
 

 

Aino Järvesoo auhinna said Jaak Uibu, Lea 
Danilson-Järg ja Olev Träss 
Pere Sihtkapital SA pressiteade 

25.11.2021 

 

Täna andis Pere Sihtkapital välja professor Aino Järvesoo nimelised 

auhinnad. Elutöö auhinna pälvis rahvastikuteadlane ja meditsiinidoktor 

Jaak Uibu, auhinna silmapaistva meediategevuse eest sai Lea Danilson-Järg 

ning välismaal eesti keele ja kultuuri hoidjana Olev Träss. 

 

„Rahvastikupoliitika on kõige alus ja baas, aga ta on seotud kõikide teiste 

poliitikavaldkondadega,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo auhindade 

üleandmisel. „Mul on väga hea meel, et meil on täna võimalik öelda „tänan!“ 

inimestele, kes on rahvastikupoliitika eest seisnud.“  

 

Pere Sihtkapitali nõukogu liige Siiri Oviir tuletas oma kõnes meelde Aino Järvesoo 

säravat tegutsemist Eestis paar kümnendit tagasi, sealhulgas 1000-kroonise 

lapsetoetuse lendlehtede jagamist lennukitelt ja kõikvõimalike perepoliitika-

alaste kohtumiste ning arutelude korraldamist. „Majandus- ja maksupoliitika 

kõrvale - küll mitte veel võrdväärsena, aga ometi olulisena – suutis Aino Järvesoo 

tõsta ka rahva kestlikkuse tagamise küsimuse,“ meenutas Siiri Oviir, kes oli 

sotsiaalminister aastatel 1995 ja 2002-2003. 

 

Elutöö preemia laureaat professor Jaak Uibu on aastakümneid väsimatult 

tegutsenud Eesti rahvastikuprotsesside teadvustamise ja sotsiaalse regulatsiooni 

sihipärase täiustamise heaks nii riiklikul kui kohalikul tasandil. 1997. a. ilmus Jaak 

Uibult teatmik „Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel“, millele hiljem 

järgnesid ka uued trükid. Jaak Uibu töötas rahvastiku küsimustega 

rahvastikuministri nõunikuna, hiljem valmistas ette Eestluse Elujõu Kongressi ja 

osales Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi koostamisel. 

 

Riigikogu Eesti rahvastiku toetusrühm püsis paljuski Jaak Uibu nõu ja toe najal. 

2016. aastal esitles Jaak Uibu raamatut "Perekonnast, kodust, põhiseadusest ja 

riigist", mis keskendub Eesti rahvale olulistele küsimustele.  

 

Elutöö auhinda vastu võttes sõnas Jaak Uibu: „Meil ei ole piisavalt ühtsust 

intellektuaalse potentsiaali kasutamisel. Kõik on natuke igaüks oma poole ja kõik 
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tahavad teenida, aga kaugemas perspektiivis on ainus ja kõige tähtsam rahva 

püsimises sündimus. Sündimuse toomine esiplaanile… oi kui palju ma olen sellest 

rääkinud, et rahva tervise kõige tähtsam näitaja on sündimus.“ 

 

Silmapaistva meediategevuse eest teenis auhinna Postimehe ajakirjanik Lea 

Danilson-Järg, kes on pikka aega pühendunult tegelenud rahvastikuteemadega, 

nii tasustamata kui tasulise tööna. Lea on rahvastikupoliitilisi teemasid nüüdseks 

juba pikka aega kajastanud, kuid vähetähtis pole olnud ka tema otsene panus 

rahvastiku- ja perepoliitika arengusse Siseministeeriumi rahvastikupoliitika 

osakonna juhatajana aastatel 2019-2021.  

 

Tema riigiametnikuks oleku perioodi jäävad mitmete sündimust puudutavate 

meetmete väljatöötamine, mis on Eestit pere- ja lapsesõbralikumaks muutnud, 

ning koos teiste ametkondadega rahvastiku- ja sidusa ühiskonna arengukava 

koostamine, samuti sündimuse pikaajalise visiooni alusmaterjali valmimine.  

