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Saateks

MERILY ŠMIDT, aastaraamatu peatoimetaja

Liidu tänavuses aastaraamatus avaldavad oma mõtteid algajad ja nende tasakaalus-
tamiseks ka juba kogenud keeletoimetajad, kellel – nagu selgub – on tegelikult palju 
ühiseid muresid ja rõõme. Häid näpunäiteid leiab nii õpihuviline kui ka positiivse 
laengu järele januneja.

Aastaraamatu avarubriigis „Kogemus kõneleb“ õhutab Heido Ots keeli õppima 
ja endas kahtlema ning juhib tähelepanu keeletoimetaja vaat et peamisele prob-
leemile – ajapuudusele. Teises rubriigis võtavad sõna Liina Lindström ja Reili Argus, 
kes osalesid aasta alguses toimunud ühisseminaril ning arutasid seal keele varieeru-
mise ja lugeja-keeletoimetaja ootuste üle. 

Praktilist teavet saab ammutada Kairi Jansonilt ja Mari Vausilt, kes annavad nõu, 
kust otsida abi, kui terminirägastik valmistab peavalu. Äratundmisrõõmu võib leida 
Karet Eesmäe, Hedi-Liis Kalu, Elisabeth Kaukoneni ja Mirjam Liivaku ühisartiklist, 
milles osutatakse alustava keeletoimetaja muredele. Kas neist saab aastatega üle? 
Eks seda otsusta (kogenud) lugeja! Praktiliste kirjutiste teemaploki lõpetab Mari 
Koik, kes tutvustab tööd õiguskeelega.

Alates kutsestandardi loomisest on Eesti saanud iga aasta mõne kutselise keele-
toimetaja võrra rikkamaks. Vestlusringis uurime asjaosaliste muljeid ja soovitusi. 
Kui kutseliste keeletoimetajatega tutvumine tekitab soovi teisigi kolleege lähemalt 
näha, saab seda teha rubriigis „Saame tuttavaks“, kus seekord vastab küsimustele 
Maarja Möldre.

S A AT E K S



Tänavuse aastaraamatu uustulnuk on rubriik „Praktikapäevik“. Ülikoolis on ena-
masti kohustuslik ette võtta praktikatee, kus õpitakse eriala ja ka iseenda kohta nii 
mõndagi uut. Oma kogemust EKI keelenõuandjana jagab Karet Eesmäe.

Nagu ikka, kajastatakse aastaraamatus ka aktuaalset. Esmalt kirjutab Margit 
Langemets palju kõneainet tekitanud muutustest keelemaailmas, seejärel tutvus-
tatakse selle aasta küllakutsekampaania ja keeletoimetamistalgute tulemusi. 
Visuaalsemat sisu leiab keeletoimetajate suvepäevade teemal. Teiste seas saavad 
sõna toimetajaauhinnaga pärjatud Mart Orav ja Helika Mäekivi kantseliidivihikust 
arvustuse kirjutanud Margus Enno.

Liidu tegemistest saab ülevaate 2021. aasta kroonikast ning põnevatest üliõpilas-
töödest kirjutavad asjaosalised ise. Aastaraamatu lõpetavad järelehüüded kahele 
liidu auliikmele, Linda Tinnu Targole ja Viivi Maansole.

Seekordsest aastaraamatust võiks lugeja ammutada motivatsiooni ja julgust ning 
loodetavasti saab igaüks kaasa mõne uue teadmise. Suhtleme üksteisega, kahtleme 
kõiges ja käime ajaga kaasas, aga mis peamine – ärgem unustagem oma töö võlusid!
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KO G E M U S  KÕ N E L E B

Õpi keeled, kahtle kõiges, ära torma1

HEIDO OTS, tõlkija ja toimetaja

Toimetaja peab õppima võõrkeeled nii selgeks, et nende võõravõlu kaob, et neist 
saaksid tarbeasjad ning need poleks miski, mille tükikestega aeg-ajalt edvistada 
(„tuntakse neid peenemaid keelendeid siinmailgi“). Kõiges ei saa kahelda. – No hea 
küll, siis tuleb kahelda vähemalt kahtlastel puhkudel. Kui aega ei anta, siis peab tor-
mama. – Ei pea. Tuleb ennast kehtestada.

Kujutlustekst (ingl fiction) jääb siinkohal vaatlusest kõrvale. Välja jäävad ka redi-
geerimist mitte väärivad rämpstekstid, nagu enamik reklaami, mõne poliitiku sisu-
vaba sõnavoolus jms, sest kriteeriumid pole samad. Lähtun sellest, et toimetaja 
peaks taotlema teksti suurimat võimalikku täpsust ja mõistetavust, kuid eespool 
mainitud tekstide puhul sageli selgust ei taotletagi.

Mis annab aga alust loota, et toimetaja, kes tunneb kirjutatu sisu kirjutajast väga 
sageli halvemini, saab teha tema teksti selgemaks, paremaks? Esimesena tulevad 
pähe neli asja: la i  silmaring, parem keelte tundmine, kahtlemisoskus ja rohkem 
aega teksti kallal töötamiseks.

SILMARING
On ilmne, et silmaring ei saa olla ega pea olema tohutult lai. Kui teada, siis peab 
ikkagi teadma midagi. Laia silmaringi ei saa nõuda väga noorelt, sest selle juurde ei 
ole kiiret otseteed, see tekib aastatega.

1 Artikkel põhineb 2016. aasta 18. märtsi toimetajaseminari „Kogemus kõneleb“ ettekandel.
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Esialgset silmaringi ahtust peab korvama tugevam kahtlemine ja kontrollimine. 
Silmaring hakkab laienema, kui näiteks lehe noor keeletoimetaja uudise „Calais’ 

põgenike laagri lammutamisel ilmnes, et põgenikud 
tahavad ikkagi lahte ületada“ lugemisel kontrollib 
asja kaardilt ja parandab lahe väinaks.

Järgnevalt olgu esitatud mõni oluline tähelepanek 
reaalteaduste ja tehnikatekstide toimetamiseks.

 Numbrid ja arvud. Arvud kirjutatakse numbritega (neid on ainult kümme; lisaks 
on olemas numbritest koosnevad mitmesuguste objektide tähised, näiteks tele-
foni-, maja-, kinganumbrid). Samamoodi kirjutatakse sõnad tähtedega (mida on 
numbritest paar-kolm korda rohkem). Inglise keeles on sõna number tähendus 
’arv’. Number aga on figure, numeral või digit.

 Üksdimensioon ja selle tuletatud ühikud. Arvu 1 kasutatakse mõõtühikuna väga 
palju, ainult seda ei märgita väärtusarvu järele. Ebaloomulik tunduks lause Tartu 
elanike arv on 100 000 ühte, kuigi mõõteteaduse järgi avaldatakse suuruse (ingl 
quantity) väärtus (ingl magnitude) arvu ja mõõtühiku korrutisena (vrd 1 km = 
1000 m). See on kokkuleppeline mööndus. Ühe kui mõõtühiku kordsed ühikud 
märgitakse aga alati arvu järele – nii hästi-halvasti, kui oskame.

Sajandik ja tuhandik on endale saanud erimärgid (vastavalt % ja ‰), miljondik ja 
miljardik ajavad seni läbi n-ö rahvusvahelise heakskiiduta inglispõhjaliste häda-
tähistega (vastavalt ppm ja ppb), mille üle nende kasutajad ise vahel ironiseeri-
vad, teised aga pruugivad neid pimesi ja vahel ka valesti. Ise olen kahe viimase 
veidruse asendamiseks EKI-le ettepanekud teinud ja suusõnal ka neist tehtud 
valiku kohta vastuse saanud, kuid ei tea, kas need on avalikkusele teada antud 
(mlndk, mldik/mlk, mdk).

 Protsendipunkt. Inglise keele omapära tõttu nuheldakse selle punktiga eest-
lasi. Punktist on kerge vabaneda, kui pidada meeles kadunud akadeemiku Uno 
Mereste nendingut: „… teatava arvu protsentide võrra võib kasvada või kahaneda 
ainult niisugune suurus, mille väärtust mõõdetaksegi protsentides.“ Muul juhul, 
suhtelisel mõõtmisel tuleks sõna võrra vältida, näiteks kui hoiuse intressimäär 
vähenes  2%-lt 1,5%-le, siis ta vähenes 0,5 protsendi võrra ehk 25 protsenti.

Laia silmaringi ei saa 
nõuda väga noorelt, sest 

selle juurde ei ole kiiret 
otseteed, see tekib 

aastatega.
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KEELTE TUNDMINE
Keelte tundmine peaks filoloogilise hariduse saanud toimetajal olema enamasti 
muu eriala inimese omast parem. Siiski peame meenutama Juhan Viidingu une-
näolaulu „Pojaga restoranis“, eriti selle lõppu „… ära korda oma isa vigu, õpi kee-
led, kanna kübarad“. Muidugi tuleb osata kübarad (ja õhtu)kleidid, nagu frakidki 
väärikalt välja kanda, kuid meile on praegu oluline õpi keeled. Täissihitis tähendab, 
et keeli tuleb omandada piisava tervikuna, ei maksa neid õppida latvu katkudes. 
Viimasel juhul jäävad need pooltuttavaks ja salapäraseks ning jõusse astub igi-
ammu, ligi 2000 aastat tagasi kirjamees Tacituse märgatud mõjur omne ignotum 
pro magnifico.

Nojah, kui ’kõik tundmatu on võluv’, siis omane ja tuttav näib selle taustal argi-
päevase, igava, ilmetu ja keele puhul väljendusvaesena, mida tuleb värske ja võõra 
ainesega ohtralt vürtsitada. See on kadakluse ja sellele omase ülearuse võõrsõnat-
semise vundament.

Kui aga keeled on kogu oma võlu ja omapäraga, kuid ka kõigi puuduste ja lünka-
dega korralikult ära õpitud, kaob võõra hüpnotiseeriv salapära iseenesest. Iga keel 
moodustab omaette toimiva teadmuskanga ja asetub n-ö omaette riiulile. Igaüks 
võetakse vajaduse tulles kasutusele iseseisvana. Keele oskajal ei tule pähegi seda 
teiste keeltega tarbetult, hulgi ja tükati naeruväärselt segada. Selline segamine, 
mida saadab harilikult mantra „eesti keeles ei saagi seda korralikult väljendada“, 
näitab peaaegu alati, et ei osata korralikult ei oma ega omaga segatavat võõrast 
keelt.

Vääritimõistmise vältimiseks lisan, et võõra ülevõtt pole alati halb ja on näiteks 
evolutsioonis kasulik tegur. Probleem seisneb kogusesuhetes – süsteemi ei tohi 
lagundada – ning hindamises – pole vaja üle võtta halvemat, kui olemas on.

KAHTLEMISOSKUS
Lembit Abo võtab oma murphismiga küll lootuse kontrollimist ja kahtlemist mõist-
likult piirata: „Igasugune fakt, arv, nimi, mis on silmanähtavalt õige ning mida pole 
mõtet kontrollida, on suure tõenäosusega vale.“ Proovigem siiski leida mõni hoia-
tav ja hoolsamale kontrollimisele ärgitav isiku- või tekstitunnus, sest lauskontroll ei 
pruugi alati olla võimalik.

Kirjutajal, kel on ebatäpne ja laialivalguv sõnastus, kes ei tunne eestikeelsetegi 
sõnade tähendusi (räägib kõige minimaalsemast/optimaalsemast, osundab mil-
lelegi, ehib hobust päistega või laseb tal hammaste vahel suiseid kolistada, kirju-
tab, et elund on siirdatud), kes liiga innukalt, ähmaselt või valesti võõrsõnatseb 
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(generaaldirektor, kontraproduktiivne, kontroversaalne, kreatiivsus, urgentsus, 
serendiipsus, Nike’i2), on suurem kalduvus eksida ka tõsiasjades. Seetõttu tuleb 
tema teksti kontrollida tihedamalt kui parema kirjutaja oma.

Faktina esitatud väidete kontroll on vajalik, kui tekib väikegi krigin väidetava ja 
oma teadmuse vahel (Moai kujud Ida-Islandil: triftongid ei tundu olevat germaani 

keeltele väga omased, kuuluvad rohkem Vaikse 
ookeani lõunaossa). Krigin võib olla põhjendamatu, 
aga kontrollimine ei tee kahju. Targemaks saab mõle-
mal juhul. Kriginaks on põhjust ka tekstides sagedaste 
anakronismide, ajavalede korral või siis, kui (isiklikul 

kokkupuutel autoriga) on märgata kadaklikult ehk võõrastest allikatest pealiskaud-
selt kokkukatkutult madalkeelset (enesehinnangult muidugi „haritud“) kõnepruuki, 
näiteks dežavuu, piiärr (kui pole juttu geomeetriast, vaid avalikest suhetest), siivii, 
annab loenguid, hosee Anderseni muuseum, autsoossing.

AEG
Viimasena tuleb aeg. Seda on vaja rohkem, kui meile tavaliselt antakse. Asjatundja, 
kes on lõpetanud hoolsa uuringu (sic!), on leidnud üksnes esialgu häguste piir-
joontega mõttekujundi, n-ö mulli, mis vajab liigendamist mõistetesse ja mõistetele 
heade tähistajate – sõnade – leidmist. Seda võib võrrelda jutumullile ristkülikuliste 
sõnalapikeste pealeladumisega, nii et kuskilt ei läheks palju üle ega jääks puudu, et 
kirjutatu oleks lugejale hästi mõistetav ega oleks valesti mõistetav.

Kokku võttes, mõte vajab sõnastamist, kuid kirjutaja „… is so often willing to dash 
into print“3 (Robert Barrass), et ei suuda / viitsi / jõua / pea oluliseks pühendada 
hoolikale mõtete sõnastamisele aega. Kordan, see on keeruline ja sageli aega-
nõudev töö.

Toimetaja peab saama aega, et kirjutaja tegemata 
jäetud töö hästi ära teha. Aega kulub kõigepealt sel-
leks, et võõrad mõtted selgeks saada (omaks võtta). 
Alles siis, kui teatmeteoste, interneti ja autori koha-

tise küsitlemise tulemusena on välja selgitatud, mida ta on öelda tahtnud (seal-
hulgas välja selgitatud umbsete terminite tähendus), saab hakata teksti toimetama. 
Selgemaks ja ladusamaks.

Faktina esitatud väidete 
kontroll on vajalik, kui tekib 

väikegi krigin väidetava ja 
oma teadmuse vahel.

Toimetaja peab saama 
aega, et kirjutaja tegemata 

jäetud töö hästi ära teha. 

2 Keelenõuande 5. vihikust leiab neid näiteid ohtralt lisaks. Kindlasti peaks seal olema ka road 
user, mis pole muud kui liikleja.

3 ’tõttab trükki’.
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Tuleb võtta autori taskutelefoni number. Lisaks tuleb mõnikord juurde muretseda 
kasutuskõlblikku oskussõnavara – iseäranis siis, kui alal on selle uuem osa korrasta-
mata ja koosneb suures osas värkstoaslängist ja kergelt väänatud umbsetest muude 
keelte sõnadest. Tuleb ka ette, et tsunftisiseseks žargoonsuhtluseks on sõnad just-
kui korrastatud, aga avalikuks kasutamiseks vajalikud rööpterminid on unustatud 
kehtestada.

Tekstides, mis tsunfti sisesuhtluseks mõeldudki, tuleb hermeetilised žargoon-
terminid puutumata jätta (kuigi toimetaja ise peab neist läbi murdma ja endale sisu 
selgeks tegema – muidu ei saa toimetada). Nii kuuluvad tohtrite kõnepruuki maa-
kula/kollatähn, balloondilatatsioon, stendid, šundid, losengid jne; sõjaväelastel on 
lahingkannatanu = CC (ingl combat casualty). Juhul kui mõistet avavaid termineid 
pole kuskilt leida, tuleb tsunftižargooni vältida või pakkuda kõrvale ise selge termin, 
näiteks pastill ehk imemistablett, soont toetav võrktoru, pall-laiendus, möödaviigu-
lõikus (sm ohitusleikkaus); haavatu esmaabi pro taktikalise taseme lahingkannatu 
käsitlemine. Selleks kõigeks annab alust õigesti valitud toimetajapositsioon: ta on 
eeldatava lugejaskonna arusaamishuvi esindaja.

Ka igapäevast teksti tuleb lugeda mõttega. Näiteks kui on kirjas See oli kena pikk 
noormees, kuus tolli kaks jalga pikk, siis isegi kui algupärandi kontrollimisel selgub, 
et oligi six inches two feet, tuleb ikkagi mõõtühikud oma kohale tõsta (u 185 vs. u 
75 cm). Või … kui panna köögis kubu tööle, tekib vaakum – kubud ei tekita vaakumit 
ega ülerõhku. Ja soome kupu tuleb ära tõlkida kui (tõmbe)kumm.

Mis puutub kahtlemisse ja tormamisse, siis siin oleks tingiv kõneviis rohkem omal 
kohal. Päris kõiges ju kahelda ei saa, kahtlasi juhtusid on lähemalt puudutatud ülal-
pool. Teksti palju vigu alles jättev tormamine on seda lubamatum, mida kaalukam 
see tekst kunstiliselt või teabeliselt on.

LÕPETUSEKS
Näib, et tähtsaim kõneldud mõjureist on aeg. Hirmus kahju, et toimetajatele seda 
piisavalt ei anta, et neid ilmselt sunnitakse tormama ja tegema oma tööd ülejala. Ei 
taha uskuda, et inimene – isegi erihariduseta – laseks trükki artiklis esitatud näidete 
sarnaseid tekste, kui ta ei oleks sunnitud libistama silma diagonaalis üle külgede, 
vaid saaks teksti lugeda mõttega.

Tuleb teha kõik võimalik, et keeletoimetaja töösse hakataks suhtuma lugupida-
valt ning võimaldataks teha seda korralikult, oma lugejaid arvestavalt ja meie keelt 
hoidvalt.
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TO I M E TA J A S E M I N A R

2021. aastal korraldas liit neli seminari, mis kõik olid rohkem või vähem keelekor-
raldusteemalised. 22. jaanuaril toimus liidu ühisseminar, kus arutleti Eesti Keele 
Instituudi ja ülikoolide esindajatega keelekorraldus- ja keelenormimispõhimõtete 
ning nende muutmise üle. Esinesid Arvi Tavast, Liina Lindström, Reili Argus ja 
Helika Mäekivi. Arvi Tavast tutvustas keele uurimise, kirjeldamise ja arendamise 
põhimõtteid ning Helika Mäekivi esitles muu hulgas keeletoimetajate seisukohti 
keeleabivahendite kohta. Kuna nende ettekannete sisu ei ole aastaraamatu ilmu-
mise ajal enam ajakohane, said neid sõnavõtte kuulata vaid seminaril osalejad. 
Küll aga panid oma mõtted enda esinemise põhjal kirja Liina Lindström ja Reili 
Argus.

Keele varieerumine, standardiseerimine ja 
keeleviga: kuhu tõmmata piire?

LIINA LINDSTRÖM, tänapäeva eesti keele professor 
(Tartu Ülikool) 

Ettekandes1 käsitlesin keele normimise ja keele varieerumise suhteid ning vaatlesin, 
kas või mis on keeleviga ning millised vead mõjutavad suhtumist teksti ja selle auto-
risse, millised mitte. 

1 Ettekanne tugines kolmele Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetööle: Riin Senkel 2016. Keele-
vigade roll suhtumise kujundamisel teksti autorisse; Laura Kivijärv 2017. Suhtumine keele-
vigadesse tööle kandideerimise tekstides; Merily Šmidt 2018. Suhtumine teksti autorisse 
keelevigade põhjal. Töödega saab tutvuda veebisaidil https://dspace.ut.ee.

https://dspace.ut.ee
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 Keele varieerumine – sama asja väljendamiseks mitme paralleelselt kasutuses 
oleva keelendi kasutamine – on keele loomulik olek. Seda ei ole vaja vältida ka 
standardkeeles. Keele liigne standardiseerimine nudib väljendusvahendite arse-
nali ning vähendab selle kaudu nii keelelist mitmekesisust kui ka väljendusrikkust. 

Keele standardiseerimine on ühiskondlik kokkulepe, mida tasub aeg-ajalt üle 
vaadata, et see oleks lähedane tegelikule keelekasutusele ning normingute õppi-
mine ei nõuaks keelekasutajatelt liigseid jõupingutusi.

 Kindlasti ei saa öelda, et tänapäeval ei oleks keele standardiseerimine üldse vaja-
lik. Seda on vaja nii õppimise, õpetamise, töövahendite loomise kui ka efektiivse 
suhtluse vaatenurgast. Me kujundame oma suhtumist teksti autorisse (muuhul-
gas) tema keelekasutuse põhjal ning juba see seab piire meie väljendusvahendi-
tele – need peavad olema teksti adressaadile vastuvõetavad.

 Eesti keelekorralduse probleemiks on asjaolu, et sageli põhinevad normin-
gud mingitel väljakujunenud seisukohtadel (üksikute keelekorraldajate isiklikel 
maitse-eelistustel või arusaamadel), mitte aga uuringutel. Normid-normingud ei 
ole seetõttu alati keelekasutajate jaoks põhjendatud ja arusaadavad ning eristu-
vad liigselt tegelikust keelekasutusest. See muudab normingute järgimise keeru-
kaks ja paljude keelekasutajate jaoks üle jõu käivaks.

See, kui norme oleks vähem, kuid need oleksid selgemad, teeks lihtsamaks nii 
kirjakeele omandamise kui ka keeleprofessionaalide töö – jääks rohkem aega 
mõelda sisu esitamisele.

 Keeleviga ei ole absoluutne, vaid suhteline – sõltub vastuvõtjast, veatüübist, 
autori taustast jne. Näiteks täheortograafiavead häirivad inimesi oluliselt enam 
kui kokku-lahkukirjutamisvead või interpunktsioonivead. Selle üks põhjusi on 
kindlasti selles, et mõningaid reegleid ei ole suur osa inimestest kunagi päriselt 
ära õppinud. Igal juhul tasub normingute lõdvendamist alustada neist valdkon-
dadest, kus tehakse palju vigu (normi pole omandatud) ning mille puhul vead ei 
häiri teisi keelekasutajaid.

 Vähim, mida saame teha, on lõpetada sõnatasandi normingud (nt tähenduste 
normimine), aga ka enim vigu põhjustavad normingud.
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Lugeja ootused. Keeletoimetaja ootused

REILI ARGUS, eesti keele professor (Tallinna Ülikool)

Keeletoimetaja töös on peale keelehooldeallikate, sh sõnaraamatute, väga suur roll 
autoril ja toimetataval tekstil.

 Keeletoimetajal tuleb töötada väga eri tüüpi autoritega. On keeleteadlikke ja 
-tundlikke kirjutajaid, kelle tekstid ei vajagi enamjaolt toimetamist, vaid ainult 
korrektuuri. On kirjutajaid, kes teavad aga, et neil võib olla oma mõtte paberile 
panekuga raskusi. Nad on sageli pikaajalised partnerid, kelle peamine soov on, et 
keeletoimetaja teeks teksti korda. Toimetamine seisneb sel juhul kahe spetsialisti 
koostöös: ühelt tulevad sisuteadmised, teiselt selge keel. On aga ka juhutellijaid, 
kes satuvad keeletoimetaja juurde seepärast, et soovivad midagi avaldada või 
keegi on soovitanud teksti lasta üle vaadata. Nemad vajavad suunamist keeleabi-
allikate juurde, nad tahavad enamasti lihtsalt teada, kuidas on õige. Vahel leidub 
keelenõu küsijaid, kes paluvad vastuseid: „Kumb on õige, kas nii või naa?“

 Keeletoimetajal tuleb töötada väga eri tüüpi tekstidega. Kunstilistel eesmärki-
del loodud tekstide toimetamine erineb väga palju tarbetekstide toimetamisest. 
Keelenorm on õigusaktidega seatud aga veel kitsamalt ja toimetajal tuleb sellest 
lähtuda kõige rohkem just ametisuhtluse tekstide puhul.

 Kirjutajast ja teksti liigist sõltub, mis roll on keeletoimetajal. Üldjuhul on toime-
taja teine silmapaar, kes on nõustaja, proovilugeja, ettepanekute tegija. Paran-
dused esitatakse ettepanekutena, pigem kommenteeritakse, mitte ei parandata. 
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Vahel on keeletoimetaja aga ka nn viimane instants, seda sageli tööandja nõud-
misel, kui ajasurve on suur ja kui iga teksti üle ei ole võimalik arutleda. Rohkem 
esineb sedalaadi rolli tõlkebüroodes ja ajalehetoimetustes.

 Lugejal on iga liiki tekstile isesugused ootused. Kunstilistel eesmärkidel loodud 
tekstist ootab lugeja muidugi rikast ja huvitavat keelt – siin on toimetajal nõu-
andja roll. Tarbetekstist tahetakse saada infot kiirelt loetaval selgel viisil ning 
pigem lakoonilist ja täpset keelt. Tarbeteksti toimetajal on probleemidele osu-
taja, aga ka autori kaitsja roll, kes vahel peab kindlustama selle, et teksti abil ei 
saaks keegi autorit naeruvääristada, aga ka selle, et ei saaks kahjustada kirjutaja 
maine. Lisaks tuleb toimetajal tagada, et autorit ei oleks võimalik süüdistada info 
hägustamises või lausa keeleuttu peitmises.

Kunstilise teksti toimetajal ei ole kaitsja rolli. Kaitset vajab vahel aga ametisuht-
luses n-ö tavaline inimene, kellelt on keelevahuga võetud võimalus saada aru või 
kelle vastu on keelt kasutatud mõtte teadliku tapmise eesmärgil. Keeletoimetaja 
nõuandev roll võiks selliseid olukordi vähendada.

 Keeletoimetajal on keelekorraldusele eri tüüpi ootusi. Kunstilise teksti toime-
tamiseks vajab keeletoimetaja näiteks suurt sõnaraamatut koos kõikide keele-
kihtide sõnavaraga.

