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REET KASIK 60

Veel üks kuueküm nendate põlvkonna keeleuurijaist on saanud 
kuueküm neseks. Seekord Tartu ülikooli eesti keele õppetooli dot
sent filoloogiadoktor Reet Kasik.

Reet K asik astus Tartu ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda 
1964. aastal ja  sai eesti keele ja  kirjanduse õpetaja diplomi 1969. 
aastal. Edasi tuli aspirantuur, kandidaadiväitekirja kaitsm ine 
1973. aastal, töö Tartu ülikooli eesti keele kateedri õppejõuna, 
1972. aastast vanem õpetajana, 1977. aastast dotsendina ning aas
tatel 1992-1995 ka eesti keele professori kohusetäitjana. Tartu 
aastate vahele jä i küm m ekond tööaastat Soome ülikoolides: eesti 
keele lektorina Oulus (1974-1976) ja  Turus (1988-1992) ning 
aastatel 1995-1999 eesti keele abiprofessorina H elsingi ülikoolis. 
1999. aastal valiti ta Helsingi ülikooli hum anitaarteaduskonna 
dotsendiks ja  käib seetõttu vahetevahel praegugi Soome ülikooli
des loenguid pidamas.

Eesti keeleteaduses olid 1960. aastad ennekõike G GG -aas- 
tad. Huno Rätsepa generatiivse gram m atika grupi tegevuses lõi 
kaasa ka Reet Kasik. Tem a kandidaadiväitekiri “V erbide ja  ver- 
baalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva eesti keeles” 
(1973), mis trükituna ilmus 1975. aastal GGG kogum ikus “Keele 
m odelleerim ise probleem e” 5, oli esim ene laiem uurim us, kus 
eesti sõnam oodustuse käsitlem isel oli väljutud traditsioonilise 
keelekirjelduse ähm asevõitu raam idest. Käsitluse teoreetiliseks 
aluseks oli am eeriklase Charles F illm ore’i tollal alles paariaastane 
käändegramm atika. See oli õnnestunud valik, sest võim aldas luua 
tugeva silla sõnam oodustuse ja  lausem oodustuse vahele. K asik 
näitas, et verbist noom enite m oodustam ise võim alused m äärab 
verbi argum entstruktuur. Sõnam oodustus jä i K asiku põhiliseks 
uurim isalaks paljudeks järgnevatekski aastateks. Ta on uurinud 
peam iselt verbide ja  deverbaalide tuletust ning seejuures ennekõi
ke gram m atilist (produktiivset) tuletust. Selleteem aline artikliväi- 
tekiri “V erbid ja  verbaalsubstantiivid tänapäeva eesti keeles” tõi 
talle 1994. aastal Tartu ülikooli filoloogiadoktori kraadi. Peale
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eesti keele verbide ja  deverbaalide tuletuse on ta tegelnud m uude
gi tuletusvaldkondadega: kirjutanud kim bu tuletusteoreetilisi ar
tikleid, võrrelnud m itm es kirjutises eesti ja  soom e verbim oodus- 
tussüsteem i ning uurinud eesti sõnam oodustust tüpoloogilisest as
pektist. Ta pole piirdunud vaid süvauurim isega. Tartu ülikooli tu 
dengid on aastaküm neid saanud sõnam oodustust õppida tema 
õpikute järgi: “Eesti keele tuletusõpetus I. Substantiivituletus” 
(1979), “Eesti keele tuletusõpetus II. V erbituletus” (1990), “Eesti 
keele tuletusõpetus III. A djektiivi- ja  adverbituletus” (1992) ning 
neid ühendav ja  edasi arendav “Eesti keele sõnatuletus” (1996; 
teine, täiendatud trükk 2004). Kõigele sellele lisaks on Kasik 
olnud eesti keele teadusliku gram m atika sõnam oodustusosa üks 
autoreid ning selle eest koos gram m atika teiste autoritega ka riigi 
teaduspreem ia laureaat.

K ahtlem ata oleksid juba Reet Kasiku tuletusüllitised piisav 
põhjus tem a üm m arguse sünnipäeva väärikaks tähistamiseks. 
Kuid see valdkond ei ole siiski ainus, kus ta silma paistnud on. 
K asik kuulub nende uurijate hulka, kes oskab hinnata keelekor
raldus! ja  -hoolet. Õppetöö ülikoolis on võim aldanud tal keele
hooldega pidevalt tegelda ning ilmselt kujundanud ka suhtumise 
ja  viim aste aastate uurim isvaldkonnagi. Juba noorukese õppejõu
na hakkas Kasik õpetam a tulevastele ajakirjanikele, kuidas õigesti 
ja  hästi om a lugusid kirjutada. Õ petuse kõrvalt sündisid kirjutised 
ajalehekeelest ning kujunes arusaam , et keelehoole ei saa piirduda 
ainult sõnade ja  lausete korrastam isega, vaid peab ulatum a teksti
deni välja. Tem a viim aste aastate põhiliseks uurim isalaks on ol
nud lingvistiline tekstianalüüs, m is uurib keelt kui (sotsiaalset) 
m õjutusvahendit. Lingvistilise tekstianalüüsi alal on dotsent 
K asik kahtlem ata juh tivaid  uurijaid Eestis. Ta on loonud oma 
õpilastest uurim isrühm a, mis on regulaarselt pidanud tekstipäevi 
ja  välja andnud neli artiklikogum ikku “Tekstid ja  taustad” . Kasik 
ise on uurinud m eedia- (eriti uudiste) ja  reklaam ikeelt, tem a õpi
lased aga käsitlenud muidki tekstiliike.

Juubilari kolm as tegevusala on olnud eesti keele õpetam ine 
soom lastele. Siingi on ta nähtus om aette. Reet Kasik pole olnud 
lihtsalt õpetaja. Ta on teinud eesti ja  soom e keele kõrvutavaid
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uurim usi, osalenud kontrastiivprojektides, esinenud kontrastiiv- 
sem inaridel ja  neid ka ise korraldanud. M is aga eriti oluline -  ta 
on kirjutanud soom lastele väga hea kontrastiivse eesti keele õpiku 
“H akkam e rääkim a!” (Turun yliopiston suom alaisen ja  yleisen 
kielitieteen laitoksen ju lkaisuja 37. Turku 1991) ning õpiku- 
m onograafia eesti keele uurim ise kohta “Johdatus viron kielen 
tutkim ukseen” (C astrenianum in toim itteita 55. Helsinki 1999), 
mis kuluks ära eestlastelegi.

N iisiis Reet K asiku näol on tegem ist kadestam isväärselt m it
m ekesise ja  tulem usliku lingvisti ning õpetajaga. See m itm ekesi
sus kajastub paratam atult ka käesolevas tem ale pühendatud kogu
m ikus, kus kolleegid, sõbrad, m õttekaaslased ja  õpilased (mõni 
neist seda kõike korraga) on avaldanud kirjutisi, mis teem a poo
lest haakuvad juubilari tegevusaladega, osa otseselt, osa pisut 
kaudsemalt.

Olgu see kogum ik meie ühine õnnitlus Reedale tem a täh t
päeva puhul!

M ati Erelt



Henry Ford titles 1903  —

ÜKS VARAJANE EESTIKEELNE REKLAAM

Riho G rünthal
Helsingi ülikool

Käesolev artikkel vaatleb lühidalt üht varajast reklaam teksti, mil
lest võib teha m õningaid järeldusi selle allkeele väljakujunemise 
kohta Eesti esim ese iseseisvuse ajal. Eesti reklaam ikeelt on vii
m asel ajal uurinud eriti Reet Kasik (1996, 1997, 2000), lähtudes 
tänapäeva ning nüüdisaegse spontaanse keelekasutuse ning teksti
de loom ise ja  retseptsiooni seisukohast. Reklaamikeel on üks mit
m etest enam -vähem  spontaanselt kujunenud ja  toimivatest eesti 
keele allkeeltest, mis erineb teistest allkeeltest ja  nende territo
riaalsetest ning sotsiaalsetest variantidest eelkõige oma funktsio
naalsete om aduste poolest. Seda on võim alik eristada m uudest all
keeltest stiilivõtete ning tekstuaalsete ja  visuaalsete väljendusvii
side abil. M õned uurim istulem used on näidanud m uuhulgas seda. 
et sõnaliikide kasutuses on teatud erinevusi ajalehereklaami ja 
ülejäänud tekstiallkeelte vahel. Samuti on leitud ka sõnamoodus
tust puudutavaid ja  süntaktilisi eripärasusi erinevates allkeeltes. 
(K asik 2000: 111-118)

Kuna ka vaatluse all olevas reklaam ikeele varajases näites 
kui ühes eesti keele funktsionaalses variandis on eelkõige teatud 
tekstilisi iseärasusi, keskendun eeskätt teksti iseloom u mõjutava
tele teguritele. Lähem a vaatluse objektiks on erinevate sõnade 
kasutusest lähtuvad sem antilised nüansid ja  m õned terminoloo- 
gilised, reklaam i jaoks vajalike sõnade loom ist valgustavad detai
lid. Kuigi kvantitatiivne analüüs on viimastel aastatel olnud silm 
nähtavalt üks tugevatest süsteem -funktsionaalse tekstianalüüsi 
suunitlustest, m illeks annavad tekstid ja  näiteks sõnaliikide tähen- 
dusanalüüsist lähtuv kirjeldus väga hea võim aluse (H eikkinen 
1999: 65, 103-149, K asik 2000: 114-115, Launonen 2005. Sara
puu 2005: 100-117, Saukkonen 1984), on käesoleva artikli jä re l
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dused pealiskaudsem ad. Pigem  on nende abil võim alik žanrilisi 
iseärasusi vaadelda.

M aterjaliks on kokku 31 leheküljest koosnev Fordi autoteha
se brošüür (141 x 215 mm ), m illest ü k s ja g u  on pühendatud pilti
dele, ülejäänud osa m oodustab aga Ford-ühisust, selle tegevust ja  
tooteid tutvustav tekst.

E estikeelne autoreklaam  aastal 1926

Tänapäeva reklaam id on sageli seotud teiste kultuurialadega, 
nagu kirjanduse, uudiste või m oega (Kasik 2000: 124). Kuna 
20. sajandi lõppu ja  21. sajandi algust iseloom ustab erakordselt 
tihe läbikäim ine teiste kultuuridega ja  keelealadega, on reklaam id 
ka üheks kultuuriliste kokkupuudete platvorm iks. Seda on näha 
ka käesoleva käsitluse all olevas aastal 1926 Helsingis trükikojas 
N ordblad& Pettersson OY trükitud brošüüris.

Tekst on tõlgitud teisest keelest ja  tõlkijal (V illem  Grünthal) 
on olnud kasutada soom e- ja  rootsikeelne lähtetekst. N ende abil 
on tõlkija pidanud loom a eestikeelse teksti, mis oma žanri poolest 
erineb m ärgatavalt tõlkijale tuttavam atest tekstiliikidest (vt 
R. Grünthal 2005). Tõlkija käsikirjalise m aterjali hulgast leitud 
brošüüri soom ekeelne algtekst on eestikeelse tõlkega võrreldes 
puudulik. Käesolevas artiklis on võim alik puudutada tõlketeksti ja  
tõlkeprobleem ide iseärasusi ainult m öödam innes. Om eti ühendab 
eesti- ja  soom ekeelset versiooni see, et nad on oma ülesehituselt 
ja  lausestruktuurilt väga sam ased, kuid ka soom ekeelne tekst on 
ilm selgelt teisest keelest tõlgitud. Fordi reklaam brošüüri origi
naaltekst on kolm andas keeles kirjutatud, mitte eesti ega soome 
keeles. Reklaam teksti tootm isel kasutas Ford Helsingis asunud 
reklaam büroo O. Y. Erwin, W asey & com pany ltd. teenuseid.

M iks pidas Ford vajalikuks reklaam i käivitam ist ka Eestis, 
kus 1920. aastail oli üldse veel väga vähe autosid ja  põllum ajan
dus rahva tähtsaim  tuluallikas? K õigepealt asutati kevadel 1926 
H elsingis uus Ford-ühisus nim ega Ford m otor Com pany o f  Inland 
O/Y (brošüüri väljaandja), m ille m üügipiirkonda kuulus ka Eesti. 
Kõik selles m üügipiirkonnas m üüdud autod toodi K openhaagenist 
H elsingisse, kust nad toim etati edasi ostjatele.
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Ford pakub seletuse om a toodete levitam ise ajaloole Eestis. 
V aadeldavas brošüüris on lähiajalugu tutvustatud eraldi pealkirja 
all “M õned teated Ford-m üügist Eestis” . Peatükis k irjutatakse, et 
esim ene Ford-auto m üüdi Eestisse K openhaageni tehasest juunis 
1921. Samal aastal tam iti veel neli sõiduautot, üks veoauto ja  seit
se traktorit, m is brošüüri hinnangul “näitab, et sel ajal iseäranis 
traktorite m inek Eestis haruldaselt hea oli” . Esim ene Ford-müüja 
nim etati T allinna m ais 1921 ning brošüüri väljaandm ise ajaks 
aastal 1926 oli Eestis juba kuus Ford-m üüjat kuues linnas 
(Tallinn, Rakvere, Päm n, V iljandi, Tartu, Valga). Põhja-Euroopas 
oli K openhaagen Fordi jaoks eriti tähtis keskus, sest seal avati 
1924 uus kokkuseadm istehas, kust tam iti autosid kõigisse Balti- 
ja  Skandinaavia m aadesse. Reklaam brošüüri järg i kuulus teksti 
väljaandm ise ajal organisatsiooni Eestis ja  Soomes umbes 200 
volitatud Ford-m üüjat ja  -parandajat.

R eklaam brošüür lugeja m eelitam iseks

Reklaam i põhiteksti eesm ärk on tekitada soovi ja  süvendada taht
mist toodet hankida (Kasik 2000: 120). Peale pika teksti meelitab 
Ford potentsiaalseid tarbijaid ka piltidega. Trükises on kokku 19 
pilti, m illest üheksa on m ustvalged, küm m e värvilised. Piltide 
jao tam ine m ustvalgeteks ja  värvilisteks pole toimunud suvaliselt, 
vaid ka visuaalsel sõnum il on selgelt erinevad funktsioonid. Esi
m esena on ettevõtte rajaja Henry Fordi mustvalge pilt. Sellele 
järgnevas inform atiivses tutvustuses esitatakse m ustvalgeid pilte 
ühistu tehastest ja  tootm ism eetoditest (vt pilt 1).

N iipea kui ju tt läheb üle tootele, Fordi autole ehk reklaami 
tähtsaim ale subjektile, asendatakse m ustvalged pildid värviliste- 
ga. Väiksem ad, veergude sisse paigutatud värvipildid tutvustavad 
auto kasutuskeskkondi (vt pilt 2).

Terve lehekülje suurused värvipildid annavad ruum i nii iga 
mudeli visuaalseks tutvustam iseks kui ka selle kõrvale lisatud 
tehniliste andm ete esitam iseks (vt pilt 3 allpool). V õrreldes sihi
kindlalt lugejale suunatud tekstiga, on pealkirjad neutraalsed ja  
põhitoonilt inform atiivsed. Eessõnale (vt täpsem alt (1) allpool) 
järgneb  ühistu tutvustus: “Ford Com pany korraldus” . Seejärel tut-
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vustatakse “Ford-m üüki Eestis” , ühistu peatehaseid Highland 
p a rk 'is, “Fordi valm istusem etoode” kuni järjekord  läheb üle auto
dele peatükis “Sõnake Ford-autodest” . Sellele järgnevad veel 
pealkirjad “Parandatud Ford-autod” , “Ford-veoauto”, “Fordson- 
traktor” ning “Fordi hoolitsem ise kord”, kus Eesti jõgede topo
graafilise kaardi abil illustreeritakse ka Ford-m üüjate ja  -paranda- 
ja te  tegevuspiirkond! Eestis, m illest oli eelpool juttu.

Võim as ülivõrre

Lähem  vaatlus näitab, et Fordi reklaam is on sõnades, väljendites 
ja  retoorilistes võtetes selgelt äratuntavad erijooned. N ende abil 
saab tekst reklaam teksti tunnused ning täidab om a põhieesm ärgi. 
Nii inform atiivsed kui ka toodet tutvustavad peatükid sihivad 
m õlem ad lugeja veenm isele toote suurepärasuses. Inform atiivsed
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peatükid rõhutavad seda, et Ford-ühisuse toodete eesm ärgid, toot- 
m ism eetodid ja  varasem  kogem us garanteerivad toote kõrge tase
me. Eessõna ja  sissejuhatuse ülesannet täitva algustsitaadiga ette
võtte asutajalt Henri Fordilt toetutakse hinnatud autoriteedile ja  
jätkatakse siis toote parim aid om adusi kiitvas toonis (originaalis 
on õ-täht trükitud o-kujulisena):

(1) Henry Ford ütles aastal 1903: “Minu kavatsus on tõeline suure hul
ga automobiil luua, mis perekonna sõiduriistaks küllalt suur, kuid 
harjumata isikule juhtimiseks ja  hoolitsemiseks ühtlasi küllalt liht
ne oleks. Et ta tarvitusekulude poolest odav oleks, siis peab ta pea
le selle võimalikult kerge olema. Ta tuleb kõige parematest ja  tu
gevamatest tooresainetest ehitada, kõige paremat, hea palgaga 
saadavat tööjõudu tarvitades ja  meie aja tehnika kõige lihtsama
test juhtmõtetest kinni pidades. Hind olgu nii madal, et igaüks ta 
enesele muretseda võib. (lk 3)

K eelelised vahendid on sirgjoonelised ja  konkreetsed. Seal, kus 
on võim alik om adusi kõrvutada, kasutatakse ülivõrret, nt kõige 
parematest ja  tugevamatest. Kui on põhjust aim ata lugeja kahtlust 
m õne om aduse piisavuses, rõhutatakse ennetavalt, et soovid lähe
vad täide, kuna sõiduriist on küllalt suur ja küllalt lihtne ja ostja 
soovi kohaselt ka hind olgu nii madal, et igaüks ta enesele muret
seda võib. Toote om aduste kiitm iseks vajam inevat ülivõrret kasu
tatakse tekstis ka hiljem  korduvalt:

(2) Ford on lihtsalt konstrueeritud, kerge, kõige parematest saadaval
olevatest tooresainetest, varandust ja  vaeva säästmata ehitatud 
auto. (lk 17)

(3) Elegantse ja  meeldiva välimuse tõttu kuulub Ford Kupee kõige lugu
peetumate liikide hulka. Autokorv on kõige uuemat jooksuliini 
juhtmõtet silmas pidades ehitatud ja  iseäranis tagumine osa süm
meetriliselt ilusasti kaarduvate äärjoontega rõhutab madalama 
autokorvi ja  madalamate porikaitsete mõju. (lk 23-25)

Vahel piisab ka keskvõrdest või suurust rõhutavatest adjektiivi
dest. N ende abil (samas lõigus ka kahe olukorra erinevust väljen
dava verbi suurendab abil) on sam uti võim alik esile tuua om adu
si, m ida potentsiaalne ostja peaks hindam a:
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(4) Pehmemad ja  madalamad istmekohad teevad ruumi veelgi avara
maks. (lk 21)

(5) Suured uksed teevad autosse astumise kergemaks kui enne, uus pols
terdus suurendab mõnusust, bensiinireservuaari on kergem täita, 
suuremad pidurirummud kindlustavad endisest mõjusamat ja  vae
vatumat pidurdamist. Ford Kupee on ärimeeste ja  naisterahvaste 
ideaalauto. (lk 25)

Ü ldiselt on Fordi brošüür inform atiivsele põhistruktuurile vaata
m ata järjekindel reklaam tekst, m ida kinnitavad ohtralt korduvad 
ülipositiivsed hinnangud Fordi toodete kohta. Ka tänapäeval on 
reklaam idele om ane rõhutatult positiivsete faktide esitam ine ning 
negatiivsete väljendite vältim ine (Kasik 1996: 102).

N egatiivseid väljendeid on üldreeglina välditud ka vaatluse 
all olevas tekstis. E itavaid lauseid siiski esineb, eelkõige sisseju
hatavas ja  Fordi tehaseid ning tootm ist valgustavas osas. E itavatel 
lausetel on selge seletav eesmärk: nencle abil püüab tekst anda lu
gejale mõista, et tegelikult need puudujäägid, m is võiksid vastu
võtja seisukohast tähtsad tunduda, on kas paranem as, ebaolulised 
või pole ka kõrgem ate standardite abil lahendatavad.

(6) Ford-ühisus ei piira end hoolepidamises mitte ainult tehaseasutuse
arendamisega, vaid samuti on tööliste hea käekäik talle südameasi. 
(lk 8-9)

(7) Muidugi ei ole mitte ühtegi nii konstrueeritud autot olemas, et ta
täiesti iga autosõitja individuaalseid nõudeid rahuldaks, aga huvi
tav on konstateerida, et sadade tänapäev tarvitusel olevate märki
de seas on Ford-autosid enam kui kõiki muid märkisid kokku. For
di on ikka võidud mõõduka hinnaga muretseda, aga see asjaolu ei 
ole mitte sugugi ainus põhjus niisuguseks müügisaavutuseks. (lk 
11- 12)

(8) Mitte ükski teine automärk ei pea ses suhtes võrdlust välja. Fordi ta-
gavaraosad maksavad kõige vähemini, nende hinnad on otseteed 
imeodavad, kui neid muude märkide vastavate hindadega võrdle
me. (lk 14)

N iipea kui ju tt läheb üle viiele lähem alt esitletavale ja  reklaam i
tavale m udelile (Touring, Runabout, T udor Sedan, Kupee, Fordor 
Sedan), kaovad ka eitavad laused. Kuivõrd dom ineerivaks ü li
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võrde kasutam ine tekstis kujuneb, seda näitavad ka sellised teksti
lõigud, kus otseselt enam  auto om adustele ei viidata:

(9) Käige siis kõige hiljemini täna kõige lähema volitatud Ford-mihija 
juures parandatud Ford-autodega tutvumas. Teie jaatate siis kõhk
lemata, et kuulujutud tõsi on olnud — Ford-autod teenivad tõe
poolest ka Teie huvi ära. (lk 21)

M adalrõhukum m , juhtim ispeegel ja tuuleklaasikuivataja

Põhistrateegia, m ida Ford rakendab lugejale, lähtub valmistatud 
toote tu tvustam isest, selle üliheade om aduste kiitm isest. Visuaal
selt on kõige rohkem  ruum i antud viie m udeli (Touring, Run
about, T udor Sedan, Kupee, Fordor Sedan) lähemale tutvustami
sele: igaühe kohta on leheküljesuurune pilt, m illega kaasneb teh
niliste om aduste loetelu.

Pilt 3

T udor Sedani (vt pilt 3) kohta pakub kaasnev tekst järgm ist 
infot:
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(10) Varustuste hulka kuulub 5 madalrõhukummi 29 x 4,40, elektrikäi- 
mapanek ja  valgustus, juhtimispeegel, tuuleklaasikuivataja, kum- 
mipealiskate, varustuselaua lamp ja  täieline tööriistade kogu.

Tekstiloom eprotsessi seisukohast tuleb eraldi peatuda lahendus
tel, mis tõlkija on leidnud detailide kirjeldam iseks. Fordi eesti
keelses reklaam brošüüris torkab tänapäeva keele seisukohast sil
m a asjaolu, et suur hulk tehnilisi term ineid on võõrad, kuigi võib
olla sem antiliselt m itte täiesti arusaam atud. Tekst vastab seega 
peale reklaam teksti osalt ka tõlketeksti tunnustele. Tegelikult on 
Fordi toodete tehniliste om aduste kirjeldus äärm uslik näide sel
lest, kuidas -  tagantjärele arvestades -  tekst saab hoopis isem oodi 
kallaku võõrkeelse lähteteksti tõttu. Tegelikult on tõlkija (kes küll 
ise ei osanud autot juhtida) valik  arusaadav, sest kuskilt pidi ju  
vajalikud sõnad võtma. Tõlkelaenud, mis antud näidetest m oodus
tavad enamiku, on uute term inite loom isel alati üks keelekorral
duse lem m ikvahend olnud. Siinjuures puudutavad tähelepanekud 
ainult brošüüri seda osa, mis keskendub toote reklaam ile ning kus 
Ford-ühisuse infrastruktuuri, tehase, tootm isprotsessi ja  toodete 
m üügile tuleku asemel tutvustatakse autot ja  selle om adusi.

Tabelis 1 on kom m enteeritud m õnede Fordi reklaam is esine
vate sõnade esinem ust “Eesti õigekeelsuse-sõnaraam atu” teises 
trükis (ÕS 1925-37) ning “Eesti keele sõnaraam atu ÕS 1999” 
kolm andas trükis (ÕS 2003).

Tabel 1.
M õnede Fordi reklaam brošüüris esinevate 
tehniliste term inite esinem us sõnaraam atutes

Sõna Tähendus ÕS 1925-37 ÕS 2003 EKSS

aste aste + + +

autokeha autokere - - -

autokorv autokere - - -
bensiinireservuaar bensiinipaak - - -

elektrikäimapanek elektrikäiviti - - -

istmekoht istekoht + [iste-] - +

jahutaja jahuti, auto radiaato + - -

juhtimispeegel tahavaatepeegel - - -
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Sõna Tähendus ÕS 1925-37 ÕS 2003 EKSS

kummipealiskate rehv - - -

madalrõhukumm madalrõhurehv - - -

pldurirummud piduri-trummel - - -

porikaitse pori-tiib - - -

tuuleklaasi-
kuivataja klaasipuhasti - - -

tüürratas rooliratas tüüriratas - -

vaheldus käik - - -

Tabel 1 näitab, et suur hulk tehniliste andm ete tutvustamiseks ka
sutatud sõnu on tänapäeva seisukohalt võõrad ja  neid ei kasutata. 
Tehnilisi andm eid on paigutatud kõige rohkem  just autosid tut
vustavatele piltidele. Kuid m itu korda on seda sõnavara kasutatud 
ka tekstis.

(11) Teine vaheldus on “täisjoon ”, mis kütkendatult, siiskui pedaal kõi
ge kõrgema seisukoha kätte on saanud, päris sõiduvaheldus on. (lk 
19)

Peale eeltoodud näidete esineb tekstis ka m uid soome keele ees
kujul m oodustatud väljendeid, nt mehaaniliste üksikkohtadeni. 
M ärkim isväärt on siiski asjaolu, et tegelikult ei vasta ka soome
keelne variant tänapäeva dünaam ilisele tekstile. Seda võib näha 
näiteks eelpool toodud tekstikatkendi (8) soom ekeelses (12) ja  
rootsikeelses (13) variandis.

(12) Yksikään ainoa toinen automerkki ei tässä suhteessa kestä vertai- 
lua. Fordin varaosat maksavat vähimmin, ovatpa niiden hinnat 
suorastaan hämmästyttävän huokeat verrattuna muiden merkkien 
vastaavien osien hintoihin.

(13) Det jinns ingen möjlighet fö r  andra märken att härvidlag ingä pä 
en jämförelse. Ford reservdelar kosta minst, ja  deras pris är till 
och med oerhört lägt, от man jäm för dem med priset pä andra 
märkens motsvarande reservdelar.

Eestikeelne tekst ja  isegi m õned gram m atilised nüansid vastavad 
peaaegu sõna-sõnalt soom ekeelsele tekstile. Yksikään ainoa toi
nen automerkki peegeldub eestikeelsel variandil mitte ükski teine
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automärk. Ka järgm ises lauses on soom ekeelne, tänapäeva keele 
seisukohast võõras adverbivorm  vähimmin tõlgitud eesti keelde 
adverbivorm iga vähemini. Kuid soom ekeelsel tekstil, m ille lähte- 
keel pole käesoleva artikli autorile teada, on om akorda täpne pa
ralleel ja  vastav adverbivorm  minst rootsi keeles, m is on aga kaua 
aega olnud kontaktis soom e keelega: reservdelar kosta minst.

Interpersonaalne reklaam

Kuna reklaam tekst on nähtud ette suhtlem iseks saatja ja  vastu
võtja, m üüja ja  ostja, tootja ja  tarbija vahel, võiks arvata, et see 
strateegia peegeldub ka teksti funktsionaalses ülesehituses. Täna
päeva tekstides m ängib in te rp e rso n aa lse  tähtsat rolli. Teksti ü les
ehitus tuleneb sellest, m issugune on teksti autori roll, kas asja
tundja, juhendaja, läbirääkija, küsija, paluja või m idagi muud. 
M issuguseid pürgim usi ja  taotlusi tekst väljendab? M is on teksti 
funktsioon lugeja seisukohast? Kas kirjutaja ja  lugeja seisukohad 
on ühised või erinevad? M odaalsed vahendid ja  interpersonaalsed 
m etafoorid on tähtsad interpersonaalse sideme tugevdajad. (Heik- 
kinen 1999: 215-218, K arvonen 1995: 25, Saukkonen 1984: 158— 
163)

Käesolevas artiklis vaadeldavas tekstis torkab silma asjaolu, 
et Fordi reklaam istrateegia tugineb tarbija poolehoiu võitm isele, 
kasutades veenvaid sõnu. Pöördum isi teksti lugeja poole on vähe. 
Reklaami subjekt on Ford-auto. Tekst seostub lugeja ja  vastuvõt
jaga ainult kaudselt, tõstes esile Fordi eeliseid. Harvad pöördum i
sed lugeja poole on tagasihoidlikud ja  pigem  kaudsed kui otsesed. 
Lugeja on potentsiaalne tarbija. Tarbija on eelkõige auto kasutaja 
ja  praktiliste küsim ustega kokku puutuv sõitja:

(14) Ford-auto on aastate kestes küllalt tugevaks osutunud, et ta ka vast 
algaja sagedasti nii oskamata ümberkäimise välja kannatab, (lk 
14)

(15) Ka kitsastest autokuuridest on temaga kerge välja sõita ja  sellepä
rast on ta harilikult esimesena sÕiduvalmis. Fordiga on kergem 
sõita kui ühegi autoga. See tuleb osalt sellest, et temal eksitavat 
vaheldusekangi ei ole. (lk 17)
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Nendes kahes näites kirjeldatakse autoga sõitm ist üldisikuliselt. 
Vastuvõtja isikut ei seostata otseselt, vaid ainult kaudselt sõitjaga, 
kes on alles vast algaja ning võib autoga probleem idesse sattuda. 
Edasi rõhutatakse sõitmise lihtsust. Jällegi ei seostata vastuvõtjat 
ega lugejat sõitjaga, kes garaažist ehk kitsastest autokuuridest väl
judes uksepiida pihta sõidab. Auto on subjekt, m ille kõik omadu
sed teevad ka kasutaja elu lihtsaks.

1926. aasta Fordi reklaam is on vastuvõtja roll väga passiivne 
ning m ittepersonaalne. Tänapäeva autoreklaam ides kasutatakse 
palju erinevaid vahendeid ju st lugeja poolehoiu võitmiseks ning 
üheks silm atorkavam aks abinõuks on rikkalik m etafooride kasu
tus (Arola 1998, Sotam aa 2003). Enam asti kirjeldatakse autot kui 
elusolendit, kes sünnib ja  kellel on oma elu. M etafoorid seostuvad 
inim esega, kes võib olla laps, vanur, sugulane, teenija, naine või 
m eeldiv isik. Peale selle on autol tänapäeva reklaam ides ka keha, 
iseloom  ja  teatud kuvand (Arola 1998: 71-81). Sellised vahendid 
ning autot elustavad m etafoorid puuduvad Fordi brošüüris pea
aegu täiesti. O m eti leidub tekstis üks näide ka selle kohta:

(16) Kõik autokeha mudelid on viimseni muudetud. Uue suure pealis- 
kummi ilusad äärjooned sünnitavad elegantse välimuse, mis loomu 
poolest sellele terve maailma autosõitjate pailapsele kuulub, (lk 
19)

Ü ldiselt võib siiski järeldada, et auto on Fordi teksti subjekt, kuid 
om eti eelkõige instrum ent. Teksti stiil vastab tihti uuematele too- 
teajakiijade stiilile, m is rõhutavad eelkõige toote kasutusväärtust 
(V ikm an 1995: 297).

Lõpetuseks

Fordi väljaanne on hea näide sellest, kuidas reklaam i vastuvõtjat 
ja  sõnumi objekti püütakse panna uskum a asju, m ida pole päde
valt argum enteeritud (vrd K asik 1996: 100). Tekst on kirjutatud 
täiesti reklaam ija seisukohast, kes püüab võim sate keeleliste väl
jendite abil potentsiaalseid tarbijaid om a toote suveräänsuses 
veenda. Aastal 1926 trükitud “Ford” püüab oma veergudel saatja 
usaldusväärsust näidata eriti autoriteetsete vahenditega Selleks
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on vaja m uu hulgas superlatiive, m is rõhutavad, kuivõrd hea tase- 
m ega ja  kuivõrd kasulik on toode vastuvõtja jaoks, kes ta ka ei 
ole. Suhtlus on käesolevas reklaam isituatsioonis kahtluseta ühe
poolne, m ida tugevdab veel asjaolu, et eestikeelne tekst on tegeli
kult teisest keelest tõlgitud. Eestikeelsele lugejale pööratakse eri
list tähelepanu ainult neil veergudel, kus tutvustatakse ettevõtte 
saabum ist Eestisse ning potentsiaalse tarbija kasutuses olevat 
m üügivõrgustikku.
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MANIPULEERIMINE AJALEHTEDES: 
ÜHE KONFLIKTI ANALÜÜS

Tiit H ennoste
H elsingi Ülikool, Tartu Ülikool

10. veebruaril 2005 ilmus Eesti Päevalehes uudis sellest, et M art 
Kadastik osales Res Publica ja  Reform ierakonna juh tkujude m it
team etlikul kokkusaam isel, m illele järgnes terav vaidlus ajalehte
de vahel. Selle artikli eesm ärgiks on analüüsida selles vaidluses 
kasutatud m anipuleerim isvõtteid ja  nende tagajärgi.

U urim use m eetodiks on kriitiline tekstianalüüs (vt nt Kasik 
2002). Kriitilise tekstianalüüsi üheks oluliseks eesm ärgiks ongi 
ajakirjandustekstide uurim ine, et üles leida ja  lahti teha neis olev 
m anipuleerim ine ja  propaganda (vt ka nt K aldjärv 2003). M eeto
diks on sõnade ja  lausete kasutuse m ikroanalüüs.

Kriitilises tekstianalüüsis saab välja tuua erinevaid koolkondi 
ja  uurim iskeskm eid. See, m illest m ina siin lähtun, ei ole otseselt 
ühegi koolkonna lähenem ine. Kõige lähem al on see gram m atika 
ideoloogilisele analüüsile, m illes gram m atilisi (ja leksikaalseid) 
valikuid vaadeldakse kui ideoloogiliselt determ ineerituid (vt nt 
Fairclough 1989). Sealjuures olen toetunud taustana varasem ate 
uurim uste tulem ustele, m ille tulem useks on tüüpilised ajalehtede 
m anipuleerim isvõtete ja  nende rollide loendid (vt Hennoste 2001: 
138-141; vt ka Kaldjärv 2003: 35-37).

M ind huvitavad eeskätt sõnad ja  fraasid, m ille abil diskutee
rijad iseloom ustavad o m a ja  teiste staatust ja  tegevusi. Sõnavaliku 
eesm ärgiks on esitada m ingeid sündm usi teatud kindlal moel, tõs
tes esile nende teatud aspekte või surudes alla teisi.

U urim ise m aterjaliks on 7 lugu Eesti Päevalehest (EPL), 
Postim ehest (PM ) ja  Eesti Ekspressist. Siin esitan ma üksnes ana
lüüsiks valitud katkendid artiklitest.
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1. Analüüs

Selles osas liigun läbi tekstide ja  esitan analüüsid nende tekstide 
osade kohta, m illes m anipuleerim ine esineb.

1.1. Eesti Päevalehe uudis

10. veebruaril 2005 ilmus Eesti Päevalehes uudis sellest, et Posti
m ehe vastutav väljaandja ja  peatoim etaja kt M art K adastik osales 
Res Publica ja  R eform ierakonna juhtkujude m itteam etlikul kok
kusaam isel. Sündm us ise oli toim unud novem bris 2004.

Postimehe peatoimetajat kasutati Reformi huvides 

/ - - - /

Res Publicat esindasid kohtumisel Juhan Parts ja  Olari Taal, Re
formierakonda Andrus Ansip. Kohtumisel viibis Ansipi nõunikuna 
Postimehe peatoimetaja kohusetäitja Mart Kadastik.

Postimehe tegevus Reformierakonna soosingu taotlemise ni
mel on silma hakanud paljudele poliitikutele. Rahvaliidu esimees 
Villu Reiljan näiteks ütles koalitsiooni koosolekul tormikahjude 
stabiliseerimisreservist korvamisest rääkides: “Kui me seda ei tee, 
siis pole kohalikele valimistele üldse mõtet minna. Vähemalt neil 
erakondadel, kellel oma ajalehte {Postimees -  toim) pole. ”

Reformierakonna juht Andrus Ansip kinnitas, et Mart Kadas
tik ei ole parteiga vähemalgi määral seotud. “On tihti ette tulnud, 
et söön õhtust erinevate poliitikutega ja  ajakirjanikega. Oleme 
(Kadastikuga -  toim) aastakümneid sõbrasuhetes olnud, sama koo
li poisid, see suhe pole kellelegi saladuseks, ” ütles Ansip.

Sotsioloog Juhan Kivirähk: “Kindlasti on tal (Kadastikul) nii 
peatoimetajana kui ka vastutava väljaandjana võimalused mingil 
määral mõjutada lehe poliitilist suunitlust. Kui tema poliitiline an- 
gažeeritus ilmsiks tuleks, kahjustaks see kindlasti meedia niigi ma
dalat usaldusväärsust. ”

Selles tekstis torkavad silma vähem alt järgm ised analüüsi vajavad 
kohad (olulised sõnad ja  fraasid on esitatud paksus kirjas).

M art Kadastikku on uudises nim etatud Postim ehe peatoim e
tajaks, kuigi ta oli vaid ajutine kt. Tem a keskne roll on ikkagi vas
tutav väljaandja. Peatoim etaja viitab isikule, kes on palju lähemal
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igapäevasele lehetegem isele ja  selliselt ka võim alusele lehes il
m uvat m äärata, kui vastutav väljaandja.

Pealkirjas kasutatakse um bisikulist tegum oodi: peatoimetajat 
kasutati. Selline sõnastus esitab peatoim etajat passiivse tegelase
na, pigem  ohvrina. Samuti jätab  pealkiri lahtiseks kasutaja (kui 
kedagi kasutati reform i huvides, siis ei tähenda see, et teda kasu
tati reformi poolt).

Kadastikku on nim etatud Ansipi nõunikuks. See sõna seos
tub lugeja teadvuses eeskätt parteilise am etiga (vrd nõuandja, mis 
pole amet, vaid pigem  neutraalne kõrvalt tulev tegelane).

Järgneb lause, m illes antakse teada, et Postim ees on tegutse
nud R eform ierakonna soosingu taotlem ise nimel.

Ja lõpuks esitatakse neutraalse vaatleja, sotsioloog K ivirähu 
kom m entaar, m is esitab K adastikku negatiivses valguses. Siin on 
oluline lause: Kui tema poliitiline angažeeritus ilmsiks tuleks.... 
See lause sisaldab eelet, et Kadastik on poliitiliselt angažeeritud, 
kuid see ei ole tulnud ilmsiks.

Seega näem e, et tegelikult on selles tekstis Kadastiku, Posti
mehe ja  R eform ierakonna suhteid toim etuse poolelt iseloom usta
tud mitmeti. Pealkirja sõnum on sealjuures lausa vastuolus tekstis 
öeldavaga. K um ba uskuda? Ilm selt teksti, sest selles esitatakse 
mitu korda ju st K adastiku ja  Postim ehe aktiivset rolli ja  seotust.

Sealjuures on uudises kasutatud m itm eid objektiivsusele ja  
tasakaalustatusele viitavaid märke: Reiljani ja  Ansipi arvam us, 
Kivirähu kom m entaar (vt nende kriteerium ide kohta Hennoste 
2001: 60-61). V aid K adastiku enda arvam ust pole toodud. Kuid 
samas kannab uudis selget tendentsi: kõik peale asjaosalise A nsi
pi viitab partei ja  K adastiku/Postim ehe seotuse poole.

Sellele uudisele järgnes kõigepealt Juhan K ivirähu vastulause 
(Postim ees 11.02.2005), m illes ta toob ära kogu om a vastuse Päe
valehe ajakirjaniku Jaanus Piirsalu küsim usele ja  leiab, et tema 
seisukohti on m oonutatud. See tekst jääb  m eie teem a seisukohast 
kõrvaliseks, võim e vaid öelda, et Päevaleht ei m oonutanud Kivi- 
rähku, kes väljendus ise vastuoluliselt. Päevaleht jättis lihtsalt 
kõrvale need seisukohad, mis tem a vajadustega ei sobinud.
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1.2. Viie partei Avalik kiri Schibsted Grupi juhatusele

Oluline jätk  sellele loole oli viie Eesti erakonna peasekretäride 
pöördum ine Schibstedi juhtkonna poole (avaldatud Eesti Päeva
lehes 15. veebruaril).

/—/  Käesolevale pöördumisele allakirjutanud erakondadele teeb 
tõsist muret eesti ajakirjanduses toimuv. Eriti muudab meid tähele
panelikuks Postimehe aktiivne positsioon Eesti Reformierakonna 
poliitilise häälekandjana.

Eestis ei ole ajalooliselt välja kujunenud ennast poliitiliselt 
määratlenud ajakirjandust ja  piiratud konkurentsiga ajakirjandus
turul on muret tekitavaks olukord, kus suurim kvaliteetpäevaleht 
on kujunemas ühe poliitilise erakonna häälekandjaks.

Allakirjutanud erakonnad soovivad teada: kas Eesti Reformi
erakonna ideoloogia toetamine on Schibsted Grupi teadlik tege
vus ja  poliitika või ei sekku nõukogu Postimehe sisulisse tege
vusse?

Mainitud Postimehe tegevus on kestnud pikemat aega, kuid 
allakirjutanud erakondadele sai käesoleva pöördumise esitamise 
lõplikuks ajendiks Eesti poliitilistes ringkondades ja  ka ajakir
janduses avaldatud informatsioon, mille järgi Postimehe vastutav 
väljaandja Mart Kadastik on nõustanud Eesti Reformierakonna 
esimeest.

Selles pöördum ises esitatakse samuti väited Postim ehe ja  Refor
m ierakonna seotusest, kuid esitajate arusaam  on osalt teistsugune. 
Postim ehe seotus Reform ierakonnaga esitatakse kindla faktina, 
ilm a m ingite kahtlevate lisandusteta. Samal ajal vormistatakse 
seda positsiooni kahel viisil.

