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Pere Sihtkapital  ootab 3.  oktoobrini  kandidaate professor Aino Järvesoo
nimelisele  auhinnale.  Auhind  antakse  välja  inimestele,  kes  on  Eesti
rahvastiku arengu või  valdkonna edendamisega ühiskonnas  või  meedia
vahendusel eriliselt silma paistnud. 

Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha nii eraisikud kui organisatsioonid
e-posti  aadressile  aja@peresihtkapital.ee.  Lisada  vabas  vormis  põhjendus
kandidaadi esitamise kohta ja nii esitaja kui kandidaadi kontaktandmed.

Auhind antakse välja kolmes kategoorias:
1. kandidaadile,  kes  on  oma  elutööga  pikaajaliselt  ja  silmapaistvalt

panustanud  Eesti  rahva  edasikestmisse  ja  arengusse,  sh  lastega
perede  heaolu,  rahva  tervise,  inimeste  annete  arendamise  või
üleilmse eestlusega seoses;

2. kandidaadile,  kes  on  ajakirjanduses  või  muudes  meediakanalites
paistnud  silma  Eesti  rahva  ning  eestluse  kestmise  teema
asjatundliku ja sisuka käsitlemisega;

3. kandidaadile,  kes  on  oma  tegevusega  silmapaistvalt  panustanud
eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.

Auhinnafondi suurus on 25 000 eurot. Auhinna väljaandmine viiakse läbi Pere
Sihtkapital SA ja Sotsiaalministeeriumi koostöös. Pidulik autasustamine toimub
18.  novembril  kell  13:00.  Auhinna  statuut  on  kättesaadav  Pere  Sihtkapitali
kodulehel.

Aino Järvesoo
Prof Aino Järvesoo (1910-2003) oli suure missioonitundega naine. Tema soov oli,
et eesti rahvas kasvaks ja ta panustas selle eesmärgi saavutamiseks suure osa
oma ajast  ja  varast.  Eesti  rahvastiku-  ja  perepoliitikas  rakendatakse  mitmeid
Järvesoo põhimõtteid. Järvesoo tegutsemine näitas, et sihikindluse, aktiivsuse ja
pühendumusega on võimalik mõjutada suuri ühiskonnaprotsesse. 

https://peresihtkapital.ee/app/uploads/2021/10/Aino_J%C3%A4rvesoo_auhinna_statuut_2021.pdf
https://peresihtkapital.ee/app/uploads/2021/10/Aino_J%C3%A4rvesoo_auhinna_statuut_2021.pdf
mailto:aja@peresihtkapital.ee


2020.  aastal  algatatud  Järvesoo  nimeline  auhinnakonkurss  toimub  tänavu
kolmandat  korda.  Auhinna on elutöö kategoorias  saanud Rein Taagepera ja
Jaak Uibu, meediategevuse valdkonnas Ene-Margit Tiit ja Lea Danilson-Järg ning
välismaal eestluse hoidmise eest Jüri Trei, Hinge-Mai Raud-Pähn ja Olev Träss.

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.
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