 Ametliku suhtluse tekstide toimetamiseks on keeletoimetajal, aga ka lugejal ja 
autoril tarvis nii norminguid kui ka stiilisoovitusi, mis näitaksid sagedasemaid 
sõnakasutuse hägususega seotud ohukohti. Ilma norminguteta võib näiteks 
juhtuda, et mõne kitsa ala spetsialistid suruvad lugejale peale enda spetsiifilise 
keele kasutuse, eeldades, et ta mõistab termineid samas mahus nagu nemad ise.

Igasuguse teksti toimetamisel on tähtis, et normingud ei läheks vastuollu toi-
metaja kui vilunud keelekasutaja süsteemitajuga (iga toimetaja võib leida ÕS-ist 
kümmekond sõna, millega seotud normingut ei saa ta pidada süsteemseks, nt 
tsitaatsõnade-võõrsõnade eristus).
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P R A K T I L I S T

In vitro rakuvaba transkriptsioon ehk 
Kui teksti vallutavad terminid

Küllap teab iga keeletoimetaja olulisemaid keelehooldeallikaid. ÕS-i, e-keelenõu, 
Sõnaveebi, lühendivalimiku ja teiste abivahendite lingid on leidnud koha paljude 
toimetajate brauseri järjehoidjaribal. Kust aga otsida teavet siis, kui vastu vaatab 
terminitest kubisev tekst, milles pea iga sõna paneb kukalt kratsima?

Olgu kohe mainitud, et mõningaid termineid leiab ka keelehooldeallikatest1, eriti 
selliseid, mida kasutame igapäevaelus või millega seonduv on parasjagu ühiskonnas 
aktuaalne. Ent kuna üldkeeleallikad annavad teavet kirjakeele tuumosa kohta, ei 
ole spetsiifiliste erialaterminite kajastamine nende eesmärk. See on terminiallikate, 
täpsemalt oskussõnastike ja terminibaaside ülesanne.

Sageli ei koosta terminiallikaid keelevaldkonnas töötavad inimesed, vaid eri alade 
asjatundjad. Kuigi neil võib abiks olla ka keeletoimetajaid või terminolooge, vastuta-

KAIRI JANSON, Eesti Keele Instituudi 
koordineerija-terminoloog, liidu noorliige

MARI VAUS, Eesti Keele Instituudi 
vanemterminoloog

1 Ka terminibaase võib tegelikult pidada keelehooldeallikateks, kuna needki aitavad parandada 
keelekasutust. Selles artiklis oleme selguse huvides terminiallikaid teistest keelehooldeallika-
test siiski eristanud.
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vad terminiallikate sisu eest enamasti siiski inimesed, kes igapäevaelus valdkonnas 
tegutsevad. Kuidas saakski keeleinimene teada, kes või mis on aia-ehmesjooksik või 
et apastron on orbitaalkeha tähest kaugeim asend. Lisaks tajuvad just erialainime-
sed kõige paremini, milline termin on selle ala oskuskeeles käibel ja milline mitte, 
millist terminit teisele eelistada ja miks.

Arvukate valdkondade oskussõnastikud Sõnaveebis

Suure osa selliseid valdkonnaasjatundjate koostatud terminibaase võib leida Eesti 
Keele Instituudi (EKI) keeleportaalist Sõnaveeb2. Sealse otsinguga saab lisaks üldkeele- 
teabele (EKI ühendsõnastik) leida vasteid ligi 80 oskussõnastikust. Meditsiini füüsika, 
toiduohutus, sõjandus, poliitika ja valitsemine, ihtüoloogia, käsitööteadus ning 
spaandus on vaid mõni näide valdkondadest, mille terminivara võib Sõnaveebist 
leida. Samuti on seal olemas terminibaaside koostajate kontaktandmed, kui mõni 
mõiste3 peaks küsimusi tekitama või soovitud terminit Sõnaveebis ei ole.

Kindlasti on nii mõnigi toimetaja viimase paari aasta jooksul varasemast rohkem 
kokku puutunud meditsiinitekstidega. Kui toimetaja just ise selles vallas ei tegutse, 
saavad terminiallikad aidata terminite taga peituvat tähendust mõista. Võtkem näi-
teks lõik vaktsiini infolehelt.

Üks annus (0,3 ml) sisaldab 30 mikrogrammi COVID-19 mRNA vaktsiini (lipiidsetes 
nanoosakestes). Üheahelaline 5’-cap struktuuriga informatsiooni-RNA (messen-
ger RNA, mRNA), toodetud in vitro rakuvaba transkriptsiooni teel vastavat SARS-
CoV-2 viiruse ogavalku (S-valku) kodeerivalt matriits-DNA-lt.

Sõnaveebi üld- ja oskuskeeleosa kombineeritult annavad teavet vähemalt 
kaheksa selles tekstiosas esineva termini kohta: COVID-19, nanoosake, RNA, mRNA, 
in vitro, transkriptsioon, ogavalk ja DNA. Seejuures selgitavad eri mõisteid eri sõnas-
tikud ja terminibaasid, mis Sõnaveebis leiduvad.

Ühe terminibaasi koostajatel (olenevalt sellest, kui lai on valdkond) on enamasti 
võimatu talletada kogu selle valdkonna terminivara. Ühest allikast puuduvad termi-
nid võivad olla defineeritud mõnes teises terminibaasis või hoopis üldkeelesõnas-
tikus. Sõnaveebi eeliseks saab seega pidada asjaolu, et ühe otsinguga saab leida 
vastused võimalikult paljudest allikatest.

2 Sõnaveeb, https://sonaveeb.ee/ (23.12.2021).
3 Mõiste ja termin ei ole sünonüümid. Mõiste on teadmusüksus, mida kirja panna ei saa; termin 

aga sõna või fraas, millega mõistet tähistatakse. Ühte mõistet võib märkida mitu terminit eri 
keeltes (nt tähistavad sama mõistet terminid puu ja tree).

https://sonaveeb.ee/
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Kuna terminibaase on palju, neid koostab tihti mitu inimest ning need on Sõna-
veebi jõudnud eri viisil ja ajal, ei esita kõik sealsed baasid terminiandmeid alati üht-
moodi. Erineda võib näiteks definitsioonide vormistus või seegi, kui palju teavet ühe 
mõiste kohta antakse: kas kuvatakse vaid eesti- ja ingliskeelne termin või on lisatud 
ka definitsioonid, kasutusnäited, märkused ja allikad. Baaside ühtlustamine on suur 
töö, millega EKI ühes koostajatega on algust teinud.

Samuti ei ole Sõnaveebis kõiki eestikeelseid terminiallikaid – mõningate 
valdkondade oskussõnastikke peab endiselt otsima mujalt. Küll aga on lootust, et 
paar sellist allikat varsti lisandub. Nende seas on Eesti suurim terminibaas Esterm4, 
mida koostavad EKI terminoloogid.

Eesti vanim ja mahukaim terminibaas Esterm

Estermi juured ulatuvad 1990. aastatesse, kui loodi Eesti Õigustõlke Keskus, mille 
ülesanne oli tõlkida Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Selle töö käigus loodi ka 
terminibaas. Nüüdseks sisaldab Esterm ligi 66 500 eesti terminit, lisaks oskussõnu 
veel kuues keeles. Terminibaasile omaselt ei ole Esterm aga pelgalt keelevasteid 
sisaldav sõnastik, vaid pakub iga mõiste kohta rohkem teavet.

Suur osa Estermi mõistekirjeid5 sisaldabki õigusaktides esinevaid termineid, kuid 
see ei tähenda, et baasis on ainult õigusterminid. Esiteks reguleerivad õigusaktid 
paljusid elualasid, mistõttu leidub neis ka eri valdkondi puudutavaid termineid. 
Näiteks võib Estermist leida terminid olmejäätmed, suurjäätmed ning ehitus- ja 
lammutusjäätmed, mis on sinna jõudnud jäätmeseadusest.

Teiseks kantakse Estermi teave nende olulisemate mõistete kohta, mille kohta 
kasutajad EKI-st nõu küsivad. Nii on baasis näiteks terminid äärestusõmbluse lõpu 
kinnitus ja kahveldamine. Neist viimane on pärit fotograafia valdkonnast ja tähen-
dab võtteid, mis tehakse samast objektist sama nurga alt, aga eri kaameraseade-
tega. Eesmärk on kaadrid hiljem fototöötlusprogrammis või kaameras üheks liita.

Kuna EKI terminoloogid teevad hea meelega koostööd teiste erialaasjatundja-
tega, sisaldab Esterm ühtlasi koostööprojektide käigus arutatud mõisteid. Nii on 
sinna lisatud ka näiteks lennundus- ja kindlustustermineid. Kuna need valdkonnad 
on keeruka oskussõnavaraga, võib nende mõistmisel terminibaasist palju abi olla. 
Samuti saab sealt teinekord väärtuslikku infot ka pealtnäha selgete terminite kohta. 
Näiteks ei pruugi toimetaja ilma baasi kiikamata teada, et lennunduses eelistatakse 

4 Esterm on praegu veel aadressil https://termin.eki.ee/esterm/ (23.12.2021).
5 Üks mõistekirje sisaldab ühe mõiste kohta käivat teavet enamasti mitmes keeles.

https://termin.eki.ee/esterm/
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aerodüüni asemel terminit õhust raskem õhusõiduk: aerodüüni Eesti valdkonna-
asjatundjad enda sõnul tegelikult ei kasuta. Ilmselt on aerodüün tekstidesse jõud-
nud ingliskeelse aerodyne’i järgi.

Terminibaasid pakuvad tuge nii eesti originaal- kui ka tõlketekstide puhul. 2020. 
aastal tähistati põhiseaduse 100 aasta juubelit, millest ajendatult vaatasid õigus-
valdkonna eksperdid üle põhiseaduse ingliskeelse tõlke. Terminoloogid kandsid 
Estermi selle projekti käigus läbi vaieldud terminid. Üks üle vaadatud termin oli 
kodakondsuse taastamine, mille juures on märkus sellele vastavate ingliskeelsete 
terminite erinevuse kohta.

Erinevus restoration’i ja resumption’i vahel on vaatenurga küsimus. Resumption of 
citizenship viitab isiku enda soovile valida uuesti mingi riigi kodakondsus, restora-
tion of citizenship viitab riigipoolsele taastamisele.

Sama väärtusliku infokillu võib leida termini seadust muutma juurest.

Termini seadus tõlkimisel tuleb esmalt kindlaks teha selle täpne tähendus konk-
reetses kontekstis. Seadus võib tähendada parlamendi õigustloovat akti, õigus-
norme üldiselt või konkreetse riigi õigust. Konkreetse õigusakti puhul kasutada 
Αct, üldisemas kontekstis law.

Mahukal ja pika ajalooga terminibaasil on ka omad probleemid. Estermi aja-
kohastatakse aegamisi, mistõttu võib sealt leida termineid või definitsioone, mis 
olid sobilikud küll omas ajas, aga vajaksid praegu juba ülevaatamist. Seepärast on 
tähtis, et kasutaja vaataks iga mõistekirje juures olevat kuupäeva: kui 2020. aasta 
kirjes olevat teavet võib pidada ajakohaseks, siis 2001. aasta kirjesse tuleks suhtuda 
kriitilisemalt.

Estermi üheks tugevaks küljeks võib aga pidada seda, et uurimistööks kasutatud 
allikate kohta on üldiselt vormistatud allikakirjed, millele mõistekirjetes viidatakse. 
Allikate tähtsustamine on just terminibaasidele omane, üldkeelesõnaraamatutest 
allikaviiteid enamasti ei leia. Kui mõne termini juures on palju allikaid, võib baasi 
kasutaja järeldada, et see on laialdaselt kasutusel. Allikate põhjal saab teha otsuseid 
ka termini usaldusväärsuse ja kasutuse kohta. Nii saab teada, kas selle on heaks 
kiitnud üks või mitu eksperti või koguni komisjon, ja näha, kas terminit kasutatakse 
näiteks pigem teadus- või ajakirjanduses.
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Euroopa Liidu terminoloogiat koondav IATE

Tänuväärset tööd eestikeelse terminoloogiaga teevad ka Euroopa interaktiivse ter-
minibaasi IATE6 koostajad. IATE-st leiab termineid kõigis Euroopa Liidu keeltes – 
nende seas eesti keeles.

IATE üks eripära on asjaolu, et termineid luuakse ja talletatakse tõlkimise käigus. 
Enamik Euroopa Liidu õigustekstide eelnõusid kirjutatakse inglise keeles ja tõlgi-
takse eesti keelde. Seejuures on vaja leppida kokku terminites, mida eestikeelse-
tes tekstides kasutada. Samas ei mõtle IATE koostajad termineid välja omapäi, vaid 
konsulteerivad ka Eesti ekspertidega. Kasutaja seisukohast on hea, et IATE kirjetest 
leiab teavet ka termini usaldusväärsuse kohta.

Kuna Euroopa Liitu kuulub 27 riiki, millest igaühel on oma õigus- ja haridus-
süsteem ning muudki eripärad, võib IATE-st leida termineid, mida Eesti kontekstis 
samas tähenduses enamasti ei kasutata.

Näiteks võib juhtuda, et satute töötama tekstiga, mis puudutab mõnes välisriigis 
antavat alusharidust. Eestis alla ja üle kolmeaastaste laste alusharidust eri termini-
tega ei eristata. Seda ilmestab asjaolu, et Eesti koostajate tehtud haridussõnastikus7 
defineeritakse alushariduse mõistet järgmiselt:

koolieelses eas omandatav teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide 
kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

Rahvusvahelises kontekstis räägime koolieelses eas lastele antavast haridusest 
samuti terminiga alusharidus. See hõlmab 1,5–7-aastaseid lapsi. Küll aga on kasutu-
sel teinegi termin – koolieelne haridus –, mis osutab 3–7-aastaste laste haridusele. 
IATE põhjal Eestis koolieelne haridus sellist tähendust ei kanna. Seejuures peab sil-
mas pidama, et seitse aastat on alus- ja koolieelse hariduse vanuse ülempiir just 
Eesti mõistes, sest mõnes muus riigis lähevad lapsed kooli nooremana.

Välismaised terminibaasid

Kuigi eestikeelsete tekstide toimetajatel on igapäevatöös enim abi just eesti keelt 
sisaldavatest terminibaasidest, on mõnel juhul kasulik teada ka neid allikaid, kus 
eesti keelt ei ole. Näiteks on suure kasutajaskonnaga inglise keel toeks siis, kui eesti 
keeles mõiste kohta teavet ei leia või see on vastuoluline. 

6 IATE, https://iate.europa.eu/ (23.12.2021).
7 Haridussõnastik, https://www.eki.ee/dict/haridus/ (23.12.2021).

https://iate.europa.eu/
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Soome keele oskajad võivad heita pilgu terminibaasi TEPA8 ja rootsi keele valda-
jad Rikstermbankenisse9.

Ühest maailma suurimast terminibaasist Termium Plus10 leiab andmeid inglise, 
prantsuse, hispaania ja portugali keeles. Kanada valitsuse terminibaas Termium Plus 
on Eesti terminoloogide silmis üks usaldusväärsemaid välismaiseid terminiallikaid.

Termium Plus sisaldab arvukalt eri valdkondade termineid ning tulemusi saab 
valdkondade järgi ka hõlpsasti filtreerida. Valdkonnad ei ole aga üksnes selle baasi 
omapära, vaid kõigi terminibaaside tähtis osa. Nii tasub ka Sõnaveebis üldotsingut 
tehes veenduda, et näiteks purjetamisterminit ründenurk otsides keskenduks kasu-
taja siiski purjetamise, mitte meditsiinifüüsika kirjele.

Purjetamise terminibaas: „purjeprofiili pikkuse ja suhtelise tuule suuna vaheline 
teravnurk. Termin väljendab vaid juhtusid, kui suhteline tuul on eestpoolt traa-
versit.“

Meditsiinifüüsika terminibaas (kiiritusravi valdkond): „pealelangeva kiirtekimbu 
ning pinnanormaali vaheline nurk.“

Eelmine näide ilmestab hästi sedagi, kui olulised on terminiallikates definitsioo-
nid. Eriti tähtsal kohal ongi need siis, kui sama kujuga termin esineb mitmes valdkon-
nas, ent mõiste sisu on teine. Lihtne näide on termin jalg, mis tähistab anatoomias 
kehaosa, geoloogias täpsemalt käsijalgsetele omast lihaselist moodustist, foneeti-
kas sõnaprosoodiaüksust, metroloogias pikkusühikut ja arheoloogias ambsõle osa.

Keerukam on aga välja selgitada, mida on mõeldud terminiga amplituud. See 
võib olenevalt tekstist olla kas

• kahe äärmise väärtuse, punkti vms vahe; kaugus, milleni miski ulatub;

• harmooniliselt võnkuva suuruse maksimaalne hälve tasakaaluasendist;

• perioodilise vahelduvvoolu maksimaalväärtus.

Niisiis tasub keeletoimetajal aeg-ajalt heita pilk tavapäraste keelehooldeallikate 
kõrval ka terminiallikatesse. Need aitavad erialamõistetes selgust saada ja otsus-
tada, millist terminit tekstis kasutada. Samuti võib terminiallikatest olla kasu, et 
parandada näpuvigu, mis võivad keeruka kirjapildiga terminites tekkida. Seega on 
hästi toimetatud erialateksti valem kasutada mõlemat tüüpi abivahendeid: keele-
hooldeallikaid, et kirjapandu selgeks ja ladusaks muuta, ning terminiallikaid, et 
tekst terminoloogiliselt täpne hoida.

8 TEPA, https://termipankki.fi/ (23.12.2021).
9 Rikstermbanken, https://www.rikstermbanken.se/ (23.12.2021).
10 Termium Plus, https://www.btb.termiumplus.gc.ca/ (23.12.2021).

https://termipankki.fi/
https://www.rikstermbanken.se/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
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ELISABETH KAUKONEN, Tartu Ülikooli eesti keele 
hoolde suuna magister, eesti keele doktorant, liidu noor-
liige. Keeletoimetanud kirjastusele WW Print ja ettevõttele 
Primefunnel, lugenud korrektuuri Postimehe kirjastusele, 
osalenud Vikipeedia keeletoimetamistalgutel, 2020. aasta 
suvel teinud praktika kirjastuses Maurus.

Ühe toreda eesti vanasõna järgi on noorel nugise, aga vanal varese silmad. See ütlus 
sobiks iseäranis hästi iseloomustama keeletoimetaja tööd: noore ja veel alustava 
toimetajana kipud tekstidele lähenema eriti innukalt ja ettevaatlikult, vahel pisut 
liigagi kahtlevalt. Võid tükk aega mitmesuguseid õigekeelsusallikaid sirvida ja min-
git komareeglit otsida, et see siis varsti unustada ja järgmisel korral sama portsu 
otsa sattudes uuesti kuidagimoodi üles leida. Tantsid tangot Sõnaveebi, e-keelenõu, 
Keele viki ja muude keelenõuande lehtedega. Tunned ikka ja jälle, kuidas mustmiljon 
(muutuvat) reeglit ning keelematerjalide pisut lihtsakoelised, keerulisemate väljen-
dite toimetamise puhul suisa kasutuks osutuvad näited panevad enesekindluse ja 
-usalduse veel rohkem kõikuma.

Tegelikult ei ole asi nii mustvalge ja loomulikult satuvad eelnimetatud olukorda-
desse ka kogenumad keeletoimetajad, ent kindluse puudumise ning liigse agaruse 

Millest mõtled, noor keeletoimetaja?

Võiks ju arvata, et alustaval keeletoimetajal ei tohiks olla raske rääkida, kuidas tal 
läheb. Eks sel teemal ole juba rohkem või vähem ka kõneldud. Kuidas seda siiski 
sõnadesse panna? Selles artiklis on neli lugu neljalt noorelt ja alustavalt keele-
toimetajalt. Ehkki pisut sätitud, kajastavad kõik omal moel seda, mis rõõmustab 
ja vaevab alustavat keeletoimetajat 2021. aasta sügisel ning kuidas saaks keele-
toimetajatele pakutavat väljaõpet rikkalikumaks muuta. Olgu siinne artikkel jul-
gustuseks ja nõuandenurgakeseks teistelegi noortele toimetajatele, kes astuvad 
oma esimesi arglikke samme keeletoimetaja rajal – te ei ole üksi!
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võiks noore keeletoimetaja taagaks nimetada küll. Samas võib kogenematuse tõttu 
jätta välja toimetamata midagi, mis tekstis olla ei tohiks. Keelereeglites orientee-
rumine on aga sageli keerukas, sest neid on palju ja need muutuvad, kuid kõik ei 
peagi tulema une pealt. See ehk ongi keeletoimetaja tööd alustades kõige raskem: 
kuidas leida kuldne kesktee nii, et ei toimeta midagi üle, aga arusaamatud kohad ja 
kogemata tekkinud kirjavead saavad tekstist välja ning sellest saab parem, loetavam 
tervik.

Ülikoolis keeletoimetajaks õppimine on seni kõvasti praktikat ja oskusi-teadmisi 
andnud. Suure konkurentsi tõttu on tööd leida keeruline ning elulookirjelduse napi 
loeteluga jäävad võimalused praktikat juurde saada pigem väikeseks. Kuigi kogemus 
on näidanud, et ka kiirusest on teinekord kasu ... või võimalikult väikese töötasuga 
leppimisest … Vähemalt on Tartu Ülikooli keeletoimetamise suuna õppeained olnud 
seni väga arendavad. Olen saanud tutvuda mitme valdkonna tekstidega: tehnika-, 
majandus-, õigus- ja tõlketekstidega. Muidugi võiks see nimekiri olla veel pikemgi, 
kaasates näiteks ka meedia- ja ilukirjandustekste, reklaame jne1, kuid olemasoleva-
tes ainetes on õpe olnud intensiivne, suuresti praktilistel ülesannetel, kodulugemi-
sel ja põhjalikul tagasisidel põhinev. 

1 See ettepanek on juba arvesse võetud: 2021. aastast koosneb Tartu Ülikooli aine „Keeletoime-
tamine II“ kolmest plokist – meedia-, ilukirjandus- ja teadustekstide toimetamine –, kus igaüht 
annab ise õppejõud. – Aastaraamatu kolleegium 

KARET EESMÄE, Tartu Ülikooli eesti keele hoolde suuna 
teise aasta magistrant, liidu noorliige. Olnud 2020. aasta 
sügisel praktikal Ajaloolises Ajakirjas ja 2021. aasta veeb-
ruaris kirjastuses Maurus. Lugenud kahe ilukirjandusteose 
korrektuuri, keeletoimetanud ühte lasteraamatut ja ühte 
memuaari, olnud kaks nädalat Delfis veebiuudiste toime-
taja, lisaks keeletoimetanud mõningaid veebiartikleid.

Kes on üldse keeletoimetaja? Minul on bakalaureusekraad sootuks prantsuse kee-
les ja kirjanduses (kõrvaleriala oli ka – kunstiajalugu). Mäletan, et kunagi ammu 
eriala valides mõtlesin, miks ma peaksin minema eesti keelt õppima. Nüüd jõudsin
ringiga ikka siia tagasi. Arvan, et keeletoimetaja on ja peaks olema tähenduse ja 
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tunnetuse inimene, grammatika (komad, kokku-lahkukirjutus jne) on vaid vahend 
nende edastamiseks. Sestap on kahju, et eesti keelt ja keeletoimetamist nähakse  
vaid kui hulka ortograafiareegleid, mida mitte keegi kunagi ei oska. Muidugi on 
ka grammatikareeglid vajalikud, sellegipoolest on enamikul neist eesmärk suht-
luse seisukohast; need ei ole välja mõeldud üksnes selleks, et kedagi närvi ajada.

Mulle meeldib alati hakata uut teksti toimetama, aga et toimetamine on lõputu 
töö, siis on raske piiri tunnetada. Kui põhimõtteliselt iga kord saaks mingi soovituse 
anda, midagi muuta, siis kust läheb piir? On ju igal inimesel oma keeletunnetus. Üks 
püüab vältida sõna motivatsioon, teine sõna raames, kolmas aga tahabki kasutada 
palju semikooloneid. Keeletoimetaja peaks kohanema autori tunnetusega, samas 
ka ühiskonna ootustega tekstile. Ta peaks orienteeruma ka reeglite rägastikus, kaht-
lema peaaegu kõiges, sealjuures püüdma mitte hulluks minna. 

Leian, et kõige selle sees, mis toimub praegu keelekorralduse ja -arenguga, on 
üsna raske hakata keeletoimetajaks (hoolimata sellest, et mul pole olnud võimalust 
olla alustav keeletoimetaja mõnel teisel ajal). Muidugi, ühest küljest pole kinnistu-
nud kindlaid tõekspidamisi, mida tuleks nüüd hakata ümber kujundama. Teisalt kos-
tab pidevalt, et keeletoimetaja on vaat et kohutav inimene, mis lisab veel rohkem 
ebakindlust: mis see siis ikkagi on, mida ma teen või mida ma peaksin tegema? Mis 
on vaba? Millele võiks (ja tohib!) tähelepanu juhtida?

Mul on hea meel, et Tartu Ülikoolis on olnud mitu toimetamisainet, mis on kest-
nud terve semestri: oleme toimetanud rohkem või vähem erisuguseid tekste, kõik 
tekstid on õpetanud tähelepanelikkust ja keskendumist. Leian, et võiksid olla eraldi 
uudislugude ja ilukirjandustekstide toimetamise kursus.2 Kardan küll, et aineid 
pigem vähendatakse, ehkki kursustel räägitu ja tehtu on ka kogemus, ja mis veel 
olulisem – professionaali tagasisidestatud. Olen korrektuuri lugedes sageli mõel-
nud, et kasuks tuleks ka küljendamisaine, et mõistaksin paremini, mida ja kuidas 
küljendamise käigus muuta saab ning mida küljendaja üldse teeb.

