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saateks

rIINa rEINsaLU, aastaraamatu peatoimetaja

Kuigi koroona on kihutanud tsunamina üle kogu maailma ja teinud rüüstetööd ka 
eestis, nurjates plaane ning kujundades ümber elu, võib eesti Keeletoimetajate Liidu 
aastaraamatut vaadates öelda, et meie tegevus on jäänud koroonast suures plaa-
nis puutumata. endistviisi on toimunud keeletoimetamistalgud ja küllakutsumis-
kampaania, antud välja toimetajaauhind ning korraldatud kutseeksam. Kõike seda 
ja muudki kajastame nii teksti kui ka pildina rubriikides „Aktuaalset“ ja „Kroonika“.

Teema poolest on aktuaalne ka aastaraamatu avaartikkel, mis põhineb seminari 
„Tõlkija ja keeletoimetaja tänapäeva tööturul“ arutelul. Seminaril tutvustati Kutse-
koja uuringut kultuuri ja loometegevuse valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse 
kohta, arutleti, kuidas saaksid ülikoolid tõhustada tõlkijate ja toimetajate välja-
õpet, ning vahetati mõtteid keelespetsialistide ühiskondliku kuvandi ja iga päevaste 
rõõmude ning murede üle.

eelkäijatega võrreldes on seekordne aastaraamat tunduvalt isikukesksem. 
Aasta raamatu südame moodustab nii pikkuse kui ka sügavuse poolest artikkel liidu 
auliikme Linda Targo elust ja tööst. elukogemuse kõrval kajastame ka noorema 
põlvkonna tegemisi. uues rubriigis „Saame tuttavaks“ tutvustame liidu tegev-
liiget Nele Otto-Lutsu, rubriigis „elust enesest“ jagavad oma praktika muljeid noor-
liige Piret Kuusk ning koolitamiskogemusi tegevliikmed Kerli Tennosaar ja Merit 
Lassmann.

S A AT e K S



Teemade haarde poolest on kõige mitmekesisem rubriik „Prakti list“. Kuna eri-
olukord tekitas pakilise vajaduse selgete sõnumite järele, on üks arti kkel pühenda-
tud selgele keelele ja teine kitsamalt suhtlusele veebilehe kriis.ee kaudu. Niisama 
aja kohane on ka arti kkel „õSi soovitused ja muutuv keel“, kus keeletoimetaja, -kor-
raldaja ja -teadlane aitavad oma erialasest vaatenurgast mõtestada keelemuutusi 
viie üksiksõna näitel. Kuna eesti  keelekorraldus triivib tasapisi eemale senisest
traditsioonikesksusest, võib arvata, et sellega kaasnevad muutused kerkivad järg-
misel aastal teravalt päevakorrale. eeltoodule lisaks pakub kõnealune rubriik kasu-
likke teadmisi selle kohta, kuidas väljendada suurusi ja väärtusi täppis teksti des ning
millega tuleks arvestada osaühingu asutamisel.

Loodetavasti  leiab igaüks aastaraamatu kaante vahele koondatud arti klite hul-
gast endale midagi meelepärast. Kui tunnete millestki siiski puudust, kasutage 
juhust ja täitke see tühimik järgmisel aastal. Sisult mitmekesine aastaraamat
sünnibki üksnes koostöös.
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VESTLUSRING

tõlkija ja keeletoimetaja tänapäeva tööturul

rIINa rEINsaLU, liidu tegevliige

2019. aastal avaldas Kutsekoda uuringu „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadu-
sele: kultuur ja loometegevus II“ aruande1, kus sõna ja keele valdkonna kutsealade 
esindajatena käsitletakse peale ajakirjanike ja loovkirjutajate ka keelespetsialiste: 
sisu- ja keeletoimetajat, korrektorit, tõlki ja tõlkijat. et saada tööturu vajadustest 
tervikpilt, korraldas eesti Keeletoimetajate Liit koos eesti Tõlkemagistrite Liiduga 
2020. aasta 21. veebruaril Tallinna Ülikoolis ühisseminari, kus Kutsekoja esindajad 
tutvustasid uuringu korralduslikku poolt ja tulemusi ning Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Ülikooli esindajad andsid ülevaate tulevaste tõlkijate ja toimetajate väljaõppest. 
Sellele järgnes arutelu hetkeolukorra ja tuleviku üle. Siinses kirjutises võtan kokku 
uurimistulemuste ja arutelu põhipunktid.

Aruande aluseks oleva statistilise analüüsi järgi ületab keelespetsialistide koo-
lituspakkumine oluliselt tööjõuvajadust (lk 12). Olukorda tasakaalustaks see, kui 
keelespetsialistid leiaksid rakendust ka teistes sektorites, mis aga eeldab neilt 
mitme suguseid lisaoskusi, nt ettevõtlus-, turundus- ja suhtlusoskust (lk 14).

1 Kutsekoda (2019). Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: kultuur ja loometegevus: 
audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitöös-
tus. uuringu terviktekst. Tallinn: Kutsekoda.
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Senisest rohkem tuleks ära kasutada ka keelespetsialisti töö paindlikkust – või-
malust teha seda kõrvaltööna näiteks õppimise kõrvalt (lk 51). Samuti on tähtis 
suurendada ühiskonna teadlikkust sellest, mida keelespetsialisti töö endast kuju-
tab (lk 146).

Peale eeltoodu võivad keelespetsialistide tööhõivet mõjutada järgmised tegurid 
(lk 107–108).

• Ühiskonnas pööratakse üha enam tähelepanu tõlke kvaliteedile ja väärtusta-
takse korrektset keelekasutust.

• Majanduskasvu korral suureneb nõudlus keelespetsialistide järele.

• Tekstitöötlus- ja tõlkeprogrammide areng võib tõlkijate tööjõuvajadust vähen-
dada, kuid toimetajate oma suurendada.

• Kuna täistööajaga ametikohti on vähe ja vabakutselise töö on ebastabiilne, võib 
keelespetsialisti töö tunduda väheatraktiivne.

• Tõlkijate ja keeletoimetajate palk on väike, mistõttu ei pruugi noored tõlkimisest 
ja keeletoimetamisest huvituda.

• eesti kirjanduse tase on hea ja kirjanike järelkasv on tagatud.

• Noored loevad eestikeelse kirjanduse asemel üha enam ingliskeelset kirjandust.

Kutsekoja OSKA-uuringu lühiaruande 
kaanepilt
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et keelespetsialisti d tuleksid tänapäeva tööturul edukalt toime, on vaja arendada 
mitmesuguseid üldoskusi (lk 93–95).

• Järjest vajalikumaks muutub meeskonnatööoskus, sest töötajatelt oodatakse 
suutlikkust teha teistega koostööd. Näiteks peavad keeletoimetajad arutama 
teksti  autoriga võimalikke parandusi ja tegema kirjastuste sisutoimetajatega 
ti hedat koostööd.

• Tähti s on avardada üldist silmaringi ning kultuuri- ja ühiskonnataju. Nii pea-
vad tõlgid ja tõlkijad tundma kultuuriruumi eripära, millest oleneb vahel sõna 
tähendus.

• et käia tehnoloogia arenguga kaasas, on vaja parandada digioskusi, nt teksti -
töötlus- ja tõlkemäluprogrammide kasutamise oskust. Masintõlke korral ei kao 
küll vajadus tõlkijate järele, kuid nende tööülesanded teisenevad.

• Kuna valdkonnas töötab palju vabakutselisi, kes on iseenda tööandjad, tulevad 
kasuks majandus- ja ett evõtlusteadmised.

• eritähelepanu tuleb pöörata kirjalikule ja suulisele eneseväljendusele, sh õige-
kirjale, mis on ka tulevikus keelespetsialisti de töö alus.

Kutsekoja esindaja Katrin Pihl tutvustab uuringu tausta. Foto: Karin Zurbuchen
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Aruande tutvustusele järgnes aruteluosa, mille tarbeks olid korraldajad paigutanud 
ruumi viis suurt paberilehte, igaühel üks küsimus. Rühmade kaupa liiguti ühe lehe 
juurest teise juurde ja lisati sinna vastuseid või täiendati olemasolevaid. Kui rühm 
sai ruumile ringi peale ehk jõudis oma esimese küsimuse juurde tagasi, alustati 
lehtedele kirja pandu põhjal ühisarutelu. Alljärgnev on selle arutelu lühikokkuvõte.

mida saaksid ülikoolid teha, et tõhustada tulevaste tõlkijate väljaõpet?
Osalenud leidsid, et võõrkeeleõpe, iseäranis erialase võõrkeele õpe, on mõistagi 
tähtis, kuid selle kõrval tuleb arendada ka eesti keele oskust. Keeleoskusest roh-
kemgi rõhutati vajadust arendada üldoskusi, nt õpetada tõlkeabiprogrammide 
kasutamist, suurendada õigusteadmisi (et tunda mh autoriõigust) ja teha interdist-
siplinaarset koostööd. Muret tunti tulevaste tõlkijate väikese lugemuse pärast, mis 
tuleneb vähemalt osaliselt pidevast ajasurvest. Sooviti, et õppekavad võimaldaksid 
senisest põhjalikumat süvenemist.

mida saaksid ülikoolid teha, et tõhustada tulevaste keeletoimetajate väljaõpet?
Nii nagu tõlkijate puhul, peeti ka keeletoimetajate väljaõppes tähtsaks pakkuda 
ettevõtlus- ja õigusteadmisi, et koolilõpetajad tuleksid iseenda tööandjana pare-
mini toime. Kuna osa keeletoimetajatest hakkab tööle tõlkebüroodes, oleks kasulik 
tunda tõlkeabiprogramme, aga peale selle peaksid keeletoimetajal olema ka kül-
jendamise põhioskused.

Kui tõlkijate õppekavadel tundub olevat ülikoolides kindel koht, siis keele-
toimetajate õppekavade seis on arutelus osalenute meelest ebakindlam. Seetõttu 
leiti, et ülikoolide üks eesmärke peaks olema keeletoimetajate õppekavade säilita-
mine. Samuti on vaja õppetööd mitmekesistada, nt kutsuda ettevõtete ja asutuste 
esindajaid külalisloenguid pidama, et tutvustada keeletoimetamistöö korraldus-
likku poolt, või luua selge keele suunamoodul. eraldi rõhutati vajadust anda õppe-
töö vältel rohkem sisulist tagasisidet.

milliseid raskusi kohtad tõlkija ja toimetajana igapäevases tööelus ning kuidas 
neid ületada?
Arutelus osalenud nimetasid peamiselt kaht tüüpi raskusi. Ühed neist olid seotud 
tõlkija ja keeletoimetaja töö majandusliku poolega. Kuna vaid vähestel on stabiilne 
töökoht, sest tegutsetakse peamiselt väikeettevõtjana, puudub sotsiaalne kindlus-
tunne (nt ravikindlustus). väikeettevõtluse riskide hulka kuulub ebastabiilne töö-
voog, millega võivad ajuti kaasneda suur töökoormus ja üle väsimus. Töökoormuse 
kõikumine mõjutab ka töötasu, mis on niisamagi võrdlemisi väike.
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Teine osa raskustest tuleneb tajutavast vastutusest. vahel seavad kliendid tõl-
kijatele ja toimetajatele väga suuri ootusi (nt faktide kontrollimine, digipädevus), 
mida on kohati raske mõista ja täita. Tajutakse vajadust pidevalt end tõestada ja 
oma tööd õigustada.

Raskusi aitaks ületada erialaliitude suurem koostöö ning tähtis on suurendada 
avalikkuse teadlikkust tõlkija ja keeletoimetaja tööst.

Milline on tõlkija ja keeletoimetaja kuvand Eesti ühiskonnas?
Ühiskondlik kuvand avaldub muu hulgas ringlevate väärarusaamade kaudu. vähene 
teadlikkus töö sisust toidab eksiarvamust, et tõlkija ja keeletoimetaja töö on väga 
lihtne ning selleks pole mingeid eriteadmisi vaja: tõlkija on igaüks, kes oskab mõnd 
võõrkeelt, ja keeletoimetaja ülesanne on panna ainult komasid. Kuna töö tundub 
niivõrd lihtne, eeldatakse, et see saab kiiresti valmis – hiljemalt homseks, aga 
parem, kui juba tänaseks või suisa eilseks.

vahel seatakse küsimärgi alla ka tõlkija ja toimetaja töö vajalikkus: kuna igaüks 
oskavat keelt paremini kui tõlkija või keeletoimetaja, saab tekst niisamagi tõlgitud 
või üle vaadatud.

Seinapaber tõlkija ja toimetaja 
kuvandi kohta. Foto: Riina Reinsalu
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millised on tõlkija ja toimetaja töö tulevikusuunad?
Arutelu tuleviku üle hargnes mitmesse suunda. Arvati , et tehnoloogia arengu tõtt u 
muutuvad töö piirid senisest hägusamaks. Inimtöö kombineerimine masintööga 
tekitab vajaduse suurendada masintõlke toimetamise pädevust. See soodustab 
omakorda interdistsiplinaarsust, sest masintõlke toimetajate hulka hakkab kuuluma 
eri valdkondade inimesi, mitt e ainult fi loloogidest tõlkijaid ja keeletoimetajaid.

Kuna tõlgitavate ja toimetatavate teksti de hulk on suur, on oluline säilitada 
oskus süveneda ja töötada mahuka teksti ga. Nii tõlkija kui ka toimetaja peavad 
olema valmis elukestvaks õppeks, kuid peale erioskuste (nt digioskused) on vaja 
pidevalt arendada ka oma maailmapilti .

Taas ei saadud üle ega ümber maine teemast: tähti s on suurendada kutsealade 
usaldusväärsust ja parandada seeläbi mainet.

Kuigi ühisarutelu võis olla mõjutatud sellele eelnenud uuringuaruande tutvus-
tusest, kajastab see siiski tõlkijatele ja keeletoimetajatele tähtsaid teemasid. Semi-
nari rõhuasetust arvestades oli mõneti  ootuspärane, et erialateadmiste asemel 
keskenduti  rohkem üldoskustele. Nii olid ka arutelus kesksel kohal toimetulek alanud 
masintõlkeajastul ning tõlkija ja (keele)toimetaja rolli teisenemine. Kui üldoskuste 
arendamine, sh masintõlkeajastuga kohanemine, on suuresti  tõlkija ja toimetaja 
enda kätes, siis kutsealade mainet avalikkuse silmis on keerulisem kujundada.
valmisolek selleks on igatahes olemas.

Tõlkijad ja toimetajad arutlevad oleviku ja tuleviku üle. Foto: Karin Zurbuchen
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KOGEMUS KÕNELEB

Linda targo: kahtluse vaim olgu teie ustav teejuht!

Intervjueerinud 1. augustil 2020 ja kirja pannud 
HELIKa mäEKIvI

emalt sõnaseadmisoskuse ja isalt muusikaande pärinud Linda Targo peab ka keele-
toimetamistöös tähtsaks keele muusikat: õiget rütmi ja rõhku, ladusust ja koos-
kõla. 92-aastaseltki väiksemaid tekste toimetav kauaaegne hea eesti keele hoidja 
leiab (peamiselt Postimehe näitel), et praeguse aja kirjatükkidel pole viga, kuid 
vahel on neis liiga palju võõrapärasusi.

1920. aastatel leidsid Tartu õpetajate Seminaris õppides teineteist Kaarin Sullan 
ning hilisem helilooja, koorijuht ja organist Alfred Karafin (alates 1935. aastast 
Karindi)1, kes abiellusid 1925. aastal. Järgmisel aastal sündis perre Laine2 ja 1928. 
aasta maikuus Linda. Karafinide kodu asus Karlova linnaosas Tähe tänava alguses, 
majas, mille lähedal üle tee oli puitsammastega kaubahoov. Nendega koos elas 
veel emapoolne, leseks jäänud, „Tartu keelt“ kõnelev hea kokaandega vanaema, 
keda Linda peab tuntud laulu sõnade järgi oma lapsepõlve soojendajaks päikeseks. 
ema jäi pärast laste sündi koduseks, isa aga, kes oli lisaks õpetajate seminarile õppi-
nud Heino elleri käe all Tartu Kõrgemas Muusikakoolis koos eduard Tubina ja Olav 
Rootsiga ning omandanud ka orelimänguoskuse, teenis perele leiba muusikuna. Ta 
juhatas ühe kooli poiste koori ning oli kahes – Tartu Maarja ja Tartu Ülikooli – kirikus 
organist, õpetades seal ühtlasi leerilapsi koraale laulma. Ka juhatas ta üliõpilas-
segakoori, mille mitmestki lauljast said kauaaegsed head peretuttavad.

1 vt ka vikipeedia: Alfred Karindi. – HM.
2 vt ka vikipeedia: Laine Karindi. – HM. 
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Isalt MuusIka- ja loodusarMastus, EMalt sõnasEadMInE

Lapsepõlv oli õdus ja muusikaline. Linda meenutab: „Isa klaveriharjutamine kõlas 
päevast päeva. Kuna ta oli kirikuinimene, lauldi jõulude ajal kodus ikka päevatee-
malisi koraale. ema oli sopran, vanaema alt, ja lapsed laulsid kaasa, nagu oskasid. 
Isa saatis klaveril ja valis, nii kuidas parasjagu sobis, tenori või bassi partii. Need 
laulud oma müstiliste sõnade ja kaunite viisidega andsid jõuludele kuidagi sala-
pärase ja pühaliku meeleolu. Jõuluõhtu parim osa tuli aga siis, kui koraalid olid 
lauldud, jõuluvana ukse taha koti kinkidega jätnud ja kingid jagatud. Nimelt istus 
isa siis jälle klaveri taha ning mängis beethoveni „Kuupaiste sonaati“ ja muidki klas-
sikalisi klaveripalu.“ Linda ütleb, et ta on bachi, beethoveni, Chopini ja muude aja-
tute heliloojate muusika peal üles kasvanud. 

Linda isaisa oli lasterikas talupidaja (seitse 
poega, üks tütar) ja ümbruskonnas tuntud kool-
meister eduard Karafin. Ida-virumaal Alutaguse 
metsade keskel kasvanud Alfred armastas väga 
loodust, mistõttu ta kujunes ka heliloojana pea-
miselt looduslüürikuks. Isa käis oma „sipsikute“ 
Laine ja Lindaga palju metsas ja pani neid kuu-
lama lindude hääli, tutvustas nimepidi puid, 
põõsaid ja marju. Nii sai Linda isalt küllaltki palju 

loodusetarkust, mis kulus hilisemas tööelus kenasti ära. Ka talus leiduvate esemete 
ja toimingute nimetused said Lindal suviti isa sünnikodus selgeks. 

ema oli väga hea sõnaseadja: „Kui oli aeg magama minna, jutustas ema meile 
improviseeritud järjemuinasjuttu. Selle tegelane oli pirtsakas printsess, kes pidi 
rändama minema, et paremaks saada, aga enne kui ta kuhugi jõudis, olid meil õega 
juba silmad kinni vajunud.“ Hiljem, kui lapsed olid suuremad ja mõnikord midagi 
laiduväärset tegid, pidas ema põhimõttekindla, range kasvatajana vajalikuks seni-
kaua epistlit lugeda, kuni patustanu nutma hakkas ja andeks palus. emal oli ka 
pisut näitlejaannet: ta oskas hästi inimeste hääli matkida ning ilmekalt ja piltlikult 
lugusid jutustada. 

Lindast sai juba nelja-aastaselt lugeja-laps. õde õppis lasteaias tähti tundma ja 
kodus harjutas nende kirjutamist. väike Linda istus teisel pool lauda ja uuris, mis 
täht miski on. Nii said tolleaegses fraktuurkirjas tähed peagi selgeks.

Linda jutustab: „Ühel päeval tuli ema osturetkelt koju ja märkas, et noorem plika 
on kõhuli põrandal maas ja Postimees tagurpidi ees. 

Isaga käisid Laine ja Linda 
palju metsas ja tema pani 

neid kuulama lindude hääli, 
tutvustas nimepidi puid, 
põõsaid ja marju. Nii sai 
Linda isalt küllaltki palju 

looduse tarkust, mis kulus 
hilisemas tööelus ära.
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„Mida sina siin teed?“ küsis ema.
„Loen,“ vastasin mina.
„Kuidas sa loed, kui sul on leht tagurpidi ees? Ja mis lugeja sa üldse oled?“
võtsin siis lehe ja lugesingi emale ette. võin siiamaani trükitekste tagurpidi 

lugeda.“
Lugemispisik oli nii vägev, et Linda oli lapsena 

lausa lugemishaige. Kohas, kus keiser jala käib, 
olid vanasti tarvitusel tükkideks rebitud ajalehed. 
Linda räägib, et vajaminevad tükid pidi enne ikka 
kõik läbi lugema. vanaema aga küsis, kui last jälle ninapidi mõnes raamatus nägi: 
„Kas sa mõtled, et sulle kunagi tolle iist palka nakatasse massma, et sa raamatid 
loed?“ Ja oh imet – „nakatigi“: laps kasvas suureks ning kogu ta elutöö oli seotud 
raamatute ja lugemisega.

kIrju koolIpõlv pEalInnas

1932. ja 1933. aasta vahetusel kolis pere Tallinna, sest isale pakuti Kaarli kirikusse 
suurema palgaga kohta. Organistitöö kõrval juhatas ta kiriku segakoori, paari aasta 
pärast lisaks Tallinna Meestelaulu Seltsi meeskoori ja hiljem veel mõnda laulu-
kooslust. Pere oli leidnud eluaseme Pelgulinnas Ristiku ja Telliskivi tänava nurgal 
suures kahe tiivaga kivimajas, mida nimetati linnamajaks ja kuhu jäädi 11 aastaks. 
1935. aastal sündis perre õde Imbi ja 1942. aastal, juba sõjaajal, vend Jüri3. 

Linda koolipõlv möödus poliitiliste tuulte 
meelevallas. esimesed neli õppeaastat käis ta 
Pelgulinnas Ristiku tänava lõpus kuueklassilises 
algkoolis – see paiknes toona enam-vähem linna 
piiril. viiendasse klassi läks ta õe eeskujul majja, kus praegu asub inglise kolledž. Tol 
ajal tegutses seal tuntud haridustegelase Aleksander veiderma juhtimisel Tallinna 
Tütarlaste Kommertsgümnaasium, mille progümnaasiumis jõudis Linda käia aasta. 
See lühike ajajärk oli aga tema hilisema tööelu seisukohalt väga oluline, sest just 
progümnaasiumis tekkis tal huvi inglise keele vastu. Seda õpetas nooruke hiljuti 
Oxfordis õpingud lõpetanud, armeenia päritolu viktoria Zaharjan (hiljem Hain), 
kellest sai kogu klassi lemmik, hellitava hüüdnimega viki. Linda silmis nägi ta välja 
nagu nukuke: pisikest kasvu, tumedate sõstrasilmade ja süsimustade kõrgesse 

Lugemispisik oli nii vägev, 
et Linda oli lapsena lausa 
lugemishaige.

Linda koolipõlv möödus 
poliitiliste tuulte 
meelevallas.

3 vt ka vikipeedia: Jüri Karindi. – HM.
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soengusse seatud juustega. „Ta oli nii tore ja nii armas, et me olime temasse lausa 
armunud,“ ütleb Linda. viki õpetas varateismelistele lustiks inglise lastelaule, millel 
oli vahel väike knihv küljes. Mõnda neist – koos viisiga – mäletab Linda siiani:

Where are you going to, my pretty maid?
I’m going a milking, sir, she said.
May I go with you, my pretty maid?
You’re kindly welcome, sir, she said.
What is your fortune, my pretty maid?
My face is my fortune, sir, she said.
Then I can’t marry you, my pretty maid.
Oh, nobody asked you, sir, she said.

Tollest viiendast õppeaastast „kommes“, nagu kooli nimetati, on Lindal meeles 
üks kena, elav, huumorimeelne klassiõde erika Möldre, kellest sai juba esopi nime 
all tuntud (laste)kirjanik.

1940. aasta riigipöörde järel loodi uus koolisüsteem ja progümnaasium kao-
tati. Lindal tuli minna tagasi Ristiku tänava kooli kuuendasse klassi. Pärast selle 
lõpetamist õppis ta aasta jagu Pärnu maantee viadukti juures tegutsenud ajutises 
õppeklassis nimetusega kommertsgümnaasiumi eelklass, klassiõeks muude hulgas 
hilisem kirjanik Heljo Mänd (siis Raidla). Seejärel omandas ta teadmisi Aleksand-
rine Pedusaare juhitud Tallinna 4. Gümnaasiumis Kevade tänaval vanas Westholmi 
kooli puumajas, kus ta käis 1944. aasta lõpuni. Meelde on sealt jäänud öökulli-
silmadega füüsikaõpetaja Roobet Kuma, samuti lauluõpetaja Ludmilla väinmaa, 
kes tutvustas tõeliselt kauneid laule ja muusikapalu.

Sellesama aasta 9. märtsi õhtupoolikul oli Linda koos ema ja isaga vene tänava 
majas nr 22 kooriproovis. Sõtta mobiliseeritud Gustav ernesaksa naiskoor oli jää-
nud ilma juhatava käeta ja isa saanud koori enda hoolde. Oli karge ja selge täis-
kuupaistene õhtu. enne kui proov alatagi jõudis, kõlas aga õhuhäire ja linna kohal 
lõid küünaldes jõulukuuskedena särama valgusraketid. Algas Tallinna pommita-
mine ja maja sai ka peaaegu kohe tabamuse. esimesel võimalusel pageti üle tee 
oleva telegraafimaja keldrisse, kuid pärast pommilaine lõppu otsustas Linda pere 
koju tõtata, muretsedes sinnajäänute pärast. Mindi üle Raekoja platsi, kus vana 
vaekoda siis veel tervena oma viimaseid hetki ootas – teise laine ajal pommitati 
see maatasa. Kui pere balti jaama juurde jõudis, oli jaamahoone alles, aga jaama-
tagune Kalamaja-kant juba lõõmas. Tehnika tänavat pidi minnes nägid nad majade 
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taga Koidu tänava pool suurt tulekuma. See kadus silmist alles siis, kui nad südame 
värinal Telliskivi tänavasse pöörasid. Kodumaja oli terve. Linda mäletab, et neid 
koduteel saatev suur täiskuu mõjus kuidagi õudsena, kurjaendelisena.

Kodus ootasid vanaema, noorem õde ja kaheaastane vennake. Pere heitis 
magama, kuid siis tuli uus õhuhäire ja kiiresti mindi pakku oma maja keldrisse. 
Teise rünnakulaine ajal lõi lähedaste pommiplahvatuste õhusurve kodu aknad koos 
raamidega eest ära. Madal puidust naabermaja oli saanud tabamuse ja lõõmas 
hirmuäratavalt.

et väljas valitses käre külm, ei olnud akende ajutisest kinnilöömisest suurt kasu. 
Seepärast sõitis pere ülejärgmisel päeval lahtises veoautokastis sõjapakku Ranna-
mõisa külla, kus tänu headele tuttavatele leiti peavari võrdlemisi õhukeste seintega 
suvemajas. Sõprade kaudu saadi elamist soojendama vanaaegne neljakandiline 
malmahi, mida tuli kütta lausa päevad läbi, sest talv ei tahtnud taganeda. Lindal on 
meeles, kuidas ta isa saepartnerina metsas üht kuivanud kuuske kütteks langetas.

Ümbruskonnas oli teisigi noori – neid jagus võrkpallimänguks maja lähedal palli-
platsil – ning suvi möödus uute sõprade seltskonnas, ehkki toidunappuse tähe all. 
Mingi aeg tuli veeta isa sünnitalus põllutöödel abijõuna (nagu ka eelmisel suvel), 
rõõmustades seejuures muidugi kobedama kõhutäite üle.

Suve lõpul, juba septembris, nägi perekond Rannamõisa kaldapealselt vene ja 
Saksa lennukite õhulahingut Tallinna lahe kohal, sadama õhkulaskmist ning suurt 
laevade karavani põgenemas Naissaare ja Rannamõisa ranna vahelt. Kui see oli 
lääne poole kadunud, järgnes midagi erakordset: „Tiskre kaluriküla sadamast suun-
dus popsudes merele väike mootorpaat, piripardani inimesi ja pampe täis. Osa ini-
mesi ei mahtunud istumagi. Ninas aga lehvis sinimustvalge lipp ... See pateetiline, 
südant pitsitav pilt jääb surmatunnini meelde.“

1944. aasta sügisel kolis pere Rannamõisast tagasi Tallinna, kus leidis uue elu-
koha tookordsel Jannseni (1959. aastast viiralti) tänaval paiknevas sõjaeelses 
kooperatiiv elamus – seal oli tühjaks jäänud neljatoaline üsnagi räämas korter, mille 
kordategemine nõudis päris palju tööd. Kool algas oktoobrikuus. Kuna nüüd elati 
kesklinnas, senine kool aga oli kolinud kaugele Pelgulinna, Ristiku tänava kooli-
majja, läks Linda üle 8. Keskkooli Hariduse tänavas (praegune Prantsuse Lütseumi 
maja). Selle lõpetas ta 1946. aastal.

uues koolis leidis Linda kolm muusikaga seotud sõbratari: pinginaaber vilgo 
Lepp (hiljem Linask), tulevane Oleviste kiriku organist ja koorijuht; Leelo Päts (hil-
jem Kõlar), tulevane pianist ja klaveriõpetaja, ning Ines Tiikvee (hiljem Rannap), 
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kellest sai viiulikunstnik ja -pedagoog. Linda ise laskis oma alles kujuneval laulu-
häälel kõlada. Sõbratarid musitseerisid kooli üritustel, suhtlesid omavahel ka 
väljas pool kooli ning olid juhuslikult kõik „rosoljeusku“: koosolemistel ühe või teise 
pool kodus valmistasid nad alati just seda maitsvat roosat salatit. Selle üle tehti ka 
nalja: oma sõprusringi nimetasid nad eNSv rosoljenimeliseks teeneteta muusikute 
kolleegiumiks.

tartussE ülIkoolI

Muusika saatis Lindat laulmise kaudu kogu kooliaja. Abituuriumi kõrvalt käis ta 
muusikakoolis, algul Linda Sauli ja hiljem Leelo ema Made Pätsi lauluklassis häält 
harjutamas. Ka pärast keskkooli lõpetamist jäi ta viimase juurde õppima plaaniga 

lauljaks saada. ent juba abituuriumis tabasid teda 
tervisemured: igapäevane kõrgenenud kehatempe-
ratuur ja väsimustunne. Isa leidis, et nende häirete 
põhjus tuleb kindlaks teha, ja sokutas tütre haiglasse 

uuringutele. Seal Lindat siis uuriti pikalt ja põhjalikult, kuni 1947. aasta jaanua-
ris leiti, et süüdi on kroonilises põletikus kurgumandlid, mis siis ka välja lõigati. 
Paranemine võttis tükk aega, ja kui oleks saanud jälle häälepaelu treenima hakata, 
tabas Lindat veel nakkuslik kollatõbi. Nii läks terve õpinguaasta vett vedama. 

