ÜRITUSENIMEDE KIRJUTUSVÕIMALUSED
ES keeletoimkonna soovitused keeletoimetajatele
Lähtudes Keeletoimetajate Liidu seminari küsimusest 4. märtsil 2013, arutas Emakeele Seltsi
keeletoimkond üritusenimetuste kirjutusviise 11. aprillil, 15. mail ja 13. septembril 2013 ning
seejärel täpsustas oma seisukohti s.a 16.–23. septembril.
Toimkond näeb ürituste nimetamise ja nimetuste kirjutamise võimalusi järgmiselt.
Üritusi, nagu muidki sündmusi nime- jalgpalli maailmameistrivõistlused, üldlaulpidu, koolinoorte
tatakse enamasti üldsõnade ja -fraasi- laulu- ja tantsupidu, pärimusmuusika päevad, rattaralli,
talveralli, keemikute päev, perepäev, tervisepäev, tekstipäev,
dega
tervise- ja heaolunädal, graafikatriennaal, lillelaat, uute
filmide õhtu, kognitiivse lingvistika konverents

	
  

Nimetusfraas sisaldab sageli üht või
mitut eristavat täiendit (järjenumbrit,
toimumiskoha või peaosalise nime
jms)

Euroopa meistrivõistlused lauatennises, Tartu ralli, Türi lillelaat, Stenbocki õuemuusika festival, Olde Hansa teatrisööming, Koeru rahvaralli, Rein Marani uute filmide õhtu,
Võrumaa 6. talveralli ~ VI talveralli, XVII taliolümpiamängud Lillehammeris 1994, 3. talvefestival Valgehobusemäel, Pärnumaa V pärimusmuusika päevad ~ V Pärnumaa
pärimusmuusika päevad, Pärnu ooperipäevad, 12. tekstipäev,
Eesti 29. karikavõistlused / 29. Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis

Üritusel võib olla eesti-, muu- või
segakeelne nimi (põhisõna, nagu
sügis, muusika, tants vm ei tähista
sündmust)

rahvaralli Tartu Sügis, festival Seitsme Linna Muusika,
tervise- ja heaolunädal Pärnu Kuurort 175, võistlus Pandivere Talv, XIII rahvusvaheline koorifestival Tallinn 2013,
muusikasari Kino Sõprus Live!, Tallinn Music Week, heategevuslik rokkmuusikaõhtu Linna Pea Rock, rahvaralli
Tartu Sügis 2005, festival Uus Tants 11, festival Koolitants
2012, Hullude Päevade osturalli

Osa nimesid – eriti neid, mis sisaldavad tegusõna või vahelduvat aastaarvu – on loomulikum käsitada ja
kirjutada pealkirjana

talgupäev „Teeme ära!”, kontserdisari „Violino bis!”, juubelikontsert ''Kord härradega kõndisin”, näitus „Sellised karused
lood”;
festival „Koolitants 2012”, rahvaralli „Tartu sügis 2005”

Vahel on ürituse nimetust võimalik
kasutada-tõlgendada mitmeti ja
kirjutada tõlgendusega kooskõlas

maamess, Maamess
Pärnu päev, Pärnu Päev
tervise- ja heaolunädal „Pärnu kuurort 175”, tervise- ja
heaolunädal Pärnu Kuurort 175
Stockmanni hullud päevad, Hullude Päevade osturalli
(Stockmannis)
tekstipäev 2012, Tartu ja Tallinna tekstiuurijate
10. traditsiooniline aastakonverents „Tekstipäev
2012”, aastakonverents Tekstipäev 2012
rahvaralli Tartu Sügis 2005, rahvaralli „Tartu sügis 2005”