Alustaval keeletoimetajal on raske end kehtestada. Pidevalt näpistab hinge tead-
mine, et ma olengi algaja, mul läheb kauem, ma tean vähem, kuid kas tähtajad on 
realistlikud? Kuidas need läbi rääkida? Kuid kõigele ei jaksa ega jõua tähelepanu 
pöörata. Ja taas: kust läheb piir? Kas tasu ja aeg, mida võimaldatakse, on korrelat-
sioonis töö mahuga? Sealjuures tiksub kuklas kogu aeg vastutus teksti ja autori ees, 
ka hirm, et ei tee neile au. Köiel kõndides tuleb alatihti otsida tasakaalu. Ühest kül-
jest ei saa end lõhki rebida, sest millalgi tekib tekstipimedus. Samas olen keeletoi-
metajaks märgitud mina: pärast ei küsi keegi, milline oli algtekst ja kui palju aega 
2 Vt eelmine allmärkus.
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mul oli, sest mõnikord võib istuda ühe lause juures üsna kaua, suutmata aru saada, 
mis seal ometi häirib. Viimaks, tahaks anda endast maksimumi, et saaksin tulemu-
sega ise rahul olla. Loodan, et kogemuse suurenedes läheb pisut lihtsamaks, sest 
sõnade võrratus maailmas soovin edaspidigi tegutseda.

MIRJAM LIIVAK, Tartu Ülikooli eesti keele hoolde suuna teise aasta magistrant, liidu 
noorliige. 2021. aasta veebruarist töötanud Lõuna-Eesti Tõlkekeskuses poole kohaga 
keeletoimetajana (toimetanud mitmesuguseid tekste, sh ühe novellikogumiku), olnud 
2021. aasta suvel praktikal ajakirjas Keel ja Kirjandus.

Kuna minu väidetavalt head keelevaistu pandi tähele juba põhikoolis, julgustas see 
mind toona keeletoimetajaameti peale mõtlema. Ülikooliõpingud, iseäranis keele-
tunnetust teravdavad õppeained eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal, üksnes 
kinnitasid minu soovi keeletoimetajaks hakata. See soov ei kadunud ka siis, kui käi-
sin bakalaureuseõppes keeletoimetajate liidu korraldatud seminaril, mis oli mõel-
dud eelkõige üliõpilastele ja kus jäi kõrva ainult üks mõte: hea keeletoimetaja oled 
siis, kui ei tee mitte kunagi mitte ühtegi viga, pead rangelt kinni tähtaegadest ja oled 
tehniliselt vilunum kui keskmine programmeerija – algajail ei ole lootustki!

Ometigi sain tutvuste kaudu (teisiti pole selles valdkonnas tõesti lootustki!) tööle 
Lõuna-Eesti Tõlkekeskusesse ja mitmesugustest raskustest hoolimata olen selle töö 
eest iga päev tänulik ja teen kõik, et minu toimetatud tekstid oleksid võimalikult 
kvaliteetsed.
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Töötamise alguspäevadel sai mulle selgeks selle elukutse esimene hüve: võima-
lus olla oma aja perenaine. Loomulikult tuleb arvestada kliendi ja tööandja seatud 
tähtaegadega, aga kui keset kibedat ja ahastust tekitavat pusimist on vaja natuke 
voodis pikutada ja nutta, on see võimalik. Samuti võib korraks minna välja jalutama, 
et kiuslikult kaotsi läinud sobivad väljendid ja varuvariandid jälle meelde tuleksid. 
Niisiis pole mul kindlat tööaega, põhiline on, et asjad saaksid tehtud.

Veel hindan oma töös väga võimalust keelega suhelda. Võrdleksin seda puuriida 
ladumisega: materjali, millega töötada, on külluslikult, ent igale puuhalule on õige 
koht. Ei saa anda ette kindlaid ja vastuvaidlemist mitte sallivaid reegleid, kuidas 
laduda puuriita, mis oleks nii silmale iluks kui ka kätele rõõmuks. Loomulikult ei tohi 
laduda puid riita hooletult ja mõtlematult, ka vihma ei tohiks riidale ligi lasta, ent 
palju on siiski loomingulisust ja konkreetsete olude tajumist. Nii on ka keeletoime-
taja töös: kui ortograafiavead ja ilmselged sisulised ebakõlad on eemaldatud, saab 
rakendada loomingulisust ja peenetundelisust.

Ometi on vähemasti minu meelest keeletoimetaja ametis kõige raskem pidev 
ebakindluse tunne. See on isegi raskem kui üleeilsed tähtajad või kliendid, kelle 
nägemust eesti keelest on mul raske mõista. Tahan, et minu toimetatud tekstid 
oleksid ilusad ja mõistlikult laotud puuriidad, aga iga kord, kui olen mõne töö ära 
saatnud, jääb midagi ikkagi kripeldama. Igapäevane vaevav mõte, et äkki olen vali-
nud vale elukutse, samas midagi muud ka justkui teha ei oska, on võrdlemisi väsitav. 
Raske on ka ühildada tööd ja kooli, kuna ei suuda samal ajal mõlemal rindel tõhusalt 
rabeleda.

Praeguse õppekavaga olen üldiselt rahul, aga lisaks varem mainitule võiks olla 
mentorlusprogramm või vähemasti iganädalased aruteluringid, milles osaleb vähe-
malt üks kogenud keeletoimetaja, kellelt saab kõhkluste korral küsimusi küsida ja 
kes ei pahanda, kui küsimused on liiga tobedad. Aruteluringis võiksid osaleda ka 
kaastudengid, kes oskavad äkki mingeid tabavaid sõnastuslahendusi pakkuda. Toi-
metamisainete mahtu ja mitmekesisust kärpida ei tohi, kuna sellisest ainest, kuhu 
on kokku surutud mitu valdkonda ja neist ühelegi ei keskenduta põhjalikult, pole 
mitte kellelegi kasu!
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HEDI-LIIS KALU, Tartu Ülikooli tõlkeõpetuse teise aasta magistrant, läbinud keele-
toimetamise õppeaine ja nüüd alustav keeletoimetaja.

Enne seda, kui läbisin ülikoolis keeletoimetaja aine, arvasin sihikindlalt, et keele-
toimetaja töö pole midagi keerulist, tuleb osata kõigest tekstis korrektuuri teha. 
Eeldasin, et keeletoimetaja peab teadma ainult keele ortograafiareegleid ja oskama 
neid seejärel tekste toimetades korrektselt rakendada. Kursuse ajal sain aru, kui 
vale oli mu arusaam olnud. Kuigi pean siinkohal tõdema, et see polnud ka täiesti 
väär, sest keeletoimetaja peab loomulikult teadma ortograafiareegleid ja oskama 
neid eksimusi tekstist üles leida, kuid sellega keeletoimetaja töö siiski ei piirdu. 
Keeletoimetaja ülesanne on saada aru teksti tuumast ja anda seda lugejatele edasi 
selgelt, arusaadavalt ja lihtsalt. Muidugi ei tundu ka see kirjeldus paljudele konti-
murdev ja nii arvasin ka mina, enne kui päris esimese toimetamistöö kätte sain ja 
seda toimetama hakkasin. Alles siis sain tõeliselt aru, kui keeruline on keeletoime-
taja töö, sest ta peab teadma kõiki toimetamisega seotud reegleid, et muuta üks 
tekst selgeks ja kõigile arusaadavaks. Näiteks olen veendunud, et paljud inimesed 
ei tea, et millelegi nii lihtsale kui meie igapäevaelus kasutatavatele arvudele tuleb 
teksti koostamisel osata tegelikult väga palju tähelepanu pöörata.

Keeletoimetajaks õppimine on olnud küllaltki keeruline, sest ma pole varem toi-
metamisega kokku puutunud ja seetõttu tunnen ennast sellel alal täieliku võhikuna. 
Eriti raske oli õppeaine algus, kus esimeste tekstide toimetamisel ei teadnud ma, 
kust tööga alustada, mida, kuidas ja kas üldse parandada. Nädal nädala haaval sain 
järjest rohkem aru, et pidev ja tõsine praktika on hakanud vilja kandma, sest toi-
metasin järjest kiiremini, enesekindlus kasvas ja tööd muutusid järjest paremaks, 
kuni selleni välja, et sain lausa kiita, sest olin ainukesena teksti toimetamisel ühte 
viga märganud. Kõik need rõõmud panid mind mõtlema sellele, et kuigi osavaks 
keeletoimetajaks kujunemine nõuab väga palju aega ja praktikat, võib minust 
kunagi ka päris keeletoimetaja saada, sest esimene ja suurem samm sinnapoole on 
juba astutud.

Keeletoimetamise aine on suurepärane võimalus arendamaks nii teksti koosta-
mise kui ka kriitilise pilguga oma teksti toimetamise oskusi, mis tulevad väga kasuks. 
Alustava keeletoimetajana võin nüüd öelda, et õppimisprotsessile on iseloomulik, 
et kõik toimetamisreeglid ja -nipid ei jäägi korraga meelde, sest oskused tulevad 
aja ja suure kogemusega. Arusaadav on seegi, kui õppimise ajal ei täheldata endas 
mingisugust arengut. Õppides keeletoimetajaks, on kõige olulisem see, et tuleb säi-
litada enesekindlus ja mitte lasta motivatsioonil väheneda.
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Lakooniline ja loogiline, kuid samas trafaretne 
seaduskeel – on see võimalik?

MARI KOIK, Justiitsministeeriumi toimetaja, 
liidu tegevliige

Õigusaktide keeletoimetaja töö on paljuski nagu igal teisel tarbeteksti toimetajal. 
Õige- ja heakeelsuse, sõnastuse arusaadavuse, terminite järjekindluse ja muu kõr-
val peab ta aga silmas pidama ka stiilinõudeid, mis õigusakti kohta on kirjas hea 
õigusloome ja normitehnika eeskirjas1 ning normitehnika käsiraamatus. 

Muu hulgas on normitehnika käsiraamatu 2. jaos „Seaduseelnõu keel, vormistus 
ja ülesehitus“2 kirjas, et õigusakti keel peab olema lakooniline. See nõue on sõnas-
tatud nii: „Kasutada võib ainult nii palju mõisteid ja sõnu, kui on tarvis käitumisees-
kirja täpseks, täielikuks ning ühemõtteliseks väljendamiseks.“ 1990ndatel nimetas 
oskuskeele arendaja Uno Mereste sama nõuet minimaalsusnõudeks. Üldiselt tun-
nustas ta püüdlust lühiduse ja selguse poole, aga leidis, et vahel pingutatakse sellega 
ka üle ning mõne seaduse stiil läheneb juba telegrammistiilile.3 Kaheteistaastase 
seaduseelnõude toimetamise kogemuse põhjal võin öelda, et lakoonilist sõnastust 
kohtab aina harvemini ja koos Uno Merestega telegrammistiili pärast muretseda ei 
ole kuigi tihti tarvis. Mis on selle põhjus?

1 Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228 
(29.11.2021).

2 Normitehnika käsiraamat, https://www.just.ee/et/2-jagu-seaduseelnou-keel-vormistus-ja-
ulesehitus (29.11.2021).

3 Mereste, Uno (2000). Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228
https://www.just.ee/et/2-jagu-seaduseelnou-keel-vormistus-ja-ulesehitus
https://www.just.ee/et/2-jagu-seaduseelnou-keel-vormistus-ja-ulesehitus
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Paradoksaalsel kombel sisaldub üks põhjusi sellessamas normitehnika käsiraa-
matus, kus lakoonilisuse nõude kõrval on ka teine, trafaretsuse nõue. Seda seleta-
takse nii: „Sama mõtet tuleb väljendada alati võimalikult samas sõnastuses ja sama 
mõiste tähistamiseks kasutada kindlasti sama terminit.“ Allpool püüangi näidata, 
kuidas lakoonilisuse ja trafaretsuse nõue ei käi alati ühte jalga. 

Senine õigusaktide toimetamise kogemus sunnib küsima ka sellise küsimuse: ehk 
oleks pidanud lisama õigustloova akti stiili iseloomustusse adekvaatsuse, trafaret-
suse, lakoonilisuse ja üldarusaadavuse kõrvale viiendana loogilisuse?

Toon näiteid. Osa neist on pärit eelnõudest ja nende puhul saab sageli, kuid siiski 
mitte alati tõdeda, et toimetamisest on olnud abi. Osa näiteid on kahjuks kehtiva-
test seadustest, sel juhul tuleb möönda, et eri põhjustel ei ole toimetaja sekkuda 
saanud. Miks, on pikem jutt, millega ei ole siinset lugejat põhjust koormata. Näidete 
piltlikustamiseks toon mõnikord kõrvale sarnase üldkeelse näite.

Trafaretsusest ehk sünonüümikeelust

Trafaretsuse nõue, mis muu hulgas näeb ette, et sama mõiste tähistamiseks tuleb 
kasutada kindlasti sama terminit, seostub sünonüümidega, õieti nende seadus keeles 
kasutamise keeluga, ja küsimusega, kas termin võib mingil määral varieeruda.

Koolis käies saime emakeeleõpetajalt teadmise, et kirjalikus eneseväljenduses 
tuleks püüelda rikkaliku sõnavara poole, kirjandis tuleks vältida sõnakordust, 
teisi sõnu: meid innustati kasutama sünonüüme. Ka ülikoolis julgustatakse näi-
teks ajakirjandustudengeid tegema sama, igatahes jääb selline mulje, kui lugeda 
jalgpalli reportaaže. Spordiajakirjanik on leidnud isegi sõnale pall mitu sünonüümi 
(nahkkera, mänguvahend), väravavahist rääkimata (puurilukk, kollkipper, puuri-
vaht).

Kooli- ja ülikooliaeg möödub teadmises, et sünonüümid rikastavad teksti. See 
arvamus lükatakse aga halastamatult ümber, kui värske filoloog asub tööle õigusakti 
eelnõude keeletoimetajana. Normitehnika käsiraamatus on rasvases kirjas öeldud: 
„Sünonüümide kasutamine ei ole lubatud.“4

Loomulikult ei ole õigusaktid ainsad tekstid, kus sünonüüme välditakse, see on 
valdav põhimõte kogu oskuskeeles. Õigusaktides on sõnadel aga eriline kaal, sest 
need võivad tuua kaasa õiguslikke tagajärgi. Seega on õigusaktide kirjutajate ette-
vaatlikkus sünonüümide suhtes põhjendatud.

4 Normitehnika käsiraamat, https://www.just.ee/et/2-jagu-seaduseelnou-keel-vormistus-
jaulesehitus (29.11.2021).

https://www.just.ee/oigusloome-arendamine/hea-oigusloome-ja-normitehnika/honte-kasiraamat
https://www.just.ee/oigusloome-arendamine/hea-oigusloome-ja-normitehnika/honte-kasiraamat
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Alati ei teadvustata aga, et sünonüüme vältides ei pea vältima terminivariante, 
mille paratamatult tekitavad näiteks eesti keele kokku-lahkukirjutamise reeglid. 
Pean silmas selliseid variante nagu maksuvõlg ja käibemaksu võlg – ühel juhul on 
maksuvõlg kirjutatud kokku, teisel lahku.

Trafaretne küll, aga kas ka loogiline?

Nagu öeldud, eiratakse termineid trafaretsena kasutades seadusetekstis vahel eesti 
keele loogikat. Näiteks proovitakse mööda minna keelereeglist, et täiend võib tõm-
mata liitsõna lahku. 

Sadamaseaduses5 tuleks eesti keele reegleid arvestada ning varieerida termini-
variante andmeandja ja andmete andja: peaks olema sadamaregistrisse andmete 
andja, mitte sadamaregistrisse andmeandja, nagu seal praegu on. Praegu seaduses 
olev keelend ei ole mitte lihtsalt ebasoovitatav, vaid eesti keeles lausa võimatu. Üld-
keelne näide oleks raamatukokku raamatuviija. 

Liiklusseaduses6 on samamoodi: liiklusregistrisse andmeandja. Peaks olema 
liiklusregistrisse andmete andja. 

Maagaasiseaduses7 kirjutatakse tootmisseade kokku, kuigi ees on täiend gaasi-, 
tulemuseks gaasi tootmisseade. Sõnamoodustuse mõttes oleks loogilisem gaasi-
tootmise seade. Samas seaduses on veel gaasi tarbimis- või tootmisrežiim ja õige 
kummaline veeldatud gaasi tootmistegevus. Võiks olla gaasitarbimise või -tootmise 
režiim ja lihtsalt veeldatud gaasi tootmine.

TRAFARETNE LOOGILINE

Sadamaregistrisse andmeandja Sadamaregistrisse andmete andja

Liiklusregistrisse andmeandja Liiklusregistrisse andmete andja

Gaasi tootmisseade Gaasitootmise seade

Gaasi tarbimis- või tootmisrežiim Gaasitarbimise või -tootmise režiim

Veeldatud gaasi tootmistegevus Veeldatud gaasi tootmine

5 Sadamaseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021005 (29.11.2021).
6 Liiklusseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021014 (29.11.2021).
7 Maagaasiseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/131122020003 (29.11.2021).

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052021005
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021014
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122020003
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Trafaretne küll, aga kas ka lakooniline?

Terminite ühtluse kõrval taotletakse seadusetekstis ka sõnastuse ühetaolisust. Nagu 
eespool viidatud: sama mõtet tuleb väljendada alati võimalikult samas sõnastuses.

Väljendi ühetaolisuse nõue kammitseb eelnõu kirjutajat vahel ülearugi ning põh-
justab liiasust ja sõnaohtrust. Sünnib tekst, kus ühes lõikes korratakse üht mitme-
sõnalist fraasi täpselt samal kujul seitse-kaheksa korda. Selline tekst koormab 
lugejat ja lõpuks ka kirjutajat. 

Seda koormat saab kergendada, kui möönda, et õiguslikult selge on ka säte, kus 
mitmesõnalise fraasi kõrval on kasutusel vaid fraasi põhisõna. Näiteks kui lause 
algab sõnaühendiga lühimenetluse otsus ja muudest otsustest lauses juttu ei ole, 
siis tagapool võib kasutada lihtsalt otsus, ilma et tekiks õiguslik segadus. Näide väär-
teomenetluse seadustiku8 § 54 lõikest 5:

Eelnõus esines sõna lühimenetlus lõike kahes esimeses lauses kokku seitse korda. 
Tänu fraasi ja põhisõna varieerimisele on toimetatud variandis neist alles neli. Lühi-
menetlusele allutatud isikule võib aga samas lauses tagapool viidata asesõnaga 
tema. Jõuame uue teemani, milleks on pronominalisatsioon9 seaduskeeles, aga sel-
lest mõnel järgmisel korral.

Mõnikord minnakse trafaretsuspüüdes koguni nii kaugele, et üritatakse sea-
dusetekstis fikseerida ka tegusõna, mida kindla nimisõnaga paaris kasutada. Näi-
teks kasutatakse veterinaarseaduse eelnõus järjekindlalt järelevalvet teostama ja 

TRAFARETNE LAKOONILISEM

Lühimenetluse otsus koostatakse kahes 
identses eksemplaris, millest esimene 
antakse lühimenetlusele allutatud isikule 
kätte kohe pärast lühimenetluse otsuse 
allakirjutamist lühimenetluse otsuse 
teisele eksemplarile antava allkirja vastu. 
Lühimenetlusele allutatud isiku nõusole-
kul saadetakse lühimenetlusele allutatud 
isikule lühimenetluse otsuse koopia 
e-posti aadressil.

Lühimenetluse otsus koostatakse kahes 
identses eksemplaris, millest esimene 
antakse lühimenetlusele allutatud isikule 
kätte kohe pärast otsuse allakirjutamist 
otsuse teisele eksemplarile antava all-
kirja vastu. Lühimenetlusele allutatud 
isiku nõusolekul saadetakse talle lühi-
menetluse otsuse koopia e-posti aad-
ressil.

8 Väärteomenetluse seadustik, https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021019 (29.11.2021).
9 Pronominalisatsioon – asesõnaks muutumine, asesõnaga asendumine. Vt võõrsõnade leksikon, 

https://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=pronominalisatsioon&F=M&C06=et (29.11.2021).

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072021019
https://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=pronominalisatsioon&F=M&C06=et
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kontrolli tegema. Kuna need paarid peavad olema alatihti kõrvuti, leiame eelnõust 
mitmes kohas sedalaadi sõnastust: Veterinaarjärelevalve teostamise ja veterinaar-
kontrolli tegemise käigus võetud proovid. Miks ei võiks mõlemat teha? Või kõne-
alusel juhul tegusõna üldse ära jätta? Kas liitsõna esiosa veterinaar- peab kordama?

Vahel aitab sõnaohtrusele kaasa mitmesõnaline termin ise. Kui kasutada kohmakat 
terminit trafaretsena, võib kergesti tekkida liiasus. Sotsiaalhoolekande seaduses10 on 
selliseid termineid üsna palju, näiteks väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus. 

Toon näite ühest sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõust: Väljas-
pool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamine. Kas osutatav on siin ikka vajalik?

Eespool nimetatud andmeandja terminit kasutatakse rahvastikuregistri seadu-
ses11 fikseeritud kujul nii järjekindlalt, et kui andmete ees on täiend dokumendile 
kantud, oldi eelnõus sunnitud sõnastama nii: dokumendile kantud […] andmete 
osas on andmeandjaks […] isik või asutus (üldkeelne näide: aastahinnete osas on 
hindepanijaks aineõpetaja). Selle asemel saaks öelda: dokumendile kantud and-
mete andjaks on […] isik või asutus. Muidugi oleks tore, kui ka seaduskeeles võiks 
öelda lihtsalt dokumendile kantud andmed annab […] isik või asutus (aastahinded 
paneb aineõpetaja), aga oletades, et andmeandja on terminina vajalik, tuleks vähe-
masti möönda varianti andmete andja.

Andmete andmisega sarnane probleem tekib seoses teabe vahetamisega. Maksu-
alase teabevahetuse seaduses12 kirjutatakse teabevahetus järjekindlalt kokku ja 
terminipesas tegusõna ei ole: teabevahetus on, aga teavet vahetama ei ole. Tule-
museks sõnastus: .. sõltumata sellest, kas maksualane teave on hõlmatud teabe-
vahetusega. Võiks olla: .. sõltumata sellest, kas maksualast teavet vahetatakse.

TRAFARETNE LAKOONILINE

Veterinaarjärelevalve teostamise ja 
veterinaarkontrolli tegemise käigus 
võetud proovid

Veterinaarjärelevalve ja -kontrolli käigus 
võetud proovid

Väljaspool kodu osutatava üldhooldus-
teenuse osutamine

Väljaspool kodu üldhooldusteenuse 
osutamine

X andmete osas on andmeandjaks y X andmete andjaks on y

Teave on hõlmatud teabevahetusega Teavet vahetatakse

10 Sotsiaalhoolekande seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014 (29.11.2021).
11 Rahvastikuregistri seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/131012020017 (29.11.2021).
12 Maksualase teabevahetuse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/124112020007 

(29.11.2021).

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021014
https://www.riigiteataja.ee/akt/131012020017
https://www.riigiteataja.ee/akt/124112020007


33P R A K T I L I S T

Nominaalstiili ja valeseose näiteid

Toon paar tekstinäidet, kus on probleemiks nominaalstiil ja valeseosed. Valeseoste 
suhtes tuleb õigustekstis olla eriti tähelepanelik (õiguslikud tagajärjed), nominaal-
stiili kärpimine õigus- ja halduskeeles ei kaota aga kunagi aktuaalsust.

Nominaalstiili näide on justiitsministri 14. veebruari 2007. a määruse nr 10 
„Andme kaitse Inspektsiooni põhimäärus ja koosseis“ muutmise määruse eelnõu 
seletuskirjast:

Valeseoste näiteid leiab näiteks investeerimisfondide seadusest13 ja selle eel-
nõust: Eesti või teise lepinguriigi määratud väljamaksetega tööandja pensionifond; 
teise lepinguriigi valitsemist vastu võtva fondivalitseja tööandja pensionifondi pak-
kumine.

Selgituseks, et tekstis sisalduvad terminid tööandja pensionifond, määratud 
väljamaksetega pensionifond ja valitsemist vastu võttev fondivalitseja. Kui need 
üksteise järele panna, läheb segaseks.

Kokkuvõtteks

Kas seaduskeel saab olla ühekorraga lakooniline, loogiline ja trafaretne? Paistab, 
et alati mitte. Olen aina enam veendunud, et kui soovime järgida eesti keele loo-
gikat ja reegleid ning seaduskeele lakoonilisuse nõuet, tuleb vahel järele anda just 
nimelt trafaretsuse nõudes. Kaks selleks sobivat moodust on keelereeglitest tingi-
tud termini variantide aktsepteerimine ja trafaretse fraasi varieerimine põhisõnaga, 
kui see ei kahjusta tekstiosa mõtteselgust.

MINE-LAUSE TAVALAUSE

Muudatus loob paindlikkust ning näeb 
lisaks ministri poolt teenistujate arvu 
kehtestamisele ministri poolt võimaluse 
see volitada Andmekaitse Inspektsiooni 
peadirektorile.

Muudatus loob paindlikkust ning näeb 
ette võimaluse, et peale ministri võib tee-
nistujate arvu kehtestada Andmekaitse 
Inspektsiooni peadirektor, kui minister 
teda selleks volitab.

13 Investeerimisfondide seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/102062021007 (29.11.2021).

https://www.riigiteataja.ee/akt/102062021007


 

Harjutusi iseseisvaks toimetamiseks

Päris lõpetuseks paar harjutust toimetajale, kes tahab kätt proovida õigustekstiga. 
Kas järgmise teksti saaks lakoonilisemaks toimetada? 

Veterinaarseaduse eelnõu: Lõikes 2 sätestatud labori volitamise vajaduse kor-
ral pöördub Põllumajandus- ja Toiduamet eelnimetatud labori poole volitatud 
labori ülesannete täitmiseks nõusoleku saamiseks ning algatab nõusoleku saa-
mise korral haldusmenetluse volitatud laborina tegutsemise volituse andmi-
seks.14

Või selle?

