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Kuidas keeletoimetajad külas käisid

Kristel ress, liidu asutajaliige ja tegevliige, 
kutseline keeletoimetaja

Eesti keele aasta tähistamiseks sündis liidul koostöös Haridus- ja Teadusministee-
riumi keeleosakonnaga plaan korraldada 2019. aastal kampaania „Kutsu keele-
toimetaja külla!“. Nii käiski 22 keeletoimetajat veebruaris külas 32-l ja novembris 
13 ettevõttel ja asutusel. Liidu jaoks oli see seni suurim avalik üritus.

Veebruarikuiste küllakutsujate küsitlusest selgus, et 82% vastanutest jäi koge-
musega kindlasti ja 15% enam-vähem rahule. Neile meeldis eelkõige kiire suhtlus, 
keeletoimetaja põhjalikkus, süvenemine teemasse, professionaalsus, konkreet-
sus, asjakohased ja lihtsad selgitused ning heatahtlikkus. 47% vastanutest ütles, 
et hakkab kampaania mõjul keeletoimetaja abi kasutama või plaanib seda teha, 
ülejäänute hulgas oli palju neid, kes on juba seda teenust tellinud.

Liidu liikmetest keeletoimetajad said kampaaniast meeldiva ja enamasti aren-
dava kogemuse, mis hajutas algsed kõhklused uue tegutsemisformaadi suhtes. 
Veebruarikampaanias osalenutest nimetas 61% oma peamise osalemise põhju-
sena soovi tutvustada eriala. 

Kus ja miKs Käisime?

Kampaaniaga soovisime tutvustada oma tööd silmast silma neile, kellele on see 
mõeldud: tekstide autoritele. Eelkõige kutsusime üles osalema organisatsioone, 
kes ei ole varem keeletoimetamisteenust tellinud ja kelle palgal ei ole oma kee-
letoimetajat. Meiega võeti ühendust nii riigi- ja munitsipaalasutustest ning era-
sektorist kui ka sihtasutustest ja vabaühendustest ning kirjad algasid sageli tänu-
sõnadega, et selline kampaania on välja mõeldud.
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mida tegime?

Iga klient sai lasta tasuta toimetada viis arvestuslikku lehekülge teksti ja seejä-
rel kohtuda keeletoimetajaga keelenõu saamiseks tunniks ajaks kas vahetult või 
Skype’i teel, üksikjuhtudel tehti seda meilitsi. Kohtumised kujunesid eripalgelis-
teks ja sageli jätkus juttu kauemaks.

Tihti vaadati kohtumisel toimetatud tekst koos üle, nii oli see näiteks veeb-
ruaris Tallinna eesti keele majas ja seal osalesid üritusel kõik töötajad. Tavaliselt 
arutavad keeletoimetaja ja autor sisuküsimusi meili teel, ent vahetult suheldes 
on lihtsam oma argumente esitada ja teise omi mõista. Küllap andis kampaania 
keeletoimetajatele indu tulevikuski teksti autorile küsimuste korral helistada, sest 
nii lahenevad küsimused kiiremini ja kergemini.

Oli ka kohtumisi, kus toimetaja tutvustas tehtut, ja kuna küsimusi ei olnud tek-
kinud, toimetas kohapeal koos kliendiga tema kõrval. Nii sai klient näha, kuidas 
keeletoimetaja töötab: mida ta täpselt teeb, mida ta kontrollib, milliseid allikaid 
kasutab ja kui palju aega kulub keeletoimetamisele. Sedasi  tehti näiteks SA Autis-
tikas.

Osa organisatsioone kujundas tunniajasest nõustamisest minikoolituse: kohtu-
mine oli osa pikemast koolituspäevast (näiteks Tammsaare muuseumis) või eraldi 
koolitus kliendi soovitud teemadel (näiteks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis).

Töötuba „Õigekeel ja reeglid“ alustab Kerli Tennosaar, kes käis novembris koos Merit Lassmanniga 
külas A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel. Foto: Kristi Kirss
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Regio töötajatele käis jaanuari lõpus keelenõu andmas keeletoimetaja Sigrid Ots (paremal). 
Foto: Leida Lepik

Külla Kutsusid näiteks arvamusfestivali korraldajad, E-riigi Akadeemia, 
Inspecta Estonia, Kadrioru Saksa Gümnaasium, KPMG Baltics, Kunda Ühisgüm-
naasium, Maxima Eesti, Meditsiiniuudiste ajaleht, Peipsimaa külastuskeskus, 
Politsei- ja Piirivalveamet, Põltsamaa Mesinike Selts, Swedbanki eraisikute 
laenu keskus, Tallinna Lauluväljak, Tartu Rahva ülikool, USS Security Eesti ja Vil-
jandi Vallavalitsus.

Külas Käisid keeletoimetajad Egle Heinsar, Reet Hendrikson, Aet Kuusik, 
Merit Lassmann, Tiina Lebane, Killu Mei, Helika Mäekivi, Airi Männik, Sigrid Ots, 
Victoria Parmas, Külli Pärtel, Mirel Püss, Kaja Randam, Katre Ratassepp, Sirje 
Ratso, Kristel Ress, Anu Rooseniit, Ann Siiman, Kerli Tennosaar, Riste Uuesoo, 
Kaire Viil ja Triinu-Mari Vorp.

Kuidas edasi?

Kampaania toimus tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele. See võimal-
das maksta keeletoimetajatele õiglast töötasu ja klientidel saada teenus seekord 
päris tasuta.

Tulevikku vaatame kahe mõttega. Et lühikese aja jooksul ja reklaamiraha kulu-
tamata on tänapäeval keeruline viia keelekampaania info sihtrühmani, kaalume, 
kas võimaldada edaspidi keeletoimetajat külla kutsuda kogu aasta jooksul. Tei-
seks tasuks pakkuda liidu liikmetele koolitajakoolitust, sest enamik keeletoimeta-
jaid ei ole õppinud õpilaste ega täiskasvanute õpetamist. Koolitamine on üks kar-
jääriteid, mis sobib meie elukutsega hästi kokku, sest toimetamine ja õpetamine 
täiendavad teineteist. 