Made Päts arvas, et õpilasele tuleks kasuks õhuvahetus, ja soovitas tal valida 
mõni meelepärane ala Tartu ülikoolis. Liiati oli Tartus ka muusikakool, kus oleks 
saanud lauluõpinguid jätkata. Linda leidis, et sellel mõttel on jumet, ja asuski 
1947. aasta suvel valmistuma sisseastumiseksamiteks. ent tervisehädad polnud 
ikka veel lõppenud: perega Peedul suvitades nakatus Linda kevadisest haigusest 
kurnatuna düsenteeriasse. Kui ta Tartusse kirjandit kirjutama läks, olid tal jalad nii 
nõrgad, et Toomemäelt ülikooli juurde laskudes tuli vahepeal mitu korda puhata. 

Kirjand õnnestus aga üllatavalt hästi. Arnold Kask, kes oli kirjandite hindaja, lei-
dis, et see on üks paremaid. Ka teiste eksamitega tuli Linda toime ja temast sai 
inglise filoloogia üliõpilane.

Sama aasta suvel Peedul oli Linda tutvunud Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI, 
praegu Tallinna Tehnikaülikool) ehituseriala üliõpilase Guido Targoga, kellest sai 
hiljem tema abikaasa.

esimese õpinguaasta elas Linda Tähe tänavas kooliõpetajast lelle lasteta pere 
juures, kus oli võimalik klaverit harjutada, sest ta jätkas ka lauluõpinguid Tartu 
Muusikakoolis, värvika õpetajanna Salme Kanni juhendamisel. Teisel kursusel 

Muusika saatis lindat 
laulmise kaudu 

kogu kooliaja.
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õnnestus tal aga saada koht ülikooli pea-
hoone kõrval tütarlaste ühiselamus (Üli - 
kooli 18a). Toanaabriks sattus kursusekaas-
lane ellen Hiob (hiljem Niit), kelle mitme 
luuleteose sünni juures tal oli õnn viibida. 
Näiteks tõlkis toanaaber seal samas toas 
ka mitu Sándor Petőfi luuletust, mille eino 
Tamberg hiljem viisistas. Kui ülikooli 1956. 
aastal suletud kirikus avati Tuubikum, 
kirjutas ellen kristlikel motiividel luule-
tuse „Maarja lahkumine“, millest lahvatas 
tohutu skandaal: keemiahoone (Jakobi 2) 
ringaudi tooriumis korraldati suur teadus-
konna koosolek, kus öeldi noore luuletaja 
kohta ränki süüdistavaid sõnu. 

Ühiselamus üliõpilaselu kees ja kahte sõbratari külastasid mitmedki toredad 
kaastudengid, jättes endast toa salmik-külalis raamatusse humoorikaid sissekan-
deid. Külaliste hulgas olid näiteks eno Raud, Ain Kaalep ja Heldur Niit. Omakäelise 
šarži visandas sinna viiuldaja vladimir Alumäe, keda sõbratarid pärast kontserti 
olid käinud kättpidi tänamas, mispeale ta ühiselamusse neile külla tuli. Külalisteks 
olid vahel ka Helvi Jürisson, valmen Hallap, valeeria villandi, Hillar Palamets ja 
Lembe õngo – viimane elas samas ühiselamus ja abiellus hiljem edvin Hiedeliga.4

Inglise filolooge oli sellel kursusel üsna väike rühm – Linda mäletamist mööda ei 
olnud neid üle kümne. Silmapaistvaim neist oli kaunitar ester Heinaste (toona veel 
Depman), hilisemas elus väga hea eesti keelega tõlkija, kelle töid Linda ka toimetas. 
Kursusekaaslaste hulgas oli mitu hiljem tuntuks saanud inimest. Üks neist oli Harald 
Rajamets, kellega Linda suhtles tihedalt ka ülikoolijärgses tööelus ja kes jäi talle elu 
lõpuni vaimuvennaks ning tõlkijana suureks eeskujuks. Aastaid hiljem käisid Raja-
metsal mõnikord peal inglise absurdiluulest pärit limerikkude loomise hood. Siis 
helistas ta ikka ja luges neid ette, nii et üsna sarnase huumorimeelega Linda sai 
paraja kõhutäie naerda. Neist naljavärssidest ja luulevormis keele mängudest on 

Linda 1949. aastal Tartus tudengina. 
Foto: erakogu

4 vt ka Maarja undusk 2017. Noor ellen Hiob. Tartu-aastad 1947–1949 (II), Looming nr 2, lk 
1773–1796, kus on kirja pandud nii luuletus „Maarja lahkumine“ kui ka mitmesugused 
ühiselamuseigad, mida on teiste hulgas kirjeldanud Linda Targo. – HM.
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Rajamets avaldanud kogumiku „Aeg astuda“. Kursuse ühistel loengutel oli kokku-
puuteid veel ka flegmaatilise ja rahuliku valdek Palliga, pärastise Tallinna Ülikooli 
õppejõu viivi Telliskiviga (hiljem Maanso) ja tema tulevase kolleegi, psühholoog 
Asta Kiviga (hiljem Reinart).

õppejõududest üks armastatumaid oli Oleg Mutt, kuulus oma taktitunde poo-
lest. Linda kirjeldab: „Kui jäid eksamit andes natuke toppama, täitis tema selle 
pausi ise, öeldes rahulikult: „Mhmh, mhmh, mhmh …“. See ajas muidugi veel roh-
kem närvi, ehkki tema eesmärk oli eksaminandi rahustada.“ Teine lemmikõppe-
jõud oli inglise kirjanduse lektor, Cambridge’i Ülikooli haridusega inglane Arthur 
Robert Hone. eestisse oli ta tulnud enne sõda südame sunnil: tema mõttekaasla-
sest armastatu ja abikaasa oli kirjanik Aira Kaal, kes muide luges tudengitele dialek-
tilist materialismi – Linda mäletamist mööda täitsa huviäratavalt. Arthur Hone’i isa 
oli Inglise kommunistliku partei liige, kuid ta ise, olles küll vaadetelt vasakpoolne 
ja loomult üdini demokraat, pettus hiljem sügavalt kommunistlikus riigikorras, 
eriti siis, kui tal ei lubatud oma vana haiget isa külastama minna. Hone oli kirglik 
piibusuitsetaja, põhjustades korra kodus väikese diivanipõlengu, mille hullemast 
tagajärjest päästis teda hea nina: magamise pealt tundis see, nagu Hone jutustas, 
„ebatuttavat lõhna“, mis ajas ta üles. Hone sõitis Tartu vahel alati jalgrattaga ega 
pannud kuigi suurt rõhku oma välimusele, kuid oli kuulus avatud oleku ja isetuse 
poolest. 1950. aastate poliittormi ajal sunniti ta ülikoolist lahkuma põhjendusega, 
et tal ei ole nõukogude kõrgemat haridust. Siis pakkus muusikakooli direktor Alek-
sandra Semm-Sarv talle leivateenimisvõimalust muusikaliteratuuri lektorina, mil-
leks ta suure muusikahuvilisena ja rikkaliku plaadikogu omanikuna oli tõesti pädev. 
Aira Kaalust viis Hone’i lahku uus armastus Linda klassiõe, hilisema tõlkija ja õppe-
jõu Laine võsamäe vastu, kellega ta pärast tütre sündi ka abiellus. 

väga huvitavaid loenguid pidas väliskirjanduse õppejõud villem Alttoa, kelle 
auditoorium oli alati puupüsti täis. Üldse ei meeldinud Lindale aga nõukogude 
kirjanduse õppejõud Johannes Feldbach, kes lihtsalt luges oma materjali maha, 
ja see oli lisaks räigelt punapoliitiline. Silmapaistev õppejõud oli Paul Ariste, kes 
käis linna peal alati koos teda imetleva väikese poistekambaga. Ta viis neid endaga 
kaasa kohvikusse keeleasju või kes teab mida veel arutama ja tegi neile kohvi välja. 
Ka valmar Adamsi klassikalise vene kirjanduse loengud olid paeluvad. eesti keelt 
inglise filoloogidele noorematel kursustel ei õpetatud.
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polIItIkast Mõjutatud koolI- ja EraElu

1950. aastal, kui Linda oli kolmandal kursusel, läks ta talvesessiooni lõpus korraks 
Tallinna koju käima. Ühel õhtul, kui ema ega isa kodus ei olnud, nõudsid sisselask-
mist mundris mehed, kes tulid isa arreteerima. Peagi saabusid isa ja ema. Aga olu-
kord oli kriitiline: köögi taga pisikeses kamorkas, vanas teenijatoas, leidis parajasti 
ajutist peavarju endine eesti ohvitser, nüüd lindprii põgenik. ema tegi koju saabu-
des kohe asja köögitagusesse tuppa. Seal oli aken lahti ja aknasulguri külge kinni-
tatud pesunöör välja rippumas – ilmselt oli põgenik saanud akna kaudu pagema. 
ema lappas nööri kiiresti kokku ja pani akna kinni, tänades õnne, et maja ei olnud 
ümber piiratud, sest põgeniku tabamise korral oleks isa kohe seina äärde pandud. 
Nüüd aga viidi ta Patarei eeluurimisvanglasse ja kogu ta käsikirjaline loome materjal 
võeti uurimiseks kaasa.

Sügisel tegi Moskva troika (NSv Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv 
erinõupidamine) poliitilise otsuse, et isa on ideoloogiliselt ebasoovitav isik, kodan-
lik natsionalist, kes tuleb saata ümberkasvatamisele eriti range režiimiga vangilaag-
risse. Sama sugune otsus langetati ka Tuudur vettiku, Riho Pätsi ja Nigol Andreseni 
kohta. Kuna Andreseni poeg erik, Linda kursusekaaslane, sel põhjusel eksmatriku-
leeriti, arvas Linda, et kohe on järg ka tema käes. 

õde Laine, tollal konservatooriumi üliõpilane oreli ja koorijuhtimise erialal, 
abiellus kiiresti oma kursusekaaslasest sõbra Peeter Rekkaroga, et Karindi nimest 
vabanenuna saaks õpinguid jätkata. Guido Targo, kellega Linda oli selleks ajaks 
juba tihedamalt suhelnud (peamiselt kirja teel), helistas Tartusse ja ütles umbes 
nii: „Laine ja Peeter tegid selle ära, teeme meie ka!“ Linda võttis sel tavatul viisil 
tehtud abieluettepaneku vastu ja 11. märtsil 1950 mindigi paari. ent kindluse mõt-
tes otsustas Linda ka ülikooli rektori Feodor Klementi jutule minna. Tagant järele 
imestab ta oma julguse üle, kuid rektor suhtus temasse ta noorusest hoolimata 
täie lugupidamisega: tudengineiut oma imposantses kabinetis vastu võttes tõusis 
ta kõigepealt laua tagant püsti ja palus vabandust, et ta räägib vene keeles, kuna ei 
oska eesti keelt veel piisavalt. Linda rääkis talle oma koduse olukorra ära ja küsis, 
kas ta tohiks õpinguid jätkata eksternatuuris. Klementil ei olnud midagi selle vastu. 

Kuid eksternatuur kaotati peagi. Siis oli ainuke võimalus minna üle mittestat-
sionaarõppesse, selleks aga oli vaja kindlat töökohta. Linda leidis selle Tallinnas 
toomkiriku vastas üle platsi asuvas Fr. R. Kreutzwaldi nimelises eesti NSv Riiklikus 
Raamatukogus direktor Helene Johani sõbraliku käe all, algul laenutajana, hiljem 



22 E Es t i  K E E l E to i m E ta jat E  l i i d u  a a s ta r a a m at  2 0 2 0

inventeerijana. võõrsile pagenutest oli maha jäänud suuri koduseid raamatu-
kogusid ja need toodi nüüd veoautodega riigi raamatukokku. Linda ülesanne oli 
raamatud tembeldada, nummerdada ja inventariraamatusse sisse kanda. 

1951. aasta septembri alguses sündis Targode perre poeg erkki. Sama aasta 
lõpus kaitses vastne isa TPIs oma diplomitööd ja suunati Tartusse eesti Põllu-
majanduse Akadeemiasse (praegu eesti Maaülikool) tugevusõpetuse õppejõuks. 
Pere sai Ülikooli tänaval asuvas majas ülakorruse neljatoalisest korterist endale 
kaks tuba vaatega turuhoonele. Niisiis oli see tollal laialt levinud elukorralduse järgi 
ühiskorter, naabriks umbes kolmeaastase lapsega abielupaar.

Noor ema Linda üritas lapse kõrvalt õpinguid jätkata. Ta käis vabakuulajana 
loengutel, tegi arvestusi ja kirjutas seminaritöid. Muu hulgas tuli mittestatsionaar-
ses õppes anda eesti keele eksam eduard väärile. Pingutustest hoolimata jäi kõik 
siiski üle kahe aasta venima, nii et ülikoolidiplom ulatati Lindale alles 1954. aasta 
sügisel. Diplomitöös käsitles ta modaalverbide shall ja should funktsioone. Juhen-
daja, inglise keele kateedri dotsent Leopold Kivimägi, kiitis tema kogutud näitelau-
sete tõlkeid eesti keelde, leidis, et tal on selle peale annet ja et ta võiks jätkatagi 
tõlkimisega.

EsIMEnE tõlkEtöö

Kuna Lindal mittestatsionaarina töökohale suunamist ei olnud, läks ta eesti Riik-
likku Kirjastusse küsima, kas seal oleks ehk pakkuda tõlketööd. Kirjastus andiski 
vastsele ülikoolilõpetajale tõlkida Walter Scotti ajaloolise romaani „Rob Roy“, mis 
pidi ilmuma sarjas „Seiklusjutte maalt ja merelt“. See oli algajale tõlkijale suur 
välja kutse: raamatus oli üle 300 lehekülje teksti, mis siin-seal pikitud gaelikeelsete 
tsitaatidega. õnneks oli olemas venekeelne tõlge, kus leidusid tsitaatide tõlked (ja 
lisaks hulk ajaloolisi kommentaare). Mõne murdeväljendiga oli Linda siiski hädas. 
Ta käis Arthur Hone’i käest nõu otsimas, aga inglanegi ei osanud iga kord aidata. 
Siis leidis Linda toonasest ülikooli raamatukogust Toomemäel oma rõõmuks ilmatu 
suures formaadis inglise dialektide sõnaraamatu, kus olid ka otsitavad väljendid 
koos seletustega olemas.

Kui Guido Targo suunamisaeg koos 1954. aastaga lõppes, koliti Tallinna. Mehe 
töökoha kaudu saadi linna serva Männiku kanti silikaadivabriku kõrvale kahetoa-
line korter. Guido lahkus sealt 1957. aasta sügisel, et panna leivad ühte kappi Leelo 
Kõlariga, kes oli umbes aasta eest oma kolmelapselise perega pääsenud tagasi 
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Kirovi oblastist abikaasale (kelle isa oli olnud politseiametnik) 1951. aastal määra-
tud sundasumiselt. Linda jäi Männiku asumisse 1965. aastani, mil talle pakuti tema 
praegust korterit Mustamäel.

1957. aastal lõpetas Linda ka „Rob Roy“ tõlke. Ta teadis, et raamatut trükiks ette 
valmistades tuleb koostada nimede ligikaudse hääldamise juhised, nagu see oli 
kõikides seiklusjuttude sarja raamatutes. Ta vaatas terve hulga neist läbi ja nägi, 
et eri raamatutes on hääldamisjuhised erinevad – ei mingit ühtset süsteemi. See 
andis talle vabaduse püüelda ise suurema täpsuse ja adekvaatsuse poole, kuni ta 
sattus kimbatusse ebamäärase ö- või õ-hääliku edasiandmisega (nt sõnades shirt 
või show), mida hakati alles 1960ndatel tähistama märgiga 5. Ühest ingliskeelsest 
lasteraamatust avastatud, väikelapse kõnes helitu ja helilise th-hääliku märkimi-
seks kasutatud tähed f ja v julgustasid neid ka eesti lugejale hääldusjuhisena välja 
pakkuma.

1957. aastal ilmunud „Rob Roy“ hääldusjuhised 

5 einar Kraut 2015. võõrnimed eesti häälduses, lk 33, joonealune märkus 39. Tartu: Keele-
hooldekeskus. – HM.
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Pärast „Rob Roy“ trükkiminekut andis kirjastus Lindale tõlkida veel teisegi aja-
loolise romaani Walter Scotti   sulest, pealkirjaga „Quenti n Durward“. See on jutus-
tus šotlasest palgasõduri sõjaseiklustest 15. sajandil bretagne’i aladel. Lindat see 
aga ei paelunud, sest nimikangelane tegutses kaugel ajal võõral maal ja võõra 
rahva seas. Pika hambaga hakkas ta raamatut siiski tõlkima, kuid edasise toimeta-
mistöö kõrval jäi see ajapuuduse tõtt u soiku ja mitu korda pikendatud tõlkeleping 
lõpuks tühistati .

kIrjastussE töölE

1958. aastal tahtsid Linda äi ja ämm teha huvireisi Saaremaale ja minia endaga 
kaasa võtt a. et Saaremaa oli piiritsoon, oli sinna pääsemiseks vaja luba, ent selleks 
oli tarvis kusagil töötada. Nii läks Linda eesti  Riikliku Kirjastuse toonase peatoi-
metaja Felix Kauba jutule, soovides saada tõendit selle kohta, et ta on töölepingu 
alusel kirjastusega seotud. Kauba oli nõus tõendit andma, ent kutsus samas Lindat 
päriselt kirjastusse tööle. Laste- ja noorsookirjanduse toimetuses oli vabaks jäänud 
koht, kus seni oli töötanud Hardi Tiidus. Abikaasast lahkumineku meeleolus otsus-
tas Linda, et ei jää üksipäini koju tõlkima, vaid hakkabki inimeste hulgas tööl käima.

1959. aastal lastekirjanduse toimetuse sagedase külalise, kolleeg Jüri Ojamaa pool külas.
Foto: erakogu
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ent tööleasumine polnud esiotsa kerge. Kui Hardi Tiidus oli olnud kiire ja pigem 
pealiskaudne toimetaja, siis Linda oli tõlkijana mõistnud, kui tähtis on põhjalik 
süvenemine, täpne võrdlemine originaaliga, et autori mõttest veatult aru saada ja 
seda ka oma keeles arusaadavalt edasi anda. Ja nüüd, toimetajana, leidis ta: „Kui 
üldse keegi peab tekstist põhjani aru saama, siis on see toimetaja.“ Algul tekkis tal 
ühtepuhku keelealaseid küsimusi, sest eesti keele grammatikat polnud ta kunagi 
eriti hoolsalt õppinud; nüüd tundis end võhikuna ja esitas kolleegidele neid ilmselt 
tüütavaid küsimusi, millele nad ei osanud vastata. õnneks oli tollal kombeks, et 
kirjastuserahvale korraldati harivaid õppusi. Nii tuli neid õpetama tuntud keele-
mees Nikolai Remmel, kes pidas terve sarja loenguid. Oma puudujääke teades 
kirjutas Linda lektori jagatavad tarkused hoolega üles. Kui enne loengu sarja oli 
tema aina teistele küsimusi esitanud, siis hiljem oli tema juba vastaja rollis. 

Kirjastuse laste- ja noorsookirjanduse toimetuse juhatajaks oli kuni pensionile 
jäämiseni 1972. aastal heatahtlik, allasurutult emaliku olekuga Tatjana Kalinina. 
Toimetuses töötas toona ka eno Raud, kellelt Linda sai teadmise, et elema-lõpu-
lised verbid kaotavad pööramisel silbi vahelt ära: logeldakse, kõneldakse, tegel-
dakse. vabariikliku õigekeelsuskomisjoni 22. jaanuari 1981. aasta otsus lubab selle 
kõrval küll ka pikemaid vorme – logeletakse, kõneletakse ja tegeletakse –, kuid 
need on Lindale vastumeelt: „Kui ma neid loen või kuulen, tunduvad need kohma-
kad, kandilised, lausa riivavad kõrva.“

eno Rauaga samal ajal töötas toimetuses ka tema tulevane abikaasa Aino Pervik 
(„Rob Roy“ vormiline trükkitoimetaja kirjastusest lahkunud Hardi Tiiduse asemel), 
kelle esikromaan „õhupall“ oli Lindal üks varasemaid toimetisi. veel olid algusaas-
tatel kolleegideks väikelaste raamatute toimetaja ning vahel ka tõlkija Helga Jür-
genson, kirjanik Paul Kuusbergi abikaasa berta Kuusberg ja prantsuse filoloog Helle 
Michelson. Hiljem lisandusid „venelane“ Tatjana Teppe, „eestlased“ Riina Aro, Lea-
Muti Anderson ja Ann Parts, „lätlane“ valli Helde, „sakslane“ Andrus Simsel ning 
tubli ungari kirjanduse tõlkija, hea toimetaja edvin Hiedel. varastel 1970ndatel 
töötas toimetuses lühemat aega ka Mihkel Mutt.

Tatjana Kalinina pensionile mineku järel tuli Lindal tema kohustusi täita – õnneks 
siiski lühikest aega, sest talle ei istunud põrmugi see bürokraatlik sahmerdamine, 
mis pigistab sinust tööpäeva lõpuks kogu mahla välja, jätmata võimalust konkreet-
selt valmis tehtud „tüki“ üle rõõmustada. Ta soovitas kirjastuskomiteel määrata 
toimetuse juhataja ametisse noore, andeka, juba mõningate toimetajakogemus-
tega, koostaja ning tõlkijana silma hakanud Andres Jaaksoo, kes pärast parteisse 
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astumist ka kinnitati ja jäigi sellele kohale kuni kirjastuse lagunemiseni. Jaaksoo 
ajal lisandusid toimetusse veel tulevane kirjanik Rein Põder, kelle esimest sule-
proovi, jutukogu „Kingitus“, Linda toimetas, ja – õieti Jaaksoo kõrvale, tegelema 
eesti autoritega – Mati Ormisson.

Aja jooksul oli muidugi ka lahkumisi: esimesena Aino Pervik, siis eno Raud; Helga 
Jürgenson lahkus teispoolsusse, berta Kuusberg jäi koju põdurale abikaasale toeks … 
„Aga oli siis toimetuse koosseis parajasti milline tahes, igaüks oma individuaalse 
karakteriga, üheskoos moodustasime ikka elurõõmsa, naljameelse ja naeruhimulise 
seltsingu,“ meenutab Linda. eluraskuste üle ei kaeveldud, grotesksete ilmingute üle 
sai muiata või irvitada.

kIrjastustöö valud ja võlud

„Käsikirja lugesid pärast toimetamist kaks korrektorit. Üks neist jälgis toimetaja 
parandustega mustandkäsikirja, teine luges masinakirjabüroos puhtaks löödud 
teksti. Nii võrreldi need enne trükkiminekut korralikult läbi. Trükikojast tulnud 
esimest korrektuuri lugesid jälle nii toimetaja kui ka noodsamad korrektorid. 
esimeses korrektuuris oli lubatud teha 25 parandust trükipoogna peale. Trüki-
kojast saadeti siis veel teinegi korrektuur, milles kontrolliti, kas kõik parandused 
on sisse kantud ja kas pole kogemata mõni viga kahe silma vahele jäänud. Siin oli 
lubatud teha veel viis parandust. Nii põhjalik töö käis ühe käsikirjaga,“ kirjeldab 
Linda tolleaegset tööelu.6

Mingit keelatud või ebasoovitavate sõnade nime-
kirja kirjastuses muidugi ei olnud, aga tähtsal kohal 
oli enesetsensuur, isiklik äratundmine, mis sobib 
trükisõnaks saama ja mis mitte, mis on vastaline või 
paha. ent ka selles vallas tuli vahel ette eksimusi. 

Paul-eerik Rummol ilmus 1975. aastal raamat „Kokku kolm juttu“, mille rahva-
juttudest pärit tegelased olid keeratud tagurpidi: kolme karu ja tüdruku asemel oli 
kolm tüdrukut ja üks karu, kolme põrsa ja kurja hundi asemel kolm hundikest ja üks 
põrsas, seitsme pöialpoisi ja Lumivalgekese asemel seitse Lumivalget ja üks pöial-
poiss. Teises jutus esinev suur, roosa ja kuri põrsas oli aga põhjus, miks autoril ja 

mingit keelatud või 
ebasoovitavate sõnade 
nimekirja kirjastuses ei 
olnud, tähtsal kohal oli 

enesetsensuur.

6 Samasugust põhjalikkust on Linda Targo kirjeldanud veiko Märka artiklis „Kultussari maalt ja 
merelt“, mis ilmus 2009. aasta 29. juuli eesti ekspressi lisalehes Areen. – HM.
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toimetajal tuli peatoimetaja juurde vaibale minna. Seal sai siis kuulda uut ja vana: 
„Mis mõtteid te siia sokutate? On ju selge, mida te selle roosa põrsaga mõtlete: 
kasvab suureks, on suur punane siga. Ja kus olid toimetaja silmad? Kuidas tema 
asjast aru ei saanud, salakavalat tagamõtet ei märganud?“

väga paha oli, nagu selgus, sõna ingel, ingli mõiste üldse, ka piltkujutis. Kui Andres 
ehin 1982. aastal tõlkis Heinrich Hoffmanni värsiraamatu „Kolumats“, olid selle 
avaluuletuse kaks esimest rida järgmised:

Lapsed, olge paid ja head,
 siis teil ingel paitab pead!

valmis raamatu kontrolleksemplar sattus otse vastu jõululaupäeva peatsensor 
seltsimees Adamsi lauale. Lugenud kaanepöördel neid kahte rida, ta ilmselt hüüa-
tas: „Mis – ingel?!“ Raamatut sel kujul trükki ei lubatud, kaaned tuli kogu tiraažil 
(30 000 eksemplari) lahti tõmmata ja uute, „parandatud“, ilma inglita kaantega 
asendada. uues versioonis oli ingli asemel hoopis mamma, ja juuresolevalt origi-
naalillustratsioonilt olid ka kaks kinke puistavat inglikest kadunud.

Andres Ehini tõlgitud „Kolumatsi“ 
avavärsid, kus inglist sai mamma.

ungari autori Ferenc Móra jutukogumiku „võlukasukas“ ühes loos istub kirikus 
poisike, kes märkab, et altaripildil olev Jeesus on väga kurva näoga. Poisil on tas-
kus tükike värvilist klaasi, läbi mille vaadates ta on avastanud, et see teeb maa-
ilma ilusamaks ja rõõmsamaks. Kui kirikuteener tuleb korjanduskarbiga, otsustab 
poiss värvilise klaasikillu ohverdada, lootes sellega Jeesustki rõõmsamaks muuta. 
Jutu illustreerimiseks oli tuntud kunstnik Silvi Liiva joonistanud altaripildi, mille 
mõlemas servas seisab ingel. Peatsensor leidis taas, et inglid pildil on lubamatud. 
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Oh seda võitlevat ateismi – kurvameelne Jeesus võis pildile jääda! Kogu toime-
tus pidi jälle kord minema trükikotta raamatut lõhkuma. Asjakohane leht tuli välja 
lõigata ja uuesti trükitud, ilma ingliteta pildiga leht asemele kleepida. Lõigatavaid 
raamatueksemplare oli hea mitu tuhat …

P. L. Traversi „Mary Poppinsi“ jaoks oli pildid joonistanud nimekas graafik vive 
Tolli. Ühel pildil oli ta kujutanud lumesadu, ilusaid valgeid helbeid. Lumehelbed on 
loodusseaduste alusel teadupärast kuueharulised, kuid isand Glavlit nägi nendes – 
oi, paha! – Taaveti tähte, juudi sümbolit. Kunstnik pidi oma joonise „parandamiseks“ 
kuueharulised räitsakad niiviisi hägustama, et ei saaks aru, mis kujuga need on.

Seega oli kirjastusetöö oma ajastule iseloomulike ja vahel üpris kentsakate prob-
leemidega, aga ometi väga huvitav. Kui paljude raamatumaailmadega sai tutvust 
teha! Linda toimetas nii originaale kui ka tõlkeid, kuid viimaseid käis siiski rohkem 
tema käe alt läbi. Töö käigus tuli originaaltekstiga läbi võrrelda tõlkeid mitmetest 
keeltest: peale inglise, vene ja saksa veel itaalia, poola, ungari, hollandi, taani, 
rootsi ja läti keelest – muidugi vastavate sõnaraamatute abil.

Üks meeldejäänumaid tõlkijaid, kolleeg kirjastuse õpikute toimetusest, oli 
Rudyard Kiplingi „Mowgli“, Alan Alexander Milne’i „Karupoeg Puhhi“ ja James 
Oliver Curwoodi „Põhja hulkurite“ eestindaja valter Rummel. väga hea tõlkija oli 
ka eespool nimetatud ester Heinaste. Tema tõlgitud „Peata ratsanik“ oli Lindal, 
kui mälu ei peta, vist päris esimene töö kirjastuses. Meelde on jäänud nauditav 
koostöö tõlkijapaari Rein ja Piret Saluriga omamoodi vitamiinipommist raamatu, 
Gerald Durrelli „Minu pere ja muud loomad“ toimetamisel. eriti tõstab Linda esile 
J. R. R. Tolkieni „Kääbiku“ tõlkijat, täpse autoritunnetusega ja suurepärast sõna-
seadjat Lia Rajandit, kelle käsikiri sai erakordselt kiiresti toimetatud. Head tõlget 
vääristasid veelgi kursusevend Harald Rajametsa võrratud värsitõlked. Linda peab 
Rajametsa üldse maailma parimaks värsitõlkijaks: „Ma imetlesin juba „Karupoeg 
Puhhi“ puhul, kus samuti tema tõlgitud värsid, kuivõrd väheste – sama hästi kui 
olematute – sisuliste kadudega on võimalik teiskeelse autori mõtet edasi anda ja 
seda ikka autori meetrumit järgides.“ 

Linda on enda sõnul saanud oma töös hakkama ka ühe „vastalise“ teoga. 
Toimetades Harriet beecher Stowe’ „Onu Tomi onnikese“ tõlget, mille oli teinud 
Minni Nurme, märkas ta teksti originaaliga võrreldes, et kohati on mõned üsna 
pikadki tekstilõigud vahele jäänud. Ta võttis kõrvale venekeelse tõlke ja leidis, et ka 
seal on samad kohad puudu. Peamiselt oli tegu n-ö usuküsimustega. Ja toimetaja 
Linda otsustas: „ei, siin ma teen küll selle patuteo, et tõlgin need väljajäetud 
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lõigud ise ära ja panen õigele kohale tagasi.“ Nii sündiski ja raamat ilmus täies 
vastavuses autori originaaltekstiga. Linda leidis nimelt, et toimetaja kaitseb autorit 
tõlkeapsude, mõttemoonutuste ja – juhtus sedagi – teksti kaotsiminekute eest.