Äriregistri seaduse eelnõu: Isiku aadressina esitatakse registripidajale isiku 
elu- või asukohaks oleva aadressiobjekti aadressiandmete süsteemi infosüs-
teemis registreeritud koha-aadress vähemalt hoone koha-aadressi täpsusega 
ning sihtnumber. 15

Loomulikult oleks kõige parem, kui toimetajale selliseid pähkleid ei antakski ja kui 
eelnõu kirjutaja suudaks ise oma mõtet selgemalt sõnastada. Selleks tuleks tuleva-
sele normiloojale anda juba ülikoolis rohkem teadmisi teksti- ja sõnaloomest ning 
pakkuda talle tööelus võimalust neid teadmisi pidevalt täiendada. 

14 Riigi Teatajas ilmunud: Kui volitatud laborina tegutsema on vaja volitada Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõikes 2 sätestatud labor, pöördub Põllumajan-
dus- ja Toiduamet asjaomase labori poole nõusoleku saamiseks ning algatab nõusoleku korral 
haldusmenetluse volituse andmiseks.

15 Toimetatud eelnõus: Isiku aadressina esitatakse registripidajale isiku elu- või asukoha aadress 
aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud hoone või hooneosa koha-aadressi 
täpsusega.
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Milleks meile kutsetunnistus?

MERILY ŠMIDT, liidu noorliige

Eesti sai esimesed kutselised keeletoimetajad 2019. aasta suvel. Sellest ajast saati 
on oma oskusi eksamil proovile pannud ja tõendanud hulk keeleinimesi, kelle kätte 
võib oma tekstid usaldada rahuliku südamega. Kutsetunnistusega keeletoimetajad 
on usaldusväärsed, sest neid on hinnatud keeruliste ülesannete põhjal, ja tööandja 
saab olla kindel, et niisugune toimetaja on tasemel. Ometigi on nad kutseta keele-
toimetajatega võrreldes vähemuses. Miks siis ikkagi eksam sooritada? Kas sellest 
on kasu? Neile küsimustele vastavad kaheksa kutselist keeletoimetajat: Killu Mei, 
Airi Männik, Kärt Normann, Külli Pärtel, Riina Reinsalu, Kristel Ress, Margit Ross 
ja Ann Siiman.

Mis ajendas eksamit sooritama?

Kutseeksam, nagu eksam ikka, võib olla pingeline ja närvesööv, 
ent sinna minnakse vabatahtlikult – keeletoimetaja ametit saab 
edukalt pidada ka kutseta. Kõik intervjueeritavad tähendasid 
justkui kokkulepitult, et üks eksamile minemise põhjustest oli 
enda proovilepanek. Komisjoni tagasisidet peetakse asjatund-
likuks ja kiiduväärt materjaliks, millest õppida. Et ülesannete 
koostamisega nähakse palju vaeva, need on suunatud oma ala 
spetsialisti oskuste kontrollimisele ja kutsesaajalt oodatakse aru-
saadavalt palju, ajas eksamile ka uudishimu, kuigi väljendati hirmu 
läbikukkumise ees. Aitas ka varem eksami läbinute või kolleegide innustus,   
samuti eesmärk olla eeskujuks ja propageerida Eestis veel väga noorukest  
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kutsestandardit1. Ann Siiman lausus entusiastlikult, et kui komisjon on juba kokku 
kutsutud ja eksami kallal vaeva nähtud, peab ju ka eksaminande leiduma – miks 
siis mitte ise minna? Kristel Ress julgustas, et kõigisse suhtutakse austusega, ning 
kogemus on lõpuks meeldiv, sest korraldajad mõtlevad pingelise päeva hästi läbi.

Millal soovitaksite teistel keeletoimetajatel eksamit sooritada? 
Kuidas saite aru, et olete selleks valmis?

Kutset võivad taotleda keeletoimetajad, kellel on kõrgharidus või 
vähemalt viieaastane töökogemus2. Kõik intervjueeritavad olid 
ühel nõul, et otse koolipingist tulijal võib eksami sooritamine osu-
tuda üleliia keeruliseks: tähtis on end töömaailmas sisse sättida ja 
kätt harjutada. Riina Reinsalu arvates peaks tingimustes märgi-
tud viis aastat olema täpselt paras aeg, et enesekindlust koguda – 

see on eksamil toimetatavas tekstis paranduste 
tegemise alus. Küll aga ei pea keeletoimetami-

sest huvitunud tudeng kohe pärast koolihoone ees 
diplomiga poseerimist päevi lugema hakkama, millal ta viimaks 
eksamile pääseb. Külli Pärteli meelest võiks suuresti usaldada 
ka oma sisetunnet: kui enda meelest on toimetamisajalugu 

juba piisavalt pikk, võib proovida, kuid nagu ütles Ann Siiman, ei 
tohiks unustada siiski tõsiasja, et eksamil läheb tõenäoliselt eduka- 

  malt sellel, kes on toimetamise praktik, mitte ainult teoreetik.
Enda arendamiseks tasub Kristel Ressi sõnul eelistada töökohti, kus on ees koge-

nud kolleegid, kes aitaksid tööd tagasisidestada. Aga et alati ei ole see võimalik, 
saab end ka ise keeles toimuvaga kursis hoida, näiteks osaleda kursustel ja lugeda 
keelekorraldajate soovitusi. Kärt Normann märkis, et tegelikult on eksami tege-
mine hea mõte ka kogenud toimetajatele, kes saavad eksamil oma võimetest pare-
mat selgust ja selle käigus teadmisi värskendada. Killu Mei soovitas eksamiks valida 
sellise aja, mil muid kohustusi on vähem, ent lisas, et hea soorituse saab teha ka 
kiirel ajal – keeletoimetajal on ju käed-jalad-varbavahed alati nagunii tööd täis. Seni 
öeldu taustal ei tohiks oma võimete analüüsimisse aga liiga kaua süveneda, sest 
niiviisi võivad Airi Männiku sõnul kõhklused võitu saada.

1 Kutsestandard on leitav aadressil 
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10586627.

2 Hindamisstandardiga saab tutvuda aadressil 
https://www.keeletoimetajateliit.ee/hindamisstandard/.

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10586627
https://www.keeletoimetajateliit.ee/hindamisstandard/
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Kuidas valmistusite eksamiks?

Klassikaliseks eksamiks valmistumine nõuab enamasti palju aega ja tekitab stressi, 
sest vaja on omandada hulk uusi teadmisi, mida eksperdi tasandil demonstreerida. 
Keeletoimetaja kutseeksamile panevadki end kirja enamasti juba oma ala spetsia-
listid, pealegi ei ole võimalik kõiki keelereegleid üle korrata või pähe 
õppida nagu aastaarve. 

Kutseliste seas oli rohkem neid, kes otsustasid tugineda oma 
kogemuste pagasile ega lahendanud eelmisel päeval meele-
heitlikult EKI keeleteste. Ann Siiman, Külli Pärtel, Riina Rein-
salu ja Airi Männik tõdesid, et neid painas mure, kas eksamil 
on vaja tunda korrektuurimärke, millega ei ole neil igapäevatöös 
palju kokkupuudet. Nii viskasid nad märkidele enne eksamit pilgu 
peale, kuigi nagu hiljem selgus, oleks pääsenud ka neid tundmata.

Peaaegu kõik intervjueeritavad tunnistasid, et enne tähtsat eksamipäeva lehitseti 
mõnda käsiraamatut rohkem kui muidu ning silmitseti keelenõuandeid ja -artikleid 
ärevama pilguga kui varem. Tähelepanu pälvis ka kutsestandard, mis pani näiteks 

Margit Rossi tõdema, et see on tema senise ettekujutusega võrreldes 
tunduvalt nõudlikum. Kristel Ress mainis muu seas, et enne otsus-

tavat sündmust on alati abiks hea ööuni, mille tähtsust ei tohiks 
alahinnata. Üldiselt tasub usaldada aga oma kogemust ja mitte 
süveneda eranditesse või reeglite pähe tuupimisse, sest eksami 
ajal on lubatud kasutada kõiki internetis leiduvaid allikaid. Kel-
lele on ustav kolleeg peamine abivahend, peab siiski oma takti-

kat veidi muutma, sest suhtlusvõrgustikesse eksami ajal ei lubata.

Mis oli eksamil kõige keerulisem?

Matemaatikaeksamil juhtus teinekord ikka, et lahendatud sai pikk ja lohisev valemi-
rida ning sellele rehkendatud ka pealtnäha arvestatav vastus. Kuuldes aga, kuidas 
hiljem vaidlesid saatusekaaslased lõunalauas selle üle, kas vastus oli 20 või 21, tuli 
värisevate kätega valida teine istekoht, sest oleks olnud liiga piinlik tunnistada oma 
paberil koha leidnud hoopis kolmekohalist arvu. Keeletoimetajatel on teistsugused 
mured, sest tihti ei eksisteerigi absoluutset õiget.

Vaieldamatult enim nimetatud proovikivi oli eksamil aeg – seda mainisid kõik 
küsitletud. Et pidev ajasurve ja tähtajad, mis antakse eelmise aasta oktoobrisse, on 
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osa keeletoimetaja igapäevatööst, ei saa neist ümber eksamilgi. Aega jäi väheseks 
nii Kärt Normannil, kes on enda meelest aeglane, kui ka Kristel Ressil, kes peab 
end kiireks tegutsejaks. Margit Rossile valmistas raskusi teksti struk-
tureerimine ning žanrile ja eesmärgile vastava ühtlase keelelise 
vormi leidmine, Külli Pärtel tõstis esile teksti kui terviku analüü-
simise keerukuse. Killu Mei ja Kristel Ress puutusid eksamitöös 
kokku võõra valdkonna tekstiga – erinevalt päristööst ei ole hin-
damisel võimalik endale tuttavaid teemasid valida.

Eksamitööd on palju lihvitud, seega on ootuspärane, et see on 
keskmisest keerukam. Keeletoimetajate keeles tähendab see tihti-
peale väga punast vaatepilti, mis võib paberil tegutsemisel tekitada 
uue probleemi: ruumipuudus. Eksamil tuli muu seas teha küljendatud ja välja prin-
ditud tekstile korrektuur, mis valmistas Kristel Ressi sõnul eksaminandidele veidi 
muret, sest parandusi oli ohtralt ja komisjon pidi neist ju pärast ka sotti saama.

Kärt Normann, kes sooritas keeletoimetamisülesande olude sunnil võõras arvu-
tis, leidis, et mugavam oleks kasutada igapäevast töövahendit, sest isegi väiksemad 
liigutused, näiteks keskkonda sisselogimine, mis võtab isiklikus arvutis hetke, võib 
võõras kaotada palju aega. Eriliselt puudutab see märkus neid, kel on oma rüperaali 
Wordi salvestatud eripärased otseteed.

Kas kutsetunnistusest on seni olnud märgatavat kasu?

Lugeja, kes tahaks esimesel võimalusel kutseeksami sooritada, aga keda selle kada-
lipu kirjeldus veidi hirmutas, küsib endalt kindlasti, kas tulemus on ikkagi seda väärt. 
Siin sõna võtnud kutselised keeletoimetajad võiksid vastata kooris kolmehäälselt 
„jah!“.

Nagu ülaltoodud vastustest selgus, läksid toimetajad eksamile end peamiselt 
proovile panema, ning kutsetunnistus tõendab, et nad hindasid oma võimeid 

õigesti. Vähemalt kümme aastat (just nii kaua kehtib kutsetunnistus) 
võivad nad nüüd peeglist uhkusega vaadata kutselist keeletoime-

tajat. Killu Mei arvates on tööl mingi lisasäde juures ja Margit 
Ross tunneb end uute autoritega suheldes enesekindlamalt. 
Külli Pärtelile on kutsetunnistus riiulil meeldetuletuseks, et ta 
sai millegi tähtsaga hakkama, ning Airi Männik tunneb rõõmu 

teadmisest, et on üks esimesi kutselisi keeletoimetajaid.
Paranenud enesehinnang ja võidurõõm on igati asjakohane ja 

väljateenitud palk, sest kasu on ka laiema ulatusega: Külli Pärtel ütles 
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kokkuvõtlikult, et mida rohkem on kutselisi toimetajaid, seda paremini hakkavad 
töö tellijad aru saama keeletoimetaja töö väärtusest. Ann Siimani sõnul ei ole või-
malikud tööandjad enamasti küll veel teadvustanud, et kutselised keeletoimetajad 
on olemas, aga sellegipoolest ei istu ükski kutseline käed rüpes.

Praktilist kasu on esialgu seega pigem vähe, ent on siiski keeletoimetajaid, kes 
on saanud mõne tööotsa just tänu kutsele. Paljud neist on põhikohaga tööl, mitte 
vabakutselised, seega ei ole see ka kuigi tähtis. Kärt Normann ütles naljatledes, et 
kui mõnes keeleküsimuses peaks tekkima vaidlus, võib tal kutsest moraalset kasu 
olla: kuigi ta ei ole tunnistust kunagi argumendina kasutanud, illustreerib see näide 
hästi enesekindlust, mille keele toimetajad pärast komisjoni positiivset hinnangut 
endaga koju kaasa võtavad.

Kutse on tänapäeva Eestis veel uhkuseasi – ja mitte ainult kutse saanud keele-
toimetajale. Kuigi intervjueeritud toimetajad ei saanud pärast eksami sooritamist 
märgatavalt rohkem tööpakkumisi – nad ei oodanudki seda –, võime 
siiski loota, et tulevikus olukord muutub. Just sellepärast peaksi-
megi uhkust tundma nende üle, kes on julgenud astuda esimese 
sammu. Kes on kunagi tegelenud väidetavalt vaid korrektuuri 
vajava tekstiga, mis näeb pärast toimetamist välja nagu sõja-
tander – või Jaak Joala monument keskööl, värvi(de) üle me ei 
vaidle –, mõistab keeletoimetaja töö keerukust. Loodetavasti 
annab keeletoimetaja kutse olemasolu meie töö tõsidusest ja 
vajadusest aimu ka teistele.

• Kutse taotlemiseks peab kandidaadil olema kõrgharidus või selle puudumisel 
vähemalt viieaastane töökogemus.

• Kutseeksam toimub kord aastas.

• Kutseeksam koosneb kirjalikust keeletoimetamisülesandest, korrektuuriülesan-
dest ja vestlusest.

• Eksamitöö loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 81% maksimaalsest 
tulemusest.

• Kutsetunnistus kehtib kümme aastat.

Allikas: hindamisstandard, https://www.keeletoimetajateliit.ee/hindamisstandard/

https://www.keeletoimetajateliit.ee/hindamisstandard/
https://www.keeletoimetajateliit.ee/hindamisstandard/
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S A A M E  T U T TAVA K S

Maarja Möldre

Kuidas jõudsid keeletoimetaja elukutse juurde?

Kogu mu keeletoimetamistee on kulgenud Vil-
jandimaa ajalehes Sakala. Õppisin Tartu Ülikoo-
lis eesti keelt ja kirjandust ning kui peretuttav 
Helgi Raidal, kes töötas tol ajal Sakala keele-
toimetajana, küsis minult kolmanda kursuse 
järel, kas tahaksin tulla sinna suveks asendajaks, 

olin nõus. Nii ma selle tööga tutvust tegingi. Esmalt olin kaks suve asendaja, seejärel 
täis kohaga keeletoimetaja ja hiljem sai minust toimetaja. 

Milline näeb välja su igapäevatöö?

Sakala toimetus on nagu lehe asutaja Carl Robert Jakobsoni ajal ikka kesklinnas. 
Koroonaajal olime kõik kodukontoris, sest lehe kokkupanek käib nagunii neti kaudu 
ja suhtlemiseks on samuti oma veebikeskkond. 2021. aasta jaanipäeva järel hakkas 
elu taastuma ja oleme riburada pidi toimetusse tagasi kolinud. Tartu tänav 8 maja 
kolmandal korrusel on meil suuremalt jaolt avatud kontor, aga keeleinimesed – 
lisaks kahele toimetajale kaks korrektorit – on kahekaupa eraldi tubades. Toimetaja 
töö on peale lugude keele jälgimise süveneda sisusse, küsida autorilt selgitust, kui 
midagi segaseks või vastuseta jääb, ning aidata kaasa mõtte selgusele. 

Mis valmistab sulle su töö juures rõõmu?

Olen loomult maailmaparandaja ja just seda see töö võimaldabki: teha tekste pare-
maks ning aidata inimestel end täpsemalt ja rikkamalt väljendada. Viimase aja 
tähelepanek on see, et mida tublim on kirjutaja, seda paremini mõistab ta ka toime-
tajatöö tähtsust. Ja teeb tõesti südame soojaks, kui keegi, keda sa aastate eest luge-
sid ja parandasid, veel tagantjärelegi sinu toimetamist hea sõnaga meeles peab.
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Milliste raskustega silmitsi seisad? Kuidas neid raskusi ületad?

Omaette pähkel on töö tehniline pool. Töö käib veebis ja seal võib ju ikka tõrkeid 
ette tulla: kas sinu parandusi ei salvestatud või olid vales tekstiversioonis (veebi ja 
paberlehte minevad lood on eraldi) või ei märganud autori märkust ... Variante on 
palju. Lisaks nõuab tähelepanu kirjutajatega suhtlemine.

Kes on sind keeletoimetajaks kujunemisel kõige enam mõjutanud?

Helgi Raidal jääb mulle alati keeleemaks, see on kindel. Kuigi üheksakümnendate 
algusest, kui tema käe kõrval selles ametis esimesi samme tegin, on väga palju muu-
tunud ja muudetud, on meeles tema õpetusi, millest on hea kinni hoida. On sõnu, 
millega olime hädas juba siis ja mis on pinnuks silmas tänapäevalgi, näiteks „raa-
mes“ ja „toimuma“.

Mis või kes on sinu igapäevased abimehed, milliseid abimaterjale enamasti 
kasutad ja kellega küsimuste korral nõu pead?

Igal hommikul, kui arvuti käima panen, löön töökeskkondade kõrval lahti õige-
keelsussõnaraamatu ja e-keelenõu lehekülje. Esimese selleks, et veenduda: jah, 
me oleme seda või teist vormi kirjutanud ikka nii, „vanamoodsalt“, teise selleks, et 
saada sünonüüme või soovitusi, näiteks selleks, kuidas mõne võõrapärase toiduaine 
või roa nimetus kirjutada, kas see on meil end juba küllalt mugavalt sisse seadnud. 
Muidugi on mu hindamatu tugi Sakala teine toimetaja Anu Arak, kellega istume, 
seljad vastamisi, ja kellelt on üle õla alati hea kiiresti nõu küsida. Kui me kahekesi 
mõnes asjas kindlust ei leia, kirjutame või helistame keelenõusse.

Keeletoimetajat on nimetatud keeletohtriks. Kas see tähendab, et keel on haige, 
et seda tuleb tohterdada?

Ei ütleks, et keel on haige. Meie kandis kipub keel olema vahel natuke vaene ja 
puine, teisalt jälle vesivõsusid täis. Nii et katsume seda rikastada, veidi voolida ja 
mõnes kohas kärpida, et mõte sõnatihnikust paremini paistma hakkaks.

Kuidas näeb keeletoimetaja töö välja kümne aasta pärast?

Seda tahaks väga näha. Ei usu, et siin tekiks väga palju erilisi tehnilisi abivahendeid. 
Mis tähevigade leidmisse puutub, siis selleks on masinavõimalusi juba küll, aga 
toimetamine on siiski loominguline töö ja see annab õiguse loota, et meid, keele-
toimetajaid, on vaja. Isegi viiekümne aasta pärast.
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P R A K T I K A PÄ E V I K

COVID-tõenditest, kohustustetundlikest 
inimestest ja piparmündikakaokohvist ehk 
Suvi, kui ma EKI-s keelenõu andsin

KARET EESMÄE, liidu noorliige / Eesti Keele Instituut

Kevadel, kui semester oli poole peal ja soojast suvest võis alles unistada, potsatas 
mu virtuaalpostkasti kiri, milles pakuti suveks tööd Eesti Keele Instituudi (EKI) keele-
nõuandjana. Mida see tähendas? 

Meelitust. See tähendas meelitust. Hetkeks olin kõrvust tõstetud, kuid samal ajal 
sugenesid hirm ja kõhklused. Üks asi (ja üldse mitte lihtne!) on teksti toimetada 
ning ehkki toimetaja peab alati olema valmis oma muudatusi ja soovitusi põhjen-
dama, pole see sama kui ühele, mõnikord ka kontekstist välja rebitud konkreetsele 
küsimusele vastata. Pealegi, mina olen alles hiljuti sattunud sügavale eesti keele 
maailma. Siiski näis see suurepärase võimalusena ja nii otsustasin nõustuda. Lõpuks 
ei pidanud ma seda ka üksi tegema: pidime ühe teise tudengiga kahasse katma ära 
perioodi, mil nii-öelda ametlik keelenõu oli puhkusel.

Niisiis, 21. juunist 6. augustini andsid meilitsi keelenõu kaks tudengit, sealhulgas 
mina. Keelenõuande telefon oli sel ajal hargilt maas ja tagantjärele saan targemalt 
tõdeda, et telefonis keelenõu anda oleks olnud tunduvalt hirmsam. Meie aga vasta-
sime kirjadele, mistap sai võtta aega1, et omakorda nõu küsida ja vastuseid otsida. 

1 EKI veebilehel on kirjas, et keelenõu kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, tavaliselt ühe 
kuni kolme tööpäeva jooksul, kusjuures kui tegu on keerukamate juhtumitega, siis isegi viie 
tööpäeva jooksul.
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Kirjade lõpus seisis uhkelt minu nimi ja selle all asutuse oma: Eesti Keele Instituut. 
Minu tööpäev algas kell üheksa ja lõppes kell viis, nädalavahetuseti ja pühadel sai 
pisut hinge tõmmata. Kahepeale saabus meile 307 küsimust, mille hulgas oli täpsus-
tavaid küsimusi ja selliseid, kus ühelt meiliaadressilt esitati kaks korda järjest sama 
päring.

Esimene päev oli kõige hirmsam. Täpselt ei teadnud, mida oodata ja kuidas käi-
tuda. 21. juuni hommikul istusin ootusärevalt köögilaua taha, ees arvuti ja sellest 
paremal suur kohvitass. Minu kõige esimene küsimus puudutas rektsiooni. Kõige 
rohkem meeldibki mulle arutleda just tähendusnüansside üle ja seega oli see vahva 
algus eesootavale. Otsustasin juba varem: selmet anda lihtsalt vastus, püüangi 
kõike selgitada – miks on nii ja mis saab siis, kui on naa – ja jagada veebilehti, mida 
ka küsija võiks teada. (Tegelikult jagasin neid ka andmaks oma väitele mingisugust 
legitiimsust, tõestada ja tõendada nii teistele kui ka endale, et ma ei mõelnud seda 
ise välja.) 

Tegelikult ei olnud me kunagi üksi. Esiteks on veebis tohutul hulgal materjale, 
mille seas orienteerumine on omaette oskus. Nõu sai aga küsida ka EKI töötajatelt 
(selleks oli Skype’is isegi kaks eraldi vestlust) ja paljud küsimused on olemuselt (või 
ka sõna-sõnalt) korduvad, mistap sai andmebaasist näha, kuidas on enne vastatud – 
kõigest sellest oli meeletult abi. Samuti oli võimalik 
näha varem samalt meiliaadressilt tulnud küsimusi.

Kindlasti annab see eriti eesti keele arengu ja kor-
ralduse valguses ainest ja põhjust arutamaks, mis 
siis ikkagi on eesti keeles rasket. Kas pea sõna-sõnalt 
korduvad mured viitavad tarbetule reeglile, millest ei saa keegi aru? Ja sellest idan-
duvalt: kui on olemas hulk abimaterjale, ent neid ei osata kasutada, mida see ütleb 
materjalide ja, taas, reeglite kohta?

„Tere! Kas ...?“

Kõige rohkem küsiti, oodatult, komasid ning suurt ja väikest algustähte, kokku-
lahkukirjutust, sekka sattus mõni lepingukeele vormistus. Kui esimesed kaks teemat 
on sellised, millel on minu meelest selgem reeglistik, siis kokku-lahkukirjutus on 
see, millega jään ka ise hätta. Kas piparmündikakaokohv on juba liiga pikk? Kui jah, 
siis kust jookseb piir? Kas märkida sidekriipsuga? Mis asi on kakaokohv? Kas pipar-
münt on tajutav liitsõnana või on see omandanud omaette tervikliku tähenduse ja 
on lihtsalt rohkete tähtedega üks pikk sõna? Minu jaoks on probleemne ka liigi ja 
omastava oleku eristamine. Kas kirjutada COVIDi tõend, COVIDi-tõend või COVID-

Kas pea sõna-sõnalt 
korduvad mured viitavad 
tarbetule reeglile, millest 
ei saa keegi aru?
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’Tunnetan oma piiri ega võta 
liiga palju kohustusi’ – olen 

kohustustetundlik.

tõend? Samas ei teki küsimustki, kuidas kirjutada koroonatõend. Mõnikord sõltub 
kokku-lahkukirjutus aga sellest, kuidas sõnad lauses asetsevad ja mis millega seos-
tub, näiteks ostukuupäev, aga selle ostu kuupäev. Kas see kõik tuleks lisada vastu-
sesse? Kuidas üldse vastata? Püüdsin jälgida ja järgida põhimõtet, mille järgi panen 
esimesena kirja vastuse, seejärel selgitan. Seda kahel põhjusel. Esiteks, kui peaks 
juhtuma, et küsijal on kiire, näeb ta vastuse ikka ära; teiseks seetõttu, et ta ei peaks 
ise hakkama minu põhjendusest vastust tuletama ega mõistatama.