Esiteks antakse hinnang, et Postim ehe positsioon on aktiivne, 
st ta teeb ise midagi. Teiselt poolt antakse kolm  erinevat hinnan
gut Postim ehe praegusele suhtele R eform ierakonnaga. Esimesel 
juhul on ta R eform ierakonna poliitiline häälekandja, teisel juhul 
on häälekandjaks kujunem as ja  kolm andal juhul toetab selle ideo
loogiat.

Need m ääratlused ei ole kindlasti sam atähenduslikud. M insi 
erakonna ideoloogia toetam ine ei tähenda kindlasti selle erakonna 
häälekandjaks olemist. Nii toetab Äripäev avalikult R eform iera
konna seisukohti, kuid teda ei saa kuidagi pidada R eform ierakon
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na häälekandjaks. Ja häälekandjaks olem ine ja  selleks kujunem ine 
on erinevad seisundid. Kolm e positsiooni aga ühendab see, et 
Postim ees on Reform ierakonna ideoloogia väljendaja.

Oluline on ka tähele panna, et siin ei kõnelda M art K adasti
kust ja  tem a positsioonist, vaid ajalehest tervikuna.

Teine oluline osa sellest pöördum isest on küsim us, kas R e
form ierakonna ideoloogia toetam ine on Schibstedi teadlik tegevus 
või ei sekku nõukogu Postim ehe sisulisse tegevusse.

K üsim us on esitatud kavalalt. On selge, et Schibstedi ju h t
kond ei hakka kunagi ütlem a, et mingi Eesti erakonna toetam ine 
on nende teadlik poliitika. Ja selline vastus on igal juhul kasulik 
erakondadele. See jätab  kogu vastutuse Postim ehe liini eest M art 
Kadastikule ja  võim aldab teda rünnata, ilma et firm a juhtkond 
saaks m idagi erilist teha (vt Schibstedi vastus 16. veebruari Posti
mehes).

1.3. Postim ees lükkab süüdistused tagasi

Sellele kirjale järgnebki vaidlus, m ida alustab Postim ehe nimel 
ilma allkirjata ilm unud tekst 15. veebruaril.

Postimees lükkab tagasi parteide süüdistused

Postimehe vastutav väljaandja ja  peatoimetaja kohusetäitja Mart 
Kadastik lükkab ümber viie parlamendierakonna süüdistused, na
gu oleks leht kaldu Reformierakonna poole.

Postimeest Reformierakonna-lembuses süüdistava avaliku 
pöördumise lähetasid eile ajalehe omanikfirma Schibsted grupi 
juhatusele Keskerakonna peasekretär Kadri Must, Rahvaliidu pea
sekretär Lea Kiivit, Isamaaliidu peasekretär Aimar Altosaar, Sot
siaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Rein Oru ja  Res Publica 
peasekretär Ott Lumi.

Postimehe vastutav väljaandja nägi kaebekirja taga eelkõige 
meediasõja jätku ning Eesti Päevalehe ja  Eesti Ekspressi ühe 
omaniku Hans H. Luige osalemist selles.

/ — /
Pöördumise väitel on Postimehe selline tegevus kestnud pike

mat aega. Poliitikute sõnul sai pöördumise lõplikuks ajendiks Eesti 
Päevalehes avaldatud teave, mille kohaselt Postimehe vastutav
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väljaandja Mart Kadastik on nõustanud Reformierakonna esi
meest Andrus Ansipit.

Kadastik seevastu kinnitas, et ei lase endaga manipuleerida, 
kuid kui keegi tahab temalt nõu küsida, on ta meediaeksperdina 
alati valmis aitama. Küll aga väljendas ta imestust selle üle, et mõ
ned poliitikud lasevad end ärimeestel manipuleerida.

/— /
Kadastiku sõnul loevad Schibstedi juhid alati siira huviga 

Eesti poliitikute kaebekirju.
'Aga Schibsted pole kunagi ega kusagil määranud ühegi pea

toimetaja eest ajalehe poliitikat, ” märkis ta.

See on anonüüm ne tekst, m is sellisena esindab lugeja jaoks aja
lehe kui terviku vaateid (vrd juhtkiri). Tekst koosneb kahest poo
lest. Osa sellest refereerib parteide kirja, osa esitab M art Kadasti
ku seisukohad tsitaatide ja  parafraasidena.

Refereeriv osa on üldiselt objektiivne, vaid mõned sõnad 
osutavad lehe seisukohtadele. Nii fraas Pöördumise väitel, milles 
kasutatud verbivorm  kannab konnotatsiooni, et ütleja ei ole refe
reeritava seisukohaga nõus või et see seisukoht on vale.

K adastiku ja  ajalehe seisukohad jagunevad sisu poolest ka
heks. Üks pool tegeleb Postim ehe ja  Reform ierakonna suhetega, 
teine pool süüdistab Hans H. Luike ja  tem a firm at m eediasõja jä t
kam ises. V aatam e alguses erakonna poolt.

Pealkirjas esineb fraas lükkab tagasi, teksti alguses lükkab 
ümber. N eed on eri tähendusega sõnad eesti keeles. Ü m berlükka
m ine nõuab argum ente, tagasilükkam ine mitte. Antud juhul on 
tegem ist tagasilükkam isega. K adastik ei tõesta siin argumentidega 
om a sõltum atust.

O luline m uudatus tuleb sisse selles, et Postim ehe/Kadastiku 
ja  Reform ierakonna suhteid iseloom ustatakse lehe enda poolt 
hoopis teisiti kui erakondade kirjas: nagu oleks leht kaldu, Refor
mier akonna-lembus. Sealjuures esitatakse neid sõnu nii, nagu 
oleks need refereeritud parteide pöördum isest.

Samuti on m uutunud refereeringus Eesti Päevalehe tekst. 
N õuniku kui ameti asemel on fraas Kadastik on nõustanud , mis 
on neutraalne tegevus.
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Seega võim e öelda, et vastaspoole väidetud aktiivne posit
sioon ja  seotus on asendunud selles loos tunnete ja  pehm ete seos
tega: lem bus ja  kalduolem ine. Sam asugust positsiooni toetavad ka 
Kadastiku ütlem ised (ei lase endaga manipuleerida, otsustan ise 
lehe üle, on m eediaeksperdina nõus aitama  jne).

Teksti lõppu on paigutatud rünnak parteide vastu. Selles on 
oluline veidi ebaselge fraas alati siira huviga. Seda võib tõlgen
dada nii, et tegem ist on korduvate kirjadega ja  ka nii, et parteid 
võivad ka edaspidi kirjutada, kui soovivad. Igal juhul lisandub 
siin iroonia parteide sellise tegevuse aadressil.

Teise teem a m oodustab tekstis Luige ja  tem a firm a ründa
mine. Kadastik nägi referaadi põhjal kaebekirja taga eelkõige 
Luige osalem ist selles ja  m eediasõja jätku. Selle lause sõna eel
kõige  osutab kõigepealt, et ju s t m eediasõda on keskne, m itte par
teide küsimus. Samas jääb  see lause tekstis ilma arenduse ja  tões
tuseta/seletuseta.

Lisaks sellele ilmus Postim ehes 16. veebruaril kaks teksti, m illes 
sõna võtavad konkreetsed ajakirjanikud Rein V eidem ann ja  Kalle 
Muuli.

Veidem anni lugu “H äälekandm isest ja  kallutatusest” jaguneb  
samuti kaheks.

Ühes osas heidab ta poliitikutele ette ebaeetilisust ja  seostab 
kaebekirja eesti poliitikute ajalooliste kaebam istavadega. K uid ta 
lisab, et kui tsaari ja  nõukogude ajal oli m õnikord tegem ist õilsate 
eesm ärkidega, siis nüüd peab ta nende eesm ärki m adalaks: kangu
tada lahti Postim ehe juh t ja  kom prom iteerida ajalehte.

Teises pooles esitab V eidem ann väite, et eesti ajakirjandus 
pole vähem alt avalikult eelistanud ühtegi erakonda. Sellele lisaks 
toob ta välja uurim uste tulem used, mis näitavad, et kallutatus on 
olemas valim iste eel ning et ajakirjanike seisukohad peidavad tih 
ti kirjutaja m aailm avaatelisi eelistusi.

Seejärel esitab ta seisukoha, et nii tem a kui ka teised vasak
poolsed on saanud sõna eri lehtedes. Samuti esitab ta m uuhulgas 
Postim ehe vaateid tervise ja  hariduse teem adel kui R eform iera
konnast erinevaid. Sellest järeldab ta, et tegu pole Reformi hääle
kandjaga.
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Järgnevad Veidem anni varem gi esitatud etteheited eesti aja
kirjanduse kolletam isele jne, m istõttu poliitikast saab m eelelahu
tus.

Tegelikult esitab see lugu V eidem anni varem gi tuntud vaa
teid. V eidem ann kritiseerib nii poliitikuid kui ka ajakirjandust 
ning keskendub eetikale.

Selle loo puhul ei saa välja tuua m anipuleerim ist. M eie tee
m a seisukohast on siin olulised kaks asja. Esiteks Veidemanni 
seisukoht, et Reform ierakonnast erinevate vaadetega inimeste lu
gude avaldam ine lehes näitab, et leht pole selle häälekandja. Ja 
teiseks see, et olenem ata autori tahtest (m a eeldan, et ta kirjutas 
loo enda initsiatiivil) kannab see lugu antud vaidluse raames kind
lat eesm ärki. See peab näitam a, et Postim ees on erapooletu ja  eriti 
tolerantne leht, m is lubab enese kritiseerim ist ka omaenda lehes.

Kalle M uuli kirjutis “Oslo ja  M oskva” esitab teistsugust 
lähenem ist.

Seitseteist aastat tagasi pidin ma ühe peatoimetajaga kolm kuud 
vägikaigast vedama selleks, et mu loos ei asendataks sõnu “Eesti 
Vabariik” sõnadega “kodanlik Eesti”. Lugu ilmus lõpuks moonu
tamata kujul, aga nende paari sõna eest tuli mul hiljem maksta töö
kohaga.

Olin siis ametis ELKNÜ häälekandjas ja  tean seepärast häs
ti, mida sõna “häälekandja ” tähendab. /— /

Postimeest on tänavu ilmunud 39 numbrit. Nendesse on ära 
mahtunud eranditult kõigi kaebekirjaga liitunud erakondade juhti
de arvamusartiklid. /---/

Nüüd aga ütlevad needsamad parteitegelased äkki, et see 
koht, kus nad seni omal vabal tahtel oma tõde on kuulutanud, on 
üks häbiväärne hääletoru.

LÕdva lõuaga sõnu loopides sülitavad viis parteifunktsio- 
nääri justkui möödaminnes näkku veerandile miljonile Postime
he lugejale ja  kümnetele ajakirjanikele. Täpselt samuti, ilma sü
dametunnistusepiinata, nagu nad reedavad kahe keskmise kuu
palga eest oma parteikaaslased, palkavad linnaameteisse oma su
gulasi või tellivad valijatega kohtumise sildi all maksumaksja ku
lul endale pitsat.

Aga rünnakut Postimehe vastu ei alustatud just nüüd ja 
praegu sugugi juhuslikult. Poliitikud teavad hästi, et valitsustüli
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pani konkureeriva ajakirjanduskontserni juhid muretsema selle 
pärast, et Postimehe peatoimetaja ammusest sõbrast Andrus Ansi- 
pist võib saada peaminister. Järelikult võib loota, et ajakirjandust 
saab ka piki poliitilisi jõujooni tülli ajada, vastandada, erakondade 
vahel ‘‘ära jagada ”, et siis jaga-ja-valitse-põhimõttel ajalehtedest 
poliitikute mängukannid teha.

Kaebekirja varjatud eesmärgiks on teha mitte ainult Postime
hest, vaid ka Eesti Päevalehest ju st see, milleks olemises Posti
meest süüdistatakse -  poliitiline hääletoru, parteiline häälekand
ja. Ehk siis pöörata Eesti tagasi aega, mida ma loo algul meenu
tasin.

/ — /

See tekst algab autori positiivse enesekuvandi loom isega (kom 
m unism ivastane võitleja ja  kannatanu). Sellele lisandub m õiste 
häälekandja m ääratlem ine nõukogude tavade kaudu (häälekandja 
on see, kust iga organisatsiooni ideoloogiaga m ittesobiva killu 
pärast vallandatakse). Sel pole antud teem aga pistm ist, kuid see 
võimaldab luua poliitikute tegevusele negatiivse fooni. Lisandub 
häälekandja asendam ine oluliselt negatiivsem a sõnaga hääletoru. 
Teiseks esitab ka M uuli faktid, et eri erakonnad on saanud Pos
timehes samal aastal sõna, mis peaks näitam a, et tegu ei ole ühe 
partei häälekandjaga.

Järgneb osa, milles antakse hinnanguid poliitikute kohta, ka
sutades ülinegatiivseid sõnu ja  tuues näiteid poliitikute m uudest 
ajakirjanduses teada antud kahtlase eetikaga tegudest. Sellele li
sandub väide, et poliitikute süüdistus on näkkusülitam ine lugeja
tele, ehk siis poliitikute tegevus pole m itte lehe, vaid lugejate sol
vamine. See on väga tugev retooriline võte, m ille eesm ärk on 
pöörata lugejate paham eel kaebekirja kirjutanud poliitikute vastu.

Seejärel pöördub M uuli poliitikute ja  lehtede suhete juurde. 
Ta alustab väitega, et konkureeriva ajakirjanduskontserni juhid  
hakkasid m uretsem a selle pärast, et A nsipist saab peam inister. 
See väide jääb  veidi arusaam atuks ja  mitm eti tõlgendatavaks.

Oluline on aga see, et järgnevas esitab autor om a versiooni 
kaebekirja varjatud eesm ärgist: katse ajada lehed tülli ka poliitilisi 
jõujooni pidi (sõna ka osutab, et lehed on muus osas tülis) ja  teha 
selle kaudu neist om a m ängukannid või parteilised häälekandjad.
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Ka see ju tt jääb  veidi häm araks. On arusaadav, kuidas poliitikud 
võiksid kasutada tülliaetud lehti oma m ängukannina, aga jääb 
ebaselgeks, kuidas nad võiksid teha neist om a häälekandjad, eriti 
sellised häälekandjad, nagu M uuli seda m õistet om a loo alguses 
on m ääratlenud.

O luline on ka see, et kui K adastik nägi kirja taga eelkõige 
Ekspress Grupi tegevust, siis M uuli näeb selle taga parteide soovi 
m anipuleerida m õlem a ajakirjandusgrupiga.

1.4. Hans H. Luige vastus Postim ehele

Sellele järgneb Eesti Ekspressi ja  Päevalehe om aniku Hans H. 
Luige om apoolne seisukohavõtt 17. veebruari Eesti Ekspressis.

Kui Anija mehed Oslos käisid

Teisipäeval said kõik, kes Postimeest loevad, teada, kes viie era
konna kirja taga on. Kirja taga olen mina, Hans H. Luik. Usute või 
mitte, just nii kirjutas Mart Kadastik. Kiili on Tartu ikka heade mõ
tete linn! Ma tõusin püsti, avasin akna, sirutasin end, vaatasin alla.

Minu linn! Minu riik! Olen kunn!
Kujutate ette. Lähen varavalges Edgari kontorisse Toomrüütli 

tänaval. Paber on valge. Kadri on Must. Me alustame kirjatööd. 
“Norra Kuningriiki, Oslosse. Postimehe omanikele...” Järgmisena 

jalutan Juhani ja  Miisu juurde. Villu jätan viimaseks. Võimas... Kui 
mõelda, et keegi Luik Tallinnast Narva maanteelt suudaks viis era
konda kuuest panna üht joont ajama, miks ei õpetata siis juba vene 
kooliõpilasi eesti keeles? /- -/

“Lõdva lõuaga sõnu loopides, ” kirjutab Kalle Muuli, “sülita
vad viis parteifunktsionääri näkku veerandile miljonile Postimehe 
lugejale... ’’Andke ikka andeks, kolleegid, seltsimehed! Just nimelt 
lehelugeja nimel erakonnad teabe tasakaalustamist nõudsidki. 
Näkkusülitamine? Harvaesinev stiil...

Aitab emotsioonidest. Mida uut võiks erakondade aktsioonist 
järeldada? Esiteks vihjasid viis erakonda, et võivad Reformiera
konna ka üksi külma kätte jätta. Reform on teinud tublisid reforme, 
kuid liidrite stiil, sealhulgas suhtumine sõnapidamisse, heidutab 
teisi. /---/
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Headele kolleegidele teen ettepaneku leppida ja  näha puude 
taga metsa ningparteisekretäride taga parteilasi, mitte õelat “Tal
linna kunni ”.

Seegi tekst on retooriline veenm istekst, jätkates niiviisi M uuli pa
kutud liini. Samas on siin valitud täiesti teistsugused vahendid.

Kiri algab tugeva irooniaga K adastiku ja  ka erakondade aad
ressil. Iroonia eesm ärk on selge: näidata, et arusaam , nagu saaks 
Luik olla kirja taga, on jabur.

Sealjuures esitab Luik kaudseid argum ente selle kohta, et te
ma ei suuda panna viit parteid ühe laua taha m idagi koos tegem a 
(Luigele olulised tegevused ei ole toim unud), kuid jätab  täiesti 
puudutam ata selle, kas ta osales kirja kirjutam ises või mitte.

Väike kõrvalepõige näitab Luige negatiivset suhtum ist M uuli 
stiili ja  osutab sellele, et M uuli tekstis on vastuolu.

Sellele järgneb pööre, m illes toon selgelt muutub. Irooniast 
saab kaine tõdemine. Toonim uutus on tugev retooriline võte, mis 
ütleb, et aitab naljast. Ja samas m õjub sellise toonim uutusega esi
tatud väide tugevalt ka ilma tõestuseta.

Selles toonis esitab Luik om apoolse arusaam a erakondade 
kaebuse tagam õtete kohta. M eie jaoks on oluline see, et Luik tõ l
gendab parteide kirja põhim õtteliselt teisiti kui M uuli. Ta jätab  
täiesti kõrvale teema, kas ja  kuidas kiri võiks olla sihitud ajaleh
tede suunas. Selle lähenem ise oluline idee on lihtne: parteid tegut
sevad oma asjade nimel. A jakirjandus, sealhulgas m ina olem e sel
lest sõltumatud.

Lisaks ettepanek leppida.

1.5. M art Kadastiku sõnavõtt

19. veebruaril järgneb Kadastiku sõnavõtt analüüsim isele viitava 
pealkirjaga “Nähtam atud rindejooned” , m illes ta teeb om apoolse 
kokkuvõtte asjast.

Esialgu näis, et see “uudis” kuulub Päevalehte aasta algusest 
köitva Postimehe pommitamise sarja. /—/

Ent seekordne pori tekitas teist laadi kahtlustusi. Mis oli
selles nelja kuu taguses kohtumises erilist? Kes kasutas Päevalehte 
ära? Olen söönud varem ja  hiljemgi õhtust kahekesi koos Ansipi-
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ga; koos Partsi ja  Taaliga, ilma Ansipita; kõige sagedamini aga 
Taaliga, ilma Ansipi ja  Partsita.

Miks ei tilgutanud peaministri lähikond Päevalehele infot 
näiteks 1. juuni õhtusöögist Karl Friedrichi restoranis, kus veini
klaasi juures arutasime alkoholireklaami keelustamist? Ilmselt sel
lepärast, et sel koosviibimisel ei olnud Ansipit. Just Kadastiku ja  
Ansipi seotus pidi saama Postimehe usaldusväärsuse kukutajaks.

Miks oli Postimehe nõrgestamine nii oluline?
Meenutagem, et 8. veebruaril avaldas Postimees pingerea, 

mille järgi Juhan Parts osutus Eesti kõige ebapopulaarsemaks po
liitikuks. Pole välistatud, et peaminister pidas Emori regulaarset 
arvamusuuringut konkureeriva erakonna tellimustööks. Samal päe
val vabastas peaminister välisministri, põhjendades oma äkkotsust 
Eesti riigi maine kaitsmisega.

Tegelikult tekitas küsimusi ja  küsitavusi -  kui jälgida välis
ajakirjandust -  hoopis äkkotsus ise.

Peaministri dramaatiline seisukohavõtt ei selgita, milline 
õudus oleks Eesti riiki tabanud, kui välisminister oleks vabastatud 
kaks päeva hiljem, pärast tema ärakuulamist valitsuses. Kas väide
tav soov lõpetada ühe ropsuga segadus välisministeeriumis kaalus 
üles riski tekitada segadus kogu valitsuses, misläbi ka välisminis
teeriumi peataolek võis üksnes süveneda?

Mitmed Soome ajakirjanikud on mult seda küsinud. Ma pole 
osanud vastata. Eesti ajakirjandusse pole need küsimused veel 
jõudnudki. Miks? Postimees oli sunnitud tegelema iseendaga. Ja 
kui olekski peaministrile ebamugavaid vaatenurki esitanud, siis 
võinuks need tembeldada Reformierakonna hääle kandmiseks.

Nõnda pääseski eelmisel nädalal võidule sõjakas, vaenlasi ot
siv populism. Riik on ohus, riik tuleb ära päästa! Nagu enne eel
misi Riigikogu valimisi.

Mis puutub siia Hans H. Luik? Aga Hans H. osales ju  otseselt 
Res Publica valimiskampaanias, olles Indrek Raudse “maaletoo
jaks ”. Hans H. isiklik allkiri tähtsustas trükiseid, mis kutsusid üles 
toetama Raudset. Detsembris 2003 esitas Hans H. Luik Res Pub
lica aastapäevaiiritusel ettekande “Eesti poliitika lähiaastatel”, 
öeldes muu hulgas: “Oleks vaja midagi koostöölepingu taolist kon
kureeriva bändi laulja Siim Kallasega. ” Kes ikkagi on endale võt
nud nõuniku rolli?
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Nüüd võib väita, et nii nagu ei sekku Norra Schibsted oma 
väljaannete sisusse, nii on ka Päevalehe peatoimetajal Priit Hõbe
mäel täielik vabadus lehe liini kujundada. Kas ikka on?

Kui minu boss, Schibstedi asepresident Eivind Thomsen oleks 
investeerinud Res Publicasse, ajaks Eestis aktiivselt kinnisvaraäri, 
üritaks erastada siinset raudteed, vehkleks Zorrona mobiiliturul 
jne jne, siis oleks päris keeruline otsustada, millest üldse ja  kuidas 
tohib kirjutada.

Tunnustades Hans H. Luige teravat taipu ja  mitmekülgsust, 
on siiski paratamatu, et omaniku lehevälised ärihuvid mõjutavad 
toimetust. Ettevõtjad, kes tegutsevad meediaomanikuga samades 
ärivaldkondades, tajuvad seda omal nahal. Eriti ohtlik on aga olu
kord, kus oma ärihuvide realiseerimiseks võib meediaomanik ka
sutada väljaandeid poliitikute mõjutusvahendina.

Pean minagi möönma, et ei suuda alati jääda erapooletuks. 
Kuid see ei ole rahavõim, mis mind mõjutab. Kolmkümmend aas
tat kestnud sõprusest Ansipite perekonnaga on midagi kindlasti 
külge jäänud. Ometi ei ole Ansip-Kadastik rallipaar Märtin-Park, 
kus üks vajutab gaasi ja  teine loeb kaarti. Istume erinevates auto
des.

See, et tõeline sõprus ei rajane üksteise ärakasutamisele 
ning jätab inimestele alles nende omad vaated, võib olla aru
saamatu neile, kellel ei ole sõpru. 20-protsendiline tulumaks ei 
ole küll minu elu unistus.

/ — /

Kõigepealt esitab Kadastik om a eelnevas loos esitatud versiooni, 
et Päevalehe uudise näol oli tegem ist m eediasõja osaga. Seejärel 
toob aga lause, et seekordne pori tekitas teist laadi kahtlusi, nagu 
poleks ta oma eelnevaid arusaam u kunagi esitatud. N üüd vaatleb 
ta sündmust poliitilises kontekstis ja  esitab küsim use: kes kasutas 
Päevalehte ära?

Järgnev tekst analüüsib kogu kaasust kui parteide tegevust. 
Ajakirjandus pidanuks tegelem a välism inistri vabastam ise segase 
looga, kuid Postim ees ei saanud seda teha, sest pidi tegelem a ise
endaga. Ja iga Reform ierakonna kaitsm ist sel ajal oleks saanud 
tõlgendada häälekandm iseks. Ühesõnaga: K adastik leiab, et tege
mist oli klassikalise võttega, m illes m ingite ebam ugavate problee
mide või skandaalide varjam iseks lavastatakse teine skandaal, mis
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esim ese kinni katab, näitab skandaalis olijat positiivsena või võ
tab vastasel võim aluse skandaali käsitleda.

Seejärel näitab Kadastik, et Luik on tihedalt seotud Res Pub- 
licaga ja  seetõttu huvitatud respublikaanide juh itava valitsuse 
aitam isest. Edasi näidatakse, et Luik osaleb aktiivselt Eesti m a
janduselus ja  poliitikas. Sellest järeldab Kadastik, et talle kuuluva 
lehe peatoim etaja pole kuigi vaba otsustam a, m illest võib või 
peab kirjutam a.

See osa on retooriliselt tugev tekst, esitatud loogiliselt, kai
nelt ja  veenvalt, klassikalise veenm isteksti parim ate tavade vai
m us küsim usi-vastuseid kasutades. V aid välism inistri skandaali 
järe ldus jääb  veidi ebakindlaks, sest tuleks uskuda, et teised kir
ja le  alla kirjutanud parteid olid lihtsalt Res Publica nukud kogu 
skandaalis. Aga olulisem  on see, et see tekstiosa jõuab järjekindla 
loogika kaudu seisukohani, et Luige lehed ei ole usaldusväärsed, 
vaid on parteidega seotud ja  ajavad lehe kaudu omaniku äriasju. 
Ja m itte Kadastik, vaid Luik on partei nõuniku rollis. M.O.T.T.

Järgneb pööre ja  uus teema. Selle osa taustaks on arusaam, et 
kogu skandaal on kindlasti jä tnud  negatiivse jä lje  Kadastiku ku
vandile. Teda ei võeta enam sõltum atuna, kasvõi sellepärast, et 
tem a sõprus A nsipiga on pandud suure kella külge. Selle osa ees
m ärgiks on tõsta om akuvandit lugeja silmis.

M ida saab Kadastik teha? Ta ei saa eitada oma suhteid An
sipiga. Tem a PR-võim alus on näidata neid suhteid positiivses val
guses. Ta m öönab, et temagi ei suuda jääda alati erapooletuks. 
Siin on oluline sõna ei suuda , mis näitab, et inimene võitleb. See
järe l aga vastandab ta kaks erapoolikuse varianti. Üks neist on ra
hale ja  ärakasutam isele rajatud suhe, teine aga sõprusele ja  oma 
vaadete sõltum atusele rajatud suhe. Esim ene on lugeja silmis tu
gevalt negatiivne, teine tugevalt positiivne seos.

Sellele lisaks toob ta välja erinevuse enda ja  Ansipi seisu
kohtades, öeldes, et tem a ei ole A nsipiga nõus tulum aksu küsim u
ses. See on aga väga oluline ja  hell teem a ja  sellise vastuolu välja
toom ine peab näitam a inimese suurt sõltumatust.

Kui Luige osa toetus järjekindlale loogikale ja  mõistusele, 
siis om akuvandi parandam ine toetub em otsioonidele ja  inimeste
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parim ate tunnetega m anipuleerim isele. Sealjuures kasutab K adas
tik väga tugevaid võtteid, vastandades raha ja  sõpruse. Tulem u
seks on tugev PR-tekst.

1.6. Järellainetus

Sellega on meid huvitav osa sellest loost lõppenud. Järellainetuse
na ilmutab Päevaleht veel 17.-18. märtsil viie partei uue kirja ja  
uudise samast asjast. Selle tuum aks on parteijuhtide arusaam, et 
Postimees eelistab siiski Reform ierakonda.

2. Lingvistiline kokkuvõte. Kuidas lehed m anipuleerisid?

Selles sündm uses on esindatud suurem osa tüüpilisi võtteid, m ida 
eesti lehed kasutavad ka m uudes tekstides lugeja m anipuleerim i
seks.

1. Lekitatud m aterjali kasutam ine vajalikul hetkel: EPLi 
uudise ilmutam ine, kuid hiljem.

2. Olem asolevast m aterjalist ainult enda eesm ärkidega sobi
va osa valimine: EPLi tsitaat Kivirähult, EPLi uudises Kadastiku 
nimetamine peatoim etajaks, m itte vastutavaks väljaandjaks.

3. Kallutatud uudise serveerim ine objektiivsuse ja  tasakaa
lustatuse m ärkide abil: EPLi uudise viited eri allikatele.

4. Sildikleepimine: eri kirjutajate hinnangud parteide ja  po
liitikute kohta.

5. Vastase väidete refereerim ine nii, et need m õjuvad valena 
või näitavad olukorda sellisena, nagu refereerija soovib: parteide 
kirjas toodud PMi aktiivne positsioon Reform ierakonna hääle
kandjana muutub PMi artiklis R eform ierakonna-lem buseks ja  kal- 
duolemiseks Reform ierakonna poole. EPLi Kadastik kui nõunik 
muutub fraasiks Kadastik on nõustanud.

6. Vastase süüdistam ine sam asugustes pattudes: K adastiku 
lugu, mis süüdistab ju st Luike ja  EPLi erapoolikuses ja  parteinõu- 
niku tegevuses.

7. Faktide esitamine, mis ei seostu vaidluse teem aga, kuid on 
positiivsed ütleja seisukohast: M uuli kannatused nõukogude aja
lehes.
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8. Positiivse enesepildi loom ine, m ängides lugejate parim atel 
tunnetel: M uuli kom m unism i all kannatajana, Kadastik rahavõi
mu ja  sõpruse m õjust enesele.

9. Aktiivse ja  endale negatiivse positsiooni asendamine pas
siivse või ebamäärasega: PMi lugusid läbiv taktika. Vastased esita
vad väiteid Postim ehe aktiivse positsiooni kohta, Postimees m uu
dab need järjekindlalt passiivseteks: nagu oleks leht kaldu, Re
form ierakonna lembus. Kadastik: ei lase endaga manipuleerida.

10. Sõnade tähenduse vahetam ine, m õistete määratlemine 
endale sobivalt: PM lükkab ümber seal, kus peaks olema lükkab 
tagasi. EPLi uudise K adastik kui Ansipi nõunik. M uuli esitatud 
häälekandja m ääratlus.

11. Enam usele apelleerim ine argumendi rollis: Muuli ja  Vei
dem anni näited selle kohta, kuidas eri parteide juhid  on saanud 
Postim ehes sõna kui argum endid lehe sõltumatusest.

12. Em otsionaalne hinnanguline sõnavara: Muuli poliitikud 
sülitasid näkku, reedavad, Kadastik EPLi kohta: moonutatakse 
häbitundeta, pori.

13. Iroonia tõestuse asemel: Luige teksti algusosa.
14. Referaadi saatelausete esitam ine hinnanguliste verbide 

abil: Postim ehe pöördumise väitel.
15. Publikus tugevaid tundeid äratavate sõnade ärakasutam i

ne enese kasuks: M uuli kom m unism i all kannatajana, Kadastik 
sõpruse m õjust enesele.

3. Poliitilised järeldused

Jäädes truuks kriitilise tekstianalüüsi vaim ule, mis peab oluliseks 
ka ideoloogiliste järelduste tegem ist analüüsitavast teemast, esitan 
om apoolsed poliitilised järeldused.

Kuigi ajakirjanikud suunasid oma tekstid kolleegidele ja  po
liitikutele, olid need kõik ikkagi m ääratud eeskätt lehtede lugeja
tele. K olleegidele ja  poliitikutele oleks piisanud ka telefonikõnest. 
Seega on kogu loos keskne see, m ida taheti lugejatele nende teks
tide abil teada anda, kuidas neid m õjutada, ja  m illised olid tegeli
kud tulemused.
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Parteid tahtsid oma kaebekirjaga kindlasti m õjutada lugejas
konna suhtum ist lehtedesse ja  ka Reform ierakonda. A jalehed 
om akorda tahtsid näidata oma negatiivset suhtum ist parteide sek- 
kumisse ajakirjanduse tegevusse.

Seda võib näha neljanda ja  esim ese-teise võim u võitlusena, 
nagu see ikka on olnud. Aga seda võib vaadata ka lehtede om a
poolse sõltumatuse kuulutusena, mis lubab tõsta om a autoriteeti. 
See on eriti oluline seetõttu, et lehtede usaldatavus on langenud 
väga m adalale. Ja pole raske näha selle taga vähem alt osaliselt 
nende sõltuvuse aimamisi lugejate poolt.

Muuli ütleb: kaebekirja varjatud eesm ärgiks on teha mitte 
ainult Postim ehest, vaid ka Päevalehest poliitiline hääletoru, par
teiline häälekandja. See on ilm selt üle pakutud sõnastus, kuid 
mõtlemise suund on mu arvates õige: m uuta lehed valim iste eel 
kuulekamaks, takistada neid kriitiliselt sõna võtmast. Selle kesk
seks aluseks on lugejateni viidud info, et lehtede juh id  ja  nende 
kaudu ka lehed on kindlate parteidega seotud. See võim aldab va
jaduse korral alati öelda, et leht ei ole objektiivne vms.

Kas poliitikute kaebekiri üksi oleks tõestanud, et Postim ees 
on Reformierakonna poliitiline häälekandja? Kindlasti mitte. K ui
gi veidi pori jäänuks külge.

Kas lehtedel õnnestus parteide positsiooni nõrgendada? Ilm 
selt mitte. Lehed piirdusid eeskätt parteide m õnitam isega, mis ei 
ole just mõjuv vahend.

Aga see jääb ainult üheks teem aks kogu vaidluses. Kui lehed 
keskendunuks parteide kritiseerim isele ja  kaebekirja absurdsuse 
näitamisele, oleks nad kindlasti suutnud tõsta om a reitingut ja  näi
data parteide tegevuse ebaeetilisust ja  lihtsalt rum alust.

Olulisem aks tõuseb kogu loos kahe m eediakontserni võitlus. 
Tuletame meelde. Võitlus lehtede turu pärast kestis läbi 1990. 
aastate ja  viis 2000. aastaks arusaam isele, et selle jätkam ine oleks 
rahaliselt liig. Tulem useks oli koostööleping, m illega loodi ühine 
ajakirjade kirjastus ja  ühine kollane õhtuleht. Aga see on ka kõik. 
Ühendati jõud  m eelelahutuse ja  praktiliste ajakirjade väljaandm i
sel ning raha nimel.
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Kuid klassikalises mõttes ajakirjanduse tuum  ehk need lehed, 
mille roll on olla neljas võim , olla poliitika ja  m ajanduse analüü
sija ja  selle kaudu ka m õjutaja, jä id  kum m alegi eraldi. Ja nende
vaheline võitlus jätkub tänase päevani. K indlasti ka selles võitlu
ses on oma osa rahal, sest ka need lehed peavad tootm a firmadele 
kasumit. Aga kui see oleks ainus või keskne küsim us, siis oleks 
võinud ka need lehed ühendada. On selge, et eeskätt on nende 
lehtede võitlus ideoloogiline võitlus. Kelle vahel ja  mille nimel, 
see on eraldi teem a, m ida me siinkohal lahkam a ei hakka. Meid 
huvitab praegu see, mida tõi analüüsitud episood lehtedele kaasa.

EPL-i üks eesmärk kohtum isuudise ja  parteide kirja avaldami
sel oli kindlasti ka Postimehe positsiooni nõrgendamine. Millised 
olid tulemused? Kindlasti nõrgendas vaidlus Postimehe positsiooni. 
Kadastiku ja  Ansipi suhete avalikkusse toomine pani lugejate 
teadvusse suhted, m illest muidu vaid vihjamisi kõneldi. Teisalt, 
parteide kiri ja  Schibstedi vastus sellele saavutasid vähemalt ühe 
eesmärgi: Kadastik kannab vastutust Postimehe liini eest. See aga 
lubab vajadusel nim etada igat PMi Reformierakonna-meelset seisu
kohta häälekandja tegevuseks. Stiilis me oleme juba ütelnud...

Aga kõige olulisem  on see, et Postimees aitas enda nõrgesta
m isele ise kaasa, valides soliidse tõestam ise asemele halvim a PR- 
taktika: hüsteerilise eneseõigustuse ja  dem agoogilised rünnakud.

K uidas m õjutas see vaidlus EPLi enda positsiooni? Kindlasti 
m uutus ka see nõrgem aks. Siin tegi põhitöö M art Kadastik ja  kaa
sa aitasid veidi ka EPL ja  Luik. Sealjuures ei olnud mu arvates 
eriti oluline vihjam ine, et EPL on Res Publicaga seotud. Küll aga 
oli m õjukas K adastiku kirjutise see osa, mis näitas, et EPL pole 
om a liini kujundam isel om anike m uudest m ajanduslikest huvidest 
vaba.

Nii võim e öelda, et kogu vaidluse olulisim  tulemus oli see, et 
selle abil õnnestus taas m adalada lehtede usaldusväärust. Sealjuu
res jä i parteide roll kogu selles ürituses pisikeseks. Põhitöö tegid 
lehed ja  ajakirjanikud ise ära. Kusjuures nende põhiline enesehä- 
vitam isvõte oli lihtne: ründav m anipuleerim ine, dem agoogia teise 
lehe hävitam ise nimel.
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TEONNIMET JA JAOLLISUUS: MITEN 
KANTAVERBIN TEONLAATU HEIJASTUU 
TEONNIMEN MERKITYKSESSÄ?

Tuom as Huum o
Turun yliopisto

Kun verbistä johdetaan substantiivi, osa sen verbaalisesta merki- 
tyksestä katoaa ja  osa säilyy, osa taas voi korvautua vastaavalla 
substantiivim aisella m erkityksellä. Se, m issä määrin deverbaali- 
johdoksen m erkityksessä on m ukana verbaalisuutta, vaihtelee joh- 
dostyypin ja  johdoksen leksikaalistum isen asteen mukaan. Yksi 
selvä raja on siinä, viittaako johdos verbin tavoin toimintaan tai 
tapahtum iseen (tanssiminen, hyppy, tulo, tukanleikkuu), vai onko 
sen m erkitys selvem m in substantiivim ainen, jo llo in  se voi viitata 
esim. konkreettiseen esineeseen (tuuletin, laulaja, keittiö). Näiden 
ääripäiden väliselle jatkum olle sijoittuvat mm. teon tulosta kuvaa- 
vat deverbaalisubstantiivit (hahmotelma, jauho, maalaus), joista 
osa voidaan ym m ärtää m yös itse toim intaan viittaaviksi (laulu 
‘lau lu teos’ tai ‘laulutoim inta’ tanssi ‘tanssiteos tai -laji’ tai 
‘tanssito im inta’ hakkuu ‘hakkuupaikka’ tai ‘hakkuutoim inta’ 
rakennus ‘konkreettinen rakennus’ tai ‘rakennustoim inta’). Ver
bin m erkitys on siten vaihtelevassa m äärin “piilossa” siitä johde- 
tun substantiivin m erkityksen taustalla: ääripäinä ovat yhtäältä 
leksikaalistuneet tapaukset, jo ista  verbaalisuus puuttuu kokonaan, 
toisaalta läpinäkyvät johdokset, jo iden  m erkitys on hyvin lähellä 
kantaverbin merkitystä. M itä verbim äisem pi johdos on, sitä 
enem m än se voi m yös saada verbille tyypillisiä määritteitä. 
Tällaisia ovat esim. agenttia tai patienttia ilm aisevat genetiivi- 
attribuutit sekä erilaiset paikan ja  ajan m ääritteet: Pekan laulami- 
nen eilen suihkussa oli kauheaa kuultavaa.

K irjoituksessani tarkastelen deverbaalisubstantiiveista sitä 
ryhm ää, joka sem anttisesti on lähim pänä verbaalista m erkitystä, 
nim ittäin teonnimiä. Pohdin teonnim ien sem antiikkaa yhdestä 
tarkkaan rajautuvasta näkökulm asta: siitä, m illä tavoin kantaver-
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bin teonlaatu ilmenee siitä johdettujen teonnim ien m erkityksessä. 
Lähden liikkeelle kognitiivisen kielitieteen näkem yksestä, jonka 
mukaan substantiivin -  siis myös teonnim en -  m erkityksen erot- 
taa (finiitti)verbin m erkityksestä sen ei-prosessuaalinen luonne: 
vaikka se viittaisikin toimintaan, sen m erkityksestä puuttuu 
seriaalisesti tarkasteltava aikaulottuvuus (yksityiskohtaisem m in 
ks. esim. Langacker 1990: luku 3; Leino 1993). Epäform aalisesti 
tilannetta voi havainnollistaa sanomalla, että kognitiivisen kieli- 
opin ajattelussa substantiivi ikään kuin “latistaa” verbin m erkityk
sestä pois sen ajallisen ulottuvuuden. Toisaalta voidaan ajatella, 
että teonnimijohdoksen m erkitys vastaavasti sisältää sellaisia 
substantiiville om inaisia m erkityspiirteitä, jo tka ikään kuin kor- 
vaavat puuttuvia verbaalisia piirteitä.

Sitä, millainen substantiivin m erkityspiirre voisi suoraan vas
tata verbin teonlaatua, ei liene fennistiikassa paljon pohdittu, m ut
ta teonlaadun lähikäsitteen aspektin sem anttisia paralleeleja subs- 
tantiivien m erkityksessä on käsitelty paljonkin. Syntaktis-sem ant- 
tisesta näkökulmasta verbaalisen aspektin nom inaalisena vasti- 
neena on yleensä pidetty kvantiteettia. Tällaisen vertailun esitti 
fennistiikassa Osmo Ikola jo  1960-luvulla (Ikola 1964: 98), ja  
vastaavia ajatuksia on esitetty paljon kansainvälisessä lingvisti- 
sessä kirjallisuudessa. Kognitiivisessa kielitieteessä aiheesta on 
kiijoittanut slaavilaisten kielten näkökulm asta perusteellisen esi- 
tyksen Laura Janda (2004). Yleisesti ottaen vertaus perustuu sii- 
hen, että sekä nominaalisen kvantiteetin että verbaalisen aspektin 
jaottelussa rajattuuden ja  rajaam attom uuden oppositio on keskei- 
sellä sijalla. Lisäksi nämä ilmiöt ovat myös usein toisiinsa sidok- 
sissa. Esimerkiksi suomen objektin aspektuaalisessa sijam erkin- 
nässä yhdistyvät usein ns. tarkoitekvantifikaatio ja  tapahtum a- 
kvantifikaatio niin tiiviisti toisiinsa nivoutuneina että niitä voi pi- 
tää ikään kuin yhden ja  saman kolikon eri puolina (Larjavaara 
1991:388-390).

