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Keeletoimetajad käisid külas 
kolmandat korda

BrIta kaasIk, liidu tegevliige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