Raske on siis, kui soovitakse teada, kuidas midagi kirjutatakse, ent konteksti ei 
anta. Näiteks küsiti mu käest kolmesõnalise fraasi suure ja väikese algustähe kohta 
ja uuriti, kas võiks ehk kuidagi teisiti sõnastada, aga puudus fraasi ümbritsev info. 
Nõnda on raske head (või üldse mingisugust) soovitust sõnastuse kohta anda. Mee-
nutab olukorda, kus tõlkijalt küsitakse mõne võõrkeelse sõna tähendust eesti kee-
les, kuigi sel sõnal võib olla – ja sageli ongi! – pea 20 tähendusvarjundit.

Kõige huvitavamas kirjas uuriti, kas on olemas sõna kohustustetundlik. Tähele-
panelik küsija osutas sellele, et viimasel ajal on ta järjest enam märganud töö-
kuulutustes just seda sõna, kuigi varem oldi kohusetundlik. Ilmselt pole sellele ühest 
vastust. Nii kirjutasingi, kuidas on võimalik (tegelikult ilmselt ainuvõimalik), et seda 
kasutatakse tähenduses ’kohusetunnet omav’. Et keeletunnetus on aga muutumas, 
ei tajuta ilmselt seal taustal sõna kohustus. Sellegipoolest on huvitav, et sellest on 

tehtud mitmuslik sõna. Teisalt võiks seda kasutada 
ka tähenduses ’tunnetan oma piiri ega võta liiga 
palju kohustusi’ – olen kohustustetundlik. Sõna, 
mis võiks ehk kuulutada uue töökultuuri algust?

Sain esimesel nädalal kirja, kus küsiti, kas lisatud teksti on võimalik tõlgendada 
nii. Nentisin, et loogiliselt võiks tõesti nii olla. Sealjuures tunnistasin, et esimest 
korda lugedes ei saanud ma päris hästi aru, mida oli täpselt mõeldud. Ütlesin aga, 
et kui soovitakse kindlalt, et saaks nii tõlgendada, siis võiks sõnastada teistmoodi, 
ja pakkusin isegi võimaliku variandi. Sinnapaika see jäigi, kuni ... Uue nädala alguses 
tuli keelenõu postkasti kiri, mille pealkirjas oli minu nimi ja kus sooviti (taas) täp-
sustada mu vastust. Kõht kippus krampi. Esiteks, ma olin juba pakkunud võimaliku 
lahenduse täpselt samale murele. Teiseks, üha enam hakkas tunduma, et see pol-
nud enam „lihtsalt“ mitmeti mõistmine, vaid võimalik vaidlusjuhtum. EKI veebilehel 
kirjutatakse selgelt: „Eksperdiarvamust ei anta küsimustes, mis on kohtus arutlusel 
või tõenäoliselt võivad sinna jõuda, juhul kui küsijaks on üks vaidlev pool.“ Selliste 
kirjade eest meid ka hoiatati, ka selle eest, et teinekord võib niisugune olukord olla 
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väga osavalt ära peidetud. Kuigi ma esimest vastust kirjutades korraks mõtlesin 
sellele, näis see kiri siiski üsna süütuna. Ilmselt eksisin, sestap ka samasisuline täp-
sustav küsimus ja minult omakorda vastus, et keelenõu pole käsitatav ekspertiisina. 
Küllap leppis ta vastusega, sest rohkem ta ei kirjutanud.

Tarbetud reeglid? Aga materjalid?

Juhtus ka seda, et kirjutati „vaatasin siit ja vaatasin sealt, aga kahjuks – aru ikka 
ei saa“. Mõnikord tuli siiski viidata kas ÕS-ile või EKI ühendsõnastikule Sõnavee-
bis. Muidugi võib alati küsida, ent kui näed, et küsija võiks allikatega kursis olla ja 
peakski, sest nendele on ka varem viidatud, siis muutub meel küll nüriks. Kas pole 
siis allikad piisavalt selged? Või on probleem kusagil mujal?

Nii ja naa. Minu rõõm alustava keeletoimetajana seisneb selles, et kipun ise üsna 
paljusid asju üle vaatama. Jättes kõrvale tõsiasja, et see võtab meeletu aja, olen nii 
mõnigi kord materjale silmitsedes kimbatuses. Muidugi mõistan, et käsiraamatu-
tesse tulebki koondada võimalikult üldine reegel ja 
levinumad erandid. Kuid keel, mida inimesed kasu-
tavad, ei ole sageli nii lihtne, vaid võluv just oma 
keerukuses. See tähendab, et käsiraamatud võivad 
kahjuks viia ka ummikusse.

Kas korduvad küsimused ilmestavad liigkeerukate reeglite probleemi? Tugine-
des sellele ajale, mil mina keelenõu andsin, ma seda ei väidaks. Sageli on võimalik 
ühte väljendit kirjutada nii kokku kui ka lahku (nt lahtilõikamata ~ lahti lõikamata 
sidrun), lisada koma või jätta see ära (Täna, 20 aastat hiljem_). Palju tekitab sega-
dust kui ja nagu komakasutus. Teadupärast koma ei tule, kui on tegu võrdlusega; 
koma lisatakse, kui järgneb kõrvallause. Kõrvallauset näitab verbi ehk tegusõna 
pöördeline vorm. Kui sõnadele kui või nagu järgneb verbi käändeline vorm, siis on 
komakasutus vaba, ehkki eelistatud on komata kasu-
tus. Kuid kas nii saab vastata? See tugineb eeldusele, 
et küsija teab, mis on verb ning mis on pöördeline 
ja käändeline vorm. Verbi esitatakse sageli aga ma-
infinitiivina, nagu uinutama, mis ise ongi käändeline 
vorm. Selgub, et nii ikka ei saa vastata. Ehkki veebis on palju materjale, siis on need 
sageli üsna keeruliselt sõnastatud ja nõuavad suuri eelteadmisi, et neist läbi närida. 
Mõtisklen ise sageli selle üle, et kui on lubatud nii ja naa, siis kas see on võimalus 
otsustada või külvab pigem segadust.

Keel, mida inimesed 
kasutavad, ei ole sageli nii 
lihtne, vaid võluv just oma 
keerukuses.

Materjalid on sageli üsna 
keeruliselt sõnastatud ja 
nõuavad suuri eelteadmisi, 
et neist läbi närida.
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Lõpetuseks

Olen tänulik, et mulle selline võimalus osaks sai. Kuid mis on eesti keeles ikkagi 
rasket? Eks igaühel on oma kivi, mille taha ta komistab. Arusaadavalt tuli hunnik 
ortograafiaküsimusi, mis võib-olla pisut taanduksid teistsuguse õpetamisviisi ja 
lihtsamate, vähem erialaterminiliste kirjelduste ees, eriti siis, kui need on mõeldud 
laiemale publikule. Kuid vastus küsimusele näib põgusa kogemuse põhjal olevat 
see, et eesti keeles on raske väljendada end nii, et suhtluspartner saaks aru, mida 
mõeldakse. Viimaks teenib sama eesmärki ju ka ortograafiareeglistik. Oskus omi 
mõtteid ja tundeid sõnastada on aga hoopis teine teema.

Karet Eesmäe Kristjan Jaak Petersoni monumendi juures
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ÕS 200

MARGIT LANGEMETS, juhtivleksikograaf, tänapäeva 
eesti keele osakonna juhataja, Eesti Keele Instituut 

Kolm aastat tagasi, 2018. aasta hilissügisel ilmus uus õigekeelsussõnaraamat 
ÕS 2018. Ühes Eesti Vabariigi ja eesti kirjakeele tähtpäevaga tähistasime ka ÕS-i 
enda sajandat aastapäeva. Esitlusel sõna võtnud ÕS-i toimetaja Maire Raadik soovis 
ÕS-ile pikka iga – tulgu ka ÕS 200.

Kahtlemata ta tuleb. Aasta on siis 2118. Väga põnev on mõelda, mida ta sisal-
dab ja milline välja näeb. Ehk võime pisut tulevikku aimata, kui uurime minevikku. 
Pilti aitab kujustada ÕS 2018 ise, mille veebilehel on uudishimulikel hõlpus heita 
pilk sajandi taha – piisab, kui märkida oma soov linnukesega. Vaatasin võrdlevalt 
juhuslikult valitud tähe, r-iga algavaid sõnu. Mis hakkas silma? Kõigepealt pisut 
ehk ootamatu, aga ... tühjus. Suur tühjus. ÕS 1918-s on ÕS 2018-ga võrreldes sõnu 
väga kasinalt: puuduvad sümbolid ja tähised (R, Ra), kohanimed (Raadi, Rabat), kõik 
raadio-sõnad, paljud muud tehnikasõnad (raakel, raal), ülekantud sõnad (raamatu-
koi), paljud tuletised (raamistus, raamistik), eluolusõnad (raamen) jne. Kui nüüd 
mõelda 100 aastat edasi, on pilt ilmselt üsna sarnane: ÕS 2018-s valitseb sama-
sugune tühjus ÕS 200-ga võrreldes. Puuduvad kõik sõnad, mis pärast seda keelde 
on tulnud ja tulevad, ning paljud nüüdsed sõnad on unustusse vajunud. ÕS-ist puu-
duvad juba praegu paljud meie aktuaalsed igapäevasõnad eesotsas koroona-sõna-
dega, lõpetades taliibi-/talibi-sõnadega.
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Teisena jäi vana ÕS-i lehitsedes silma, et sõnakujud muutuvad: enne oli radama, 
nüüd rajama, enne ženii, nüüd geenius, enne taalder, nüüd taaler, enne õkwus, 
nüüd õiglus; mõned sõnad on hoopistükkis kaotsi läinud: rahutasa (’rahulikul kom-
bel’), raisuline (’kahjulik, laostav’), rage (’liiva-, soolatera’), õilitsema (’õitsema’), 
jaamaline (’postipoiss’), laamima (’koristama, tühjendama’). Kuidas võivad välja 
näha mõned meie praegused sõnad ÕS 200-s? Kas seal leidub antivakser või anti- 
vaktser? Kas ÕS 200 on hüljanud ka paljud tänased ÕS-i sõnad?

Kolmas mulje oli, et ÕS on saanud täitsa teiseks – see pole enam napp sõnaloend, 
vaid on sisuldasa kõvasti tüsenenud. See muutus algas koos ÕS 1999-ga. Uut tüüpi 
ÕS-i üks promootoreid oli Henn Saari, kes 1970.–1980. aastatel unistas „keeleter-
vissõnastikust“ (Saari 2004: 97-98 jj), kust leiaks vastuseid küsimustele, mida kee-
letarvitajad kõige sagedamini esitavad, kus „öeldaks, kas see või teine võõrmõju on 
hea või halb“, õpetataks uudissõnu kasutama. Saari leidis, et miks inimene „peaks 
otsima neljast või viiest kohast, kui kõik vajalik võib olla ühtede kaante vahel koos“. 
Ühtede kaante all mõtles ta mõistagi ÕS-i. „ÕS-i kaudu ja kõige kaudu, mis ÕS-i 
juures ja ümber, saame kõige paremini oma rahvaga kontakti.“

Saari toonane mõte on ootamatult päevakohane ka nüüd: ka meie soovime, et 
kõik vajalik oleks ühes kohas, täpselt samamoodi „ÕS-i juures ja ümber“ – nimelt EKI 
ühendsõnastikus Sõnaveebis. ÕS 200 ja EKI ühendsõnastik on tõenäoliselt oma vahel 
tihedalt kokku põimitud, otsekui yin ja yang või Tipp ja Täpp. Ühe poole roll on kirjel-
dada, milline keel tegelikult on, registreerida sõnad ja tähendused, mis rahva suus 
kasutusel, anda nende kohta esmast infot, näiteks näidata sünonüümide või teata-
vate muutevormide sagedusandmeid. See on ju juba väga hea info teksti koostajale: 
ametikeele jaoks aitaks see valida tavalisema ehk sagedama, ilukirjanduse või 
essee jaoks huvitavama, harvema sõna. Teise poole roll on aidata keelekõnelejal eri 
olukordades valikuid teha, otsustada ühe või teise sõna või väljendi stiilisobivuse 
üle, hoiatada kehvade laenude või moodustiste eest ning vaat et kõige tähtsam – 
selgitada ja põhjendada, miks nii on. Sedalaadi infot on seni kõige rikkalikumalt pan-
dud ametniku soovitussõnastikku, iseäranis on ametikeele tarvitajatele ja toime-
tajatele meeldinud väljapakutud sõnakasutusvõimalused. Just seda osa on plaanis 
kasvatada ka ÕS 200 jaoks. Ühe sõna najal on väga keeruline, kui mitte võimatu 
otsustada mõtte arusaadavuse ja teksti kenaduse üle, sõnad on omavahel seotud 
nagu seeneniidistik. Üheskoos võivad sõnad heliseda, aga ka narrilt kõliseda, nagu 
Tammsaare on ütelnud.

Läheme nüüd konkreetsemaks ja vaatame, mida praegu EKI-s teeme, et ÕS 200 
tuleks.
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Keeleuurimine ja ÕS-i soovitused

Kõigepealt mainin 2019. aastal alanud teadusprojekti „Eesti keele sõnavara ja kor-
raldus: deskriptiivne ja preskriptiivne vaatenurk (01.01.2019−31.12.2022)“, mille 
tulemusi oleme lubanud kajastada järgmises ÕS-is (ÕS 2025). Suures osas tähendab 
see seniste ÕS-i sõnasoovituste ülevaatamist ja võimalikku ajakohastamist. Kuidas 
me seda teeme? Lühike vastus on, et teaduslikult uurides. Keeleuurimise teeb tea-
duslikuks keeleteooriast lähtumine, teooria määrab nii selle, kuidas keelenähtusi 
uuritakse, kui ka selle, mida uuritakse. Meie lähtume kasutuspõhisest keeleteoo-
riast (nt Diessel 2007, 2017), uurime sõnavarakasutust, jälgime sagedusandmeid, 
et tuvastada objektiivset keelenormi, samuti võimalikke keelemuutusi. Püüame 
aru saada, „/k/as reegel valitseb keelt või keel reeglit“ (Saari 2004: 140). Kasutame 
eesti keele tekstikorpusi, mis nüüdsel ajal on nii mahukad, nagu need kunagi varem 
pole olnud (tekstikorpused täienevad igal teisel aastal). Äsja avanes koostöös Eesti 
Rahvusraamatukoguga võimalus koguda ilukirjandustekste, neid, mis on vabanenud 
autoriõiguste kaitse alt, ehk romaane, novelle ja jutustusi 20. sajandi algusest kuni 
1970. aastani.

Senine uurimine on näidanud, et mitmed reeglid tuleks ümber teha, eeskätt 
need, mis ei ole enam (või pole kunagi olnud) kooskõlas kirjakeele rahvalikkusega 
(Saari 2004: 69). Teame nüüd, et kirjakeeles väga elujõuline vabandama on oma 
tähendused, sh keelekorralduses pikalt tõrjutud tähenduse ’andeks paluma’, saa-
nud sajandite jooksul saksa keele mõjul (L. Raadik 2020). Just see tähendus on 
kirjakeeles kõige levinum. Nõnda oleme uude ÕS-i (EKI ühendsõnastikus) lisanud 
selgituse, et see tähendus on kirjakeeles täiesti vastuvõetav (vt rubriiki „ÕS soovi-
tab“). Samuti teame, et üldkeele sagedamate paronüümide puhul pole keelekor-
raldajate ja kooliõpikute suunatud vahetegemine lähedaste tähenduste vahel vilja 
kandnud: väga vitaalne on kirjakeeles enamus tähenduses ’suurem osa’, vast tähen-
duses ’ehk, võib-olla’ ja vahest tähenduses ’mõnikord’ ning järgi ühendverbides (nt 
järgi vaatama). Erinev domineerib ülekaalukalt eri ees igas tähenduses. Ainsana on 
tänapäeval harvem õieti tähendus ’õigel moel, mitte valesti’, aga keeles elab edasi 
temagi. (Lähemalt Risberg, Langemets 2021) Nende paronüümide kohta lisame EKI 
ühendsõnastikku lähiajal samuti selgituse. Mati Hint (2002: 39) ongi väitnud, et süs-
teemina pole tähendusi võimalik lahus hoida. Ka keeletoimetajad on toonud välja 
kümmekond sõna (mh kaasaegne), mille juurdumata tähendussoovitustest võiks 
loobuda.
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Maire Raadiku uurimuse toel (2021) on suur hulk sõnu, mis kirjakeeles varieeru-
vad kord nominatiivse, kord genitiivse esiosaga, kuulutatud võrdväärseteks varian-
tideks, näiteks džässmuusik ja džässimuusik, eksperdirühm ja ekspertrühm, siidkleit 
ja siidikleit. Viimase juures on selgitatud ka oskuskeele mõistesüsteemi tava. Ka 
oskuskeel ei tohiks üldkeelest rohkem eralduda, kui täpse väljenduse ja eriala huvid 
seda nõuavad (Saari 2004: 70). Paljude sünonüümidega pesade puhul on hea, kui 
vähegi võimalik, osutada oskuskeele eelistusele. Ka sääraseid ÕS-i soovitusi on juba 
üksjagu, näiteks kolmiku simmondsia ~ jojoobi ~ jojoobipõõsas juures on selgitus: 
„Botaanika eelistermin on jojoobipõõsas.“ Muidugi, mida rohkem terminibaase 
Sõnaveebi portaali juurde tuleb, seda vähem ehk peab ÕS terminiasju üle selgitama – 
näiteks kirjakeeles käibivate variantide must sõstar ja mustsõstar puhul saab toe-
tuda ka infole, mida pakub aianduse terminibaas: must sõstar. Ehk Saari sõnadega: 
terminibaasid on „ÕS-i juures ja ümber“. Tohutu hulk pesi on ja jääb ilma igasuguse 
kommentaarita, näiteks kuidas valida variantide navigaator, navigatsiooniseade, 
naviseade ja navi vahel või kronsteini, toendi ja nõjase vahel? Selline variantsus üld-
juhul arusaamist ei sega, samas on kooliõpetajate, ka keeletoimetajate suust kõla-
nud soov, nagu peaks alati üht kuju eelistama. Ei pea. Keelevabadus on keeruline!

Kokku oleme EKI ühendsõnastikku nüüdseks lisanud umbes 1500 ÕS-i soovitust. 
Eesti Keeletoimetajate Liiduga oleme kokku leppinud, et hakkame soovitustest 
tegema regulaarseid ülevaateid (vt 07.07.2021 teadet EKI keelenõu lehel). ÕS-i infot 
täiendavad varsti omakorda otselingid EKI teatmikule ehk eesti õigekeelsuskäsiraa-
matule (avaldame kevadel 2022). See on süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena 
hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm. EKI teatmik hõlmab 
ka 2019. aastal valminud õigekirjareeglistikku.

Uued sõnad ja tähendused

Uued sõnad ja tähendused on meie rõõm ja mure ühekorraga. Neid saame lisada 
väga paindlikult, see on veebisõnastiku üks suuri voorusi. 2021. aastal oleme 
seni registreerinud 170 sõna, näiteks abieluvõrdsus, digikoristama, ingelinvestor, 
koroona pass, mikrokraad. Ühendsõnastikus on neile lisatud tähis „UUS (2021)“. 
Palju nõudlikum ülesanne on osata hinnata uue tähenduse väärtust ja asjakoha-
sust. Tähendused jõuavad meieni enamasti inglise keele mõjul, ent keeleteadlased 
peaksid läbi nägema, kas uue tähenduse taga on näiteks mingi üldine tähenduste 
kujunemise seaduspära (nt metafoor, metonüümia). Kui on, siis sellist tähendust 
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tõrjuda on üsna lootusetu ettevõtmine. Diisli puhul töötab näiteks just metonüü-
mia: sõna tähistab ühtaegu nii mootorit, selles olevat kütust kui ka sõidukit, mis 
sel viisil sõidab. See on universaalne printsiip. Täpselt samal viisil tähistab klaas nii 
materjali, sellest tehtud jooginõu kui ka selles olevat joogikogust.

Aga kuidas suhtuda sellesse, et räägitakse loomade adopteerimisest? Meie tun-
neme seda võõrsõna eeskätt lapsendamise tähenduses, ja loomade lapsendami-
sest ju ei räägi. Või räägime? Igatahes näeme tänapäeval lauseid, nagu „Varjupaigad 
innustavad sõbrakuul kasse adopteerima“ või „Koera adopteerimine maksab 50 
eurot“. Kas see on seesama (lemmik)loomade isikustamise nähtus, mille üle hiljuti 
arutasime eutaneerimise puhul (Paet, Raadik 2021), või on see hooletu ülevõtt ing-
lise keelest? Kuidas peaks siis loomade kojutoomisest rääkima: võtsin varjupaigast? 
sain? tõin? päästsin? Need on naabersõnad, mida tekstikorpusest leida on. Sellised 
uued tähendused oleme oma baasis jätnud ootele, jälgimisele, et otsustada nende 
üle veidi hiljem. Äkki ongi loomade „lapsendamise“ kohal väljenduslünk, kuivõrd 
loomade pereliikme staatus on meie elus juba ammu ülitähtsal kohal. Ka laenamist 
(ja sulandamist, mugandamist) on keeleteadlased pidanud keele avatuse ja elujõu 
ilminguks (Hint 2002: 40).

Lõpetuseks

Keel muutub, kõik muutub, ka ÕS muutub. Muutused saavad alguse paljudest eri-
sugustest, vahel ootamatutest asjaoludest: prestiižse inimese keelekasutusest, 
keele veast, keelekontaktidest, keele enese süsteemist. Kasutuspõhine teooria 
ütleb, et keele struktuur sünnib keelekasutuses.

Ka emakeelt peab surmani õppima, on ütelnud Tammsaare: „Õpi uut ja unusta 
vana!“ Tema kokkuvõte on justkui otse võetud kasutuspõhisest teooriast: „Lõpuks 
on ainuke õige vorm ometi see, mida tarvitama hakatakse, tulgu ta keeleteadlase 
katlast või maamehe sepikojast.“ (Tammsaare 1988: 220, 222)

Keelemaailm on täis elurõõmsat elurikkust, ainult avasta ja imesta! ÕS 200 juu-
rest ja ümbert leiab keelekasutaja nutikaid näpunäiteid, kuidas orienteeruda palju-
des keelevariantides ja teha parimaid valikuid eri suhtlussituatsioonides. Sealt leiab 
ta ka enda rahvaliku kirjakeele.
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Küllakutsekampaaniast osalejate pilgu läbi

MIREL PÜSS, liidu tegevliige

29. novembril 1929 tegi Emakeele Selts otsuse keeletoimetaja ameti loomise kohta. 
90 aastat hiljem kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium kogu 2019. aasta eesti 
keele aastaks, Eesti Keeletoimetajate Liit algatas aga kampaania „Kutsu keeletoime-
taja külla!“. Seega on keeletoimetaja amet juba 92-aastane, küllakutsekampaaniat 
on korraldatud neli korda.

Oktoobris-novembris toimunud kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“ ees-
märk on jäänud samaks: tutvustada keeletoimetaja pisut salapärast tööd ja viia 
mõistmine keeletoimetaja kaasamise vajalikkusest järjest rohkemate organisatsioo-
nideni.

Sel korral osales kampaanias 14 keeletoimetajate liidu tegevliiget, kellest neli 
tegid seda esimest korda. Ka abi sai pakkuda 14 organisatsioonile, neist 13 andsid 
oma osalemissoovist teada juba kampaania esimese kahe nädala jooksul. Viimane 
osaleja haaras võimalusest kohe, kui viimasest vabast kohast oli avalikult teada 
antud. Osalejate seas oli üheksa ettevõtet, kolm vabaühendust ja üks sihtasutus.

Martin Mironov ja Helin Kask
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Iga osaleva organisatsiooni kohta toimetati viie lehekülje jagu teksti ning pakuti 
tund aega keelenõu. Nagu ikka, tasustas keeletoimetajate tööd Haridus- ja Teadus-
ministeerium, ent küllakutsujatele oli teenus tasuta.

Selle artikli kirjutamise ajal kampaania alles kestab ja seetõttu pole ka kokku-
võtlikke andmeid võtta, kuid palusin avaldada mõtteid nendel keeletoimetajatel ja 
klientidel, kelle jaoks on kampaania juba läbi saanud ehk kelle tekstid on toimetatud 
ja kellega kohtuminegi peetud. Minu palvele vastas kolm keeletoimetajat ja kolm 
klienti, toimetada tuli nii kodulehe-, reklaam- kui ka mängukaartide tekste.

Ükski klient ei olnud sellest kampaaniast varem kuulnud, ent otsus osaleda sün-
dis samal päeval, kui Facebooki vahendusel sellest teada saadi.

Martin Mironov OÜ-st FlightClaims ütles, et oli oma avalike tekstide selgeks ja 
korrektseks vormimisel juba mitu aastat soovinud kasutada keeletoimetaja abi, kuid 
ta polnud seni siiski suutnud esimest sammu astuda. Mironov on keeletoimetajale 
väga tänulik, öeldes: „Sain näiteks teada, kuidas peab lauseid üles ehitama nii, et 
neid oleks lihtne lugeda ja edasiantavast mõttest kerge aru saada.“

Kristina Tamme Sisemise Rahu MTÜ-st ajendas osalema aga teadmine, et ta teeb 
palju keelevigu ning kirjutab keeruliste lausetega. Tamm ütles: „Õppisin kampaania 
käigus sõnastust lihtsustama ja vähem rämpssõnu kasutama,“ ning lisas, et polnud 
varem ka arvuvahemike märkimiseks kasutatavast kuni-kriipsust midagi kuulnud. 
Nüüd teab ta suisa sedagi, millal sobib side- ja millal mõttekriips.

Kristi Kartus ja Killu Mei
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Evelin Kivimaa ja Kristina Tamm

Ka OÜ Coco Games juhatuse liikmele Kristi Kartusele olid kriipsupikkused ja  
tühikuvajadus uued avastused, nagu ka see, et „päris palju on juhtumeid, kus võibki 
mitut moodi mõnda sõna, sõnaühendit või kirjavahemärki kasutada ja alati kindlat 
reeglit ei olegi“.