Aspektin ja  kvantiteetin rinnastus ei kuitenkaan aivan sellai- 
senaan sovi yksittäisten lekseemien (siis esim erkiksi verbin ja  
siitä johdetun teonnimen) merkityksen tarkasteluun. A spektilla 
tarkoitetaan jonkin konkreettisen verbi- tai lause-esiintym än aika-
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ulottuvuuteen suhteutuvaa sisäistä tulkintaa, ei verbin inherenttiä 
m erkityspiirrettä, jollaista siis kutsutaan teonlaaduksi. Teonlaatu 
ja  aspekti ovat läheisiä käsitteitä, m utta eivät yksi ja  sama asia. 
Verbin teonlaatu vaikuttaa paljon lauseen aspektiin muttei suo- 
raan m äärää sitä, sillä lauseen aspektiin vaikuttavat muutkin 
lausesem anttiset ja  kontekstuaaliset tekijät. Esimerkiksi verbi 
ostaa ilmaisee teonlaadultaan rajattua (teelistä) tilannetta, suori- 
tusta, m utta voi silti esiintyä myös aspektiltaan rajaamauomassa 
lauseessa, jo s  tulkinta on esim. progressiivinen (Pekka ostaa 
taloa) tai sellainen, että toiminta kohdistuu jatkuvana johonkin 
kvantiteetiltaan rajaam attom aan ainekseen (Suomi ostaa sähköä 
Venäjältä).

V astaavasti rajattu tai rajaam aton kvantiteetti on jonkin 
konkreettisen substantiivi(lauseke-)esiintym än ominaisuus, ei 
m inkään substantiivin inherentti merkityspiirre. Koska kvanti
teetti on nim enom aan konkreettisen NP:n piirre, sitä ei voi suo- 
raan rinnastaa verbin teonlaatuun, joka on verbilekseemin inhe
rentti piirre, vaan nim enom aan aspektiin, joka sekin on konkreet
tisen esiintym än piirre. Teonlaadun vertailupariksi tuleekin etsiä 
vastaava substantiivin inherentti merkityspiirre, jollaiseksi taijou- 
tuu luontevasti jaollisuus. Substantiivejahan on tapana jakaa jaot- 
tom iin ja  jaollisiin  niin, että jaottom ia ovat jonkinlaista sisäisesti 
heterogeenista (keskenään erilaisista osista koostuvaa) koko- 
naisuutta ilm aisevat substantiivit (esim. kirahvi, auto, lusikka) ja  
jao llisia  vastaavasti sisäisesti hom ogeenista ainesta kuvaavat ns. 
ainesanat (kahvi, puuro, ilma). Standardikriteereinä jaottom ien ja 
jaollisten  tarkoitteiden erottelussa ovat mm. laskettavuus, osittu- 
vuus ja  lisättävyys: jaollinen tarkoite voidaan jakaa mielivaltai- 
sesti osiin niin, että osilla on kokonaisuuden ominaisuus, tai sitä 
voidaan lisätä niin, että kokonaisuus on edelleen samaa ainesta. 
Jaollista tarkoitetta ei m yöskään voida laskea (*Tässä säiliössä on 
kaksi ilmaa), m utta kvantifioida sitä voidaan ( Tässä säiliössä on 
paljon ilmaa). Jaotonta tarkoitetta taas ei voida jakaa osiin niin, 
että osilla olisi kokonaisuuden om inaisuus, eikä sitä voida kvanti
fioida m assana m utta laskea se voidaan ( Tässä on kaksi kirahvi a ;
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*Tässä on paljon kirahvia\ yleisesityksenä jaollisuudesta ks. ISK 
549-552).

Tarkoitteeltaan jaottom at substantiivit vastaavat siinä mie- 
lessä teonlaadultaan rajattuja (teelisiä) verbejä, että rnolernmat 
esittävät kokonaisuuden, jo ta  ei voi esim. jakaa m ielivaltaisesti 
osiin niin, että osilla olisi kokonaisuuden om inaisuus. Esim erkiksi 
teonlaadultaan teelisen viedä-verbin kuvaam aan toim intaan kuu
luu jonkin tarkoitteen siirtäm inen toiseen paikkaan ja  sen jättäm i- 
nen sinne, eikä ‘viem istä’ ole suoritettu ennen kuin täm ä kaikki 
on tapahtunut (toinen asia on, että toiminta voidaan esittää prog- 
ressiivisesti keskeneräisenä: Vien juuri tätä kirjaa kirjastoon). 
Tässä mielessä teelisen verbin kuvaam a tilanne on luonteeltaan 
samantyyppinen kuin jaottom an substantiivin tarkoite, jonka 
osilla ei niilläkään ole kokonaisuuden ominaisuutta.

Tarkoitteeltaan jaolliset substantiivit puolestaan vastaavat 
teonlaadultaan ateelisia verbejä: m olem pien tarkoite on hom ogee- 
ninen aines, jonka osilla on kokonaisuuden om inaisuus. Sam alla 
tavoin kuin m erkitykseltään jaollinen kahvi-substantiivi kuvaa 
tasalaatuista ainesta, jonka mikä hyvänsä m ielivaltaisesti erotettu 
osa on samoin kahvia, teonlaadultaan rajaam aton tanssia-verbi 
kuvaa toimintaa, jonka kukin m ielivaltaisesti erotettu kom po- 
nentti on myös ‘tanssim ista’. Tällainen ainesm aisuuden ja  ja t- 
kumomaisuuden piirre siis yhdistää toisiinsa ateelisia verbejä ja  
jaollisia substantiiveja.

Teonlaadun ja  aspektin keskinäinen suhde on siinä m ielessä 
samanlainen kuin jaollisuuden ja  kvantiteetin keskinäinen suhde, 
että teonlaatu mahdollistaa erilaiset aspektuaaliset tulkinnat ja  sul- 
kee toisia pois. Esimerkiksi huomata on niin vahvasti punktuaa- 
linen verbi, ettei partitiiviobjektikaan aiheuta sille progressiivista 
merkitystä: *Pekka huomasi Liisaa. Vastaavasti substantiivien 
jaollisuus m ahdollistaa avoimen tai sulkeisen kvantiteetin ilmai- 
semisen, kun taas jaotonta tarkoitetta ei voi kvantifioida eikä se 
siksi osallistu kvantiteettioppositioon (ks. esim. Itkonen 1980).

Jos hyväksytään se oletus, että verbin teonlaatua vastaava 
substantiivin merkityspiirre on jaollisuus, voidaan esittää hypo- 
teesi, jonka mukaan teonlaadultaan teelisestä verbistä johdettu
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(leksikaalistum aton, itse toim intaan viittaava) teonnim i olisi tyy- 
pillisesti jaoton ja  teonlaadultaan ateelisestä verbistä johdettu 
teonnim i jaollinen. Teelisen verbin kuvaam a rajattu tapahtum a- 
kokonaisuus, joka joh taa päätepisteeseen, hahm ottuisi siis subs- 
tantiivilla ilm aistuna jaottom aksi toim intakokonaisuudeksi. V as
taavasti ateelisen verbin kuvaam a jatkuva, hom ogeeniseksi käsit- 
teistetty tapahtum inen hahm ottuisi substantiivilla ilmaistuna jaol- 
liseksi ainekseksi. V ertaus on hyvin sam antapainen kuin edellä 
m ainittu aspektin ja  kvantiteetin suhdetta koskeva vertaus, mutta 
eri asia sikäli, että nyt on kyse lekseem ien sisäisistä eikä konteks- 
tissa toteutuvista m erkityspiirteistä.

Esitetyn hypoteesin testaukseen sopii hyvin fennistiikassa 
suosittu jaollisuustesti, jo ta  esim. Itkonen (1980) ja  Vilkuna 
(1992) soveltavat. Täm ä on ns. vaihtelevan predikatiivin sijan- 
valinta. Y leisen periaatteen m ukaan suomen kielen nominatiivi- 
predikatiivi heijastaa subjektin tarkoitteen jaottom uutta (Lusikka 
on kiiltävä) ja  partitiivipredikatiivi jaollisuutta (Kahvi on mustaa). 
L isäksi nom inatiivipredikatiivin on katsottu luonnehtivan subjek
tin tarkoitetta holistisesti, yhtenäisenä kokonaisuutena, partitiivi- 
predikatiivin taas distributiivisesti eli tarkoitteen kutakin kompo- 
nenttia erikseen (Sadeniem i 1950). Teonnim ien osalta predika- 
tiivitesti näyttäisi puoltavan edellä esitettyä hypoteesia ainakin 
sellaisissa tapauksissa kuin Pekan aivastus oli äänekäs ~  lääne- 
kästä vs. Humalaisten hoilaus oli äänekästä ~ 1 äänekäs. Koska 
verbi aivastaa on teonlaadultaan teelinen (punktuaalinen), siitä 
-t/s-joh tim ella  m uodostettu teonnim i aivastus ym m ärretään subs
tantiivina jaottom aksi, m inkä osoittaa nom inatiivin luontevuus ja 
partitiivin epäluontevuus predikatiivin sijana. Vastaavasti verbi 
hoilata on teonlaadultaan rajaam aton, ja  niinpä siitä samalla -Us- 
johtim ella m uodostettu substantiivi hoilaus on jaollinen, mikä 
näkyy siitä, että predikatiivin on oltava partitiivissa.

Todellisuudessa tilanne on kuitenkin tätä ihannekuvaa mut- 
kikkaam pi, sillä teonnim en jaollisuustulkintaan vaikuttaa myös 
sen edustam a johdostyyppi ja  leksikaalistum isen aste sekä se, mil- 
lä abstraktiotasolla toim intaa tarkastellaan. Kirjoituksessani koe- 
tankin valottaa lähem m in teonlaadun ja  jaollisuuden keskinäisen



Tuomas Ниито 47

suhteen ongelm akohtia ja  selvittää, missä määrin näm ä kategoriat 
vastaavat toisiaan. Pohdin myös sitä, m iten hyvin fennistiikassa 
suosittu predikatiivikriteeri toimii tällaisten ilmausten m erkityk- 
sen selventäjänä.

Kognitiivinen näkökulm a teonnim ijohdoksiin

Kognitiivisen kieliopin mukaan teonnim i eroaa substantiivina 
merkitykseltään finiittiverbistä olennaisesti: se kyllä kuvaa sa- 
manlaista tilannetta tai tapahtum aa kuin vastaava finiittiverbi, 
mutta substantiiviluonteensa vuoksi se esittää tilanteen erilaisen 
käsitteistyksen kautta. Teonnim et kuten m uutkin substantiivit 
esittävät tarkoitteensa olion kaltaisena ja  vailla finiittiverbin 
merkitykseen kuuluvaa tem poraalista ulottuvuutta (ks. tarkem m in 
esim. Langacker 1990, Leino 1993). K ognitiivisen kieliopin ajat- 
telutavan mukaan substantiivien tarkoitteiden käsitteistys perus- 
tuu ns. tiivistelm ätarkasteluun, jossa koko tarkoite käsitteiste- 
tään kertaluonteisesti eikä vaiheittain. Esim erkiksi substantiivi 
lähtö esittää sinänsä m uutoksellisen tilanteen tällä tavoin kerta
luonteisesti käsitteistettynä, ikään kuin tietystä lokaatiosta poistu- 
van “lähtijän” kaikki ajallisesti toisiaan seuraavat sijainnit olisivat 
samanaikaisesti käsitteistäjän näkyvissä. Jos sama tilanne esite- 
tään finiittiverbin avulla (Pekka lähtee), sitä tarkastellaan kogni
tiivisen kieliopin mukaan vaiheittain jonotarkastelun nim ellä 
tunnetun käsitteistys-strategian avulla. Tällä tarkoitetaan ajassa 
vaihe kerrallaan etenevää tarkastelua, jossa tilannetta käydään osa 
osalta läpi. Nykyisessä fennistiikassa kognitiivisen kieliopin 
ajattelulla on vahva asema. Esimerkiksi ISK (235) luonnehtii 
teonnimiä kognitiivisen kieliopin hengessä sanomalla, että “teon
nimi ilmaisee mahdollisten laajennustensa kanssa tilanteen enti- 
teettinä, joka vuorostaan voi toimia osallisena toisissa tilanteissa” .

Kognitiivisen kielitieteen näkemys substantiivien yleisestä 
merkityksestä ja  siihen liittyvästä tiivistelm ätarkastelusta tuntuu 
soveltuvan erityisen hyvin jaottom iin substantiiveihin. N äkem ys 
lähtee siitä, että substantiivin tarkoite käsitteistetään holistisesti 
(tiivistelmätarkastelun avulla), ja  juuri jaoton kokonaisuus sopii 
om inaislaatunsa puolesta hyvin holistisen käsitteistyksen koh-
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teeksi. Jaollinen tarkoite sitä vastoin tuntuisi helpom m in sallivan 
m yös sellaisen käsitteistyksen, jossa tarkoitetta tarkastellaan osa 
kerrallaan ja  vaiheittain. Koska jaollisen  substantiivin tarkoite ei 
m uodosta selvärajaista kokonaisuutta vaan koostuu homogeeni- 
sesta aineksesta, sitä on luontevaakin tarkastella distributiivisesti 
niin, että huom io kiinnittyy ainekseen itseensä, ei tarkoitekoko- 
naisuuteen. Tarkastelun distributiivisuus hahm ottuu lisäksi hel- 
posti seriaalisena eli siten, että tarkastelu etenee tarkoiteainesta 
pitkin vaihe kerrallaan. Erityisen luontevaa seriaalisuus on, jos 
tarkoitteen osasilla ym m ärretään olevan jonkinlainen aikajärjes- 
tys. Näin on laita esim erkiksi teonnim ien tarkoitteissa, jo tka ovat 
tilanteita ja  jo illa  siksi on ajallinen ulottuvuus.

Jaollinen aines voi ylipäätään osallistua jaotonta koko
naisuutta luontevam m in erilaisiin tilanteisiin vaiheittain. Se voi 
esim. kulua tai lisääntyä tilanteen edetessä, ja  sitä voi tulla tilan- 
teeseen lisää tai poistua siitä vaiheittain. Jaoton kokonaisuus taas 
on tilanteessa m ukana juuri kokonaisuutena, tyypillisesti tilanteen 
alusta loppuun saakka. Silloinkin, kun jaoton kokonaisuus tulee 
tilanteeseen tai poistuu siitä, se tekee tämän nim enom aan koko
naisuutena. N iinpä esim erkiksi lause Auto ajoi pihalle kuvaa 
konkreettisen, jaottom an olion kertaluonteista siirtymistä lokali- 
teettiin. Lauseen kuvaaman tilanteen kokonaiskesto ei tällöin 
riipu tarkoitteen kvantiteetista vaan pelkästään verbin kuvaaman 
toim innan ( ‘ajam isen’) kestosta. Sitä vastoin lause Vesi valui 
ämpäriin kuvaa jaollisen aineksen vaiheittaista siirtymää niin, että 
subjektin tarkoittam a aines “kuluu” tilanteen edetessä. Näin 
aineksen kvantiteetti sam alla m äärää tilanteen kokonaiskeston: 
kun vesi loppuu, loppuu valum inenkin.

Vaikka jaollisen aineksen käsitteistys ei aina ole tällä tavoin 
seriaalinen, aineksella on kuitenkin paljon potentiaalia esiintyä 
tilanteissa ajallisesti jakautuneena. Tällainen ajassa seriaalisesti 
hahm ottuva distributiivisuus taas luo pohjaa m erkitykselle, jossa 
verbaalisen aspektin korvaa ns. nom inaalinen aspekti eli Larja- 
vaaran (1991) termein tarkoitekvantifikaatio. Tällaista tilannetta 
voi Dowtyn (1991) termiä m ukaillen kutsua inkrementaaliseksi, 
sillä siinä tapahtum an etenem inen ajassa korreloi tarkoitepal-
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jouden vaikutuksenalaiseksi joutuneen (tilanteeseen jo  osallistu- 
neen) osuuden kasvun kanssa. Juuri inkrem entaalinen tulkinta luo 
jaolliselle ilm aukselle eräänlaisen ajallisen ulottuvuuden, jossa 
sen tarkoitteena olevaa ainesta tarkastellaan seriaalisesti, jono- 
tarkastelun tapaisen strategian avulla.

Predikatiivikriteeri, distributiivisuus ja seriaalisuus

Suomen kopulalauseessa predikatiivin sijan avulla ilm aistu sub- 
jektin tarkoitteen jaollisuus ja  siihen liittyvä distributiivinen 
tarkastelu voidaan usein ym m ärtää niin, että tarkastelu etenee 
samalla inkrem entaalisesti tarkoitetta pitkin (Huum o, tulossa). 
Esimerkiksi sellaisessa m inim iparissa kuin Kahden päivän ajan 
tie oli kurainen ~ kuraista  nom inatiivin edustam a holistinen tul
kinta antaa ym märtää, että puhe on jostain tiekokonaisuudesta ja  
täile kokonaisuudelle om istettavan om inaisuuden kokonais- 
kestosta (‘kahden päivän ajan koko tie oli kurainen’). D istributii- 
visesti tulkittava partitiivi taas hahm ottuu sam alla seriaalisesti eli 
niin, että tiekokonaisuutta ja  samalla sen om inaisuutta tarkas
tellaan vaihe vaiheelta. Partitiivipredikatiivin sisältävä lause on- 
kin nelppo ym m ärtää niin, että se implikoi liikettä tietä pitkin. 
Tämä johtuu osin siitä, että subjektin tarkoitteena on tässä kulku- 
väylä, ja  kulkuväyliä tyypillisesti tarkastellaan suuntaisesti jostain 
näkökulmasta (klassikkoesim erkkinä ovat ns. subjektiivisen eli 
fiktiivisen liikkeen ilmaukset, esim. Tie menee Helsingistä  
Turkuun, ks. Langacker 1990, Talmy 2000 ja  suomen kielen 
osalta Karsikas 2004). Partitiivipredikatiivin edustam a distributii
vinen tarkastelu voidaan siis ym m ärtää niin, että tarkastelu . sa
malla etenee subjektin tarkoitetta eli tietä pitkin ja  ilm aistu om i
naisuus (‘kuraisuus’) kytkeytyy esim. kahden päivän aikana kul- 
jettuun ja  samalla seriaalisesti tarkasteltuun tien osuuteen. Kiin- 
nostavaa on, että keston ilmaus kahden päivän ajan rajaa tässä 
nimenomaan tarkastelun ajallista ulottuvuutta, ei niinkään itse 
ominaisuuden ( ‘kuraisuuden’) kestoa. Partitiiviversiossa on siksi 
aivan mahdollista, että kuraisuus on kahden päivän ajalla tarkas- 
tellun tieosuuden pysyvä ominaisuus. N äkökulm a rajoittuu piste- 
mäiseksi ja  tarkoiteainesta pitkin inkrem entaalisesti eteneväksi, ja
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tien kunkin osuuden tarkastelu on vain hetkellistä. Koko tiekoko- 
naisuus ei siten ole käsitteistäjän “näköpiirissä” niin, että sen omi- 
naisuuden kestoa voitaisiin luonnehtia.

Nominatiivipredikatiivin ilmaiseman holistisen tarkastelun ja 
partitiivipredikatiivin ilmaiseman seriaalisen tarkastelun oppositio 
muistuttaa kiinnostavasti myös Talmyn (2000: 71) esittämiä esi- 
merkkejä erilaisten staattisten sijaintitilanteiden synoptisesta ja 
sekventiaalisesta kuvauksesta. Synoptisessa kuvauksessa sijainti- 
suhde esitetään kertaluonteisesti koko tilanteesta, esim. There are 
some houses in the valley. Sekventiaalisessa tarkastelussa taas 
näkökulma on dynaaminen ja  etenee tarkasteltavassa lokaatiossa 
vaihe vaiheelta eteenpäin, esim. There is a house every now and 
then through the valley. Vaikka itse kuvattava sijaintisuhde on sa
ma, on lauseissa ilmeinen näkökulmaero: ensimmäinen tuo koko- 
naistilanteen esille yhdellä kerralla ja  holistisesti, ikään kuin ulko- 
puolisesta näkökulmasta, jälkimmäinen taas käy sijaintitilannetta 
läpi sen sisältä käsin, vaihe vaiheelta kokonaisuutta koostaen.

On helppo huomata, että synoptisen ja  sekventiaalisen tar- 
kastelutavan oppositio on läheistä sukua suomen predikatiivin 
sijan avulla ilmaistavalle holistisuuden ja distributiivisuuden 
oppositiolle. Keskeisimpänä käsitteistykseen liittyvänä erona 
holistisesti hahmottuvan nominatiivipredikatiivin ja seriaalis- 
distributiivisesti hahmottuvan partitiivipredikatiivin välillä onkin 
juuri se, että holistisessa tulkinnassa tilanne ja  kuvattu suhde 
pysyvät koko ajan samanlaisina (ja lause on kokonaisaspektiltaan 
staattinen), seriaalis-distributiivisessa tarkastelussa taas huomion 
fokus etenee subjektin tarkoitetta pitkin ja  ikään kuin valaisee 
peräkkäin tarkoitteen eri komponentteja, jotka tällaisen hetkel- 
lisen valaisun jälkeen jäävät taas “pimentoon”. Seriaaliseen tar- 
kasteluun liittyy näin tarkastelunäkökulman jatkuva vaihtuminen 
samaan tapaan kuin Talmyn esimerkissä.

Teonnim et, jaollisuus ja seriaalisuus

Koska teonnimet ovat substantiiveja, niiden kaikkien tulee kogni
tiivisen kieliopin ajattelutavan mukaan katsoa kuvaavan olion 
kaltaisina esitettyjä tilanteita. Silti erilaisten teonnimijohdosten
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välillä esiintyy tässä suhteessa selviä aste-eroja, sillä jotkin teon
nimet ovat tunnetusti merkitykseltään substantiivimaisempia, toi- 
set verbimäisempiä. Kaikkein verbimäisimpiä deverbaalijohdok- 
sista ovat -т /леи -johdokset, jotka ovat tyypillisesti vain vähän 
leksikaalistuneita. ISK:n (235-236) mukaan juuri -minen-johdok- 
set viittaavat tyypillisesti “rajaamattomiksi hahmottuviin” tilan- 
teisiin, muut teonnimijohdokset taas viittaavat useammin jonkin- 
laiseen “rajattuun” tilannekokonaisuuteen (esim. juokseminen 
‘jatkuva toiminta’ vs. ju o b u  joko ‘jatkuva toim inta’ tai ‘koko- 
naissuoritus’). Lisäksi ISK:n mukaan muut johdokset ovat usein 
merkitykseltään yksilöidympiä kuin -mz>7e/?-johdokset. Vastaava 
johdosten oppositio esiintyy myös virossa: Eesti keele gramma
tika (EKG: 477) luonnehtii viron -wz>?e-johdoksia sanomalla niillä 
olevan kantaverbiin verrattuna “puhdas prosessimerkitys” niin, 
että johdos edustaa eräänlaista abstraktiota erilaisten verbin- 
muotojen konkreettisesta merkityksestä. Tämä luonnehdinta sopii 
hyvin myös suomen -т /лея -johdoksiin.

Termiparin rajattu vs. rajaamaton käyttäminen teonnimi- 
johdosten merkityksen kuvauksessa ISK:n tapaan ei kuitenkaan 
ole vailla ongelmia. Kieliopin esittämien luonnehdintojen perus- 
teella on selvää, että termien edellä siteeraamani käyttö kuvaa 
teonnimijohdosten ilmaisemien tilanteiden ajallista ulottuvuutta ja  
kytkeytyy sitä kautta lähinnä niiden merkityksen verbaaliseen 
puoleen, yhtäältä johdostyypin merkitykseen (verbaaliset, “rajaa- 
mattomat” -шше/7-johdokset vs. substantiivimaisemmat, “rajatut” 
muut johdokset) sekä myös kantaverbin teonlaatuun (rajattu vai 
rajaamaton). Teonnimet ovat kuitenkin substantiiveja, ja  substan
tiivien merkityksen kuvauksessa termeillä rajattu ja  rajaamaton 
on vakiintuneen tavan mukaan kuvattu tarkoitteen kvantiteettia. 
Kuten edellä todettiin, kvantiteetti ei ole substantiivin inherentti 
merkityspiirre vaan se liittyy jaollistarkoitteisten substantiivien 
tulkintaan ja vaihtelee tapauksittain. Morfologisesti sitä ilmais- 
taan mm. sijamerkinnällä. Substantiivin sellainen inherentti 
merkityspiirre, joka mahdollistaa kvantifioinnin, on jaollisuus. 
Niinpä jonkin yksittäisen substantiivin (teonnimen) leksikaalisen 
merkityksen kuvauksessa on riskialtista puhua rajattuudesta,
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koska kysymys ei ole sentyyppisestä rajattuudesta, jota substantii- 
veilla yleensä ilmaistaan (kvantiteetista).

Seuraavaksi on paikallaan tarkastella erilaisia teonnimi- 
johdoksia yksityiskohtaisemmin siitä kannalta, millainen niiden 
kantaverbi on teonlaadultaan ja  miten tämä vaikuttaa johdoksen 
merkitykseen. Tarkastelen ensin teonlaadultaan rajaamattomista 
kantaverbeistä johdettuja teonnimiä ja  sen jälkeen rajatuista 
verbeistä muodostettuja samanlaisia johdoksia. Näiden välissä 
esitän kuitenkin lyhyen katsauksen lauseisiin, joiden subjektina 
on 1. infinitiivin lyhyt muoto. Infinitiivisubjektin sisältävä raken- 
ne nimittäin paljastaa havainnollisesti sen, että predikatiivin mer
kitys voi liittyä subjektin tarkoitteeseen monella eri tasolla, jotka 
on syytä ottaa huomioon myös teonnimisubjektin sisältäviä 
tapauksia tarkasteltaessa. Tilanpuutteen vuoksi en voi käsitellä 
erilaisten johdosten merkityksiä systemaattisesti, vaan tuon esille 
vain joitakin esimerkkejä kustakin ryhmästä.

Ateelisesta verbistä johdettu teonnim i

Yksi esimerkki ateelisestä verbistä johdetusta leksikaalistumatto- 
masta teonnimestä on substantiivi hyppely. Tämä vakiintumaton 
johdos ei ole leksikaalistunut merkitsemään minkäänlaista ‘koko- 
naissuoritusta’ (samaan tapaan kuin esim. tanssi tai juoksu), ja 
niinpä se osoittautuukin predikatiivikriteerin perusteella jaotto
maksi: partitiivi lienee selvästi nominatiivia odotuksenmukai- 
sempi predikatiivin sija lauseessa Hyppely oli vauhdikasta ~ 
vauhdikas. Nominatiivikaan ei silti ole mahdoton; se tosin edel- 
lyttää, että ‘hyppely’ käsitteistetään nimenomaan kokonaissuori- 
tukseksi (esim. ‘hyppelyesitys’) ja  siten tarkoitteena jaottomaksi.

Kuten hyppely-esimerkki osoittaa, subjektin tarkoitteen jaol
lisuus ei yksisuuntaisesti määrää predikatiivin sijan valintaa, vaan 
yhtä lailla myös predikatiivin sija vaikuttaa subjektin tarkoitteen 
jaollisuutta koskevaan tulkintaan. Esimerkiksi lauseessa Hyppely 
oli vauhdikas nominatiivipredikatiivi ei johdu siitä, että teonnimi 
hyppely olisi leksikaalistunut merkitsemään jonkinlaista koko- 
naissuoritusta, vaan teonnimen tällainen tulkinta johtuu juuri no- 
minatiivipredikatiivista. Jos tällaisen teonnimen “läpi” nähdään
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sen kantana olevan verbin teonlaatu, voidaan ajatella, että esi- 
merkissä nominatiivipredikatiivi oikeastaan rajaa teonnimen tar- 
koitteena olevan tilanteen kestoa aspektuaaliseen tyyliin. Rajaus 
toimii samaan tapaan kuin transitiivilauseessa, jossa esim. objek- 
tin sija tai keston ilmaus voi rajata tilannetta (Söin sämpylää ~ 
sämpylän; Söin sämpylää viisi minuuttia). Predikatiivi kuitenkin 
tekee rajauksen epäsuoremmin: sen nominatiivisija pakottaa ym- 
märtämään teonnimisubjektin tarkoitteen jaottomaksi ja  rajaa 
siten myös subjektin tarkoitteena olevan toiminnan ajallista 
ulottuvuutta.

Erityisen mielenkiintoisella tavalla tämä predikatiivin rajaus- 
funktio ilmenee siitä, että teonnimisubjektin sisältävässä kopula- 
lauseessa nominatiivipredikatiivi vieroo keston osmaa (objektin- 
sukuista määritettä) samaan tapaan kuin rajattua tilannetta ku- 
vaavat ilmaukset yleensäkin. Siten keston osman sisältävä lause 
Tanssi oli viidentoista minuutin ajan 1 vauhdikas ~ vauhdikasta on 
outo nominatiivipredikatiivin sisältävänä mutta luonteva, jos 
predikatiivi on partitiivissa. Suomen kieliopissa ei kuitenkaan ole 
mitään sellaista rajoitusta, joka yleisesti estäisi keston ilmauksen 
käytön nominatiivipredikatiivin yhteydessä (vrt. vaikkapa aiem- 
min käsittelemäni lauseeseen Tie oli kurainen kahden päivän 
ajan). Rajoitus koskee siis nimenomaan teonnimisubjektin sisältä- 
viä lauseita. Его muistuttaa (inkrementaalisesti tulkittujen) nomi- 
natiivisubjektin ja partitiivisubjektin oppositiota esimerkiksi sel- 
laisessa lauseparissa kuin IVieraat saapuivat tunnin ajan ~ Vie- 
raita saapui tunnin ajan, joista ensimmäisessä nominatiivi- 
subjektin ilmaiseman kvantiteetin sulkeisuus aiheuttaa rajatun 
kokonaisaspektin tulkinnan, jälkimmäisessä taas partitiivisubjek
tin ilmaisema avoin kvantiteetti mahdollistaa aspektuaalisen 
rajaamattomuuden. Niinpä keston ilmaus tunnin ajan on tässä 
luontevampi partitiivin kuin nominatiivin yhteydessä.

Kaikkein “verbaalisimpia” teonnimiä merkitykseltään ovat 
-minen-johdokset, ja siksi niiden yhteyteen käy tavallisesti 
ainoastaan partitiivipredikatiivi (esim. Tanssiminen oli *vauhdi- 
kas ~ vauhdikasta). Jaollisuus onkin -w/>?<?fl-johdoksille luonteen- 
omaista, vaikka muutamat niistä võivat sallia myös jaottoman
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tulkinnan ja  sitä myötä nominatiivipredikatiivin. ISK (904) mai- 
nitsee esimerkin Suhtautuminen on ollut positiivista, johon myös 
nominatiivipredikatiivi sopisi hyvin: Suhtautuminen on ollutposi- 
tiivinen. Tässäkin minimiparissa ilmenee selvänä nominatiivin 
ilmaisema holistisuus ( ‘suhtautuminen kollektiivisena koko- 
naisuutena, esim. tietyn henkilön tai ryhmän suhtautuminen’) ja 
partitiivin ilmaisema distributiivisuus (‘erillisten yksilöiden aika- 
paikkaisesti vaihteleva suhtautuminen’ tms.).

Koska monet teonnimet ovat merkitykseltään jaollisia ja  või
vat siksi esiintyä kopulalauseessa distributiivisen partitiivipredi
katiivin yhteydessä, niiden tarkoitteiden tarkastelu voidaan sa
malla hahmottaa seriaaliseksi. Seriaalista tarkastelutapaa tukee se, 
että teonnimien tarkoitteena on toiminta tai tilanne, jolla jo 
sinänsä on ajallinen ulottuvuus toisin kuin esim. konkreettisilla 
olioilla. Voikin hyvin ajatella, että seriaalinen hahmotustapa 
kopulalauseessa antaa subjektina olevaile teonnimelle sellaisen 
vaiheittaisuuden ja  ajallisen ulottuvuuden merkityksen, joka vas- 
taavalla finiittiverbillä on. Distributiivisesti tulkittavassa kopula
lauseessa subjektina olevan teonnimen tarkoittama tilanne käsit- 
teistetään näin ollen jonotarkastelun avulla. Jonotarkasteluluonne 
syntyy kopulan ja  distributiivisesti tulkittavan predikatiivin yh- 
teisvaikutuksesta. Esimerkiksi lauseen Pekan tanssi on kaunista 
merkitys distributiivisesti tulkittuna tulee lähelle vastaavan 
finiittiverbillisen lauseen Pekka tanssii kauniisti merkitystä. Ero- 
na lauseiden välillä on kuitenkin se, että finiittiverbillisessä 
lauseessa jonotarkastelu kohdistuu suoraan finiittiverbin ilmaise- 
maan prosessiin, kopulalauseessa taas toimintaan, joka ensin on 
olioitu teonnimijohdoksen avulla mutta jota käsitteistäjä “purkaa” 
käymällä sitä vaiheittain läpi seriaalisen tarkastelun avulla. Hyvin 
toisenlaista merkitystä edustaa nominatiivi-predikatiivin ilmaise
ma holistinen tarkastelutapa lauseessa Pekan tanssi on kaunis, 
josta puuttuu tanssimistoiminnan seriaalinen tarkastelu. Tämän 
lauseen ajallisena ulottuvuutena on samalla pelkkä staattinen 
‘oleminen’.
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Infmitiivisubjekti ja predikatiivin “episteem inen” tulkinta

Teonnimijohdosten rinnalla kannattaa tarkastella myös subjektina 
esiintyvää 1. infinitiiviä ja sen semanttista käyttäytymistä kopula
lauseessa. Infinitiivi on verbinmuoto, mutta kognitiivisen kieli
opin mukaan siitä puuttuu substantiivien tapaan prosessimerkitys 
ja se edustaa siten tiivistelmätarkasteluun pohjautuvaa käsitteis- 
tystä ilmaisemastaan tilanteesta. Infinitiivi on kuitenkin merkityk
seltään vähemmän nominaalinen kuin teonnimi, ja  niinpä sen 
merkityksestä puuttuu myös sellaisia piirteitä, joita teonnimillä on 
ja jotka vaikuttavat mm. kopulalauseen predikatiivin sijanvalin- 
taan. Olennaisin tällainen puuttuva piirre lienee jaollisuus: infini- 
tiivejä ei voi luontevalla tavalla jakaa merkitykseltään jaollisiin ja 
jaottomiin, sillä ne ovat verbinmuotoja ja  siksi niiden merkitystä- 
kin hallitsevat verbaaliset merkityspiirteet (Vilkuna 2000: 107— 
108).

Kopulalauseessa, jonka subjektina on 1. infinitiivin muoto, 
predikatiivin sijamuodon määrääkin ennen kaikkea predikatiivina 
toimiva ilmaus itse. Edellä kuvatun kaltaisia merkityseroja nomi- 
natiivin ja partitiivin välillä on siten tästä konstruktiosta vaikea 
löytää. Tietyt predikatiivina toimivat adjektiivit ovat pikemminkin 
infmitiivisubjektin sisältävissä kopulalause-konstruktioissa kitey- 
tyneet esiintymään aina tietyssä sijassa (ks. Vilkuna 2000: 108), 
eikä sijanvalinta näin ollen riipu esimerkiksi infinitiivin omista se- 
manttisista ominaisuuksista. Eräät predikatiivit, etenkin moni- 
tavuiset adjektiivit, esiintyvät yksinomaan partitiivissa (Oli 
suurenmoista ~ *suurenmoinen tanssia valssia), toisissa partitiivi ja 
nominatiivi vaihtelevat (Oli ikävä ~ ikävää tanssia valssia), j oskus 
taas nominatiivi on yksinomainen vaihtoehto (Oli hyvä ~ *hyvää 
tanssia valssia). Teonnimisubjektien yhteydessä nämäkin adjektii
vit vaihtelevat sijamerkinnältään heijastaen subjektin tarkoitteen 
ymmärrettyä jaollisuutta: Tämä tanssihan on suurenmoinen ~ 
suurenmoista ~ ikävä ~ ikävää ~ hyvä ~ hyvää. Predikatiivin nomi- 
natiivimuoto aiheuttaa näissä aina tulkinnan, jossa subjekti viittaa 
johonkin tanssikokonaisuuteen, esimerkiksi musiikkikappaleeseen 
tai -esitykseen, partitiivi taas sallii tavanomaiseen tapaansa itse toi
mintaan (jaolliseen ainekseen) viittaavan tulkinnan.
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Infinitiivisubjektin yhteydessä esiintyvän predikatiivin se- 
manttinen tehtävä on myös periaatteellisemmassa mielessä toisen- 
lainen kuin teonnimisubjektin yhteydessä esiintyvän predikatiivin 
tehtävä. Predikatiivi ei nimittäin näytä pystyvän ilmaisemaan infi
nitiivisubjektin kuvaaman toiminnan konkreettista piirrettä, esim. 
tapaa, vaikka tällainen tulkinta vastaavassa teonnimisubjektilli- 
sessa lauseessa olisi mahdollinen. Voidaan esimerkiksi hyvin sa- 
noa Laulu oli kimeä ~ kimeää ja myös Laulaminen oli kimeää, jos 
tarkoitetaan konkreettisen toiminnan luonnetta, mutta infinitiivi- 
subjektinen *OIi kimeää laulaa on täysin outo. Myös sellaisissa 
tapauksissa, joissa samanlainen predikatiivi käy sekä teonnimi- 
että infinitiivisubjektin yhteyteen, tulkinta vaihtelee. Esimerkiksi 
lauseiden Kävely oli hidasta ja  Käveleminen oli hidasta predi- 
katiivit voidaan ymmärtää niin, että ne luonnehtivat teonnimisub
jektin kuvaaman toiminnan tapaa (konkreettisen kävelyn no- 
peutta). Vastaava infinitiivisubjektin sisältävä lause Oli hidasta 
kävellä sitä vastoin saa toisenlaisen tulkinnan. Siinä predikatiivi 
ei kuvaa minkään konkreettisen kävelemisen tapaa vaan ilmaisee 
pikemminkin puhujan subjektiivista kannanottoa siihen, että infi- 
nitiivin kuvaamaa toimintaa ylipäätään esiintyy. Lauseen merki- 
tys on suurin piirtein ‘käveleminen oli hidas tapa [jonkin tavoit- 
teen saavuttamiseksi]’. Tällaista tulkintaa voinee paremman ter
min puutteessa nimittää vaikkapa episteemiseksi tulkinnaksi 
vastakohtana subjektin tarkoitteen laatua kuvailevalle sisällölli- 
selle tulkinnalle.

Lähempi tarkastelu osoittaa, että myös teonnimisubjektin 
yhteydessä predikatiivi voi saada tällaisen episteemisen tulkinnan. 
Teonnimistä episteemisen tulkinnan aiheuttavat luontevimmin 
juuri “verbaalisimmat” eli -wme/z-johdokset. Esimerkiksi edellä 
mainitsemassani lauseessa Käveleminen oli hidasta predikatiivi 
voidaan tulkita paitsi sisällöllisesti eli toiminnan tapaa kuvaa- 
vaksi, myös episteemisesti eli puhujan kannanottoa ilmaisevaksi 
{Käveleminen olisi ollut liian hidasta, joten otimme taksin). Eri 
ilmaustyypit muodostavatkin jatkumon sen suhteen, tulkitaanko 
predikatiivi todennäköisemmin sisällöllisesti vai episteemisesti. 
Teonnimijohdosten ja  infinitiivien osalta jatkumo on tyyppiä infi-
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nitiivi > -minen-johdos > muu teonnimi jaollisena > muu teon- 
nimi jaottomana. Jatkumolla aina vasemmalla sijaitseva ilmaus- 
tyyppi sallii subjektina esiintyessään oikeammanpuoleista toden- 
näköisemmin predikatiiville episteemisen tulkinnan. Se, mille 
kohdalle jatkumoa episteemisen ja sisällöllisen tulkinnan raja 
kulloinkin asettuu, riippuu kuitenkin sekä predikatiivin omasta 
että subjektina olevan teonnimen merkityksestä.

Havainnollistan asiaa muutaman esimerkin avulla. Melko 
vahvasti episteemistä tulkintaa suosivia ovat esimerkiksi adjek- 
tiivit kohtelias ja  sopimaton, jotka predikatiiveina esiintyessään 
voivat kuitenkin saada myös sisällöllisen tulkinnan. Niiden epis- 
teeminen tulkinta on tyyppiä ‘jonkin tekeminen [sinänsä] on 
kohteliasta/sopimatonta’, sisällöllinen tulkinta taas tyyppiä ‘jon 
kin tekeminen tapahtuu sopimattomalla/kohteliaalla tavalla’. Esit- 
tämäni jatkumon vasemmanpuoleisessa päässä oleva 1. infinitiivi 
sallii nytkin ainoastaan episteemisen tulkinnan: lause Oli kohte- 
liasta ~ sopimatonta laulaa ei voi saada sisällöllistä tulkintaa, jos- 
sa predikatiivi kuvailisi jonkin laulamisen tapaa, vaan ainoastaan 
episteemisen tulkinnan ‘laulamisen harjoittaminen oli kohteliasta 
~ sopimatonta’. Myös -шше/7-johdoksen sisältävä lause Laulami- 
nen oli kohteliasta ~ sopimatonta on tulkinnaltaan pikemmin 
episteeminen (‘se, että laulettiin, oli kohteliasta / sopimatonta’), 
vaikkei sisällöllinenkään tulkinta tässä ole mahdoton (‘laulamisen 
tapa oli kohtelias / sopimaton’). Leksikaalistuneemman laulu- 
teonnimen sisältävä lause Laulu oli kohteliasta ~ sopimatonta 
voidaan sekin kyllä tulkita episteemisesti, mutta sisällöllinen tul
kinta on nyt jo vähintään yhtä vahva. Jos viimeiseen esimerkkiin 
vielä vaihdetaan nominatiivipredikatiivi, joka aiheuttaa subjektin 
tarkoitteen ymmärtämisen jaottomaksi kokonaisuudeksi (Laulu 
oli kohtelias ~ sopimaton), predikatiivin tulkinta voinee olla 
yksinomaan sisällöllinen. Tällöin predikatiivin ilmaisema 
luonnehdinta kuitenkin koskee pikemminkin jonkin lauluteoksen 
tai -esityksen (siis jaottoman tarkoitteen) sisältöä kuin konkreet- 
tista esitystapaa.

Jatkumo jakautuu hieman toisin, jos predikatiivina on adjek
tiivi, jonka merkitys sallii yhtä luontevasti sisällöllisen kuin epis-
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teemisenkin tulkinnan. Tällainen on esimerkiksi adjektiivi hieno: 
Oli hienoa laulaa [infinitiivirakenne, episteeminen tulkinta] ~ 
Laulaminen oli hienoa [episteeminen tai sisällöllinen tulkinta] ~ 
Laulu oli hienoa [sisällöllinen (marginaalisesti episteeminen)] ~ 
Laulu oli hieno [sisällöllinen, ei episteeminen]. Tällä kertaa 
vedenjakajana näyttää toimivan laulaminen-johdos, jonka yhtey
dessä molemmat tulkinnat ovat mahdollisia. Law/w-johdoksen 
sisältävässä lauseessa partitiivipredikatiivinkin yhteydessä sisäl
löllinen tulkinta tuntuu selvästi hallitsevalta, nominatiivipredika
tiivin yhteydessä se on yksinomainen.

