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rikastav kampaaniakogemus

julgE pEalEhakkaMInE

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

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

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

mErIt LassmaNN, 
liidu tegevliige

kErlI tEnnosaar, 
liidu tegevliige
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vargaMäEl

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

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

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

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

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

kadrIorus

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

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

MEEldEjääv kogEMus

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

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

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