Linda on alati pidanud oluliseks koostööd tõlkija või autoriga. Ta on lasknud 
neil oma parandusettepanekud ikka üle vaadata ja arutanud need põhjalikult läbi. 
enamasti on ta osanud oma versiooni niimoodi selgitada, et tema sõna on peale 
jäänud. ent kui tõlkija või autor omalt poolt uue, parema variandi välja pakkus, oli 
toimetaja selle üle siiralt rõõmus.

Originaali ja tõlke toimetamisel on suur eri-
nevus, väidab Linda ja tsiteerib edvin Hiedelit: 
„Kummagi puhul töötab aju eri osa.“ Tõlke toi-
metamine, kui seda teha, nagu peab – autori 
tekstisse põhjalikult süvenedes, tõlget sellega 
läbi võrreldes –, inspireerib aju omapoolsetele 
vaimuvälgatustele. See on nagu kaastõlkimine. 
Kõik oleneb muidugi tõlke tasemest. eestikeelsete käsikirjade puhul on aga vaja jäl-
gida raamatu ülesehitust, teksti loogikat, faktide tõepärasust, muidugi ka õigekirja. 

eesti autoritest mäletab Linda toimetajana tervet hulka sümpaatseid suleseppi: 
vanemast põlvkonnast Herta Laipaik, Silvia Rannamaa, Silvia Truu, Dagmar Normet 
(tema ka kui tõlkija), vladimir beekman, Jaan Rannap (kes oli pisut hajameelne ja 
muutis mõnikord kogemata poole raamatu pealt mõne tegelase nime), Kalju Kan-
gur, Iko Maran, Heino väli, Robert vaidlo, noorematest Paul-eerik Rummo ja Hando 
Runnel. Koostöö on kõigiga olnud rahumeelne ja mõistev.

Kirjastuses möödus Lindal 30 huvitavat tööaastat ja ta võtab selle kokku lihtsalt: 
„Olen alati südamest rõõmustanud autorite ja tõlkijate ilusa eesti keele ja nutikate 
tõlkelahenduste üle. Suurimat heameelt on mu elutöös pakkunud võimalus nau-
tida häid tekste ja teha neid, kui vaja, veel paremaks.“

töö pärast kIrjastust

Pärast vastse pensionärina eesti Raamatust lahkumist 1988. aastal (tollane hüüd-
lause sm direktori Roman Siiraku suust kõlas: „Pensionärid koju!!“) on Linda toi-
metanud ja tõlkinud lepingute alusel veel kõrge eani. Ta on jätkanud peamiselt 
kirjastuses Tiritamm, mis on eesti Raamatu endise laste- ja noorsookirjanduse 
toimetuse õigusjärglane, kuid töötanud ka varraku, Pegasuse ja egmont estonia 

tõlke toimetamine, kui seda 
teha, nagu peab – autori 
tekstisse põhjalikult süvenedes, 
tõlget sellega läbi võrreldes –, 
inspi ree rib aju omapoolsetele 
vaimuvälgatustele.
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heaks. Ta on kordustrükkide tarbeks üle toimetanud hulga varasemaid tõlkeid 
(„Minuga juhtub alati midagi“, „Charlotte koob võrku“, „Kuulsa Robin Hoodi 
lustakad seiklused“, raamatud kuningas Maciusest ja jutustused muumitrollidest), 
aga tema tööde ritta kuulub ka rohkesti uusi väljaandeid („Must pada“, „Krabat“, 
„Tindisüda“, „Kuldne kompass“, „Kalmisturaamat“ jne). 

uuema aja tõlgetes märkab Linda sageli pealis-
kaudsust: „Peamised probleemid on keele konarlus, 
vildakad või ebatäpsed vasted, lause ebamusikaalsus, 
valed seosed ja rõhud.“ viimasest rääkides mainib 
ta lahkukirjutamise maaniat – kui sõnad kirjuta-
takse lahku konteksti arvestamata ja tekib n-ö vale-

ühendus. Ta toob näiteid: parempoolsuse üle rõhutamine on täiesti loomulik, mehe 
külge löömises polnud erootilist eesmärki, sildi külge kleepimine, kahtluste ümber 
lükkamiseks tegid Eesti teadlased uuringu (pro ülerõhutamine, külgelöömises, 
külgekleepimine, ümberlükkamiseks). Omaenda rütmi- ja rõhutaju kohta arvab 
Linda: „võib-olla on asi selles, et olen muusikalises keskkonnas üles kasvanud. Ma 
taotlen lause musikaalsust ja tunnen ära, kus peab lauses olema rõhk. Rõhk valel 
sõnal viib mõtte vahel hoopis rappa.“

veel häirib pikaajalist toimetajat, et n-ö kõnekeele sabas sörkides on kasutu-
sele lubatud paralleelvariante (nii ju rahvas räägib), mis tekitavad ainult kõhklust 
ja segadust. Konkreetselt lõikab talle kõrva sõna piknik osastava käände piknikut 
paralleelvorm piknikku, samuti häirivad ne- ja s-sõnade 1980. aastast lisandunud 
käändevõimalused seaduseid, varblaseid, katkiseid, vestluseid jne. Häiriv on vormi 
lõppeb levik varem ainuõigeks peetud lõpeb kõrval ja hulgasõnadega koos käiv 
nimetav kääne (pooled õpilased olgu pigem ikka terved ja väljendatav hulk pool 
õpilastest). Üpris kummaline on olnud lugeda ajalehes rasvases trükis pealkirja 
„Koolist puudusid kolmandikud õpilased“. Linda imestab: „Ja mis loogikavastane 
moodustis on omadussõna isetehtud? Me küsime ju kelle tehtud? vanasti oli see 
ikka omatehtud. Arusaamatu on vanast heast liitmäärsõnast tähthaaval, sammhaa-
val jne saanud kohmakas kolmesõnaline täht tähe haaval, samm sammu haaval 
jne. Keel võiks ju areneda ometi ratsionaalsuse ja ökonoomsuse suunas.“

Nagu praegustele keeletoimetajatele, nii ka Lindale paistab kaugelt silma ja 
torkab kõrva sõnade järgi ja järele normipäratu kasutamine. Samuti näeb ta, et 
pahatihti jäetakse koma sõna ja eest ära sealgi, kus see on tarvilik. Kui aga silm 
märkab kantseliitlikku sõna koheselt, käib tal külmajudin üle selja. 

peamised probleemid on 
keele konarlus, vildakad 

või ebatäpsed vasted, 
lause eba musikaalsus, 
valed seosed ja rõhud.
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endastmõistetavalt põhjustab kogenud tõlkijas rahulolematust tänapäevane 
okeitamine ja ingliskeelsete sõnade pikkimine eesti teksti. Kui ta näeb, et keset ilu-
sat eestikeelset teksti on järsku update’ima või girlpower, või loeb lehest pealkirja 
„4 moodust, kuidas veebist mussi striimida“, paneb see teda küll pead vangutama. 
Aga eks oli nii ju ka vene ajal: davai, ladna ja pakaa kõlasid igal sammul. Küllap siis 
võõras võlub, ja lihtne on võõrsilt pärit eset, 
nähtust, mõistet koos nimetusega otse üle 
võtta. Laene ei saa ega võigi välistada, kuivõrd 
need peegeldavad keelt kõneleva rahva aja-
lugu, olusid, materiaalseid ja kultuurilisi kon-
takte teiste rahvastega. Ka pakuvad nad vahel 
sünonüümina eesti omasõnade kõrval võima-
lust stilistilisteks valikuteks. Sellegipoolest ei 
tohiks tekst kujuneda lingua franca’ks.

varasemas pensionieas on Linda üht tõlkeraamatut varrakule toimetades puu-
tunud kokku hämmastavalt kurioossete vastendusnäidetega. Ta meenutab, kuidas 
ta seejuures lausa suure häälega naerda sai, sest paljud laused olid nii koomiliselt 
viltu tõlgitud, sünonüüme polnud otsitud ja täpne vaste oli jäänud leidmata. Paran-
dusi kogunes massiliselt. Näiteks sai toimetaja abiga külluslikust brünetist lopsakas 
brünett, rikkast häälest mahlakas hääl, ebagraatsilisest juhtumist näotu juhtum. 
Tõlkija oli segi ajanud sõnad impassioned ja impassionate, kirjutades ägeda protesti 
asemel tundetu protest, ning conscience ja consciousness, nii et rõõmsa teadmise 
asemel oli algtõlkes rõõmus südametunnistus. verbid kannatama ja taluma võivad 
olla sünonüümid, aga sama tüvega tu-lõpulised omadussõnad kanda eri tähendust. 
See ei tulnud tõlkijal pähe ja nii kirjutas ta See oli minu jaoks täiesti kannatamatu 
(pro talumatu). Fraas kliimaksisse jõudnud Annabeli haigus kõlas lõppversioonis 
hoopiski: Annabeli haigus jõudis otsustavasse järku. Linda ütleb otsekoheselt, et 
nii hooletute tõlkijatega koostööd teha ei saa. Ta näitas tookord oma ettepanekuid 
üksnes peatoimetajale, kes nendega muidugi ka nõustus.

Linda viimati ületoimetatud raamat on 2018. aastal ilmunud Michael ende 
uus väljaanne „Momo“ (tõlkija Helgi Loik). Tema enda viimane tõlge ilmus samal 
aastal, otse ta 90. sünnipäevaks, ja see on šoti verd kirjaniku Kenneth Grahame’i 
„Tuulesahin pajudes“, ingliskeelse lastekirjanduse põlvkondadeülene lemmik-
raamat (orig „The Wind in the Willows“). Nii nagu Linda alustas tõlkijatööd šoti 
kirjanikuga, nii on ka viimasena tõlgitud raamat samast rahvusest autori looming.

Laene ei saa välistada – need 
peegeldavad keelt kõneleva 
rahva ajalugu, materiaalseid 
ja kultuurilisi kontakte teiste 
rahvastega. Ka pakuvad nad 
vahel sünonüümina eesti 
omasõnade kõrval võimalust 
stilistilisteks valikuteks.
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Tõlkimise kohta leiab Linda, et see on toimetajale väga vajalik, arendav ja süve-
nema õpetav tegevus, mida ta kõigile oma kutsekaaslastele südamest soovitab. 
Toimetajatöö kõrvalt pole ta ise kahjuks jõudnud kuigi palju tõlkida, aga tõlgitud 
raamatud on enamasti olnud nauditava tekstiga ja väärt autorite sulest. Lindal on 
tulnud tõlkijaid muu hulgas abistada raamatutes leiduvate värsside eestindamisel. 
Kogu karjääri kestel on neid tema tõlkes kogunenud päris kenake hulk. Olgu näiteks 
seegi aforismilaadne nelikvärss:

Kui lind sa oled, siis tõuse vara
ja ussike pruukostiks püüa.
Ussina aga kaua sa maga, 
et lind ei saaks ära sind süüa.

viimasel ajal on Linda pidanud mitu tööpakkumist terviseprobleemide tõttu 
tagasi lükkama. Omaenda napist varasemast loometegevusest meenutab ta aga 
luulevormis sahtlisse kirjutatud meeleolupildikesi, õnnitlussalmikuid ja vemmal-
värsse, mõni neist saksa keeleski, nagu pühendus Nõmme kaaspensionäridele 
saksa keele õpperingis:

Eifrige Schüler sammeln sich wieder,
gehen in die Klasse und setzen sich nieder.
Nehmen die Hefte und Stifte heraus,
arbeiten fleissig, bis die Stunde ist aus.

Selle ergutuslaulukese on ta ka viisistanud. 

2008. aasta jaanuaris Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse uue kodu avamisel kohvilauas. 
Foto: erakogu
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et ikka maailmas toimuvaga ja kultuurisündmustega kursis olla, loeb Linda päe-
vast päeva Postimeest, jälgib vastavaid telesaateid, vaimu virgena hoidmiseks aga 
lahendab ristsõnu. 

Linda on nii oma ema kui ka isa geenid järgmistele põlvkondadele edasi andnud. 
Poeg on RAMi laulja, tema lastest kaks tütart tegelevad muusikaga – ühel pilliks 
hääl, teisel viiul – ja poeg on näitleja. Lindal on ka kaks koolieelikust lapselapselast.

Kui küsida üle 60 aasta tõlke- ja toimetamistööd teinud Lindalt, mis soovituse 
ta noortele ja algajatele annab, lausub ta: „Olge alati väga kriitilised, kahelge kõi-
ges ja kontrollige nii toimetatavat teksti kui ka iseennast! Kahtluse vaim olgu alati 
teie ustav teejuht. Pidage silmas, et kõik, mis te tekstiga ette võtate, olgu autori ja 
tõlkija huvides. Hea tulemuse korral langeb kogu au muidugi nendele. Toimetaja 
töö on ju tegelikult nagu koristaja oma: seda märgatakse ainult siis, kui see on 
lohakalt tehtud või üldse tegemata – ja toimetajast saab sel juhul patuoinas ning 
peksukott.“

1. augustil 2020 koos seni viimase enda tõlgitud raamatuga. Foto: Helika Mäekivi
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SAAME TUT TAVAKS

nele otto-luts

Küsimustele vastab liidu tegevliige nElE otto-luts.

Kuidas jõudsid keeletoimetaja elukutse juurde?

Suhtusin keskkooli lõpus tulevase töö valimisse üsna pragmaatiliselt: võtsin lihtsalt 
kõik Tallinna ülikoolide erialad ette, tõmbasin maha need, mis mingil põhjusel ei 
sobinud, ja lõpuks jäigi järele vaid eesti filoloogia. Keeletoimetamise avastasin alles 
ülikoolis, aga see tundus kohe põnevana ja nii saigi selle kasuks otsustatud. Kahet-
sema pole õnneks küll kunagi pidanud.

milline näeb välja su igapäevatöö?

Töötan booking.com-is keelespetsialistina. Koos kahe kolleegiga teeme enam-
vähem kõike, mis keelega seotud: tõlgime, toimetame, ühtlustame termineid, 
koostame stiilijuhiseid ja kontrollime nii endi kui ka teiste kvaliteeti. võimalus on 
osaleda ka igasugustes projektides. Seega on töö väga mitmekesine ja olen tänu 
sellele tohutult palju õppinud. 

ent kuna ootan kolmandat last, muutub mu elu juba mõne kuu pärast. Laste kõr-
valt olen siiski alati vabakutselise keeletoimetajana edasi tegutsenud, sest natuke 
on vaheldust ikka vaja ja keelemaailma mitmeks aastaks pausile panna ma ka ei 
taha.

mis valmistab sulle su töö juures rõõmu?

Mulle meeldib teemade mitmekesisus ja asjaolu, et töö käigus õpin kogu aeg ka ise 
midagi. Mind rõõmustab ilusa lõpptulemuse nägemine ja tunne, et olen aidanud 
kaasa ühe teose või teksti paremaks saamisele. väga hea on jagada oma teadmisi 
ka teistega, eriti kui inimesed tõesti tunnevad oma keelekasutuse pärast muret ja 
küsivad, kuidas saaks paremini. Kõige rohkem rõõmu valmistab muidugi see, kui 
keegi tuleb pärast koostööd või tehtu lugemist ligi ja ütleb mõne hea sõna.
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milliste raskustega silmitsi seisad? Kuidas neid raskusi ületad?

Olen poolnaljaga pidanud keeletoimetaja töö juures alati  kõige keerulisemaks 
seda, et kui ikka terve pika päeva tekste toimetada, siis õhtul vabast ajast lugeda 
küll enam ei suuda. Häid raamatuid on aga väga palju. Olen püüdnud nädala sees 
õhtuti  akti ivsem olla ja lugemise nädalavahetusse jätt a. Selle raskuse ületamiseks 
on ka kolleegide head soovitused alati  oodatud.

mida on vaja, et saada heaks keeletoimetajaks?

Olen selle peale palju mõelnud. Arvan, et vaja läheb üsna palju: laia silmaringi, et 
eri teemade ja kõikvõimalike keelevahenditega kursis olla; keskmisest suuremat 
lugemust, et tekiks hea keeletaju ja hea arusaam keelekasutusest; muidugi ka täp-
sust ja võimet töötada keskendunult, ilma et tähelepanu hajuks ... Aga need oma-
dused ei tähenda midagi, kui puudub kirg ja huvi eesti  keele vastu. Niisiis arvan, 
et kõik muu on kas või mingilgi määral õpitav ja omandatav, ent keelehuvi peab 
olema.

Nele 2016. aastal.
Foto: Joanna Jõhvikas
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Kes on sind keeletoimetajaks kujunemisel kõige enam mõjutanud?

esimene mõjutaja oli kindlasti  mu õppejõud Reili Argus, kes tutvustas mulle keele-
toimetamise maailma ja tegi seda nii kaasahaaravalt, et soovisin ka ise oma tule-
viku sellega siduda. viimased kõige olulisemad mõjutajad on aga minu praegused 
töökaaslased, kellega koos ja kelle kõrval olen väga palju õppinud ja arenenud ning 
kellega me moti veerime üksteist veel paremaks saama ja arutleme keeleteemade 
üle.

Mis põhimõtt eid peaks keeletoimetaja järgima, et ta oleks autori parim sõber, 
mitt e suurim vaenlane?

Ma arvan, et keeletoimetaja peab oskama olla võimalikult nähtamatu ja harjuma 
oma rolliga autori toetajana, mitt e kaasstaarina. Tasub mõelda, kellele ja miks see 
tekst loodud on, et töötada autoriga sama eesmärgi nimel. Olen enne uue tööga 
alustamist üritanud võtt a pisut aega, et tekst läbi sirvida ja sellest veidikenegi aimu 
saada. Aeg-ajalt tasub ka oma tööd analüüsida ja läbi mõelda, kas ehk endalgi on 
tüüpparandusi, mida tegema kiputakse ja mis ehk peegeldavad rohkem oma eelis-
tusi, mitt e autori vigu. Kui ma teinekord mõnes paranduses kindel pole, siis mõtlen 
enda jaoks selgeks, kuidas ma seda autorile põhjendaksin – avastan päris ti hti , et 
paikapidavat põhjendust ei olegi ja tegu on hoopis mu enda eelistusega.

Kuidas näeb keeletoimetaja töö välja kümne aasta pärast?

Tahaksin esimese hooga vastata, et üsna samasugune nagu praegu. ent kui võr-
relda keeletoimetaja tööd kümne aasta taguse ajaga, on üht-teist ikkagi muutunud. 
Mäletan, et siis toimetati  üsna palju paberil ja kasutati  korrektuurimärke. Nii et 
ilmselt on keeletoimetaja töö ka kümne aasta pärast veidi teistsugune. Tundub, et 
paberväljaanded hakkavad üha enam hääbuma, internet aga teksti de hulgale piiri 
ett e ei pane, seega ilmub veebis küll rohkem raamatuid, arti kleid ja kõike muud, 
ent ka kvaliteet läheb halvemaks. Samuti  hakatakse ilmselt rohkem rõhku panema 
masintõlkele. Nii saab üheks keeletoimetaja ülesandeks hoopis järeltoimetamine 
(post-editi ng). Praegu on seda juba teatud valdkondades näha, aga usun, et see 
muutub üha laialdasemaks.
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ELUST ENESEST

Kuidas maakonnalehes
keeletoimetajana ellu jääda

pIrEt kuusk, liidu noorliige

Minu esimene kokkupuude keeletoimetaja ameti ga oli põhikooli ajal, kui kuulsin, 
et tollane eesti  keele õpetaja kontrollib kohaliku ajalehe õigekeelt. See kõlas kui 
ideaaltöö – inimeste keelekasutust meeldis mulle hirmsasti  parandada! Samuti  
oli kõnealune maakonnaleht minu varasest lapsepõlvest saati  kodukoha lahuta-
matu usaldusväärne osa. Seega võib ett e kujutada minu rahulolu, kui veetsin baka-
laureuseõpingute esimese suve kodukoha ajalehe keeletoimetaja-korrektorina. 
Pakkusin sealsele keeletoimetajale puhkuseasendust neljal suvel, mille jooksul 
muutus mu lapsepõlvest pärit ideaalkujutelm nii kodukoha ajakirjandusest kui ka 
keeletoimetaja ameti st.

esimesel suvel ajalehte tööle minnes olin ülikoolis läbinud täpselt ühe õigekeel-
susega seotud aine. et pidin olema lehes keeletoimetaja puhkuseasendaja ning 
seega maja ainus keeletoimetaja ja korrektor, langes ajalehe keeleline pool lihtsalt 
ühe hea keelevaistuga inimese kätesse.

Sealse ajalehe keeletoimetaja tööpäev kestab sisuliselt viis-kuus tundi: enne 
keskpäeva, isegi kella ühte, puhub keeletoimetaja kaustas vaid tuul, aga leht 
peab (ideaalses maailmas) valmis saama kella kuueks. Suviti  viiel päeval näda-
las ilmuval lehel on kaheksa külge, lisaks umbes 15 külje jagu lisalehti  ja -külgi.
viimasel suvel tegin tööst põhjalikuma ülevaate, millest selgusid üllatavad arvud: 
keeletoimetaja eest käis läbi keskmiselt 30 standardlehekülge teksti  päevas, ti hti 
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esines ka 40-leheküljelisi päevi. Lisandus külgede korrektuur. Keeletoimetajate 
liidu soovitatavast keeletoimetaja päevasest töömahust, 15 standardleheküljest, 
möödub ajaleht seega märkimisväärselt. Ajakirjandustekst ei ole kindlasti raskeim 
tekstiliik, mida toimetada, kuid selline hulk materjali mõne tunni jooksul võtab 
kõigil silme eest kirjuks.

Keeletoimetaja töö keerukus sõltub paratamatult teksti 
loojatest. Toimetuse ajakirjanikud jagunesid kolmeks. 
Oli peaaegu ideaalseid kirjutajaid, kelle artiklid mõju-
sid kui dopamiinidoos keeletoimetaja päevas. Oli kesk-
pärasemaid autoreid. Oli ajakirjanikke, kelle artiklid tõid 

kaasa vaid keeletoimetaja ohke ja närvikulu. Samas ei saa väita, et viimased oma 
töökohale sobinud ei oleks. Nende seas leidus imelisi ja parandussoovitustele 
vastuvõtlikke kolleege, kes oskasid oma apsude üle naerda ning vajaduse korral 
arusaamatusi selgitada. Juhtus aga olema ka nende vastandeid, kes ei soovinud 
vigu omaks võtta ega näpunäiteid kõrva taha panna. Sellistel juhtudel on teksti 
autoriga keeruline suhelda, olenemata tema kirjaoskusest. viimane on oluline, 
kuid (mulle) mitte kõige tähtsam; kiiretel pööretel töötavas toimetuses on märki-
misväärne kaal heal suhtlusoskusel ja koostöövõimel.

See ei kehti vaid ajakirjanike puhul. Noore keeletoimetajana oli mulle väga tähtis 
saada oma töö kohta tagasisidet, eriti kui töökogemust oli vaid nädalates. Seda 
raskendas aga asjaolu, et toimetuses polnud teisi keeleinimesi, kes oskaksid nõu 
ja jõuga toetada. Kui esimestel aastatel sain lehe peatoimetajalt kasulikku tagasi-
sidet, siis hiljem oli toimetusest lahkunud nii see toimetaja kui ka lootus leida 
konstruktiivset kriitikat. Trükki läinud vigadest võis, kui ma ise neid ei avastanud, 
kuulda vaid külajutuna nädal aega hiljem. Ühel juhul sain eksimusest teada ka 
klaviatuurile asetatud külje väljatrükist, kus veale osutasid ererohelise markeriga 
tehtud ring, hüüumärgid ja nooled. Toimiv meetod? Kindlasti. Toetab keeletoime-
tajat ja toimetuse koostööd? Pigem mitte.

Paremini jäävad meelde arenguhimulised kolleegid, kes astusid vahel keeleabi 
saamiseks juba artiklit kirjutades minu juurest läbi, uurisid keelehooldeallikate ja 
oma tüüpvigade kohta. Samas tuldi minu kabinetti ka muude keeleküsimustega, 
näiteks mõne sõna etümoloogia kohta uurima. Nii käituti tõenäoliselt sellepärast, 
et uue keeletoimetaja ja üliõpilasena jäin toimetuses rohkem silma. vaatasin toi-
metuse elu värske pilguga ja teisest lähtekohast, mis andis hea võimaluse tekstide 
tagasisidestamiseks.

Keeletoimetaja töö 
keerukus sõltub 

paratamatult teksti 
loojatest.
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Piret oma kodukandis 2020. aasta suvel. Foto: erakogu

viimane ajalehesuvi oli minu sealsetest aastatest kahtlemata kõige keerulisem. 
Loogika ütleb, et iga keeletoimetamisega tegeletud aasta toob kaasa aina rohkem 
teadmisi ja paremaid oskusi. Ülikooliõpingutel keskendusin just keeletoimetami-
sele, lisaks töötasin erialasel ametikohal tõlkebüroos, mis aitas minu arengule 
märkimisväärselt kaasa. Lehte tagasi pöördudes oli töö aga aina raskem. Iga minu 
edasi astutud sammu võrra tundus leht minevat sammu tagasi: toimetus lagunes, 
head kirjutajad ja keeletoimetaja jaoks jumalate tööd tegev sisutoimetaja lahkusid.

Kuidas möödub suvi seesuguses keskkonnas? Maadeldes arvamusartiklite 
juures selle üle, kust läheb inimese hääle ja keeletoimetaja võimu piir. Saades kül-
jendajatelt suure paranduste hulga peale kommentaare „Meie keeletoimetaja ei 
teeks mulle kunagi niimoodi!“. Üritades toimetada kantseliitlikke tsitaate nii, et 
säiliks kõneleja mõte ja toon. Olles paratamatus olukorras, kus rubriigitoimetaja 
süvenematus toob mulle sisutoimetaja ülesandeid. Tahtes parandada kõike, kuid 
nentides, et kell liigub ikka minust kiiremini.



Suur tükk ajab suu lõhki. Kui vaatan lehe alalise keeletoimetaja töösti ili, pole 
raske mõista, miks esimesed lehes veedetud suved tõid mulle paremaid tulemusi. 
Ka aastakümneid samal ameti kohal veetnud inimene ei ole suuteline kõiki keele-
vigu parandama, vahest isegi ei ürita seda teha. ehk on väikeses maakonnalehes 
üheainsa keeletoimetajana töötades võhiklikkus soovitatav? Kui ma ei tunne vigu 
ära, on kerge neid ka tähelepanuta jätt a. Raske on aga teadaolevat keeleviga aja-
puuduse tõtt u trükki lasta.

Maakonnalehe toimimise iga aspekt on mõjutatud ilmumiskoha väiksusest. 
Mõnekümne tuhande elaniku seast ei ole kerge leida häid ajakirjanikke, kompe-
tentseid toimetajaid, kogemusega keeletoimetajat ja korrektorit (kes ei saa ka erk-
samas unenäos keeletoimetaja keskmist töötasu), piisaval hulgal reklaamiostjaid, 
lehetellijaid ... Kvaliteet jääb ti hti  tagaplaanile. Ollakse õnnelikud, et keegi üldse 
isiklikust huvist lehte pinnal hoiab. Satt udes sellesse keskkonda kaugemalt tulijana, 
kes ei oska niisugust suhtumist oodata, on keeruline ka sobilikku mõtt eviisi leida.

Kahjuks ei saa keeletoimetamine alati  tähendada teksti  lõpuni viimistlemist. 
vahel tähendab see lihtsalt ühe väikse lehe kohalikele loetavaks tegemist ja oma 
silma kinni pigistamist. Kõik i-d ei saa täppe ja mõned t-d jäävad kriipsutamata.
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rikastav kampaaniakogemus

julgE pEalEhakkaMInE

Küllakutse tekitab nii kutsujas kui ka kutsutavas meeldivaid emotsioone. Külla 
minnakse rõõmu ja põnevusega, küllaminekut oodatakse elevuse ja ettevalmistus-
tega. Kas keeletoimetaja peaks külaskäiguks tavapärasest erinevalt valmistuma? 
Kindlasti, kui ta soovib osaleda kampaanias „Kutsu keeletoimetaja külla!“.

enamik kampaanias osalevaid keeletoimetajaid astub küllakutsuja uksest sisse 
lühikese, umbes viieleheküljelise toimetatud tekstiga, et paranduste üle arutleda 
ja neid selgitada. Tammsaare muuseum vargamäel ja Kadrioru Saksa Gümnaasium 
Tallinnas vajasid aga tavapärasest tekstitoimetamisest rohkem informatiivset abi: 
nad soovisid ülevaadet, mis on keeles muutunud ning millised nõuded ja reeglid 
kehtivad. 

Neile külla minekuks ühendasid 2019. aasta novembris oma oskused, kogemu-
sed ja julguse kaks keeletoimetajat: Kerli Tennosaar ja Merit Lassmann. Kerlil oli 
laialdasi teadmisi ja tähelepanekuid tekstide toimetamise kohta, aga nappis esi-
nemiskogemust ja läbikukkumise hirm oli suur. Merit rahva ette astuda ei kartnud, 
ent oli mures, et ehk ei anna seni toimetatud ametitekstid piisavalt head ülevaa-
det, millele võiks tähelepanu juhtida igapäeva õigekeele alal ja missuguseid prakti-
lisi nõuandeid küllakutsujad vajaksid.

mErIt LassmaNN, 
liidu tegevliige

kErlI tEnnosaar, 
liidu tegevliige
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vargaMäEl

vargamäe muuseumis eesti  keele päeva üritusel peetav ett ekanne otsustati  üles 
ehitada nii, et Merit räägib keelenormide muutumisest ja Kerli teeb prakti lise keele-
koolituse. Kerli meenutab: „Kuna ma polnud varem kunagi ühtki keele koolitust 
teinud, pidin alustama päris algusest. Lugesin arti kleid ja kogusin mõtt eid. Kõige 
raskem oli otsustada, mis teemad on kuulajale kõige vajalikumad ning kuidas neid 
lihtsas vormis ja piiratud ajaraamis edasi anda.“ 

vargamäel tervitas külalisi küdeva 
puuahju soojuses lummavrohelise 
pilguga majaperemees Anton, kes 
näugudes otsekohe kogu tähelepanu 
endale nõudis. Antonile meelitavaid 
sõnu öelnud, suundusid keeletoime-
tajad giidi selgituste saatel muuseu-
misse teadmisi värskendama. Kui 
ajaloolis-kirjanduslik hariv puhkus
oli lõppenud, tuli tööle asuda.

esmalt tutvustas Kerli üritusel 
osalejatele selge keele põhimõtt eid 
ja koos püüti  neid rakendada. Rõõm 
oli näha, et osalejad mõtlesid hea 
meelega kaasa. Minikoolitust jätkas 
Merit, kes selgitas, et keelereeglid ei ole sugugi nii karmid, kui hirmuga ett e kuju-
tatakse. Keel muutub ja see on normaalne. Kedagi ei panda häbiposti , kui ta keele-
muutusest teadlik pole, sest vana keelereeglit ei tühistata, vaid see hääbub ise. 
Merit mõtles tänuga professor Reili Arguse hiljuti sele loengule, millele tuginedes 
võis koolitatavaid julgustada. Seejärel näitasid keele toimetajad, kuidas iga inimene 
saab eesti  Keele Insti tuudi veebilehel kn.eki.ee ennast ise kontrollida.