Keskeisin syy siihen, että juuri 1. infinitiivin sisältävässä 
rakenteessa predikatiivi on tulkittava episteemisesti, lienee se, että 
subjektina oleva infinitiivimuoto ei hahmotu referentiaaliseksi. 
Sehän ei varsinaisesti viittaa mihinkään tiettyyn toimintaan sen 
enempää oliona (kuten deverbaalijohdokset: Pekan laulu ~ laula
minen on äänekästä) kuin prosessinakaan (kuten finiittiverbi: 
Pekka laulaa äänekkäästi). Vaikka lause Oli kaunista laulaa im- 
plikoikin ennen kaikkea tempuksensa ansiosta, että puhe on 
jostain todella esiintyneestä laulamisesta, viittaus ei ole sillä 
tavoin suora kuin vastaavan teonnimen yhteydessä (.Laulaminen 
oli kaunista).

Episteemisiksi kutsumani predikatiivitapaukset muistuttavat 
hieman Karlssonin (1967, 269) substantiivimaisiksi kutsumia 
adjektiivipredikatiiveja, jotka eivät poikkeuksellisesti noudata- 
kaan subjektin lukua, esim. Hai~vinaisinta (vrt. harvinaisimpia) 
maailmassa ovat elävät ihmiset, Shekit olisivat tietysti olleet 
ikään kuin hienotunteisempaa (vrt. hienotunteisempia). 
Tällaisissakaan lauseissa predikatiivi ei kuvaa subjektin 
tarkoitteen omaa luonnetta vaan puhujan kannanottoa siihen, että 
tarkoitteita ylipäätään esiintyy tai että niitä esim. käytettäisiin 
tietyssä tilanteessa. Esimerkit osoittavat, että predikatiivi voi 
saada episteemistyyppisen tulkinnan muuallakin kuin teonnimi
subjektin yhteydessä esiintyessään.



Tuomas Ниито 59

Teelisestä verbistä johdettu teonnim i

Edellä on käsitelty sellaisia teonnimiä, joiden kantaverbi on teon- 
laadultaan ateelinen: esimerkiksi tanssiminen ja  laulaminen ku- 
vaavat toimintoja, joilla ei ole luontaista päätepistettä ja  joiden 
ajallinen kesto on periaatteessa rajaamaton. Myös lyhyemmät joh- 
dokset tanssi ja  laulu voidaan tulkita näin, vaikka niillä toisaalta 
voi olla myös jaoton tulkinta, mikäli ne ymmärretään leksikaalis- 
tuneiksi ilmauksiksi, jotka viittaavat kokonais-suoritukseen. Seu- 
raavaksi tarkastelen tilannetta sellaisten teonnimien osalta, joiden 
kantaverbi on teonlaadultaan teelinen eli rajattu. Tämän voi lähtö- 
kohtaisesti olettaa suosivan teonnimen merkityksen hahmotusta 
jaottomaksi.

Rajattuuden ääritapaus on punktuaalinen tilanne, jolla ei ole 
lainkaan varsinaista kestoa vaan joka hahmotetaan ajan suhteessa 
täysin pistemäiseksi. Punktuaalisia verbejä ovat esimerkiksi 
aivastaa ja hypätä ja  näistä tuotettuja teonnimiä substantiivit 
aivastus ja  hyppy. Jos tällaiset johdokset esiintyvät kopulalauseen 
subjekteina, on predikatiivin odotuksenmukainen sija nominatiivi: 
Aivastus oli äänekäs\ Hyppy oli pitkä. Partitiivi olisi näissä joko 
outo (* Aivastus oli äänekästä) tai muuttaisi teonnimen merkityk
sen jaollistyyppiseksi esim. niin, että toiminta ymmärrettäisiin 
iteratiiviseksi {Hyppy oli pitkää; lause on mahdollinen esimer
kiksi mäkihyppykilpailun selostuksessa, jossa kuvaillaan toistu- 
vien hyppyjen pituutta).

Kiinnostavaa on, että edellä episteemiseksi kutsumani predi- 
katiivityyppi voi esiintyä luontevasti partitiivissa myös sellaisissa 
lauseissa, joiden subjektilausekkeen edussana on punktuaalisesta 
verbistä johdettu teonnimi. Silti kuvattua toimintaa ei tarvitse 
tulkita iteratiiviseksi. Esimerkkejä ovat vaikkapa lauseet Äänekäs 
aivastuksesi konsertissa oli sopimatonta\ Sankarin hyppy tornista 
oli suurenmoista. Erityisen luonteva predikatiivin episteeminen 
tulkinta on lauseissa, joiden subjektina on punktuaaliverbistä 
jodettu -шшв/7-teonnimi. Näiden johdosten merkityksen luonneh- 
timinen on ylipäätäänkin jossain määrin ongelmallista, sillä 
-тш ея-johdostyypin omaan merkitykseen kuuluu vahvasti jaolli- 
suus, joka taas on ristiriidassa kantaverbin punktuaalisen teon-
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laadun kanssa. Johdos-kokonaisuudessa johdostyypin merkitys 
näyttää kuitenkin voittavan kantaverbin teonlaadun, sillä huoli- 
matta kantaverbin punktuaalisuudesta useimmat -тш ел -johdokset 
eivät luontevasti voi esiintyä sisällöllisen nominatiivipredikatiivin 
yhteydessä: *Aivastaminen oli äänekäs, *Hyppääminen oli pitkä. 
Johdokset eivät siis kantaverbinsä teonlaadusta huolimatta pysty 
viittaamaan jaottomaan kokonaisuuteen. Kiinnostavaa kuitenkin 
on, etteivät tällaiset johdokset ole erityisen luontevia sisällöllisen 
partitiivipredikatiivinkaan yhteydessä. Tällöin niiden tulkinnan on 
välttämättä oltava jaollinen, ja  tarkoitetilanne olisi siten ymmär- 
rettävä iteratiiviseksi: lAivastaminen (‘jatkuva aivastelu’) oli 
äänekästä, HHyppääminen oli pitkää. Partitiivipredikatiivin edel- 
lyttämä jaollistyyppinen tulkinta on näille johdoksille kuitenkin 
vastahankainen juuri siksi, että se on ristiriidassa kantaverbin 
punktuaalisen teonlaadun kanssa.

Ylipäätään näyttää siltä, että merkitykseltään sisällöllisen 
predikatiivin käyttö ei ole erityisen luontevaa sellaisissa kopula- 
lauseissa, joiden subjektina on punktuaaliverbeistä muodostettu 
-minen-johdos. Aivan luontevia nämä johdokset sitä vastoin ovat 
sellaisissa kopulalauseissa, joissa predikatiivi tulkitaan epistee- 
misesti. Esimerkiksi lauseessa Aivastciminen kesken nauhoituksen 
oli sopimatonta partitiivipredikatiivi ei kuvaa aivastamisen konk- 
reettista tapaa vaan ilmaisee puhujan kannanottoa siihen, että 
aivastaminen ylipäätään tapahtui. Tällöin subjektin tarkoittamaa 
tapahtumista tarkastellaan astetta korkeammalla abstraktiotasolla 
( ‘se, että aivastettiin’) kuin niissä lauseissa, joissa predikatiivi on 
sisällöllinen. Näyttääkin siltä, että monien punktuaaliverbien -mi- 

-johdokset jo  sinänsä suosivat tällaista episteemistä tulkintaa.
Suomen kielessä on kuitenkin myös sellaisia punktuaali

verbeistä muodostettuja -тшг/7-johdoksia, jotka ovat leksikaalis- 
tuneet ja  joita voidaan luonnehtia sisällölliseksi tulkittavalla pre- 
dikatiivilla. Esimerkiksi lause Kompastuminen oli kivulias luon- 
nehtii tietyn kompastumisen konkreettista laatua (vrt. * Aivasta
minen oli äänekäs). Kuten leksikaalistuneilla teonnimillä yleensä, 
tässäkin tulkintana on jaoton kokonaisuus, mikä ilmenee predi
katiivin nominatiivimuotoisuutena. Kiinnostavaa on kuitenkin,
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että partitiivipredikatiivin sisältävä Kompastuminen oli kivuliasta 
suosii episteemistä tulkintaa. Se ilmaisee lähinnä sitä, että kom- 
pastumisen tapahtuminen ylipäätään oli kivuliasta. Vielä selvem- 
min его ilmenee seuraavista, täysin leksikaalistuneista esimer- 
kistä: nominatiivipredikatiivin sisältävä Ollin kuolema oli tuskal- 
linen kuvaa sisällöllisesti kuolintapaa, partitiivin sisältävä Ollin 
kuolema oli tuskallista taas kuvaa episteemisesti lähinnä Ollin 
kuoleman puhujassa tai muissa ihmisissä herättämiä tuntemuksia.

Teonnimi ja aika:
miten subjekti voi m äärätä kopulalauseen aspektin?

Lopuksi palaan vielä tarkastelemaan edellä j о esille noussutta 
keston ilmauksen (ns. osman) käyttöä koskevaa rajoitusta eräissä 
teonnimisubjektin sisältävissä kopulalauseissa. Ongelmaksi nousi 
se, miksi teonnimisubjektin sisältävässä kopulalauseessa esiin- 
tyvä, kestoa ilmaiseva osma usein tuntuu luontevalta ainoastaan 
partitiivi-, mutta ei nominatiivipredikatiivin yhteydessä. Esimer
kiksi lauseessa Ehdotuksen hyväksyntä oli päättyneen viikon ajan 
Inopea ~ nopeaa keston osma päättyneen viikon ajan ei sovi 
yhteen nominatiivimuotoisen predikatiivin kanssa. Selitykseksi ei 
riitä se, että esimerkissä subjektilausekkeen edussanana on punk- 
tuaalisesta verbistä johdettu teonnimi, sillä sama rajoitus koskee 
myös teonlaadultaan rajaamattomista verbeistä johdettuja teon- 
nimiä, esim. Hevosen juoksu oli kymmenen minuutin ajan Ihidas 
~ hidasta.

Ilmeistä on, että syynä osman käymättömyyteen on nomi
natiivipredikatiivin edellyttämä subjektin tarkoitteen jaoton tul
kinta. Jaottomaksi tulkitun teonnimen ymmärretään viittaavan 
kestoltaan rajattuun tilanteeseen, ja  jo kertaalleen rajattua tilan
netta ei suomen kieliopin sääntöjen mukaan voida uudelleen raja
ta osman avulla (periaatteesta ks. Leino 1991: luvut 9 ja  10). 
Partitiivipredikatiivi sitä vastoin aiheuttaa teonnimisubjektille 
jaollisen tulkinnan, jolloin sen tarkoittama tilanne hahmottuu ajal- 
lisesti rajaamattomaksi ja  osma asettaa tämän tilanteen kestolle 
ajalliset rajat.
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Vaikka hyväksyttävyyseron syy onkin ilmeinen, koko ilmiö 
on erittäin ongelmallinen useiden fennistiikan vakiintuneiden syn- 
taktis-semanttisten käsitysten kannalta. Teonnimi on ensinnäkin 
substantiivi, eikä sen siten “pitäisi” voida määrätä lauseen ver- 
baalista aspektia ainakaan esiintyessään nominatiivimuotoisena 
subjektina staattisen olla-verbin yhteydessä. Predikatiivin sija 
puolestaan heijastaa vallitsevan käsityksen mukaan ainoastaan 
subjektin tarkoitteen jaollisuutta tai jaottomuutta, eikä sillä ole 
esitetty olevan aspektuaalisia tehtäviä. Kopulalauseessa aspektin 
määrääjänä toimisi näin ollen yksin kopulaverbi, joka ilmaisee 
lähtökohtaisesti staattista ja  siten rajaamatonta tilaa (‘jokin on 
jonkinlainen’). Niinpä kopulalausetta voikin yleensä rajata keston 
osman avulla riippumatta predikatiivin sijasta, esim. Pekka oli 
liian auringonoton takia kasvoiltaan aivan punainen koko eilisen 
päivän; Merivesi oli harvinaisen kylmää koko heinäkuun. Kuten 
edellä on nähty, teonnimet muodostavat tässä suhteessa poik- 
keuksen, ja  tämän poikkeuksen selittäminen fennistiikan klas- 
sisista lähtökohdista käsin on hankalaa.

Toinen kyseenalaiseksi joutuva fennistiikan vakiintunut nä- 
kemys on se, että nominatiivisubjekti ilmaisisi aina joko jaotonta 
kokonaisuutta tai (jaollisen tarkoitteen) määräistä paljoutta. 
Teonnimien osalta tarkoitteen määräpaljous olisi loogisesti aja- 
tellen tulkittava “määräpaljoudeksi toimintaa”, millä tuskin voi 
ymmärtää muuta kuin ajallisesti rajattua toimintakokonaisuutta. 
Suomalaisen kielitajun mukaan tällainen rajattuus ei kuitenkaan 
ole osa leksikaalistumattomien teonnimien merkitystä silloinkaan, 
kun nämä esiintyvät nominatiivimuotoisina. Päinvastoin niiden 
merkityssisältönä on juuri (ISK:n termein) “rajaamaton” toiminta. 
Ongelmaksi jää, miten “rajaamaton” toiminta (teonnimijohdoksen 
merkitys) voisi olla samalla “määräpaljous” toimintaa (nomina- 
tiivisubjektin edellytys)?

Asiaa ei voine ratkaista muuten kuin katsomalla, että sellai- 
nen partitiivipredikatiivin sisältävä nominatiivisubjektinen kopu
lalause kuin Hevosen juoksu oli vauhdikasta kymmenen minuutin 
ajan esittää nominatiivimuotoisen subjektin tarkoittaman toimin
nan nimenomaan kvantiteetiltaan rajaamattomana: tarkoitteena on
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ajan suuntaisesti rajaamaton toiminta, jota predikatiivi luonnehtii 
distributiivisesti. Osma rajaa esimerkissä periaatteessa kopula- 
verbin ja  predikatiivin yhdessä ilmaiseman ominaisuuden kestoa, 
mutta koska subjektin tarkoitteen tarkastelu on seriaalista, se rajaa 
väistämättä myös tämän tarkoitteen kvantiteettia.

Teonnimien erikoispiirre, joka erottaa ne monista muista 
substantiiveista, onkin juuri se, että niiden tarkoitteilla on jo 
lähtökohtaisesti ajallinen ulottuvuus. Tarkoitteena on jonkinlainen 
paljous toimintaa, jonka vaiheet seuraavat toisiaan ajassa. Konk- 
reettismerkityksisen substantiivin tarkoite sitä vastoin ei sisällä 
tällaista ajallista ulottuvuutta vaan on tavallisesti olemassa jatku- 
vasti. Sitä voidaan kyllä tarkastella seriaalisesti, kuten kirjoituk- 
seni alussa käsitelty minimipari Tie oli kuraista kahden päivän 
ajan osoitti, mutta seriaalisuus merkitsee tällöin vain käsitteis- 
täjän näkökulman vaiheittaista etenemistä tarkoiteainesta pitkin, 
ei sitä, että tarkoiteaines todella jakautuisi ajassa peräkkäin ole
massa oleviin komponentteihin. Teonnimen tarkoitteen kompo- 
nenteilla taas on jo itsessään aikajärjestys.

Muista substantiiveista teonnimeä voikin tältä kannalta ver- 
rata ajanjakson ilmauksiin (esim. kesä, tammikuu, maanantai), 
joiden tarkoitteet samoin jakautuvat ajallisesti. Kopulalauseiden 
subjekteina esiintyessään osa ajanjaksoa kuvaavista substantii
veista hahmottuu jaollisiksi, osa jaottomiksi, ja osa voidaan ym
märtää kummanlaisiksi hyvänsä. Kiinnostavaa on, että mikäli 
ajanjakson ilmaus esiintyy kopulalauseen subjektina, keston os
man lisääminen onnistuu vain silloin, kun osma ilmaisee sub
jektin tarkoittaman ajanjakson sisälle sijoittuvan osajakson kes
toa, esim. Viime heinäkuu oli pitkän aikaa melko vähäsateinen 
(esimerkki Itkoselta 1976). Sitä vastoin ajanjaksoa itseään pitem- 
pää kestoa ei osman avulla voitane ilmaista: ? Viime heinäkuu oli 
kymmenen vuoden ajan melko vähäsateinen. Tämä johtuu tietysti 
siitä, että subjektin tarkoite on ajallinen kokonaisuus, jonka ole- 
massaololla on tietty kesto, eikä tarkoitteen ominaisuuden kesto 
voi ylittää sen oman olemassaolon kestoa. Nominaalinen aspekti 
siis asettuu tässäkin ilmauksessa ajan suuntaiseksi ja  rajaa samalla 
lausekokonaisuuden aspektuaalista ulottuvuutta samaan tapaan
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kuin teonnimisubjektin sisältävissä kopulalauseissa. Erilaisten 
lauseiden aspektuaalisessa tarkastelussa juuri nominaalisten jä- 
senten tarkoitteiden ajallinen jakautuminen ja  ajallisesti rajattu 
olemassaolo onkin näkökulma, joka kaipaisi kipeästi yksityiskoh- 
taisempaa analyysia. Onko esimerkiksi kopulalause Välähdys oli 
kirkas aspektiltaan staattinen (jolloin aspektin määräisi puhtaasti 
olla-verbi) vai pikemminkin punktuaalinen (jolloin aspektin mää
räisi subjektin tarkoitteen hetkellinen olemassaolo)?

Lopuksi

Edellä esittämäni tarkastelun perusteella voi huomata, miten mo- 
nella eri tavalla teonnimet ovat merkitykseltään verbien ja subs- 
tantiivien välimaastossa. Ne ovat muodollisesti substantiiveja, 
mutta substantiivien syntaktista ja  semanttista käyttäytymistä kos- 
kevat säännöt eivät tunnu niihin aina pätevän. Niiden merkitys- 
sisältö on myös sekoitus verbaalista ja  substantiivista: ne viit- 
taavat johonkin toimintaan tai tapahtumiseen, jolla on ajallinen 
ulottuvuus, mutta esittävät sen “oliomaisena”. Teonnimien kieli- 
tieteellisen kuvaamisen ongelmana onkin se, että kantaverbin 
merkitys ikään kuin paistaa läpi teonnimen merkityksestä, eivätkä 
substantiivien syntaktista ja  semanttista käyttäytymistä koskevat 
yleiset periaatteet aina suoraan sovi teonnimien merkityksen 
kuvaamiseen. Esimerkiksi edellä käsitelty keston osmaa koskeva 
rajoitus on ymmärrettävissä ainoastaan jos otetaan huomioon 
teonnimen tarkoitteen ajallinen ulottuvuus. Teonnimellä on siis 
substantiiviudestaan huolimatta myös jonkinlainen aspektuaalinen 
merkitys, eikä ensivaikutelmaltaan staattisen kopulalauseen as
pekti määräydykään yksinomaan kopulaverbistä käsin.

Edellä tekemäni teonnimien tarkastelu osoittaa myös hyvin 
sen, että kopulalauseen predikatiivin sijanvaihtelu pystyy nosta- 
maan subjektin tarkoitteesta esille monenlaisia piileviä merkitys- 
piirteitä. Etenkin partitiivipredikatiivin aiheuttama distributiivinen 
tulkinta johtaa siihen, että subjektina oleva teonnimi on ymmär- 
rettävä tarkoitteeltaan jaolliseksi ja  sen tarkoitteena oleva toiminta 
luonteeltaan rajaamattomaksi (ateeliseksi). Kun teonnimen tar- 
koittaman toiminnan distributiivinen tarkastelu kuitenkin ymmär-
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retään samalla seriaaliseksi, nousee ongelmaksi se, että toiminta 
hahmottuu kopulalauseessa samalla myös määrältään rajaamatto- 
maksi. Kuitenkin fennistiikan vallitsevana käsityksenä on jo pit- 
kään ollut se, että nominatiivisubjekti ilmaisee aina joko jaotonta 
kokonaisuutta tai määräpaljoutta. Ainakaan teonnimet eivät näytä 
tätä periaatetta noudattavan. Teonnimien tarkastelu nostaakin 
esille suuria ja  periaatteellisia kysymyksiä siitä, miten oikeaan 
osuneita ylipäätään ovat fennistiikassa vallitsevat käsitykset 
jaollisuuden, kvantiteetin ja  aspektin keskinäisistä suhteista sekä 
näitä seikkoja ilmaisevien kielenainesten käytöstä.
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EESTLASE VIISAKUSRUUMI KAJASTUSI 
TEKSTIKORPUSES

Krista Kerge
Tallinna Ülikool

Viisakuse uurimisvaldkonna umbkaudu 30 aasta jooksul ilmunud 
kirjandust võrdleb Chaoqun Xie (2003: 812) kolleegide eeskujul 
mammutiga ja  iseloomustab ala hetkeolekut sõnadega, mida prag
maatika kohta on kasutatud 10 aasta eest: “large, loose, and dis
organized collection of research efforts”. Xie näeb uurimisraskus- 
te ja lähenemiserinevuste taga inimeste mõtlemismudelite mitme
kesisust ja  erinevat kultuuritausta (samas). Richard J. Watts 
(2003: xi) nimetab, et tema teoreetiliste allikate ja  raamatu kirju
tamisel arvesse tulevate uurimuste arv on kõnealuses valdkonnas 
tõusnud 1200 maile. Käesolevas artiklis on niisugusel raskesti 
hõlmataval taustal seatud kaks eesmärki: anda minimaalnegi het- 
keülevaade keelelise viisakuse uurimisest ja  leida sealt kooruva 
taustal viisakusmõiste tunnuseid eesti kultuuris, nagu need teks
tides -  esialgu ilukirjandustekstides -  avalduvad. Loodetavasti 
aitab see leida meetodeid ja  ideid kitsamalt keelelise ja keelekasu
tusega seotud mitteverbaalse viisakuse andmebaaside koostami
seks ning nähtuse uurimiseks terviktekstides ja  korpuses.

1. Viisakuse uurim ine

Väga kaua on keelelise viisakuse uurimiskeskmes püsinud 
Penelope Browni ja  Stephen С. Levinsoni universaalne teooria 
(1978) ja  seda kinnitab kas või asjaolu, et esialgu artiklina kirju
tatud teos ilmus 1987 ligi muutmata kujul raamatuna, mida raa
mistavad John Gumperzi eessõna ja  uustrüki 50 lk sissejuhatus. 
Ei ole põhjust kahelda niisuguse töö väärtuses: mille üle ka disku- 
teeritaks, see toimub siiani nendega arvestades ja võimalik, et 
nende juurde akadeemilise mõtlemise spiraali mööda üha ja tule
vikuski tagasi jõudes. Kõnealuse töö võtmes on Krista Vogelbergi 
eestvõttel ja  juhendamisel uuritud eesti ja  kontaktkeelte viisakus-
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ilminguid (vt Vogelberg 2002, 2004; Helstein 2004; Tali 2005) ja 
loodud asjakohane terminisõnastik (Rosenvald 2002).

Intuitiivselt on viisakus kultuuriomane kategooria, millele 
viitavad kas või eesti väljendid jaapani viisakus või inglise vii
sakus. Seepärast on palju küsimusi, millele Browni ja  Levinsoni 
eelnimetatud viisakuskäsitelu (1978, 1987) vastuseid anda ei saa: 
nende teooria räägib kultuurispetsiifilisest pigem kui “kõrvale
kaldest” (cultural skew). Kriitikat on pälvinud sealsete üldistuste 
eurotsentrism, millele autorid raamatuvariandi sissejuhatuses 
(1987: 26 jm) juba ka ise viitavad. Siiski tuleb arvestada, et seo
tuna Grice’i suhtlusmaksiimidega pakub teooria siiani head raami 
viisakusstrateegiate võrdluseks eri kultuurides. Viisakusele uut 
lähenemist ehitades pühendab Richard J. Watts (2003: 85-116) 
Brownile ja  Levinsonile terve peatüki.

Keelelise viisakuse teooriate süvenenuimat analüüsi pakub 
Gino Eelen (2001), kes räägib viisakusest kui sotsiaalse koostöö 
(social interaction) eetikast ja on oma doktoritöös juba varem 
(Eelen 1999) viisakuse sidunud ideoloogiaga, mis on tema arvates 
kogu 20. sajandi lõpuveerandi ja peale keele ka muudes vald
kondades viisakuse uurimise aluseid nihutanud. Võttes analüüsida 
üheksa viisakuse fenomenile lähenemise võimalust (R. T. Lakoff, 
Brown ja Levinson, G. Leech, Y. Gu, S. Ide, S. Blum-Kulka, 
B. Fraser ja  W. Nolen, H. Arndt ja  R. Janney ning R. J. Watts 
oma varasemate töödega), peab ta suurimaks puuduseks, et jäe
takse arvestamata paljud igapäevaelus olulised aspektid ja argi- 
arusaamad, n-ö terve mõistuse hääl (common sense thinking).

Eeleni (2001: 21-23) järgi ühendab vaadeldud viisakusuuri- 
musi kaks põhinägemust: konfliktivältimine (conflict-avoidance) 
ja  viited ühiskondlike suhete võrgustikule ehk nn “sotsiaalne in
dekseerimine” (social indexing).

Esimest lähenemist toetab asjaolu, et viisakus on tugevasti 
seotud indiviidi eneseväärikusega (face ja  face-threatening on 
olulisel kohal juba Browni-Levinsoni teoorias, vt 1987: 15-28, 
67-71, 83, 234 jm, ning püsib seal ka Wattsil, vt 2003: 15-16, 
50-51 ,86 -87 , 100-112, 129-135 jm).
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Teise lähenemise kaudu on viisakuse teema juba aastaküm
nete eest seotud keele variatiivsusega ühiskonnas. Kaks aastat 
enne P. Browni ja  S. Levinsoni artikli (1978) ilmumist kirjutab 
koodiuurija Carol Myers Scotton, et keeleliste valikute ebakind
luse tingimustel domineerib kalduvus eelistada neutraalset suht- 
lusstrateegiat, mis ei seostuks rahvuse, võimu, hariduse ega kogu- 
kondlikkusega (<communality). Viimastel on sotsiaalse normi osa
na sageli eenduv lisaväärtus, mida Scotton defineerib sõnapaariga 
“pluss haridus”. Ebakindluse alus ei ole seejuures olukorra võõrus 
või tajumatus, vaid see, et ei olda kindel, missugusele normile 
toetuda ehk missugused valikud oludes peaksid domineerima. 
(Scotton 1976: 919) Tosin aastat hiljem kirjutab ta koodivalikust 
kui isikutevahelise tasakaalu loomise vahendist võimusuhetes. 
Keelelise koodi valik viitab indeksina (otseselt kõneakti konteks
tis) vestluspartnerite vahel kehtivale õiguste ja  kohustuste võrgu
le. Iga koodivalik toob esile kindla isikutevahelise tasakaalu ja 
see on võimalik tänu väärtustele, mida ühiskond rühmakeeltele ja 
stiilidele omistab (Scotton 1988: 151). Niisuguse stiilivaliku as
pektide alal ametisuhtluses näib oluline uurijanimi olevat 
Francesca Bargiela-Chiappini (vt Bargiela-Chiappini 2003; 
Bargiela-Chiappini, Harris 2003; Bargiela-Chiappini, Nickerson 
2003), töösuhtluse viisakus ja  võimusuhted on aga terve omaette 
teema (vt nt Holmes, Stubbe 2003).

Viisakuse sotsiaalselt stabiliseerivat rolli ei tasu ka üle hin
nata, väidab Arja Piirainen-Marsh (2004) teesides, mille teema on 
küll kitsam.1 Ise olen aga leidnud, et just keeruka formaalse ja 
õiguskeskse koodi valik muudab ebaviisakaks võimu ja  võimu 
esindavate ametnike suhtluslaadi, milles puudub igasugune tava
mõistes ebaviisakas keel, nimetatagu seda koodi siis bürokraa
tiakeeleks, kantseliidiks, võimukeeleks või muuks (Kerge 2003, 
2005)2. Scottoni viidet suhtlevate isikute rühmakuuluvusele ja 
hariduserinevusele olen ülal rõhutanud ja  pean tähtsaks põhjusel,

1 Küsimuste esitamise (eba)viisakus kultuuriülese ringhäälingu vestluses.
2 Olen ametikirjade rolli toiminguahelas ja  nende otstarbekust/viisakust 
adressaadi suhtes vaadelnud ka oma ettekandes “Ametikirjad ja  mis seal 
sees leida on” TÜ tekstipäeval 22. dets 2005.
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et ametnike kood tõstab esile nende positsiooni ühiskonnas ja 
adressaadist enama hariduse juriidilises vallas (mis sageli ei ole 
ka fakt, vaid on vahend rõhutada inimese abitust seaduse ees) ja 
et adressaati arvestavas keelelises neutraalsuses peituks siingi 
pääsetee. Euroopa Liidus on tekkinud liikumised, mis on oma 
eesmärgiks seadnud keelelise neutraalsuse kui sotsiaalsete suhete 
tasakaalustaja, tõlgendusraskuste vältimise ja  seega tekstide aru
saadavuste tagamise vahendi. Eriti tugev on nende seas nn pure 
English’\ liikumine, mis õiguskeele aspektist on akadeemilisel 
tasemel jõudnud raamatuteni ja vasturaamatuteni (vrd nt Butt, 
Castle 2001 ja  Philips 2003).

Analoogilisel avaliku ametiviisakuse teemal võib jõuda ka 
teistsuguste järeldusteni: mis kultuuriruumis on omaks võetud, 
seda ei saa taju-uuringuteta ebaviisakaks nimetada (Kerge 2006). 
Viimati mainitud lähenemise taustal võib oluliseks osutuda 
Pirkko Muikku-Wemeri (2004) küsitlusuurimus, mille järgi püsiv 
solvumine tekib pigem lähisuhetes -  ilmsesti on mõistmislootused 
siin maksimumis ja eneseväärikuse (minapildi) murendamine 
ootamatu või eriti valus. Teisalt on võimalik, et institutsionaalne 
ebaviisakus on teatud piirini üldse pigem sotsiaalse alaväärista
mise kui minapildi lõhkumisega seotud. Suhtlusdistantsist tuge
vasti tingitud registriruumi (vt nt Kerge 2000: 87-93 jm) -  olen 
selle keelelisi avaldusi nimetatud teksti üldregistriks ja üldiseks 
retooriliseks laadiks -  seosed viisakusega vajavad Eestis üldse 
järelemõtlemist ja  kompeuuringuid3.

Eeleni ülal mainitud teost (2001) retsenseerinud C. Xie 
(2003: 813) peab üheks võimaluseks viisakusuurimise paradigma 
toetada nn asjakohasusteooriale (relevance theory)4, tuues selle

3 Selle tõlke olen andnud pilot-study'Xe, kuigi niisama võimalikud on 
avanguuring vm, samal ajal kui ÕS 1999 kaudselt pakutav katseuuring 
(nagu ka seal esitatud katseprojekt) teadusesse ei näi sobivat asjaolu tõt
tu, et katsel on siin ka eksperimendi tähendus.
4 Dan Sperberi ja  Deirdre Wilsoni 1986. aasta pragmaatikateooria, mille 
järgi teksti hoiavad koos pigem seosed teksti ja  konteksti kui teksti 
sidusliikmete vahel. Teooria tõstab esile sõnalise kommunikatsiooni nn 
koodimudeli (code model), mille järgi suhtluse pooled on sõnumi kodee
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paradigma viisakusuurijate V. Escandell-Vidali, M. Terkoufari, 
V. Zagaraki ja  B. Clarki jt kõrval esile Lorena Peres Hem ändez’e 
(1996, 1998) ning Peres Hemändez’e ja  Ruiz de Mendoza (2002) 
kognitiivlingistilised arusaamad, mis ühendavad viisakuskäsitelu 
metafoori ja  metonüümia mõistetega (vt Xie 2003: samas).

Viimasel ajal väga tsiteeritud Richard J. Watts läheneb viisa
kusele sotsiolingvistilisest aspektist -  tema raamat “Viisakus” 
avab Cambridge’i uue sarja “Sotsiolingvistika võtmeküsimusi”. 
Samas (op. eit.: 115) rõhutatakse: indiviiditasandit ei saa uurimi
sest välistada, kuid et viisakust ei tohi pidada indiviiditasandi ter
miniks. Oma raamatus annab Watts viisakuse fenomenile kaks 
määratlust, mis ühendavad tema ja  Eeleni (2001: 252) arusaama
sid. Esiplaanile seab Watts viisakuse niisugusena, nagu ühiskon
na/kogukonna püsiliikmed seda mõistavad. Tsiteerin tema sõ
nastikku (2003: 273-278): first-order (im)politeness ((im)polite- 
nessi): the ways in which (im)polite behaviour is evaluated and 
commented on by lay members o f language community. Nime
tatud mõistes peabki ta samaselt Eeleniga oluliseks viisakust ka 
uurida. Teine viisakuse mõiste on tal teoreetiline kontsept viisa
kuse universaalses teoorias, mis viitab sotsiaalse käitumise vormi
dele, säilitades teiste üldiselt jagatud arvessevõtmise tava -  
second-order (im)politeness ((im)politeness2)'- a theoretical term 
in a universal theory o f politeness that refers to forms o f social 
behaviour preserving mutually shared consideration fo r others 
(samas). Universaalsele lähenemisele heidab ta Eeleniga samaselt 
ette, et see kaugeneb keelekogukonnale üldomasest viisakusmõis- 
test (op.eit.: 9) ega ole sellisena rakendatav. Kuivõrd aga viisa- 
kusdiskussioon huvigmppide vahel on avalikus suhtluses tähtis, 
siis on ala teoreetiliste teadmiste rakendatavus niisama tähtis kui 
uurimise fundamentaaltulemused.

rimine ja dekodeerimine, ning võrdleb seda G rice’i jt nn järeldusmu- 
deliga (inferencial model), kus nendena nähakse teksti produktsiooni ja  
tõlgendust. Samuti uuritakse, kuidas kodeering ja  järeldamine põimuvad 
ning mudelid seostuvad eri tüüpi kommunikatsiooniga ning missugused 
tegurid loovad stiili. Vt teise trüki viidet Sperber ja  Wilson 1995.
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Viisakus on Wattsi jaoks kultuuriomane ja  ajas muutuv ka
tegooria (vt samas: 12-17), mis on eri rahvaste kõnekäitumises 
tugevasti seotud tunnustega, nagu meeldiv, rahulik, harmooniline, 
kultuurne, heasoovlik, soe, või nende vastandpoolustega, nagu 
jõhker, sündusetu, ebaviisakas jne. Kuid kasutada ühe keele kõ
nelejate kontseptsiooni universaalse teadusliku mõistena kõigi 
keelte ja  kultuuride uurimisel on Wattsi silmis eriti kohatu (sa
mas: 13). Ta argumenteerib, et viisakuse juures on olulisel kohal 
kontekstuaalne informatsioon, kaasa arvatud kõneosaliste (teksti 
looja ja  vastuvõtja vahelduvate rollide) üheaegne arvestamine, 
mistõttu kunagi ei ole võimalik luua viisakuse üldennustatavat 
mudelit, ning järeldab siit, et ei saa olemas olla idealiseeritud ja 
universaalset teaduslikku viisakusmõistet, mida saaks rakendada 
ühistegevuse osalistele (sotsiaalse interaktsiooni instantsidele5) 
igas kultuuris, subkultuuris ja keeles (Watts 2003: 23).

Wattsi ja Eeleni lähenemist seob ka rõhu asetamine teksti 
vastuvõtule. Mõlemad joonivad alla, et tähelepanu on kõneleja 
viisakusatribuutikalt vaja suunata selle vastuvõtjale, täpsemalt 
sellele, kuidas kuulaja/lugeja kõneakti viisakusskaalal väärtustab: 
hindamine on põhimine, põhjapanev moodus (eba)viisakuse 
olekus, ütleb Eelen (2001: 109 jj). Ka rõhutavad mõlemad auto
rid, et tähelepanu peaks koos sellega pöörama ebaviisakusele, mis 
on mõiste positiivse poolusega võrreldes väga vähe tähelepanu 
saanud.6

Eeleni (2001) ja  Wattsi (2003) seisukohti on Marina 
Terkoufari (2004) omakorda kritiseeritud sellest aspektist, et kon
tekstid, mis eriti viimase arvates viisakuse määravad, on ikkagi

5 M. Erelti, T. Erelti ja  E. Veidi (2003) sõnastiku järgi saaks sulgudes 
esitatud tõlke.
6 Muuseas, sellele, et kesksel kohal on tõepoolest vorm -  ja  mitte selle 
taju -  osutab näiteks asjaolu, et Oxfordi (1997) lingvistikasõnastik rää
gib keelelisest viisakusest ainult vormile osutades: märksõna polite form 
(samas: 285) näitlikustab jaapani morfoloogia ja  sellelt viidatakse vas
tandavalt familiar fo rm 'Wc (126) kui lähedaste sõprade vahel jms sobili
kule, tuues näiteks saksa sinatamise ja  sellega koos ainsuse teise isiku 
vormid.
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tüüpilised ja  mikrotasandi tõlgendus lähtub makrotasandi sotsiaal
setest uskumustest. Need uskumused on raamistik, mis võtab 
kokku ühelt poolt stereotüüpinfo olukordade kohta (kõneaktiosa- 
liste sugu, vanus ja  sotsiaalne klass, nende suhe ja infovahetuse 
taust) ning teiselt poolt olukohase keelekasutuse, kätkedes seega 
endas nimetatud poolusi väärtustavat sidet (link). Niisugune raa
mistik suunab tõlgendusprotsessi, pakkudes nn minimaalset kon
teksti, mille suhtes üldistavad viisakuseeldused (sõnastamatuna ja 
märkamatult) arvesse tulevad. Neid pragmaatilisi tegureid ei võta
gi kõnealused uuemad viisakusteooriad piisavalt arvesse, sobitu
mata just pragmaatika arengutega. Kreeka keele suulise korpuse 
uuringute järgi, millega siin refereeritud kriitika kaasneb, on sot
siaalsete normide loomus selgelt võistlev. Uurija järeldab siit, et 
ainult niisuguste võistlevate normide taustal võtavad sotsiaalses 
ruumis positsiooni ka aktuaalsed kõnelejad, joondudes oma käitu
mises kindla rühma järgi põhjusel, et tajuvad ennast sotsialiseeru- 
mise kaudu kindla kogukonna liikmena. (Terkoufari 2004)

Teisalt osutavad kultuuritüüpilise kõnekäitumise uuringud, et 
kultuurispetsiifika võib põhjustada ja  põhjustabki vääritimõistmist 
kultuuride vahel (vt Pajupuu 2001). Näiteks eestlastelegi omane 
otsene suhtlusstiil (Pajupuu 2001) põhjustab koos positiivse viisa- 
kusstrateegiaga Browni-Levinsoni (1987: 3-4 jm) mõistes Iisraeli 
noorte puhul vääritimõistmist suhetes vene-juudi immigrantidega, 
kelle stiil on venepäraselt kaudne ja  viisakusstrateegia negatiivne. 
Iisraelis on otsene suhtlusstiil nimelt niivõrd juurdunud, et vene
päraselt üliviisakat kõnelemist peetakse manipuleerivaks stratee
giaks (Gershenson 2003: 279). Ometi näitavad uuringud, et ka 
siin on suhtlusstiili vastuvõtt tugevasti seotud situatsioonikonteks- 
tiga (vt samas), mis toetab Wattsi viisakusarusaamasid. Sotsiaal
sed uskumused, millele toetub Terkoufari, ei saa kultuure ühenda
vates olukordades tõlgendusele mõõtu anda, küll aga omandavad 
immigrandid Gershensoni (2003: 287-288) järgi jooni, mis nende 
emakultuurile omased ei ole, vältides isegi rutiinväljendeid.

Leidnud esialgset teoreetilist tuge kultuuriuuringuist ja  
viisakuspoolel eriti just R. J. Wattsilt (2003), olen mõne aasta eest
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koostanud ettekande7, mille taustal uurisin viisakuse mõiste pee
geldust Tartu Ülikooli kirjakeele korpuses XIX sajandi lõpust XX 
sajandi lõpuni. Artikli uurimuspooles vaadataksegi, millisena ta
jub eestlane viisakust selle mõiste kajastuste järgi ilukirjanduses 
aastatel 1890-2000. Miks ilukirjanduses, seda põhjendatakse all
pool, alustatakse aga hoopis tausta loomisest mõistelise sõnaraa
matu andmetega. Esialgu oli kavas tutvustada ka viisakuse kajas
tusi 1990. aastate ajakirjandustekstides, kuid andmebaas jõuti 
vaid märgendada -  ta vajab veel eri alustelt süstematiseerimist, 
uurimist ja  ilukirjandusandmetega võrdlemist. Siinne väike üle
vaade peaks looma mingilaadse esialgse arusaama praeguste eest
laste kui keeleühiskonna viisakusmõiste piiridest ja  kontekstidest 
ning seostumisest keelekasutusega, kuigi ei saa samal ajal anda 
mõistele täpset sisu. Muidugi on tegemist kompeuuringuga, mis 
ei taotle enamat kui ärgitada diskussiooni ja aidata põhjalikumais 
uurimustes suunda valida.

2. V iisakus m õistelise sõnaraamatu järgi

Kui lähtuda Wattsi (2003) ja  Eeleni (2001) arusaamast, et oluline 
on tuletada viisakuse sekundaarne teaduslik mõiste sellel alusel, 
mida konkreetse keele kõnelejad primaarselt viisakuseks peavad, 
siis võiks viisakusega seostuvaid mõisteid kõigepealt uurida 
sõnavara allikatest. Tartu Ülikooli eesti keele tesauruses8 viisak- 
tüvega sõnad puudusid, sealne väljendite andmebaas9 aga juhtu
misi ei töötanud (15.03.06). Nii jäi üle pöörduda Saareste mõis
telise sõnaraamatu (EKMS) poole. Saareste indeks (1979) annab 
vzVsa/r-tüvega järgmised märksõnad ning köite- ja veeruosutused: 
viisak (1:636), viisakalt (2:195, 4:524), viisakas (1:405, 2:78, 
2:195, 2:197, 3:865, 4:523), viisakus (1:1056, 2:198, 4:523), vii
sakusetu (4:524), viisakusetus (4:524); ebaviisakas (4:524), eba
viisakus (4:524).