Vastanud klientide hinnangul jääb keeletoimetaja panus valmistekstis 15 ja 50 
protsendi vahele. See arv sõltub eelkõige algteksti keelelisest tasemest. Kaks kol-
mest vastanust plaanib tulevikuski keeletoimetajaga koostööd teha, sest „see aitab 
tõsta teenuse väärtust“, nagu märkis Kristina Tamm. Kristi Kartus rõõmustas, et 
õnneks on päris palju keelematerjali internetis vabalt kättesaadav ja edasine koos-
töö sõltub eelkõige ajalistest võimalustest. „Kindlasti võtab professionaalil tekstide 
ülevaatamine ja parandamine kordades vähem aega ja saab ka ilmselt 100% kor-
rektne. Ise tehes aga võib ikka mõni viga sisse libiseda ja kõikide algustähtede, kirja-
vahemärkide jms ülekäimine on väga ajamahukas töö,“ nentis ta.

Keeletoimetaja Killu Mei jaoks leidis taas kinnitust tõsiasi, et keeleabi otsivad 
pigem need, kel omal juba üsna hea keeletunnetus. Teisalt ei ole n-ö tavainimene 
keeleallikatega pahatihti eriti hästi kursis, mistõttu kulus suurem osa kohtumisest 
keeleabiallikate tutvustamisele. Ka ühtlustamisvajadust tuleb endiselt toonitada.

Helin Kasel oli värskendav näha, et klient on ise oma tekstide ja keeleoskuse 
parandamisest väga huvitatud, mitte ei võta keeletoimetamist kui tüütut kohustust, 
mida tehakse pelgalt selleks, et peab, mitte selleks, et on vaja või kasulik.
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Aga kampaaniast ja kohtumisest võib olla ka teistsugust kasu. Näiteks Evelin Kivi-
maa oli rõõmus, et klient tutvustas talle mugavat sülearvuti alla pandavat kirjutus-
alust, mille Kivimaa hiljem endalegi soetas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik vastajad jäid osalemise ja keeletoimetaja tööga 
väga rahule ning loodetakse kampaania jätkumist ka tuleval aastal. Keeletoimeta-
jad on esile tõstnud kampaania kiiret ja ladusat korraldust ning maininud kliendi-
kohtumist kui toredat vaheldust, mille käigus tekib haruldane võimalus silmast 
silma kliendiga asju arutada. Harjumatu ainevallaga töötamine tirib mugavustsoo-
nist välja, paneb endas rohkem kahtlema ja sunnib kontrollima ka asju, mida end 
une pealtki teadvat arvatakse.

Kliendid on aga väga tänulikud hea enesearenguvõimaluse eest, sest rohkelt lei-
dus asju, mida ise märgata ei osatud. Kartust kurvastab, kui palju vigases eesti kee-
les postitusi tänapäeval sotsiaalmeediast või selle mõjul leiab. Samuti tunnistati, 
et alles nüüd saadakse aru, mida keeletoimetaja päriselt teeb. Eks olnudki see ju 
kogu kampaania üks peamistest eesmärkidest. Niisiis võib ka seekordse küllakutse-
kampaania igati kordaläinuks lugeda.
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Miks meile meeldib keeletoimetada?
• Me saame maailma parandada.

• Tekstitöö on mänguline ja loov, oleme keelekunstnikud.

• Tööd saadab pidev isiklik areng.

• Nuputamise käigus saab avastada autori mõtet. 

• Kogeme kõiki tundeid meeleheitest rõõmuni.

• Tutvume eri valdkondadega. 

• Oleme sõltumatud tööajast ja -kohast. 

• Saame tutvuda uute inimestega. 

• Ületame ennast. 

• Õpime end kehtestama, aga ka klientidega suheldes alandlikud olema.

• Harjutame paindlikkust.

• Hoiame üleval tsunfti au.

• Arendame ärilist riskijulgust.

• Saame teha midagi päriselt valmis, tunda saavutatust rõõmu ja rahulolu.

Kirja pannud ÜLLE SIHVER koos keeletoimetaja positiivse kuvandi rühmatöö 
liikmetega liidu suvepäevadel.

SUVEPÄEVADSUVEPÄEVAD 2021 2021
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Istuv töö? Täna mitte! Alati on midagi juurde õppida.
Foto: Merily Šmidt

„Kuda sa, lilleke, siia sattusid?“ (filmist 
„Siin me oleme“). Foto: Ann SiimanKas me oleme ikka õigel teel? Foto: Ann Siiman

Toimetajate tavaline reaktsioon teksti 
kättesaamisel. Foto: Merily Šmidt

Keelekangast parandamas.
Nurgad puha vormist väljas,
keskpaik kulund läbi,
servad justkui narmendaks,
no kas ei ole häbi?
Foto: Merily Šmidt



 

Järgmine peatus … Õigekeele!  Foto: Kairi Tamuri

[Järgmine tekst ei sobi 
alaealistele ega nõrga-
närvilistele. Katses 
osalesid elukutselised 
keeletoimetajad, palume 
seda avalikus keele-
ruumis mitte korrata!]

Ambitsioonikat lähe-
nemist ehitustege-
vuse osas teostatud 
võtmeväljakutsele 
tagas edu!

Foto: Riina Reinsalu

Lugu sellest, kuidas 
projektijuht, tõlkija, 
toimetaja, küljen-
daja, erialaspetsia
list, trükkal ja 
kirjas taja üritasid 
kliendile meele järele 
olla. Draama mitmes 
vaatuses.

Foto: Merily Šmidt

Keeleämblikel on kiire, emakeel ju vajab piire!
Foto: Merily Šmidt

Fotode allkirjad:
Kaspar Müürsepp
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Vikipeedia ja neljandad keeletoimetamistalgud

IVO KRUUSAMÄGI, vikipedist

Terviklike eestikeelsete tekstikogumite seas on Vikipeedia üks suuremaid ja kõige 
rohkem loetuid. Iga päev vaatab Vikipeedia materjale mitusada tuhat inimest. 
Lisaks otsesele mõjule lugejaskonna keeletaju ja teadmiste pagasi kujundamisel on 
sellel märkimisväärne kaudne mõju. Veebientsüklopeediale toetuvad oma töös ju 
ajakirjanikud, õpilased võtavad sellest eeskuju ning seda kasutatakse isegi arvuti-
tele eesti keele õpetamisel.

Mis tahes vead tuleb niisiis kiirelt leida ja tekstist välja triikida. Kui paberil on 
sisse lipsanud eksimuste korrigeerimine üpris tülikas, siis vikis pole see sugugi nii. 
Vikitarkvara on just nimelt nõnda seatud, et edukalt toetada kõiksugust muutmist. 
Iga liigutus on kohe üleval ning kogu viki koosnebki väikestest ja mitte nii väikes-
test muudatustest, mis aja jooksul kogunenud. Vikipeedia on enneolematult kiire ja 
samas kasutajale lihtne. 

Ei ole aga sellist teksti, mis ise ennast toimetaks, nagu pole ka sellist vikitarkvara, 
mis toimetajate abistavate käekesteta üksi toime tuleks. Eestikeelse Vikipeedia 
umbes 225 000 artiklit on iga päev kasvav tekstikogum, mille kvaliteedi tagamisel on 
asendamatu roll sisulisel, keelelisel ja vormistuslikul toimetamisel. Samas on suurim 
puudus just toimetajatest – neist, kes oskaksid ja julgeksid artiklite hooldamises 
kaasa lüüa.

Vikipeedia artikleid saab muuta kogu aeg. Võib lisada puuduva viite või paran-
dada sõnastust. Saab täiendada teksti pildi või uue teabega. Keelelist kohendamist 
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ootavaid artikleid on aga tuhandeid ja nii on vaja kaasata rohkelt inimesi. Appi tule-
vad keeletoimetamistalgud. Mis täpselt toimus aga 2020. aasta 1. detsembrist kuni 
2021. aasta emakeelepäevani?

Neljandad keeletoimetamistalgud peeti Tartu Ülikooli, Eesti Keeletoimetajate 
Liidu ja MTÜ Wikimedia Eesti eestvedamisel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 
toetusel. Osales 23 keeletoimetajat või toimetamishuvilist, kelle käe alt käis läbi 491 
artiklit. Kokku on kõigi nende nelja aasta jooksul toimetajakätt näinud 2416 artiklit!

Parimaid selgitas žürii koosseisus Ann Siiman (Tartu Ülikool), Külli Pärtel (Eesti 
Keeletoimetajate Liit), Sirli Zupping (Haridus- ja Teadusministeerium), Helin Kask 
(Tallinna Ülikool) ja Käbi Laan (Wikimedia Eesti). Auhinnafond oli 2750 eurot ning 
pandeemiaajale kohaselt kuulutati parimad välja Zoomis.

Talgute lühikeses ajaloos võitis teist korda Merily Šmidt ning teise ja kolmanda 
koha pälvisid Eve Sooneste ja Elisabeth Kaukonen. Kommunikatsiooni büroo Past ja 
Partnerid tunnustusmüksu sai Terje Lusik ning uue tulijana tunnustati Kaja Randamit 
Wikimedia Eesti eriauhinnaga.

Küsimusele, miks osaleda, oskavad vast kõige osavamalt vastata just talgulised 
ise. Näiteks Elisabeth Kaukonen leiab, et talgutel kaasalöömine avardab silmaringi 
ja lihvib toimetajaoskusi, ning Eve Sooneste tõstab esile võimalust tehtud muuda-
tusi uurida, mis lubab teistelt õppida. Terje Lusik hindab aga vabadust sekkuda soovi 
korral teksti olemusse palju julgemalt kui tavapäraselt võimalik.

2021. aasta talgute parimate väljakuulutamine. Ülevalt vasakult Eve Sooneste (II koht), Merily 
Šmidt (I koht), Elisabeth Kaukonen (III koht), alt vasakult Kaja Randam (parim uus tulija), Terje 
Lusik (IV koht). Kuvatõmmis



 

Vikipeedia roll hariduses ei piirdu ainult passiivse tarbimisega. Tuhanded õpila-
sed ja üliõpilased on Eestis nüüdseks koolitööna mõne artikli kirjutanud. Ka keele-
toimetamine vajab harjutamist. Vikipeedias saavad nii referaadikirjutamist harjutav 
koolijüts, algaja keeletoimetaja kui ka hobipiltnik tegutseda kõrvuti professionaali-
dega. Vahel võib teha vigu, kuid ühtlasi saab vigadest õppida. Toimetamist ootavad 
artiklid ei hakka sugugi otsa lõppema ning endiselt oleks appi vaja nii toimetamis-
huvilisi kui ka väljaõppinud spetsialiste. Siin tuleb küll selgitada, et suur toimetamis-
vajadus ei tähenda, et vikiartiklid oleksid erakordselt vigased. Pigem lähtub see 
tekstide tohutust hulgast ja pidevast muutumisest. Iga kuu lisandub kuni tuhat uut 
artiklit! Samas on eesmärk kõrvaldada kõik vead ja keelekonarused – ükski viga pole 
nii väike, et sel võiks lasta edasi kesta.

Entsüklopeedia kasv paisutab järjepidevalt meie võimalusi omas keeles teavet 
kätte saada, kuid kõrvuti uute tähemärkide lisandumise ja vanade muutumisega 
sirgub digitaalsete vagude vahelt aina uusi ja uusi keelevigu. Kõik need tuleb välja 
rohida, enne kui need jõuavad paljuneda. Nii jääb oodata juba järgmisi keeletoime-
tamistalguid, et taas ühiselt sorava eesti keele eest seista.
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A K T UA A L S E T

Toimetajaauhinna laureaati Mart Oravat 
kannustab huvi, mitte kohustus

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna 2021. aasta laureaat on Mart 
Orav. Ta on sündinud 1958. aastal, lõpetanud 1982. aastal Tartu Ülikooli eesti filo-
loogia erialal ja töötanud 1988. aastast ajakirja Akadeemia toimetajana, kus tema 
tööks on ilukirjanduslike ja teadustekstide toimetamine. Peale selle on ta toimeta-
nud hulga ajalooteoseid ja memuaare.

Laureaati küsitles AET KUUSIK

Mart Orav
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Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna on ellu kutsunud Eesti Kirja-
nike Liit ja Eesti Keeletoimetajate Liit, et tunnustada ja väärtustada ilukirjanduslike 
ja/või mõttelooalaste teoste toimetajate tööd. Toimetajaauhinna eesmärk on juh-
tida tähelepanu toimetaja panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keeleli-
sel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse 
pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Värsket laureaati interv-
jueeris Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevliige Aet Kuusik.

Olete toimetanud väga laia teemaringiga tekste. Millistega töötamine on olnud 
kõige õpetlikum ja mil moel?

Mu põhitöö viimase rohkem kui kolmekümne aasta jooksul ehk 1988. aastast on 
olnud ajakirja Akadeemia algupäraste ja tõlketekstide toimetamine humaniora ja 
2003. aastast ka socialia vallas, samuti töö ajakirja igas numbris ilmuva vähese ilu-
kirjandusosaga. Viie- või kuuekümne raamatu toimetamine (ja osalt ka koostamine) 
on olnud selle kõrval. Päris palju on neidki raamatuid, mille teksti olen toimetajana 
üle vaadanud, kuid kus mu nime sees ei ole (vahel ka õnneks, sest pole vastutanud 
lõpptulemuse eest), näiteks mitme raamatusarja puhul või omal ajal lühikest aega 
kirjastuses töötades. Minu toimetatud raamatud on enamasti olnud samuti teadus-
tekstid, kuid ka mälestused, artiklikogumikud jms, st laiemalt võttes algupärased 
eesti kultuurilooga seotud väljaanded. Otsest ilukirjandust, nii algupärast kui ka 
tõlkeid, olen toimetanud eelkõige Akadeemia jaoks.

Mõnda eriti õpetlikku teost esile tõsta ei tahakski, sisu poolest kuuluvad need 
peaaegu kõik selle sõna alla ning on niisugusena mulle isiklikult palju pakkunud. 
Olen ka raamatuid koostades ja toimetades täiesti teadlikult püüdnud kaasa aidata 
sellele, et – meie põhiseaduse preambuli sõnu kasutades – tagada eesti rahvuse, 
keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Selle tõukejõud on pärit juba üsna varajasest 
lapsepõlvest. Tõsi, viimase aja „moodsate“ ideoloogiliste voolude avalikus sängis on 
selleks vaja olnud appi võtta juba ka tahtejõud. 

Millised on olnud kõige meeldejäävamad hetked toimetajatöös?

Ma ei ole kuigi leebe toimetaja, autori aitamise asemel tema ideaalteksti poole 
püüdlemisel on tihti tulemuseks tekst, mida ma pean eelkõige iseenda jaoks võimali-
kult heaks. Loomulikult vaatavad autorid oma algupärase või tõlketeksti seejärel üle 
ja on hea meel, kui nad enamikku muudatustest aktsepteerivad, üksikasjades jääb 
viimane sõna muidugi autorile, kui see on põhjendatud. Seega ongi kõige meelde-
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jäävamad hetked need, kui autorid on oma tekstiga rahul ja ajakirja uus number 
on ilmunud või kui hoiad käes trükikojast tulnud raamatut ja see on täpselt selline, 
nagu oled seda teha püüdnud. Eks meelde jääb ka see, kui toimetatud raamat on 
trükikotta läinud nii, et pole kirjastuselt viimast faili näha saanud. Neid juhtumeid 
on olnud õnneks ainult mõni.

Mida peate toimetajatöös enda tugevaks küljeks ja kes on olnud teile suurimad 
eeskujud? 

Tugevuse kohta on raske endal midagi öelda. Vahest avarast huvist maailma vastu 
nüüd juba aastakümnete jooksul ladestunud teadmisi ning kogemust ja oskust teks-
tide sisulise poole kontrollimiseks paljusid tänapäevaseid võimalusi kasutada. Kuna 
minu toimetatud raamatute tekstid on enamasti seotud eesti kultuuriga ning see 
teema ring on olnud mu eluaegse huvi keskmes, on see mu töös olnud suureks abiks.

Vahel mõtlen sellele, kuidas oli üldse võimalik teadustekste toimetada ajal, mil 
polnud internetti, elektroonilisi andmebaase ega sõnaraamatuid, digiteeritud alli-
kaid jms. Tõsi, ilmselt oli siis ka autorite kasutatud üleilmsete allikate hulk väiksem 
ja ühesugusem ning seetõttu osalt ka näiteks meie raamatukogudes kasutatav, n-ö 
kohalike allikatega oli muidugi kergem. Akadeemia toimetus sai juurdepääsu inter-
netile üsna vara, kuid 1990. aastate alul tuli välismaiste allikate viiteid ikkagi käia 
kontrollimas ülikooli raamatukogu paberkartoteekide või mujal ilmunud bibliograa-
fiate abil, Eestis ilmunud trükisõnale tehtud viiteid või tsitaate vaadata aga neid 
väljaandeid kas ülikooli või kirjandusmuuseumi raamatukogus lihtsalt välja tellides. 
Kogu see internetiteenus on tänapäeval nii loomulik, et vihastad, kui mõni veebi-
lehekülg on liiga aeglane või mõne aja maas. Ja rahunedes oskad siis olla ikkagi 
tänulik ja loota, et see on ajutine probleem, nagu enamasti ka on.

Eeskujuks on olnud kõik loetud tekstid, millele ei sisu ega vormi poolest ole 
olnud vähimatki ette heita. Ja nende taga olevad suurepärased toimetajad ja nende 
toimetamiskultuur, mida kandsid nii Eesti vabariigi aegsed kui ka järgnenud oku-
patsiooniaja inimesed. Teadmisi ja kogemusi olen saanud aga kõigilt keeletoime-
tajailt, kellega koos olen töötanud, eelkõige kauaaegselt kolleegilt Triin Kaalepilt, 
kelle parandusi minu toimetatud tekstidele olen nüüd juba üle kolmekümne aasta 
näinud ning need tänulikult teadmiseks võtnud. Mida rohkem inimesi ühe tekstiga 
töötab, seda parem lõpptulemusele. Seetõttu olen alati pidanud vajalikuks, et mu 
kõrval oleks ka keeletoimetaja, kes annaks tehtule viimase lihvi. Akadeemias on veel 
see privileeg, et enne ilmumist loevad tekstid läbi ka peatoimetaja ja korrektor.
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Olete tegutsenud nii toimetaja kui ka keeletoimetajana. Kuidas te kirjeldaksite 
keeletoimetaja ja toimetaja töö erinevusi ja sarnasusi? Millal lõppeb üks ja algab 
teine?

Neil mõnel korral, kui olen nimetatud keeletoimetajaks, on see lihtsalt raamatu 
impressumi koostaja sõnastus, sest minu nime kõrval on ka teine ehk isiku oma, kes 
n-ö päris keeletoimetajana teksti vormi veel kord üle vaatas. Sisu- ja keeletoimetaja 
tööd vähemalt enda puhul ma aga eristada ei oska, sest need käivad koos. Eesmärk 
on ju teha tekst võimalikult korda nii sisu kui ka vormi poolest ja selle töö mõlemad 
küljed toetavad teineteist. Tartu Ülikoolist filoloogilise hariduse saanuna on mul sel-
les mõttes mõlema külje eelis. 

Mis on toimetajatöös kõige olulisem? 

Elukestev õpe. Ja huvi selle vastu, mida teed, mitte väline kohustus midagi teha.
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Väike vihik, tarkust täis
MARGUS ENNO, vabakutseline tõlkija

Kirjatöö vajadust on elu jooksul vist igal inimesel – kel vähem, kel rohkem. Hiljemalt 
koolipingis saab selgeks, et see, mismoodi sa teistega räägid, ei pruugi samal kujul 
paberile sobida. Kõnes on ju palju abivahendeid: hääletooni, näoilme ja kehakee-
lega saab väljendatavat mõtet alati täpsustada ja selgitada. Kirjapildis seda võima-
lust aga ei ole ja niisiis tuleb enese väljendamise viisidele natuke rohkem mõelda.

Kui edasi antav mõte on selge, tekivad kirjatehnilised küsimused. Õnneks on eesti 
keeles nende jaoks olemas päris palju abimaterjale, näiteks „Õigekeelsussõnaraa-
mat“ (ÕS), „Eesti keele seletav sõnaraamat“ (EKSS), Eesti Keele Instituudi keelenõu 
materjalid. Eesti keel on ju oma noorusest hoolimata väga rikas ja ennekõike paind-
lik keel, nii et on tore, et kogu selles võimaluste hulgas saab lugeda ka teadjamate 
inimeste arvamusi, kuidas üht või teist asja oleks eesti keeles paslikum väljendada. 
Üks selline on ka Helika Mäekivi koostatud „Keerukast klaariks. Kantseliit ja tema 
kaaslased“ (2020).1

Helika Mäekivi kantseliidivihik „Keerukast klaariks“
1 Keelehooldekeskuse väljaanded, 

https://portaal.eki.ee/koolitused/2880-keelehooldekeskus.pdf (14.12.2021).

https://portaal.eki.ee/koolitused/2880-keelehooldekeskus.html
https://portaal.eki.ee/koolitused/2880-keelehooldekeskus.html
https://portaal.eki.ee/koolitused/2880-keelehooldekeskus.pdf
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See väike vihik on kasulikku tarkust täis. Autor on oma nõuanded ja soovitused 
suunanud ennekõike ametnikele, et nad kasutaksid pahatihti arusaamatuks jäävat 
bürokraatiakeelt ehk kantseliiti vähem. See on kahtlemata asjalik eesmärk. Tegeli-
kult sobib seda vihikut kas või sirvida aga kõigil, kel vähegi kirjatöö vajadust: tõlkija-
tel, toimetajatel, õpetajatel, ajakirjanikel jne.

Lugeja enda avastamisrõõmu rikkuda tahtmata märgin vaid niipalju, et autor 
esitab vihikus 11 nõuannet ja soovitust, kuidas end paberil paremini ja ennekõike 
rohkem eesti keele moodi väljendada. Nii saab muu hulgas teada, kuidas vältida 
tarbetuid võõrsõnu, kuidas ainsus on eesti keeles sageli parem kui mitmus, et nimi-
sõnadest võib tekkida uputus jne.

Kõigi nende soovituste eesmärk on selge tekst. On ju ka eesti keele ruumis palju 
näiteks võõrkeeltest tõlgitud või mõjutatud materjale, mis võivad isegi võõristama 
panna – sõnad on nagu eestikeelsed, aga ikka ei saa aru, mida nendega öelda 
tahetakse. Mõnikord juhtub, et autor on vähemalt nime järgi otsustades küll ini-
mene, kel ei tohiks eesti keelega mingeid probleeme olla, kirjutab aga nii keeruli-
selt, et tema tegelikult lihtsa mõtte ülesleidmiseks tuleb viimasedki ajurakud krussi 
mõelda. Helika Mäekivil ongi paljude selliste olukordade puhuks kasulikke näpunäi-
teid. Eraldi lugedes võivad need jääda pisut segasekski, aga selle mure lahendavad 
ära ohtrad näited. Neid tasubki vist lugeda kõige tähelepanelikumalt, sest nende 
varal saab kiiresti selgeks, mis on nihkes ja kuidas saaks paremini.

„Keerukast klaariks“ on oma selge ülesehituse ja lugemist hõlbustava kujundu-
sega asi, mille kohta võib julgelt öelda, et väike pakend, aga suur sisu. Arvan isegi, et 
keeleinimestele võiks sellest saada kohustuslik erialakirjandus, kõigile teistele aga 
soojalt soovitatav lühiteatmik.
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K R O O N I K A

Keeletoimetajate liidu kroonika 2021
HELIKA MÄEKIVI, liidu tegevliige

2021. aasta oli keeletoimetajate liidul üks tegusamaid. Kokku saadi varasemast roh-
kem ja peamine temaatika oli keelekorralduses toimuv. Ka juhatuse koosolekutel oli 
Eesti Keele Instituudi sõnastikureformiga kaasnev pidevalt aruteluks. Mõeldi, mil 
viisil hoida liidus aastate jooksul saavutatut ja kuidas minna edasi. 

JAANUAR 2021

 Jaanuari alguses korraldas Helika Mäekivi keeletoimetajate hulgas keeleabi-
vahenditeteemalise küsimustiku. Vastajaid oli 63. Uuriti, milliseid allikaid keele-
toimetajad oma töös kasutavad ja miks, mida võiks muuta ÕS-i ja mida Sõnaveebi 
ühendsõnastiku juures ning mida arvatakse keelekorralduspõhimõtetest. Küsi-
mustiku eesmärk oli tutvustada liidu 17. seminaril Eesti Keele Instituudile keele-
toimetamistööd, selle vajadusi ja probleeme sõnastikureformi kontekstis.

Joonis 1. Küsimustiku esimene küsimus: milliseid keskkondi sa keeleteabe otsimiseks eelistad?
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 Aasta keeleteo kandidaadiks otsustati esitada ametnike, tõlkijate ja keeletoime-
tajate eriolukorraaegne koostöö veebilehe kriis.ee1 tekstide sõnastamisel.

 22. jaanuaril toimus 17. toimetajaseminar keelehoolde ja -korralduse teemal 
koos Eesti Keele Instituudi ning Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituu-
diga. Esinesid Arvi Tavast, Liina Lindström, Reili Argus ja Helika Mäekivi. Ettekan-
netele järgnes arutelu.

 Liidust lahkus kaks noorliiget.

 Juhatus pidas esimese koosoleku.

VEEBRUAR

 Ilmus liidu kolmas aastaraamat2. Raamatu peatoimetaja oli Riina Reinsalu, kollee-
giumisse kuulusid juhatuse liikmed ja Nele Otto-Luts. Käsikirja vaatas üle Kristel 
Ress, keeletoimetaja-korrektor oli Piret Joalaid ja raamatu kujundas Krista Saare.

 Juhatus pidas teise koosoleku.

Joonis 2. Küsimustiku kuues küsimus: mida muudaksid praeguste keelekorralduspõhimõtete 
juures?