See oli suurepärane hariv päev väga inspireerivas keskkonnas! õhtul jõuti  koju 
väga väsinuna, kuid üliõnnelikult. vargamäelaste rahulolu kinnitab ka muuseumi 
juhataja Reelika Räime tänukiri: „Keeletoimetajad olid väga hästi  oma esitluse 
kokku pannud – oli informati ivne ja prakti line. Mõned muudetud keelereeglid teki-
tasid ikka elevust ja imestust. väga meeldis töötoas osalejatele, et keele toimetajad 
näitasid ise ett e, kuidas nad kahtluse korral end kontrollivad, saime ise harjutusi 
teha ja vajadusel küsida, miks just nii.“

Kerli Tennosaar Vargamäel. Foto: erakogu
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Külaskäigu väga tähtis tulemus oli seegi, et umbes poole aasta pärast pöördus 
muuseumi juhataja uuesti Kerli poole, et üks näitusetekst keeleliselt korda teha. 
Nii oli täidetud ka kampaania teine eesmärk: saada tänu osalemisele lisatööd.

kadrIorus

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi minnes hirmutas keeletoimetajaid asjaolu, et pub-
liku moodustasid õpetajad. vastuvõtt oli väga soe ja arutelu kujunes elavaks. õpe-
tajad soovivad ju keeleuuendustega kursis olla, et mitte jääda hätta õpilaste ees, 
dokumente täites või projekte kirjutades. 

Taas said keeletoimetajad kuulajaid julgustada ning häid nõuandeid jagada, 
lihvides samas ise esinemisoskusi. Selge keele põhimõtted leidsid heakskiitu ja 
kooli saadetud tänusõnad näitavad, et ka see koolitustund läks igati korda: „Tänan 
veel kord toreda ja meeldiva kohtumise ja koolituse eest! väike keelenõuanne 
kulub meile kõigile aeg-ajalt ikka marjaks ära!“

MEEldEjääv kogEMus

Keeletoimetajad võeti nii vargamäel kui ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumis väga 
hästi vastu ning tundus tõesti, et vastuvõtjad olid rahul ja keeleabi eest tänuli-
kud. õnnestunud koostöö tekitas suure sisemise rõõmu. Merit ja Kerli ei tundnud 
teineteist enne, aga kõik läks koostöös väga kenasti ja kahekesi oli palju kindlam 
koolitada. Kujunes sõprus ja kindel soov ka edaspidi koostööd teha. 

Kerli peab kampaanias osalemist tõeliseks edulooks. Ta sai enda kohta teada, 
et on võimeline inimeste ees esinema ja koolitama. ebakindlus möödus ruttu ning 
asemele tulid enesekindlus ja soov oma teadmisi edasi anda. Nüüd ta teab, et kui 
koolitusmaterjali põhjalikult ette valmistab, saab kenasti hakkama.

Keeletoimetajal võib elus ette tulla erisuguseid ülesandeid ja talle tulevad 
kasuks mitmekülgsed kogemused. Üldjuhul tähendab toimetajatöö kannatlikku 
tekstiga töötamist üksinduses ja vaikuses. Tekste ringleb maailmas aga väga palju. 
Igal toimetajal on omad valdkonnad, teemad ja kogemused. Kampaania andis 
keeletoimetajatele võimaluse tavapärasest elust välja astuda ning tegeleda oma 
ameti oskusi kasutades millegi uue ja põnevaga.
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Ajendatuna külaskäigust korraldas liit oma 2020. aasta suvepäevad samuti  Vargamäel.
Foto: erakogu
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PRAKTIL IST

mis on selge keele nõustamine 
ja kellel võiks sellest kasu olla?

KatrIN HaLLIK, eesti Keele Instituudi vanem- 
keelekorraldaja, selge keele nõustaja

Jurist ja endine rahvusvahelise selge keele organisatsiooni Clarity president 
Candice burt on öelnud, et selge keel on niisugune ametliku teksti keelekasutus-
viis, mis võimaldab lugejal teha teadlikke ja oma huvidest lähtuvaid otsuseid, kuna 
teksti koostaja on arvestanud tema võimete, soovide, vajaduste, suhtumise ja 
raskustega. Candice burt jõudis arusaamani selge keele vajalikkusest pärast seda, 
kui ta oli ühes Londoni advokaadibüroos töötades selgitanud kord lepingu termi-
neid kliendile, kes talt kimbatuses küsis: „Kas kõik need sõnad tähendasid seda, et 
pärand läheb minu tütrele?“ 

Selge keele mõtteviis on ilmselt sama vana kui ühiskondlik suhtlus. Soov väl-
jenduda selgelt ja täpselt on ju eduka suhtluse võti. selge keele nõustamine 
ühiskondliku tegevusena sai hoo sisse 1970ndatel ning on mõnes riigis saavuta-
nud ka valitsuse ja seadusandjate toetuse. Näiteks võeti Ameerika Ühendriikides 
2010. aastal vastu selge kirjutamise seadus, mis kohustab valitsusasutusi kirjutama 
dokumente selgekeelse malli järgi. Rootsis ja Norras on jõutud seaduste lihtsus-
tamise ja selgekeelsete mallseaduste loomiseni. Portugalis koostatakse viimased 
kümme aastat seadustest selgekeelseid kokkuvõtteid. 2019. aasta lõpus loodi 
ISO tehnilise komitee TC 37 juures rahvusvahelise selge keele standardi töörühm. 
Paljudes riikides on aastaid asutuste taotlusvorme selge keele põhimõtete järgi 
korrastatud. 
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Selge keel tegeleb tarbetekstidega, sh ühiskondlike sõnumitega. Selge keele 
nõustamist määratledes on öeldud, et see on keele- ja sisutoimetamise, kommu-
nikatsiooni ja infodisaini1 segu, kusjuures pea tähelepanu on alati teabe kasuta-
tavusel. Nii on see olnud ka eestis, kuigi meie selge keele nõustamise valdkond 
alles kujuneb. Kuna riigiti on õigusruum ja ametlik keelekasutus erinevad, tuleb ka 
selge keele rakendamist kohalikule eripärale kohandada – mõnel pool keskendu-
takse keelele, teisal kaasatakse aktiivselt ka disaini ja turundust. eesti selge keele 
eest vedajad on rõhutanud, et igasugune ühiskondlik sõnum, olgu tekstiline või pil-
diline, peaks olema selge.

sElgE kEElE põhIMõttEd aItavad kujundada hoIakuId 

Asutuse töökorralduse, kuvandi ja teabeedastuse stiili valib enamasti juhtkond. Kui 
juhtkonnale on tähtis, et asutuse suhtlus oleks ühtlane, kliendist hooliv ja tema 
huve arvestav, siis on asutuses kergem uuendada aegunud dokumendimalle, 
muuta vastuskirjade tooni ja leida viise, kuidas juriidiline täpsus ja hooliv keele-
kasutus kokku sobitada. Selge keele põhimõtted aitavad seda eesmärki saavutada, 
kuna seavad kliendi vajadused esikohale.

Selge keele nõustaja püüab võimaluse korral vaadelda asutuse dokumentide ja 
mallide struktuuri kui tervikut ja pakkuda välja terviklahendusi. Kliendikesksus ja 
ühtne stiil peaks avalduma asutuse kogu kommunikatsioonis. Näiteks veebilehe 
sõbralik ja ladus toon ei peaks muutuma inimesele saadetud vastuskirjas keeru-
kaks ja nõudlikuks viiterägastikuks.

Naljaga pooleks võib öelda, et selge keele 
nõustaja on lugeja advokaat, kes ei lepi väitega, 
et juriidiliselt pole võimalik kirjutada selget amet-
likku kirja või seaduseteksti. Hea tahtmise korral 
on võimalik leida viisid, kuidas seda teha. Näiteks 
kaasatakse nii mõneski riigis selge keele nõustaja 
juba seadus loomesse või koostatakse seadusest 
selges keeles kokkuvõte.

selge keele nõustaja on kui 
lugeja advokaat, kes ei lepi 
väitega, et juriidi liselt pole 

võimalik kirjutada selget 
ametlikku kirja või 

seaduseteksti.

1 Graafilisest disainist välja kasvanud infodisain on sõnumi sisu ja selle keskkonna (näiteks 
pakendi) korrastamine ja kujundamine nii, et see oleks kliendile võimalikult arusaadav ja 
kasutusmugav.
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kEllEl on vaja sElgE kEElE nõustaMIst?

Selge keele nõustaja poole pöördutakse enamasti murega, et asutuse tekstid on 
muutunud üleliia keerukaks ja sõnapadrikus ei paista sisu enam välja. Pöördujad 
on tekstiloojad, kuna tunnevad, et nende sõnumid ei jõua lugejani ja nad on ise 
raskepärasest keelest väsinud. 

ametliku teksti koostaja peab teadagi olema juriidiliselt täpne ja esitama 
kogu vajaliku teabe. Hätta jääb ta teabe struktureerimise ning kantseliitliku stii-
liga, mida ollakse harjunud kopeerima dokumendist dokumenti ja mida on 
raske muuta. Sageli ei teata ka, kuidas ja kui palju muuta võib, ilma et juriidiline 
korrektsus kannataks. 

Avatum ühiskond eeldab suhtlusstiilide muutust. Kuidas koostada teavet, mis 
on selge ja hooliv ning ühtlasi täpne? Kuidas need näiliselt vastuolulised taotlused 
ühitada?

kEs on sõnuMI sIhtrühM?

Selge keele nõustaja püüab end asetada selle lugeja rolli, kellele teave on mõel-
dud. See on kommunikatsioonis kasutatav võte kujutleda konkreetset inimest ehk 
persona’t: kui vana võiks lugeja olla, mis rahvusest, milliste vajaduste, võimete ja 
oskustega, miks ta sellist teavet loeb, kuidas ta seda teavet kasutama peaks jne. 
Tähtis on ka oletada, mis küsimused võivad lugejal tekkida. 

Teksti keelekasutus peab olema kooskõlas lugeja eelteadmistega. Oskus keeles 
tekst, mille sihtrühma kuuluvad sama eriala spetsialistid, võib kõrvalseisjale aru-
saamatu tunduda, ent sihtrühmal ei teki selle mõistmisega raskusi. Kui aga inimene 
peab seaduse, ametiasutusest tulnud kirja või teate põhjal kuidagi tegutsema, 
tuleb tal täpselt mõista, mida temalt oodatakse. 

kas põhIsõnuM on sElgE ja ErIstuv? 
MIllInE on tEkstI ülEsEhItus?

teksti kasutatavus on niisiis kõige tähtsam selge tarbeteksti omadus. Kasutatavuse 
saab välja selgitada sihtrühmalt tagasisidet küsides. Selleks võib teha kasutaja-
uuringuid, lisada tagasisidevormi veebilehele, küsida kolleegi või kliendi arvamust. 

Selge keele nõustaja vaatleb kõigepealt dokumenti kui tervikut. Mida selle 
dokumendiga öelda tahetakse ja kui arusaadav on põhisõnum? Kas see on kergesti 
leitav? Kuidas on tekst üles ehitatud? Kas tekst on liigendatud? Kas on kasutatud 
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Lepingu sõlmimisel on lähtutud

• euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendus - 
kava 2014–2020“

prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“

meetme „võimaluste loomine eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud 
püsi elanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uus- 
sisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ raames

euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01. 
15-0001 „eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“

tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“

alategevusest 5.1.2 „Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi nähtavuse 
tõstmiseks“ (valdkondliku arengukava „Lõimuv eesti 2020“ rakendusplaani kood 
2.1.1) ning 

• riigihangete seaduse §-st 18².

Lepingu sõlmimisel on lähtutud euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Ühtekuu-
luvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaa-
satuse suurendamine“ meetme „võimaluste loomine eestis elavate ning ühiskonda 
vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks 
ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ euroopa Sot-
siaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „eesti 
ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse 5.1 „Nõustamis- ja infosüs-
teemi väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse 5.1.2 „Teavitustegevused nõus-
tamis- ja infosüsteemi nähtavuse tõstmiseks“ (valdkondliku arengukava „Lõimuv 
eesti 2020“ rakendusplaani kood 2.1.1) ning riigihangete seaduse § 18².

alapealkirju, juhtlauseid, esiletõstu, loetelu, mõttepunkte ja sisu kokkuvõtet? Kas 
lugeda on mugav või on tekst liiga tihe ja üksikasjalik ning laused ja lõigud liiga 
pikad? Kas on esitatud ainult asjakohane teave või on tekstis tarbetut taustajuttu?

Neid küsimusi peaks küsima igasuguse ühiskondliku teabe puhul, olgu tegemist 
vastuskirja, teavituse, infolehe, juhendi, veebilehe või ka seadusetekstiga. 

Liigendus ja esiletõst aitavad väga tiheda teksti sisu paremini mõista. Järgmine 
lause on tüübilt tuttav neile, kes koordineerivad euroopa Liidu toetusi.

Kas sellist lauset loetakse või jäetakse see pigem vahele? Kui tahame siiski teada, 
kust raha tuleb, võiks seda väljendada näiteks nii:
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vahel on võimalik üksnes teksti ümberpaigutamisega saavutada suurem selgus ja 
loetavus. Lausesse põimitud seaduseviide jätab mõtte peitu.

Keskkonnaministri 30.07.2018 määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse 
viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgenda-
tud radooniriskiga töökohtadel“ lisas on toodud kõrgendatud radooniriskiga maa-
alade loetelu, milles on nimetatud ka Lääne-Harju vald. 

Lihtne loetavuse parandamise võte on tõsta seaduseviide tärniga allmärkusesse, 
sulgudega lause lõppu või hoopis eraldi viidete peatükina dokumendi lõppu.

Suure radooniriskiga maa-alade loetelus* on nimetatud ka Lääne-Harju vald.

* Keskkonnaministri 30.07.2018. a määruse nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viite-
tase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooni-
riskiga töökohtadel“ lisa. 

MIllInE on tEkstI kEElEkasutus?

Kasutatavuse ja struktuuri järel vaatleb selge keele nõustaja dokumendi keele-
kasutust, pakub lahendusi kantseliidi ja võõrsõnade asendamiseks, sõnastuse 
lihtsustamiseks ja terminite selgitamiseks. Lihtne soovitus on see, et lauset peaks 
suutma lugeda ühe hingetõmbega. Tarbeteksti lauseehituses soovitatakse kasu-
tada malli kes teeb / tegi / peab tegema mida (millal/miks/kuidas). 

Selget ja täpset mõtet on sageli raskem kirja panna kui moesõnadega ehitud 
ilukõnet, eriti kui tundub, et ilukõne kõlab tähtsamalt. Paraku jääb mõte sellisel 
puhul varju.

Kohalike omavalitsuste territoriaalse suuruse kasvamise järel on vajadus sihipära-
selt kujundada sellised uued juhtimis- ja valitsemismudelid, mis oleks tugevateks 
tagatisteks strateegilise juhtimise tähtsuse kasvule ja ääremaastumise süvenemise 
pidurdamisele.

ehk kirjutada nii?

Kuna kohalikud omavalitsused on nüüd palju suuremad, tuleb luua uued juhtimis- 
ja valitsemismudelid, mis takistavad ääremaastumist.

Üle vaadatakse ka võimalikud kordused ja koondatakse sarnane sisu. Püütakse väl-
tida sisu väljendamist eituse kaudu. eitust on raskem mõista kui jaatust ja aju peab 
hakkama tähendusi tõlkima. Nii on see järgmises näites, mida on sisu tundmata 
keeruline selgekeelseks toimetada.
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Punkti de 1 ja 2 muudatusega tagatakse, et seaduses oleks üldine metsamaa mää-
ratlus, mis ei kehti  vaid metsaseaduse konteksti s, nagu kehti vast sõnastusest saab 
välja lugeda. Samuti  tagatakse, et § 3 lõikes 3 loetletud alad ei ole metsamaa üks-
nes metsaseaduse tähenduses. Kuna metsamaa mõistet ükski teine õigusakt seni 
ei anna, siis on prakti kas hakatatud ka teistes valdkondades metsamaaks mitt e 
lugema alasid, mis on loetletud metsaseaduse § 3 lõikes 3. See ei ole põhjenda-
tud, kui ala vastab metsa tunnustele. Metsaseaduse § 3 lõikes 3 loetletud alad ei 
ole metsamaana metsaseaduse tähenduses põhjusel, et neil aladel metsaseadu-
sega kehtestatud metsa majandamise reeglite järgmine ei ole põhjendatud.

vIsuaalnE sõnuM toEtaB tEkstI võI kõnElEB IsEEnda EEst

Selge keele nõustamisel vaadeldakse ka asutuse visuaalset kuvandit, nt veebi-
lehte ja teabematerjale, ning antakse soovitusi ühtsema sti ili kohta. visuaalne tugi 
aitab sisu kiiremini mõista ning loob meeldivama õhkkonna. Ka disainerid räägivad 
empaati lisest disainist ning rõhutavad vajadust kasutajat kuulata ja temaga võrd-
väärselt suhelda.

Alates 2014. aastast antakse eesti s välja selge sõnumi auhinda, mille eesmärk 
on tutvustada selge keele mõtt eviisi ning tunnustada neid, kes on loonud ühis-
kondlikult olulisi, selgeid ja hoolivaid sõnumeid. Auhinnatud on nii tekste kui ka 
pilte, samuti  asutusi, kes oma sõnumite selgust ja ühtlust väärtustavad.

kuIdas EdasI?

Nagu öeldud, selge keele valdkond eesti s alles kujuneb ja keeleinimestena on 
meil võimalik sellele kaasa aidata, tehes teiste valdkondadega koostööd. Iga uue
nähtuse sisu korrastub ja täpsustub kogemuste kaudu. Selge keele põhimõtt eid 
rakendavad edukalt paljud keeletoimetajad, kommunikatsioonispetsialisti d ja 
juristi d. enamasti  on nad õppinud rahvusvahelise kogemuse või kirjanduse põhjal 
ning sisetunde järgi. Küllap aitab peagi valmiv rahvusvaheline selge keele standard 
valdkonda paremini piiritleda.

ehk jõuame lähiajal ka eesti s selge keele õpetamiseni kõrgkoolis, nagu tehakse 
näiteks Kanadas või Rootsis, kus selge keele õppekava hõlmab keeletoimetamist, 
psühholoogiat, disaini, turundust ja õigusteadust. 

Selge keele põhimõtt eid saavad rakendada kõik, kes tegelevad teksti loome või 
toimetamisega, lähtudes lugejast ja vaadates maailma tema pilguga.
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sõnum selgeks ka eriolukorras 

2020. aasta erakorralisel kevadel satt us rühm keeletoimetajaid üleöö lihvima väga 
suure lugejaskonnaga veebitekste. Nimelt tekkis koroonaviiruse leviku tõtt u eesti  
inimestel iga päev palju küsimusi, millele nad ootasid selgeid ja ajakohaseid vas-
tuseid, et korraldada oma töö- ja eraelu. Seepärast avas Riigikantselei veebisaidi 
kriis.ee ning plaanis sealsete korduma kippuvate küsimuste ja ametnike vastuste 
põhjal luua sinna ka juturoboti  Suve. 

et Suve räägiks ilusat keelt, otsis Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten 
Kaevats kiiresti  vabatahtlikuna appi kogenud keeletoimetajaid, lisaks teksti de vene 
ja inglise keelde tõlkijaid. Seda proovikivi pidas põnevaks kümmekond keeletoime-
tajat, teiste seas eesti  Keeletoimetajate Liidu liikmed Airi Kapanen, Airi Männik, 
Kärt Normann, Mirel Püss, Katre Ratassepp, Riina Reinsalu1 ja Kristel Ress. Keele-
toimetajate ja Riigikantselei vahel asus ühendust pidama eesti  Keele Insti tuudi 
vanemkeelekorraldaja ja selgekeelsuse edendaja Katrin Hallik. 

Aja jooksul Riigikantselei plaanid muutusid ja juturoboti  tekste enamik meist 
toimetada ei saanud. Tööd jagus sellegipoolest rohkem, kui teha jõudsime.

1 Riina Reinsalu on jaganud oma toimetamiskogemusi Tartu Ülikooli eesti  ja üldkeeleteaduse 
insti tuudi ajaveebi arti klis „Kriisi leevendamine selge sõnumi abil“ (01.06.2020).

aIrI mäNNIK,
liidu tegevliige

KrIstEL rEss,
liidu tegevliige
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kuIdas olI töö korraldatud?

Kriis.ee sisu asusime lihvima strateegilise kommunikatsiooni sisuhalduskesk-
konnas stratcom, mis sai peatselt eestipärase nime Taru (vt joonis). Meil paluti 
jooksvalt toimetada küsimuste-vastuste paare, mida iga valdkonna eest vastutav 
riigiasutus Tarusse sisestas.

eriolukorra ajal käis Tarus peaaegu ööpäev läbi vilgas tegevus: tekste sisestati ja 
keeletoimetati ning tõlgiti vene ja inglise keelde, toimuval hoidsid pilku peal sisu-
toimetajad.

Nagu teised kodukontorisse suunatud eestimaalased, nii määrasime meiegi oma 
meeskonnas kõigepealt kindlaks kaugtöö põhimõtted: videokoosolekuid pidasime 
Skype’is ja kirjaliku suhtluse jaoks avasime Slacki keskkonnas e-kontori. Seejärel otsus-
tasime tekstide rubriigid omavahel ära jagada. Nii sattusid ühele toimetajale „Ühis-
transport“, „Liikumine saarte ja mandri vahel“ ja „Riigipiiri ületamine“, teisele „õpe 
välismaal“, „Kultuur, sport ja üritused“, „Politsei, avalik kord ja päästekorraldus“ jne. 

Seadsime ideaaliks, et iga päev vaatame üle e-kontoris toimuva (sest aeg-ajalt 
sõnastasime seal uusi kokkuleppeid) ja oma rubriigid Tarus: kas juba toimetatud 
tekste on muudetud või on lisatud uusi? 

Olukord ja eesti elu kohta kehtestatud reeglid muutusid peaaegu iga päev, mis-
tõttu oli ametnikel tihti tarvis tekste muuta. Sel juhul tegelesid keeletoimetajad ja 
tõlkijad sama vastusega mitu korda. Töö oli korraldatud nii, et kui ametnik oli teksti 

Kuvatõmmis Taru sisuhaldusprogrammis näha olevast küsimusest ja vastusest (vasakul) koos 
metateabega (11.09.2020)
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sisestanud ja keeletoimetaja selle üle vaadanud, kinnitas Riigikantselei sisutoime-
taja teksti ja saatis tõlkimisele. Sama kordus iga muudatuse korral. Sisumuuda-
tuste leidmiseks tuli oma toimetatud tekstid iga kord lahti klõpsata ja läbi lugeda. 
õnneks nägime teksti sisestamise ja muutmise andmeid (aeg, sisestaja/muutja). 

Mesitarus kulgeb kõik väga süsteemselt, nagu ka tõlkebüroos või kirjastuses, 
ent kriis.ee puhul oli eriolukorra ajal kõige tähtsam see, et inimesed saaksid kiiresti 
kätte värskeima teabe. uued küsimused-vastused avalikustati ja saadeti tõlkesse 
seetõttu sageli enne, kui keeletoimetaja oli jõudnud need üle vaadata. Neid toime-
tasime tagantjärele.

et Taru programmeeriti samal ajal, kui seal töötasime, ei olnud paljusid (muga-
vus)funktsioone veel jõutud luua, ent me saime oma vajadused programmeeri-
jatele edastada. Rõõmustasime, kui tekkis kommentaaride väli: näiteks saime 
kirjutada tõlkijale, et eesti teksti muutmise pärast ei ole vaja tõlget muuta, sest 
parandus oli olnud keelekeskne. Kui märkasime sisuprobleemi (näiteks kahe vas-
tuse vastuolu või vananenud vastust), jätsime teate sisutoimetajatele.

MIllIsEd olId algtEkstId?

Ametnikud kirjutasid küsimusi ja vastuseid suure ebakindluse ja pidevate muuda-
tuste keskel, mistõttu oli nende ülesanne keeruline. Leidus kiirustades koostatud 
tekste ja selliseidki, millest kumas läbi, et kirjutaja ei olnud osanud anda ühest 
vastust, sest selle kohta alles oodati valitsuse otsust. 

Osa küsimusi olid liiga üksikasjalikud ja pikad, sageli kohmakas ja mõnikord argi-
keelses sõnastuses. Oletasime, et need võisid pärineda ametnikule saadetud e-kir-
jast või telefonikõnest.

Mis saab siis, kui ma olen välismaalane ning juba registreerisin Politsei- ja Piirivalve-
ametis oma lühiajalise töötamise, kuid ei viibi praegu (17. märtsi seisuga) eestis?

Meie peamine tööpõld oli aga vastuste väli. vastuste keelekasutus oli pahatihti 
alustekstide nägu. Näiteks sattus neisse õigusaktidele eripäraseid või suisa kantse-
liitlikke keelendeid, samuti tavainimesele tundmatut erialasõnavara.

COvID-19 näol on tegu ägeda respiratoorse nakkusega, mille puhul puudub iga-
sugune kahtlus, et see võiks kulgeda krooniliselt või põhjustada nakkuslikku kand-
lust. Seetõttu ei ole otstarbekas teostada testimist SARS-Cov-2 suhtes ega muude 
ÄRH-de suhtes (nt gripp, adenoviirused, RS-viirus vms) enne tööle asumist või 
täiendava tervisekontrolli raames NeTS §13 tähenduses.
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Ka vastuste ülesehitus ei pruukinud pakkuda kohe ja kiiresti vajalikku infokildu.

Kaitsmaks saarte elanikke koroonaviiruse eest, kehtivad Hiiumaa, Saaremaa, Muhu-
maa, vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele nende endi soovil liikumispiirangud.
Piirangute aluseks on eriolukorra juhi korraldus nr 30. ette on nähtud siiski mitmed 
erisused.

Korralduse punktis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata järgmiste isikute suhtes: 

• isik, kelle väljumine liikumispiiranguga territooriumilt on vajalik arsti või kiirabi-
brigaadi liikme otsusel;

• isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga  
territooriumile tooraineid ja kaupu;

• isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes transpordib liikumispiiranguga 
territooriumilt kaupu, mis on toodetud liikumispiiranguga territooriumil;

• isik, kellel ei esine haiguse tunnuseid ja kes soovib siseneda oma 
liikumispiiranguga territooriumil asuvasse elukohta;

• /---/

MIllEs tulI kokku lEppIda?

Olime algusest peale töö tellija Marten Kaevatsiga ühel meelel, et kriis.ee tekstide 
keeletoimetamise eesmärk on anda eriolukorras vajalik teave edasi sõbralikus too-
nis ning lihtsas ja üldarusaadavas sõnastuses. 

Selgekeelsuse põhimõtete järgi asetasime esikohale lugeja huvid. Seadsime 
endale silme ette täiskasvanud põhiharidusega eestimaalase – kui tema saab aru, 
saavad ka teised.

Leppisime kokku, et lugeja peaks saama lühida vastuse juba esimesest lausest. 
Kui vastus on pikem ja vajab üksikasjalikumat lahtikirjutust, saab anda järgmistes 
lõikudes lisateavet.

Panime toimetamisreeglid kirja, et lihtsustada oma tööd ja muuta eri vabataht-
like toimetatud tekstid lugejatele veidigi ühtlasemaks.

Näiteks otsustasime, et
• sinatame lugejat (Esmajoones pöörduge oma sugulaste ja sõprade poole → Esma-

joones pöördu oma sugulaste ja sõprade poole) ja kasutame sõnas Sina suurt 
algustähte;

• kirjutame arvud numbriga;

• kirjutame asutuste nimetused ametlikul kujul, st esisuurtähtedega ja täis-
nimetusena (haigekassa → Eesti Haigekassa);
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• kirjutame lühendid lahti (PPA → Politsei- ja Piirivalveamet), ent kui tekst ise ja täis-
väljend on pikk ning tekstis sage, kasutame erandina seejärel lühendit; 

• eelistame omasõnu võõrsõnadele ja üldarusaadavaid sõnu terminitele (haigus-
sümptomid → haigusnähud, respiratoorne nakkus → hingamisteede nakkus, 
sisse sõidu-proovivõtupunkt (drive-in) → (ajutine) proovivõtukoht, COVID-19 → 

koroona(haigus));
• lihtsustame õigusaktist kopeeritud sõnastust eriolukorra kontekstist lähtudes (liiku-

mispiiranguga territoorium → saar, kui juttu oli Saare- ja Muhumaast);
• sõnastame juhised selgelt, sh vältides tingivat kõneviisi (Esmalt võiks pöörduda 

kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaalteenistuse poole → Kui Su pere 
vajab abi, pöördu kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaalteenistuse 
poole);

• vormistame pikad lingid hüperlingina, aga lühikesed jätame nähtavaks;
• kasutame poolpaksus kirjas esiletõstu;
• liigendame teksti võimalikult palju ning eelistame lühikesi lauseid ja lõike.

Töö käigus sõlmisime täpsemaid kokkuleppeid, muu hulgas tegime valikuid 
varieeruvate terminite seast. Näiteks kirjutas üks ametnik isolatsioonist, teine 
14-päevasest kodus püsimisest, kolmas aga karantiinist. 

Lisaks oli õpetlik heita pilk teiste keeletoimetajate tehtule, sest see aitas tekste 
ühtlustada nii sõnakasutuse kui ka liigendamise ja esiletõstu kasutamise mõttes. 
Kui meil tekkis kolleegi tehtu kohta küsimus, saime seda temaga või ühiselt Slackis 
arutada.

kuIdas tEha sõnuM sElgEks?

Kõige tähtsam oli leida kujuteldava lugeja seisukohast vastuse põhisõnum ning 
kontrollida, kas küsimus ja vastus on kooskõlas. Selleks võis olla vaja

• üldistada pikka ja detailirohket küsimust:

ALGTeKST TOIMeTATuD TeKST

Kas eestist Lätti või Lätist eestisse piiri tohib 
ületada igal pool (läbi metsa jne)?

Kas eesti-Läti piiri tohib ületada igal pool?

Kuidas peaks oma töö ümber korraldama 
tootmisettevõte, kus on spetsiifikast tulenev 
vajadus, et inimesed on teatud olu korras üks-
teisele lähemal kui 2 meetrit, näiteks komp-
lekteerimisel liigub toode käest kätte? On see 
lubatud?