7 Eestlaste keelelise viisakuse ruum ja  selle nihked. Rahvusvaheline se
minar “Viisakas keel ja  keeleline viisakus”. 17. nov 2003. Tartu: TÜ.
8 http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/
9 http://www.cl.ut.ee/ressursid/pysiyhendid/index.html.et

http://www.cl.ut.ee/ressursid/teksaurus/
http://www.cl.ut.ee/ressursid/pysiyhendid/index.html.et
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VIISAKUSE mõiste (EKMS IV: 523-524) seostub tal mõis
tetega KÕLBLUS, KORRALIK, KOMME, TERVITAMA, TERVITU
SED, TÄNU, VABANDAMA, ja  seda kannavad nüüdiskeelde ula
tuvana10 keelendid viisakus, head kombed, viisakas, kombeline 
ehk heakombeline, kombekas, lihvitud, ontlik ( ‘kombeline, kor
ralik’), taktiline, peen (ka peenike), kena (ka ilus), tahe ( ‘korralik, 
viisakas, peen’, nt jutt või mees), kasin ( ‘viisakas, korralik, kars
ke’), kummardama, silitama ( ‘viisakusi, komplimente ütlema’), 
teietama, viisakalt, kummardus, kavaler (‘naistega viisakas 
mees’) ja tingiva kõneviisi tunnus -ks. VIISAKUSETUS (samas: 
524-525) kui sama mõistega hõlmatavate tunnuste puudumisele 
viitav mõiste on Saarestel seotud mõistetega HARIMATU, MÜ
HAKAS ning sõnadega viisakusetus, halvad kombed, ebaviisakus, 
labasus, jämedus, mühaklus, viisakusetu, ebaviisakas, harimatu, 
kasvatamatu, halvasti kasvatatud, kombetu, taltsutamatu, meele- 
vallatu ( ‘kasvatamatu, kangekaelne’), tavatu ( ‘kombetu, ebaviisa
kas’), metsik, käest ära, labane, tahumatu, pealetükkiv, maavil
lane (ka villane), jäme, kare, matslik, mühaklik, ropp, lõhvard ja  
sinatama.

Edasi lähevad seosed küllaltki keeruliseks, nii et ühe uurija 
taju ei luba adekvaatseid otsustusi isegi selles osas, kas see või 
teine esitatud keelend võiks üldse viisakusega seostuda. KÕLBLU
SE ja temaga tüve kaudu seotud mõistete juures (EKMS II: 192— 
210) seostuvad otseselt viisakusega kombed, sündsus (sünnis, 
ebasünnis), teatud väärikusteema koosluses ilmselt au jp t väljen
did, KÕLBELISUSE ja  KÕLVATUSE mõiste jne. Nii tekib mulje, 
et esialgu ei ole mõtet otsingute ringi lõputult laiendada, vaid en
ne oleks mõttekas kopruses uurida, kellega ja  millega viisakus 
seostub, st otsida viisakuse tüve kollokatsioone, tema kui nähtuse 
subjekte, kandjate omadusi ja  tegevusi ning nende asjaolusid.

Intuitiivselt on selge, et Saareste (EKMS) viisakusmõistega 
seotud väljendivalik ei vasta praegustele arusaamadele viisakusest 
ega ammenda praegust keelevara. Leitud tüvede tuletuspesi tuleks

10 Saareste sõnade nüüdiskeelsust on kontrollitud esinemuse järgi eesti 
keele sõnaraamatus ÕS 1999 ja tema loenditest valitud vaid see, mis seal 
esitatakse.
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enne korpuseuuringuid kontrollida-laiendada eesti keele sõnaraa
matu ÕS 1999 ning eesti kirjakeele seletussõnaraamatu järgi11, 
mis peaks andma arvestavaid sünonüüme, või parem, võtta otsin
gul aluseks peamiselt need tüvekujud, mis seostavad võimalikult 
suure sõnapesa. Näiteks takt seostub viisakusega ka keelendites 
taktitundeline, taktitundetu, takti puudumine {puudub takt), takti 
olema jm.

Samas ei anna Saareste tervet rida seoseid üldse, mis osutab 
küsitlusuuringute ja/või tajukatsete tähtsusele. Viisakus ja/või sel
le puudumine peaks näiteks seostuma mõistetega, nagu (teatud 
viisil) käitumine, agressiivsus, solvamine, jultumus, sobivus-so- 
bimatus, kohasus-kohatus jm, millise tahes sõnaliigi kujul neile 
tekstis ei osutataks. Niisamuti tuleb arvestada mõisteahelatega, 
mida võikski kõigepealt uurida küsitluse teel -  näiteks küsides 
märksõnu, mis seostuvad viisakusega või ebaviisakusega, hea või 
ha lva ja  sobiva või sobimatu käitumisega, agressiivsusega jne või 
siis küsida neid seoseid (ka) kindlatele oludele viidates.

Näiteks seostab Saareste aegunult viisakuse teietamisega ja 
ebaviisakuse sinatamisega, mis on Eesti nüüdisaja mitmekultuuri- 
lises ja  mõjualtis ühiskonnas tugevasti rühma- ja olusõltlik. Kon
teksti tähtsusele osutavad Eelen ja  Watts üldisemalt, see ilmneb 
aga ka kooliõpilaste seas läbi viidud sinatamise ja teietamise 
uuringutes, kuivõrd Leelo Keevalliku uurimust (1998) on võrrel
davatel tingimustel vene koolides korranud Olga Puusepp (1999). 
Sama teemat käsitleb sotsiaalse deiksise nähtusena TÜ värske 
rühmauurimus (vt R. Pajusalu, Klaas, K. Pajusalu, Vihman 2006).

Nii annab mõisteline sõnaraamat uurijale vaid vihjeid.

3. V iisakusm õiste 1890.-1990. aastate 
ilukirjanduskorpuse järgi

Nagu mainitud, tundub viisakus olevat otstarbekuse kategooria, 
mis ajas muutub ja  peab seostuma kultuuri tunnustega, iseäranis 
aga kõnekäitumisega (vt ülevaadet Pajupuu 2001). Niisuguseid

11 Siinkohal ei ole viimast allikat üldse kasutatud ega püütagi täpsemaid 
tulemusi saavutada, vaid pigem alustava uurimise võimalusi näha.
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seoseid ei ole aga võimalik tekitada, kuni mõiste ise on kirjelda
mata. Lähtudes Wattsi (2003) arusaamast, et uuringutes tuleks pü
sida keelekollektiivi viisakusmõistele lähedal, püüdsin korpusest 
mõne otsingusõnaga leida seda viisakuse mõistet ja  otsingutega 
saadud materjalis omakorda tüve viisak- kollokatsioone. Vaatlus- 
tulemused kujutavad endast tähelepanekuid mõne juhuotsingu tu
lemustest novembris 2003: www.cl.ut.ee (15.-16. 11. 2003). Min
geid hüpoteese uurimisel ei seatud.

3.1. M aterjal

Ilukiijandus on esmaseks vaatlusmaterjaliks valitud põhjusel, et 
see tekstiliik peegeldab reaalsust nimelt vastuvõtupositsiooniga 
samasel moel: kirjanik hindab olukordi, mida ta loob ja  millesse 
ta oma tegelased asetab, ning laseb olukordi, oma kaaslasi, nende 
omadusi ja  tegevust hinnata loodud tegelastel. Ilukiijandus pee
geldab omas ajas eri ajastute tegelikkust, kinnitagu seda vaid üks 
näide 1990. aastatest: Proua tähelepanelik pilk peatus tüdrukul, 
kes liialdatud viisakusega kniksu tegi (ILU1990\ilu0201). Sel 
põhjusel ei ole allpool analüüsitud, millisest ajastulõigust (allkor- 
pusest) pärineb teatud viisakusilmingu kirjapanek. Usutavasti 
aitab viisakuse ajakohasust paremini uurida täistekstide kvalita
tiivne analüüs.

Väike materjal on saadud 1000 lause päringutega 1 8 9 0 - 
1930. aastate ja  1950.-1990. aastate allkorpustest (ilukirjandus): 
viisak, meeldiv, kena, tähelepanelik, tähelepanematu, kohane, ko
hatu, korrekt ja. jäme, igast siis kokku 2000 lause otsing.

1000 lause päring viisak ilukirjanduse põhjal andis 18 9 0 - 
1930. aastate osas vastuseks 64 ning 1950.-1990. aastate osas 176 
leidu, s.o 240 leidu enam kui saja aasta kohta, kusjuures vaid 13 
korda nimetatakse ebaviisakust -  sellesse arvu ei saa muidugi 
suhtuda liiga tõsiselt, sest see sõna võib kätkeda osutust millelegi 
igati viisakale (teisiti olnuks ebaviisakas) ja  sõna viisakas, vastu
pidi, seostuda eitusega (ei ole viisakas). Just päringu viisak vastu
seid allpool detailselt ka analüüsitakse.

Samal ajal tehtud samamahuliste taustpäringute vastuseid 
pole detailselt analüüsitud, sest nad räägivad samadest ilmingu

http://www.cl.ut.ee
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test, mis viisak-pänngu uurimises juba esile tulevad, ja  võiksid tu
lemusi vaid kinnitada. Teisalt on taustale asetatud osalt kattuvate 
mõistete analüüsiga ka raskusi: üsna sageli ei ole võimalik otsus
tada, kas juttu on viisakusest või selle piirialast või puuduvad siin 
seosed.

Päringu meeldiv vastused ei seostu siinkirjutajal üldse viisa
kusega. Seevastu kena tundub viisakusele viitavat vägagi tuge
vasti, ühendades justkui ‘viisaka’ ja  ‘meeldiva’, Sellelaadseid näi
teid andis päring vastuseks üle 80 (enamik £e/7ö-kasutusi). Osa 
neist on rutiinväljendid: kas partiklid, nagu ole/olge (nii) kena, 
ohh mis kena, hirmus kena, või väljendilaadsed lausemallid, nt 
miski on/oli kellestki (nii) kena, sh kellestki on/oli kena midagi 
teha; esemeline maailm on kenasti mingisuguseks seatud, nt ruu
mid on kenasti korras või kenasti lina laual; kombekohased tege
vused toimuvad kenasti iseäranis manitsustes (ole siis kenasti ko
dus ja  oota).

Päringule tähelepanelik vastab hulk psühhofüüsilise tähele
panuga seostuvaid leide, kuid on ka 21 viisakusele viitavat juhtu, 
millest suurema osa moodustavad viisak-tüve kollokatsioonid ja 
need tõusevad esile ka selle tüve päringus. Päring tähelepanematu 
viitab viisakuseta käitumisele mõnel juhul: tema käitumine minu 
kui peremehe suhtes oli viimasel tunnil tähelepanematu; Kes ka
heksandal märtsil lillekauplusse läheb, see on aasta otsa tähele
panematu olnud; tähelepanematust karistavad nad küll -  nad on 
võimuahned ja  seepärast peab nende vastu tähelepanelik olema.

Päring kohane seostub viisakusega umbes sajal juhul, kuid 
need seosed on kõige ebamäärasemad ja  vajavad ilmselt laiemat 
konteksti kui korpus 2003. aastal tavakasutajale võimaldas. Tor
kab silma, et viisakuse või kombekuse mõistele viitavad selle ot
singu materjalis ka muud sõnad (kasvatatud inimesele kohane; 
korralikule linnakodanikule kohane; perenaistest, kes seisid Õue- 
väravatel, käed iidse kombe kohaselt peidetud põlle alla). Kohati 
tuleb esile ainult seisus või roll ja  sellega seotud käitumine, millel 
seos viisakusega on olemas, aga hämar (maast-madalast harjunud 
ütlema ja  olema, nagu on kohane suurvanema pojale; seisuse ko
haselt vastu võtma; ei ole sinu seisuse kohane... ise oled linna
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nõunik; [kirikuõpetaja] tõstis silmad sinnapoole, kuhu ta ameti 
kohaselt nad vahel peab tõstma -  olgu toes või teeskluses).

Päringu kohatu vastused seostuvad viisakusega selgemini ja 
15 juhul, mis kõik on pärit XX sajandi teisest poolest. Kohatu on 
olla tähelepanematu, naljatleda tõsistes asjades ja  naerda või nae
ratada tõsiste teemade juures, puudutada ebadelikaatset teemat, 
sealhulgas nimetada soovimatuid isikuid, aga ka keerutada, teatud 
sõnu kasutada ja  rääkida haigustest.

Päring korrekt annab sajandi algupooles kaks ja  hiljem to
sinkonna viisakusele viitavat vastust. See tüvi näib viitavat vormi
lisele viisakusele, mis on pigem jahe kui soe (oleks korrektsem ol
nud kohe midagi teha, tuleb jääda kellegi suhtes korrektseks ja  lo
jaalseks, suhtlus on korrektne ja  sõbralik jne). Sageli osutab tüvi 
rõivastusele või üldse välimusele.

Tüvi jäme- seostub viisakusega vaid kahes sama ajavahemi
ku näites, kus mainitakse jämedalt käitumist. Seesuguse käitumi
se sisu korpusematerjalis ei selgu.

Kogu taustamaterjal näitab, et juhul kui viisakust otseselt ei 
ole nimetatud ja kõnealiseid selliseks hinnatud, võiks rikkamaid 
tulemusi anda terviktekstide analüüs, tajueksperimendid või küsit
lusuuringud.

3.2. Päringu viisak analüüs

Viisakus väljendub analüüsitud materjali järgi nii tema kandja te
gevusena kui ka oleku või koguni eluviisina, nii sõnaliselt kui ka 
mitteverbaalselt (para- või ekstralingvistiliselt); ta mahendab olu
kordi, aitab luua ja hoida suhteid ja  avaldada oma suhtumist, olles 
sageli tingitud kindlat tüüpi rollist ja  olukorrast, kuigi niisama 
sageli on viisakus lihtsalt isiksuseomadus.

Eestlase silmis viisakas inim ene hoiab füüsilist distantsi 
(seda hinnatakse muuhulgas vene sõduri juures) ja ilmutab res
pekti teise kõrge või madala staatuse, kogemuste ning intelligent
suse (või selle puudumise) suhtes. Ta on tähelepanelik (astub ter
vitades ratta seljast maha ja  teeb juttu (hullust) ilmast, kuulab tei
sed ära, arvestab selgitusi, küsib ununenud nime, kutsub ära küla
list segava kodulooma, käib vanu tuttavaid vaatamas, hoidub ole



80 Eestlase viisakusniumi kajastusi tekstikorpuses

mast koormav ja  tegemast tüli), k.a mehelik tähelepanu naiste 
suhtes (pöörab neile tähelepanu, kergitab kaabut, aitab mantli sel
jast ja  võtab neid kui kõige tähtsamaid). Eestlase silmis viisakas 
inimene on tagasihoidlik (midagi ülemäärast soovida oleks ebavii
sakuseni liig) ja  kannatlik (võtab end järjekorda, ei trügi, ootab 
viisakalt eemal, ootab, kuni teine oma tegevuse on lõpetanud, an
nab teisele eesõiguse, eemaldub teiste jutuajamise juurest). Kan
natlikkus avaldub ka selles, et teatud hetkel oleks ebaviisakas lah
kuda ja mõnevõrra ebaviisakas teise juttu katkestada, kuid samas 
tuleks ise rääkides pidada kas või minimaalseid viisakuspause. 
Tekstides hinnatakse inimese leplikkust (võtab vastu, mida paku
takse, v.a see, mida teisel napib) ja väärikust (ei räägi kaaslasi ta
ga). Viisakas inimene ilmutab teiste vastu huvi (esitab küsimusi) 
ja  takti (unustab ebameeldivad vahejuhtumid, kui teine ilmutab 
viisakust), peidab oma ärritust ja  teistele ebameeldivaid seisun
deid (rögastamine, iiveldus vm haigusilmingud); ta ei tõsta häält 
ega tooni, kuid kehtestab end (ajab viisakalt peale oma teemat). 
Viisakus võib õigustada keelatut, nt seda, kui pole kunagi purjus
päi autot juhtinud, v.a uusaastašampus ja  viisakusnaps.

Viisakussund võib tunduda vastuvõetamatu: Ise praegu küll 
ei himusta võhivõõraga viisakusjuttu heietada.

Viisakus ei välista negatiivse konnotatsiooniga jooni, sh 
irooniat: tähelepanelik, natuke pilkav, vahel isegi üleliig terav, 
väga viisakas sääljuures ja  lõbus seltsiline; häbematult-viisakas 
naeratus; pikk, kõhn, viisakas, kuid külm-ametlik alampolkovnik. 
Seos irooniaga on üsna tugev: Kirikisand sellest kuuldes, muutus 
viisakalt irooniliseks ning, kui Valuvete Jaan maksis korralikult 
oma “sissekirjutamise raha”, pastor tänu asemel narris: “Kae, 
kae, mis rikkas mehhes от lännu see meie Valuvete perremees”; 
Mu taktika muutus silmapilgu jooksul lÕbus-viisakast sentimen- 
taaliks ja  iroonilisest traagiliseks. Iroonialähedase leplikkusena 
võib viisakust mõista ka järgmistes näidetes: Volter läks viisakalt 
selle kolmekümnese naise õnge, sest ta polnud parajasti hõivatud, 
meresõitja aga ei saa olla eikellegi oma; Tabasin end ebaviisakalt 
mõttelt, et kui nad ise seda süües ellu jäävad, küllap jään minagi. 
Selget irooniat osutab lause, kus seltskond on ülespuhutult viisa
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kas, galantne, rääkides roppe anekdoote kristalli kergitades ja  
pikantselt kummardudes, otsekui tuues lauale järjekordse praetud 
üllatushane või lisaviski.

On palju astmeid ja nüansse, kuidas viisakust tajutakse, 
ilma et tema sisu avataks: tegutseda võib jäise üliviisakusega, 
keegi on liiga viisakas või üpris viisakas, lõbus-viisakas või kurb- 
viisakas, kuskil taas terve seltskond sundimatult viisakas, teisal 
on ametimees mitte just viisakusega hiilgav või vabandus viisa
kam kui tarvis. Vahel on viisakus tarbetu, armastusväärne, liial
datud, ülespuhutud, jahe. Viisakas olek mõjub kaaslastele: keegi 
on teise viisakusest veidi ebalev', meie viisakus julgustas teda. 
Teisal võib viisakuse puudumisena interpreteerida peaaegu mida 
tahes, mis on harjumatu: Äi ole änam viisakust nüüdse aja inime
sel teadagid, poisijupp laseb isa käulaga.

Rolliviisakust, k.a am etiviisakust ilmneb ilukirjanduses 
selgelt vähem kui kõrvale jäänud ajakirjandustekstis. Sellise vii
sakuse sisu avatakse vähe: tavalised on väljendid, nagu olla ostja
te vastu viisakas, mida iganes see tähendaks. Näiteks tööd viisa
kalt teha võib tähendada, et võtad garderoobis või šveitserina 
mantlid sülle, ja viisakust abikaasana ei avatagi, see väljendub kõ
nes ja käitumises'. Kõik peavad mõistma tema kõnest ja  käitumi
sest, et ta on minule hoolitsev ja  viisakas abikaasa, aga ühtlasi ka 
veenduma, et minu kutse on vaid rahateenimise abinõu. Keegi 
suhtleb juhtiva töötaja armastusväärse viisakusega', kui sanitar tu
leb, esineb patsient talle kohe viisakalt ning konkreetselt. Kuskilt 
ei selgu, milline on viisakas publik. Ämma on viisakas tantsima 
võtta. Loomulikult kajastab ilukirjandus külaliste vastuvõtu ri
tuaale puudutavat rolliviisakust (teretamisel daami kätt suudelda, 
midagi viisakalt paluda, lauda paluda jms, aga ka külaliste uudis
himu rahuldada, lahke olla, lahkelt vastu võtta, küsida külalise 
soove ja teda lõbustada). Üldisem viisakus võib ka selles rollis 
tingida käitumist, mida ei eeldata (Kõige tähtsamaks peetakse neil 
istungeil võõrastega viisakat käitumist, eilegi ei söandanud krii
tikud midagi eitavat öelda, kui üks Stockholmi nurgatagune teater 
demonstreeris laval kusemist). Rolliviisakust võib ka nõuda 
("Haige, pidage end viisakalt ШаГ, Külalise vastu ära ole eba
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viisakas) või eesmärgiks seada (leida viisakas naine abikaasa tä
henduses). Rollis ebaviisakas olla on ohtlik: Nad võisid kirjutada 
isegi sellest, et neid kusagil restoranis ebaviisakalt teenindati.

Ebamäärase olu- või rollisisuga ebaviisakust liigitatakse ek
simuseks, nagu näites Klassitoa seinal rippus laste nimedega kar
tong, kuhu iga eksimus (oli see siis hilinemine või ebaviisakus, 
laiskus või mustad küüned) registreeriti peene tindikriipsuga. Se
da võidakse ka karistada: ...siin on mitmed korterid, ... kust mind 
välja visati kas tähtaja möödumise, ebaviisaka käitumise või 
paremate üüriliste saabumise tõttu.

Vorm iline viisakus m ahendab ebameeldivaid olukordi, nt 
ebameeldivate asjade tegemist, või lahendab neid (nt pole viisa
kas anonüümkirjadega tegelda, arukas on viisakalt tõrjuda suht
lust, nt tülikas inimene ära saata, lõpetada piinlik olukord vormili
selt viisakaks jäädes, nt tõustes jaheda viisakusega jms). Naeratus 
näiteks mahendab viisakana keeldumist ja  viisakus ise äraütlemis- 
kirja. Ühtaegu varjab väline viisakus teistele vastuvõetamatuid 
seisundeid ja jooni (ärritus, ülbus). Viisakuse pärast peaks pike
malt juttu ajama või teise ära kuulama, kaitsma mingeid seisu
kohti, püüdma segajaid ära kutsuda, süüa, mis ei maitse (nokkis 
kahvliga kapsast). Viisakus on edutu sõnalise suhtluse kaasnähe, 
nt kui teine su rumalale küsimusele absoluutselt viisakalt vastab. 
Niisugune viisakus võib osutuda eesmärgiks (Ta oli endamisi pi
kalt nuputanud, kuidas resoluutselt ning viisakalt end sellest su
pist välja keerutada) ja  tingida kultuurivõõrast paljusõnalisust: 
Issand, kui piinlik mul teie mõlema ees on, ausõna, mul pole 
lihtsalt sõnu, sest sina, kallis, oled nii kena, sa tõesti meeldid 
mulle, sul on täpselt samasugused käed nagu Freddyl, ja  ma otsin 
su kindlasti homme üles, kui ma auto järele tulen, ja  teie olete nii 
soliidne ja  viisakas, et ma teeks teid hea meelega oma isaga tut
tavaks, uskuge, ta on täpselt samasugune nagu teie, kuigi ta tütar 
käitub nii kohutavalt, ausõna, ma vajun kohe siinsamas värava 
ees maa alla ...

Samas on vormiline viisakus ka ükskõikne: näiteks ei ole vii
sakuse pärast tehtud sammudel mingeid tagamõtteid.
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Paralingvistilise koodi tähtsusele viisakuses viitavad paljud 
korpusenäited (teatud viisakas toon, pole viisakas röökida) ja  see 
ilmneb ka käitumise tõlgenduses viisakusena: Maria katsus nais
liikumist ja  sellega ühes naistegelasi kaitsta, kuigi tegi seda, nagu 
häälest kuuldus, jaheda südamega, ainult viisakuse pärast.

Ekstralingvistiline m itteverbaalne suhtlus (žestid, näoil
med, silmaliigutused jms) kui verbaalse suhtluse kaasnähe on vii
sakuses palju enam esindatud. Kõnelejale noogutatakse kaasa 
kuulamise märgiks või heakskiiduks, naeratatakse keeldumise 
märgiks ja  märkuste juures, antakse märku koputusega või vaada
tes selle poole, kes peaks sõna saama jms. Märku antakse ka mil
legi kohatusest ja jutuajamise lõppemisest, kuid mis vormis, ei 
pruugi tekst seejuures kajastada. Märku antakse silmanurgast siis, 
kui küsida ei ole viisakas (nt kas teisel oleks toidualustust pak
kuda). Silmad võivad osutada isegi sisemisele suhtele: keegi jä t
kab vestlust mind endistviisi viisakalt kui võrdväärset mängupart
nerit silmitsedes. Viisakas on anda kuulajana märku sisemisest 
aktiivsusest, reageerida, teha nägu, nagu oleks näiteks teise jutt 
huvitav või et esitatud küsimus ei ole rumal. Viisakas on teretada, 
naise tervitamisel püsti tõusta ja  tema kätt suudelda, üldiselt aga 
kummarduda. Niisama oluline on teatud kaastegevusi vältida: va
bandatakse, et teid viisakusetult vahtisin.

Oluline viisakusavaldus on suhtlem ise intensiivsus ja ak
tiivsus, millele tuginevad partneri ootused: üle hulga aja kohtudes 
näidata, et oled oodanud ühendusevõtmist (helistamist), kutsuda 
kedagi külla, lähedasi vaatamas käia, aga ka sõnaliselt suhelda 
(küsida kohtumisel Õppimise või nt muu maailma järele või he
listada ebalevas olukorras, küsides, kuidas saab aidata).

Viisakuse olukohasus tuleb esile ka inimese välimuses ja  
käitumises. Seda ilmestavad riided (nt viisakad alukad, korrektne 
ohvitserivorm, korrektne kõvakübar, Laitmatu kuub tegi mehe 
kuju sirgemaks, pikemaks ja  viisakamaks), aga ka puhtus (anda 
määrdunud ja  pahklikele kätele viisakam välimus', Rapped mähkis 
ta puhtasse paberisse, tegi neist viisaka paki ja  sidus nööriga 
kinni -  Vesse oli ikka puhtust pidanud, kui ta looduses käis). Vii
sakas riietus võib olla olukohatu: Soome ülikond, alati laitmatult
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puhas valge särk ja  põiktriipudega lips mõjusid väikelinna mil
jöös oma korrektsusega veidi väljakutsuvalt. Muust väljanägemi
sest märgitakse viisakat jumet (Nägu on pondunud ja  reedab ras
ket joomist, annan talle aega veidi viisakamat jume võtta), kuid 
seoseid välimusega võivad motiveerida ka kuni unenäolised tun
ded: Eelmisel päeval oli üks ohvitser tõesti haiglat inspekteeri- 
nud, aga ilmsi oli ta olnud sootuks viisakas ja  mitte nii kõhn ega 
kohutav.

Elututki võib tajuda viisakana: korras hauaplats begooniate
ga näeb viisakas välja, tajuviisi märgib ka viisakas ilm.

Sõnaliselt väljenduv viisakus jääb enamasti sisult ähma
seks, kuigi on kohati isegi arutlusteema: inimestel, ka headel kee- 
leoskajatel, tuleb puudu igapäevastest käibeväljenditest, mis on 
üsnagi mobiilne keelevara, samuti vormelitest elu erinevates olu
kordades, viisakusväljenditest, varjatud halvustamise nüansside 
mõistmisest ja  nõnda edasi. Mitu näidet nimetab ja/või taunib 
seejuures ebaviisakat vastamist/vastust, räägitakse ebaviisakast, 
viisakast või viisakalt küsimisest või küsimusest. Niisuguse viisa
kuse puudumine on solvav: siis tajub ta ebamäärast solvumist -  
või selle asjaga on siis nii kiire, et isegi viisakusest ei pärita teise 
elu üle järele, asutakse kähku asja kallale... Sellest võib järeldada 
suulise dialoogi uurimise vajadust, olgu see teoses viisakaks ni
metatud kirjanduslik dialoog (suulisuse fiktsioon) või loomulik 
dialoog, mille viisakus tuleb nähtavasti defineerida küsitluses.

Kollokatsioonid viisakust nim etavates rindtarindites on 
järgmised:

INIMENE 1890-1930: hoolitsev ja  viisakas; viks ja  viisakas; 
rahulik ja  viisakas, isegi lõbus; tasakaalukas, viisakas ja  leebe; 
tähelepanelik ja  viisakas; tähelepanelik, natuke pilkav, vahel isegi 
üleliig terav, väga viisakas sääljuures ja  lõbus; alandlik ja viisa
kas (aga mis sest kasu on); mõistlik ning viisakas; viisakas, mõist
lik ja  tagasihoidlik; üks vastutulelikumaid ja  viisakamaid. 1950— 
1990: soliidne ja  viisakas; viisakas, kuid kiilm-ametlik; viisakas, 
abivalmis olekuga; kena ja  viisakas, ... vaikse loomuga; jäiselt 
viisakas ja  range.



Krista Kerge 85

VIISAKUSMÕISTE ise 1890-1930: laste viisakus ja  vanema
test lugupidamine; viisakus ja  austus (kellegi vastu).

TEGEVUSED 1890-1930: viisakalt ja  kohmetult (naeratama), 
lahkelt ja  viisakalt (kõnelema), sõbralikult ja  viisaka lahkusega 
(kedagi vastu võtma). 1950-1990: (kõige ‘kogu tegevuse’ taga on 
õelus, mitte kunagi) heatahtlikkus või viisakus; (see pole sinust) 
ilus ega viisakas; korrektne ja  sõbralik (suhtlemine), kurvil silmil 
ja nutuseil viisakusnaeratusil (vaatama); üliviisakalt ja  otsusta
valt (kummarduma); absoluutselt viisakalt ning tooni kõrgenda- 
mata (vastama); üliviisakalt ja  korralekutsuvalt (küsima); viisa
kalt ja sõbralikult (küsima), resoluutselt ning viisakalt (end supist 
välja keerutama); (keegi kontekstis käitub) viisakalt või ebaviisa
kalt, seda ju  ei tea, aga igatahes lamedalt.

OLUKORRAD 1950-1990: (kõik peab piduoludes olema) vii
sakas ja  noobel; siin .. ollakse viisakas, plikadega eriti, aga 
seal...

4. Kokkuvõte ja järeldused

Eestlase viisakusmõiste aspekte ja  tunnuseid on siinselt materjalilt 
vara üldistada. Tingimata peaks enne analüüsima ja ühiskonna 
argielu peegeldust ajakirjanduse materjalis, mis esmapilgul -  s.o 
liigitamis-ja märgendamiskogemuse järgi -  tundub siinkirjutajale 
teiselaadne ja  samal ajal rikkamgi. Üsna selgeks sai, et taustal 
tuleks uurida viisakusmõiste ja  tema tunnuste tähistusahelaid 
sõnastike järgi, kuid et see töögi annab vähe vastuvõetavaid tule
musi, kui temaga ei kaasne tähendustaju uuringud, olgu eksperi
mendid või küsitlused.

Võimalikud (tervik)tekstiuuringuid, mis on loomult alati 
kvalitatiivsed, annavad mahukamatele korpuseuuringutele kätte 
suuna, sest eelkäsitletud sõnastikukogemuse järgi võib öelda: vä
ga raske on leida märksõnu, mis korpuseuuringuid tingimata 
õigesti motiveeriks. Väga lihtne on nimelt libiseda uurija oletus
tele keelelise viisakuse avaldusvormide kohta ehk hakata taas 
tegelema teoreetiliste konstruktidega, mida Eelen (2001) ja  Watts 
(2003) selgesti taunivad. Muidugi on rööpselt tähtis viisakuse 
uurimine nii kirjakeele kui suulise kõne korpuse materjalil.
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Leitud materjal annab paraku tavatult vähe teadmisi keelelise 
viisakuse kohta, võib aga kasulikuks osutuda kultuuriuuringutes.

Näiteks kinnitab leitud distantsihoidmise soov Rene Altrovi 
(1998)12 tulemust, mille järgi eestlaste enamik püüab distantsi 
hoida, kuid samas vältida konflikte, mis viitab võimele taluda 
ebakindlaid olukordi suhteliselt hästi. See võiks eestlasi iseloo
mustada kui ebakindlust suhteliselt hästi taluvat kultuuri, kus üht
lasi aktsepteeritakse negatiivset viisakust. Samas osutab korpuse- 
materjal kättpidi tervitamisele, käesuudlemisele jms, kuigi eest
lased Altrovi järgi ei talu füüsilist kontakti ega distantsipiiride rik
kumist. Iseloomulik on selline suhtumine individualistlikele mas
kuliinsetele kultuuridele. Võimudistants sellises kultuuris ei saa 
olla väga väike (üksteist ei patsutata), kuid see ei saa olla ka väga 
suur (patsutamine ei meeldi, seda ei võeta kui soosingu osuta
mist). Ilmselt on korpusenäited kultuuri aspektist vananenud. 
Olles aga kultuurikirjandusega suhteliselt vähe kursis, ei julge 
materjali sellest aspektist tõlgendada.
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ARGUMENTATSIOON AJALEHE 
POSTIMEES IRAAGI-MISSIOONI 
KÄSITLEVATES ARTIKLITES

K aren  K uldnokk
Tartu Ülikool

Käesolevas artiklis on tähelepanu all Iraagi-missiooni kajastamine 
Eesti trükimeedias. Eesti ohvitseride osalus Iraagis on käivitanud 
meie ühiskonnas laialdase diskussiooni, milles on ajaleheveergu
del võtnud sõna nii poliitikud, ajakirjanikud, avaliku elu tegela
sed, kaitseväelased kui ka tavalised Eesti inimesed. Ajalehtedes 
avaldatud materjali põhjal on huvitav analüüsida, kuidas sõja tee
mal seisukohti väljendatakse, kas ja  mille poolest erinevad näiteks 
kaitseväelaste, poliitikute ja  ajakirjanike sõnavõtud.

Uurimismeetodiks on funktsionaalne tekstianalüüs, mille jär
gi on tekst tähendustervik ning iga keeleüksus või tunnus konst
rueerib oma esinemiskontekstiga tekstis mingit tähendust (Kasik 
2004: 33). Teksti loojal on vabadus valida keeleliste struktuuride 
ja  erinevate sõnade hulgast just oma eesmärgile vastav. Ta pole 
teksti kirjutades aheldatud kindlate struktuuride ja sõnade külge, 
vaid saab teha valikuid ja  saab ka keelega manipuleerida (olgu 
siis teadlikult või enesele teadmata). Seega on keel väljendusva
hendite süsteem, mida kasutatakse mingi eesmärgi saavutamiseks.

Roland Barthesi arvates on kiijutamine alati ideoloogiline. 
Kirjutamine pole mitte kunagi vaid kommunikatsioonivahend, 
avatud viis inimeste poole pöörduda. Pigem on see kindlate ühis
kondlike ja  ajalooliste olude ning võimusuhete toode. Mitteideo
loogiline kirjutamine on illusioon, (viidatud Strinati 2001: 164 
järgi) Järelikult on ka ajalehetekstid sihipärase retoorika ja teadli
kult valitud argumentatsiooniga veenmise vahendid.
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1. A rgum enteerim ine

Tänapäeva tekstianalüüs seostub ühelt poolt just klassikalise retoo- 
rikaõpetuse ja argumenteerimistehnikatega (Kasik 2002: 7). Juba 
sofist Protagoras oli seisukohal, et igas väites on argumendi kaks 
tahku, mis on täpselt vastandlikud. See ütlus toob tähelepanu kesk
messe inimese võime kriitiliselt mõelda, mis põhineb eitamisvõi
mel. Meil on võime vastu seista argumentidele, leiutades vastu
argumente. Sellised argumendid on n-ö lõpmatud, neil ei ole lõplik
ku tähendust, iga ütlus sõltub järgnevatest sõnadest, mille “tõene” 
tähendus on järgneva väitluse aineks. (Billig 1999: 46-47)

Frans H. van Eemereni ja Rob Groodendordti järgi on argu
menteerimise eesmärk arvamuste lahknemise lahendamine (vii
datud Mälksoo 2002: 25 järgi). Argument toimib kõnevahendina, 
mille teel püütakse lahendada arvamuste lahknevusi, uurides 
võistlevate seisukohtade õigustatust. Argumentatsiooni eesmärk 
on Õigustada või kummutada teatud arvamust. Argumentatsioon 
koosneb väidete kogumist ja on suunatud auditooriumi heakskiidu 
saavutamisele.

Argumenteeriv tekst sisaldab arvamusi ja  hoiakuid ning 
seondub tihti tekstiväliste ilmingutega. Argumenteeriv tekst on 
dialoogiline, selles esitatakse vastandusi ning püütakse tuua esile 
vastandatavate elementide positiivseid ja  negatiivseid külgi. 
(Lepajõe 2002: 270)

Iga autor hakkab looma oma tekstis sisalduvate argumentide
ga tekstivälist tegelikkust, ta liigitab asju, sündmusi ja isikuid tea
tud kategooriatesse. Igasugune tegelikkuse loomine tähendab alati 
kategoriseerimist. Iga kirjeldav sõna sisaldab kategoriseerimist, 
kus mingeid esemeid või nähtusi kuidagi määratletakse (nt hea/ 
halb, õige/vale jne).

Billigi järgi (1999: 48) me n-ö sildistame kategoriseerimisel 
mingeid objekte või sündmusi. Igal objektil (isikul või nähtusel) 
on omadused, mille poolest ta sarnaneb mingi teise objektiga, ja  
samal ajal sisaldab ta mingeid unikaalseid omadusi, mille poolest 
ta neist erineb. Seega võib kategoriseerimisel võtta aluseks kas 
samasuse teise objektiga või hoopiski objekti unikaalsed omadu
sed. Kategoriseerimisega loome me võimaluse vastaspositsiooni-
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de tekkeks, s.t keegi teine võib sedasama objekti või nähtust ka
tegoriseerida teisel viisil. Nendesamade kategooriate kaudu väl
jendab autor oma suhtumist. Näiteks pakub lugejale tõlgenduse 
autori suhtumise kohta see, kas autor nimetab Eesti üksust Iraagis 
koalitsioonivägede või okupatsioonijõudude toetusüksuseks.

Järgnevas analüüsis on vaatluse all ajalehe Postimees võrgu
väljaandes ajavahemikul 2003. aasta juunist kuni 2005. aasta det
sembrini ilmunud Iraagi-teemat käsitlevad artiklid (vt ka Kuld
nokk 2004: 66-81). Kategoriseerimise seisukohalt on huvitav jäl
gida, kuidas Eesti poliitikud, kaitseväe juhtkond, kaitseväelased ja 
ajalehe Postimees ajakirjanikud määratlevad Iraagis toimuvat. Tä
helepanu all on ka see, missuguseid argumente kasutatakse oma 
seisukohtade õigustamiseks.

2. K uidas räägivad Iraagi-m issioonist kaitseväelased?

Kõigepealt vaatleme Eesti kaitseväe juhtkonna ja Eesti Iraagi-ük- 
suse juhtide hinnangut Iraagis toimuvale. Kaitseväe juhtkond üri
tab Iraagist rääkides olla n-ö poliitiliselt korrektne ja vältida sõna 
sõda, sest parlament on saatnud Eesti sõdurid Iraaki rahutagamis- 
missioonile. Diskussiooni avab Eesti kaitseväe juhataja Tarmo 
Kõuts, kes kinnitab intervjuus enne esimese Eesti üksuse EST- 
PLA-7 lahkumist Iraaki, et Eesti sõdurid ei lähe Iraaki sõtta: See 
on rahutagamine. Ka Iraagis on meestel rahutagamise ülesanded. 
(“Kõuts pakkus sõduritele kojujäämist”, 21.06.2003) Postimehe 
ajakirjaniku Toomas Sildami küsimusele Miks peavad sõdurid 
Iraagi lahinguväljale minema? vastates kasutab Kõuts sedasama 
argumenti, mida edaspidi teisedki kõrgemad kaitseväelased: ...sel
le küsimuse peaks esitama Eesti rahvale, sest Eesti sõdurite osa
lemise Iraagi missioonil on otsustanud Eesti rahvas.

Kõuts põhjendab Iraagi-missioon argumendiga, et see on 
Eesti rahva otsus ja  kaitseväelased täidavad üksnes käsku. Seda
sama väidavad lähikuudel ühest suust ka kõik teised kaitseväela
sed. KÕuts üritab ignoreerida poliitikat puudutavaid küsimusi ja 
vältida hinnangute andmist, ent teeb sellessamas intervjuus siiski 
ühe üsna julge avalduse: Olen üldse sedalaadi inimene, kes arvab, 
et me ei pea tegelema populismiga. Ajakirjaniku küsimusele Kas
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mõni missioonidest on olnud populistlik? vastab ta ühemõtteliselt: 
Meilt ei ole mõtet seda küsida, sest meie täidame oma kohust, 
Eesti parlamendi ja  Eesti valitsuse otsuseid. Meie ise ei saada ke
dagi kuhugi, meie täidame käsku. Teeme siin vahe vahele. Siit 
võib välja lugeda, et kui ka mõni missioon on olnud populistlik, 
pole kaitseväelased need, kes populismiga tegelevad. Selgelt tuleb 
esile vastandus meie ehk kaitseväelased ja  nemad ehk Eesti valit
sus. Meze-deiksis on eesti keeles tüüpiline kollektiivi väljendaja ja  
meze-retoorika oma argumendi konsensusega tugevdamise võte 
(vt Jokinen 1999: 139). Meie-deiksise abil kujutab kirjutaja end 
ühena rühmast. Nii loodab ta, et lugeja võtaks omaks esitatud 
perspektiivi (vt Lepajõe 2004: 81-82). Meie-vormi kaudu antakse 
teada, et väite taga ei ole väite esitaja üksi, vaid ta esineb suurema 
hulga, eelnevas väites kõigi kaitseväelaste nimel. Nimetatud näi
tes sõltume meie (kaitseväelased) nendest (Eesti valitsusest).

Pärast esimeste Eesti sõdurite haavatasaamist kinnitab Kõuts 
taas Toomas Sildamile: Mul ei ole alust pidada seda sõjaks. Meie 
mehed täidavad rahuvalve operatsiooni, mis on valdavalt suuna
tud kriminogeense olukorra vastu. (“Kõuts näeb Iraagis endiselt 
rahutagamist, mitte sõda”, 17.10.2003) Siin ei räägi ta enam meie 
ehk kõigi kaitseväelaste nimel, vaid võtab vastutuse ainuisikuli
selt endale, esineb enda nimel, kasutades mina-vormi.

Enne teise Eesti üksuse lähetamist Iraaki esitab Toomas Sil- 
dam Kõutsile kolmandat korda sama küsimuse, rüütatuna küll 
veidi teistsugusesse vormi: Kas lõppev aasta on olnud teile sÕja- 
aastal (“Viitseadmiral Kõuts: maailm läheb tigedamaks”, 12.12.
2003) Kõuts haarab sellest vihjest kinni Te sukeldute kohe kasuis
tikasse... ja põhjendab esimest korda oma arvamust: Intervjuudes 
küsitakse tihti, kas Iraagis on sõda või ei. Ja meie tunneme siis 
ebamugavust, sest sõjalises mõttes ei ole see sõda, aga Iraak ja  
Afganistan ei ole ka meile tavapärased rahutagamismissioonid. 
Parim vastus teie küsimusele oleks lühike: maailm läheb tigeda
maks. Kõuts on loobunud argumentidest stiilis “Eesti valitsus ei 
ole meid sõtta saatnud”, vaid seletab oma seisukohta lähemalt. 
Siin ta küll tunnistab, et Iraagi-missioon ei ole rahutagamismis- 
sioon, ent väldib endiselt sõna sõda.
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Ka kaitsejõudude peastaabi avalike suhete juht kapten Peeter 
Tali väidab, et Eesti üksus on Iraagis rahutagamismissioonil: 
Meie oleme saanud [parlamendilt ja  valitsuselt] ülesande saata 
sõdurid [Iraaki] rahutagamismissioonile ja  selle ülesande ka täit
sime. (“Tali: see on rahumissioon, mitte sõda”, 26.06.2003) Tali 
kasutab siin taas m eie-\ormi, tuues oma väite taha kõik kaitseväe
lased, kuid vastutuse veeretab ta välisministeeriumile: Hinnangu 
olukorrale Iraagis saab anda näiteks välis-ministeerium.

