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Ivi Kaarna

  

  

Eilsel emakeelepäeval võõrustas Vastseliina gümnaasium eesti keele arendamise ja
harimisega seotud inimesi kogu Eestimaalt. Lõppes konkurss „Keeletegu 2010". Kohal oli ka
president Toomas Hendrik Ilves. Taoline üritus toimub juba viiendat korda ja seda korraldab
haridus- ja teadusministeerium, selgitamaks konkursi korras välja aasta parima eesti keelt
väärtustava teo. Konkursiga tunnustatakse eesti keelele kasulikke ettevõtmisi nii üksikisikute
kui töögruppide poolt. Hinnatakse toimekust eesti keele õpetuse, kasutamise ja levitamise alal.
Samuti hinnatakse eesti keelt käsitlevate seisukohtade avaldamist trükisõnas, raadios ja
televisioonis. Oluline on esituste heakeelelisus, samuti osavõtt eesti keele alastest aruteludest,
konverentsidest ja keelepäevadest nii kodu- kui välismaal. Tänavu oli parimatest parima tiitlile
kandideerimiseks välja valitud kaksteist nominenti.

      

Kaunis päev algas keelpillimuusika saatel. Rahvas kogunes saali, veel korraks tõusti püsti,
tervitamaks presidenti ja saabunud vaikuses hakkas kõlama Rein Rann-pi muusika Lydia
Koidula sõnadele „Eesti muld ja eesti süda", mille vormis tantsuks kooli segarahvatantsurühm.
Hingestatud algus juhatas sisse sõnavõtud, mis paistsid silma isamaalisusega ja kõnelesid kõik
eesti keele hoidmise vajadusest. Kogu üritust kaunistasid Vastseliina gümnaasiumi õpilaste
pillimäng, tants ja laul. Laulis ja mängis viiulit ka Kait Tamra.

  

Emakeelepäeva avas Vastseliina gümnaasiumi direktor Neeme Lumi, kes väljendas
rõõmutunnet, et üks kena ja tubli maakool sai paigaks, kus kuulutatakse välja möödunud aasta
Eesti kangeim keeletegu. President Toomas Hendrik Ilves ütles, et tunneb heameelt nii paljude
nominentide üle, sest see ei tähenda muud, kui et keelest hoolitakse ja keele heaks saab
midagi ära teha peaaegu igas eluvaldkonnas. President nentis, et tal on uhke tunne seista
nominentide reas, teades, et sõnavõistluse võttis rahvas hästi vastu.

  

Sõna said veel Andres Koppel haridus- ja teadusministeeriumist, Helle Metslang Emakeele
Seltsist ja teised.
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Pärast lühikest nominentide tutvustust, mille tegi haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Jüri
Valge, esinesid suurepärase sõnapõimikuga eesti keele kannatustest võõrkeelendite all
gümnaasiumi õpilased.

  

Ja saabuski ülev hetk, kuulutamaks „Keeletegu 2010" rahvaauhinna saaja ja pea-võitja.
Rahvaauhinna saajateks oli kaks nominenti: ansambel Metsatöll eestikeelse laululoomingu,
kontserdi- ja salvestustegevuse eest ning MTÜ Jumalalaegas ja Eesti hoiuraamatukogu
pimedate raamatukogu osakonna töörühm Janar Vaiki juhatamisel. Žürii otsustas
rahvaauhinna anda viimasele. Ka „Keeletegu 2010" peaauhind läks MTÜ Jumalalaegas ja
hoiuraamatukogu pimedate raamatukogu ühisele töörühmale, kuhu kuulusid lisaks Janar
Vaikile veel Artur Räpp, Igor Markatšov ja Sandra Meigas.

  

Ära märgiti kolm tööd: Eesti rahva muuseumi näitus „ Muuseum näitab keelt", President
Toomas Hendrik Ilvese sõnavõistlus Sõnaus ja Metsatölli laululooming ja kontserditegevus.

  

Vastseliina gümnaasiumis toimunud emakeelepäeva ja „Keeletegu 2010" võitjate pärgamise
üritus jääb meelde kui päev täis ilusat eesti keelt, kauneid laule, pillimuusikat ja tantse.
Gümnaasiumipere pakkus võõrustajana suurepärase elamuse.
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