritud ettekannetele järgnesid kü-
simuste ja vastuste osa ning elav aru-
telu. Eestist oli kaasa võetud ulatuslik
näitus viimaste aastate keeleraamatu-
test ja muudest väljaannetest, mis an-
netati eesti lasteaiale ja koolile. Keele-
päeva kajastas Vaado Sarapuu sõnas ja
pildis ajalehes Eesti Elu, vt nt http:// www.
eesti.ca/main.php?op=article&articleid=
19086 ja http://www.eesti.ca/main. php?
op=article&articleid=19087.

Emakeele Seltsi Hollandi keelepäev
toimus selle aasta 9. märtsil Haagis,
sealses Eesti saatkonnas.

Hollandis elab mitu põlvkonda eest-
lasi. Kõige vanemad sattusid sinna
sõjapõgenikena, viimastel aastatel on
tekkinud rühm Hollandi ülikoolides
õppivaid eesti üliõpilasi ning võib-olla
kõige suurema osa moodustavad küm-
mekond aastat tagasi Eestist Hollan-
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disse kolinud ja nüüdseks umbes kolme-
kümneaastased eestlased. Just nemad
on aluse pannud Hollandi eesti koolile,
kus lastele pakutakse kord kuus või-
malust saada osa eesti kultuurist, õppi-
da eesti keelt ja ka lihtsalt teiste eesti
lastega suhelda. Suur osa Hollandi
eestlaste lastest on kaks- või koguni
kolmkeelsed. Just seetõttu olid sealsed
eestlased huvitatud eelkõige teema-
dest, mis seostuvad laste keelelise
arengu ja kakskeelsusega.

Reili Argus kõneles eesti keele oman-
damisest teiste keelte taustal, sellest,

kuidas erineb eesti keele omandamine
teiste keelte, näiteks inglise keele
omandamisest. Sirje Hassinen rääkis
kakskeelseks kasvamisest ning kaks-
keelsuse positiivsetest ja negatiivsetest
külgedest. Sirli Palm vaatles eesti kee-
le ajasõnu ning nende kasutamist. Rii-
na Reinthal kõneles kooli ja keelega
seotust, keskendudes sellele, kuidas
aitab last Eesti riik siis, kui kooli ja
kodu keel ei ole sama.

J Ü R I  V I I K B E R G, 
R E I L I  A R G U S
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