Kuidas aga räägivad Iraagist kaitseväelased, kes on Eesti ük
susi kohapeal juhtinud? Kaitseväe välisoperatsioonide juht major 
Vahur Väljamäe kinnitab Postimees Online’i lugejate küsimustele 
vastates samuti, et ESTPLA-7 kasutamist ja  tegevust saab käsitleda 
ikkagi eelkõige rahu- või julgeolekutagamise operatsioonina. 
(“Eesti sõdurid Iraagis: major Väljamäe vastab lugejate küsimus
tele“, 05.11.2003) Sealjuures kasutab ta hinnangulisi adverbe ik
kagi eelkõige, mis annab alust arvata, et ka autor ise ei ole oma 
väites täiesti kindel. Ka Eesti esimese Iraagi-missiooni juht kap
ten Eero Kinnunen (intervjuu toimumise ajal küll veel anonüüm
ne isik) ei nõustu enne Iraaki sõitu ajakirjaniku väitega, et Iraagi- 
missioon on Eesti esimene sõda, ja  kommenteerib seda lakoonili
selt: See on teie, ajakirjanike, hinnang. (“Eesti üksuse juht: kõik 
sõltub meist endist”, 21.06.2003) Oma arvamuse jätab ta küll otse 
välja ütlemata, kuid ta loob siin vastanduse meie, kaitseväelased, 
ja  teie, ajakirjanikud, kus meie ei ole nõus teiega.

Intervjuus, mille Kinnunen on andnud Iraagist naasnuna, po
le küll kordagi otseselt juttu, kus Kinnunen oli. Ent kaude räägib 
missiooni juht Iraagis toimuvast kui sõjast, öeldes ka välja sõna 
sõda. Küsimusele, miks eestlased saavad Iraagis haavata, vastab 
Kinnunen: Selline ongi selle sõja olemus. (“Kapten Kinnunen 
hoiatab: “Tugev soov ellu jääda ja hirm ei tohi sassi minna””, 03.
01.2004) Intervjuu lõpus nimetab ta taas sõna sõda: Eks meiegi 
tegime nüüd [Bagdadis] vahetevahel hulljulgeid trikke. See on üks 
sõja osa. Sealsamas parandab ta ennast: Või rahutagamismis- 
siooni, kuidas iganes seda nimetada. Siit võib välja lugeda hin
nangu, et tema kui kaitseväelase jaoks on ebaoluline, kuidas Iraa
gis valitsevat olukorda nimetada, oluline on reaalne situatsioon.
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Teise Eesti-üksuse ülem kapten Vahur Murulaid on samuti 
enne missioonile minekut üsna lakooniline, ent siiski n-ö korrekt
ne oma vastustes. Kui Toomas Sildam küsib Ütlesite, et sõda seal 
ei ole. Mis Bagdadis on?, vastab Murulaid: Seda teavad kõik. Sõ
jajärgse olukorra stabiliseerimine, julgeoleku tagamine. (“Kapten 
Murulaid: granaadi eest tuleb varjuda”, 08.12.2003) Retoorilise 
analüüsi vaatepunktist on siin tegemist konsensuse loomisega, 
kus kõneleja apelleerib toimimisviisidele, mida arvatakse olevat 
kõigi või väga suure hulga jaoks iseenesest mõistetav (vt Jokinen 
1999 138-139). Determinatiivpronoomen kõik muudab öeldu mõ
jusaks, nii et see vastus n-ö edasikaebamisele ei kuulu, seda ei saa 
kuidagi vaidlustada.

Pärast esimese Eesti sõduri hukkumist Iraagis (28. veebruar
2004) ei tõstata Postimehe ajakirjanikud enam nii aktiivselt tee
mat, kas see, mis Iraagis toimub, on sõda. 2005. aasta lõpus tuleb 
Postimehe ajakirjanik Enno Tammer selle teema juurde tagasi ja  
küsib Iraagist naasnud kolonelleitnant Leo Kunnaselt: Kui te olite 
Iraagis missioonil, siis kus te olite?... kas sõjas, ja  pealegi vist 
võõras sõjas? Või rahu tagamas? VÕi terrorismiga võitlemas. Või 
kus?... (“Iraagist naasnud Leo Kunnas: sõja nimi on sõda”, 10.12.
2005) Kunnas vastab selle peale otsekoheselt: Ma olin sõjas. 
Täpsemalt öeldes madala intensiivsusega sõjas. SÕja nimi on sõ
da. Ei ole mõtet leiutada sojale mingit muud sõnalist viigilehte. 
See ei mõjuks usutavalt. Kunnas määratleb situatsiooni termino
loogiliselt ja seletab rahuvalvega seonduvat pikemalt: Termino
loogiliselt on koalitsiooni tegevus Iraagis määratletud nii, et see 
on ulatuslik sissivastane operatsioon. Rahuvalvega ei ole sel 
terminoloogiliselt mingit seost. Rahuvalve tähendab üldiselt olu
korda, kus keegi astub kahe vaenutseva osapoole vahele, et ta
gada rahu või sundida nad rahule. (10.12.2005) Siinjuures lük
kab ta ümber Eesti kaitseväelaste üleekspluateeritud väite, et Iraa- 
gi-missioon on rahutagamine. Kunnas on äärmiselt objektiivne, ta 
ei anna hinnanguid, ei kasuta hinnangulisi adverbe.

Eelnevalt on olnud vaatluse all see, kuidas räägivad Iraagi- 
missioonist Eesti kaitseväelased. Kuidas aga identifitseerib ennast 
Iraagis teeniv Eesti kaitseväelane ise? Avalikest sõnavõttudest on 
teada, et Eesti rahva arvamus Iraagi-missiooni ja  ka Eesti sõduri
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kohta Iraagis on üsnagi kriitiline. Kaitseväelastele on esitatud kor
duvalt provotseerivaid küsimusi: Kes meie sõdurid Iraagis on -  
vabastajad või okupandid? Eero Kinnunen vastab sellele järgmi
selt: Meie teeme oma tööd. Kuna oleme ise sinna minemise vali
nud, võtame igat päeva kui uut kogemust. Me ei mõtle, kas oleme 
vabastajad või okupandid. Meil on seal oma töö, see on meie töö 
ja  me teeme seda nii hästi kui võimalik. (03.01.2004)

3. K uidas räägivad Iraagi-m issioonist poliitikud?

Eesti poliitikutest peavad Iraagi-missiooni kohta avalikkusele aru 
andma eelkõige kaitseminister Margus Hanson ja  peaminister Ju
han Parts. Järgnevalt ongi vaatluse all nende kommentaarid ja ar
vamused. Ühes esimestes Iraagi-missiooni käsitlevates intervjuu
des kaitseministriga küsib Postimehe ajakirjanik Piret Jaaks: Kui 
olnuks algusest peale teada, et Eesti sõdurid hakkavad patrullima 
Bagdadi tänavail, kas oleksite toetanud üksuse Iraaki saatmist? 
(“Kaitseminister Hanson: Iraak pole Afganistan”, 11.07.2003) 
Hanson on oma vastuses kindel: Meid NATOga liitumisel tugevalt 
soosinud USA toetamine olnuks aktuaalne igal juhul. Algusest 
peale oli teada, et Eesti üksus läheb sõjajärgsele stabiliseerimis- 
missioonile. Ta esitab Eesti sõdurite Iraaki saatmise põhjuse lause 
teema-osas nominaalfraasina (Meid NATOga liitumisel tugevalt 
soosinud USA toetamine). Hanson eemaldab end siin esitatavast 
väitest ja  esitab oma seisukoha vaikimisi eeldatava väitena. Selli
ne subjektiivsete hinnangute esitamine nominaalfraaside laiendi
tena on üks loomulikustamise ja  vihjava strateegia vahendeid (vt 
Heikkinen 1999: 229). Subjektiivne hinnang esitatakse sellises 
süntaktilises positsioonis, et seda on raske kahtluse alla seada, see 
näib tuntud tõena. Samal ajal nimetab Hanson Iraagis toimuvat 
sõjajärgseks stabiliseerimis-missiooniks.

Pärast Ühendriikide sõduri hukkumist eestlaste kaitsealas 
üritavad Postimehe ajakirjanikud panna poliitikuid avalikult välja 
ütlema, et Eesti sõdurid on Iraagis sõjas, kuid see ei õnnestu. Pos
timehe ajakirjanik küsib Hansonilt: Kui rääkida just nimelt üldi
semast informatsioonist, siis Ameerika väejuht on öelnud, et Iraa
gis käib jätkuvalt sõda. Kas Eesti sõdurid Bagdadis on sõjas9
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(“Hanson: Iraagi-missioon pole läinud ohtlikumaks”, 07.08.2003) 
Siin apelleerib ta Ameerika väejuhi hinnangule, lootes ehk, et so
lidaarsusest Ameerika Ühendriikide vastu nõustub kaitseminister 
selle väitega. Hanson jääb aga enesele kindlaks: Riigikogu on 
saatnud need mehed konfliktijärgse julgeoleku tagamise missioo
nile. See missioon võib olla erineva intensiivsusega. Seejuures 
kasutab ta argumendina taas fraasi Riigikogu on saatnud. Ajakir
janik ei jää selle vastusega rahule ja küsib edasi: Kas eesti mehed 
on Bagdadis sõjas? Vastake lihtsalt “e i” või “ja a ”. Hanson se
letab siin pikemalt, jäädes n-ö poliitiliselt korrektseks: Hoolimata 
väejuhi ütlusest, usun CENTCOMi (USA keskväejuhatus -  toim), 
kes vahendas infot, et üldine olukord on stabiliseerumas. See on 
kindlasti missiooni tegutsemise tulemus. Ka eestlased tegelevad 
seal desarmeerimisega: nad otsivad relvi ja  sellega oluliselt vä
hendavad sealset riski... Ma saan end ainult korrata, et tegu on 
sõjajärgse stabiliseerimise perioodiga, selle esimese faasiga... 
Ma arvan, et nad sõjas kindlasti ei ole. Ka Riigikogu pole neid 
sõtta saatnud. (07.08.2003) Hanson kasutab siin mina-vormi 
(usun, saan end korrata, arvan), ta räägib enda nimel, esitades 
öeldut subjektiivse arvamusena, mitte üldise/objektiivse tõena. 
Seejuures võtab ta endale hindaja-rolli. Ta üritab näidata Eesti sõ
dureid positiivses valguses ja  kiidab nende tegevust, tugevdades 
öeldut modaaladverbidega kindlasti ja oluliselt.

Peaminister Juhan Parts on oma arvamustes järjekindel, oma 
seisukohtade põhjendamiseks kasutab ta erinevates intervjuudes 
samu pragmaatilisi argumente. Toomas Sildami küsimusele Sele
tage, palun, hästi lihtsalt, miks on Eesti sõdurid Bagdadis USA 
lipu all, kui Lääne ajakirjandus nimetab Ameerika-Briti koalit
siooni okupatsiooniväeks? vastab ta järgmiselt: See ongi julgeole
ku tootmine, rahvusvaheline koostöö. Kõige selle läbi kaitseme 
lõpptulemusena oma riiki. (“Peaminister: Eestil pole välismis
sioonidest pääsu”, 31.10.2003) Sedasama mõtet ütleb ta selles 
intervjuus pisut teises sõnastuses veel korduvalt välja: ...nendes 
missioonides osalemine ongi kaitsetahe tegelikkuses. Nad on Ees
ti professionaalsed sõjaväelased, kes nende missioonide kaudu 
kaitsevad Eestit. Meie põhiline mõtlemisülesanne on täna selles, 
et aru saada: need üksused, mida me oleme valmis andma NATO
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le, teenivad ka iseseisvat riigikaitset. Ka Parts (niisamuti ka Han
son ja  Kallas) kasutab oma kommentaarides meie-vormi. Tema 
meie koondab aga enda alla kogu Eesti rahva, kelle nimel ta rää
gib ja  kelle huvide eest seisab. Siinjuures toob ta Iraagis oleku 
põhjenduseks oma riigi kaitsmise, rõhudes seeläbi eestlaste rah
vustundele. Küsimusele On see meie moraalne kohus USA ees, 
sest ameeriklased on olnud meie ühed jõulisemad toetajad NATO- 
teel? vastab Parts taas pragmaatiliselt: Ma arvan kiill, USA on 
meid toetanud nii 1991. aastast kui ka varem.

Pärast esimese Eesti sõduri, Andres Nuiamäe hukkumist 
Iraagis lahvatab eriti teravalt diskussioon, kas Iraagi-missiooni 
peaks jätkama. Peaminister Parts on arvamusel, et see on ühelt 
poolt poliitiline, teisalt ka moraalne otsus koalitsioonipartnerite 
ees. See vahejuhtum, traagiline, käib paratamatult selle tööga 
kaasas, kuid ei anna alust loobuda nendest eesmärkidest, miks me 
oleme oma mehi saatnud väljapoole Eestit võitlema ja  seisma 
Eesti julgeoleku eest. (“Iraagi sõda nõudis esimese eestlasest ohv
ri”, 01.03.2004) Parts ei ütle otse välja, mis on need Õilsad ees
märgid, mille eest me võitleme. Ent võib aimata, et need on need
samad pragmaatilised huvid: kui me tahame, et meid tulevikus 
toetataks, siis peame ka ise Ameerika Ühendriike toetama. Poliiti
kud kasutavad oma arvamusavaldustes üllast retoorikat, rõhutades 
vabadust ja  demokraatiat. Näiteks kuulutab Parts: Meie kohus on 
Andres Nuiamäed mälestades alati meeles pidada, mille nimel ta 
oma elu andis. Me ei saa iial ülehinnata tema julgust ja  valmis
olekut teenida nii Eestit kui ka kõiki riike ja  rahvaid, kel kallis 
vabadus ja  demokraatia. (“Sõduri surm ei sunni Eestit Iraagi-mis- 
sioonilt lahkuma”, 01.03.2004) Kaitseminister Margus Hanson 
väidab koguni, et Eesti sõdur on andnud oma elu Eesti iseseisvuse 
kaitsel: Esmakordselt meie taasiseseisvuse ajal on Eesti sõdur 
andnud kõige kallima -  oma elu -  Eesti iseseisvuse kaitsel. 
(“Miks Eesti ei lahku Iraagist”, 01.03.2004) Seda, miks Eesti ük
sused ei lahku Iraagist, põhjendab kaitseminister järgmiselt: And
res Nuiamäe mälestuse ees lasub meil vastutus jätkata ülesehi
tustööd, mille lõpus seisavad demokraatlikud valimised stabiilses 
ja  inimõigusi austavas Iraagis. Reformierakonna esimees Siim 
Kallas ei lähe siiski selle õilistava ja  emotsioonidele rõhuva retoo-
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rikaga kaasa, vaid jääb praktiliseks, sõnastades Iraaki jäämise 
põhjuse: Iga inimelu on hindamatu ja  Eesti kaitseväelase hukku
mine missioonil traagiline sündmus. Ent ei saa loota, et meie riiki 
rasketel hetkedel keegi toetab, kui me ei ole valmis sellistel mis
sioonidel osalema. (“Iraagi-missioon toob Riigikokku vaidlused”,
02.03.2004) Indefmiitpronoomeni keegi all mõtleb Kallas siin 
ilmselt Ameerika Ühendriike, kuid ta ei ütle seda selgelt välja.

Pärast teise eestlase, Arre Illenzeeri hukkumist Iraagis põh
jendab ka peaminister Iraagi-missiooni jätkamist ajakirjanikele, 
lähtudes pragmaatilistest asjaoludest: Selleks, et meid kaitstaks, 
peame olema valmis oma kohustusi täitma ka väljaspool Eestit. 
(“Iraagi põrgumasin võttis äsja isaks saanud sõjamehe elu”,
26.10.2004) Samas avaldab ta lootust, et Eesti inimesed mõista
vad seda, sest see pole kergekäeline otsus. Oma kaastundeavaldu
ses apelleerib peaminister taas demokraatiale: On ääretult oluline 
rahvusvahelise koalitsiooni jätkuv ja  kindlameelne töö, ei tagada 
demokraatia ja  inimõiguste võit Iraagis ning kõigi iraaklaste ja  
Iraagis teenivate rahuvalvajate julgeolek. (“Peaminister Juhan 
Partsi kaastundeavaldus”, 25.10.2004) Kaitseväe juhataja jääb 
üsna lakooniliseks, kasutades Iraagi-missiooni põhjendamiseks 
neidsamu argumente, mida varemgi: Seal vajatakse meie abi ja  
Eesti rahvas on meid sinna saatnud. (“Iraagi põrgumasin võttis 
äsja isaks saanud sõjamehe elu”, 26.10.2004) Kaitseminister ei 
rõhuta enam mitte Eesti kasu, vaid räägib kogu maailma heaolust: 
Eesti sõdurid täidavad oma sõjamehekohust, mille hulka kuulub 
ka silmitsi seismine surmaohuga. Meid toetab vaid veendumus, et 
oma kaotuse hinnaga suudame muuta maailma paremaks ja  tur
valisemaks. (“Iraagi põrgumasin võttis äsja isaks saanud sõjame
he elu”, 26.10.2004)

Taoline õilis sõjaretoorika ei ole midagi erakordset, eriti sel
listel kogu rahva jaoks emotsionaalselt rasketel hetkedel. Amee
rika Ühendriikides on analüüsitud põhjalikult George W. Bushi 
kõnesid pärast Maailma Kaubanduskeskuse kokkuvarisemist
11. septembril 2001. President Bush apelleerib seal samuti maail
ma vabadusele, väites, et see ei ole ainult Ameerika võitlus ja 
kaalul ei ole ainult Ameerika vabadus, vaid see on meie kõigi ühi
ne võitlus (Silberstein 2002: 12).
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4. Kuidas räägivad Iraagi-m issioonist 
ajalehe Postim ees ajakirjanikud?

Ajaleht Postimees suhtub poliitikute avaldustesse Iraagis toimuva 
suhtes selgelt kriitiliselt. Eelkõige väljendab Postimees oma sei
sukohti juhtkirjades, kus antakse Iraagi sündmustele julgelt hin
nanguid. Samuti võib ajakirjanike hinnanguid lugeda välja ka kü
simustest, mida nad esitavad intervjuudes kaitseväelastele ja po
liitikutele (vt punkti 1 ja  2). Postimees kritiseerib poliitikute ja 
kõrgemate kaitseväelaste salatsemist, mis käib algusest peale 
Iraagi-missiooni ümber. Juhtkiri “Olematu sõjasaladus” (06.08. 
2003) algab selge kriitikaga peaministri aadressil: Mõni nädal ta
gasi, kui Ameerika Ühendriikide üks tippsÕjaväelasi kindral John 
Abizaid tunnistas, et Iraagis käib sõda, küll sissisõda, aga siiski 
sõda, ütles Eesti peaminister Juhan Parts, et ei ole mõtet viia 
debatti terminoloogilisele tasemele -  juriidiliselt võttes on Eesti 
üksused Iraagis rahutagamismissioonil. Juhtkirja lõpus ütleb Pos
timees välja oma arvamuse, mis ühtib ka Eesti ühiskonnas valitse
va üldise arvamusega: Olgu juriidikaga asjad kuidas on, aga te
gelikkuses käib Iraagis sõda. Ja kui Eesti sõdurid on selles võõras 
sojas, siis on kojujäänutel õigus teada, kuidas neil läheb ja  mis 
toimub nende ümber. Siin võtab Postimees enesele kohtunikurolli 
ja  ütleb välja selle seisukoha, mida kõik poliitikutelt ammu kuul
da on tahtnud. Kriitika toob esile vastandus olgu juriidikaga asjad 
kuidas on, aga tegelikkuses...

Pärast esimeste Eesti sõdurite haavatasaamist Iraagis võtab 
Postimees juhtkirjas “Eesti kui sõdiv riik” (17.10.2003) endale 
taas ühiskonna hääletoru rolli ja  väidab: Eesti sõdurite eilne haa
vatasaamine Bagdadi turul peaks lõpuks selgeks tegema ühe liht
sa asja -  Eesti on sõdiv riik. Argumendiks, mis lubab Iraagis toi
muvat sõjaks nimetada, on siin sõdurite haavatasaamine. Valitse
va olukorra kritiseerimiseks kasutatakse konditsionaali {peaks sel
geks tegema), tuues esile tõsiasja, et senini ei ole see selge olnud.

2003. aasta viimasel päeval teeb Postimehe vanemtoimetaja 
Toomas Sildam Iraagi-sündmustest kokkuvõtteid hinnangulise 
pealkirja alla “Eestlaste sõda Ameerika tähelipu all Iraagis”. Ta 
nimetab valitsuse liikmete, kaitseministeeriumi ametnike ja  sõja
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väejuhtide suhtlemist avalikkusega peitusemänguks ja  teeb kok
kuvõtva järelduse: Sõda on murdnud end Eesti ellu ja  jääb siia 
pikaks ajaks. Samal ajal ta ka põhjendab oma arvamust: ...sest 
Iraagi ründamine, mis lõhestas maailma erinevatesse leeridesse, 
on muutnud Eesti sõdivaks riigiks.

Pärast esimese eestlase hukkumist Iraagis annab Postimees 
juhtkirjas “Kibedalt meie enda sõda” (01.03.2004) taas kriitilisi ja 
üsna karme hinnanguid: Julgeolek on tehing. Kui Eesti tahab, et 
teoreetilises tulevikus talle appi tuldaks, peab ta täiesti reaalses 
olukorras enne teisi abistama. Selle teoreetilise tuleviku nimel 
hukkus laupäeva Õhtul Saddami-järgses Bagdadis nooremseer
sant Andres Nuiamäe. Siin rõhutatakse Eesti poliitikute pragmaa
tilist seisukohta: kui meie abistame USAd, siis on ka meil tulevi
kus loota tema abile. Kommentaaris vastandatakse teoreetiline tu
levik ja reaalne olukord. Juhtkirjas kritiseeritakse taas seda, et po
liitikud väldivad Iraagist rääkides väljendit sõda. Samas antakse 
ise hinnang: Sissisõda Iraagis on samasugune tõelisus nagu vas- 
tupanurünnakud Talibani-järgses Afganistanis. Seni on see olnud 
Eestile peaaegu võõras sõda, nüüd kibedalt meie enda oma.

Postimees arvab juhtkirjas “Segane sõda” (15.07.2004), et 
Iraaki sõtta minna polnud õige ja  avaldab oma arvamust ka selle 
suhtes, kas Eesti sõdurid peaks Iraaki jääma või mitte: Segane 
sõttaminek on nüüdseks aga reaalsus ning enam taganeda ei saa. 
Juhtkirjas ka põhjendatakse oma arvamust, väites, et Iraagi-kam- 
paanias ei saanud otsustavaks mitte Saddami režiimi reaalne oht
likkus, vaid mõnede poliitikakujundajate kinnisideed. Seejuures ei 
ole konkreetselt mainitud, kes need mõned poliitikakujundajad 
on. Postimehe kriitilist hoiakut tugevdab ka negatiivse konnotat- 
siooniga sõnavalik: segastel ja  kaheldavatel põhjustel peetavat 
sõda nimetatakse halva poliitika musternäiteks. Samas on Posti
mees arvamusel, et vägesid ei peaks Iraagist välja viima: Veel 
halvema poliitika õppetunniks võib aga saada olukord, kus sise
riiklikel lühiajalistel kaalutlustel otsustavad lääneriigid kaose p ii
ril kõikuvast Iraagist väed koju tuua. Hinnanguid esitatakse juht
kirjades tihti nominaalfraaside laienditena (segastel ja  kaheldava
tel põhjustel peetav sõda, kaose piiril kõikuv Iraak). Sellises sün
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taktilises positsioonis esitatud hinnangud tunduvad iseenesest 
mõistetavad.

Pärast teise eestlase hukkumist Iraagis deklareerib Postimees 
taas juhtkirjas “Eesti valikud Iraagis” (30.10.2004) oma arvamust 
Eesti üksuste Iraagist lahkumise suhtes: Eesti sõdurite kiire ja  läbi- 
kaalutlemata äratoomine Bagdadist oleks välispoliitiline pettumus.

Postimees on seisukohal, et Iraaki sõtta minna polnud õige ja 
kritiseerib Eesti poliitikute salatsemist, mis varjutab Iraagi-mis- 
siooni, kuid on arvamusel, et vägesid Iraagist välja tuua ei ole 
õige. Eesti sõdurisse Iraagis suhtub aga Postimees suure sümpaa
tiaga. Seda näitab kas või see, et Postimees nimetab Eesti sõduri 
Iraagis aasta inimeseks 2004.

5. K okkuvõte

Tekstianalüüsi seisukohalt on teksti loojal vabadus valida oma 
eesmärgile vastav keeleline väljendusviis. Ent siinjuures tuleb 
siiski möönda, et kaitseväelase elukutse seab tema väljendus vaba
dusele teatud piirangud. Et kaitseväelane teenib Eesti riiki, peab 
ta ka esindama Eesti riigi huvisid. Seega on kaitseväelase kohu
seks lähtuda eelkõige Eesti valitsuse otsustest, ta ei saa neid kui
dagi kahtluse alla seada. Kaitseväe juhtkond n-ö keeldub ajakir
janikele vastu tulemast ja  Iraagis toimuvat sõjaks nimetamast. 
Kõrgemate kaitseväelaste peamine argument on see, et Eesti valit
sus on saatnud neid rahutagamismissioonile, seetõttu pole neil 
alust seda sõjaks nimetada. Eesti sõdurite Iraagis olemist põhjen
davad kaitseväelased sellega, et Eesti rahvas on nad (parlamendi 
kaudu) sinna saatnud. Seejuures apelleerivad nad rahva ja  enamu
se tahtele. Iraagis teeninud kaitseväelaste arvamused on pisut 
teistsugused. Nad ei väldi sõna sõda. Iraagi-üksuse juht Eero Kin- 
nunen nimetab Iraagis toimuvat muuseas sõjas, kuid üldiselt ei 
ole tema jaoks oluline, kuidas Iraagis toimuvat nimetada, oluline 
on reaalsus. Iraagis viibinud Leo Kunnas ütleb otse välja, et oli 
sõjas.

Samal ajal keelduvad Eesti poliitikud kogu diskussiooni väl
tel suhu võtmast sõna sõda. Kaitseminister Margus Hanson nime
tab Iraagis toimuvat näiteks sõjajärgseks stabiliseerimismissioo-
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niks ning konfliktijärgseks julgeoleku tagamise missiooniks, mis 
on erineva intensiivsusega. Peaminister Juhan Parts rõhutab oma 
sõnavõttudes riig i-ja  rahvustunnet. Tema peamine eestlaste Iraa
gis oleku põhjendus on, et selle tulemusena kaitseme oma riiki. 
Samal ajal lähtub Parts pragmaatilistest põhjendustest ja  ütleb 
korduvalt ka välja argumendi: oleme Iraagis selleks, et tulevikus 
meid kaitstaks. Pärast Eesti kaitseväelaste hukkumist Iraagis 
muutuvad senised argumendid õilistavaks retoorikaks, kus Iraagis 
viibimist põhjendatakse vajadusega tagada seal demokraatia ja 
inimõiguste võit ning muuta maailma paremaks ja  turvalisemaks.

Kaitseväelased räägivad endast kui ühtsest grupist, kasutades 
meie-мormi. Nad loovad vastanduse meie-nemad, vastandades 
end Eesti valitsusele. Samal ajal haarab poliitikute meie enda alla 
kogu Eesti rahva.

Ajalehe Postimees ajakirjanikud kritiseerivad algusest peale 
poliitikute ja kaitseväe juhtkonna salatsemist, mis ümbritseb Iraa- 
gi-missiooni, ja üritavad kõigest väest välja meelitada ülestunnis
tust, et Iraagis käib sõda. Postimees avaldab seisukohta, et Iraaki 
sõtta minna ei olnud õige. Samas ollakse arvamusel, et ka vägesid 
Iraagist rutakalt välja tuua ei maksaks.

Postimehe ajakirjanikud kritiseerivad küll poliitikute ja  kait
seväelaste salatsemist, ent Eesti sõdurisse Iraagis suhtutakse süm
paatiaga. Seda, kuidas mõtleb Iraagis teeninud kaitseväelane ise, 
ilmestab aga hästi järgnev näide. Ühes eravestluses esitatud küsi
musele Kuidas te vaatasite Iraagi inimesi? vastas ESTPLA-8 ülem 
Vahur Murulaid: Läbi sihiku. See oli öeldud küll naljaga pooleks, 
ent annab ometi tunnistust sellest, et tegelikult ei mõtlegi Iraagis 
lahinguväljal viibiv sõdur sellistele küsimustele, vaid teeb oma 
tööd.
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VUODET SANOINA

Leena Kytömäki
Tiirun yliopisto

Ihmiselle on ominaista tarve jaksottaa aikaa ja  elämänmenoa: 
ihmisikää jaksotetaan syntymäpäivästä toiseen, yhteisöjen elämää 
rytmittävät monet vuotuisjuhlat, ei vähiten vuoden ja  sen mukana 
vuosiluvun vaihtuminen uutena vuotena.

Idean kirjoitukseeni antoivat sekä juhlakirjan aihe, Reet 
Kasikin 60-vuotispäivä, että yksi hänen tutkimusalansa, sanan- 
muodostus. Päätin tutkia vuosittain ilmestyvän Kansalaisen vuo- 
sikirjan MITÄ MISSÄ MILLOIN (seuraavassa MMM) Vuoden sa- 
noja -luetteloita. Kyseessä on tyypillinen sanoista kiinnostuneen 
kielentarkkailijan kohde, joka kaikessa suppeudessaan ja  epä- 
systemaattisuudessaankin paitsi heijastaa maailman muuttumista, 
kertoo samalla jotakin myös sanansaantikeinojen pääosin spon- 
taanista hyödyntämisestä.

Neljännesvuosisata Vuoden sanoja

Ensimmäinen MMM alaotsikkonaan Kansalaisen vuosikirja 1951 
ilmestyi vuonna 1950. Luettelo Vuoden sanoja on mukana vasta 
vuoden 1982 vuosikirjasta lähtien, aluksi sijoitettuna teoksen vii- 
meiseen osastoon Hyvä tietää. Toinen osaston kahdesta jutusta on 
Milloin kunniamerkkejä käytetään? Otsikon Vuoden sanoja alla 
on teksti Seuraavaan luetteloon on koottu sanoja, jotka kuluneen 
vuoden aikana ovat tulleet uusina käyttöön tai olleet esillä tiedos- 
tusvälineissä. Sama johdanto toistuu sittemmin, vuodesta 1992 
lisättynä sanalla runsaasti:...ollut runsaasti esillä tiedotus- 
välineissä.

Ensimmäisen, 83-sanaisen luettelon toimitti filosofian kandi- 
daatti Aarre Huhtala, jonka aloitteesta Vuoden sanoja kirjaan 
otettiinkin (sähköpostiviesti Huhtalalta 25.1.2006). Seuraavana 
vuonna lista Vuoden sanoja (91 kpl) on osastossa Hyvä tietää 
yhdessä luettelojen Maantieteellisiä taulukkoja ja  Kansainvälisiä
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järjestöjä kanssa. MMM 1984:n osaston Hyvä tietää muodostavat 
Seppo Valjakan toimittama luettelo Audio- ja  videolyhenteet sekä 
Huhtalan Vuoden sanoja (90 kpl).

Vuosikirjasta 1985 lähtien sanaluettelo on sijoitettuna teok- 
sen alkupuolen osastoon Uutiskatsaus yhdessä sentapaisten listo- 
jen kanssa kuin Vuoden nimiä, Kuolleita suomalaisia ja Kuolleita 
ulkomaalaisia sekä Vuoden puheenaiheita. Huhtalan 17-vuotisen 
työrupeaman jälkeen listaa laati toimittaja Kaarina Turtia (MMM 
1999-2004), hänen jälkeensä Riitta Eronen Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksesta. Osaston hakusanojen määrä vaihtelee Huh- 
talalla lähes 120:stä runsaaseen 70:een, Turtialla 85:stä vajaaseen 
60:een. Erosen kahdessa listassa on sana-artikkeleita 72 ja 80. 
Kuriositeettina mainittakoon, että kaikkiaan Vuoden sanoissa on 
ilmestynyt 2146 sana-artikkelia. Erikseen en ole laskenut samassa 
artikkelissa mainittuja saman käsitteen rinnakkaisnimityksiä.

Tyypillisia sana-artikkeleita ovat esimerkiksi seuraavat (vuo- 
si viittaa kirjan nimen vuosilukuun): avainkortti iaivoissa ja 
hotelleissa käyttöön otettu reikäkortti, jolla hytin t. huoneen ovi 
avataan’ (1986), burnout /böönaut/ “loppuun palaminen”, ts. ‘vai- 
kea stressitila, henkinen uupumus’ (1987), juustohöyläp eri aate 
‘budjetin kaikkien menojen vähentäminen samassa suhteessa’ 
(1992), digi-tv, digitaalinen televisio ‘televisiolähetysten digitaa- 
linen jakelutapa, joka edellyttää digitaalista televisiovastaanotinta 
tai digiboksia’ (2002), kirjanvapautus, kirjacrossaus engl. Book- 
Crossing ‘kirjan jättäminen toisten löydettäväksi julkiselle pai- 
kalle; kansainväliset harrastajat raportoivat “vapautetuista kir- 
joista” Intemetissä; kirjojenvapautusrintama toimii Suomessa var- 
sinkin Tampereen seudulla’ (2005), koulumummo, kouluvaari 
‘joissain kouluissa vakituisesti vieraileva, oppilaiden isovanhem- 
pien ikäluokkaa edustava henkilö, joka kuuntelee lapsia ja kertoo 
heille vanhoista ajoista ikään kuin isovanhemman roolissa’
(2005), googlata, googlettaa, guuglata, kuukkeloida ‘etsiä tietoa 
Intemetistä Google-hakukoneen avulla’ (2006). Esimerkeistä nä- 
kyy, että sana-artikkelissa voi olla rinnakkain synonyymisia, eri 
muodostustapoja edustavia ilmauksia (esimerkiksi sanaliitto ja 
yhdyssana, vierassana ja  oma muodoste, johdos ja  yhdyssana tai
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erirakenteisia johdoksia), mutta myös saman ilmiön rinnakkais- 
käsitteiden nimityksiä (esimerkiksi koulumummo ja  kouluvaari).

Listojen laadinnasta

Lähetin Vuoden sanoja toimittaneille muutamia keruutyötä kos- 
kevia kysymyksiä: 1. Annettiinko suositus summittaisesta sana- 
määrästä? 2. Miten keräilitte sanoja? 3. Kiinnitittekö luetteloa 
laatiessanne huomiota myös aihepiirteihin vai vain sanojen uutuu- 
teen? 4. Missä määrin -  jos lainkaan -  kiinnititte huomiota sanan- 
muodostustapaan? 5. Neuvottelitteko ystävien tai työtovereiden 
kanssa? 6. Saattoivatko muut tietoonne uusia sanoja, kun tiesivät 
Teidän julkaisevan niitä? 7. Onko jonkin sanan jääminen pois lis- 
talta harmittanut? Entä jonkin päiväperhoksi jääneen sanan pääse- 
minen listalle? 8. Ovatko lukijat antaneet sanoista palautetta?

Idean Vuoden sanoista esittänyt Huhtala kertoo saaneensa 
keruutyöhön vapaat kädet. Sanamäärä vakiintui luontevasti sadan 
sanan alapuolelle. Aiemmin sanakirjatyötäkin tehnyt Huhtala to- 
teaa, ettei kerännyt sanoja aihepiireittäin: ainoa kriteeri oli sanan 
uutuus. Kynnys ottaa mukaan sanaliittoja ei ollut korkeampi kuin 
yksittäisillä sanoilla. Huhtala toteaa juuri sanaliitoissa usein 
olleen niin iskeviä ilmauksia, että niitä ei võinut poiskaan jättää. 
Sananmuodostustapaan hän ei kiinnittänyt huomiota muuten kuin 
karsimalla suorastaan virheelliset tai muuten kielitajua loukanneet 
muodosteet. Joidenkin päiväperhojen mukaan pääseminen ei 
Huhtalaa kaduttanut: “Nehän ne kiintoisia ovat, tulee semmoista 
ruohonjuuritason Zeitgeistia mukaan.” Sen sijaan häntä joskus 
harmitti jonkin sanan jääminen pois. Muiden kanssa Huhtala ei 
juuri neuvotellut. Palautetta hän ei sanoista saanut lukuun otta- 
matta joitakin huomautuksia sanan merkityksestä tyyliin “libero 
ei oikeastaan ole puolustus- vaan keskikenttäpelaaja” .

Turtia kuvaa keruu-ja toimitustyötä seuraavasti (s-postiviesti 
12.1.2006): “Sanojen lukua ei etukäteen määritelty, mutta käy- 
tettävä sivumäärä, 3-4 sivua, saneli rajat. /—/ Määritelmät oli laa- 
dittava mahdollisimman lyhyesti, mutta silti mahdollisimman sel- 
keästi, jotta tilaa ei tuhlaantunut. Yleensä sanoja kertyi sen verran 
runsaasti, että joitakin jouduttiin aina pudottamaan pois. Keräily
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ei ollut kovin systemaattista. Olin Otavan kustannustoimittaja ja 
sitten toimituspäällikkö ja MMM:n päätoimittajakin usean vuoden. 
Siinä ammatissa seurasin suurta määrää sanoma-, aikakaus- ja 
ammattilehtiä, joista uusia sanoja sitten putkahteli, ja  tietenkin 
vaikkapa tv :tä katsellessa piti pitää korvat auki ja  muistiinpano- 
välineet lähellä. Jos olisi ollut muilta tehtäviltä enemmän aikaa, 
sanojen metsästämiseen olisi võinut paneutua ihan toisella inten- 
siteetillä. Luulen silti, että kovin paljon todella olennaisia uusia 
sanoja ja  ilmauksia ei jäänyt pois, sillä yhden tai kahden mainin- 
nan perusteella sanaa ei yleensä otettu, ellei kyseessä ollut jokin 
virallistettu termi. Ammattitermejä ei hevin otettu eikä myöskään 
yleensä slangia ja  nuorison muoti-ilmauksia.” Turtia jatkaa: 
“Määräävä kriteeri oli siis sanojen uutuus tai uudenlainen käyttö. 
Aihepiiri oli toissijainen. /—/ Jotkin sanat saattoivat herättää 
toimitusvaiheessa mielipiteenvaihtoa, ja toimituksella oli tieten
kin sanansa sanottavana. Koska sanoja oli yleensä liikaa, jotakin 
oli pakko karsia toimitusvaiheessa. Yritettiin tietysti olla kauko- 
näköisiä ja  pudottaa pois päiväperhoiksi arveltuja tai ainakin 
sellaisia, joita oli tavattu vain muutama kerta.” Joidenkin aikaansa 
kuvaavien, mutta päiväperhoiksi jääneiden mukaantulo ei Tur- 
tiaakaan harmittanut.

Erosen virkatyö luo erityistaustan Vuoden sanojen toimitta- 
miselle, mutta silti hän arvelee olevansa pääosin samoilla linjoilla 
edeltäjiensä kanssa (s-postiviesti 10.1.2006): “Tutkimuskeskuk- 
seen sanastetusta aineistosta (tuhansia poimintoja vuodessa) vain 
pieni osa on sentyyppistä, että se sopii MMM-kirjaan, jonka uudis- 
sanojen tulisi olla jollain lailla kiinnostavia, ajankohtaisia ja edus- 
tavia. Niiden selitteissäkin sallitaan enemmän vapautta ja persoo- 
nallista otetta kuin tiukassa sanakirjatyössä.” Eronen kertoo, 
toisin kuin aiemmat kerääjät, kiinnittävänsä huomiota myös aihe- 
piireihin ja  pyrkivänsä tietoisesti ottamaan sanoja mahdolli- 
simman monelta alalta (yhteiskunta, maailmantapahtumat, kult- 
tuuri, viihde). Pieni harmi hänestä on se, että luetteloiden pitää 
olla painovalmiina jo  elokuussa, mikä estää syksyn mittaan esiin- 
tyneiden uutuussanojen pääsemisen mukaan. Uutuus ei Erosesta 
kuitenkaan ole ylivertainen kriteeri. Pääpaino on alun alkaen ollut 
sanan huomiota herättävässä käytössä, ei uutuudessa sinänsä. Osa
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lukijoista kyllä arvelee listalla olevan vain upouusia sanoja: Ero- 
sen ainoa lukijapalaute koski sanaa pendelöidä ‘matkustaa kodin 
ja työpaikan välillä julkisilla liikennevälineillä paikkakunnalta 
toiselle’ (2005). Palautteessa ihmeteltiin sanan mukanaoloa, on- 
han kanta pendeli ‘heiluri’ jo 1990-luvun alun Suomen kielen 
perussanakirjassa (PS). Sanaa olikin ehdottanut luetteloon MMM- 
toimitus, koska vuoden mittaan oli erityisen paljon puhuttu ja  kir- 
joitettu pidentyvistä työmatkoista. Saman ilmiön ajankohtaisuus 
oli saanut Erosen ottamaan mukaan sanan Nurmijärvi-ilmiö 
‘lapsiperheiden muuttaminen Helsingistä ympäristökuntiin’.

Eronen kertoo pyrkineensä sanastamaan myös johdoksia ja 
lyhenteitä, vaikka toteaakin yhdyssanojen väkisinkin olevan ylei- 
simpiä. Myös hänestä kuten edeltäjistäkin sanaliitot rinnastuvat 
yhdyssanoihin ja  kuuluvat mukaan. Edeltäjiään enemmän Eronen 
on ottanut mukaan tyyliltään arkisiakin vierassanojen mukautuk- 
sia, jopa slangia, mm. popittaa ja  pissis (2006).

