Võistlus "Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi"
auhindade kätteandmine toimus 7. oktoobril 2016 Eesti Keele Instituudi suures saalis
Võitjad selgitati välja neljas kategoorias: tööstusettevõte, teenindusettevõte,
vabaühendus ning aasta uustulnukas.
Hinnangu andmisel lähtus žürii konkursi statuudis seatud tingimustest: ilus eesti ärivõi ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja
eristamisvõimeline; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab
nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga,
ettevõtja endaga vms.
Žürii koosseis: Peeter Päll (esimees), Ilmar Tomusk, Helle Metslang, Raivo Altmets
Võitjad kategooriate kaupa
1.

Tööstusettevõte
Võitja: Puupagana OÜ
Žürii põhjendus: Nimi viitab selgelt valdkonnale, millega ettevõte tegeleb (puu ja
puit), mis on Eestile iseloomulik, samas seostub nimi millegi maade ja metsade
taguse, salapärase ja ürgsega, nagu seda ka puu ja puit ise on. Nimes on eht-eestilikku
sitkust ja visadust. Puupaganad tegutsevad Eesti lõunapiiri ja ka Paganamaa lähedal
Valgamaal.
Ära märkida: AS Kagu-Eesti Turvas, Luige Kivi OÜ, Puraviku Tuuleveski OÜ,
Oma King

2.

Teenindusettevõte
Võitja: Valge Klaar
Žürii põhjendus: Kiiduväärt on see, et läbinisti ingliskeelses IT-maailmas on maailma
ühe tuntuima ingliskeelse ettevõtte Apple´i Eesti esindus valinud oma ettevõtte
nimeks täiesti eestikeelse ja Eestile väga omase nime, mis seostab siinse Apple’i logo
ja populaarse õunasordi. Lisaks annab sõna klaar ka vihje ettevõtte tööstiilile. See on
suurepärane ning järgimist vääriv eeskuju.
Ära märkida: Lest ja Lammas, OÜ Liuglev Konn, OÜ Moosinägu, OÜ
Rändsaekaater

3.

Vabaühendused
Võitja: Sõltumatu Tantsu Lava
Žürii põhjendus: Nimi on selge, eestikeelne ja eestipärane, avab hästi tegevuse sisu.
Ka loomevaldkonnas on viimasel ajal olnud suundumus võõrkeelsetele nimedele,
sellest hoolimata on tuntust kogutud just eestikeelse nime all tegutsedes.

4.

Aasta uustulnukas
Võitja: OÜ Tulõtungal
Žürii põhjendus: Kirjakeele elujõudu näitab ka see, kui elujõulised on meie murded.
Võrukeelne nimi Tulõtungal kannab endas hariduse ja valgusega seotud mõisteid
(ettevõte tegeleb täienduskoolitusega), teisalt aga iseloomustab Eesti keelelist rikkust.
Ära märkida: õpilasfirma Puulips, OÜ Murukratid, kohvik Nohik

