Keeletammik täienes Arvo Krikmanni nimipuuga
24. aprillil peeti Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva.
Keelepäeva ettekanded pakkusid taas huvitavat kuulamist ja mitmel teemal kaasamõtlemise
võimalust.
Keelepäeva avasõnu öeldes tõdes haridus- ja teadusministeeriumi keelenõunik Jüri Valge, et
Euroopa Liidu ametliku keelena on eesti keelel kõrgem staatus kui eales varem ning et
keeletehnoloogide hinnangul kuulub eesti keel maailma 50 kõige arenenuma ja
säilimisvõimelisema keele hulka. Selle tõdemuse taga on laialdane tegevus keelemaastikul ja
arusaam, et emakeel on rahva suurim varandus.
Vallavanem Indrek Kesküla meenutas oma tervituskõnes eelmise aasta rahvusvahelist
keelekonverentsi, mis oli pühendatud F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutamise 25.
aastapäevale ning keeleauhinnale aluse pannud Irma ja Jüri Silda. Väike-Maarjas sirguv
keeletammik on meeldiv sümbol emakeele tundjatele ja arendajatele. Vallavanem soovis
elujõudu kõigile keeletammedele, olgu need siis jutumärkides või jutumärkideta.
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane Maria Olonen keskendus õpetaja Indrek Lillemägi
juhendamisel valminud ettekandes Väike-Maarja õpilaste keelehoiakutele, analüüsis siinsete
õpilaste eelistusi, tõi välja inglise keele mõju ja selle kasutamist eesti keelega võrreldes.
Uurimustöö küsimustikule vastates olid õpilased andnud oma keele-eelistuste kohta küll
mitmesuguseid vastuseid, kuid kokkuvõttes võis Maria Olonen väita, et õpilased hoolivad
eesti keele püsimisest ja selle suurepärasest oskamisest.
Väike-Maarja raamatukogu direktor Irma Raatma pühendas oma ettekande tänavusele F. J.
Wiedemanni keeleauhinna laureaadile, Väike-Maarja keskkooli kuldmedaliga lõpetanud ja siit
kandist teaduse radadele siirdunud Arvo Krikmanni elukäigule ning tema laialdasele
tegevusele teadusemehena. Arvo Krikmann on teine siit kandist võrsunud F. J. Wiedemanni
keeleauhinna laureaat - 1997. a tunnistati keeleauhinna laureaadiks Arvo Krikmanni õpetaja
Väike-Maarja keskkooli päevilt Eduard Leppik. Ettekandest, ja hiljem ka Arvo Krikmanni
enda jutust tuli välja, et ta soovis kooliajal kõigest hingest pälvida oma lemmikõpetaja Eduard
Leppiku tähelepanu, kirjutades talle hästi pikki ja väheste vigadega kirjandeid. Pikapeale saigi
õpetaja Arvo Krikmannist teadlikuks ning äratas oma õpilases filoloogialged.
Irma Raatma ettekanne kulmineerus väikemaarjalaste õnnitlustega Arvo Krikmannile kui
tänavusele keeleauhinna laureaadile ja meie kooli vilistlasele. Tänusõnu ja häid soove olid
ütlemas vallavanem Indrek Kesküla, gümnaasiumi direktor Raili Sirgmets ja gümnaasiumi
vilistlaskogu esimees Raimo Maasik.
Irma Raatma ettekande lõppedes naljatles Arvo Krikmann: „Sain nüüd teada, et ka mul on
elulugu.“

Huumor on üks Arvo Krikmanni paljudest uurimisteemadest ja huumorile keskendus ta ka
oma keelepäeval peetud ettekandes „Huumori mitmekesisusest“. Ta rääkis huumorist nii
teoreetiliselt kui lisas ka rohkesti illustratsioone ning hulgaliselt netiavarustes saada olevat
näitlikku materjali. Põnevust pakkusid piltmõistatused ja silmapettepildid. Tema teaduslike
selgituste varal sai nii mõnegi naljaka video või pildi sisu selgemaks ning kuulajad mitme
arusaama võrra rikkamaks.
Tallinna ülikooli õppejõu Marju Kõivupuu ettekande teemaks oli „Emakeel kui
kultuuripärand“. Ta tõdes oma ettekandes, et emakeel on eestlastele alati olnud midagi enamat
kui ainult suhtlemisvahend ning et me peame hoolt kandma oma keele elujõu eest. Ainult
meie ise saame oma emakeele kestvuse eest hea seista.
Keelepäev lisas tammikusse Arvo Krikmanni nimipuu. Pärast puu istutamist meenutas Arvo
Krikmann kui tuttav talle siinne ümbruskond kooliajast on ning tuletas meelde, kuidas ta koos
kaaslastega kehalise kasvatuse õpetaja juhatusel liuvälja ehitas. Tema elu ainus uisutamiskord
mööduski siin omavalmistatud liuväljal.
Väike-Maarja gümnaasiumi tütarlastekoor laulis Ly Ipsbergi juhatamisel Arvo Krikmanni
istutatud nimipuule tavakohast tammelaulu, mis noorele puule kindlasti kasvujõudu lisab.
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