1 kriis.ee, https://kriis.ee/ (22.12.2021).
2 Liidu kolmas aastaraamat, 

https://www.keeletoimetajateliit.ee/wp-content/uploads/EKL-2020.pdf (22.12.2021).

https://kriis.ee/
https://www.keeletoimetajateliit.ee/wp-content/uploads/EKL-2020.pdf
http:// Kriis.ee, https://kriis.ee/ (22.12.2021).
https://kriis.ee/
https://www.keeletoimetajateliit.ee/wp-content/uploads/EKL-2020.pdf
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MÄRTS

Lõppesid Vikipeedia keeletoimetamistalgud, mida korraldasid Tartu Ülikool, Eesti 
Keeletoimetajate Liit ja MTÜ Wikimedia Eesti. Liidust kuulusid žüriisse Ann Siiman 
(esimees), Külli Pärtel ja Helin Kask.

APRILL

 5. aprillil lahkus liidu auliige Linda Tinnu Targo, 60 aastat keele ilu eest oskuslikult 
hoolitsenud tõlkija, värsistaja ja keeletoimetaja, kelle nõtked ja musikaalsed teks-
tid on rikastanud iga eesti lugeja keelemaailma.

 11. aprillil tuli hüvasti jätta liidu auliikme Viivi Maansoga, Tallinna Ülikooli eme-
riitdotsendi, emakeeleõpetuse alustala ja hingega, kes arendas emakeeleõpetuse 
metoodikat, koostas õpivara ja juhendas põlvkondade kaupa emakeeleõpetajaid.

 21. aprillil esitas kuus organisatsiooni ja 12 eraisikut Eesti Keele Instituudile pöör-
dumise3, kus paluti selgust sõnastikureformi ajakava, põhimõtete ja mõju kohta. 
Liidu nimel kirjutas pöördumisele alla juhatuse esimees Helika Mäekivi, eraldi 
allkirja andsid liikmetest veel Reili Argus, Helin Kask, Mari Koik, Killu Mei, Urve 
Pirso, Kristel Ress, Hille Saluäär ja Riste Uuesoo.

 Juhatus pidas kolmanda ja neljanda koosoleku.

MAI

 20. mail edastas Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast vastuse4 21. aprilli 
pöördumisele.

 21. mail peeti veebis liidu üldkoosolekut, kus muu hulgas valiti uus juhatus. Senis-
test liikmetest soovisid Külli Pärtel ja Riina Reinsalu juhatusest lahkuda, jätkami-
seks andsid nõusoleku Helika Mäekivi, Airi Männik ja Ann Siiman. Üldkoosolek oli 
nende taasvalimisega nõus ja andis oma hääle uutele liikmetele Helin Kasele ja 
Rita Niinestele. 

Pärast üldkoosolekut toimus 18. toimetajaseminar, mis algas keeletoimeta-
mistalgute auhindade üleandmisega. Seejärel heitis Mari Koik pilgu seadusloome 

3 Pöördumine seoses EKI algatatud sõnastikureformiga, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/
poordumine-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/ (22.12.2021).

4 Vastus pöördumisele seoses EKI algatatud sõnastikureformiga, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/
varamu/vastus-poordumisele-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/ (22.12.2021).

https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/poordumine-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/
https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/poordumine-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/vastus-poordumisele-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/poordumine-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/#:~:text=ning%20soovime%20EKI%2D-,lt,-selgitusi.
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/poordumine-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/#:~:text=ning%20soovime%20EKI%2D-,lt,-selgitusi.
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/vastus-poordumisele-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/vastus-poordumisele-seoses-eki-algatatud-sonastikureformiga/
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kööki ning Riina Reinsalu ja Hille Saluääre juhtimisel arutati keelekorraldus-
põhimõtete ja uute sõnastike üle. Aruteluga paluti ühineda Eesti Keele Instituudi 
juhtivleksikograafil Margit Langemetsal, kes vastas keeletoimetajaid vaevanud 
küsimustele tund aega. Ajast jäi väheks ja nii lepiti kokku, et kohtutakse veel kord.

JUUNI

 Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut palus keeletoimetajate liidult soo-
vituskirja keeleteaduse uue magistriõppekava kohta. 1. juunil saadeti soovitus kiri 
koos ettepanekutega teele.

 6. juunil avaldas Sirp nii aprillikuise pöördumise kui ka Eesti Keele Instituudi 
direktori vastuse, millele lisandusid Kaarel Tarandi ja Aili Künstleri artiklid samal 
teemal. 

 11. juunil toimus 21. mai seminari jätkuna veebiarutelu5 Margit Langemetsaga. 
Teemat kajastas ka Sirp6.

 Senine juhatus pidas viienda ja kuuenda koosoleku ning 30. juunil pidas uus juha-
tus oma esimese koosoleku, mis oli järjekorras seitsmes. Koosolekul valiti juha-
tuse esimeheks tagasi Helika Mäekivi.

Helika Mäekivi toimetajaseminari staabis. Foto: Ann Siiman

5 Veebiarutelu Margit Langemetsaga Youtube’is,
 https://www.youtube.com/watch?v=ubAAdgUHfs8/ (22.12.2021).
6 Veebiarutelu kajastus Sirbis, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-

eesti-keeletoimetajate-liidu-juhatuse-esimees/ (22.12.2021).

https://www.youtube.com/watch?v=ubAAdgUHfs8
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-juhatuse-esimees/
https://www.youtube.com/watch?v=ubAAdgUHfs8
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-juhatuse-esimees/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-juhatuse-esimees/
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 30. augustil oli Tallinnas keeletoimetajate kutseeksam. Kvaliteedimärgi pälvisid 
kolm keeletoimetajat: Mariliis Sild, Maria Mölder ja Piret Joalaid. Eestis on nüüd 
12 kutselist keeletoimetajat. Kutseeksami teemal küsitles Sirbi keeletoimetaja 
Aili Künstler Helika Mäekivi7 ja Maria Möldrit8.

K RO O N I K A

Uued kutselised keeletoimetajad: vasakult Mariliis Sild, Maria Mölder ja Piret Joalaid. Kuvatõmmis

JUULI

 1. juulil saatis juhatus Haridus- ja Teadusministeeriumile tagasiside strateegi-
liste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi kontseptsiooni kohta. Süsteemi 
kavatsetakse uuendada ja partneritelt oodati selle kohta arvamust.

 Juhatus pidas kaheksanda koosoleku.

AUGUST

 14.–15. augustil toimusid liidu suvepäevad Taevaskojas. Kohaletulnuid oli 30 rin-
gis nagu ikka. Osalejatele esines Kaie Aruoja, kes rääkis kliendisuhtluse teemal, 
seejärel läbiti meeskonnatöökoolitus, käidi jalutamas ja lõpuks nauditi sauna-
õhtut. Järgmisel päeval sõideti kohaliku rongiga kanuumatkale, mille järel ootas 
maitsev toit.

7 Kutseeksamiteemaline intervjuu Sirbis Helika Mäekiviga, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/
varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-esimees/ (22.12.2021).

8 Kutseeksamiteemaline intervjuu Sirbis Maria Möldriga, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/
varamu/kas-keeletoimetaja-ameti-koht-on-ajaloo-prugikastis/ (22.12.2021).

https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-esimees/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kas-keeletoimetaja-ameti-koht-on-ajaloo-prugikastis/
https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-esimees/
https://sirp.ee/s1-artiklid/varamu/pealelend-helika-maekivi-eesti-keeletoimetajate-liidu-esimees/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kas-keeletoimetaja-ameti-koht-on-ajaloo-prugikastis/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kas-keeletoimetaja-ameti-koht-on-ajaloo-prugikastis/
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SEPTEMBER

 Tõlkijate päeval, 30. septembril anti Edvin ja Lembe Hiedeli auhind üle selleaasta-
sele laureaadile Mart Oravale. Pikaajaline toimetajakogemus, eruditsioon ja 
täpne eesti keele taju on teinud Mart Oravast toetava ning inspireeriva kaasa-
mõtleja nii autoritele kui ka tõlkijatele. Keeletoimetajate liitu esindasid žüriis Aet 
Kuusik ja Pilleriin Torim.

 Juhatus pidas üheksanda ja kümnenda koosoleku.

OKTOOBER

 Oktoobris algas taas kahekuuline kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“, mille 
raames said 13 keeletoimetajat tutvustada asutustele oma ametit. Nad toimeta-
sid tasuta kuni viie lehekülje pikkuse teksti tellija enda valikul ja andsid tunni jagu 
nõu kas toimetatud teksti kohta või mõnel muul keeleteemal. Kampaaniat vedas 
Brita Kaasik ja kommunikatsiooni eest hoolitses Mirel Püss.

 Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet strateegiliste partnerite 
nimetamise ja neile tegevustoetuse andmise korrale. Juhatus esitas oma soovi-
tused.

 Juhatus pidas 11. ja 12. koosoleku.

NOVEMBER

 5. novembril toimus 19. toimetajasemi-
nar9, kus keelekorraldajad Peeter Päll ja 
Maire Raadik tutvustasid Eesti Keele Insti-
tuudis valmivat EKI teatmikku10. Tutvustu-
sele järgnes arutelu.

 6. novembril sai liit suure au osaliseks: Eesti 
Emakeeleõpetajate Selts andis liidule aasta 
sõbra tiitli. Tänukirjas ütlesid õpetajad, et 
Eesti Keeletoimetajate Liit on organisat-
sioon, „mis seisab eesti kirjakeele normi ja Aasta sõbra tiitel. Foto: Helin Kask

9 19. toimetajaseminari salvestis Youtube’is, https://www.youtube.com/watch?v=1NaJx1ca7iY 
(22.12.2021).

10 EKI teatmik, http://www.eki.ee/teatmik/ (22.12.2021).

https://youtu.be/1NaJx1ca7iY
https://youtu.be/1NaJx1ca7iY
http://eki.ee/teatmik/
https://www.youtube.com/watch?v=1NaJx1ca7iY
http://eki.ee/teatmik/
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hea eesti keele eest, hinnates selle rakendamisel korda ja kvaliteeti“. Nad lisasid, 
et tiitel antakse „liidule, kus mõistetakse, et keel ei ole see, mis peab ainult vaba-
duste tõmbetuules lehvima, vaid ka see, kus selguse ja ilu huvides võib ja tuleb 
olla alalhoidlikum“, ning et „Eesti Keeletoimetajate Liit on emakeeleõpetajaid kaa-
sanud olulistesse aruteludesse, toetades nii emakeeleõpetajate seltsi põhimõt-
teid ning emakeeleõpetuse väärtusi“. 

 11. novembril võeti vastu eesti keele arengukava11, mis hakkab liidu elu juhtima 
järgmised 15 aastat. Helika Mäekivi kirjutas selle kohta artikli, mis ilmus muu 
hulgas ERR-i veebilehel12.

 15. novembril esitas juhatus Haridus- ja Teadusministeeriumile oma kolme aasta 
tegevuse lõpparuande, mille ministeerium ka kooskõlastas. Uus lepinguperiood 
algab uute põhimõtete järgi.

 Juhatus pidas 13. koosoleku.

DETSEMBER

 1. detsembril algasid viiendad keeletoimetamistalgud. Talgute eesmärk on väär-
tustada keeletoimetaja elukutset ja täiustada artikleid väga paljude lugejatega 
veebientsüklopeedias. Talgud kestavad 2022. aasta emakeelepäevani ja parimaid 
premeeritakse kokku 2750 euroga.

 Saime Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiliste partnerite kutsungi, mille 
järgi saab esitada rahataotluse järgmiseks lepinguperioodiks. Liidu tegevus haa-
kub peamiselt prioriteedi 4 fookusega 4.1, mis on seotud eesti keele staatuse ja 
maine hoidmisega ning keelehoiakute kujundamisega.

 Juhatus pidas 14. ja 15. koosoleku.

2022. aastal saab liit kümneaastaseks ja peab oma 20. toimetajaseminari. Tuleb 
pidulik aasta.

11 Eesti keele arengukava 2021–2035,
 http://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_keele_arengukava_2035.pdf (22.12.2021). 
12 Helika Mäekivi kirjutatud artikkel arengukava kohta ERR-is, https://www.err.ee/1608420185/

helika-maekivi-eesti-keele-arengukava-ja-keeletoimetajad (22.12.2021).

https://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_keele_arengukava_2035.pdf
https://www.err.ee/1608420185/helika-maekivi-eesti-keele-arengukava-ja-keeletoimetajad
http://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_keele_arengukava_2035.pdf
https://www.err.ee/1608420185/helika-maekivi-eesti-keele-arengukava-ja-keeletoimetajad
https://www.err.ee/1608420185/helika-maekivi-eesti-keele-arengukava-ja-keeletoimetajad


76 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 1

Ü L I Õ P I L A S TÖ Ö D

Autori rollist ja keelevahenditest 
tantsu lavastusi tutvustavates 
tekstides

EIKE ÜLEVAIN, Tallinna Ülikooli magister

Magistritöö teema valik lähtus minu peaerialast – tantsust. Uurisin Tallinnas tegut-
seva Kanuti Gildi SAALi tantsulavastuste tutvustustekste. Need ilmuvad tavaliselt 
enne esietendust teatri veebilehel ja reklaambrošüüris, enamasti on sama tekst ka 
kavalehel ning pressiteates. Tutvustusteksti autor on harilikult lavastaja ise, vahel 
kirjutatakse see ka koostöös dramaturgi või tantsijatega. 

Eesmärk oli välja selgitada, kuidas lavastajad tantsulavastusi tutvustavaid tekste 
kirjutavad: missugustest tekstiliikidest need koosnevad ja missuguseid keelevahen-
deid nende loojad kasutavad. Analüüsisin 25 tantsulavastuse teksti, mille kaudu 
otsisin lahendust töö peamisele uurimisprobleemile: missuguse rolli autor tantsu-
lavastusi tutvustavates tekstides valib ja millisel moel ta publikuga nende kirjutiste 
kaudu kõneleb. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et need multimodaalsed kirjutised moodustavad 
igaüks omamoodi tekstiliikide kontrapunkti. Tutvustustekstidest leiab ühekorraga 
nii reklaami kui ka uudise, aga ka kunstilise teksti tunnuseid. Üllatav oli järeldus, 
et iga tantsukunstnike põlvkond positsioneerib end publiku suhtes eelmisest eri-
nevalt. See ilmnes nii sõnavara, grammatika kui ka autori rolli eritluses. Lavastajad 
kasutavad kavatekstides vahelduvaid klassifikatsiooniskeeme, kuid noorema põlv-
konna tantsukunstnike tekstides leidub autori ja publiku polarisatsiooni rohkem kui 
keskmise ja vanema põlvkonna omades. Samuti kritiseerib noorem põlvkond tera-
vamalt kaasaja ühiskonda, etenduse vaatamiseks jagatakse selgemaid juhtnööre, 
esitatakse rohkem teese ja pakutakse vähem vastusevariante. Keskmise ja vanema 
põlvkonna lavastuste tutvustustekstides leidub enam metafoore, mis annavad 
lugejale rohkem tõlgendusruumi, ning tekstid paistavad silma rohkem mõtiskluste 
ja vähem loosungite esitamisega. Vaatajat ärgitatakse küsimusi küsima, kuitahes 
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Üldkorralduse jälgitavus sisekorra-
eeskirjade näitel

ebamugavaid, näiteks: „Millist rütmi siis jälgida? Võib-olla on see rütm, kuidas süda 
lööb, võib-olla sammud, võib-olla eksimuste kordused, võib-olla igale ärkamisele 
järgnev ambitsioon teha üks fraas rohkem.“1 

Kui eelmine põlvkond leidis loomingu kaudu võimaluse näidata erinevate tõdede 
võimalikkust, siis vabaduse tingimustes kasvanud noored tantsukunstnikud justkui 
püüavad võimaluste paljususes kindlust leida ning seetõttu ollakse ehk varmas ka 
rohkem valmislahendusi pakkuma. 

Kuna keel loob tegelikkust, mitte ainult ei peegelda seda, on tantsukunstniku kava-
lehel esitatud seisukohal sotsiokultuuriliselt oluline roll. Kanuti Gildi SAALi tantsu-  
lavastuste kavatekstid moodustavad omaette diskursuse, kuid näib, et selle olemus 
on muutumas ja osaliselt juba muutunud. Vajaks edasist põhjalikku uurimist, kas 
publik on selle diskursuse teisenemist märganud või missugust mõju on see avalda-
nud lavastuste vaatamisele ja teemadele, mida neis käsitletakse.
Magistritööga saab tutvuda ETERA2 andmebaasis.

1 Hütt, Henri (2014). Rhythm is a Dancer. Tallinn: Kanuti Gildi SAAL.
2 Vt https://www.etera.ee/s/q8bg6m58BQ.

MARGE MASPANOV, Tallinna Ülikooli magister

Õigusaktide keeleteaduslik analüüs võimaldab õiguses ja halduses paremini selge 
keele põhimõtet rakendada. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada üldkorralduste 
jälgitavusega seotud keelekasutuse näitajad ning nende alusel võrrelda analüüsita-
vaid tekste omavahel ja teiste kirjalike tekstiliikidega. Vaatluse all olid Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi 
sisekorraeeskirjad. Lisaks oli eesmärk kvalitatiivse analüüsi käigus hinnata, kas nen-
des eeskirjades on kinni peetud õigusaktide sõnastamise põhimõtetest ja ametliku 
keelekasutuse nõuetest, samuti leida võimalikud seosed kvantitatiivse analüüsi 
tulemustega. 

https://www.etera.ee/s/q8bg6m58BQ
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Objektiivsetel alustel sisekorraeeskirjade jälgitavuse hindamiseks leidsin teks-
tide formaalsusastme, leksikaalse tiheduse, nominaalsuse, stiiliindeksi ja jälgitavus-
indeksi, mis viitavad ühemõttelisusele, infotihedusest tulenevale mõttelisele 
keerukusele, teema- ehk viitetihedusele, teksti jälgimise hõlpsusele ja teksti ras-
kusele. Kvalitatiivse analüüsi käigus otsisin keelevalikute üldiseid mustreid, mõnin-
gatel juhtudel pöörasin tähelepanu ka teksti sisule. Püüdsin leida seoseid uuritud 
tekstikogumi kvantitatiivsete näitajate ning õigusaktide sõnastamise põhimõtete ja 
ametliku keelekasutuse olulisemate tunnuste vahel.

Kvantitatiivse analüüsi tulemusi üldistades olid sisekorraeeskirjad teistest varem 
uuritud õigusaktidest kergemini jälgitavad, kuid keskmisest eesti kirjalikust teks-
tist raskemini jälgitavad. Võrreldud näitajate poolest sisekorraeeskirjad üksteisest 
oluliselt ei erinenud. Kvalitatiivsest analüüsist ilmnes, et ametliku keelekasutuse 
ja õigusloome põhimõtteid oleks uuritud tekstides võimalik paremini järgida. Sise-
korraeeskirju saab kirjutada üheselt mõistetavamalt, kasutada vähem sõnu mõtte 
täpseks väljenduseks ning sõnastada sama mõtet võimalikult samas sõnastuses. 
Läbi tuleks mõelda, kas teist õigusakti on vaja korrata (sh viidetena), ja kui on, siis 
kuidas teha nii, et kordused ja viited ei muutuks koormavaks, kuid täidaksid siiski 
eesmärki. Teise õigusakti sõnastuse kasutamisel peab olema kindel, et üle võe-
tud sõnastus on täpne. Tekstide jälgitavusele aitaks kaasa, kui mõistete tähistajaid 
avada, kuid seda tuleks teha selgelt ja arusaadavalt ning nende järjepidevast kasu-
tusest peaks kinni pidama. Muidu muutub edastatav sõnum ebaselgeks ja tekivad 
mitmeti mõistetavused. 

Töö on kasulik eelkõige õigusloomega tegelevatele inimestele. See annab üle-
vaate õigusaktides sätestatud nõudmistest ametlikule keelekasutusele ja õigus-
aktide sõnastamise põhimõtetest ning teguritest, mis teksti jälgitavust mõjutavad. 
Kuna õigusvaldkonna tekstid on enamasti keerukamad kui teiste valdkondade omad, 
on seda olulisem pöörata teksti koostades tähelepanu selle jälgitavuse mõjuritele. 
Alati tuleb arvestada suhtluskonteksti. Sisekorraeeskirja koostajal on seaduse koos-
tajast rohkem valikuid ja suurem võimalus arvestada adressaati ning lähtuda teksti 
luues selle jälgitavust mõjutavatest näitajatest. Kuigi õigusaktide puhul ollakse palju 
kinni eeskujudes, on sisekorraeeskirjade puhul lihtsam kasutada juurdunud konst-
ruktsioone vabamalt ja nihutada kehtivaid tõekspidamisi.
Magistritööga saab tutvuda ETERA1 andmebaasis.

1 Vt https://www.etera.ee/s/9CoX38DQQQ.

https://www.etera.ee/s/9CoX38DQQQ
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Vihametafoorid internetitekstides

ÜLLE KIMMEL, Tallinna Ülikooli magister

Minu magistritöö kuulub kognitiivse semantika valdkonda ning uurisin selles, kuidas 
21. sajandi eestlased mõtlevad vihast ning kuidas see kajastub keeles. Kujund liku 
keelekasutuse (minu töö puhul ennekõike mõistemetafooride) analüüsimine või-
maldab näha mõttemustreid1, mille alusel vormuvad keelelised realisatsioonid.2 
Lähtusin töös hüpoteesist, et tehnoloogiline progress ning meediastumine on mõju 
avaldanud ka inimeste kognitiivsele süsteemile ning muutnud vihakujutuse aluseks 
olevaid projektsioonimustreid.3 

Seadsin tööle kolm eesmärki. Esiteks soovisin koostada piisava representatiiv-
susega näitelausete valimi, mille põhjal oleks võimalik hinnata 21. sajandi eesti 
inimeste viha kontseptualiseerimise viise. Interneti kui meediumi valisin uurimis-
allikaks ühiskonna üleüldist meediastumist arvestades. 312 allikast pärinevaid 
näitelauseid on kokku 1429. Kõik laused sisaldavad viha mõistet puudutavaid kog-
nitiivseid projektsioone ja on leitud otsingumootori Google abil. Valimi hulgas on 
näitelauseid nii ajakirjandustekstidest, blogipostitustest, sotsiaalmeediatekstidest, 
kommentaariumidest kui ka teistelt veebilehtedelt. Teiseks püüdsin välja selgitada, 
milline võis olla eestlaste varasem, internetiajastule eelnev vihakujutus. Selle tar-
beks analüüsisin viha kontseptualiseerimise mustreid eesti fraseologismides, mis 

1 Mõeldud on selgelt äratuntavaid kognitiivse projektsiooni mustreid. Kognitiivne projektsioon 
on tunnetusel põhinev tähendusülekanne: inimesed tunnetavad mingite asjade või nähtuste 
olemuslikku sarnasust ning räägivad seetõttu ühest (tavaliselt abstraktsemast ja keeruli-
semast) asjast nii, nagu on tavaks rääkida teisest (lihtsamast ja käegakatsutavamast) asjast. 
Näiteks võib rääkida elust kui teekonnast. Kognitiivne projektsioon toimub sellisel juhul lähte-
valdkonnast TEE sihtvaldkonda ELU ning on lühidalt kokku võetav mõistemetafoorina ELU ON 
TEEKOND.

2 Tähendusülekande aluseks olev mõistemetafoor võib keelekasutuses väljenduda eri viisidel. 
Näiteks võib abielu sõlmimisel kuulda väljendit ühist teekonda alustama või eneseabiraamatus 
kohata soovitust jätta kõik negatiivne selja taha ja minna edasi. Need on mõistemetafoori ELU 
ON TEEKOND keelelised realisatsioonid.

3 Projektsioonimustrite all on mõeldud mõistemetafoore ja metonüümiaid.
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on leitavad avalikku kasutust võimaldavatest andmebaasidest. Kuna uuema ning 
vanema keelekasutuse andmed pärinevad eri tüüpi allikatest, vältisin teadlikult 
kvantitatiivset lähenemist ning analüüsisin materjali kvalitatiivselt. Töö kolmandas 
etapis võrdlesin oma näitelausete andmebaasi põhjal leitut Eestis varem tehtud 
samateemaliste uurimuste tulemustega ning nimetasin kattuvused ja erinevused. 

Selgus, et uuema ning vanema aja vihakuvand on eestlaste teadvuses mõnevõrra 
erinev. Baaskujutus vihast kui tulest või kuumast vedelikust anumas on jäänud püsima, 
kuid suurenenud on viha isikustatud kujutamine. Veel ilmnes uuema aja tekste vaa-
deldes, et välja on hakanud kujunema viha mõistmise ja mõistestamise metatasand. 
Viha püütakse mitut moodi liigitada ning kirjeldada, luua jaotusi ja hierarhiaid, anda 
sellele moraalset hinnangut jne. Minu kogutud lausevalimi põhjal joonistus välja ka 
mitu niisugust kognitiivse projektsiooni lähtevaldkonda, mida varasemad uurijad ei 
ole maininud: SÕIDUK, RESSURSS, TEEKOND ja ruumisuhe ÜLEVAL-ALL.

Viha on tugev emotsioon ning selle väljendamine keeleliste vahendite abil on 
huvitav. Lisaks võimaldab kujundliku keelekasutuse taga peituvate mõttemustrite 
tundmaõppimine paremini hinnata väljendite sobivust mingisse teksti. Samuti või-
maldab see analüüsida, millised tagajärjed võivad olla ühe või teise keelendi kasu-
tamisel (nt see, kas räägitakse õiglasest vihast või pimedast, rumalast vihast, annab 
tekstile kahtlemata erineva lisavärvingu).
Magistritööga saab tutvuda ETERA4 andmebaasis.