Kuidas peab töö ümber korraldama 
tootmisettevõte, kus inimesed töötavad 
üksteisele lähemal kui 2 meetrit?
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ALGTeKST TOIMeTATuD TeKST

Praegu ei ole eestist väljumist piiratud. eesti 
riik ei soovita välismaale reisida, aga see pole 
keelatud. Kaalu kindlasti, kas reis on häda-
vajalik.

Praegu ei ole soovitatav välismaale 
reisida, aga see pole keelatud. Kaalu 
kindlasti reisi vajalikkust.

Kuidas peaksin ühistranspordis käituma? 
Kui tõesti pead ühistransporti kasutama, 
siis jälgi, et sa ei aevasta ega köhi kellegi 
peale. Ühtlasi proovi vältida olukorda, kus 
puutud palja käega käsipuud või puudu-
tad mõnda muud pinda ühistranspordis. 
Lisaks kui võtad istet, proovi istuda võimalusel 
hajutatult. eesmärk on minimeerida potent-
siaalsete pisikute levikut. Alates 25. märtsist 
tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- 
ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, 
tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja 
arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähe-
malt 2 meetrit vahet, välja arvatud, kui seda 
pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib 
koos viibida kuni kaks inimest. Nimetatud 
piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele 
perekondadele ning avalike ülesannete täit-
misel. 
Kuigi sa pole enda teada koroonaviirusesse 
nakatunud, ei maksa riskida teiste tervisega. 
Hoidu enda näo puudutamisest ning desinfit-
seeri enda käed pärast ühistranspordi kasuta-
mist võimalikult kiiresti.

Kuidas peaksin ühissõidukis käituma?

Ühissõidukis hoia nii enda kui ka teiste 
tervist. viirust võid levitada ka siis, 
kui oled enda teada terve.

• Aevastades või köhides kata suu 
taskuräti või varrukaga.

• Ära puuduta palja käega käsipuud või 
muud pinda.

• Ära puuduta enda nägu.

• Desinfitseeri käed esimesel võimalu-
sel pärast ühissõidukist väljumist.

• Kui võimalik, hoidu teistest sõitjatest 
eemale.

• jätta laialivalguvast vastusest tarbetu välja:

• kirjutada vastus selguse huvides pikemaks: näiteks oli vastuses kasutatud termi-
nit vahetu sund, aga selle sisu oli jäetud lahti kirjutamata: Kui vaja, kasutab polit-
sei inimese suhtes vahetut sundi. Keeletoimetaja tutvus õigusaktide abil termini 
sisuga ja lisas selgituse: See tähendab, et politseinikul on õigus kasutada füüsilist 
jõudu, erivahendit või relva. Iga ametnik kirjutas vastuse ise stiilis (mõni pikemalt 
ja ammendavalt, mõni napisõnaliselt, mõni sõbralikumas, mõni väga ametlikus 
toonis), aga meil oli võimalik neid teatud määral ühtlustada. Lisaks sai mõnest 
põhjalikumast vastusest kopeerida asjakohaseid lauseid-lõike teistesse vastus-
tesse, mis seda vajasid.
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ALGTeKST TOIMeTATuD TeKST

mida teha, kui eriolukorra ajal lõpeb 
vanemahüvitise maksmine, aga tööle 
naasta ei ole võimalik?
Kui vanemahüvitis lõpeb, saab vanem 
lõpetada lapsehoolduspuhkuse ja tööle 
naasta. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb 
eristada olukordi, mis põhjusel see pole 
võimalik. Kui tööandjal pole tööd anda, 
kohaldub töölepinguseaduse § 35 või 
37. Tööandja peab lubama töötaja tööle 
tagasi ja töö mitteandmise korral maksma 
talle tasu. Tööandja võib ka vähendada 
tasu, kuid töötajal on õigus tasu vähenda-
misega mitte nõustuda. Ka võib teemaks 
tulla koondamisolukord. Sel juhul on alla 
kolmeaastast last kasvatavad vanemad 
eelisseisundis ja neid, kes on lapsehool-
duspuhkusel, saab koondada ainult siis, 
kui on tööandja tegevus lõpeb (nt kuulu-
tatakse välja pankrot).

mida teha, kui eriolukorra ajal lõpeb 
vanemahüvitise maksmine, aga tööle 
naasta ei ole võimalik? 

Sellisel juhul tuleb eristada olukordi 
nende põhjuse järgi.

Kui tööandjal

• ei ole tööd anda, peab ta siiski lubama 
töötaja tööle tagasi ja maksma talle 
tasu. Tööandja võib töötasu vähen-
dada, kuid töötajal on õigus sellega 
mitte nõustuda. Lisateave:  
töölepinguseaduse §-d 35 ja 37

• on soov töötaja koondada, on eelis-
seisundis alla kolmeaastast last kasva-
tavad vanemad. Lapsehoolduspuhkusel 
oleva töötaja tohib koondada ainult 
siis, kui tööandja tegevus lõpeb 
(nt kuulutatakse välja pankrot).

Nagu näidetest ilmneb, muutusid vastused toimetamise etapis sageli lühemaks, 
ja see oligi meie eesmärk: mida lühem (veebi)tekst, seda suurema tõenäosusega 
see läbi loetakse. Teave tuli sättida lugejale ootuspärasesse järjestusse, st alus-
tada kõige tähtsamast. Mõnigi algtekst algas viitega eriolukorra juhi korraldusele ja 
üldreeglite tutvustamisega ning küsimus sai napi otsese vastuse alles teksti lõpus. 
Leidus ka vastuseid, mis justkui ei arvestanud küsija muret ja olukorda, vähemalt 
ei andnud need selget teavet, millest oleks abi. Selliste vastuste sisu korraldasime 
ümber uudise põhimõtetest lähtudes: tähtsaim lühidalt alguses, seejärel selgitu-
sed ja taustteave.

Kui keeletoimetaja oli seisukohal, et lugejal võib olla abistav lugeda teema kohta pike-
malt mõnest õigusaktist või riigiasutuse veebisaidilt, lisas ta selle teabe koos lingiga 
vastuse lõppu. Sama oli teinud ka osa tekstide autoreid. Leppisime omavahel kokku, 

mis sõnastuses on viimane, viitelause.
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ALGTeKST TOIMeTATuD TeKST

Kas rekajuht, kes tuleb pärast 17. märtsi 
kaubaga tagasi Eestisse, peab olema 
karantiinis 14 päeva või ta saab uuesti 
jälle tagasi sõita?

vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele 
ei kehti 14-päevane liikumispiirang kauba 
või tooraine transportijatele, rahvusvahe-
lise kauba- ja reisijateveoga tegelevatele 
isikutele.

kas rekajuht, kes tuleb Eestisse kaubaga 
tagasi pärast 17. märtsi, peab olema 
14 päeva karantiinis või tohib ta uuesti 
välismaale sõita?

Ta tohib kohe uuesti välismaale sõita, sest 
14-päevane liikumispiirang ei kehti kauba 
või tooraine transportijatele ning rahvus-
vahelise kauba- ja reisijateveoga tegeleva-
tele isikutele. 
Lisateavet saad eriolukorra juhi korral-
dusest: https://www.riigiteataja.ee/
akt/316032020007.

Tarus tegutsedes ja teemadega tutvudes hakkas piir keele- ja sisutoimetamise vahel 
aina enam hajuma – tegime parandusi kindla käega. Sisutoimetajatelt ega küsimusi-
vastuseid sisestanud ametnikelt me negatiivset tagasisidet ei saanud, niisiis oletasime, 

et meie tööga ollakse rahul.

MIda ME õppIsIME? 

Peale selle, et olime valitsuse ja riigiasutuste juhistega eriolukorra ajal kursis tõe-
näoliselt sama hästi kui nad ise ja teemat kajastanud ajakirjanikud, õppisime palju eri-
alast nii töö sisu kui ka vormi kohta.

esiteks viis igaüks end vajalikul määral kurssi oma rubriikide sisuküsimustega, seal-
hulgas suhtles vajaduse ja võimaluse korral tekste sisestanud ametnikega, et arutada 
näiteks terminikasutust. Hakatuseks arutasime küsimusi omakeskis, eriti kui need olid 
keelekesksed või kordusid.

Teiseks oli see suurepärane selgekeelsuse edendamise kogemus. Meile öeldi kohe 
alguses, et Riigikantselei usaldab meid kui asjatundjaid ega oota pelgalt komavigade 
parandamist. Siinkirjutajad ei kogenud, et sisutoimetaja oleks suured sõna- või teksti-
tasandi muudatused tagasi lükanud. See andis julgust samamoodi jätkata, ikka selge-
keelsuse nimel ja lugeja huvides.

Kolmandaks oli huvitav kogeda, kuidas saame hakkama suure pinge all ja teatavas 
kaoses töötamisega. Pidime leppima asjaoluga, et vahel avalikustati ka toimetamata 
tekste ja et kõiki neist kohendada ei jõudnud. Teisalt võib nentida, et informeeritus 
aitas tuua hinge veidi rahu, sest nägime tekstide kaudu, et riigiametnikud töötasid usi-
nasti ja otsisid keerulistele olukordadele lahendusi. 
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Neljandaks oli huvitav üksteiselt õppida ja tegutseda isetekkelises kaugtöömees-
konnas, mille osa liikmeid ei olnud üksteisega varem tuttavad. enamasti tegutseb keele-
toimetaja üksi. Seekord oli meil vaja töötada väga kiiresti läbi tohutu hulk kaalukat teksti 
ning seepärast tasus pead ikka ja jälle kokku panna. Pealegi kordusid paljud terminid 
tekstist teksti. Katrin Hallik oli meile tasakaalukas tugisammas, kes võttis arutelud kokku 
ja sõnastas järjekordse ühise otsuse. Ta hoidis silma peal sellelgi, et mõni rubriik vaba-
tahtliku pikema eemaloleku korral hooleta ei jääks.

viiendaks mõistsime, et ehkki suured plaanid ei pruugi alati teoks saada (tekstiroboti 
tekste meile toimetada ei antudki), oli meie tööst Eesti inimestele ikkagi kasu. Marten 
Kaevats innustas meid järgmiste sõnadega: „Selle toimetamisega seate teie eesti avaliku 
sektori keelekasutuse pikemas perspektiivis. Teie roll selles töös on kriitilise ja kõige olu-
lisema tähtsusega. Jõudu ja tänu!“ Hoidsime seda pikka vaadet silme ees.

Selleks ajaks, kui valitsus 17. mail eriolukorra lõpetas ja asus ühiskonda rangetest 
piirangutest järk-järgult vabastama, oli hakanud meie vabatahtlikumotivatsioon kaha-
nema, õieti oligi olnud juttu tööst eriolukorra vältel. Nii lõpetasime suve alguseks 
kriis.ee tekstide keeletoimetamise.

Osa meie käe alt läbi käinud tekste on veebiaadressil https://kkk.kriis.ee/et ka selle 
artikli kirjutamise ajal veel kuvatud, sest on endiselt ajakohased.

Kuvatõmmis veebisaidi kriis.ee rubriigist „Küsimused ja vastused“ (11.09.2020)

Meil oli rõõm neil kogu maailmale ülikeerulistel kuudel töötada koos partneritega, kes 
väärtustavad selget eestikeelset suhtlust. Innustav oli näha, et meie toimetatud teks-
tide eeskujul hakkasid ametnikud ka ise kriis.ee lehele uusi tekste kirjutama just meie 
rakendatud selge keele põhimõtteid järgides.
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õsi soovitused ja muutuv keel

nElE otto-luts, liidu tegevliige

Keel muutub pidevalt, aga kuidas suhtuda muutustesse keeletoimetajana? Lavee-
rimine selle vahel, millega kaasa minna ja mille vastu seista, on teinekord üsna kee-
ruline. võtsime keelevaldkonna inimestega jutuks keelemuutused viie konkreetse 
õSi soovituse näitel. Üritasime valida välja eri tüüpi keerulisemaid juhte, mille 
puhul ei lähe tegelik keelekasutus alati soovitusega kokku või milles tehakse tihti 
vigu. Kommenteerivad keeletoimetaja egle Heinsar, keelekorraldaja Maire Raadik 
ja keeleuurija Helle Metslang.

Muuhulgas versus muu hulgas – neil on küll eri tähendused, kuid tänapäeval 
tundub, et mõlemat vormi kasutatakse enamasti tähenduses ’teiste asjade seas’.

Egle: Olen erakonnas, kes teeb neil sõnadel vahet ja parandab muuhulgas peaaegu 
alati lahku, sest peaaegu alati on see tekstis tähenduses ’teiste asjade seas’. 
Olen ka koolitustel või eraviisil põhjendanud, et tähenduses ’muide’ ei passi see 
konteksti.

maire: See, et saame kirjutada kokku muuhulgas või lahku muu hulgas, näitab väl-
jendusvõimaluste rikkust. Kumma lahenduse valime, oleneb sellest, mida soo-
vime kirjutatuga näidata: kas tähendust ’muuseas, muide’ või ’muude asjade 
hulgas’. Siin ilmneb üks kokku-lahkukirjutuse aluspõhimõtetest: kirjutada kokku 
eeskätt seal, kus soovime väljendada omaette tähendust, muidu aga pigem 
lahku. Kas on mõistlik sellest võimalusest kergel käel loobuda?
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Helle: Näeme siin kaassõnaühendi tähenduse ja funktsiooni nihet, ümbertõlgen-
damist, mille tulemusena tekib liitne määrsõna (vt Jürine, Habicht 2013). Kaas-
sõnafraasi korral oleks muu selgelt pronoomen, mis tähistab ühemõtteliselt 
mingit kontekstis leiduvat või järelduvat referenti. Näiteks kogumit või abstrakt-
mõistet, kus muu saab ühemõtteliselt tuvastada. Sõnale muu saaks ka lisada 
täiendi, nt kõige muu hulgas. Näiteks Raportis kirjeldatakse muu hulgas korrupt-
sioonitaset ja üleüldist olukorda riikide kaupa (etTenTen). Sisult sama oleks lause 
Raportis kirjeldatakse kõige muu hulgas korruptsioonitaset ja üleüldist olukorda 
riikide kaupa. 

Kui aga muu midagi selgelt ei tähista või see tähistamine ei klapi, hakkab pro-
noomeni tähendus kaduma ja ühend on pigem määrsõna. Näiteks lause Sisulist 
äriplaani nõuavad ka teised rahastajad, muu hulgas pangad (etTenTen) puhul 
oleks viiteseos fraasiga teised rahastajad selge mitmusliku pronoomeni puhul: 
nende hulgas pangad. Selles sõnastuses võiks aga muuhulgas kokku kirjutada. 

Sõnaveebis antud muuhulgas tähendustest on kaassõnaühendile lähemal 
’ühena paljude asjade seas’, näiteks Müüki alustame kohe, sest muuhulgas tuleb 
vara rendipindadelt ära viia. Kaugemal on tähendus ’muide, muuseas’, näiteks 
Küsisin muuhulgas, kas me tohime lifti kasutada (Sõnaveeb). 

Muuseas on adverbina juba päris juurdunud ning see lähtub samamoodi kaas-
sõnaühendist muu seas. Nihkumisprotsess on järkjärguline ja täpset murde-
punkti, kus lahkukirjutamine lõpetada, ei olegi ehk võimalik leida. Ka Anni Jürine 
ja Külli Habicht (2013) kirjutavad, et kokku-lahkukirjutamine ei ole ümbertõl-
genduse ühene kriteerium.

Välja tooma – seda kasutatakse küll väga palju, kuid õsi järgi oleks õige tähen-
dus vaid ’välja aitama, päästma’ ja muudel juhtudel oleks parem kasutada muud 
sõna.

Egle: Seda pole palju ette tulnud, aga just hiljuti parandasin ühes tarbetekstis. 
võib-olla olen mõnel juhul selle ka alles jätnud, sest tundub üsna uinutavalt ees-
tipärane väljend ja alati ei pruugi märgatagi.

maire: Nagu uusi sõnu, nii võib teistest keeltest tulla meile ka uusi tähendusi. 
Ühendverbi välja tooma tähenduse laienemises on näiteks nähtud vene tegu-
sõna вывести mõju. Ühest küljest on mugav kasutada esimest ettejuhtuvat 
keelendit, kuid tekstid oleksid hoopis täpsemad ja vaheldusrikkamad, kui kaa-
luksime ka muid võimalusi. 
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uno Liivaku on „väikeses soovitussõnastikus“ (2001) õpetanud: „Mingile asja-
olule tähelepanu juhtima, seda esile tõstma, mingeid üksikasju rõhutama, 
eeskirjasätteid selgitama, põhjust nimetama – mitte asjaolu, üksikasju, eeskirja-
sätteid, põhjust välja tooma“. See on umbes sama, kui meil oleks kapis lai valik 
töö-, kodu-, pidu- ja spordirõivaid, aga me ei võtaks neid väljagi, vaid kannaks 
üksnes dresse või öösärki. Kui nii teha, kuluvad nimetatud rõivatükid varsti ära 
ja sama juhtub ületarvitatud keelenditega, mis kaotavad oma värskuse. Üht 
keelendit ülearu sageli kasutades jätame aga teised põhjuseta kõrvale ja teeme 
oma keele kokkuvõttes vaesemaks. Tähtis pole mitte niivõrd ühe või teise mõju 
päritolu, vaid see, mida teeb konkreetne mõju meie keelega.

Helle: Miskipärast tõesti taunitakse võõrmõjulisusele viidates ikka veel ühend-
verbe, millel on analoog vene keeles, kuigi nii sellel verbil kui ka väga suurel 
osal n-ö headest ühendverbidest on analoog saksa keeles, näiteks herausholen 
’välja tooma’, ausstellen ’välja panema’, eingeben ’sisse andma’, eintreten ’sisse 
astuma’. 

Kui üldkeelses kasutuses ilmneb keelele loomu-
omane polüseemia ja kujundlikkus, ei tasuks 
seda soovimatuna võtta. Lisaks võiks soovitatud, 
otsesemat tähendust võtta laiemana, sest mingit 
päästmist ega aitamist pole näiteks lauses Tõin 
muruniiduki kuurist välja. 

veebilehtede korpus etTenTen annab otsingu välja+tooma kohta üle 33 000 
tulemuse, vähemalt esimese paarisaja seas on näha ainult ebasoovitavat kasu-
tust, mille asemele on soovitatud sünonüümi esile tooma. Otsing esile+tooma 
andis aga märgatavalt vähem, üle 8000 tulemuse. Tähenduste normeeri-
mise problemaatilisusest ja vajadusest arvestada ühiskeele kasutustendentse 
vt Raadik 2020.

Mitu versus mitmed – seda sõna kasutatakse tihti mitmuses, kuna vahel tundub, 
justkui mitmed inimesed oleks rohkem kui mitu inimest.

Egle: Seda vastuväidet olen päris palju kuulnud. Ikka olen põhjendanud, et topelt-
mitmust pole vaja kasutada. Mitmed tundub justkui rohkem küll paljudele. Kui 
on võimalik autori, tõlkija või muu eelmise lüliga asja arutada, siis olen öelnud, 
et kui ei taha umbmäärast hulgasõna kasutada, valitagu mõni täpsem määrat-
lus. Toimetatavates tekstides parandan üha.

Kui üldkeelses kasutuses 
ilmneb keelele loomu-
omane polüseemia ja 

kujundlikkus, ei tasuks 
seda soovimatuna võtta.
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maire: Keelekorralduse üks ülesandeid võiks ka olla senisest rohkem selgitada, kus 
kehti vad kindlamad normingud ja kus pigem hea keele soovitused. õSi koos-
tamisel ja ka kasutamisel on see küsimus ikka üles kerkinud, mistõtt u on asja 
oma koosolekutel arutanud Emakeele Seltsi keeletoimkond. Oleme leidnud, et 
normida on võimalik eeskätt  sõnade kirjakuju, käänamist-pööramist, neis vald-
kondades on kindlad kokkulepped, mida kirjakeeles tasub järgida. Seevastu näi-
teks sõnatähendused on piirkond, kus juba vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ehk 
võKi kolmas koosseis võtti  s seisukoha normimisest hoiduda. 

Keelekorraldajad on hoidnud ka tähendusmuutustel silma peal ja andnud soo-
vitusi, et kas või oskamatutest tõlgetest tulenevad tähendusnihked ei hakkaks 
meie kirjakeeles tooni andma. Kuid nende soovituste järgimine saab põhineda 
eeskätt  keelekasutaja heal tahtel, mitt e kellegi sunnil – sest need on soovitused. 
Samasse liigitaksin ka hulgasõnade ühildamist puudutava küsimuse, kas mitu 
meest või mitmed mehed. Mati  erelt kirjutab „Lause õigekeelsuses“ (2019), et 
hulgasõnade ühildamine on asi, mida pole võimalik kinni hoida – ehkki uuel
väljendusel pole vanaga võrreldes eeliseid. Konkreetset hulka võiks ikka näidata 
ainsusega: nurga peal seisis mitu meest, mitt e nurga peal seisis mitmeid mehi.

Eesti  õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. Foto: Riina Reinsalu
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Helle: Sõna mitu ainsuse- ja mitmusevormi funktsioonid on veidi lahku läinud. 
Mitu on selgelt kvantor, mitu inimest näitab ennekõike inimeste ligikaudset 
hulka. Ühilduv mitmed on aga ennekõike määratleja, mitmed inimesed viitab 
mingile inimeste hulgale, nagu ka need inimesed, paljud inimesed. Kui suur see 
hulk on, jääb seejuures ebamääraseks (vt erelt, Metslang 1998: 660–661, Paju-
salu 2010: 383).

Plätu – praegusel ajal üsna palju kasutatud jalanõu, mis õsi järgi on siiski vaid 
argikeelne ja tähistab ainult sauna- või rannajalatsit.
Egle: Oleneb tekstist. Seda ei tule eriti tihti ette. Ma vist pole pidanud kunagi selle 

üle pead murdma, kas parandada plätud millekski muuks. Ilukirjanduses pole 
vaja, ajakirjanduses ei räägita eriti jalatsitest, ja kui kusagil ajakirjas ongi plätud, 
pole see koht, kus võitlusse asuda.

maire: Kõne- ja kirjakeele vahekord on kindlasti ajas muutuv. Mõni esiotsa kõne-
keelsena mõjuv sõna võib ajapikku jõuda kirjakeelde, selliseid näiteid leiame nii 
üld- kui ka oskuskeelest. Pole mõtet iga hinna eest vastu sõdida, kui kõnekeel on 
leidnud mingi mõiste väljendamiseks lühema ja tabavama keelendi kui kirjakeel.

Plätu toob meelde teise jalanõunimetuse, tossud. Siingi on toimunud muutus, 
botasekandjate asemele on tulnud tossukandjate põlvkond. Selliseid muutusi 
peavad sõnavara uurijad ja korraldajad tähele panema ja kajastama. Tossude 
puhul on õS pisut ajast maha jäänud, plätude puhul annaksin aga veel aega.

Helle: Sõna plätu kuulub deskriptiivsõnade hulka, sõnaalgulist konsonantühendit 
muudes omasõnades ei esine. Selles sõnas koondub mitu stiililt markeeritud 
sõnale omast joont. Kõigepealt häälikusümboolika: tüvi on onomatopoeetiline, 
veehelisid jäljendav nagu verbidel plätsima, plätsutama. Konsonant ühend sõna 
alguses imiteerib heli järskust, koosnedes ühtlasi vee liikumist jäljendavatele 
sõnadele omastest häälikutest p (huulhäälik seostub huulte liikumisega joomise 
ja imemise ajal) ja l (mis on sage vedelike ja liikumisega seotud sõnades) (vt 
veldi 1986). 

Sõna on slängipärane lühenenud tüvega u-tuletis mõnest plätsima-pere verbist, 
samas jätavad kahesilbiline kuju ja palatalisatsioon u ees mulje afektiivsest demi-
nutiivist, nagu notsu või kätu (vt Tomingas 1986: 37; Kasik 2015: 241; eesti keele 
sõnapered; Sõnaveeb). Nii on see sõna üsna ekspressiivne (vrd vainik 2012: 8), 
mu meelest liiga ekspressiivne oskuskeele jaoks, võrreldes näiteks deskriptiiv-
sõnaga klõpsama, mida Tiiu erelt soovitab „Terminiõpetuses“ (2007: 203).
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Snorgeldamine versus toruga ujumine, toruujumine – õsi järgi on snorgeldamine 
argikeelne, aga samas on kasutusel vaid see termin ja teksti toimetades tahaks 
ju, et see oleks ikkagi ka lugejale arusaadav. Näiteks lause käisin toruga ujumas 
ei tundu seda olevat.

Egle: Pole ammu ette tulnud, kui üldse. Tundub selline sõna, mis võib kimbatust 
tekitada üks kord elus, aga siis ikka korralikult, sest see sõna tundub tõesti kirja-
keelde mitte passivat. Samas ei suuda ma ette kujutada seda asjalikus tekstis, 
kus seda peaks iga hinna eest välja rookima. 

Plätudega randa ja siis snorgeldama tundub selline keelekasutusvaldkond, kus 
polegi vaja sõnavalikusse sekkuda. Muide, see pole termin! See ajab mind alati 
turri, kui kuulen kedagi rääkivat puutumatutest terminitest. Sõna termin nagu 
keelaks selle sõna sobivuse üle isegi arutleda, aga seda ei saa ju keelata?

maire: uued sõnad võivad keelde tulla koos uue mõistega ja ka ilma selleta, astu-
des keeles juba olemasoleva sõna kõrvale. Mulle on näiteks toruga ujumine 
täiesti arusaadav, sest olen seda ise lapsena harrastanud, kuid püüan mõista 
ka neid, kes eelistavad snorgeldada. Inglise sõna eelis võib olla lühemus, eesti 
sõnal iseseletavus, kuid sageli tuleb mängu keele prestiiž, ja siis pole asjalike 
argumentidega midagi teha. 

õSid on tarbetute laenude vastu olnud mõnel 
juhul rangemad (kasutades märgistuses look-
sulge), mõnel juhul leebemad (parem-soovi-
tused), kuid keskeltläbi siiski pigem järjest 
leebemad. Üksik sõnuti ongi raske määrata, 
millal olla rangem, millal leebem. Pigem tasub 
seal, kus uue laenu kõrval on olemas ka hea 
omasõna, seda keelekasutajale lihtsalt meelde 
tuletada ehk soovitada. Soovitame tihtipeale ka lootusetus olukorras ehk siis, kui 
laen näib olevat võitnud, sest peame meeles: jutt käib nimelt soovitusest, mitte 
sõnade keelamisest ega lubamisest. 

Helle: Arvan, et nimisõnalise terminina on õSi pakutud liitsõna toruujumine sobi-
vaim, snorgeldamine on küllaltki võõrapärane toorlaen. verbiga on lugu jälle 
natuke keerukam, sest snorgeldama on kompaktne tuletis. Toruga ujuma ei 
näe termini moodi välja, sest toru on selleks liiga laia ja ebamäärase tähendu-
sega. Toruujuma on tagasituletis nimisõnast toruujumine: tavapärasele suunale 

üksiksõnuti ongi raske 
määrata, millal olla rangem, 
millal leebem. pigem tasub 
seal, kus uue laenu kõrval 
on olemas ka hea omasõna, 
seda keelekasutajale meelde 
tuletada ehk soovitada.
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(verbist deverbaal) vastupidi (deverbaalist verb) tuletatud liitse struktuuriga 
verbitüüp. 

Liitse ehitusega kompaktsed verbid on aga viimastel aastakümnetel jõudsalt 
levima hakanud, esmalt infiniitsetes ja seejärel ka finiitsetes verbivormides 
(vt Toome 2011). Guugeldades ilmneb, et liitne verb levibki kirjutatud teksti-
des, esineb vorme nagu toruujunud, toruujuma, toruujuda, näiteks Soovi kor-
ral võib toruujuda, sõita kajaki või jetiga, paraseilida või teha pika tiiru köisteel 
(eSTraveller). Kirjapildis natuke küll häirivad eri silpidesse kuuluvad, kahe tüve 
piiril kohtuvad u-d. Samas aga leidub teisigi selliseid: Jäähallis saab mängida 
hokit ja iluuisutada, seda pakutakse nii lapsele kui täiskasvanutele (Mulgi kul-
tuuri veebi sait). Nii et omasõna võiks eelistada ka üldkeeles: käisin toruujumas.

et lisada ka neljas vaatepunkt, küsisime kommentaari keskmisest keeleteadliku-
malt tavainimeselt, kes ei ole eesti filoloog. Arvamust avaldab Petra Tänav.
petra: Arvan, et olenemata sellest, kui väga mulle endale meeldib teada neid väik-

seid nüansse ja parandada teisi, kes sõnu valesti kasutavad, peab õSi mingil 
määral kõrvale heitma ja ajaga kaasas käima, kui õS keeldub seda tegemast. 
Seda eriti võõrsõnade puhul – snorgeldamine on selle poolest ideaalne näide, 
kuidas keel elab oma elu. Toruga ujumine ja toruujumine on täiesti ebavajali-
kult pikad ja kentsakad, ning kui ei eksisteeri eesti keeles mugavat sõna, siis 
kasutavad inimesed paratamatult võõrkeelseid sõnu ja mugandavad neid eesti 
keelde. Küll aga ei rehmaks ma korrektsele keelekasutusele käega ega läheks 
liiga mugavaks. Kõnekeeles ja argikeeles võivad ju reeglid vabad olla ning ma 
usun, et näiteks turundustekstidesse sobib kõnekeel hästi. Kui teksti eesmärk 
pole just võimalikult argist muljet jätta, siis võiks siiski korrektset keelekasutust 
rakendada, näiteks peaks ajakirjanduses ja poliitikas teadma, mis on korrektne, 
ja sellest lähtuma, eriti paronüümide puhul.

Kokkuvõttes jääbki vast tõdeda, et maailma muutudes on pidevas muutumises ka 
keel ja sellega tuleb kaasas käia, kuid ka normingutes on kokku lepitud põhjusega – 
nende vastu seismist tasuks põhjalikult kaaluda. ent muidugi tuleb alati arvesse 
võtta teksti funktsiooni ja eesmärki. Selle mõtte edasiarenduseks ja artikli lõpetu-
seks jäägu kõlama Helle Metslangi sõnad.