Kielenhuollon ja nim ettyjen kielenkäyttäjien anti

Vaikka sanan kiinnostava käyttö on Erosesta tärkein kriteeri, on 
hänestä hyvä, jos sanasta on jotakin sanottavaa myös kielenhuol
lon kannalta. Luettelen seuraavassa Vuoden sanojen ne hakusanat, 
joissa oli maininta suomen kielen lautakunnan tai kielitoimiston 
suosituksesta: luuri (1986), uutistaa (1987), suveutua (1988), la
seri, voucher (1989), lume, maantaa, petankki, seurakunnan- 
virasto, kirkonvirasto (1990), säästöhotelli, tilaltamyynti, ykkös- 
korko (1991), nuolijuna (1992), aikaosuusjärjestelmä, hätäsiirto- 
lainen, kuntopöytä, luovuusterapia, romani, turvatyyny (1994), 
romanin kieli (1995), askellin eli askelluslaite, muuttolaislapsi, 
muuttolaisuus, nojapyörä (1997), miuku, yksönen (1998), muun- 
togeeninen ruoka, palveluportti (2001), suomipop, suomirap, 
suomirock (samassa sana-artikkelissa), uutisoida (2005). Sana- 
artikkeleita on kolmisenkymmentä, sanoista useimmat yhdys- 
sanoja. Johdosten suhteellinen osuus on kuitenkin huomattavasti 
suurempi kuin niiden osuus koko aineistossa. Esimerkeistä voi 
myös lukea, kuinka joustavaa kielenhuolto on: @-merkin nimitys- 
suositus miuku (1998) vaihtuu virallisemmaksi ät-merkiksi,
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uutisoida hyväksytään (2000), kun kielenkäyttäjät eivät ole omak- 
suneet suositeltua uutistaa-johdosta (1987).

Seuraavissa kymmenessä ilmauksessa on maininta jonkin 
muun kielenhuoltotahon, esimerkiksi lääketieteen tai tekniikan 
sanastolautakunnan suosituksesta tai muusta virallistamisesta: 
kenoviiva (1987), entiselämys, solunsalpaaja, työuupumus (1992), 
maitosokeri (1997), happiviikset, pintasyöpä (1998), euron viralli- 
nen lyhennesuositus e (1999), ät-merkki (2000), etämyynti (2002). 
Lisäksi joihinkin hakusanoihin on merkitty tyylisävy, esimerkiksi 
slangisana, arkinen, puhekielinen, leikillinen, humoristinen, 
kuvaannollinen, epävirallinen. Sana-artikkelissa voi myös olla 
huomautus sanan vakiintumattomuudesta tai oikeakielisyydestä, 
esimerkiksi lopputulema (2004) paremmin: lopputulos ja  tahto- 
tila: paremmin: tahto, halu, pyrkimys (2004). Näitä on kuitenkin 
häviävän vähän, onhan oletuksena ilman erityismainintaa sanojen 
jonkinasteinen yleiskielisyys.

Vuoden sanoissa on myös niitä, joiden yhteydessä mainitaan 
sanaa ehdottanut tai käyttänyt henkilö: rappioherra, Veikko 
Vennamon sanastoa: ‘rikas mutta rappeutunut suomenruotsa- 
lainen’ (1984), papisto, työllistämisteoreetikko Heikki Rinteen 
kieltä: ‘toimintalinjat saneleva asiantuntijaryhmä’; sosiaali-, 
talouspapisto (1985), lullukkaväki ‘myöntyväiset, vähään tyyty- 
väiset opettajat’ (Veikko Huovisen 1970-luvulla käyttämä, MMM 
1996), kiintymysliitto, Martti Paloheimon ehdotus, ja  pariliitto, 
Osmo Ikolan ehdotus ‘kahden naisen tai kahden miehen liiton’ 
nimitykseksi (1997), lööppisaasta ark. ‘iltapäivälehtien sensaatio- 
kirjoitukset’ (kulttuuriministeri Tanja Karpelan avustajan käyt
tämä) (2006), vapauttaa ‘erottaa’ (Jari Sarasvuon TV-ohjelmas- 
saan Diili käyttämä), pysyväistö ‘pysyvissä työsuhteissa olevat’ ja 
tilapäistö ‘pätkätyöläiset ja  muut tilapäisissä työsuhteissa olevat’ 
(Osmo Soininvaaran ehdotuksia) (2006). Vuoden sanoihin pää- 
tyivät myös Paavo Lipposen käyttämä sokea Reetta: senhän nyt 
näkee sokea Reettakin; ilmaus viittaa ‘asiaan, joka on tai jonka 
pitäisi olla päivänselvää’ (2004) ja  Liisa Jaakonsaaren eduskun- 
nassa käyttämä sana salarakas ‘salainen seurustelukumppani’: 
Nato on Suomen salarakas (2006).
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Sanat vuosien kuvastim ena

Vuoden sanoja -luettelot -  sekä sanat että niille kirjattu merkitys
-  ovat lukijalle antoisia ennen muuta maailman, suomalaisen elä- 
mänmenon ja kulttuurin muuttumisen kannalta. Myös osaston toi- 
mittajilla on ollut mielessään uutuuden lisäksi ennen muuta sano
jen sisältö ja käyttö, ei muodostustapa, mitä todistaa sekin, että 
jotkin sanat kertautuvat, jos niiden merkitys on jossain suhteessa 
muuttunut: esimerkiksi sähköposti MMM 7995:ssa ‘kuulovammai- 
sille kehitetty tietokoneviestintä’ ja  MMM 1994:ssä ‘tietoverkko, 
j ossa viestejä välitetään ATK-päätteestä toiseen’; priorisoida 
‘asettaa tärkeysjärjestykseen, etusijaistaa’ (1995) ja  ‘antaa etusija; 
julkisessa terveydenhuollossa: päättää voimavarojen rajallisuuden 
pakottamana keitä potilaita hoidetaan ensisijaisesti ja  missä 
järjestyksessä’ (2003).

Ensimmäisessä eli MMM 1982:ssa on uutuuksina sellaisia 
nykyään tavallisia sanoja kuin bodaus ‘body building, kehon- 
rakennus’, uutisankkuri ‘television uutistenlukija’ ja ympäristö- 
ministeriö ‘ympäristöasioita hoitava ministeriö’ (suunnitteilla). 
Vuoden 1983 sanaston mukaan suomalaisten elämään tai tietoon 
olivat tulleet mm. CD-levy ‘(Compact Disc) pienikokoinen laser- 
levy’ ja luistelutyyli ‘MM-hiihdoissa 1982 huomiota herättänyt 
luistelumainen hiihtotyyli’. MMM 1984:ssä ovat mm. AIDS ‘(Ac
quired Immunodeficiency Syndrome) lähinnä homoseksuaaleilla 
ilmenevä vaikea sukupuolitauti’, tulosjohtaminen ‘tuloksia pai- 
nottava liikkeenjohtojärjestelmä’ ja vihreät ‘ympäristönsuojelua 
ym. pehmeitä elämänarvoja painottava ryhmittymä’, naisnäkö- 
kulma ‘naisen näkökulma; katsomus joka korostaa naisen osuutta 
yhteiskunnassa’ ja  toimeentulotuki ‘huoltoavun tilalle tullut sosiaa- 
liavustus’. Sanat matkapuhelin ja  NMT ovat MMM 1987:ssä, kän- 
nykkä vuoden 1992 vuosikirjassa ja  sanat kommunikaattori ja  äly- 
puhelin MMM 7997:ssä. Etätyö on vuoden 1989 MMM -kirjassa.

Vuoden sanoja -luetteloista voi luonnollisesti myös löytää 
esimerkkejä sanoista, jotka eivät ole yleistyneet edellä esiteltyjen 
tapaan, Huhtalan sanoin “ruohonjuuritason Zeitgeistia” välittäviä 
ovat esimerkiksi MMM 1982:n sanat akseliteatteri ‘kahden lähek- 
käisen teatterin muodostama toimintayksikkö’, maailmanauto
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‘useassa maassa jokseenkin samanlaisena valmistettava auto’ ja 
stroller ‘yhdysvaltalainen saketin vastine, miesten asuna Ronald 
Reaganin virkaanastujaisissa’ tai vähän myöhemmät spencerjakku 
‘yläosastaan puvuntakin mallinen vyötäröpituinen jakku’ ja  ystä- 
vyyskakku ‘kakku, jonka juurta levitetään tuttaville’ (1986). 
Keskivertosuomalaisen sanastoon eivät myöskään kuulune monet 
kemiallisten aineiden nimet tai eri alojen erikoissanaston kirjain- 
lyhenteet, mm. atibametsoli ‘Suomessa eläinlääkkeeksi kehitetty 
aine, joka myös lievittää juopum usta’ (1989) tai SNF ‘(Short- 
range Nuclear Forces) lyhyen kantaman ydinase’ (1990). Sellai- 
nen yleistys onkin tehtävissä, että alkuvuosien luetteloissa on sa
noja enemmän, myös suppeilta erityisaloilta, ja  artikkelit ovat 
lyhyempiä.

Kiintoisa näkökulma lähihistoriaan avautuu sanoista ja  sana- 
liitoista, joissa on mukana erisnim i tai jotka ovat erisnimikantai- 
sia johdoksia tai appellatiivistuneita erisnimiä. Näistä suurimman 
ryhmän muodostavat tau/z-edussanaiset yhdyssanat ja  sanaliitot 
sekä paikannimikantaiset z/ze/z-johdokset. Osan merkitys on lääke- 
tieteellinen: mm. Pogostan tauti (1983), Kawasakin tauti (1983), 
Sallan tauti (1985), Pieksämäen tauti (1986), Creutzfeldt-Jacobin 
tauti (1997), Newcastlen tauti (1997) sekä influenssojen nimi- 
tykset filippiiniläinen (1986), singaporelainen (1988), pekingi- 
läinen (1989) ja  sanghailainen (1991). Osa tazzrz-yhdyssanoista 
merkitsee yhteiskunnallis-taloudellisia ongelmia, kuten ruotsin- 
tauti ‘Ruotsia (tm. hyvinvointivaltiota) koetteleva lama’ (1982), 
englannintauti ‘Englannin talouselämää vaivaavasta lakkoilu- 
herkkyydestä’ (1985), puolantauti ‘Puolaa (tm. sosialistista 
maata) koetteleva taloudellinen ja  poliittinen kriisi’ (1983) ja 
Turun tauti ‘mm. Turussa ilmennyt kunnallisen valtapelin rämet- 
tyneisyys’ (1982).

Monet erisnimen sisältävät ilmaukset kertovat ajankohdan 
politiikasta ja  taloudesta: Koivisto-ilmiö ‘Mauno Koiviston (tm. 
ammattipoliitikoista poikkeavan ehdokkaan) puoluerajat ylittävä 
kansansuosio’ (1983), Mitterand-ilmiö ‘uuden presidentin puo- 
lueen menestyminen myös presidentinvaaleja seuraavissa parla- 
menttivaaleissa’ (1983), tiurismi ‘Martti Tiurin kaavailemasta 
Etelä-Suomea suosivasta aluepolitiikasta’ (1984)’, koivistologia
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‘presidentti Koiviston lausuntojen tutkimisesta ja  selittämisestä’ 
(1985), Väyrysen viikate ‘nimitys, jota on käytetty keskusta- 
puolueen suunnitelmasta maatalouden suurtuotannon rajoittami- 
seksi’ (1987), vanhavennamolaisuus ‘SMP:n protestipuoluelin- 
jasta’ (1988), Liikasen kiikkulauta ‘valtiovarainministeri Liikasen 
kaavailemasta tulopolitiikan ja verotuksen kytkennästä’ (1989) ja 
Moskovan kortti ‘idänsuhteiden hyväksikäyttö Suomen sisäpoli- 
tiikassa’ (1994).

Rakenteellisia sanansaantitapoja

Suomeen saadaan sanoja monin sanamuodostustavoin. Sanojen 
yhdistäminen yhdyssanoiksi ja johtam inen kartuttavat sanastoa 
eniten (ISK: 170-171). Muita rakennekeinoja ovat lyhennesano- 
jen tekeminen typistämällä, esimerkiksi atmo engl. atmospheric 
‘kilpa-autosta, jossa ei ole turboahdinta’ (1989), neogeo ‘uusgeo- 
metrisesta abstraktista maalaustaiteesta’ (1988) ja  kirjaimista tai 
tavuista koostamalla, esimerkiksi SARS ‘lyhenne englannin sa- 
noista severe acute respiratory syndrome’ (2004), nusu ‘lei- 
killisesti: nuorsuomalainen’ (1997), lyhki iyhytkirurgia’ (2003) ja  
ruosu ‘lyh. ruotsinsuomalainen’ (2005). Jotkin koostesanoista 
ovat kontaminaatiota: niissä on epäsäännöllisemmin aineksia kah- 
desta sanasta: vidiootti ‘ihmisistä jotka käyttävät vapaa-aikansa 
tv:n ja videonauhojen katseluun’ (1984), bryssä ieikillisesti: 
Brysselissä työskentelevä EU-virkamies’ (1996) ja  netiketti, 
(puhekieltä) ‘Intemet-tietoverkon “käyttäytymissäännöstö”
(1999). (Ks. ISK: 189-191)

Äännevaihtelu vartalossa tuottaa pääosin puhekieleen de- 
skriptiivisiä sanoja (ISK: 178). Joitakin esimerkkejä on myös 
Vuoden sanoja -valikossa: mm. hömelöinti ‘typerien puhuminen, 
hölmöily’ (1983), nörtti engl. nerd ‘intohimoinen tietokonehar- 
rastaja’ (1997) ja  läyssäke ‘puolueen vaaliteemaesite tai vaali- 
juliste’ (2004).

Tarkastelemissani Vuoden sanoissa on myös runsaat 110 
sanaliittoa. Sanastajien mukaan sanaliitot ovat uusia käsitteitä 
ilmaisevina lähellä yhdyssanoja, joten kynnys niiden mukaan 
ottamiselle ei ole korkeampi kuin varsinaisten sanojenkaan. Osan
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rinnalla onkin synonyyminen yhdyssana, esimerkiksi oranssi 
vallankumous, oranssikumous (2006). Kuriositeettina todetta- 
koon, että runsas kymmenesosa aineistoni sanaliitoista sisältää 
edellä olevan esimerkin tapaan adjektiivimääritteen: harmaa 
kirjallisuus ‘kirjallisuus joka ei välity normaaleja kanavia myöten 
(opinnäytteet, mietinnöt ym .)’, harmaa raha, lyhyt raha ‘yritysten 
välisistä lyhytaikaisista luotoista, markkinaraha’, musta hevonen 
‘kilpailun (myös esim. vaalien) ennalta tuntematon osanottaja, 
yllätysnimi’, ruskea raha ‘maksuvälineinä käytetyistä talletus- 
todistuksista’, vihreä linja ‘mm. Länsi- ja  Itä-Beirutin välinen 
rajalinja kesän 1982 sodassa’ (kaikki MMM 1983:ssa), sininen 
vallankumous ‘kalanviljelyn nopeasta kasvusta vars. kehitys- 
m aissa’ (1985), musta kasvatus ‘rankaisuun perustuva kasvatus’ 
(Alice Millerin termi), punainen tusina ’SDP:n eduskuntaryhmän 
radikaalisiivestä’ (1987), valkoinen vallankumous ‘kehitysmaiden 
maitotalouden tehostamisesta’ (1989), vihreä linja ‘mm. suora 
puhelinyhteys, joka kriisitilanteiden varalta on järjestetty Suomen 
ja  Neuvostoliiton ympäristöviranomaisten välille’ (1991), punai
nen tori ‘itäturistien epävirallinen kauppapaikka’ (1993), vihreä 
kortti ‘jalkapallon Helsinki-cupissa käyttöön otettu reilun pelin 
palkinto’ (1998) ja  musta tiistai ‘syyskuun 11. päivä 2001, jolloin 
Yhdysvalloissa tehtiin terrori-iskuja New Yorkiin ja Washingto- 
niin’ (2003).

Jo aineiston jossain määrin satunnainen luonne aiheuttaa, että 
ei ole järkevää laskea eri muodostuskeinoja edustavien sanojen 
tarkkoja määriä. Erityisen hankalaksi sen kuitenkin tekisi se, että 
sama sana edustaa useimmiten monia muodostustapoja: Yhdys- 
sanat ja  sanaliitot sisältävät johdoksia, lyhennesanoja ja vieras- 
sanoja, esimerkiksi aiesopimus, IC-juna, infrapuna-avain (1989), 
valkoinen vallankumous, turistiluokan sydrooma (2002), mamu- 
opetus (2003). Vierassana voi olla kontaminaatio tai toistoyhdys- 
sana (ISK: 410), esimerkiksi kidult-ilmiö engl, sanoista kid ja 
adult, ‘lasten tyylin tavoitteleminen, esimerkiksi lasten muotia 
mukailevien vaatteiden käyttäminen’ (2006) ja  gogo ‘lasten 
muotilelu, parisenttisiä värikkäitä muovikappaleita, joita heitel- 
lään ja  kaadetaan’ (2001). Yhdyssana tai johdos on võinut päätyä 
listalle uuden merkityksensä takia: helmikana ‘alk. etelän kanalin-
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tu, sittemmin kulttuurikeskusteluun osallistuva sovinnainen, näke- 
myksetön nainen’ (1993), seksikäs ‘kuvaannollisesti: trendikäs, 
mielenkiintoinen, kiinnostava, jännittävä’ (2003).

Sanasta on kuitenkin yleensä pääteltävissä, minkä muodos- 
tustavan tuloksena se viime kädessä on listalle päätynyt. Esi
merkiksi sanan pussikaljoittelu ‘muovikassissa kannetun oluen 
nauttiminen julkisilla paikoilla’ (2001) voi mielestäni tulkita 
yhdyssanan pussikalja johdokseksi enemmin kuin yhdyssanaksi, 
jonka osat olisivat pussi ja  kaljoittelu. Sen sijaan sanan muunto- 
kerroin tulkitsen mwwnto-määriteosan ja  &em?m-edussanan 
yhdyssanaksi. Luokituksen tulkinnallisuuden tiedostaen kommen- 
toin yleisimpien sanansaantitapojen hyödyntämistä kuitenkin vain 
yleiskuvan saamiseksi pyrkimättä tarkkoihin lukuihin.

Vanhasta uutta

Sanasto mukautuu ilmaisutarpeeseen myös niin, että vanhat sanat 
saavat uusia, usein metaforisia merkityksiä (ks. Hakulinen 1979: 
399). Aineistoni personifikaatiometaforia ovat esimerkiksi sivis- 
tynyt, moottoritoimittajien muotisana autonmoottorin äänestä: 
‘korvalle miellyttävä’ (1990) ja  atk-sanastoon englannin sanan 
handshaking suomennokseksi suositeltu kättely ‘toimintosarja, 
jossa lähettävä ja  vastaanottava laite tai ohjelma varmistavat, että 
ne ovat valmiita lähettämään ja  vastaanottamaan dataa’ (2001).

Koska Vuoden sanat -luettelo edustaa pääosin yleiskieltä, 
affektisten metaforien esiintyminen ei ole odotuksenmukaista. 
Jonkin verran niitä kuitenkin on mukana, esimerkiksi kalvinisti 
kuv. ‘ilonpilaaja, tosikko’ (2006), sopuli ‘mielipidejohtajiaan seu- 
raavista toimittajista ja  muista laumaihmisistä’ ja  sen johdos 
sopuloida ‘käyttäytyä sopulin tavoin, juosta joukon m ukana’
(1985). (Ks. Koski 1992: 21; Paunonen 2000: 34)

Slangimuottinen ja  siksi Vuoden sanojen joukossa harvinai- 
nen on pitsku ‘lapsille kehitetty pesäpallon helpotettu muunnos’ 
(1983) (ks. ISK: 230-31). Pitsku esiintyy Helsingin slangissa 
merkityksissä ‘piha’ ja  ‘Pitäjänmäki’ (Paunonen 2000). Mahdo- 
tonta ei liene ajatella, että pitsku ‘piha’ olisi otettu pihallakin 
pelattavaksi sopivan pesäpallon nimeksi.
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Muutamat Vuoden sanojen kuvaannolliset hakusanat on 
merkitty leikillisiksi, kuten turveseikki ‘turvesuon omistaja’ ja 
kulttuuriseminologi ‘kulttuurisihteeri’ (1982). Myös sana lintu- 
hormoni (1989) lienee leikillinen, vaikka tyylinmerkintää ei ole- 
kaan, onhan selite ‘hormoni, jota Matti Nykäsellä on epäilty ole
van’. MMM 2005:ssä on leikillisiksi merkitty mm. vankilaslangin 
pilkkuvirhe ‘talousrikollinen’ ja ‘10-12 olut- tai viinapullon pak- 
kausta’ tarkoittava mäyräkoira (ark. mäyris).

Osa luetteloiden vanhoista sanoista on kielenhuoltajien ehdo- 
tuksia vierassanojen vastineiksi tai uusien käsitteiden nimityk- 
siksi, osa maallikkojen käyttöön ottamia. Esimerkiksi germaanis- 
peräistä sanaa murkina, joka suomen kansankielessä on tarkoit- 
tanut ‘aamiaista tai aamiaisen ja päivällisen välistä ateriaa’ 
(Häkkinen 2004) on ehdotettu brunchin suomennokseksi (1987). 
Johdokset hapero ja  vahvero ovat saaneet uuden merkityksen: 
hapero ‘henkisesti kuluneista keski-ikäisistä’ ja vahvero ‘henki- 
sesti vahvoista keski-ikäisistä’ (1991). Vanhaa ruotsalaista lainaa, 
alkuaan torvea merkitsevää sanaa luuri (Häkkinen 2004), joka 
kuulokkeen merkityksessä tuli arkisessa puhekielessä käyttöön 
1900-luvun alkupuolella, suomen kielen lautakunnan suositteli 
‘puhelimen käteen otettavaa osaa’ merkitseväksi yleiskielen sa- 
naksi (1986). Deskriptiivisana koputus (ks. Häkkinen 2004) esiin
tyy MMM 7993:ssa tehtävässä ‘äänimerkki, joka kesken puhelun 
ilmoittaa toisen puhelun olevan tulossa’. Määrämerkitykseen va- 
kiintunut vierassanakin voi esiintyä uudessa merkityksessä: tri- 
logia ‘kolmen toisiinsa liittyvän (kirjallisen) taideteoksen sarja’ 
(PS) esiintyy MMM 79#9:ssä lausekkeessa analyyttinen trilogia 
merkityksessä ‘ajatuksen, tunteen ja toiminnan kolmiyhteyttä ko- 
rostava psykoterapia’; trilogisti ‘analyyttisen trilogian harjoittaja’.

Osa vanhoista sanoista ja  sanaliitoista kuitenkin esiintyy 
Vuoden sanoja -luetteloissa entisessä merkityksessään. Niiden 
mukanaolon selittää joko sanan omaleimaisuus, esiintyminen jon- 
kun julkisuuden henkilön kielessä tai liittyminen johonkin edel- 
lisen vuoden elämänilmiöön ja  sen synnyttämään taajaan käyt
töön. Näitä ovat mm. haveri ‘merivahinko, haaksirikko’ (1996), 
tuhkakeskiviikko ‘kirkkovuoden paastonajan aloittavan viikon 
keskiviikko, tulossa käyttöön luterilaisessa kirkossa’ (1999) ja
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balttilaiseksi tai baltoslaavilaiseksi lainaksi arveltu mättää (Häk
kinen 2004), jolle MMM 1999 antaa merkityksen ‘kiikastaa’. 
Vanhassa merkityksessään ovat myös musta hevonen (1983) ja  
äimän käki: olla äimän käkenä ‘ällistynyt, tyrmistynyt, ällikällä 
lyöty’ (1986).

Vierassanojen virrasta

Luetteloissa on runsaasti erityyppisiä ja -ikäisiä lainoja, myös 
käännöslainoja, mm. sohvaperuna engl. couch potato ‘passii- 
vinen, erityisesti television ääressä löhöilevä henkilö’ (2001) ja  
katu-uskottavuus engl. street credibility ‘urbaanissa kulttuurissa 
uskottava esiintyminen muodin, tyylin, tietojen, mielipiteiden ym. 
alalia’ (2002). Lainasanoja en tarkastele erikseen niiden hetero- 
geenisuuden takia. Niitä tulee esille muiden muodostuskeinojen 
yhteydessä, lähinnä yhdyssanoina ja  johdoksina.

Koska Vuoden sanat pääosin edustavat uutta sanastoa, laina- 
sanoissa on myös satoja suomen kielen äänne- ja  muotoraken- 
teeseen mukautumattomia vierassanoja, myös yhdyssanan osina 
tai johdosten kantoina. Suurin osa Vuoden sanojen kirjainlyhen- 
teistäkin on vieraslähtöisiä. Vierassana voi myös joutua nopeasti 
väistymään oman sanan tieltä, jos kyseessä on pysyvä ilmaisu- 
tarve: exit poil (1995) vaihtui vuodessa ovensuukyselyyn (1996).

Vierassanat ovat pääosin lainautuneet johdin- tai pääteainek- 
sineen. Niitä en ole katsonut johdoksiksi, en myöskään vieras
sanoja, j oihin on lisätty vain loppu-z: esim. mekatroniikka (1989), 
hakkeri engl. hacker (1988), portaali engl. portal (2000) ja  met- 
roseksuaali ’ulkonäköönsä ja  tyyliinsä erityistä huomiota kiin- 
nittävä mies’ (2005). Rajaus on jossain määrin tulkinnallinen. 
(Ks. ISK: 176-177)

Vierassanojen suhde sekä johdoksiin että yhdyssanoihin on 
siis hankalaa sananlopun luokituksen tulkinnallisuuden takia. 
Seuraavassa on esimerkkejä vain vierassanoiksi katsomistani: 
kreationismi (1982), retriitti (1983), bioelektroniikka (1984), 
performanssi (1985), becquerel (1987), glasnost ja perestroika 
(1988), voucher (1989), freoni (1990), lambada (1991), direktiivi 
(1992), komissio (1993), exit poll (1995), apliitti (1998), share-
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ware (1999), ciabatta (2000), barista (2001), EPО erytropoietiini 
(2002), personal trainer (2003), geneerinen substituutio ja SARS
(2004), ADHD (2005) ja  tsunami (2006).

Yhdyssanojen ylivoimaa

Valtaosa syntyvistä sanoista on yhdyssanoja, sillä niitä voi muo- 
dostaa rakenteina lähes rajattomasti (Jussila 1996: 214; ISK: 388). 
Aivan tilapäiseen tarpeeseen tehdyt jäävät vakiintumatta. Yhdys
sanoja on eniten myös Vuoden sanoissa, n. 1570 eli yli 73% 
hakusanoista. Niiden suhteellinen osuus ylittää ne laskelmat, joi- 
den mukaan Nykysuomen sanakirjan sanoista on yhdyssanoja 
lähes 70% (Häkkinen, Björkqvist 1991: 37; Tuomi 1989: 28). 
Yhdyssanoiksi olen lukenut kaikki kahdesta tai useammasta sa- 
nasta koostuvat sanat yhdysosien rakenteeseen ja  alkuperään kat- 
somatta, ovathan yhdyssanat päätyneet mukaan juuri uusina 
yhdysmuodosteina. Koska raja yhdyssanan ja prefiksialkuisen sa
nan välillä on tulkinnallinen (ISK: 192), osaa yhdyssanoiksi luke- 
mistani voisikin pitää prefiksisanoina, esimerkiksi biotekniikka, 
ekokunta (1982), antiteknologia (1988), superrekka (1989), 
hypermedia (1990), telelääketiede (1997), polyateria (2006).

Valtaosa aineiston yhdyssanoista on odotuksenmukaisesti 
määritysyhdyssanoja: yläkäsitteille kehittyy maailman muut- 
tuessa uusia alakäsitteitä ja  näille nimityksiksi määritysyhdys
sanoja: harmaatuonti, holhousvaltio, köyhyysloukku, uusrealismi
(1982), lähipoliisi, ympäristöpsykologia, ympäristötaide (1983), 
kevytolut, näköispatsas (1984), kännykkäisä ‘isä, joka on paljon 
poissa kotoa ja  osallistuu lastensa “kasvatukseen” lähinnä känny- 
kän välityksellä’ (2001), sanajumalanpalvelus (2002). Osaa sa
noista olisi ilman kontekstia vaikea tulkita, esimerkiksi turva- 
kaupunki ‘vainotuille kirjailijoille turvalliset elinolot jäijestävä 
kaupunki’ (1996) ja  katumusaika ‘aika, jonka kuluessa naisalokas 
voi keskeyttää varusmiespalveluksen’ (1998).

Määriteosa voi toistua useassa yhdyssanassa samana vuonna: 
museoemäntä, -tie, -tila (1983); kansalaisdemokratia, -loma, -ra- 
dio; naishistoria, -näkökulma, -pappeus (1985), lähijuna, -lämpö, 
-puhelu; kevytlevite, -suola, -väylä (1988) ja  myös eri vuosina,
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kuten lyhennekooste luomu ja typistesana eko: luomutuote (1990), 
-sunnuntai (1999), -rinnat (2002), -kampaajci (2005) ja  -kukka 
(2006); ekokunta, -lääni (1983), -väylä (1984, myös johdos 
ekoilla), -fasismi, -fatalismi (1988), -tekniikka (1989), -merkki, 
-pankki, -tuote (1990), -teologia, -terrorismi (1991), -matkailu, 
-toksikologia, -vihreä (1992), -kylä (1993), -tiimi (1994), -vienti 
(1996), -piste, -talo (1997), -sunnuntai (1999).

Yhdyssanojen joukossa on myös vanhojen yhdyssanojen 
tilalle tulleita uusia, samatarkoitteisia, mutta tarkkaan ottaen eri- 
merkityksisiä yhdyssanoja, esimerkiksi isyysvapaa ‘entinen 
isyysloma’ ja  äitiysvapaa ‘entinen äitiysloma’, samoin moniosai- 
sempina käytössä olleiden lyhyempiä synonyymeja, esimerkiksi 
akatemianprofessori ‘Suomen Akatemian tutkijaprofessori 
-nimikkeen tilalle otettu virkanimike’ (1996) ja  televisiomaksu 
‘entinen televisolupamaksu’ (2000).

Appositioyhdyssana on kahden substantiivin muodostama 
määritysyhdyssana, jonka osat ovat samanlaisessa suhteessa kuin 
appositiorakenteen jäsenet (ISK: 407). Kyseessä on karttuva tyyp- 
pi, jonka määrä kuitenkin on aineistossani pieni, todennäköisesti 
siksi, että appositioyhdyssanoja syntyy erityisesti tilapäiskäyt- 
töön. Aineistossani ovat mm. yrittäjäneuvos (1993), koirasusi 
(1995), tutkijalehtori (1997), alumniprofessori, lukija-asiamies ja 
poliisimaisteri (2000). Niiden raja toisaalta muihin määritys- 
yhdyssanoihin, toisaalta summayhdyssanoihin on häilyvä. (ISK: 
mp)

Jonkin verran johdoksia

Aineistossani on uusia johdoksia vajaat 110. Tarkkaa lukua on 
hankala laskea johdoskäsitteen tulkinnallisuuden takia. Ison suo
men kieliopin mukaan yksi johdoksen kriteeri on, sopiiko sana 
johdostyypin muottiin. Muotti “tarjoaa analogiaan perustuvan 
sananmuodostusmallin, jonka perusteella voi syntyä niin uusia 
johdoksia kuin muitakin samanhahmoisia sanoja”. Muotteihin 
pohjautuu myös kantasanattomien deskriptiivisten sanojen muo- 
dostus, samoin lainojen mukautuminen kieleen. (ISK: 172.)
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Kuten edellä olen todennut, en käsittele sanaa uutena joh- 
doksena, jos se on jo aiemmin vakiintunut, nyt vain uuden mer- 
kityksen saanut. Edellä mainittujen lisäksi näitä ovat mm. MMM 
1982:n sana kellokas ‘hiihtäjä tms., jonka aikaan perässä tulevien 
aikoja verrataan’; PS antaa sanalle merkityksen ‘vars. lehmä t. 
poro, jolla on kello kaulassa ja  jota muu kaija laitumella seuraa. 
Kuv. us. halv. jnk ryhmän johtohenkilö’; noste ‘politiikan kieleen 
omaksuttu fysiikan termi: nostovoima, toisten tuki: pyrkyä on 
muttei nostetta’ (1984), kelata (1992), pudokas ‘koulunsa kesken 
jättänyt nuori, drop-out’ (1993; PS:ssa merkityksessä ‘puusta 
pudonnut hedelmä’; kelluttaa, kõplata (1994), hytinä ‘aavistus, 
tunne’ (2004) ja  asetus (2005). Sen sijaan liftata ‘tehdä kasvojen- 
kohotusleikkaus’ (2006) on englannin verbistä to lift tähän merki- 
tykseen tehty uusi johdos, ei kielessä ennestään ole van verbin lif
tata ‘matkustaa peukalokyydillä’ käyttäminen uudessa merkityk
sessä. Vierassanan olen ottanut johdoksiin, jos se on mukautunut 
suomen johdosmuottiin, esimerkiksi bodaus (1982), delfinaario
(1986), lobata (1994), sektaus (4996) (ks. ISK: 221). Myös jos 
suomessa jo olevaan kantaan on liitetty vieraslähtöinen johtimeksi 
abstrahoitunut sananloppu, olen tulkinnut sanan uudeksi johdok- 
seksi, esimerkiksi tiurismi (1984) ja videokratia (1996).

Aineistossani on 33 sana-artikkelia, joiden hakusana on 
verbi. Kiintoisaa on, että kaikki Vuoden sanojen verbit ovat joh- 
doksia. Saman sana-artikkelin rinnakkaisjohdokset mukaan lukien 
esitellään 37 verbijohdosta.

Supistumaverbit ovat karttuva johdosryhmä, myös laina- 
kantaisissa verbeissä (ISK: 327). Johtimella ei ole syntaktista tai 
semanttista määräfunktiota; kun kyse on nominikannasta, johdin 
toimii verbistimenä (Kytömäki 1992: 278). Aineiston ГЛ-johdok- 
set ovat lobata (1994), meilata (2000), torpata (2004), brändätä 
ark. ‘luoda mm. mainonnan avulla tuotteesta brändi eli tunnettu 
m erkki’ (2005), googlata, guuglata, tuunata ja liftata (2006).

Aineistossa on muitakin viimeiseltä johtoaskeleeltaan -tA- 
johtimisia verbejä, useimmat kausatiivisia muuttamisjohdoksia 
(ks. ISK: 314-319): soistaa, syyllistää, uutistaa, suomen kielen 
lautakunnan suositus epäperäisen uutisoida-ve rbin asemesta
(1987), tuotteistaa (1995), maailmanlaajuistaa (1999), murteistaa
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(2005); maantaa ‘avaruuden oloista: muuttaa maapallon olojen 
kaltaisiksi (kielitoimiston suositus) (1990), murrentaa, slangintaa 
ja stadintaa (2005).

Verbistimenä käytettävillä johdinaineksilla -tA-+ele/ile~, 
-ttA-ja -Oi- derivoituja, eri merkitysryhmiin kuuluvia johdoksia 
ovat pehmoilla (1984), euroilla (1991); verkottaa (1996), kakut- 
taa (2002),fanittaa ark. ‘ihailla, olla esimerkiksi tietyn esiintyjän 
tai yhtyeen fani eli ihailija’ (2005), googlettaa (2006), mesettää < 
mese (Messenger) (2006), pelittää ark. ‘toimia, moottori ei pelitä’
(2006), popittaa slg. ‘soittaa musiikkia, esim. laulajatar Dido 
popittaa mollissa’ (2006); sopuloida (1985), profiloida (1986), 
priorisoida (1995, 2003), kuratoida (esim. näyttelyä) (2005), 
pendelöidä (2005), uutisoida ‘välittää uutisena, toimittaa uuti- 
seksi: pakinoitsija Ollin leikillisestä “uudisoida”-verbistä alkunsa 
saanut sana hyväksyttiin yleiskieleen suomen kielen lauta- 
kunnassa 2004‘ (2005) ja  kuukkeloida (2006). Kolme aineiston 
verbijohdosta kuuluu muutosjohdoksiin (ks. ISK: 335-336): 
pintautua (1984), suveutua ‘kasveista: siirtyä talvitilasta kesä- 
tilaan’ (1988) ja  balkanisoitua (1994).

Nominijohdoksista verbikantaisia teon ja  teon tuloksen ni- 
miä on ainestossani parikymmentä. Useimpien kantana on edellä 
esitellyillä verbinjohtimilla derivoitujen verbien muotteihin sopi- 
va todellinen tai potentiaalinen verbi tai siitä edelleen johdettu 
muutosverbi: kotouttaminen (1999), ulkoistaminen (1999), irk- 
kaaminen, sitouttaminen (2000); globaalistuminen, maapalloistu- 
minen, soluttautuminen (2001); bodaus (1982), vikellys (1991), 
irkkaus (2000), feissaus ark. ‘face to face -markkinointi’ (2005), 
sektaus ‘rituaaliteurastus, eläimen teurastus juutalaisen ja islami- 
laisen tavan mukaan’ (1996); hömelöinti (1983), tunnelointi 
(1995), lokalisointi (2001), profilointi (2002); ekoilu (1984), 
raiteilu (1986), pussikaljoittelu (2001). Aineiston muista teon- 
nimistä poikkeavat rakenteeltaan pyrky (1984) ja  napsterisaatio 
‘äänitetiedostojen (musiikin) levittäminen Intemetin kautta ilmai- 
seksi’ (Napster-yhtiön mukaan) (2003) (ks. ISK: 177, 239).

Tyylin kannalta kiinnostava ryhmä Vuoden sanoja ovat 
yksilöä ilmaisevat johdokset, joista osa on affektissävyisiä, esi
merkiksi -Ш З-johtimen femakko ‘leikillisesti: feministi’ (1985)
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(ks. ISK: 206). Affektinen voi olla myös johdin -O (ISK: 222), 
kuten aineistoni pei~vo (1995) ja  hörhö (1996). Sanan smiley suo- 
mennos hymiö (1997) on tyyliltään neutraali. Yleisellä slangi- 
johtimella -is (ISK: 229) on johdettu tavis ‘tavallinen ihminen’
(2004) ja pissis slg.”pissaliisa”, ‘nuori kovistyttö, joka pukeutuu 
provosoivasti eikä arkaile juoda siideriä ja  pissailla julkisilla pai- 
koilla’ (2006). Yleiskielisiä, osin virallissävyisiäkin ovat seuraa- 
vat: taitaja ‘ammattikoulun käyneille ehdotettu yleisnimike’
(1987), askarruttaja ‘askartelun ohjaaja’ (1993), osaaja (2002) 
‘ammattitaitoinen henkilö, asiantuntija (etenkin IT-alalla)’, yksö- 
nen ‘ainoana syntyvä lapsi’ (kielitoimiston suositus) (1998) ja 
venäjäläinen ‘Venäjällä asuva, kansallisuudeltaan muu kuin venä- 
läinen’ (2005). Luokitusongelmia tuottaa taitaja, joka PS^ssa on 
taitaa-verbin johdoksena: usean kielen taitaja. Johdos taitaja 
kuuluisi näin ehkä uuden merkityksen saaneisiin sanoihin. Perus- 
telen ratkaisuani sillä, että taitaja rinnastuu johdoksiin askar
ruttaja ja  osaaja, joita ei PS^ssa ole, vaikka niitäkin on saatettu 
käyttää satunnaisesti yleismerkityksissä, esimerkiksi osaaja ‘se, 
joka osaa’. Kollektiivijohdoksia ovat MMM 2006:n sanat pysy- 
väistö ja  tilapäistö.

Johdin ~(i)nen on produktiivinen nomininjohdin, jolla tuote- 
taan pääosin adjektiiveja ja jonkin verran substantiiveja. Se esiin- 
tyy myös monien yhdysjohdinten loppuosana (ISK: 265). Aineis
tossani on muutama adjektiivisesti käytetty -шея-johdos: sirka- 
diaaninen ‘noin vuorokauden mittainen (vars. ihmisen elinrytmin 
jaksoista)’ (1988), mekatroninen ‘mekaniikkaan kuuluva’ (1989) 
ja  seuraavat substantiiveina käytetyt: lauteinen ‘saunan laudeliina 
tai muu istuinalunen’ (1993), johdannainen ‘futuurien ja optioi- 
den yhteisnimitys pankkialalla’ (1996) ja  taudinnimet filippiini- 
läinen (1986), singaporelainen (1988), pekingiläinen (1989) ja 
sanghailainen (1991).

Johtimilla -ke ja  -e substantiivista tai verbistä derivoituja (ks. 
ISK: 219, 225) ovat seuraavat yleiskieliset, osin virallissävyi- 
setkin erityisalojen nominijohdokset: huoneke ‘seinäkkeillä ym- 
päröity työskentelytila avokonttorissa’ (1983), Iuvake ‘suomen 
kielen lautakunnan ehdotus talouselämän franchising-termin 
vastineeksi’ (1989), sahe ‘lauta, lankku tm. sahatavarakappale’
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(1983) ja  lume ‘suomen kielen lautakunnan suosittama plasebon, 
näennäislääkkeen, uusi nimi’ (1990) sekä atk-termit eväste ja 
varmenne (2001). Sen sijaan samanmuottinen läyssäke ‘puolueen 
vaaliteemaesite tai vaalijuliste’ (2004) on arkityylinen.

Arkiseen käyttökieleen osaksi yleistymättömiä ovat myös 
-ш-johtimiset välinneenimet rullain (1990) ‘eräs itse käytettävä 
selän- ym. hoitolaite’, noudin (1995), haaroitin (1992) ‘haaroitus- 
pistorasia’, askellin (1997), selain (1999), palvelin (2000), lan- 
nistin ‘kannustimen vastakohta, esimerkiksi taloudellisen etuuden 
menetys, joka ehkäisee työhön hakeutumista’ (ehdotettu EU- 
termiksi) (2005) ja  korvain (hands free -laite) (2005).

Johdokset valvuri ‘valvontalaite’ (1987), lajikko ‘(jätteiden)- 
lajitteluastia’ ja  keräämö ‘(jätteiden) keräyspaikka’ (1996) ovat 
edellisiä helpommin ymmärrettäviä ja  ilmeisesti käyttössäkin 
yleisempiä, mutta vieriö ‘postimerkin vierusosa, esim. vihkoon 
merkin viereen painettu kirjeensulkijamerkki’ (1989) lienee käy- 
tössä harvinainen. Slangimuottinen romppu ark. ‘CD-tietolevy’ 
(1995) on lähes yleiskielistynyt, devari ark. ‘dvd-laite, dvd-soitin’
(2005) ja hiilari ark. ‘hiilihydraatti’ (2006) hyvää vauhtia yleisty- 
mässä.

Lastenkielen sanasta känny johdettu kännykkä (1992) on 
ollut jo kauan neutraalityylinen, joskaan ei virallisimman kielen- 
käytön sana. Toinen aineistoni -A:Ä:^-johtiminen substantiivi nou- 
dattaa marjojen yleistä nimimuottia: kaarnikka ‘pohjanvariksen- 
marja, jota on ruvettu käyttämään elintarvikkeena’ (2004).

Muut nominijohdokset ovat ominaisuudennimet bernsteini- 
laisuus (1983) ja muuttolaisuus ‘pakolaisuus, siirtolaisuus’ (kieli- 
toimiston suositus) (1997), johtimeksi abstrahoituneen -ismi- ja  
-kratia-lopun sisältävät tiurismi (1984) ja  videokratia ‘television 
kautta tapahtuva vallankäyttö’ (1996), paikkaa ilmaiseva -rio-lop- 
puinen vierassana delfinaario (1986) ja  deminutiivis-affektiivinen 
miuku (1998). (Ks. ISK: 177, 199-204, 222.)

