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A K T UA A L S E T

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.