Helle: Keele muutumise ja varieerumise jälgimisel kirjakeele vaatenurgast olen 
lähtunud Henn Saari (2004 (1995): 740) mõttest: „Asjade loomulik käik ja loo-
gika tunnukse olevat sellised, et sajandite isevool toob keelde kolmesuguseid 
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muutusi. Ühed kas halvendavad väljendussuutlikkust või teevad keelt asjatult 
keerulisemaks. Teised on selle poolest ükskõiksed. Kolmandad parandavad väljen-
dusvõimet ja võimaldavad keelt kasutada ka uutes ajaloolistes olukordades.“ 
Olgu meil teravat silma neil kolmel vahet teha ja kirjakeelele soodsat suunda 
hoida.
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suurused ja ühikud1

hEIdo ots, tõlkija ja toimetaja

suurus on nähtuse, keha või aine oluline omadus, mida saab koguse poolest 
üheselt määrata. Üheainsa arvuga määratavad suurused on skalaarid, lõpliku arvu-
kogumiga määratavaid – vektoreid, maatrikseid või tensoreid – nimetatakse aga 
vektoriaalsuurusteks. Tavalisimad skalaarid ehk skalaarsuurused on pikkus, pind-
ala, ruumala ja mass ning vektorid kiirus, jõud ja kiirendus.

Nagu näete (või õigemini – mäletate), on siin tegu füüsika ja matemaatika 
oskussõnaga, mis tekitab vajaduse kasutada suuruste koguselisest, kvantitatiivsest 
ulatusest rääkides teist sõna. See sõna on väärtus. Kui argikeeles räägime vaadi 
või kannu suurusest („Kui suur see kann on?“ – „Kaks liitrit“), siis füüsikas on nt 
paagil maht – see maht ongi paagi olulisim omadus, seda iseloomustav suurus. 
Paagiti võib maht erineda. Siis öeldakse, et nende mahu väärtused erinevad ükstei-
sest. See (füüsikatundides räägitu unustanule) veidrana tunduv väljendusviis pole 
muidugi eesti keele omapära, nt inglise vaste on value of a quantity (nt value of 
volume), vene oma значение величины (nt значение объёма).

Füüsika-, matemaatika-, metroloogia- jms tekstide toimetamisel on mõnikord 
vaja kontrollida suuruste dimensioone2. Asi on selles, et paljud suurused (st kõik 
mittepõhisuurused) avalduvad süsteemi põhisuuruste kaudu, olgugi et otsest seost 

1 Ainekursuse „Tehnilise teksti toimetamine“ loengumaterjal (2008), mida on aastaraamatu 
tarbeks kohandatud.

2 Dimensioonid leiduvad nt „Tehnikaleksikonis“ (1981).



69p r a k t i l i s t

nende vahel on mõnikord raske märgata. Näiteks kui tiheduse dimensioon L–3M on 
täiesti mõistetav, siis võimsuse dimensiooniga nii ei ole – L2M–3.

Rahvusvahelise mõõtühikusüsteemi (SI) aluseks on võetud järgmised põhisuu-
rused: pikkus (L – longitudo), mass (M – massa), aeg (T – tempus), elektrivoolu 
tugevus (I), temperatuur (Θ), ainehulk (N) ja valgustugevus (J).

valemit kontrollides pannakse sellesse iga suuruse tähise asemele selle suuruse 
dimensioon ja vaadatakse, kas võrdus peab paika, st kas valemi mõlemas pooles on 
dimensioonid ühesugused. Kui ei ole, siis autor välja!

MõõtühIkud

Kasutusel on olnud mitu mõõtühikusüsteemi: mehaanika ja akustika jaoks nn 
praktiline ehk MKS (meeter, kilogramm, sekund), füüsikaline ehk CGS (sentimeeter, 
gramm, sekund), tehniline ehk MKGS (meeter, jõukilogramm, sekund), elektroteh-
nika jaoks nn absoluutne praktiline ehk MKSA (meeter, kilogramm, sekund, amper) 
jne. Sulgudes on esitatud mõõtühikusüsteemide põhiühikud. Mittemeetrilistest 
ühikusüsteemidest, nt Inglise-Ameerika omast, ma pikemalt ei räägi. Autor peab 
otsustama, kas ta arvutab meile võõrad mõõtühikud meetermõõdustikku ümber 
või säilitab need algupärandi koloriidi osisena (see 
on tihti õigustatud kujutlustekstides, tehnilistes 
tuleks eelistada ümberarvutamist). Toimetaja peab 
vähevõimeka mitteümberarvutava (koloriiti säili-
tava?) autori korral vähemalt mõõtühikud arusaa-
davaks tegema, enamasti lihtsalt välja kirjutama, 
sest nende tähistamine algupärandites on väga kirju 
ja meile äraarvamatu.

Ruuttoll on omaette küll enamasti sq in (rõhuühikus siiski si), kuid ruutjalg võib olla 
sq ft, sf või s.f., ruutjard võib samuti olla sq yd, sy või s.y., kuuptoll võib olla cu in, 
c.i. või cub in, kuupjalg – cu ft, cbf, cbft, cf, c.ft., cub. ft., miil tunnis MPH või m.p.h., 
nael ruuttolli kohta (rõhuühik) – psi, nael ruutjala kohta – psf. Naeljalg, mis vastab 
füüsikalise sisu poolest meie kilogramm-meetrile, on tööd mõõtes ft-lbf, momenti 
mõõtes aga lbf-ft. Pangem tähele ka kahesugust, ebajärjekindlat jõunaela nimeta-
mist: rõhuühikus olev p lähtub pound’ist, töö- ja momendiühikus olev lbf aga vana 
Rooma naela ladinakeelsest nimetusest, millele lisandub inglise keelest lähtuv jõu- 
(mitte massi-) märgis (lb ’libra’, f ’force’).

autor peab otsustama, 
kas ta arvutab meile 
võõrad mõõtühikud 
meetermõõdustikku 
ümber või säilitab need 
algupärandi koloriidi 
osisena.
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Tehnika- ja teadustekstides on praegu valdavalt kasutusel rahvusvaheline 
mõõt ühikusüsteem (SI). See ei kata üksnes mehaanikat, vaid süsteemi seitse 
põhiühikut – meeter (m), kilogramm (kg), sekund (s), amper (A), kelvin (K), mool 
(mol) ja kandela (cd) – lubavad katta teadus- ja tehnikaalade enamiku vajadused. 
Peale põhiühikute on süsteemis kaks erinimetusega tuletatud ühikut: tasanurga 
mõõtühik radiaan (kesknurk, millele vastav kaarepikkus võrdub ringi raadiusega) 
ja ruuminurga mõõtühik steradiaan (tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, mis 
eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala). Need kaks on nn dimen-
sioonita suurused. Täpsemalt, nende dimensioon on 1, sest 1 rad = 1 m·m–1 ja 
1 sr = 1 m2·m–2.3

SI mõõtühikuid on kohustuslik kasutada peaaegu kõikjal, välja arvatud veondu-
ses, kui sealsed mõõtühikud tulenevad siduvatest rahvusvahelistest lepingutest.4

SI mõõtühikute tähised laotakse alati püstkirjas ja nende järele ei panda punkti. 
Tähise ees on sageli kümnendkordsust näitava eesliite tähis, nt kW, MW, GW, 
kus W tähistab võimsusühikut vatti, k aga tuhandekordsust, M miljonikordsust ja  
G miljardikordsust. Megavatt on seega tuhat kilovatti, gigavatt aga miljon kilovatti. 
Kilogrammi kordühikud moodustatakse eesliite lisamisega sõnale gramm.

Kordsuseesliited on järgmised: jotta- (Y, 1024), setta- (Z, 1021), eksa- (E, 1018), 
peta- (P, 1015), tera- (T, 1012), giga- (G, 109), mega- (M, 106), kilo- (k, 103), hekto- (h, 
102), deka- (da, 101), detsi- (d, 10–1), senti- (c, 10–2), milli- (m, 10–3), mikro- (μ, 10–6), 
nano- (n, 10–9), piko- (p, 10–12), femto- (f, 10–15), ato- (a, 10–18), septo- (z, 10–21), 
jokto- (y, 10–24).5

Suuruste väärtuste esitamisel tuleks kasutada selliseid eesliiteid, mis jätavad 
väärtusarvud vahemikku 0,1…1000, välja arvatud võrreldavad andmekogumid, nt 
tabelites, kus säilitatakse üks eesliide, kuigi mõnel kogumi liikmel läheb väärtusarv 
nimetatud piirest välja.

3  Üldreegli erandina ei eraldata vahega eelnevast ega järgnevast arvust või tähisest korru-
tusmärki (·) ega jagamismärki (/), samuti kuni-märke (– ja ...). Kokku kirjutatakse järgneva 
arvuga ka selle ees olev pluss ja miinus, nt –25...+30 °C.

4 vt eesti standard evS 733:1997 (kasutusse võetud 04.12.1997) ja valitsuse 17.12.2009. a 
määrus nr 208 „Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud 
ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende 
kasutamise viis“ (RT I 2009, 64, 438), mis jõustus 01.01.2010.

5 Kuigi „võõrsõnade leksikon“ sisaldab liiteid zetta-, zepto-, yokto- ja yotta-, tuleks need nn 
karvased tulnukad eesti keeles ühtlustada olemasoleva pretsedendiga cm – sentimeeter.  
Nii on teinud ka soomlased.
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Suuruse nimetus Mõõtühiku 
tuletamise 
valem

Mõõtühiku 
nimetus

Mõõt-
ühiku 
tähis

Mõõtühiku dimensioon

tuletatud 
ühikutes

põhiühikutes

Sagedus

Jõud (sh kaal)

Rõhk, mehaaniline pinge

energia, töö, soojushulk

võimsus, soojusvoog

Elektrilaeng

Potentsiaal, pinge, 
elektromootorjõud

Elektriline takistus

elektrijuhtivus

elektriline mahtuvus

Magnetvoog

Magnetvootihedus 
(induktsioon)

Induktiivsus

Valgusvoog

Valgustatus

Radioaktiivse aine 
aktiivsus

Neeldumisdoos

Ekvivalentne kiirgusdoos

f = 1/T

F = m·a

p = F/S

ΔA = F·Δs

P = ΔA/Δt

Δq = I·Δt

U = A/q 

R = U/I

G = 1/R

C =q/U

ΔΦ = –Ei·Δt

B = Φ/S 

L = Φ/I

ΔΦ = I·ΔΩ

E = Φ/S

– 

D = Ee/m

B = D·Q

herts

njuuton

paskal

džaul

vatt

kulon

volt 

oom

siimens

farad

veeber

tesla 

henri

luumen

luks

bekerell 

grei

siivert

Hz

N

Pa

J

W

C

V 

Ω

S

F

Wb

T 

H

lm

lx

bq 

Gy

Sv

–

–

N/m2

N·m, W·s

J/s

–

W/A 

V/A

A/V

C/v

v·s

Wb/m2 

Wb/A

–

lm/m2

– 

J/kg

J/kg

s–1

m·kg·s–2

m–1·kg·s–2

m2·kg·s–2

m2·kg·s–3

s·A

m2·kg·s–3·A–1 

m2·kg·s–3·A–2

m–2·kg–1·s3·A2

m–2·kg–1·s4·A2

m2·kg·s–2·A–1

kg·s–2·A–1 

m2·kg·s–2·A–2

cd·sr

m–2·cd·sr

s–1 

m2·s–2

m2·s–2

eesti standardi põhitabelis on loetletud radiaanile ja steradiaanile lisaks järgmi-
sed tuletatud sI ühikud.

Kui mõõtühiku nimetus on tuletatud mõne teadlase nimest, kirjutatakse selle 
ühiku tähis suure (algus)tähega.

Mõnel kordühikul on erinimetused, millest tohib omakorda moodustada 
kord ühikuid.
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Mõõtühiku 
nimetus

Mõõtühiku 
tähis

Seoseid teiste 
mõõtühikutega

Märkused

liiter l, L 1 l = 1 dm3 = 10–3 m3 Tähist L tuleks kasutada 1-ga segi- 
mineku korral, muul juhul aga 
tähist l

tonn t 1 t = 1 Mg = 103 kg

baar bar 1 bar = 105 Pa = 
0,1 MPa

Kaalude ja mõõtude peakonve-
rents on küll otsustanud juba 
1978. a baari ebaotstarbekaks 
tunnistada, kuid inimaru inertsi 
tõttu elab ta n-ö poollegaalsena 
edasi päris aegunuks tunnistatud 
kgf/cm2, atmosfääride jms vana-
vara kõrval, mis võimaldab püsida 
harjunud väärtusarvude juures

atmosfäär atm 1 atm = 760 mm Hg 
= 0,101325 MPa ≈ 
0,1 MPa, 1 atü = 
1 kgf/cm2 = 
0, 0980665 MPa ≈ 
0,1 MPa, 1 bar = 
105 Pa = 100 kPa

Siit on näha, miks on nii raske 
asendada nt autorehvi pumpa-
miselt tuttava, sisseharjunud 
2,1 (atü, kgf/cm2) n-ö seaduslike 
SI-arvudega 0,21 (MPa) või 210 
(kPa). SI ühikud on siin kord 10, 
kord 100 korda „mööda“

SI ühikute kõrval lubab standard kasutada ka neist moodustatud mittedetsimaal-
seid kordühikuid.

Mõõtühiku 
nimetus

Mõõtühiku 
tähis

Seoseid teiste 
mõõtühikutega

Märkused

Tasanurgaühikud
[täis]pööre 

goon 

kraad
minut
sekund

p 

gon, g 

…°
…'
…''

1 p = 2π rad 

1 gon = (π/200) rad 

1° = (π/180) rad
1' = (1/60)°
1'' = (1/60)'

Ingl r – revolution; esineb nt kujul 
rpm ’p/min’
Goonist tohib moodustada 
kordühikuid

Ajaühikud
minut
tund

min
h

1 min = 60 s
1 h = 60 min = 
3,6·103 s

Kui ajaühik ei kuulu liitühikusse, 
võib tähise asemel tarvitada ühiku 
lühendit t. Kontekst peab välis-
tama tunni segimineku tonniga

ööpäev d 1 d = 24 h = 
8,64·104 s

Kui ajaühik ei kuulu liitühikusse, 
võib tähise asemel tarvitada ühiku 
lühendit ööp
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Aatomifüüsikas kasutatavad mõõtühikud on määratletud SI-st sõltumatult, sest 
nende täpsed väärtused SI ühikutes pole teada (alljärgnevast selgub, mida füüsi-
kud mõtlevad täpsuse all).

Mõõtühiku 
nimetus

Mõõtühiku 
tähis

Seoseid teiste 
mõõtühikutega

Märkused

Massiühik
Aatommassiühik Da 1 Da = 

1,660538782·10–27 kg
1 Da on 1/12 

12C aatomi 
massist

energiaühik
Elektronvolt eV 1 ev = 

1,602176487·10–19 J
1 ev on kineetiline energia, 
mille elektron saab, kui läbib 
potentsiaalide vahe 1 v

On olemas veel mõned SI ühikutega seotud erilised ühikud, mida saab mõnel alal 
(piiratult) kasutada.

Mõõtühiku 
nimetus

Mõõtühiku 
tähis

Seoseid teiste 
mõõtühikutega

Märkused

dioptria

aar 

hektar

karaat

mm elavhõbeda-
sammast

barn

teks

dpt

a 

ha

ct

mm Hg 

b

tex

1 dpt = 1 m–1

1 a = 100 m2 

1 ha = 104 m2

1 ct = 2·10–4 kg

1 mm Hg = 133,322 Pa 

1 b = 10–28 m2

1 tex = 10–6 kg·m–1

Süsteemi optiline tugevus

Kõlvikute ja ehitistealuse maa 
pindala

Vääriskivide mass

Mõjuristlõige aatomifüüsikas

Tekstiilkiu joonmass

veel mõni meelespidamist vääriv tähelepanek.

• ebasoovitatav on kasutada promillimärki (‰) tuhandiku või 10–3 asemel.

• Keelatud on inglise keelest pärinevad pseudomõõtühikud ppm või ppb (esimese 
kohta on mõnitavalt küsitud „Parts of what per million of what?“). Nende ase-
mel tuleb kasutada 10 astmeid, nt 10–6, 10–9. Samuti sobivad sõnad miljondik ja 
miljardik, ruumipuudusel ka lühendid mlk ja mdk, millega on vestlustes olnud 
päri eKI keelekorraldajad.
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• Inglise keeles käibivad …ps- või …pm-lõpuliste pöörlemissageduse vm kiiruslike 
mõõtühikute tähised tuleb tõlkida eesti keelde kujul …/s või …/min, sest sisu 
nende taga on ’sekundis’ ja ’minutis’ (per second, per minute).

• Pole olemas massi- ega mahuprotsente (vahel kirjutatakse isegi massi-%, 
mahu-%). Kindlasti tuleb teha vahet, kas mõne lahuse või segu kontsentratsioon 
on määratud kaaluga või mahumõõduga mõõtes, kuid protsent, sajandik, jääb 
alati sajandikuks. Öelda tulebki, nagu asi on: protsendid mahu (resp. massi) 
järgi, kontsentratsioon on määratud (resp. protsendid on arvutatud) massi 
(resp. mahu) järgi. Mõõtühikuid üldiselt ei muudeta mõõteviisispetsiifiliseks. 
Sellest reeglist on mõni väga harv erand, nt kõvadusastmikud metallide oma-
duste määramisel.

• Tuletatud ühikute tähiste kirjutamisel järjestatakse põhiühikuid nii, nagu need 
olid süsteemi tutvustamisel esitatud („… süsteemi 7 põhiühikut …“). erinimetu-
sega tuletatud ühikud kirjutatakse põhiühikutest ettepoole:
1 Pa = 1 N·m–2 = 1 m–1·kg·s–2.

• Korrutis võib olla kujul N·m või Nm. esimene viis on tehnilises tekstis soovitata-
vam, sest nii saavutatakse suurem struktuuriselgus ja välditakse segadust, mis 
sugeneb mõne kümnendeesliite ja mõõtühikutähise kokkulangemisest (tera- ja 
tesla – T, milli- ja meeter – m) või lähedusest (senti- ja kulon – c ja C). Igal juhul 
tuleb korrutuspunkt kindlasti panna nt millioom-meetri puhul: mΩ·m.

• Tuletatud jagatisühikuid võib esitada nii jagatise kui ka korrutisena: m/s või m·s–1. 
Murd võib olla nii kg/(m·s2) kui ka . viimasel juhul pole nimetajas sulge vaja.

• Kirjutada võib nii njuutonmeeter kui ka njuuton-meeter.

Päris lõppu lisan müstilisevõitu mõõteteadusliku arutluse kõige levinumast 
mõõtühikust maailmas, mida ei nimetata kunagi selle oma nimega – nagu lord vol-
demorti Harry Potteri lugudes (või meil vanasti hunti). vähe sellest, ka selle laste, 
osaühikute nimed ei sisalda vähimatki jälge sellest nimest.

Mõõteteadlased on nimelt nentinud, et mõõtühikusüsteemist sõltumatult on 
kõikide üks-dimensiooniga (varasem nimetus nulldimensiooniga) suuruste kokku-
kuuluvuslik tuletatud mõõtühik 1 (üks). Lihtsalt üks! Samas pole keegi kunagi 
nt lambakarja puhul rääkinud kolmekümne ühe ühelisest karjast, öeldakse kolme-
kümne ühe pealine. Tikke aga näiteks on toosis viiskümmend tükki, mitte ühte. Mis 
tahes olevate (esemete, olendite või nähtuste) hulkadest rääkides asendatakse 
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too salapärane üks-dimensiooniga mõõtühik üks hoopiski eseme-olendi jne nime-
tusega: kaks pliiatsit, kolm autot, üks kaabu, poolteist miljardit hiinlast jne. Kas 
tuleb siis tunnistada, et kõik need „voldemorti nimetamist vältivad“ pead, tükid, 
pliiatsid, autod, hiinlased jm on seega muutunud ise mõõtühikuks? Miljonid varjus 
hiilivad ja sealt ülelugemisel välja hüppavad mõõtühikud?! Siiski loetakse mõõte-
teaduses, nagu öeldud, üldiseks mõõtühikuks vaid 1, üks, sest ühelgi oleval pole 
hulga kindlakstegemise seisukohalt mingit eripära – neid kõiki saab ühtmoodi võtta 
ükshaaval, ühekaupa. Seda ühte võib lugeda põhiühikuks mis tahes ühikusüstee-
mis, loomulikult ka SI-s. Nii tuleb leppida paradoksiga, et nt üheainsa pliiatsi korral 
esineb selle hulga väärtuses 1 kahel korral: esimesel väärtus arvuna (niipalju neid 
pliiatseid on), teisel mõõtühikuna (ühtedena, ühekaupa mõõdetakse nende hulka). 
väärtuse määramiseks, mäletate, tuleb väärtusarv ja mõõtühik üldjuhul omavahel 
korrutada. Saadav tulemus on ka matemaatiliselt täiesti korrektne: 1 × 1 = 1 (üks 
üks on üks).

Mis puutub ühe lastesse, selle müstilise ühiku osaühikutesse, siis on neist vaid 
ühe nimetus, protsent, mahtunud ka SI-sse (see on sajandik ühte, „sentiüks“). 
Promill, tuhandik ühte, „milliüks“, on siin-seal kasutuses, kuid illegaalselt. valju 
häälega nõuavad oma eestikeelsete normaalsete nimetuste – eespool mainitud 
miljondiku („mikroühe“) ja miljardiku („nanoühe“) – tunnustamist aga ühikud, 
mida kasutatakse ühe aine teises sisaldumise ja reostuse mõõtmisel. Praegu 
varjuvad nad ajakirjanduses sageli ajuvabade ppm-ide ja ppb-de taha ning – pan-
gem tähele – mitte eesti, vaid inglise keele puudujäägi tõttu. Nimelt pole inglastel 
aredat eesti arvsõnaliite -[n]dik vastet, -th on kahetähenduslik.
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oma ettevõte – kuidas alustada?

MIks luua oMa EttEvõtE?

Keeletoimetaja töö on laiahaardeline ja aeganõudev, eeldab kiiret reageerimist ja 
paindlikkust. Tööde saabumise aeg võib varieeruda ja töövoos puudub regulaar-
sus. Tihti on tellijaid rohkem kui üks, samuti on konkurents tihe. Seepärast on kee-
letoimetajal oma aja ja sissetuleku paremaks planeerimiseks mõistlik luua ettevõte 
ja kehtestada hinnakiri. Arvete esitamise võimalus on mugavam nii kliendile kui ka 
ettevõtjale.

Mina, Svea, lõin oma ettevõtte möödunud kevadel, olgugi et esialgu oli kogu 
protsess veidi hirmutav. Kuigi mõistsin, et ettevõte teeks pikemas plaanis elu palju 
kergemaks, tundus kogu süsteemiga tutvumine ja enda kurssiviimine vaevaline ja 
tülikas. ei saanudki hästi aru, kust otsast alustada. Tuttavate ettevõtjatega rääkides 
sai asi aga selgemaks ja firma loomine juba käegakatsutavamaks. enne asutamist 
võtsin aegsasti ühendust raamatupidaja Katriga, kes pakkus osaühingu loomisel 
lahkelt oma abi. Nii saime ettevõtte telefoni teel kõigest paarikümne minutiga loo-
dud. Arutelust Katriga sündiski siinne artikkel, mis loodetavasti teiski selle sammu 
tegemiseks julgust ja kindlustunnet sütitab.

svEa tarKIN, 
liidu noorliige

katrI randvIIr, 
liidu raamatupidaja
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MIllElE tulEks MõElda EnnE EttEvõttE looMIst?

esmalt tuleb mõelda, milline ettevõte luua: kas hakata füüsilisest isikust ettevõt-
jaks või asutada näiteks osaühing. Internetis on rohkelt võrdlevaid artikleid selle 
kohta, milline ettevõttevorm valida. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIe) asutamine on 
lihtsam ja aruandekoormus väiksem. FIe aga vastutab kogu oma varaga ettevõtlus-
tegevuse eest. Artiklis keskendume osaühingu (OÜ) asutamisele, mille korral on 
vaja teha sissemakse. Algkapitali nõue on vähemalt 2500 eurot, kuid seda ei pea 
kohe tasuma. Tähtis on meeles pidada, et enne sissemakse tegemist ei saa endale 
dividende määrata. Sissemakstud summat on aga võimalik ettevõtte tegevuses 
kohe kasutada. Olgu mainitud, et osaühingu ja omaniku rahakott on rangelt lahus.

Kui otsus on langetatud, vajab ettevõte nime. 
Nimi võib olla erialaga seotud või abstraktne, vaja-
duse korral rahvusvaheline ja aega silmas pidades 
mitme aasta pärast kõnetav. Juhul kui ettevõte 
tegutseb ka väljaspool eestit, on nimevalikul mõistlik 
vältida täpitähti. Nimi võiks olla lihtne (veel parem – 
eestipärane), sest tihti võib juhtuda, et ettevõtte 
nime tuleb näiteks poes klienditeenindajale öelda. 
Mõtlema peab ka sellele, kas paigutada õigusvormitähis OÜ nime ette või järele1. 
Kui lühend OÜ järgneb nimele, on keelereeglite järgi korrektne kasutada omasta-
vat käänet. Nimevalikul on suunajuhiks äriregistri teabesüsteem2, kuhu saab vali-
tud ärinime sisestada, et uurida, kas see on juba kasutusel. valitud nime tasub 
ka guugeldada, et kontrollida, ega sellega ole juba mõnd veebilehte loodud. Kui 
nimevalik osutub siiski keerukaks, leidub veebis palju nõuandeid.

Kui asutada osaühing ettevõtjaportaali kaudu kiirmenetlusega, tuleb tasuda 
190-eurone riigilõiv. See summa peab ettevõtet asutades eraisiku kontol ole-
mas olema. ettevõtte registreerimisel küsitakse, kes katab asutamiskulud ja mis 
summas. Tasub valida, et kõik kulud katab asutatav ettevõte. Summa võiks olla 
vähemalt sama suur kui riigilõiv või natuke suurem, juhuks kui hiljem on vaja näi-
teks notaris toimetusi teha (notaritasu).

Nimi võib olla erialaga 
seotud või abstraktne, 
vajaduse korral  
rahvusvaheline ja aega 
silmas pidades mitme 
aasta pärast kõnetav.

1 õigusvormitähise paigutamisest: 
https://www.paevakera.ee/blogi/kuhu-paigutada-arinimes-oigusvormitahis.

2 Äriregistri teabesüsteem: https://ariregister.rik.ee/.
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ettevõtet luues peab märkima ka tegevuskoha aadressi ja kontaktandmed, 
kuhu võib esialgu panna isikliku meiliaadressi. Firma nimega meiliaadressi võiks 
teha alles siis, kui register on nime kinnitanud.

Soovitatavalt võiks enne ettevõtte loomist valida välja raamatupidaja. Alati on 
neid, kes saavad iseseisvalt aruannete esitamisega hakkama, kuid kui tekib küsi-
musi, kulub erialane nõu marjaks ära. Raamatupidajat tuleks valida nagu arsti, 
et koostöö kestaks aastaid, kuid ei oleks üleliia sage. Nii piisab aastas korra majan-
dusaruande koostamise paiku ülevaatusel käimisest. Töö hind võib samuti suuresti 
varieeruda. enne ettevõtte loomist oleks mõistlik raamatupidajaga ühendust võtta, 
et arutada näiteks asutamisel vajamineva summa suurust. Kindlasti saab ka muu-
dele tekkinud küsimustele vastused.

pangakontot enne firma loomist tegema ei pea. vajaduse korral võib konto luua 
asutamisel olevale ettevõttele, aga see tähendab kahekordseid pangatoiminguid. 
Tavaliselt pole pangakontot vaja enne, kui firma on registris kinnitatud. Pärast 
registrikande saamist võib uue nime ja registrikoodiga panka minna. Pangavalikul 
on mõistlik vaadata teenustasude hinnakirja (nt kaardi kuumakse) ja mõelda sel-
lele, kui palju on firmal tulevasi makseid. Tavaliselt tehakse need ülekandega.

kuIdas asutada osaühIngut?

uue ettevõtte registreerimine on tehtud väga lihtsaks. Selleks tuleb minna äri-
registri ettevõtjaportaali3 ja ID-kaardiga sisse logida. Tähtis on silmas pidada, et 
ajaga võib mõni toiming registris muutuda, nt riigilõivu suurus, asutamisel vajami-
nevate andmete hulk.

Alustamiseks tuleb klõpsata nupul „Avalduse esitamine“ ja valida loodava ette-
võtte tüüp. Seejärel on võimalik tutvuda kandeavalduse esitamise meelespeaga 
ja selgitustega osaühingu asutamise kohta. enne avalduse koostamiseni jõudmist 
soovitab portaal uuele ettevõtjale ka kasulikke linke.

3 Äriregistri ettevõtjaportaal: https://ettevotjaportaal.rik.ee/.



79p r a k t i l i s t

Oleme jõudnud avalduse koostamiseni. esimene samm on ärinime valimine (äri-
nimi => sisesta nimi). Seejuures tuleb otsustada, kuhu paigutada õigusvormitähis.

Järgmisena tuleb ettevõttele valida kehtiv aadress ja see kinnitada (sisesta aadress 
=> otsi aadressi => salvesta muudatused).

Seejärel tuleb otsustada, kas maksta loodavasse ettevõttesse kapital kohe sisse või 
mitte (sisesta kapital). Kui luua ettevõte sissemaksega, peab osakapitali summa 
enne asutamiskande tegemist eraisiku kontol olemas olema. Register lubab firmat 
asutada ka osakapitali sissemakset tegemata, mille korral saab osamaksed teha ka 
osade kaupa. Tavaliselt tehakse maksed ära esimese majandusaasta jooksul pärast 
ettevõtte asutamist.
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Järgmise sammuna tuleb valida isikud kandes. Kui oled ettevõtte juhatuses ainuke 
liige, lisa vaid enda andmed (sisesta isikud kandes => juhatuse liige => lisa). voli-
tuste kehtimise tähtaeg võib olla vabatahtlik. Kui andmed on sisestatud, klõpsa 
taas nupul „Lisa“.

Oleme jõudnud majandusaastani (sisesta majandusaasta periood). Sageli arva-
takse, et majandusaasta peab algama ettevõtte loomise päeval. Tegelikult oleks 
majandusaasta alguseks hea valida kuu esimene päev või aasta algus. Kui ettevõte 
luuakse enne 1. juulit, tuleb selle aasta kohta esitada majandusaasta aruanne. Kui 
loomine jääb hilisemasse aega, liidetakse see periood järgmise majandusaastaga. 
Arvestada tuleks ka asjaoluga, et aasta esimesed 5–6 kuud on raamatu pidajatel 
kõige kiirem aeg, sest nad peavad koostama palju majandus aastaaruandeid.
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Järgmisena on vaja lisada ettevõtte asutaja ehk enda andmed (sisesta asutajad => 
lisa uus asutaja). Füüsilise isiku lisamisel tuleb märkida ka osamakse 2500 eurot 
(ainuosaniku puhul). Kui andmed on sisestatud, klõpsa „Lisa“.