4 Vt https://www.etera.ee/s/tljb5Gjl98.

https://www.etera.ee/s/tljb5Gjl98


81

Värvid moes. Värvisõnavara analüüs 
ajakirjas Anne & Stiil

HELENA VOOLAID, Tallinna Ülikooli magister

Kui igapäevasuhtluses kasutame värvide väljendamiseks lihtsaid põhivärvinime-
sid (nt valge või must), siis moeajakirjades või kataloogides kirjeldatakse riideese-
meid, aksessuaare ja jumestustooteid värvinimedega, mis on eristatud detailideni 
paljudeks värvitoonideks ja -varjunditeks, andes neile üha keerukamaid nimesid. 
Niisiis seadsin oma magistritöö keskmesse värvisõnavara, mida on kasutatud aja-
kirja Anne & Stiil 2010., 2018. ja 2019. aasta väljaannete moerubriikides riideese-
mete kirjeldamiseks.

Magistritöö tarbeks koostasin andmebaasi, milles on 588 rida värvinimesid ja 
-viiteid (varem tuntud ka kui objektipõhine värvinimi). Kuna andmebaas sisaldas 
suurel määral ühe või kahe esinemisjuhuga värvinimesid, liigitasin värvinimed kate-
gooriatesse, et oleks võimalik teha värvinimede sagedusanalüüsi. 

Esmalt võrdlesin, kas värvinimede esinemissagedus moeajakirjanduses ühtib 
Brent Berlini ja Paul Kay (1969)1 põhivärvinimede keelde tulemise evolutsioonilise 
ja diakroonilise järjekorraga. Kokkuvõtvalt saab järeldada, et moeajakirjanduse 
värvi sõnavaras esinevad kõige sagedamini mustad ja valged toonid (ka Berlini ja Kay 
järgi ilmuvad keelde esimesena just must ja valge), kuid kõige rohkem kasutatakse 
eri värvinimesid punaste toonide väljendamiseks.

Uurisin ka, kas ja millised on värvikategooriad, mis esinevad moeajakirjanduses 
mingil kindlal aastaajal. Vaid ühel aastaajal esinesid kategooriad läbinähtav ja sini-
valge. Kahel hooajal tulid ette hele, rahvusvärvid ja neoontoonid. Kõiki teisi värvi-
kategooriaid leidus vähemalt kolmel või neljal aasta- või hooajal.

Uurides, milliseid muutusi on märgata 2010. ja 2018.–2019. aasta moeajakir-
janduse värvisõnavaras, torkas enim silma, et 2019. aastal esines ligi poole vähem 
värvinimesid kui 2010. või 2018. aastal. Nii aastat 2010 kui ka aastaid 2018–2019

1 Berlin, Brent ja Paul Kay. 1969. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. University 
of California Press.
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Neeger eesti keeles – kui vaba on sõna?

TAAVE LIPS, Tallinna Ülikooli magister

Uurisin magistritöös arutelu, mis on sõna neeger kõlblikkuse üle aastate jooksul 
Eestis toimunud. Teema valiku tingis ikka ja jälle ühiskonnas kerkiv vaidlus selle üle, 
kas neeger on eesti keeles solvav või mitte. Rassi- või neegri-teemalistele arutelu-
dele on iseloomulik, et sõna kõlblikkuse kohta kõlab vastandlikke arvamusi, kuid 
vaadete lähenemist ei toimu (meenutagem nt 2021. aasta alguses Kumu uue püsi-
näituse ümber toimunud diskussiooni1). 

1 LP-s ilmunud diskussioon koondpealkirjaga „Kas sõna „neeger“ tuleks välja rookida?“ on leitav siit: 
https://epl.delfi.ee/artikkel/92732431/terav-kusimus-kas-sona-neeger-tuleks-valja-rookida 
(05.03.2021).

iseloomustab värvikategooriate must ja valge populaarsus, ainult selle erinevusega, 
et 2018.–2019. aastal kasvas nende osatähtsus veel. Märkimisväärne muutus oli ka 
see, et värvikategooria neoontoonid ei tulnud esile 2010. aastal kordagi, küll aga 
kasutati seda 2018.–2019. aastal riietuse kirjeldamisel mitu korda. 

Viimasena käsitlesin andmebaasis leidunud värvisõnade ja -viidete sõnaliike. 
Värvinimed esinesid nimisõnade ja omadussõnadena. Kõikidest värvisõnadest ja 
-viidetest moodustasid 53,4 protsendiga enamuse küll omadussõnad, kuid sellegi-
poolest on nimisõnade osakaal 46,6 protsenti märkimisväärne. Fakt, et ligi pool 
värvi nimedest esines nimisõnana, on iseloomulik just moetööstusele. 

Andmebaasi analüüsi põhjal selgus veel, et riietust kirjeldatakse sageli värvi-
nimedega kuldne ja hõbedane, mida võiks seostada pigem hoopis aksessuaaridega. 
Liigitasin need värvisõnad värvikategooria metalltoonid alla, kuid oma uurimusele 
toetudes oleks moeajakirjanduse värvisõnavara edasisel arengul uute põhivärvi-
nimede kandidaatidena kõne all ka kuldne ja hõbedane. 
Magistritööga saab tutvuda ETERA2 andmebaasis.
2 Vt https://www.etera.ee/s/AzlVWHk4C7.

https://epl.delfi.ee/artikkel/92732431/terav-kusimus-kas-sona-neeger-tuleks-valja-rookida
https://www.etera.ee/s/AzlVWHk4C7
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Kuidas on sõna neeger tähendus eesti keeles kujunenud? Miks tekitab sõna nee-
ger kasutamine vaidlusi ja mis alustel need vaidlused toimuvad? Kuidas on arutelu 
sõna neeger kasutuse üle ja tegelik kasutus taasiseseisvunud Eestis muutunud ning 
mis on selle peamised mõjurid? Eesmärk ei olnud uurida sõna tähendust, vaid dis-
kussiooni selle kasutuse üle. Uurimus ei ole seega üksnes lingvistiline, vaid paikneb 
pigem lingvistika, keelefilosoofia ja kultuuriuuringute puutepunktis.

Analüüsisin magistritöös kahe suurema päevalehe, Eesti Päevalehe ja Postimehe 
veebiarhiivides 1. detsembrist 1995 kuni 30. aprillini 2021 ilmunud artikleid. Esi-
tasin päringu otsinguga neeg*, mis andis vastuseks sõna neeger mistahes kuju 
sisaldavad artiklid. Tulemuste seast valisin välja artiklid, milles arutleti sõna neeger 
konnotatsiooni, halvustavuse, solvavuse ja mõju üle. Tulemuseks on 113 artiklist 
koosnev korpus, sh 75 arvamuslugu, 27 uudislugu ja 11 intervjuud. 

Neegri-arutelus tõuseb esile kolm sagedasemat märksõna: konnotatsioon (räägi-
takse kaastähendusest, lisatähendusest, täiendavast tähendusest, tähendusvarjun-
dist või laetusest), kõnetegu (sagedasemad näited solvamine ja halvustamine) ning 
poliitkorrektsus. Neist märksõnadest moodustus uurimuse teoreetiline raamistik, 
mille abil arutelu analüüsisin.

Arutelus neegri konnotatsiooni üle joonistub välja kolm tasandit, millest lähtu-
takse: 1) eestlase tasand oma ajaloo, keele ja iseseisvusega; 2) globaalne tasand, 
kus lääne, eriti angloameerika kultuurikeskkonna mõju peetakse loomulikuks ja väl-
timatuks; ning 3) humanistlik tasand, kus põhirõhk on kultuuride ja keelte asemel 
üldinimlikel väärtustel. Kui kaks esimest tasandit on omavahel vastuolus ja dialoo-
gis, siis kolmas on üldisem ja eraldiseisev – siin piisab keelekasutuse muutmiseks 
teadmisest, et sõna on kellegi jaoks halvustav.

Maailmavaatelise konflikti tuum on müüdikonflikt. Globaalsel tasandil kõnele-
jad osutavad neegri müüdistaatusele, kus üha rohkem negatiivset konnotatsiooni 
on saanud sõna loomulikuks osaks. Rahvusvahelises info- ja kultuuriruumis elades 
on loomulik, et mõju kandub edasi meilegi. Teisel pool on müüt eestlasest, selle 
müüdi lahutamatu osa on muu hulgas vastuseis muutustele, eriti väljast tulevatele 
muutustele, kuna need ohustavad eestluse säilimist. Eestlase-müüt eitab seetõttu 
neegri-müüti ja soosib sõna neeger neutraalset kasutust. Vastasseis neegri solva-
vuse ja kõlblikkuse üle jääb alles senikaua, kuni eestlase-müüdi oluline osa on kõige 
välise vastu seista. 

Kõneteo kategoorias vaieldakse sõna neeger solvavuse üle peamiselt 1) solvangu 
toimemehhanismi tõlgendamise ja/või 2) keele toimimise ulatuse alusel. Halvus-
tava kõneteo toimimise mõtestamisel on võtmeroll tahtlikkusel ehk illokutsioonil: 
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ühed usuvad, et lausung on solvang ainult juhul, kui kõneleja seda solvanguna 
mõtleb; teised usuvad, et halvustav või solvav kõnetegu toimib kõneleja tahtlikku-
sest sõltumata. Teine vastasseis on keele suveräänsuse pinnal: ühed näevad keeli 
teistest keeltest sõltumatuna ja kõnetegu jääb ühe keele piiresse; teised usuvad, 
et kõnetegu saab toimuda ka keelte vahel (nt eesti keeles öeldud neeger mõjub 
eesti keelt mitte mõistvale inimesele kõlasarnasuse tõttu siiski). Üldistatult saab 
suure osa kõneteo kategooria vaidlustest taandada küsimusele, kas kõnetegu allub 
kõneleja ja tema keele kontrollile või mitte. 

Poliitkorrektsuseks nimetatakse neegri-arutelus üldiselt väljast tulevaid prakti-
kaid, mis kujutavad endast ohtu keelele, vabadusele ja mälule. Poliitkorrektsuse silti 
kasutatakse muu hulgas meie-nemad või oma-võõras vastandumise tekitamiseks 
nendega, kes poliitkorrektseks nimetatud praktikates ohtu ei näe. Ent väikeses osas 
arvamustes peetakse halvustavalt poliitkorrektsuseks tembeldatut – teistega arves-
tamist kõnes ja käitumises – elementaarseks viisakuseks.

Neegri-arutelu argumendid on viimase 25 aasta jooksul jäänud üldiselt samaks, 
muutunud on nende sisustamine, detailsus ja mastaap. Valjemaks on läinud viisa-
kusele ja teiste arvamusega arvestamisele üles kutsuvad hääled. Teisalt on tugev-
nenud vastuseis meie kultuuri- ja keeleruumivälise päritoluga muutustele. Vaadete 
puhul on märgata polariseerumist.

Vaidlused, mis aastaid tagasi olid suhteliselt neegri-sõna-kesksed, on suures osas 
suubunud laiematesse ja sügavamatesse teemadesse, nagu rassism, võõraviha, 
vaenukõne, suhtumine vähemustesse jne. Neegri-sõna küsimust võib käsitleda kui 
markerit, mis annab märku asjade seisust sügavamal, kui välja paistab. Nii kaua, 
kuni need teemad pole ühiskonnas selgeks vaieldud, ei saa oodata ka konsensuse 
saabumist sõna neeger puhul.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et oleme neegri-diskussioonis jõudnud olukorda, 
kus sõna esineb harva ja ühiskond on vaadete poolest polariseerunud. Fookus on 
viimastel aastatel nihkunud juurprobleemidele, edasine sõltub juba sellest, mis-
suguste lahendusteni ühiskonnana jõuame. 
Magistritööga saab tutvuda ETERA2 andmebaasis.

2 Vt https://www.etera.ee/s/wLfPpg3ppT.

https://www.etera.ee/s/wLfPpg3ppT
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Linda Tinnu Targo

29.05.1928–05.05.2021

5. mail 2021 tuli jätta hüvasti keeletoimetajate liidu auliikme, Edvin ja Lembe Hie-
deli nimelise toimetajaauhinna laureaadi, mitme põlvkonna keele hoidja ja aren-
daja Linda Tinnu Targoga. Üle 60 aasta keele ilu eest oskuslikult hoolitsenud tõlkija, 
värsistaja ja keeletoimetaja käe all on valminud lugematul hulgal laste- ja noorteraa-
matuid, mille nõtked ja musikaalsed tekstid on rikastanud iga eesti lugeja keelemaa-
ilma. Linda mitte ainult ei tõlkinud ega toimetanud, vaid helindas tekste, sest pidas 
tähtsaks keele muusikat: õiget rütmi ja rõhku, ladusust ja kooskõla. Tema tehtu on 
unustamatu.

Mõnd põgusat hetke Linda Targo elust meenutavad tema lähedased.

ERKKI TARGO, poeg

Tinnu abielu Guido Targoga kestis seitse aastat. Ema eraelu tagamaid ma täpsemalt 

ei tea, aga uut kaaslast ta endale ei leidnud ja ta kasvatas mind üksi üles. See muutis 

nii minu eest hoolitsemise kui ka töö tegemise vahel keeruliseks. Seepärast rändasin 

lapsena üsna palju nii isapoolsete vanavanemate kui ka tädi ja isa pere vahel; viimane, 

mille lastekarja kuulusid peale minu veel Ele, Kaja, Paap [Kõlar – toim] ja Mikk [Targo], 

on mulle soojade mälestuste allikaks.
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Tinnu puhkused olid aga täielikult minu päralt. 1960ndate suur mood oli auto stopp – 

riiklikult toetatud hääletamise kaudu toimiv turismivorm. Pöidlaküüdil reisija küsis oma 

asutuse matkasektorist või turismiklubist marsruudiraamatu, millest jagas teda sõidu-

tanud autojuhile kilometraaži järgi talonge, mis olid ühtlasi loteriipiletid. Tavaliselt võt-

sid meid peale veoautod. Kui juhi nõusse saime, sõitsin mina kastis – vägev elamus! –, 

aga kui kabiin juba täis oli, ronisime mõlemad emaga autokasti. Võrumaa käänulised 

teed said korduvalt läbi sõidetud, samuti matkasime emapoolse vanaisa Alfred Karindi 

sünnikodu ümbruses Alutagusel, päevitasime Peipsi põhjarannikul ja Pärnu rannas. Nii 

rändasime suviti kogu Eestimaal.

MARI TARGO, pojatütar

Kuigi Tinnu ei olnud vanaema, kes meid lapsena tihti hoidnuks – tal olid omad toimeta-

mised nii tööl kui ka argielus –, oli täiesti elementaarne kohtuda sünnipäevadel, hiljem 

üha rohkem ka muudel tähtpäevadel. Ei tea, kas see tuli tema erialast või oli talle sünni-

päraselt loomuomane, igatahes oli Tinnut iseloomustav sõna toimekus.

Käbeda vanainimesena olid tema päevad alati planeeritud: igapäevased kaubandus-

retked, muuseumikülastused, loodusmatkad ja muu säärane pakkusid tegevust nii ihule 

kui ka hingele. Peangi seda pidevat uudishimu enda ümber toimuva vastu Tinnu pika 

eluea ja eelviimase hetkeni kestnud vitaalsuse saladuseks. Veel oma elu viimaselgi aas-

tal viienda korruse korterisse n-ö vangistatuna (nõukogudeaegsete liftita majade õnne-

tus) ei jätnud ta lugemata ühtki artiklit talle postiga käinud päevalehtedest. Seejuures 

oli tal alati käeulatuses terav pliiats, et leheveerule toimetusettepanekuid ja õigekirja-

parandusi märkida.

Oma tööst ta palju ei rääkinud, aga pooleliolevat toimetamistööd võisin alati köögi-

laual piiluda. Ei näinud, et vanaema oleks iialgi ühegi hooletu või tormaka varesejala 

kritseldanud – tema käekiri oli isikupäraselt korrektne. Korrektsust pidas ta tähtsaks 

isegi võileibade valmistamisel!

Eraeluski oli ta korda armastav ja punktuaalne, seejuures aga soe ja hooliv. Tema 

postkaardid, sünnipäevaõnnitlused või jõulu- ja uue aasta tervitused olid alati väga per-

sonaalse lähenemisega ja tihti lõi ta ise kelmikaid värsiridu, mis pidasid silmas just konk-

reetset sõnumi saajat. Selliseid kirjalikke mälestusi temast on sugulaste ja sõprade ringis 

kahtlemata palju. 

Sünnipäevale, teatrisse või kontserdile minnes oli ta (minu mälestustes alati hõbe-

valgetesse) juustesse maitsekalt tagasihoidlikud lokid keeranud ja kindlasti oma kos-

tüümi mõne erilise detailiga ehtinud. Muusikat armastas ta kogu südamest, elades 

seega ka meie pere muusikute tegemistele jäägitult kaasa.
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KRISTA KAER, kolleeg

Linda Tinnu Targo oli toimetaja, kelle kätesse sattumist võis suureks õnneks pidada 
iga tõlkija. Mina kohtusin temaga siis, kui ta hakkas toimetama Wilkie Collinsi 
„Kuukivi“. Sain aru, et minu teadmised tõlkimisest on väga algelised. Käisin tema 
pool kodus, kus võtsime selle väga tüseda raamatu läbi sõna-sõnalt, lause-lauselt. 
Arvan, et see lõi aluse kõigele, mida ma praegu tõlkimisest tean. Tema käe all sai 
lihvi ka J. R. R. Tolkieni „Leht ja puu“. Tal oli kombeks kõik parandused ja soovitused 
tõlkijaga läbi arutada, nii et sellest sai tõeline uurimistöö, retk originaalteose maa-
ilma ning keele võimalustesse ja võimatustesse. Ta töötas Eesti Riiklikus Kirjastuses 
30 aastat ning kandis selle aja jooksul hoolt, et tema toimetatud raamatud oleksid 
võimalikult kaunis, täpses ja nõtkes eesti keeles. 

Tinnu põhjalikkus, valmidus teha endale selgeks originaalteksti kõik varjundid ja 
võimalused, oli imetlusväärne. Sama imetletav oli tema elav huvi kirjanduse vastu, 
mis ei raugenud sugugi ka kõrgemas eas. 

2018. aastal sai Linda Tinnu Targo Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetaja-
auhinna.

Tinnu oli ise tõlkinud ainult Walter Scotti „Rob Roy“, kuid tema unistus oli tõlkida 
ja avaldada originaalillustratsioonidega Kenneth Grahame’i „Tuulesahin pajudes“. 
Tõlge, millega ta ise rahule jäi, valmis alles siis, kui Tinnu hakkas saama 90-aasta-
seks, ning raamat ilmuski peaaegu tema sünnipäevaks. Selle raamatu sünd oli ilus ja 
helge, nagu oli ilus ja helge inimene ka Tinnu ise.
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Viivi Maanso

12.01.1929–11.04.2021

11. aprillil 2021 lahkus meie hulgast keeletoimetajate liidu auliige, Tallinna Ülikooli 
emeriitdotsent, emakeeleõpetuse alustala ja hing Viivi Maanso. Ta andis oma 
panuse keeleõpetusega seotud komisjonide töösse ja esimeste ainekavade koosta-
misse ning juhendas emakeeleõpetajaid. Tehtud tööd tunnustati rohkesti: muu 
hulgas pälvis Viivi Maanso Wiedemanni keeleauhinna ja Valgetähe V klassi teenete-
märgi. Ärgitusvõimelise ja innuka Viivi pärand jääb saatma ka tulevasi põlvi.

Hea sõnaga meenutavad Viivi Maansot tema lähedased.

ANNIKA VIHT, lapselaps

Viivi oli keele vastu tähelepanelik. Vanaemale oli tähtis sõnastada mõtted täpselt 
ja mõnusalt, talle ei meeldinud stambid, tühi sõnadetegemine ega keeleline 
lohakus. Eriti paistis see välja, kui ta kirjandeid parandas või kõnesid kuulas. On 
ka mõni väga spetsiifiliselt viivilik sõna, mida ta ise kasutas: erialatekstides taoti 
ja söandan, eravestlustes gratuleerin ja kas see vastab tõsioludele?.
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Viivi oli eluaegne kaaslane. Tal olid tugevad sidemed inimestega igast eluetapist: ta 
jäi aastakümneteks suhtlema koolikaaslaste, õpilaste, kolleegidega. Nii mõnestki 
õpilasest ja töökaaslasest said eluaegsed sõbrad. Ta oskas inimestega lähedaseks 
saada ja lähedasi hoida.

Viivi pidas oluliseks tähtpäevi ja traditsioone. Vanaema Viivi ja vanaisa Hans pida-
sid alati hoolikalt meeles elu tähtsündmusi, tihti käisid sinna juurde luuleread 
ja toidumägi. Viivi oli kõnepidaja, organiseerija, seltskonna hing – ikka koos 
Hansuga. Nad oskasid elu nautida ja rutiinile vürtsi lisada ning armastasid tra-
ditsioone: aastast aastasse kordusid Hansu sünnipäeva tähistav telklaager, hapu-
kapsasupp kolimise aastapäeval ja jõulupaki saamiseks lauldud „Me kolmekesi 
tuleme präänikute maalt“.

Viiviga oli tore koos töötada. Olen tänulik, et sain vanaemaga nii palju koos olla, 
sest olime ka kolleegid. Saime käia samadel üritustel, arutleda keeleteemadel, 
vahetada muljeid. Ühel õhtul istusime kahekesi tema Raua tänava töötoas, kus 
jagasin oma salaunistust: tead, ma tahaks teha „mingi raamatu, kus oleks iga-
sugu huvitavaid keelevärke sees“. Vanaema ei hakanud tudengi umbmäärast 
mõttevälgatust maha tegema, vaid ütles särasilmi, et ka temal on unistus teha 
kutsekooliõpik, teeks õige koos! Õpiku plaani panime paika hämaras telgis vana-
isa korraldatud nostalgiaretkel Pedja ääres. Nautisin selle õpiku tegemist tohu-
tult. Üks boonustest oli see, et vanaema oli muidu kogu aeg hõivatud, aga õpiku 
kaudu sai temaga koos olla ja õppida kogenud meistrilt kirjutamist. Samas ei väl-
jendanud ta ise kunagi, et tema on meister ja mina õpipoiss, vaid muudkui imes-
tas mu värskete ideede üle. Kaasautoritena sai üheks meie suvetraditsiooniks 
käia Koolibri kirjastuse suurejoonelistel aiapidudel. Ükskord, kui oli vene kultuuri 
teemaline pidu, läksime ühesuguste T-särkidega, kuhu otsustasime millegipärast 
printida katkendi „Tsaar Saltaani“ multikast. 

Viivi oli lugude jutustaja. Tema jutud lasid järglastel osa saada ülikoolipõlve muhe-
datest juhtumistest, aga teisalt ka nõukogudeaegsetest katsumustest: isa küüdi-
tamisest ja talu äravõtmisest, eksmatrikuleerimisest, vallandamisest ja ainelisest 
kitsikusest. 

Möödunud ega käimasolevate raskuste üle ta siiski ei kurtnud, vaid oli suur Eesti 
Vabariigi patrioot ning tegudeinimene. Tema kreedot peegeldavad üsna hästi 
tema mehe luuleread: „Töökohaks Sul on peda kool, / kus keeleõpe Sinu hool: 
/ kujundad siin keeleandeid, / juhendad, teed ettekandeid. / Kuni kõlamas on 
emakeel, / püsib meie riik ja eesti meel.“
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REILI ARGUS, kolleeg

Meie emakeeleõpetuse grand old lady, Tallinna Ülikooli emeriitdotsent Viivi Maanso 
elas ja töötas parema emakeele nimel: ta arendas emakeeleõpetuse metoodikat, 
koostas õpivara ja juhendas põlvkondade kaupa tulevasi emakeeleõpetajaid. Samuti 
õpetas ta ülikoolis tulevasi keeletoimetajaid, kujundas ülikooli teaduskeelekeskuse 
praktilistel kursustel teadlaste silmaringi teaduskeele ja terminiküsimustes ning 
koostas haridussõnaraamatut. Maanso oli hinnatud õppejõud, kes kasvatas oma 
tööka elu jooksul üles mitu põlvkonda eesti filolooge ja emakeeleõpetajaid ning 
avaldas lugematul hulgal artikleid, õpikuid ja õppematerjale. 

Kuigi Viivi oli kahetuhandendate alguses, kui mina ülikooli tööle tulin, ametlikult 
juba pensionil, ei olnud seda kuidagi tunda: ta õpetas, juhendas, retsenseeris endi-
selt ja osales teadusüritustel, ühesõnaga, oli alati olemas.

Viivi Maanso pälvis rohkelt tunnustusi: ta oli Wiedemanni keeleauhinna (2004), 
Valgetähe V klassi teenetemärgi (2001) ja Vabariigi Presidendi hariduspreemia 
(2011), riikliku kasvatusteaduste preemia (2009 ja 2015) laureaat. Viimase autasu 
sai Viivi Maanso 85-aastasena 2014. aastal ilmunud hariduse ja kasvatuse mahuka 
viiekeelse sõnaraamatu eest, mis valmis tema juhitud haridusterminoloogia töö-
rühmas. Hoolimata sellistest tunnustustest, jäi Viivi ikka tagasihoidlikuks. Suunatust 
tööle, ja mitte sugugi tunnustusele, meenutab seik ajast, kui Viivit autasustati 
kasvatusteaduste preemiaga. Nimelt helistas presidendi kantselei ametnik ja tea-
tas autasu saamisest ning palus ühtlasi presidendi korraldatud vastuvõtule. Esimese 
ropsuga teatas Viivi seepeale, et just sel päeval on tal kahjuks sõnaraamatu koosta-
mise töörühma koosolek ja ta ei saa kohe kindlasti tulla. Ise kirjeldas ta juhtunut 
hiljem umbes nii: „Kui ametnik palus vabandust ja ütles, et presidendil ei ole enda 
päevakava kahjuks enam võimalik muuta, sain muidugi aru, kui ebaviisakas ma olin 
olnud.“ Igal juhul näitab selline suhtumine ilmekalt, et Viivi jaoks oli töö kõige täht-
sam, väline hiilgus aga üsna tarbetu.




