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Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis Tõnis Rüütel 

Osalesid: Väino Tõemets, Peeter Päll, Tõnis Rüütel, Katrin Alliksaar, Raivo Aunap, Jüri 
Jagomägi, Mall Kivisalu, Ulla Kadakas, Jaak Maandi, Marja Kallasmaa, Evar Saar, 

Liisi Sokk, Uudo Timm, Ilmar Tomusk ja Olev Veskimäe (seisukoha kujundamine e-
posti teel aadressil kohanimi@siseministeerium.ee) 

Päevakord: 

 

Pühendusnime määramine  

 

Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 
seisukoha päevakorras oleva punkti kohta e-posti vahendusel. 
 

Tulenevalt kohanimeseaduse § 13 lõikest 4¹ küsitakse kohanimenõukogu arvamust isiku nime 
määramisel pühendusnimeks, kui isiku surmast ei ole möödunud 5 aastat. Kohanimenõukogu 

sekretär Tõnis Rüütel saatis 14. juulil nõukogu postiloendisse Nõo Vallavalitsuse ettepaneku 
määrata Nõo alevikus praeguse Hariduse tänava nime asemele Kalju Aigro tänav.  
 

Liisi Sokk: Mulle kahjuks ei meenu 2013. aasta arutelu Kalju Aigro tänava küsimuses, kuid olen 
seisukohal, et isiku mälestuse jäädvustamiseks on kohanime määramisest tunduvalt väärikamaid 

viise. Tallinnas, kus on suhteliselt palju isikunimelisi tänavaid, on näha, kuidas nimed 
argikasutuses devalveeruvad. Aja jooksul jäetakse ära / unustatakse keelekasutuses ning kahjuks 
ka siltidel eesnimed ja nimi teiseneb paljude jaoks umbisikuliseks tähenduseta sõnaks. Samuti 

toovad isikunimelised tänavad kaasa omajagu segadust loendites (järjestamisel) ja andmebaasides 
(otsingul). Lisaks veel hinnanguline aspekt, keda pidada pühendusnime vääriliseks ja keda mitte. 

Kõige selle valguses ja arvestades ka asjaolu, et isiku surmast on möödunud vähem kui 5 aastat, ei 
toeta mina antud juhul pühendusnime määramist. Praegune kohanimi Hariduse tänav on selle ääres 
paiknevate haridusasutuste tõttu sobiva kohaseosega, kuid samas erapooletu nimi, mis on ka 

kaugemalt tulijatele heaks orientiiriks. 
 

Raivo Aunap: Olen Liisi arvamusega üldjoontes päri, kuid teiselt poolt on see kohaliku rahva otsus 
ja neil on selleks õigus. Võib ju pakkuda viisakas vormis, et kas nad veel kord ei tahaks mõelda 
mingile väärikamale Kalju Aigro mälestuse jäädvustamise vormile (mälestusmärk siis?), aga kui 

nad jäävad endale kindlaks, siis mina vastu ka ei ole. 
 

Ilmar Tomusk: Olen seisukohal, et kui omavalitsuse arvates on tegemist olulise isikuga, kelle nime 
soovitakse pühendusnimena jäädvustada, siis võiks neil seda lubada. 
 

Mall kivisalu: Üldiselt toetan samuti Liisi ja Raivo arvamust.  
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Pühendusnime määramine emotsionaalselt tundlik teema ja kirjast paistab, et ka kohalike hulgas 

on eriarvamusi. Otseselt keelduda ei ole mõistlik. Pigem pooldan paluda veel kord läbi arutada kas 
pühendusnime määramine ja hilisem kasutamine on inimese mälestuse jäädvustamiseks parim 

võimalus. 
Aadressiandmetes kipub pühendusnimi kasutamisel moonduma ja põhjustab segadusi, seepärast 
oleme pühendusnimede määramist hoolikalt kaaluda ja pigem püüda nende hulka praktilistel 

kaalutustel vähendada. 
 

Jüri Jagomägi: Ma pigem ei toeta seda Nõo valla ette võtmist, kuna sellel tänaval on hea nimi juba 
olemas. Olen siiski arvamisel, et kohalike inimeste seisukohalt on „oma inimeste“ mälestuse 
jäädvustamine väga oluline tegevus. Kas või näiteks kohamüügi või eneseteadvuse tõstmiseks. 

Tänav või mõni liikluspind on hulga tõsisem märk kui rohtu kasvav kivi või tahvel laguneva maja 
küljes. Võib olla on Nõo juba siiski suur asula ja seal pole „apteegi jms kadumise“ probleeme, aga 

väiksematel asulates võiksime pühendusnimedega olla liberaalsemad.  
 
Väino Tõemets: Kui omavalitsusel on kindel soov pühendusnimi määrata ja kohalik kogukond 

seda toetab, siis arvan, et võiks lubada nime määramist. 
 

Otsustati: Kohanimenõukogu ei ole pühendusnime määramise vastu, kuid peab vajalikuks juhtida 
tähelepanu, et kasutamisel kipub pühendusnimi moonduma ja võib põhjustada hiljem 
aadressiandmetes segadust. Soovitame veel kord kaaluda, kas Kalju Aigro mälestuse 

jäädvustamiseks on ka teisi väärikaid viise. 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets  

kohanimenõukogu esimees  

  

 