Oleme jõudnud põhikirja koostamiseni, mis on lihtne toiming (sisesta põhikiri => 
koosta uus põhikiri). Kindlasti tuleb täita need väljad, mille juures on punaselt kirjas 
„Palun täida“. Kahes kohas palutakse valida, mismoodi võetakse osaühingu osanike 
otsus vastu (loetletud põhikirjas). Tuleb valida, kas on vaja kutsuda kokku koosolek 
või piisab juhatuse saadetud eelnõust, mis kindla aja jooksul vastust ootab. Samuti 
tuleb märkida, kuidas on esitatud poolthäälte osakaal: kas arvutatud protsenti-
des või esitatud suhtarvuna. Muu on juba vaikimisi paigas. Põhikiri on soovitatav 
pärast avalduse esitamist ka alla laadida.
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Kui põhikiri on kinnitatud, saab sisestada sidevahendid (sisesta sidevahendid), 
nt elektronposti aadressi. Salvestamiseks klõpsa „Lisa“.

Järgmine samm on kavandatava põhitegevusala valimine (sisesta kavandatav põhi-
tegevusala)4. Keeletoimetamistöö korral oleks mõistlik valida muu mujal liigita-
mata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Lisategevusi ei pea loetlema.

4 Põhitegevusala valimisest: 
https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-loomine/pohitegevusala-valimine/.
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Üksinda töötades puudub vajadus registreerida vabatahtlikke töötajaid. Samuti 
pole vaja end registreerida käibemaksukohustuslaseks, kui maksustatav käive ei 
ületa 40 000 eurot kalendriaasta jooksul. Nii jõuamegi viimase punktini: tegelike 
kasusaajate esitamine (sisesta tegelikud kasusaajad => lisa uus isik). Taas tuleb 
sisestada enda andmed. Kontrolli teostamise viisiks tuleb ettevõtte omanikuna 
märkida otsene osalus.

Järgmisena tuleb otselinki kasutades tasuda riigilõiv ja seejärel kindlasti oma aval-
dus registrile elektrooniliselt esitada. Kui kuskil midagi pooleli jääb, saab alustatud 
avaldust äriregistri ettevõtjaportaali avalehel pärast sisselogimist uuesti jätkata. 
Samuti on kandeavalduse staatuses näha, mis punkti juures avaldus pooleli jäi. 
Kandeavalduse staatuste kirjeldused on toodud samal lehel.

ettevõte ongi asutatud! Nüüd jääb üle vaid positiivset vastust oodata. Register 
annab teada, kas tuleb teha lisatoiminguid (nt kui ettevõttele valitud nimi ei sobi). 
Tavaliselt on aga kõik korras. Register saadab registreerimisteate ja annab loodud 
ettevõttele numbri.

Elu pärast EttEvõttE asutaMIst 

Kui positiivne vastus on käes, saab lõpuks hakata raha teenima. Nüüd ootab ees 
käik panka ja firmale konto (ja kaardi) tegemine. Järgmine samm on esimese arve 
koostamine. Arveid saab koostada mitmes programmis, hea oleks valida endale 
meelepärane ja mugav variant. Kindlasti on siinkohal teretulnud kõne või meil oma 
raamatupidajale. Temal võib olla välja pakkuda oma lahendus, mille abil on mugav 
arved hiljem teiste dokumentidega liita. Lihtsama raamatupidamise korral ehk siis, 
kui ettevõte pole käibemaksukohustuslane ja arveid tuleb kuus kuni kümme tükki, 
on soovitatav kasutada exceli põhja, kuhu ise vajalikud andmed sisestada.



Selle, mis peab kindlasti  arvel olema, sätestavad seadused. Arvelt ei tohiks 
puududa fi rma rekvisiidid: nimi, registrikood, kontaktandmed ja loomulikult 
arvelduskonto number. enamik seadusi nõuab ka, et arvel oleksid märgitud
majandustehingu toimumise aeg, osalised, majandusliku sisu kirjeldus ja arv-
näitajad (tavaliselt kogus, hind ja summa). Seejuures jääb ti hti  arusaamatuks, 
kui täpselt peab majandusliku sisu lahti  kirjutama. Keeletoimetajad on harju-
nud kasutama kliendilt saadud faili nime. Tegelikult peaks aga täpsustama, kas 
tegemist on tõlke, korrektuuri, keeletoimetuse või muuga. Oluline on, et arvet
lugedes saaksid kõik osalised (klient, raamatupidaja, maksuametnik) aru, mis 
kaup või teenus saadi või mis laadi teenust osutati . Loomulikult võib kasutada 
erialaseid üldtermineid.

Arved on viisakas saata PDF-vormingus, et mitt e klienti de postkasti  Wordi 
või exceli failidega koormata. Tuleb arvestada ka sellega, et riigiasutused soovi-
vad e-arveid. Riigiasutustele tasuta e-arvete edastamiseks saab kasutada näiteks
äriregistri e-arveldajat. Soovitatav on salvestada oma dokumendid pilve (nt Google 
Drive’i või Dropboxi). Nii on ka aastate pärast tähtsad dokumendid ühes kohas, 
samuti  pääseb raamatupidaja neile hõlpsalt ligi.

Loodame, et saite arti klist julgust ise oma teed käima hakata. Soovime edu!
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AKTUAALSET

Kolmandad keeletoimetamistalgud

svEa tarKIN, liidu noorliige

2019. aasta 1. detsembrist 2020. aasta 14. märtsini toimusid järjekordsed vikipee-
dia keeletoimetamistalgud1. Nagu varemgi, võisid osaleda kõik keeletoimetamis-
huvilised. Kolme aastaga on talgutest kujunenud tänuväärt traditsioon, mille 
eesmärk on peale artiklite keelelise parandamise ka keeletoimetaja töö väärtus-
tamine.

Seekordsetest talgutest võttis osa 17 keeletoimetamishuvilist, kes jõudsid üle 
vaadata 716 artiklit. Tulemus pürgib esimesel, 2018. aastal keeletoimetatud artik-
lite arvu lähedale. Tol korral oli osalejaid aga lausa 40, seega olid tänavused 17 
talgulist väga agarad. Kolme aasta jooksul on talgutel jõutud parandada ligi 2000 
artikli keelt.

Talguliste tööd hindas žürii, kuhu kuulusid esimees Ann Siiman (Tartu Ülikool), 
Airi Männik (eesti Keeletoimetajate Liit), Sirli Zupping (Haridus- ja Teadusministee-
rium), Helin Kask (Tallinna Ülikool), ursula erik (eesti Maaülikool, MTÜ Wikimedia 
eesti) ja siinkirjutaja Svea Tarkin (eesti Keeletoimetajate Liit). Žüriiliikmed hindasid 
eelkõige keeletoimetatud artiklite kvaliteeti, kuid ka arvu. Talgulistelt oodati teksti 
õigekirja, stiili, sõnajärje ja vormistuse parandamist, lisapunkte andis faktide ja ter-
minite kontrollimine.

1 vt ka vikipeedia: Keeletoimetamistalgud.
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Sel aastal pälvis 1000-eurose peaauhinna Mariin Pantelejev. Teise koha sai Liina 
Kahu (600 eurot) ja kolmanda eve Sooneste (400 eurot). esimest korda anti välja ka 
Wikimedia eesti parima uue tulija auhind (500 eurot), mille sai Liisi Rästa. Miljon+ 
eriauhinna pälvis elisabeth Kaukonen.

Osalesin talgutel nii 2018. kui ka 2019. aastal. Kui esimesel aastal panin toime-
tades rohkem rõhku detailidele, siis teisel aastal keskendusin enam teksti ladu-
susele ja arusaadavusele. Kuigi vahel ei pane iseenda arengut tähele, märkasin 
teistel talgutel, et olen keeletoimetajana sammukese edasi astunud. Tundsin, et 
olen täpsem ja enesekindlam ning suudan hoomata korraga rohkem tahke. Huvi 
pärast vaatasin tookord mõnd esimesel aastal keeletoimetatud artiklit. Meeldiv oli 
neid üle lugedes tunda, et teeksin nii mõnegi lisaparanduse.

Keeletoimetamistalgutel osalemine on hea võimalus näha iseenda arengut 
ja nõrku külgi ning saada tehtud töö kohta tagasisidet. Talgud on algajale keele-
toimetajale ideaalne võimalus ka seepärast, et vastutus on pisut väiksem ja artikli 
kallal võib töötada omas tempos. Kui tavaliselt oodatakse keeletoimetajalt kind-
laks tähtajaks puhast tööd, mis ei pruugi kellegi teise range silma alt enam läbi 
käia, siis vikipeedia artiklid on pidevas muutumises. Kui mõne artikli toimeta-
misega läheb pisut kehvemini, on alati võimalik selle juurde tagasi minna ja end 

2020. aasta talgute parimate väljakuulutamine. Foto: Riina Reinsalu
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parandada. Peale selle on talgulisel võimalik valida meelepäraseimad arti klid: 
panna end proovile eri valdkondade teksti dega või jääda mõne kitsama teema, 
näiteks oma eriala raamidesse.

Pärast kaht aastat talgutel osalemist otsustasin tänavu asuda žüriiliikme rolli. 
Niisiis olin täiesti  uues olukorras ja kellegi teise keeletoimetatud teksti  hinnates 
seetõtt u esialgu pisut ebakindel. Kogemus näitas nii žüriiliikme kui ka üldisemalt 
hindaja või õpetaja tööd uuest vaatevinklist. Peale selle, et üle tuleb vaadata palju 
arti kleid ja seejuures hinnata eri aspekte, peab oskama anda edasiviivat ja asjalikku 
tagasisidet, mis oleks talgulisele edaspidises töös abiks. Kommentaare oli vahel 
aga raske sõnastada, eriti  seepärast, et keeletoimetatud arti kleid oli palju ja osa 
neist olid üpriski pikad, mistõtt u ei jõudnud kõikidele nüanssidele keskenduda. Ka 
pingerea koostamine ja sellele kindlaks jäämine osutus keeruliseks, sest auhinda 
väärivaid tublisid talgulisi oli veel. Teades, kui palju kulub talgulisel mõne pikema 
vikiarti kli keeletoimetamisele aega ja energiat, oli nelja-viit parimat raske valida.

Juba aasta lõpus saavad talgud aga taas hoo sisse ja ootavad väga nii uusi kui ka 
vanu osalejaid.

Kohtumiseni järgmistel talgutel!

Svea Tarkin 2020. aasta talgute 
žüriiliikmena. Foto: Ivo Kruusamägi
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Keeletoimetajad käisid külas 
kolmandat korda

BrIta kaasIk, liidu tegevliige

eesti Keeletoimetajate Liit korraldas tänavu teist aastat ja kolmandat korda kam-
paaniat „Kutsu keeletoimetaja külla!“. Seekord kestis ettevõtmine kaks kuud, 
oktoobrist novembrini 2020, ja selle aja jooksul pakkusime keelenõu 16 organi-
satsioonile. Klientide hulgas leidus nii ettevõtteid, riigiasutusi, sihtasutusi kui ka 
vabaühendusi, mis näitab, et meie üleskutse jõudis laia publikuni.

Nii nagu kahel varasemal korral, oli teenus kliendile tasuta, kuid keeletoimetajad 
said töö eest siiski tasu. See oli võimalik tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toe-
tusele. Kõik osa võtnud keeletoimetajad on liidu tegevliikmed. Seitse toimetajat 
15st osales kampaanias teist aastat, kaheksa toimetajat sai päris uue kogemuse. 
Küllap oli seekord uutel tulijatel seetõttu lihtsam liituda, et kampaania toimus juba 
mitmendat korda ja eelmisel aastal osalenute positiivne tagasiside innustas teisi 
liituma.

Kampaania ülesehitus oli suuresti sama nagu varem, sest eelmisel aastal kogu-
tud muljete põhjal võib öelda, et nii kliendid kui ka keeletoimetajad jäid korral-
dusega rahule. esmalt toimetas keeletoimetaja kliendi valitud viis arvestuslikku 
lehekülge teksti, misjärel kohtuti silmast silma või interneti vahendusel ja arutati 
kas tekstis tehtud parandusi ja/või keeleküsimusi üldiselt. Lisaks tutvustas keele-
toimetaja mitmesuguseid keeleallikaid, kust kirjutaja saab edaspidi soovi korral ise 
abi otsida.
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enamikul kohtumistel vaadati  toimetatud tekst üle, arutati  parandusi ja soovi-
tusi ning keeletoimetaja sai võimaluse oma otsuseid põhjendada ja selgitada. See 
aitas toimetajate sõnul kliendi soovidest paremini aimu saada, sest enamasti  käib 
toimetaja ja tellija suhtlus meili teel ning süvitsi pole ti hti peale aega (või ka taht-
mist) minna. Silmast silma kohtumise eelistele juhti s tähelepanu näiteks toimetaja 
Marika Kullamaa, kes käis külas Tartu Ülikooli Kliinikumis, kus meditsiini töötajate 
kirjutatud tekst oli tarvis vormida patsienti dele lihtsasti  mõistetavaks.

Mitu keeletoimetajat üllatus positi ivselt sellest, kui akti ivselt kliendid kaasa 
mõtlesid ja küsimusi esitasid. Toimetajad naasid kohtumistelt rõõmsa tundega, 
sest nende teadmistest oli kuulajatele kasu ja kliendid olid tänulikud.

Üks klient oli ühenaisefi rma, kus töö tegi toimetaja Loone Otsa sõnul huvita-
vaks ühelt poolt see, et klient oli pikka aega elanud eesti st eemal ja tekst oli see-
tõtt u tugevalt inglise keelest mõjutatud, teisalt tuli teksti le lisada reklaamihõngu 
ja emotsiooni.

Koroonaajale iseloomulike ärevate olude sunnil peeti  mõni kohtumine veebis, 
kuid enamasti  saadi kokku kliendi juures kohapeal või paaril juhul kohvikus.

Marika Kullamaa (vasakul) käis külas Tartu Ülikooli Kliinikumis. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum
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Nii mõnelgi juhul jätkus kliendi ja toimetaja koostöö veel ka pärast kampaania 
lõppu. võib eeldada, et kliendid mõistsid keeletoimetaja töö vajalikkust ja olid 
nõus pärast proovikorda teenuse eest edaspidi ise tasuma.

Kokkuvõttes võib kampaania kahtlemata lugeda kordaläinuks. Jõudsime taas 
mitme sammu võrra lähemale oma peamisele eesmärgile tutvustada keeletoi-
metaja tööd tekstide kirjutajatele ja suurendada seeläbi nende teadlikkust keele-
toimetaja ametist. Liit korraldab kampaaniat kindlasti ka järgmisel, 2021. aastal.

Eesti Koostöö Kogule andis keelenõu toimetaja Kairi Tamuri. Foto: Iris Herman

Külla kutsusid AP Innova, babysport, balti uuringute Instituut, Coop Pank, 
eesti Koostöö Kogu, eesti LGbT Ühing, eesti Spordikaplanaat, Haridus- ja Teadus-
ministeerium, Kallaste Turismitalu, Maksu- ja Tolliamet, MyFinancier, Peace 
Action Community estonia, Target Smart, Tartu Ülikooli Kliinikum, valio eesti ja 
valimisliit Väikelinn Saku.

Külas käisid Helin Kask, Riina Kasser, evelin Kivimaa, Marika Kullamaa, 
Aet Kuusik, Merit Lassmann, Nele Otto-Luts, Killu Mei, Loone Ots, Sigrid Ots, 
Mirel Püss, Kaja Randam, Helen Roots, Kairi Tamuri ja Kerli Tennosaar.
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Kümme soovitust kutseeksami sooritamiseks

aNN sIImaN, liidu tegevliige

Praegu saab kutselisi keeletoimetajaid1 üles lugeda kahe käe sõrmedel, kuid tule-
vikus võiks kutselisus olla keeletoimetaja puhul pigem reegel, mitte erand. Amet-
liku tunnustusega saame ise keeletoimetaja tööd väärtustada ja ametiuhkust 
tunda. eksamit tehes austame ka kutse- ja hindamiskomisjoni liikmeid, kes pühen-
davad oma aega ja energiat eksami väljatöötamisele ning hindamisele. Loodan, et 
minu tähelepanekud kannustavad eksamil osalema neid, kes kahtlevad, kas tasub 
minna. 

 1. Keeletoimeta 10 000 tundi. Selle ajaga oled saavutanud piisava meisterlikkuse, 
et kutseeksam sooritada.

 2. Käi infotunnis, loe kutse- ja hindamisstandardit, esita dokumendid.

 3. Soovi korral tutvu enne eksamit materjalidega, näiteks uuri korrektuurimärke 
ellen uuspõllu harjutustikust „õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale“. 
vaata oma Facebooki seina, äkki keegi sõpradest on jaganud midagi keele-
toimetamise kohta. Sirvi näiteks Sirbi keeleartikleid või õiguskeelt. Tõenäoli-
selt saad midagi uut teada või vähemalt kindlust, et hoiad end keeleteemadega 
kursis.

 4. võid vormi ajastada ja enne eksamit midagi keeletoimetada. Muude töö-
kohustuste tõttu polnud mul selleks aega.

1 Seekordne kutseeksam, mis oli järjekorras teine, toimus 28. augustil 2020 Tartus. eksami 
sooritasid liidu tegevliikmed Killu Mei, Kärt Normann, eva Saul ja Ann Siiman.



 5. eksamipäeval pea kinni oma ruti inist. Maga pikk ööuni, söö tavapärane hom-
mikusöök ja (vähemalt oma kodulinnas) mine harjumusliku transpordivahen-
diga eksamipaika. Kindlustunnet võivad lisada ka oma arvuti  ja kaasavõetud 
materjalid. Kirjaliku osa ja vestluse vahel söö lõunat, mul oli aega ka Toome-
mäel jalutada.

 6. võimalik, et sa ei ole varem näinud nii vigast teksti , mida pead eksami kahe-
tunnises keeletoimetamise osas parandama. Suure tõenäosusega ei võtaks sa 
tööandjalt nii toorest teksti  vastugi, aga eksamil pole midagi teha: kääri käised 
üles, kasuta abimaterjale ja tee julgelt parandusi.

 7. Pooletunnises korrektuuri osas kirjuta korrektuurimärgid hindamiskomisjonile 
üheselt mõistetavalt – ei pea kasutama kõiki uuspõllu harjutusti kus nähtuid.

 8. Püsi enesekindel, kui teised eksaminandid näivad sinust keskendunumad 
või taiplikumad ja lappavad brošüüre, mille olemasolust sa teadlikki polnud. 
Süvene enda töösse ja mana heidutuseks pähe oma kontsentreerunuim ilme. 

 9. Pooletunnisel vestlusel ära heitu intervjueerijate küsimustest. Nende eesmärk 
võibki olla sind natuke segadusse ajada ja vaadata, kas jääd endale kindlaks või 
kuidas käitud pinge all.

10. Tuleta meelde, et su elus on ka muid armsaid asju peale kutsetunnistuse.
Kaotada pole midagi, sest kogemuse võrra oled kindlasti  rikkam. võita on töö-
andja ja kolleegide (jätkuv) tunnustus ning uued ja huvitavad tööpakkumised.
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2020. aastal sai toimetajaauhinna kajar pruul

sIrjE ratso, liidu tegevliige

edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind on eesti  Kirjanike Liidu ja eesti  
Keeletoimetajate Liidu tunnustus, mille eesmärk on esile tõsta ja väärtustada ilu-
kirjanduslike ja/või mõtt elooalaste teoste toimetajate tööd. 2020. aastal valis žürii 
koosseisus Riina Kasser (esimees), Kai Aareleid, Sirje Ratso ja Triinu Tamm üheteist-
kümne esitatud kandidaadi seast toimetajaauhinna laureaadiks Kajar Pruuli.

Kajar Pruul (snd 1959) on lõpetanud 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti  
fi loloogia erialal ja töötanud ajakirjas vikerkaar toimetajana alates selle asutami-
sest 1986. aastal. Sealse igapäevase töö, vikerkaarele saadetud arti klite toime-
tamise eest on ta pälvinud paljude autorite kiidusõnu. Peale selle on ta viimasel 
kolmel kümnendil aidanud raamatuks viimistleda terve hulga olulisi algupäraseid 

Kajar Pruul toimetajaauhinna üleandmisel 30. septembril 2020. 
Foto: Maria Esko



teoseid ja toimetanud nõudlikke tõlketekste. Kajar Pruuli tööd tunnustavad eesti  
kirjanikud, kes hindavad tema toimetamismeetodit, mis suudab ühendada „eesti  
keele üldkehti vad normid ja kirjandusteoste individuaalse rütmi, eri põlvkondade 
ja ühiskonnagruppide verbaalsed võnkesagedused ja hea maitse tabamatud kri-
teeriumid, kompositsiooni ja struktuuri orgaanilised seosed lause ja peenhääles-
tusega, grammati ka ja tähenduse [...], sügavuti  kaasamõtlemise ja minimaalse 
korrigeerimise“ (väljavõte 2019. aasta esildisest). Kandidaadi seekordne esitaja 
Kristi ina Ross tõi aga isikliku kogemuse najal esile erakordse töö tõlkekirjanduse 
toimetamisel: „Kajar Pruuli toimetajakäekirja iseloomustab võime ning tahe põhja-
likult süveneda originaali mõtt ekäikude ja võimalike kultuuriliste konnotatsioonide 
peenimatesse üksikasjadesse ning teisalt valmidus mõista ja respekteerida tõlkija 
taotlusi ja nendega kaasa minna. Sellele kõigele lisanduv pikaajaline kogemus, tark 
eruditsioon ning väga täpne eesti  keele taju teeb Kajar Pruulist usaldusväärse krii-
ti ku ja inspireeriva kaasamõtleja kõige nõudlikumate teksti de eesti ndamisel. Tema 
ääremärkused Montaigne’i tõlke eri faasidest säilinud failides vääriksid õigupoo-
lest publitseerimist – eeskujuks noortele algajatele toimetajatele, aga ka lihtsalt 
õpetliku ja vaimuka lugemismaterjalina. Mõtt ekirjanduse eesti  tõlgete praegust 
keskmist taset vaadates võib väita, et vajaksime hädasti  rohkem Kajar Pruuli sugu-
seid toimetajaid.“

Lähimate kaastööliste, toimetatavate silmis on Kajar Pruul seega silmapaistev 
toimetaja ning žürii otsustas sel aastal laureaadiks kuulutada just tema, sest edvin 
ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhti da tähelepanu toi-
metaja panusele ilukirjandusliku või fi losoofi lise teksti  keelelisel ja sisulisel õnnes-
tumisel.

2020. aastal jagati  auhinda kuuendat korda. esimese edvin ja Lembe Hiedeli 
nimelise toimetajaauhinna pälvis 2015. aastal Maiga varik, 2016. aastal oli lau-
reaat Triin Kaalep, 2017. aastal Anu Saluäär, 2018. aastal Linda Targo ja 2019. aastal 
Asta Põldmäe. Auhinnafondi toetab eesti  Kultuurkapital.

Auhind anti  üle 30. septembril 2020 rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul 
tähistamisel Tartu Ülikooli kunsti muuseumis.
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2020. aasta keeletoimkonnas

MaIrE raadIk, eesti Keele Instituudi 
vanemkeelekorraldaja

emakeele Seltsi keeletoimkond on eesti kirjakeele normi määramiseks kokku-
kutsutav toimkond, millel on emakeele Seltsi juhatuse kinnitatud kodukord. Toim-
konna juhi ehk vanema valib iga kahe aasta tagant emakeele Seltsi üldkoosolek, 
toimkonna liikmed nimetab toimkonna vanema ettepanekul emakeele Seltsi juha-
tus. 2020. aasta märtsis lõppes toimkonna senise vanema Maire Raadiku teine 
ametiaeg, kuid 20. märtsiks kavandatud seltsi juubeliaktus ja aastakoosolek, kus 
oleks saanud valida uue vanema, lükkusid eriolukorra tõttu edasi. Üldkoosolek 
peeti 27. augustil Tartus ja toimkonna tehtud ettepaneku põhjal valiti uueks vane-
maks Riigikontrolli keeletoimetaja urve Pirso.

2020. aasta esimesel poolel on keeletoimkond pidanud ühe koosoleku ja lisaks 
arutanud küsimusi meili teel. Koosolek jõuti pidada enne eriolukorra algust, 
6. märtsil. Kokku saadi Tapa kultuurikojas ning päevakorras oli kolm suuremat tee-
mat: sugulasrahvaste nimede kirjutamine eesti keeles, õSi 7. tüübi omadussõnade 
käänamine ja uue vanema valimine.

Toimkonna liikme Peeter Pälli ettepanekul arutas toimkond ersa, komi, mari, 
mokša ja udmurdi nimede kirjutamist eesti tekstis, aluseks viis tähetabelit: ersa-
eesti, komi-eesti, mari-eesti, mokša-eesti ja udmurdi-eesti. Lähemaid küsimusi oli 
kolm: kuidas kirjutada eesti keeles diftongide järelosa, kuidas vokaalidevahelist s-i 
ja kuidas märkida palatalisatsiooni. 



96 e eS T I  K e e L e TO I M e TA JAT e  L I I D u  A A S TA R A A M AT  2 0 2 0

Diftongide järelosa ja vokaalidevahelise s-i puhul on küsimus selles, kas järgida nn 
slaavi stiili või turgi stiili. Slaavi stiil eeldaks diftongide järelosa kirjutamist i-ga (ai, 
ei, oi, ui) ja vokaalide vahel s-i topeldamist, turgi stiili järgimise korral oleks dif-
tongi järelosaks j (aj, ej, oj, uj) ning s vokaalide vahel ühekordne. Toimkond toetas 
mõlemal juhul Peeter Pälli ettepanekut valida turgi stiil kui lihtsam, seega nt komi 
Байбак = bajbak, Войвыл = vojvõl, mari Лосола = Losola, udmurdi Усо = uso. Pala-
talisatsiooni puhul otsustati järgida vene-eesti transkriptsioonis kujunenud tava, 
mis märgib palatalisatsiooni ainult teatud juhtudel. Toimkond volitas Peeter Pälli 
vormistama esildise toimkonna otsuse kavandina.

õSi koostaja Sirje Mäearu esildist õSi 7. tüübi omadussõnade käänamise kohta 
oli toimkond enne Tapa koosolekut juba arutanud 2018. aastal Jõhvis ja 2019. 
aastal Kernus. 7. tüüpi kuulub 35 omadussõna, millest 34 on as-lõpuga (nt ablas, 
habras, kirgas, meelas, paljas) ja 1 es-lõpuga (toores). Alltüüpi 7e kuulub 7 oma-
dussõna (nt aldis, sulnis).

Toimkonna koosolek 6. märtsil 2020 Tapa kultuurikojas. Foto: Maire Raadik
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Probleemiks on kõigepealt 7. tüübi omadussõnade mitmuse vormide moodus-
tamine. Senine norming näeb ette reeglipärase moodustuse ainsuse osastava 
põhjal: ainsuse osastav habrast, mitmuse omastav habraste, viimase põhjal moo-
dustatakse teised mitmuse vormid: habrastesse, habrastes, habrastest, habras-
tele, habrastel, habrastelt jne. Seekõrval on keelekasutuses aga järjest enam näha 
mitmuse vorme, mis on moodustatud tugevaastmelisest vokaaltüvest: haprate, 
hapratesse, haprates, hapratest, hapratele, hapratel, hapratelt. Lisaks on märgata 
tendentsi moodustada ka ainsuse osastav tugevaastmelisest tüvest (haprat), kuigi 
normingukohane on nõrgaastmeline tüvi (habrast).

Seda kõike arvestades on Sirje Mäearu teinud ettepaneku möönda 7. tüüpi kuu-
luvate omadussõnade rööpset käänamist: habrast ja ka haprat, habraste ja ka hap-
rate, habrastesse ja ka hapratesse. Tõsi, tugevaastmelised vormid on eri sõnades 
esindatud erineval määral, kuid toimkond oli seisukohal, et normingu muutmine 
oleks otstarbekas kogu tüübis, mitte üksiksõnuti. Toimkond leidis, et esildise põhjal 
saab vormistada otsuse kavandi.

2020. aasta aprillis arutas toimkond Peeter Pälli algatusel meilitsi ühe rahva-
nimetuse kuju. 1997. ja 1998. aastal oli keeletoimkond kiitnud heaks keelte ja 
rahvaste nimekirja, milles Lõuna-Aafrika vabariigi afrikaani keele kõnelejate  
rahvanimetus on afrikandrid (ainsus afrikander). Nüüd oli kerkinud küsimus, miks 
on eesti keeles kasutusel vanamoelisena näiv d-ga vorm ja kas ei võiks eesti kee-
leski olla mugandus afrikaanerid (< afrikaani Afrikaners). 

Sõnakuju afrikandrid on eesti keelde laenatud tõenäoliselt saksa keele kaudu, 
kus see oli veel XX sajandi esimesel poolel kasutusel. d-ga vorm esineb ka selle 
sõna varaseimates kirjapanekutes afrikaani keeles, kuid tänapäeval näib d olevat 
rahvanimetusest kadunud kõigis keeltes peale eesti keele. 

Peeter Päll tegi toimkonnale ettepaneku, et rahvanimetuse põhivormiks võiks 
saada edaspidi afrikaanerid, jättes afrikandrid rööpvõimaluseks. Keeletoimkond 
arutas asja ja oli nõus, et nimetus afrikandrid vajaks ajakohastamist. See jääb 
rööpvõimalusena edasi, aga põhinimetuseks võiks edaspidi olla pigem afrikaanid 
(mitte afrikaanerid), mis läheb tuletuslikult paremini kokku keelenimetusega afri-
kaani keel, vrd ka mohikaanid ja mohikaani keel. Seega jääb rahvanimetuse mugan-
duses er-sufiks ära, nii nagu me jätame eesti keeles ära s-lõpu keelenimetusest 
(Afrikaans). (vt ka Peeter Pälli keelenõuanne „Afrikaani keelt kõnelevad afrikaa-
nid“. )
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2020. aastal kaitstud lõputööde kokkuvõtted

umbisikustamise võtted majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi 
pressiteadetes

EvE noorMägI, Tallinna Ülikooli magister, 
liidu noorliige

Magistritöös keskendusin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressi-
teadete keelekasutusele, täpsemalt impersonaalile, passiivile ja poolt-tarindile. 
Teema valisin isiklikust huvist. Nimelt olen ajakirjanduses avaldatud pressiteateid 
lugedes alati märganud, et neis kasutatakse palju umbisikulisi vorme, sageli on lau-
sest puudu tegija, või kui ta on olemas, ei väljendata teda selgelt.