 

„Kui inimesed ei teadvusta probleeme, ei saa nad ka teistmoodi käituda. Sellest 

algab kõikide probleemide lahendamine – ikkagi nende teadvustamisest. Ka 

poliitikakujundajate jaoks on see oluline, sest poliitikas ei saa muudatusi teha, kui 

probleemid ei ole teada,“ sõnas ajakirjanikuna iganädalaselt avalikkuse 

rahvastikualast teadlikkust tõstev Lea Danilson-Järg auhinda vastu võttes. 

 

Aino Järvesoo nimelise auhinna kategoorias “Eesti kultuuri ja keele hoidja 

välismaal” pälvis professor Olev Träss oma pikaajalise silmapaistva tegutsemise 

eest Kanada eestlaskonnas. „See on muidugi ootamatu rõõm, aga miks see mulle 

eriti head meelt teeb – nii Aino Järvesoo kui tema abikaasa Elmar olid minu head 

sõbrad,“ sõnas tänavu 90. juubelit tähistanud Olev Träss õnnitlusi vastu võttes.  

 

Olev Träss on välismaal eestlust hoidnud Kotkajärve Metsaülikooli kaasasutajana, 

samuti Toronto Tartu College'i asepresidendina. Ta on Tartu Instituudi üks loojaid, 

mis asutati eesmärgiga eeskätt tegeleda Kanada eestlaste valdkonnaga. 

 

Olev Trässi aktiivne organisatoorne tegevus on aidanud ellu kutsuda ja käigus 

hoida Eesti õppetooli ja professuuri Toronto Ülikooli juures. Eestluse pikaajalise 

eestseisjana on Olev Träss olnud ESTO kaasjuhiks, esimeheks Toronto Eesti 

Seltsis, osalenud Eestlaste Kesknõukogu Kanadas juhatuse töös ja hoidnud 

isamaalist kasvatust Kanada akadeemiliste organisatsioonide juures. 

 

Lisaks on Olev Träss silmapaistev teadlane keemia alal, olles teadlasena hästi 

tuntud nii Eesti kui rahvusvahelistes ringkondades.  
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Vastuseks küsimusele, mis on võimaldanud tal palju aastakümneid kodumaast 

kaugel olles ikka eestlaseks jääda, vastas Olev Träss: „Ütleme nii, et eestlane olla 

on uhke ja hää!“ 

 

Aino Järvesoo auhinna laureaatide kõrval pälvisid Pere Sihtkapitali auhinnagalal 

tunnustuse tänavused professor Kalev Katuse nimelise stipendiumi saajad Deniss 

Vender ja Kaarel Vesilind.  

 

Professor Kalev Katus oli Eesti rahvastikuteadlane. Laia haardega õpetlasena rajas 

ta Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja keskendus selle eesotsas 

tegutsedes Eesti rahvastiku pikaajalise jätkusuutlikkuse teemadele.  

 

Pere Sihtkapital asutas Kalev Katuse stipendiumi eesmärgiga ergutada ja toetada 

Eesti ülikoolides rahvastikuteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde valmimist, 

makstes stipendiaatidele töö kirjutamise ajal igakuist 500 euro suurust rahalist 

toetust, 9-kuulise õppeaasta jooksul kokku 4500 eurot. 

 

Auhinnatseremoonia on täismahus järelvaadatav Postimees TV-s ja Pere 

Sihtkapitali Facebooki lehel. 

 

Pere Sihtkapital on 2019. aastast tegutsev rahvastikupoliitika valdkonna 

mõttekoda Eestis, olles partneriks valitsusele, avalikule ja erasektorile ning 

laiemale üldsusele. Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti 

rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille 

kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.postimees.ee/7392997/aino-jarvesoo-auhindade-valjaandmine
https://www.facebook.com/peresihtkapital/videos/254240469941604
https://www.facebook.com/peresihtkapital/videos/254240469941604
https://www.peresihtkapital.ee/
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Valik fotosid Aino Järvesoo auhinnatseremoonialt 

 
Jaak Uibu. Foto: Liis Tamra 
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Lea Danilson-Järg. Foto: Liis Tamra 
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Kaarel Vesilind. Foto: Liis Tamra 
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Vasakult: Kaarel Vesilind, Lea Danilson-Järg, Katrin Kiisk, Jaak Uibu. Foto: Liis 

Tamra 
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Olev Träss. Foto: Juka Jõgisu 
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Deniss Vender koos vennaga. Foto: erakogu 
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