
Johannes Aaviku Seltsi ringkiri 2020-4 

Hää  seltsikaaslane! 

Kui oled käinud seltsi võrgukodus, pole enam uudis, et kroon- ehk pärgviirus on 

vägevam kui meie, mistap Aaviku juubelikonverents on aasta võrra edasi lükatud.  

JOHANNES AAVIKU 140. SÜNNIAASTAPÄEVALE PÜHENDET  

KONVERENTS „Keeleuuendus tänapäeval“ 

detsembris 2021 Tallinnas    Täpsemalt sellest edaspidi. 

 

Uus teenekas auliige  

Seltsi juhatus otsustas tänavu veebruaris peetud 

koosolekul valida auliikmeks Soome-Eesti keele- ja 

kultuurisilla ehitaja Hannu Remese ning avalikustada 

see pidulikult Aaviku sünniaastapäeva tähistaval 

konverentsil tänavu 12. detsembril.  

Kroonviiruse sunnil teeme seda nüüd siin:  

Austet dr Hannu Remes 
Hindame kõrgelt Sinu panust 

 eesti keele uurijana,  

Soome õppejõuna üliõpilasi innustanuna; 

 kauase tarmuka tegevliikmena,  

seltsi kõnekoosolekuil ja konverentsidel esinejana; 

 eesti keele ja mõtteilma ning Johannes Aaviku tegevuse mitmekülgse 

tutvustajana Soomes. 

Johannes Aaviku Seltsi juhatus Tallinnas 2020 

 

   Mati Hint, Juta Hint,  Hannu Remes jt Kuressaare Linnateatris konverentsil 4.12.2015. 

https://epl.delfi.ee/arvamus/peep-nemvalts-olgem-positiivsed-voi-parem-mitte-kasutame-viirusest-raakides-vaga-kummalisi-termineid?id=89770137
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Hannu on jätkanud Johannes Aaviku tegevuse tutvustamist Soomes. Aastal 2015 

Kuressaares Aaviku 135. 

sünniaastapäeva 

konverentsil peetud  

ettekande põhjal avaldas 

ta kevadel Tuglase Seltsi 

ajakirjas „Elo“ 2/2020 

kirjutise Aaviku sõnakimbust, mille ta kinkis Marie Underile 60. sünnipäevaks:  

Kimp uusi sõnu Marie Under´ile tema synnipäevaks 27. III 1944,  

valind ja koostand Joh. Aavik. 

 

„Elos“ 5/2020 ilmunud artiklis  

käsitleb ta Aavikut eriti soome 

laensõnade soovitajana, mis sai alguse 

osalt Villem Grünthali mõjul juba enne 

Helsingi ülikooli õppima minekut. 

 

 

 

 

Kestab  uudisdigisõnakorje 

Vabamu ja presidendi kantselei korraldatav sõnavõistlus ärgitab digikultuuri aastal 

pakkuma häid uusi oskussõnu. Vaata juhiseid https://sonaus.ee/ 

Sõnade esitamine 
5.–28. november 
 
Avalik hääletus 
28. november – 4. detsember  Eeteid sõelub ekspertide kogu 
 
Võitjate väljakuulutamine 
8. detsember, Johannes Aaviku 140. sünniaastapäev 

 

Vt ka ETVst: 

https://www.tuglas.fi/virolainen-sanalahja
https://www.tuglas.fi/suomen-kielen-kautta-paasin-viron-kieleen
https://sonaus.ee/
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Lühik, marumuuk, täksima – Sõnause 

sõnakorjel on pakutud üle tuhande sõna 

KULTUUR 12.11.2020 11:33 

"Ringvaate" saatejuhid mõistatasid uudissõnu 

ELU 12.11.2020 21:40 

 

25. novembriks on 

saadetud ligi 3000 

sõnaeedet. Loe usutlust 

sõnause korraldajaga  

 

 

ning sealtsamast ka 

Johannes Aaviku eeskujust 

eesti sõnavara rikastajana. 

 

 

 

 

Olgem terved! 

 

 

Tallinnas kadripäeval 2020                Johannes Aaviku Seltsi juhatus 

Algas uudisdigisõnade korje Sõnaus 

KULTUUR 05.11.2020 10:05 

Uuendatud: 05.11.2020 21:40 

 

https://kultuur.err.ee/1157976/luhik-marumuuk-taksima-sonause-sonakorjel-on-pakutud-ule-tuhande-sona
https://kultuur.err.ee/1157976/luhik-marumuuk-taksima-sonause-sonakorjel-on-pakutud-ule-tuhande-sona
https://kultuur.err.ee/k/
https://menu.err.ee/1158556/ringvaate-saatejuhid-moistatasid-uudissonu
https://menu.err.ee/k/elu
https://epl.delfi.ee/kultuur/sonause-korraldaja-koik-koos-saame-luua-keele-mida-raagime?id=91771109
https://epl.delfi.ee/kultuur/sonause-korraldaja-koik-koos-saame-luua-keele-mida-raagime?id=91771109
https://kultuur.err.ee/1157976/luhik-marumuuk-taksima-sonause-sonakorjel-on-pakutud-ule-tuhande-sona#comment-1157976
https://kultuur.err.ee/1157976/luhik-marumuuk-taksima-sonause-sonakorjel-on-pakutud-ule-tuhande-sona#comment-1157976
http://aavikuselts.org/
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