Töö eesmärk oli kirjeldada, mis kontekstis ja kui palju ning milliseid umbisikus-
tamise vahendeid pressiteadetes leidub. Selleks analüüsisin ministeeriumi ühe, 
2019. aasta jooksul ilmunud pressiteateid (kokku 79 teksti). Dünaamilise aspektina 
lisasin uurimusse 82 pressiteadet kümne aasta tagant ehk 2009. aastast ning võrd-
lesin, kas ja mil määral on umbisikulisuse kasutus ajaga muutunud. uurimuse teise 
osa moodustas tajuküsitlus, milles analüüsisin pressiteadete lugejate keele-eelis-
tusi, keskendudes just umbisikulisusele. Küsitlusele vastas 60 inimest.

uurimistöö tulemusena selgus, et pressiteadetes domineerivad impersonaalsed 
konstruktsioonid, neile järgnevad passiivi konstruktsioonid ning vähesel määral 
leidus impersonaali ja passiivi omadustega konstruktsioone. Analüüs näitas, et 
kümne aasta taguste pressiteadetega võrreldes on umbisikuliste konstruktsiooni-
dega lausete sisaldus neis täpselt ühesugune – 23,5%. Kuigi 2019. aasta valimis 
leidus selliseid pressiteateid rohkem, oli mõlema võrreldava aasta ühes pressitea-
tes umbisikulise konstruktsiooniga lauseid võrdselt 28%. Sellest võib järeldada, et 
pressiteate tekstide struktuur ja stiil ei muutu ajas või muutub väga vähe. Tekstide 
koostamisel lähtutakse varasematest samasugustest tekstidest, kust võetakse kas 
teadlikult või alateadlikult kaasa ka stiil.
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Tajuküsitlusest selgus, et pressiteate puhul peetakse võrdselt tähtsaks sõnakasu-
tust ja sisu (sh tegumoodi). Kui sõnastus on selge, siis on tekst arusaadav ja kergesti 
loetav. vastajad pidasid tegija olemasolu lauses tähtsaks. See kajastus küsitluse 
jaotises, kus esitasin lausepaarid, kus üks lause andis mõtte edasi umbisikulises 
ja teine isikulises tegumoes. vastajatel palusin valida lause, mida nad eelistavad 
pressiteates lugeda. 73% vastajatest eelistas pakutud paaride seas isikulise konst-
ruktsiooniga lauseid ja 27% umbisikulisi. Paarikutes eelistati neid lauseid, milles 
puudus üleliigne poolt-tarind ja milles tegija oli selgelt väljendatud.

Lõputöö edasiarendusena oleks huvitav analüüsida ka teiste ministeeriumite 
pressiteateid ja võimaluse korral kaasata tekste veel kaugemast, nt 15–20 aasta 
tagusest ajast.

Magistritööga saab tutvuda eTeRA andmebaasis. 

pronoomenite keegi, miski, kumbki, 
ükski käändevormide kasutus 
tänapäeva eesti keeles

annIka pant, Tartu Ülikooli magister

Vaidlus -gi/-ki paiknemise üle asesõnade keegi, miski, kumbki ja ükski käändevor-
mides on kestnud nüüd juba üle saja aasta. Peamiste õigekeelsusallikate järgi peab 
nende asesõnade käänamisel  -gi/-ki  paiknema alati sõna lõpus (kellelegi). Hooli-
mata sellest selgus minu 2018. aastal tehtud korpusuuringust, et tegelikus keele-
kasutuses esineb ka vorme, kus  -gi/-ki  asetseb käändelõpu ees (kellegile) ning 
ees ja järel (kellegilegi) või lisavad keelekasutajad juba normingupärasele käände-
vormile veel ühe käändelõpu (kellelegile).

vormikujude paljusus ja soov uurida, kas loomulikus keelekasutuses taju-
takse liidet -gi/-ki pigem tüvele järgneva tuletusliite või käändelõpu järele liituva 
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kliitikuna, oli ka magistritöö lähtekoht. Täpsemalt oli eesmärk saada teada, mis-
suguseid sõnade keegi, miski, kumbki ja ükski vormikujusid peavad eesti emakeelega 
gümnaasiumiõpilased ja üliõpilased kõige loomulikumaks ja vastu võetavamaks, 
kuidas nad nende vormide valikut põhjendavad ning kas nad etteantud normingu-
päraseid ja -vastaseid vormikujusid ka ise kasutavad. uuritava materjali kogusin 
kahe katsega, millest mõlemat tegi 121 gümnaasiumiõpilast ja 141 üliõpilast. 
Katsetes uurisin piiratud töömahu tõttu vaid sisseütleva, alaleütleva, ilmaütleva ja 
kaasaütleva käände vorme.

Kõige loomulikumaks peetud käändevorme oli katsetulemuste põhjal võimalik 
jagada kuude malli: tLgi (kummassegi), tgiL (kummagisse), tLgiL (kummassegisse), 
tadgiL (kumbagisse), (tgi)nomL (kumbkisse) ja tadgi (kumbagi). Olgu öeldud, et neist 
mallidest normingupärased on vaid tLgi ja tadgi. Kokku pidasid katsetes osalejad 
normingupäraseid vorme loomulikumaks kui norminguvastaseid ainult asesõna 
keegi sisseütlevas, alaleütlevas ja kaasaütlevas ning asesõnade miski, kumbki ja 
ükski alaleütlevas ja kaasaütlevas käändes. Seejuures leidsid nad kõigi nelja ase-
sõna puhul, et ilmaütlevas käändes on norminguvastased vormid loomulikumad 
kui normingupärased. Ka vastuvõetavuse hindamisel pidasid katsetes osalejad 
normingupäraseid vorme vastuvõetavamaks kui norminguvastaseid ainult asesõna 
keegi sisseütlevas, alaleütlevas ja kaasaütlevas, miski sisseütlevas, alaleütlevas ja 
ilmaütlevas, kumbki alaleütlevas ja kaasaütlevas ning ükski alaleütlevas, ilmaütle-
vas ja kaasaütlevas käändes.

Gümnaasiumiõpilaste ja üliõpilaste vormivalikute põhjendusi oli võimalik jagada 
seitsmesse rühma. Neist enim kasutati normingupäraste vormide valiku põh-
jendamiseks rühmadesse „-gi/-ki reegel“ (kellelegi: -gi läheb alati sõna lõppu) ja 
„Asendusvorm“ (kummagagi → kummagiga) kuuluvaid põhjendusi ning normingu-
vastaste vormide valiku põhjendamiseks rühmadesse „Käändetunnus või -küsi-
mus“ (ühegita: ilma milleta?) ja „Asendusvorm“ (ühegiga → ühegagi) kuuluvaid 
põhjendusi.

Magistritöö tulemustest nähtub, et kõigi uuritud käänete korral ei paikne -gi/ 
-ki asesõnades keegi, miski, kumbki ja ükski vaid käändelõpu järel. õigekeelsus-
normingute ja keeletaju vastuolu, mis osas käänetes ilmnes, võib olla ka põhjus, 
miks on probleem nende asesõnade käänamisel püsinud juba üle saja aasta.

Magistritööga saab tutvuda DSpace’i andmebaasis.
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teehoolde terminivara 
korrastamine

kaI sIMson, Tallinna Ülikooli magister

Teehoolde terminivara korrastamiseni jõudsin oma töökoha kaudu, kus olen tee-
hoolde valdkonna meediasuhtlusega tegelenud üle kolme aasta. Selle aja jooksul 
on tekkinud küsitavusi terminite kasutuses ja nende mõiste selguses, sest aeg-ajalt 
mõistavad pooled kirjutatut ja räägitut erinevalt, olgugi et teehooldus on kõigile 
tuttav valdkond ning midagi keerulist ja arusaamatut ei tohiks siin olla.

Teehoolde terminivara olukorrast ülevaate saamiseks uurisin õigusakte, juhen-
deid, riigihanke dokumente ja lõputöid. Seejärel koondasin teehoolde terminid ja 
mõistemääratlused 282 terminist koosnevasse terminibaasi. võtan põhitulemused 
nelja punktina kokku.

• Kõige rohkem probleeme on terminite arusaadavusega. Kasutusel on termineid, 
mille mõistesisu ei ole selgelt või üldse mitte määratletud. Näiteks kasutatakse 
termineid hooldustsükli aeg, perioodiline hoole, aktiivne ja passiivne lumetõrje, 
kuid selgelt sõnastatud mõistesisu puudub.

• Osa termineid ei vasta oodatud mõistesisule. Sedalaadi termineid kasutatakse 
vähe, ent neid tuuakse probleemina kõige rohkem esile. Näiteks tähistab termin 
rasked ilmaolud peale raskete ilmaolude ka nende mõjul tekkinud raskeid tee- ja 
sõiduolusid, mistõttu tekitab termin segadust ning palju negatiivset vastukaja. 
Kuna rasked ilmaolud on üle võetud riigi ilmateenistuselt, tuleb tõdeda, et enne 
teise valdkonna termini ülevõtmist tasub kaaluda, kas termin on otstarbekas, 
vajalik ja üheselt mõistetav ka sihtvaldkonnas või tasub luua täpsem termin.

• Segadust tekitavad terminid, mille mõistesisu ei ole igas kontekstis sama. Näi-
teks on tee hooldamise kohta kasutusel mitu terminit: teehoole, teehooldus, 
hooldamine ja korrashoid, ent puudub selgus, kas tegu on sünonüümidega või 
mitte.



102 e eS T I  K e e L e TO I M e TA JAT e  L I I D u  A A S TA R A A M AT  2 0 2 0

• Autorid valivad termineid oma eelistuse järgi, tekitades seeläbi ebaühtlust.

eeltoodule lisaks küsisin valdkonna ekspertidelt Maanteeametist, teehooldega 
tegelevatest ettevõtetest, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist 
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist arvamust teehoolde termi-
nite kohta. 18 eksperti tõdesid, et üldiselt on teehoolde terminivara olukord kas 
keskmine või hea. Samas tõid nad esile samu probleeme, mida ülalpool nimetasin. 
Kui küsisin ekspertidelt, kuidas tuleks terminivara korrastada, märgiti ühe olulise 
soovina korrastatud oskussõnastiku koostamist. Selle olemasolul on tõenäolisem, 
et kõik osalised (tellija, töövõtja, järelevalve, liikleja) saavad hooldega seotud ter-
minitest ühtemoodi aru. Samuti tuleks kokku kutsuda ekspertide töörühm, kes 
ühtlustab terminikasutust ja täpsustab vajaduse korral mõistesisu.

Magistritööga saab tutvuda eTeRA andmebaasis.

eestikeelsete teadusartiklite 
annotatsioonide struktuurianalüüs

MErIlY ŠMIdt, Tartu Ülikooli magister, 
liidu noorliige

Minu magistritöö eesmärk oli välja selgitada eestikeelsete teadusartiklite annotat-
sioonide ehk lühikokkuvõtete astmeline struktuur. Annotatsiooni järgi saab lugeja 
otsustada, kas teema pakub talle huvi, seega võiks see sisaldada artikli tuuma. 
väljaannete juhendites esitatakse tihtipeale eri teavet annotatsiooni sisu kohta, 
mõnes ajakirjas ei olegi seda tehtud, mistõttu võib isegi ühe väljaande piires esi-
neda ebaühtlust.
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Allikmaterjalina analüüsisin sadat annotatsiooni kahest eestikeelsest teadus-
ajakirjast: sotsiaalteaduslikust eesti Haridusteaduste Ajakirjast (eHA) ja humani-
taarteaduslikust emakeele Seltsi aastaraamatust (eSA). Annotatsiooni kui žanri 
uurimiseks jaotasin teksti funktsioonide järgi osadeks, lähtudes Ken Hylandi klas-
sifikatsioonist, mille järgi on annotatsioonil viis käiku (osa): sissejuhatus, eesmärk, 
meetod, tulemused ja kokkuvõte.

Analüüsist selgus, et eHA annotatsioonide enim esinenud käigud on sissejuha-
tuse, eesmärgi, meetodi ja valimi ning tulemuste käik, ESAs eesmärgi ning mee-
todi ja valimi käik. Leitud erinevused võivad tuleneda sellest, et eHA veebilehel on 
soovitatavad annotatsiooni osad esitatud, eSA juhendist leiab kirjutaja vaid mahu-
nõuded. Tähemärkide poolest on kõige pikem tulemuste käik, seejuures viidatakse 
eHAs tulemustele märksõnaga tulemused, ESAs esitatakse need aga varjatumal 
kujul. Sama tendents ilmneb ka eesmärgi käigu korral: kui eSAs väljendatakse ees-
märki umbisikulise tegumoe kaudu (töös analüüsitakse), siis eHAs kasutatakse 
eksplitsiitset sõna eesmärk (töö eesmärk on). Lugejal võib olla konkreetsete märk-
sõnadega varustatud annotatsiooni lihtsam haarata, samas on liiga sarnase üles-
ehitusega annotatsioonidel oht muutuda igavaks.

Keelekasutuse analüüsi keskmes olid ajavormid ja autorile osutamise viisid. 
Ajavormidest eelistatakse mõlemas väljaandes olevikku. Lihtminevikku leidub 
peamiselt lausetes, kus kirjeldatakse katseid, mis 
on tõenäoliselt tehtud juba varem. Ühtluse huvides 
võiks annotatsioonis kasutada peamiselt olevikku, 
muid ajavorme aga üksnes põhjendatud juhtudel. 
endale osutavad mõlema väljaande autorid enamasti 
umbisikulise tegumoe kaudu (analüüsiti, esitatakse). 
Seevastu meie-vormi leidub vaid üksikutel juhtudel, 
mina-vormi mitte kordagi. endale osutatakse ka metafoorse isiku kaudu (artikkel 
annab ülevaate), mida võib käsitleda liigse isikustamisena, seega stiiliveana.

Kuna annotatsioon on lühike tekst, tasub sõnastamisel olla konkreetne, et lugeja 
saaks vajaliku teabe kiiresti kätte. eritähelepanu tuleb pöörata keelekasutusele, sh 
ajavormide ja endale osutamise viiside ühtlustamisele.

Magistritööga saab tutvuda DSpace’i andmebaasis.

Kuna annotatsioon 
on lühike tekst, tasub 
sõnastamisel olla 
konkreetne, et lugeja 
saaks vajaliku teabe 
kiiresti kätte.



104 e eS T I  K e e L e TO I M e TA JAT e  L I I D u  A A S TA R A A M AT  2 0 2 0

ametikirjade keelestiili kujundamine 
ühe riigiasutuse näitel

aNNI vIIrmEts, Tallinna Ülikooli magister, 
liidu noorliige

Kultuuriministeeriumi ametikirjade toimetajana oli minu magistritöö teema just-
kui varnast võtta – uurida lähemalt neidsamu tekste, mille kallal iga päev töötan. 
eesmärgi võtsin praktilise: kujundada ministeeriumi ametikirjadele ühtne keele-
stiil, andes selle rakendamiseks soovitusi.

Analüüsisin kahte materjalikimpu. Kõigepealt uurisin mulle kolme kuu jook-
sul keeletoimetamiseks esitatud kirju. Soovisin teada, milline on nende tekstide 
raskus aste arvandmetele tugineva jälgimishõlpsuse näitaja Lix järgi, milliseid 
kantseliiditunnuseid ja eksimusi kirjakeele normi vastu leidub jne. Seejärel, kuna 
mul oli võimalik pääseda ligi ka ametitekstide kirjutajate mõttemaailmale, korral-
dasin kolleegide hulgas keeleteemalise küsitluse. Kokku analüüsisin 111 kirja 41 
töötajalt ja 36 töötaja küsitlusvastuseid.

Ametikirjade tekstianalüüsi tulemused olid ootuspärased. Kirjad sisaldasid pikki 
ja keerulisi, sageli kantseliitliku keelekasutusega lauseid ning eksimusi kirjakeele 
normide vastu. Leidsin, et üks keskmine lause sisaldab 17 sõna ja sellest üle poole 
(55,6%) moodustavad pikad ehk seitsme- ja enamatähelised sõnad. Jälgimis-
hõlpsuse näitajaks kujunes nende summana 72,6, mille järgi on tekst väga raskesti 
loetav. Üks põhjus, miks laused ja sõnad nii pikad on, ongi kantseliit, sest leidus selle 
kõiki tunnuseid. Liigsõnalisust tekitavana kasutati kõige rohkem stamp väljendeid 
ning sõnad muutsid pikemaks näiteks otstarbetud lt-liitelised määrsõnad. Laused 
olid keerukad ka süntaktiliselt, sisaldades sõna- ja mõttekordusi, konteksti sobima-
tuid sõnu jms. Kirjakeele normi vastu eksiti kõige rohkem lühendite ja numbrite 
kirjutamisel ning kirjavahemärkide kasutamisel.

Tekstianalüüsi täienduseks oli huvitav teada saada, mida arvavad ametitekstide 
keelekasutusest kirjutajad ise. Lisaks sain nende seisukohti arvesse võtta ühtse 
keelestiili kujundamisel. Nagu eeldada võis, peeti ametiteksti selget ja korrektset 
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keelekasutust väga tähtsaks. Paraku tõdeti, et sellist teksti ei ole alati lihtne saa-
vutada, sest tavaliselt on vead tingitud puudulikest/ununenud keeleteadmistest 
ja kiirustamisest. Olulisena nimetati kirjutaja keeletunnetust, mis ei pruugi igaühe 
tugev külg olla. Ametitekstidele omane kantseliit ei olnud peaaegu ühelegi vasta-
jale võõras – seda peeti halvaks keelestiiliks, mida tuleks vältida. Samas tunnistati, 
et kuigi seda püütakse teha, on kantseliidivaba kirjutamine mõnikord keeruline. 
Kantseliit aitavat olla poliitiliselt korrektne, täita etteantud mahtu ja hoida n-ö 
üldist taset (st kirjutamisel võetakse eeskujuks olemasolevad tekstid). Seetõttu 
peeti asutuse keeletoimetaja ametit tänuväärseks: keeletoimetaja aitabki keeruli-
sed ja kantseliitlikud tekstid selgeks ja korrektseks muuta.

eraldi vaatlesin ametikirja vormielemente ja uurisin, kas ja kui palju järgivad 
kirjakoostajad asutuse asjaajamiskorras kirjale seatud keele- ja vorminõudeid. 
Selgus, et väga täpselt seda ei tehta; lisaks on keelenõudeid korras üldse vähe-
võitu. Töö kokkuvõttes esitasin rakendussoovitused ühtse keelestiili kujundami-
seks. Need soovitused on plaanis lisada ka uude asjaajamiskorda.

Magistritööga saab tutvuda eTeRA andmebaasis.

mina-isik eesti kirjanduse eriala 
bakalaureusetöödes

kErtu kook, Tartu Ülikooli bakalaureus

endale osutamine teadustekstides on küll aktuaalne teema, kuid eesti keeleteadu-
ses pole sellega kuigi palju tegeletud. Niisiis oligi minu 2020. aastal kaitstud baka-
laureusetöö eesmärk selgitada välja mina-isiku kasutussagedus ja rollid kirjanduse 
eriala bakalaureusetööde näitel ning anda selle analüüsi põhjal keelesoovitusi. 
Koondnimetust „mina-isik“ kasutasin isikulise asesõna mina/meie ja selle vor-
mide ning ainsuse ja mitmuse 1. pöörde vormi kohta. Siinses ülevaates tutvustan 
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lühidalt rolle, mis mina-isiku kasutamisega seostuvad, ja seejärel keskendun 
sellele, kuidas soovitatakse teadustekstides endale osutada.

mina-isiku rollid saab jaotada kuude kategooriasse, liikudes vähem mõjusast 
kõige mõjusamani: 1) esindaja rolli kaudu osutatakse suuremale rühmale; 2) teenäi-
taja roll paneb lugeja autoriga kaasa mõtlema; 3) arhitekti roll aitab tööd strukturee-
rida ja toob autori tegevuse rohkem esile; 4) uurimisprotsessi kirjeldaja rolli kaudu 
tutvustab autor kirjutamisele eelnenud tööd; 5) arvamuse avaldaja roll võimal-
dab väljendada isiklikku arvamust või suhtumist ning tehtud valikuid põhjendada; 
6) idee autori rolli kasutades esitleb autor uut, enda välja pakutavat ideed. esime-
sed kaks rolli esinevad tekstides meie-vormis ja ülejäänud neli rolli mina-vormis.

Akadeemiliste tekstide kirjutajatel (nt bakalaureuseõppe üliõpilastel) võib tek-
kida probleeme endale osutamisega, sest see pole üheselt reguleeritud ning erine-
vusi ilmneb ka valdkondade vahel. On tekkinud arusaam, et umbisikuline tegumood 
on teadustekstis kõige sobivam, sest nii eemaldab autor enda isiku tekstist täieli-
kult, ja mina-vormi tuleks vältida, sest akadeemilises tekstis pole kohta autori isik-
likele arvamustele. Selline seisukoht on praeguseks pigem vananenud, seejuures 
on osas juhendites ka kirjas, et mina-positsioonilt kirjutamine vastab loomulikule 
keeletunnetusele ega tekita keerulisi lausekonstruktsioone, mis võivad umbisiku-
lise tegumoega kaasneda. Samas tuleb muidugi jälgida, et mina-vormi ei esineks 
liiga tihedalt, sest see võib hakata lugejat segama.

umbisikulise tegumoe ja mina-vormi kõrval on võimalik kasutada veel meie-
vormi, 3. isikut, metafoorset isikut ja üldisikut. meie-vormi tarvitamine eesmär-
giga jagada vastutust pole ainuautori puhul aktsepteeritud (nt bakalaureusetöös 
analüüsime), küll aga võib sellega kutsuda lugejat kaasa mõtlema (nt vaadelgem). 
Ka metafoorse isiku (nt töö analüüsib) ja üldisiku kasutamisega (nt võib järeldada) 
pole midagi valesti seni, kuni nendega ei minda liiale ega veeretata vastutust 
endalt kõrvale. 3. isiku kasutamine vastandub loomulikule keelekasutusele, sest 
autor räägib endast kolmandas isikus, kasutades nt sõnu autor ja siinkirjutaja.

Teadustekste luues on seega tähtis jälgida, et kirjutamisel valitseks tasakaal. 
erinevaid tegumoode või vorme tuleb kasutada teadlikult ja stiilitundega. et aga 
akadeemiliste tekstide kirjutajate elu pisut lihtsamaks teha, tuleks üle vaadata 
juhendid ning leida mingi konsensus. Samuti oleks abiks mina-isiku rollide ja tegu-
moodide põhjalik tutvustamine ülikoolis, et üliõpilased saaksid kirjutades teha 
teadlikke valikuid.

bakalaureusetööga saab tutvuda DSpace’i andmebaasis.
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Keeletoimetajate liidu kroonika 2020

HELIKa mäEKIvI, liidu tegevliige

Keeletoimetajate liidu 2020. aasta oli edukas, hoolimata koroona tulekust ja 
levikust. Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toel viidi ellu kõik plaanitud 
üritused.

jaanuar

l	esitasime Wiedemanni auhinna kandidaadiks Helle Metslangi, kes selle tiitli ka 
pälvis.

l	esitasime keeleteo auhinna kandidaadiks keeletoimetaja kutseeksami ja kam-
paania „Kutsu keeletoimetaja külla!“. Haridus- ja Teadusministeerium hindas 
meie kandidaate tänukirjadega.

Haridus- ja Teadusministeeriumi antud 
tänukirjad keeleteo konkursil osalemise eest. 
Foto: Sandra Sommer



108 e eS T I  K e e L e TO I M e TA JAT e  L I I D u  A A S TA R A A M AT  2 0 2 0

l	Ilmus liidu teine aastaraamat. Raamatu peatoimetaja oli Ann Siiman, kollee-
giumisse kuulusid juhatuse liikmed. Käsikirja vaatas üle Kristel Ress, korrektor 
oli egle Heinsar ja raamatu kujundas Krista Saare.

l	Ühinesime avaliku pöördumisega eesti teaduse ja eesti-uuringute rahastamise 
asjus.

l	Sirbis ilmus kirjutis aastaraamatu ilmumise kohta. 

l	Juhatus pidas esimese koosoleku.

vEEBruar

l	Lõppes eesti vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud vikiartiklite 
keeletoimetamise kampaania. Saime toimetatud 500 artiklit ja andsime kingituse 
üle 24. veebruaril.

l	Palusime liidu auliikmeks enel Ormuse, kes võttis selle ettepaneku vastu. Liidul 
on nüüd seitse auliiget.

Enel Ormuse auliikmetunnistus

l	Korraldasime Tallinna Ülikoolis tõlkemagistrite liiduga kahasse seminari, kus 
käsitlesime OSKA uuringu keeleteenuseid puudutavaid järeldusi. Seminaril tut-
vustati peale uuringuaruande ka ülikoolide keeletoimetamise ja tõlkimise suuna 
õppekavu ning arutati, kas pakutav vastab tööturu vajadustele. Seminari korral-
dasid Riina Reinsalu ja Karin Zurbuchen, esinesid Katrin Pihl, Siim Krusell, Reili 
Argus, Riina Reinsalu, Triin van Doorslaer ja Reelika Saar.

l	Juhatus pidas teise koosoleku.
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märts

l	Korraldasime kutseeksami infotunni, mille andis kutsekomisjoni liige Katrin 
Kern.

l	Lõppesid vikipeedia keeletoimetamistalgud, mida korraldavad Tartu Ülikool, 
eesti Keeletoimetajate Liit ja MTÜ Wikimedia eesti. Liidust kuulusid žüriisse Airi 
Männik, Ann Siiman (esimees) ja Svea Tarkin.

l	Juhatus pidas kolmanda koosoleku.

aprIll

l	Üleriigilise e-etteütluse võitis filoloogide kategoorias liidu tegevliige brita 
Kaasik. Ilma ühegi veata kirjutasid e-etteütluse tegevliikmed Airi Kapanen ja Kärt 
Normann, kutseline keeletoimetaja Külli Pärtel ja noorliige Anneli Innos.

juunI

l	Juhatuse liige ja kutseline keeletoimetaja Airi Männik käis „Keelesaates“ rääki-
mas õiguskeelest. 

l	Juhatus pidas neljanda koosoleku.

juulI

l	Haridus- ja Teadusministeerium küsis liidu arvamust termini sektoraalne mobiil-
sus kohta. Koostasime analüüsi ja soovitasime paremaid termineid. ettepanek 
võeti vastu osaliselt.

l	Haridus- ja Teadusministeerium palus avaldada oma seisukohad eesti keele 
arengukava 2020–2035 kohta. Täiendasime arengukava arvukate sisuliste ja 
sõnastusettepanekutega, millest suur osa võeti ka arvesse.

l	Kuna eesti Keele Instituudi keelenõuande telefon juulis ei töötanud, küsiti meilt 
kaks korda keelenõu õigekirjaküsimustes.

august

l	Pidasime suvepäeva vargamäel. Giid tutvustas muuseumi, käisime rabamatkal 
ja osalesime aja juhtimise koolitusel, mida andis suhtlustreener Jana Tamm. 
Suvepäevadel oli 38 inimest.
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Rabamatk suvepäeval. Foto: Mirel Püss

l	Tartu Ülikooli raamatukogus toimus kutseeksam, mille sooritasid neli keeletoi-
metajat: Killu Mei, Kärt Normann, eva Saul ja Ann Siiman.

l	esitasime Marika Kullamaa ettepanekul toimetajaauhinna kandidaadiks Siiri 
Ombleri.

l	Juhatus pidas viienda ja kuuenda koosoleku.

sEptEMBEr

l	Liit pidas üldkoosoleku. võtsime vastu majandusaasta aruande ja valisime kaks 
uut revisjonikomisjoni liiget: evelin Kivimaa ja Siiri Soidro.

l	Üldkoosolekule järgnes hübriidseminar meediakeele teemal. Kõigepealt and-
sid Tartu Hansa Rotary Klubi president Aive Kalinina ja Lõuna-eesti abikuber-
ner Aune Past üle vikipeedia keeletoimetamistalgute auhinnad. Parimad olid 
Mariin Pantelejev (I koht), Liina Kahu (II koht), eve Sooneste (III koht), Liisi Rästa 
(Wikimedia eesti parima uue tulija auhind) ja elisabeth Kaukonen (Miljon+ eri-
auhind). Meediakeelest kõnelesid seejärel Maarja Möldre, väino Koorberg ja 
Priit Pullerits. Osalisi oli 80 ringis. Seminari tehnikud olid Ann Siiman ja Riina 
Reinsalu.

l	Tartu Postimehes ilmus artikkel keeletoimetamistalgute kohta. 

l	Helika Mäekivi rääkis Kuku raadios keeletoimetajate kutseeksamist.
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l	Koos kirjanike liiduga nimetasime edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja-
auhinna laureaadiks Kajar Pruuli. Žüriis olid liidust taas Riina Kasser (esimees) ja 
Sirje Ratso, üritust aitas korraldada Ann Siiman. 

l	Helika Mäekivi ja Riina Reinsalu esindasid keeletoimetajaid tõlkijate päeva 
vestlusringis „Terminikomisjonid – kellele ja milleks?“.

l	Juhatus pidas seitsmenda koosoleku.

oktooBEr

l	Alustasime kolmandat korda kampaaniat „Kutsu keeletoimetaja külla!“. Osaleda 
sai 16 keeletoimetajat ja asutust. Kampaaniat juhtis brita Kaasik ja aitas korral-
dada Kristel Ress. Kampaania kestis kaks kuud.

l	Algas selge sõnumi võistlus. Liidust osalesid töörühmas Helika Mäekivi, urve 
Pirso ja Katre Ratassepp.

novEMBEr

l	Algas uudisdigisõnade korje Sõnaus, mis oli vabamu ja presidendi kantse-
lei ühisalgatus ning mille eksperdirühma kuulusid liidust Reili Argus ja Helika 
Mäekivi.

l	Selgusid selge sõnumi auhinna saajad. Parima selge sõnumiga tarbeteksti 
auhinna pälvis „eesti inimarengu aruanne 2019/2020“, parima selge sõnumiga 
tarbepildi auhind anti kampaaniale „Meri algab siit“, parim selge sõnumiga tar-
betekst koos tarbepildiga oli telesaade „Maailma kõige targem rahvas“, aasta 
selge sõnumi edendaja oli Statistikaamet ning eriauhinna pälvisid Irja Lutsar 
ja Arkadi Popov.

2020. aasta võistluse üleskutse



l Korraldasime 16. toimetajasemina ri õigekirja teemal. Üritus toimus veebis,
suurim osalejate arv oli 127 (millele lisandusid kooliõpilased, kes osalesid
ühe arvuti  kaudu). esinesid Helika Mäekivi ja Helin Kask, tehnik oli Riina
Reinsalu, teabelevitaja Ann Siiman.

l	Juhatus pidas kaheksanda
koosoleku.

16. toimetajaseminari staap
novembris 2020.

Foto: Riina Reinsalu

dEtsEMBEr

l	Algasid neljandad keeletoimetamistalgud. Ann Siiman käis eTv „Terevisioonis“ 
keeletoimetamistalgutest rääkimas.

l	Selgusid Sõnause võitjasõnad. Helika Mäekivi tutvustas tulemusi „Keelesaates“. 

l	Juhatus arutas eesti  Töötukassa palvel keeletoimetaja ameti kirjeldust ja tegi
sellesse ajakohastavaid muudatusi.