Valtaosa Vuoden sanojen johdoksista edustaa karttuvia joh- 
dostyyppejä, joilla on vastineensa myös viron kielessä, usein tosin 
eri merkitystehtävissä (ks. esim. Kasik 1996).
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Lopuksi

Sekä listan tekijöiden että lukijoiden kiinnostus kohdistuu ennen 
muuta siihen, mitä sanat kertovat maailman muuttumisesta ja  sii- 
hen liittyvistä ilmiöistä. Valtaosa Vuoden sanoista on substantii- 
veja, pääosin yhdyssanoja. Pronominien luokan sulkeisuus selit- 
tää niiden puuttumisen. Lukusanojakaan ei listoilla esiinny niiden 
määrätyyppisen merkityksen takia, poikkeuksena käyttö siihen 
tapaan, jota edustaa neljäysi (engl. 49er) ‘4,9 metrin pituinen no- 
pea purjevene, purjehduksen uusi olympialuokka Sydneyssä 
vuonna 2000’ (1998). Myös adpositioiden, adverbien ja  partikke- 
lien puuttuminen on odotuksenmukaista, vaikka ne eivät periaat- 
teessa olekaan sulkeisia luokkia.

Adjektiiveja on vain muutamia, ellei sanaliitoissa (harmaa 
kirjallisuus ym.) olevia lasketa. Myös jotkin harvat yhdyssanat 
ovat adjektiiveja, kuten siirtogeeninen (1998), toistuvaistyötön
(2000) ja  uussuomalainen (2005). Lisäksi ovat edellä mainitut 
uuden merkityksen saanut seksikäs sekä johdokset sirkadiaaninen 
ja  mekatroninen sekä jokin adjektiivistunut nominaalimuoto, mm. 
sivistynyt ja  geenimanipuloitu (1998). Adjektiivien vähyys on 
odotuksenmukaista, onhan niiden päätehtävä toimia substantiivin 
määritteinä. Raja adjektiivien ja  substantiivien välillä on kui
tenkin häilyvä: määrätyypin adjektiivijohdokset esiintyvät subs- 
tantiiveina, kuten -шел-taudinnimijohdokset. Substantiivistunut 
on myös sana vihreät ‘ympäristönsuojelua ym. pehmeitä elämän- 
arvoja painottava ryhmittymä’ (1984).

Verbit ovat substantiivien tavoin avoin sanaluokka, johon tu- 
lee uusia sanoja, pääasiassa johdoksia (ISK: 437). Johdoksia ovat 
myös kaikki Vuoden sanojen neljättäkymmentä verbihakusanaa. 
Määrä on häviävän pieni, onhan sana-artikkeleita yhteensä noin 
2150. Verbien osuus kielenhuollon suosituksista on kuitenkin 
suhteellisesti suurempi kuin verbien osuus koko aineistosta. Kui
tenkin ylivoimainen enemmistö kielenhuollon suosituksista on 
yhdy ssubstantii vej a.

Neljännesvuosisata Vuoden sanoja tarjoaa 25 lähemmäs sa- 
dan sanan annosta noin vuoden mittaisena aikana yleistyneitä 
elämänilmiöitä tai huomiota herättäneitä puheenaiheita. Luette-
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loita myöhemmin lukeva saa monipuolisen näytteen ennen muuta 
suomalaisen arjen lähihistoriasta. On vaikea sanoa, kummat ovat 
kiinnostavampia, vakiintuneet vai käytöstä jääneet. Vakiintuneet 
kertovat, koska on alettu puhua vaikkapa kuntonyrkkeilystä, 
tutkijäkoulusta tai yrityssaneerauksesta (1996). Unohtuneet taas 
tuovat tuulahduksen sitä ajan henkeä, jonka takia idean Vuoden 
sanoista saanut Aarre Huhtala piti myös päiväperhoiksi jääneitä 
kiinnostavina.
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KUTSETÖÖKS VAJALIKU 
TEKSTILOOME ÕPETAMINE

Matti Leiwo
Jyväskylä Ülikool

1. Õpetamise eesmärkidest

Emakeele ja üldse keelte õpetamisel on lugematu hulk aksioloogi- 
lisi eesmärke, samuti vahendeid, millega neid eesmärke saavuta
da. Diskussioon emakeele Õpetamise eesmärkidest võib muutuda 
kergesti lõputuks filosoofiliseks aruteluks, mistõttu siinses artiklis 
keskendun konkreetsematele ja  peamiselt praktiliste oskustega 
seotud küsimustele emakeele õppekavades.

Õppekavades esitatakse aksioloogilisi väärtusi, mida õpilas
tes püütakse kasvatada. Näiteks Soome põhikooli emakeeleõpe
tuse “eesmärk on kasvatada õpilasest aktiivne ja  eetiliselt vastu
tusvõimeline suhtleja ning lugeja, kes suudab osa saada kultuurist 
ning tegutseb ühiskonnas seda omakorda mõjutades” (Pops: 44).

Üheks võimaluseks tegutseda ja kaasa rääkida ühiskonnas on 
töötamine oma kutsealal. Emakeele ametisuhtlusoskuste õppimi
ne tähendab sotsialiseerumist ka ühiskonna keelekasutuses. Sot- 
sialiseerumist ei saa õppida ainult keeleteadmiste abil, vaid juba 
koolis treenitakse end keelekasutajaks ja  sotsialiseerutakse tekste 
luues ja  analüüsides. Ideaalkujul on suhtlus sotsiaalselt mõjus siis, 
kui see, kes loob oma vajadustest lähtuvalt erisuguseid tekste, 
vastutab ise ka nende sisu ja  vahendite eest. Kommunikatsioonis 
põimuvad keelelised ja  keelevälised vahendid tähendusi loovateks 
ja vahendavateks tekstideks, mida õpitakse ka kriitiliselt hindama 
ja analüüsima. Seda oskust nimetatakse tekstipädevuseks (ingl 
literacy), tekstide kasutamist suhtlussituatsioonides tekstisünd- 
musteks (ingl textual practices, sm tekstitapahtuma). Sõna tekst 
kasutatakse seega laiemas tähenduses, mõiste hõlmab nii kõnel
dud kui ka kirjutatud tekste ja  nende keelelisi, illustratiivseid, ka 
näiteks teksti ja  piltide paigutamise, esinemise ja  kõnelemise 
võtteid.
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2. Emakeelekompetentsus

Tekstipõhistes õppekavades (nt van Lier 1996) on keskne teksti- 
oskuste ja  nendega seostuva keeleteadlikkuse (sm kielitietoisuus) 
vaatenurk. Õppekava lähtub sellest, et keele õpetamine on süste
maatiline probleemide lahendamine. Selle kesksed oskuste- ja 
mõjutamisvaldkonnad on
• keelelise kompetentsuse tunnetamine;
• sotsiaalne õppimine, sotsiaalsed oskused;
• kriitiline lugemisoskus, sh näiteks võimusuhete tajumine;
• teadlik keelekasutus ja  vastavad oskused;
• keeleteadlikkus, mis tagaks hakkamasaamise;
• kompetentsuse andmine (ingl empowerment, sm voimautumi-

nen) ehk suutlikkus tegutseda ja  kaasa rääkida elus pärast 
kooli.

Õppekava eesmärke lahti mõtestades võib küsida, millist teadmist 
on vaja, et saavutada keelekasutuse aksioloogilised väärtused, 
mille moodustavad ka ülal mainitud osaoskuste valdkonnad. Kes
kendun kirjutises autonoomsusele ja  autentsusele emakeele os
kuste rakendamises (laiemalt vt nt Luukka, Leiwo 2004). Keele
õpetuse eesmärgina põhineb see kollektiivsel arusaamal keelest, 
mille järgi kollektiivi liikmeks olemine ja  teadmistest osasaamine 
tekib siis, kui osatakse ja  on võimalus kasutada keelt nii, nagu 
kollektiiv seda teeb. Rühma liikmeks oleku tingimuseks on rühma 
keelekasutuse valdamine. Selle taustaks on muidugi 
M. A. K. Halliday levinud idee maailma keelendamisest, sellest, 
kuidas keel toimib reaalsuse loojana, reaalsusest eraldumise va
hendina ja  suhete loojana. Kooli keelekasutus on sotsialiseerumi- 
ne ka selles mõttes, et koolis Õpitakse, kui vajalikud ja kasulikud 
on keeleteadmised, kes määrab õige keelekasutuse ja  esitamise 
normid ning millist metateavet läheb vaja keelest kõneldes.

Aksioloogilisteks eesmärkideks, mida laiem keelekasutus 
püüab saavutada ja  mis on omavahel lahutamatult seotud, on 
autonoomsus ja  autentsus. Autonoomne keelekasutaja valib 
vastavalt oma vajadustele lugemistekstid, nende tekstide sisu ja 
vahendid ning vastutab nende eest. Autentne sõnum põhineb aga 
sellel, millesse kõneleja usub, ja  vahenditel, mida ta ise on vabalt
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valinud. Autentne keelekasutus on kõnelejale tähenduslik ja  see 
seostub tema sotsiaalse tegelikkusega või loob seda. Koolis on 
õpilase jaoks konkreetseks reaalsuse väljendajaks näiteks õpikute 
tekstid ja  klassi keelekasutus. Sellest vaatevinklist peaks ema
keeleõpetus ja ka õpetaja pakkuma vahendeid ja teadmisi, mida 
õpilane vajab, et tulemuslikult kasutada ja  võib-olla kriitiliseltki 
hinnata kooli õppetekste ja  tekstisündmusi. Emakeeleõpetus suu
nab seega õpilast ka kooli keelekasutuses. Idee ühildub hästi õp
peainete integreerimise ja projektõppega või isegi viib selleni, 
mida kinnitavad ka mõningad pedagoogilised seisukohad. Nii 
laieneb emakeeleõpetuse ülesanne koolis lugemis- ja  kirjutamis
oskuselt kooli üldisele keelekasutusele ja  tekstisündmustele.

Emakeelekompetentsuse andmine on ulatuslik ja  nõudlik 
protsess. Õpilane peaks selgeks õppima eelkõige tulevase ühis
kondliku elu jaoks oluliste tekstiliikide koostamise võtted ja  saa
ma teadlikuks kultuuris väljakujunenud keelekasutustavadest (sm 
tekstikäytänne) ning Õppima kasutama tekste ka oma tulevases 
tööelus. Teadmised keelekasutustavade kohta on väljakutse nii 
õpetamisele, õpetajate keeleteadmistele kui ka õpetajakoolitusele, 
sest neid puudutavad keeleteadmised ei põhine autonoomsel 
grammatikaõpetusel, vaid keelt tuleb näha kasutustavadena, sot
siaalse tegelikkuse vajadustest lähtuvate ja  aimatavate tekstiliiki- 
dena. Keeleuurimise materjal muutub ehedatest või konstrueeri
tud lausenäidetest kontekstisidusateks tekstideks ja  teadmisteks 
tekstide kasutamise, tekstide eesmärkide ja  tähenduste kohta. Õpi
lane peab õppima looma, analüüsima ja  ette nägema sotsiaalseid 
keelekasutustavasid.

Keelekasutustavade valdamine ja  efektiivne kasutamine eel
dab praktikat ja  õppimist. See oskus ei ole loomevõime erivorm 
ega isegi mitte oskus väljaspool sotsiaalset konteksti. Sellelt sei
sukohast võime arutleda näiteks nn etteantud teemal kirjandi (sm 
otsikkoaine) olemuse üle. See on emakeeletunnis kasutatav žanr 
mõtete edastamiseks ja  selle valdamine annab õpilasele võimaluse 
rakendada oma emakeeleoskust teatud liiki kirjutamisel või isegi 
näiteks õpetajaga eluväärtustest vestlemisel ja  paljude muude eri 
liiki tekstide kirjutamisel. Sellisest oskusest ei ole siiski ilmtingi
mata abi hilisemal kirjutamisel, nagu kirjandite analüüsil on välja
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toodud. Kirjutamise lähtekoht võib muutuda pealkirjast tekstiks, 
aga kui toodetavate tekstide žanri ei määratleta, siis ei arenda või 
ei mõõda ka kirjutamine veel sotsiaalsetele keelekasutustavadele 
rajanevaid tekstioskusi. Endiselt jääb lahtiseks, kellele ja mis sei
sukohast kirjutatakse, kas hinnangut andes ja  argumenteerides või 
hoopis jutustades või raporteerides. Kirjutamise puhul ei ole mää
rav, kas kirjutaja võtab endale vastutuse oma teksti sisu ja  vahen
dite eest või püüab ta ainult hindajale meelepärane olla. Tekstios- 
kuste seisukohast on oluline küsimus see, kas ka mujal kui ainult 
näidiskirjandite kogumikus või ilukirjanduslikus essees töötab 
näiteks järgneva kirjandi alguse paljusõnaline retooriline tekst:

Rikos ja rangaistus ovat yhtä vanhoja kuin ihmiskunta, ne ovat 
kulkeneet aikojen halki osasta esi-isiemme maailmaa osaksi omaa 
yhteiskuntaamme. Ne ovat olleet veressämme jo kauan ennen kuin 
hahmotimme ne muodostaen kaksi sanaa.

‘Kuritegu ja karistus on sama vanad kui inimkond, need on kulge
nud läbi aegade, olles osa meie esiisade maailmast ja saades ka 
meie ühiskonna osaks. Need on olnud meie veres juba ammu enne 
seda, kui andsime neile kuju, moodustades kaks sõna.’

Kuigi selle kirjandi tekst on hindajatelt välja meelitanud kõrgeima 
hinde, on sissejuhatus siiski akadeemilise kirjutamisoskuse seisu
kohalt nonsenss.

3. T ekstioskused õpetam isest ametini

Emakeeleõpetuse väljakutse ja  probleem tekstioskuste seisukohalt 
on see, et õpetamine toimub kooli kontekstis, aga eesmärgid ja raa
mid määrab ühiskond ja  selle tulevased vajadused. Koolis ei saagi 
emakeel olla omaette õppeaine, see on põimunud teiste ainete õpe
tamisega ja toetab neid. Ka õppekavades taotletakse terviklahen- 
dust, ainepõhiste plaanide taustal tuuakse välja tervikteemad, mis 
hõlmavad “niisuguseid kasvatus- ja õppetöö keskseid eelisarenda- 
tavaid alasid, mis seostuvad mitme õppeainega”. Näiteks Soome 
põhiõppe õppekava (Pops: 36-41) prioriteetsed alad on:
• inimeseks kasvamine;
• kultuuriline identiteet ja  rahvusvahelisus;



Matti Leiwo 131

• kommunikatsioon ja  meediaoskused;
• kodanikutunne ja  osalemine ettevõtluses;
• vastutus keskkonna, heaolu ja  tuleviku eest;
• turvalisus ja  liiklus;
• inimene ja  tehnoloogia.

Missuguseid emakeeleoskusi vajatakse näiteks ettevõtluses? 
Missugused on konkreetsed autentsed tekstiliigid ja tekstisünd- 
mused, mille oskamine ja loomine rakenduvad näiteks ELi soom
lase või Eesti puusepa, autohooldeettevõtja, metsatöömasinatega 
või pinnaseveoga tegeleja, ehitusettevõtja, põllumehe, program
meerija, sanitaartehnikainseneri, põhikooli- või gümnaasiumiõpe
taja jt erialases töös? Järgnevalt üks võimalik ettevõtja vajadus
test, keelelistest toimingutest lähtuv tekstiliikide ja tekstisünd- 
muste loetelu:
• pakkumisettepanek ja selle tutvustus, näiteks maalritööde lepin

gu koostamine;
• tööpakkumine, selle juurde kuuluv kulude arvestus ja  nõupida

mine töövõtu üle;
• tooteprospekt ja vastav toote-esitlus (oma talu ökotoodete kohta);
• müügi- ja tamepakkumine (nt talu ökotooted kaubanduskeskuse

kauplustele);
• ajalehekuulutus ja  hinnakiri (talu ökotoote kohta);
• oma kodulehekülg ja  selle juurde kuuluv (talu ja  selle toodete)

tutvustus;
• abirahataotlus, toetusetaotlus (ELi toetustest ökotalule);
• tegevusaruanne ja  selle tutvustus;
• õppekava, koolituspakkumine ja  sellega liituva kursuse tutvus

tus;
• lugejakiri väljaandes Ilka vedelgaasitsistemide paigutamise ris

kidest;

• naljatoonis (seiklus)jutt (väikevennale, sõpradele) ja  selle ettelu
gemine;

/ . . . /

• teose, nt Aleksis Kivi “Seitse venda” või Rosa Liksomi “Ühe öö
peatus” esseevormis analüüs kooli võrguleheküljel ja essee 
tutvustamine klassile;
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• tekstipõhine (aineisto-) ja etteantud teemal kirjand (otsikkoaine).
Nii detailne ja  anarhiline ei tohi tekstile lähenemine põhikoo

li või gümnaasiumi emakeele õppekavas muidugi olla. Kõikvõi
malikele elukutsetele orienteeritud tekstiliike ei ole võimalik õpe
tada. Niisuguse loetelu läbivõtmine on põhikoolis ja  gümnaasiu
mis võimatu ja  on liig nõuda taoliste tekstide praktilist autentsust. 
Tekstisündmustest ja  nende tekstidest võib kutseala kontekstis 
siiski otsida olulisi oskuste valdkondi ja  tekstiliike, mille puhul 
tuleb eesmärgipäraselt ja  süstemaatiliselt kasutada keelekasutuse 
põhiprotsesse (tekstitüüpe), näiteks kirjeldamist, jutustamist, sel
gitamist, argumenteerimist ja juhendamist ning kasvatada keele- 
teadlikkust selles vallas, kuidas teatud oskusi ära kasutada ja mil
leks neid vaja on (vt nt Cope, Kalantzis 1993, 192-193). Ka idee 
protsessidest ja  nende kaudu defineeritavatest tekstiliikidest on 
siiski liiga lihtsustav: Õpilase seisukohalt on õpetamise puhul olu
line hakata analüüsima erinevaid tekstiliike ja  jõuda välja autent
sete tekstide loomiseni. Ka žanride ja  tekstisündmuste piiritlemi
ne ning klassifitseerimine on problemaatiline ja nõuab hästi koos
tatud tekstide põhjalikku analüüsi, koolis aga tekib lisaks veel 
valikuprobleem.

4. Tekstioskustega kaasnevast keeleteadmistest

Žanridel, nagu näiteks tooteesitlus, põhinevad keeleteadmised sel
gitavad, kuidas niisuguseid tekste koostada ja  kuidas keel toimib 
nendes tähenduste loomisel. Žanrid ühendavad tekstuaalseid kee- 
lekasutustavasid (kuidas nt teatud žanris jutustatakse, kirjeldatak
se ja  argumenteeritakse) ja  teksti eesmärgi (miks jutustatakse, kir
jeldatakse ja  argumenteeritakse). Žanripõhised keeleteadmised ei 
ole “ajatud” ega täiuslikud, vaid keelekasutustavade kirjeldus ja 
keeleteadlikkus nende kohta areneb ja  muutub õpetamise käigus 
materjali kasvades. Kirjeldused ei ammendu. Paljud grammatika- 
mõisted säilitavad siiski oma tähenduse, kuigi uues raamistikus. 
Tekstitüüpide, näiteks jutustuse kirjeldus sunnib uuesti mõtestama 
traditsiooniliste grammatikakategooriate tähendusi. Jutustamine 
tähendab sündmuste sidumist aja ja  kohaga, grammatikas saab
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aga jutustamise puhul keskseks aja ja  ajasuhete väljendamine, 
sündmuste järjekord ja  liikumine ühest sündmuskohast teise, 
sündmuste omavaheline sidumine sidesõnade ja  sidenditega, aja
suhete väljendamine tegusõna pööramisega, määrustega jne. N ii
sugune käsitlus õpetamisel lähtub ideaaljuhul õpilase enda keele
kasutuse probleemidest (näiteks jutustamisel) ja  annab Õpilasele 
keeletoimingute võime (jutustamiseks mingis tähenduses) ja  kee- 
leteadlikkuse (kuidas paigutan oma jutu ajalisse kontiinumi) 
grammatikaoskuse asemel. Tekstide käsitlemisel läheb ilmselt 
palju vaja grammatikamõistete eksplitsiitset ja implitsiitset valda
mist. Nende oskamiseks ja  kasutamiseks pakuvad tekstioskused 
motivatsiooni nii õpetajale kui ka Õpilastele.

Tekstioskuste grammatika on seega mõjutamise ja  keeleos
kuse rakendamise metakeel, aga keeleteadmiste õpetamisel tuleb 
lähtuda õpilaste vajadustest ja  motivatsioonist, mitte grammatika 
kirjeldamise või õpetamise traditsioonist. Keeleteadmiste abstra
heerimine peaks kujunema õpilase enese silmas peetud või mõis
tetud tähenduste (kuidas) ja eesmärkide (miks) põhjal, vastandina 
näiteks tähenduste üldistele ja  ammendavuse poole püüdlevatele 
kirjeldustele ja  määratlustele. Eesmärgiks on see, et uute tekstilii- 
kide valdamine annab õpilasele keelelised võimalused ühiskonnas 
ja edaspidi ka uutel elualadel kaasa rääkida. Grammatika või pi
gem keeleteadmised ja  keeleteadlikkus ning keelepärasus määrat
letakse kontekstipõhiselt, vastandina näiteks üldistele keeletea
duslikele mõistetele. Tekstioskuste ja  keeleteadlikkuse Õpetami
seks ongi taaselustatud L. S. Võgotski mõte arengu lähiümbru
sest, st mõttekas on alustada õpetamist ja  vestlust, lähtudes õpila
se arengutasemest, õpilase argimõistetest ja  arendada neid edasi 
teaduslike mõisteteni.

Väga keeruline on lülitada õpetamisprotsessi tekstiliikide, 
žanride ja  tekstisündmuste keeleteadmiste õpetamiseks vajalikke 
tekste. Seda tasub siiski üritada, sest siis on võimalik vastata 
kriitikale, mida on tehtud näiteks traditsioonilise grammatika 
mõistete vajalikkuse kohta. Kooligrammatikat on ju  kritiseeritud 
selle eraldatuse pärast, selle pärast, et grammatikast pole kasu 
tekstioskuste seisukohast, ja  selle mõistete ebaselguse pärast. Nii 
kritiseerib kooligrammatikat Norra keskkooliõpetaja Gerhard
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Magnus, arutledes kooli õppenõukogus grammatika koha üle 
emakeeleõpetuses (viidatud Herzberg 1979: 13-14 järgi):

Apelleerin igaühe kogemusele: kas meil tõesti on olnud midagi 
kasu emakeele grammatikast, millega lapsena tegelesime? Kas mä
letame midagi enamat kui seda, et ükski teine õppeaine ei olnud nii 
igav kui just see; sest kui me /—/ [isegi] olime ehk lõpuks oma 
Õppetüki pähe tuupinud, nii et oskasime seda sõna-sõnalt, jäi meile 
alati tühjustunne: /—/

Kriitika ei ole uus ja  ega Magnuski esitanud seda Soomes 2004. a 
õppekavakomisjonis, vaid Norras aastal 1845. Praegune olukord 
on siiski üsna samasugune, sest “vana korralik grammatika” tun
gib ikka ja  jälle teatava aja tagant õpikutesse ja nende reklaami, 
seda ilmselt vist seepärast, et on näiliselt lihtne ja probleemitu 
õpetada grammatikamõisteid eraldi. Grammatikamõisteid on siis
ki vaja tekstioskuste õpetamisel. Keeleteadlikkuse ja tekstitead- 
miste õpetamisel oleme siiski nii Soomes kui ka Eestiski ehk alles 
jõudmas probleemide ja  eesmärkide sõnastamiseni.

5. K riitilisest keeleteadm isest

Ülal esitatud ettevõtluse tekstisündmused ehk ei ole näiteks tä
henduste mõtestamise alaste keeleteadmiste seisukohalt väga hu
vitavad ja  kesksed põhikoolis, kuid kutsetööks motiveeritud õpi
lased tuleks nende rakendamiseks ikkagi ette valmistada. Selleks 
vajalike oskuste õpetamine toimub peamiselt muus kontekstis. 
Huvitavamad tähenduste mõtestamise probleemid tekivad mee- 
diatekstide tõlgendamisel. Vaatleme näiteks järgmist mitteautent- 
set uudiseteksti, kuigi tekstipõhise analüüsi puhul on niisugune 
eraldiseisev tekstilõik isegi ohtlik.

Eilen terroristit tuhosivat jälleen poliisiaseman. Asema tuhottiin 
autopommilla. Samalla tuhoutui aseman miehistö. Aseman tuho 
havaittiin vasta aamulla. Se oli kuitenkin tapahtunut jo  yöllä. 
Väitetään, että iskussa kuoli jopa  50 miestä /—/

’Eile purustasid terroristid jälle politseijaoskonna. Jaoskond purus
tati autopommiga. Samas hukkus jaoskonna meeskond. Jaoskonna 
purustamine avastati alles hommikul. See oli aga toimunud juba 
öösel. Väidetakse, et rünnakus hukkus koguni 50 meest /—Г
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Missugused oleksid need semantilis-pragmaatilised keeleteadmi
sed, mis sobiksid niisuguste tekstide, näiteks teksti noomenifraa
side grammatilise kirjelduse analüüsiks?

terroristit tuhosivat x:n substantiiv subjektina, x objektina
jc tuhottiin passiivi umbisik subjektina, x objektina
x tuhoutui x subjektina
x:n tuho havaittiin x deverbaali genitiivatribuut
se o li... anafoome pronoomen

Teksti võib vaadelda jutustamisprotsessina, sündmuste paigutu
misena aega ja  eri sündmuste ajasuhete edasiandmist muutevor
mide abil (tuhosivat, oli tapahtunut, väitetään). Teine võimalus 
on läheneda tekstile tegija (agendi) ja  toimija seisukohast. Kas 
tekstist selgub vestluse käigus õpilaste poolt mõistetud ja  loodud 
metakeele abil, et esimeses lauses (grammatika metakeeles) eks
poneeritav tegija on subjekt, teises peitub sama tegija passiivis, 
kolmandas ja neljandas tegijat ei eksponeerita ja viiendas lauses 
asesõna se ainult viitab sündmusele, mille tegijat me otsime? 
Tekstiliikidel põhinev lähtekoht võimaldab laiendada vaatenurka 
keeleteadlikkusele, metalingvistilistele oskustele ja  kriitilisele 
keeleteadmisele:
• kuidas jutustuse edenedes väljendatakse ja  nimetatakse toimijat

või jäetakse see väljendamata?
• miks toimija jäetakse teksti edasi liikudes mainimata?
• kelle huvides võiks olla see, et toimijad jäetakse üldse maini

mata ja  miks?

Kriitiline vaatenurk uudisetekstide aja- ja  hulgaväljenditele võib 
lähtuda sellest, kuidas uudises kujuneb või kujundatakse lugu, li
satakse ootusi ja pinget. Näiteks kasutatakse uudistes hulgaväl- 
jenditega tavaliselt jopa-sõna ( ‘koguni; kuni’): (jopa 50 miestä 
kuoli ‘koguni 50 inimest sai surma’ või ainakin x kuollutta ‘vähe
malt x hukkunut’, aga kuolleiden määrän odotetaan nousevan 
‘hukkunute arv võib veelgi suureneda’, kuid mitte näiteks 
kuolleita oli alle 50, kuolleiden määrän ei odoteta ylittävän 
neljääkymmentä ‘hukkunuid oli alla 50, pole oodata, et hukkunute 
arv oleks üle neljakümne’. Ühe korra olen ettevõtte ja  töötajate
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nõupidamisel vallandatavatest juttu olles kuulnud küll ka niisu
gust vähendavat hulgafraasi. Arusaam uudiste dramaatilisest ja 
ootusi tekitavast iseloomust kujuneb ka sündmuste järjepidevuse
le osutavate (sm jälleen ‘jä lle ’) ja  tulevikku suunatud (vastandina 
jutustamisele) spekulatsioonide alusel (televisioonis näiteks No 
Matti mitä siellä nyt seuraavaksi tapahtuu ‘Noh, Matti, mis seal 
nüüd edasi juhtub’). Kriitilised seisukohad ei pärine keeleteadu
sest, need on ainult hüpoteesid, probleemid ja  võimalused kriitili
seks w/fo-vaatenurgaks keele analüüsil.

6. Kelle keeleteadmised

Keeleteadlikkuse -  keeleteadmistele lisaks tekstülesannete mär
kamise, mõistmise ning erinevate seisukohtade nägemise -  õpeta
misel tuleb lähtuda teksti tähendustest ja tekstikriitilisest vaate
nurgast võimu, propaganda või mõjutamise vahendina. Kriitilisus 
on tõeliselt problemaatiline, sest kriitika ise loob kergesti endale 
objekti. Kriitika peaks põhinema või olema tagasiviidav üldistele 
teooriatele, nagu see on näiteks feministlikes ja uusmarksistlikes 
kommunikatsiooniteooriates, aga mitte ainult juhuslike tekstide 
juhuslikel lugejaseisukohtadel. Seetõttu on diskursuseteooriatel 
raske siduda tekste seletavad tasandid tekstide endiga, näiteks 
arvestada lehetegemisviisi ja  omandisuhteid.

Tekstiloomeoskus on väljakutse, samal ajal aga ka suurepä
rane võimalus emakeeleõpetuse jaoks. Kui hakatakse mõistma 
tekstiliikidega seotud vajadusi ning kui keeleuurimine laieneb 
keelekasutustavadele ja  tekstisündmustele, selginevad ka uued 
õpetamisvõimalused. Siis võiks isegi unustada kasvatamise ja 
õpetamise skisofreenilise eraldatuse. Emakeeles, nii tekstioskuste 
kui ka kirjanduse puhul -  aga võib-olla teisteski õppeainetes 
põhineb kasvatuse ja  õpetuse lahushoidmine vist pigem sellel, et 
ei tunta hästi õppeainete võimalusi. Tekstioskuste vaatenurk an
nab lähtealuse nii kutsetööks vajalikele oskustele kui ka vastutus
tundlikuks ühiskonnaliikmeks olemisele.

Soome on emakeeleõpetuse ja  õpilaste lugemisoskuse poo
lest maailmas tipus, isegi poisid on rahvusvaheliselt edukad oma 
eakaaslastega võrreldes, nagu näitavad OECD raportid (2001,
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2002). Nendes uurimustes on lugemisoskus määratletud kui kir
jutatud tekstide mõistmine, kasutamine ja hindamine lugeja enese 
eesmärkide saavutamiseks, teadmiste ja  valmiduse arendamiseks 
ning ühiskonnaelus osalemiseks. Aksioomiks on mehaanilise es
mase lugemisoskuse valdamine. Avalikkuses suurt tähelepanu 
pälvinud poiste emakeeleoskuse “probleemid” viitavad siiski sel
lele, et ka parima emakeeleõpetuse puhul võib toimuda ja  ehk toi
mubki vältimatult marginaliseerumine.

Õpetamisprotsessis läheb seega vaja ka emantsipeerivaid 
lähenemisviise, et arvestada tõrjutute või end selliseks pidavatega
-  siinses kontekstis poistega. Emakeeleõpetuses seostub mõne 
grupi puhul emantsipeerimine näiteks tekstide autentsuse ja  auto
noomsusega, sisu ja vahendite iseseisva valikuga. Miks siis poisid 
näivad emakeeletunnis kõrvale jäävat ja millega seda peaks sele
tama? Emantsipeerivast seisukohast võib küsida, kas näiteks pois
tele, kes kavatsevad valida tehnilise ala, on pakutud võimalust 
omandada kogemusi ettevõtlusega seostuvate tekstide vallas. Kas 
on arutletud selle üle, mida vajavad poisid tulevikus ettevõtjatena 
ja kuidas kool sellele vajadusele vastab? Kas emakeele õpeta
misel kasutatakse näiteks tehnilisi tekste? Või rahuldume ohvri 
süüdistamisega? Kelle tingimustel ja kelle arvamustest lähtuvalt 
õpetatakse emakeeleoskusi; kes määravad ja kuidas poisid margi- 
naliseeritakse?

Niisugused küsimused on meil läbi uurimata, saati ei ole 
emakeele põhiõppes kasutada uurimistulemusi kutsetööks vaja
like tekstioskuste vormi, tähenduse ja mahu kohta. Võib-olla on 
emakeele eri oskustele orienteeritud rõhuasetus siiski aastate 
jooksul muutunud ja  võib-olla on poisid näilisest tagasitõmbumi
sest hoolimata ekstraheerinud õpetamisest kasulikke oskusi, nagu 
Pisa-uurimused näivad osutavat (OECD 2002). Vähemalt on paari 
viimase aastakümne jooksul üliõpilaste oskused ja  valmidus teha 
kirjalikke töid ja uurimusi ning tutvustada neid kursustel ja  
seminarides silmapaistvalt arenenud.
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7. Kelle tingimustel ja mille jaoks

Tekstiloomeoskuste õpetamisel on tähtsaimaks põhimõtteks pa
nustamine tuleviku tekstioskustesse ja  arusaam keelest kui raken
duslikust ja  kriitilisest oskusest. Neid põhimõtteid võib kasutada 
ka mõõdupuuna tekstioskuste õpetamise eesmärke, sisu, väljen
dusviise ja  tulemusi hinnates. Siiski võidakse Cameroni (2004) 
järgi kommunikatsioonioskusi ka üle tähtsustada irratsionaalse
teks väärtusteks omaette ja  kontrolli vahendiks nii tööülesannete 
täitmisel kui ka õpetamisel, võib-olla sama moodi, nagu tähtsusta
takse “head ja  õiget keelekuju” seisuslikus ühiskonnas. Cameron 
avaldab isegi kahtlust, kas tänapäeva kommunikatsioonikultuur ei 
ole üles ehitatud liialt feministlikele väärtustele ja  kas see ei ole 
jätnud kõrvale “maskuliinse”, sirgjoonelise suhtluse. Ent kui 
kompromissialti, avatud ja  positiivseid tundeid väljendava kom
munikatsiooni asemel nõuab rakenduslikkus hoopis suutlikkust 
minna võimulolijatega konflikti? Edasi küsib ta, kas peaks 
õpetamisel utilitaarsete oskuste (ingl skill) definitsioonide asemel 
esile tooma kommunikatsiooni laiemas mõttes ja  mängulisemalt 
(ingl art)? Võiks ju  ka ettevõtluse tekstioskuste loetelu jätkata jul
gemalt vabamate keelemängude ja  kirjandusliku sõnaseadmisos
kusega? Kas emakeele õpetamises võiksid aksioloogilised väärtu
sed moodustada kontiinumi utilitaarsest kasust sõnakunsti rõõmu
deni välja: rohkem utilitaarset ja  rohkem mängulist autentset kee
lekasutust, rohkem tekstides sisalduvaid keeleteadmisi, aga vä
hem tekstidest ja  identiteedi kujundamisest lahus olevaid keele, 
kirjanike ning kirjanduse kohta käivaid teadmisi. Teine eesmärk 
võiks olla kriitiline suhtumine sellesse, kuidas tekstide abil mõju
tatakse meedias ja  ühiskonnas.

Cameron (2004) kritiseerib ka arvamust, et kommunikatsioo
ni parandamine parandab maailma. Ta lähtub mõttest, et meie 
identiteet on jutustus meie elust, ja  seab kahtluse alla üldised kee
lekasutuse ja  kommunikatsiooniga seotud oletused vestluse ja  dia
loogi kasulikkusest. Peakski kriitiliselt küsima, kes määrab, mis 
on hea kommunikatsioon ja  hea suhtlusoskus. Või veel üldise
malt: kas me kujundame ja  jutustame oma elulugu ise oma koge
muste põhjal või kordame äritegelaste, meediast ja  TVst tuntud
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“nägude” poolt meile ette söödetud lugusid ja  tõlgendusmalle hea 
kommunikatsiooni, elu, heade inimsuhete, hea seksi ja  hea kas
vatuse kohta? Ka kommunikatsiooni puhul peab arutlema, kes 
määrab väärtused ja kelle dikteerimisel neid hinnatakse: kelle sei
sukohalt määratletakse aksioloogilised eesmärgid? Lähtudes ava
rast keele- ja  tekstikäsitusest, võib keeleteadmistega integreerida 
ka neid küsimusi.

Loomulikult ei taga head eesmärgid ega isegi mitte võimul
olijate kriitika aksioloogiliste väärtuste saavutamist. Ka Wittgen- 
steini (1972: 3, 87) järgi “millest ei saa rääkida, sellest tuleb vai
kida. /—/ Tõepoolest on midagi, mida ei saa väljendada. See aval
dub ise”. Sellised iseenesest ilmnevad asjad on näiteks headus, 
õiglus ja ilu, ja  võib-olla on selleks ka hea emakeeleoskus. Pentti 
Leino (1989) on arutlenud, kas keel on keelehoolde seisukohast 
aed või rahvuspark. Tekstioskuste seisukohast ei ole keel või 
keelekasutuse normid ja  tavad mingi pidevalt arendatav ja  hool
datav koht või maastik, vaid maastik, millel tegutsetakse. Teksti
oskuste seisukohast on oluline, kuidas inimestel, eriti pargivahti- 
del, läheb ja kuidas nad parkides ja  aedades hakkama saavad.
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ÕPILASTE REGISTRI- JA STIILITAJUST 
RIIGIEKSAMIKIRJANDITE PÕHJAL

Kersti Lepajõe
Helsingi Ülikool

Sissejuhatus

Kirjand on olnud kaua emakeele ja kirjandusõpetuse, möödunud 
aastakümnel ka tekstiõpetuse kursuste raames õpetatav tekstiliik. 
Õppe- ja haijutustekstina on ta vastu pidanud pea sajandi, nüüd
seks ka riigieksamina ligi kümme aastat (alates 1997. aastast 
kontrollitakse gümnaasiumilõpetaja emakeeleoskusi riigieksami
ga). Kuigi ühiskondlik-ajalooline taust on aegade jooksul oluliselt 
muutunud ja sellega seoses ka tekstide sisu, on kirjand tekstilii- 
gina säilitanud oma positsiooni. Selle õpetamisega on saavutatud 
teatavat edu õpilaste kirjaliku väljendusoskuse arendamisel. V ii
maste aastate kahtlused õpilaste funktsionaalse kirjutamisoskuse 
allakäigus ja  osaoskuste eksami rakendamise ettepanekud kui üks 
võimalik tee emakeeleõpetust kaasajastada, pole siiani emakeele 
riigieksamieksami sisusse muutusi toonud. (Mägi 2002, Päärt
2002, Vääri 2002, Järve 2003) Siiani kontrollitakse emakeeleos
kuse taset riigieksamikirjandiga.

Kirjandi kindel tunnus on see, et ta esindab kirjutatud keelt. 
Kooli- ja õppetekstina peaks ta esindama kirjakeelt. Kirjakeelel 
on omadus varieeruda ja muutuda, kuigi sel viisil normitud keel, 
nagu eesti keel seda on, muutub suhteliselt aeglaselt. Riigieksami- 
kirjandites ilmnevad teatavad seaduspärased keelemuutused, mil
lele on mitmetes ettekannetes tähelepanu pööranud Külli Habicht. 
(Metslang, Tragel 2006)

Muutusi võib täheldada ka õpilaste registri-ja stiilitajus. M il
liseid suundumusi on märgata ja  millest need võiksid tuleneda? 
Käesoleva artikli aluseks on 2000. aastal kirjutatud kakssada riigi- 
eksamikirjandit. Olen neist töödest kogunud suulisele keelekasu
tusele omaseid tunnuseid. Artiklis keskendun suulisele kõnele ise
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loomulikele üldsõnadele ja  vaatlen sma-deiksise kasutamist riigi- 
eksamikirjandites.

Teoreetiline taust

Vaidlused selle üle, kas kirjakeel on register, stiil, sotsiolekt või 
veel miski muu, on Eestis peetud seoses allkeelte seminariga. Lei
tud lahendused pole aga kunagi lõplikud, pigem hetkeseisu tuvas
tavad. Allkeelte käsitluse toonane seis on fikseeritud Tiit Hen- 
noste toimetatud kogumikus “Eesti keele allkeeled” (2000). Sel
lele eelnenud ja järgnenud artiklid Keele ja Kirjanduse diskus
sioonis “Muutuv keel” on lisanud erinevaid seisukohti ja arvamu
si kirjakeele positsiooni ja  rolli kohta ühiskonnas. (T. Hennoste
1999, Liivaku 1999, Kull 2000)

“Eesti keele allkeelte” kogumikus propageeris T. Hennoste 
(2000a: 9-56) ideed kirjakeelest kui sotsiolektist, toetudes maa
ilma teoreetikutele. T. Hennoste nimetab oma artiklis, et kiija- 
keelel on eesti kultuuris olnud väga oluline roll, see on olnud eesti 
rahvuse konsolideerija ja  seda on vahel peetud kogu keele süno
nüümiks. Eesti kirjakeele normingute valdamise andis haridus ja 
see oli prestiižne oskus terve 20. sajandi jooksul. Sotsiolekti 
mõiste on eesti keeleteaduses olnud kasutuses ennegi, kuid 
T. Hennoste nimetab, et eestlaste sotsiaalsete omaduste ja keele
kasutuse vahelisi seoseid pole senini uuritud. Sotsiolektide alla on 
paigutatud ka släng kui sotsiaalsele rühmale omane keel, aga 
släng võib olla ka nn antikeel, mida kõnelevad ühiskonnas margi
naalsetel positsioonidel olevad rühmad. Slängi eristab sotsiolek
tist see, et slängi puhul on enamasti tegemist sõnavara, mitte kogu 
keele variandiga. (T. Hennoste 2000a: 11-13)

Sellist seisukohta võiks arvestada ka kooli keelekasutust 
uurides. Õpilastele kui sotsiaalsele rühmale on omane erikeel, mis 
enamasti väljendub nende sõnavaras. Sõnavara, aga ka muu kee
lekasutus põhineb inimese keelelisel mälul. Õpilaste keeleline 
mälu ja  kogemus on erinevalt täiskasvanute omast üsna lühike. 
Noor inimene on alati aldis muutustele ja samas on slängikeele 
kasutamine üks õpilaste eneseidentiteedi määratlemise võimalus
test. Suur osa õpilaste slängisõnavarast on pärit meediast -  aja
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kirjandusest, reklaamist, Internetist, filmidest jm. Kui noor inime
ne kuuleb samu keelendeid sageli, teeb ta ka kuuldu põhjal üldis
tusi ja  vahel kanduvad suulisele keelele omased väljendid ka kir
jalikesse tekstidesse, mis eeldatavasti peaksid olema kirjakeelsed.

Oma artiklis tutvustab T. Hennoste ka kodifitseeritud ja  mit- 
tekodifitseeritud allkeelte mõistet (T. Hennoste 2000a: 23-24). 
Kodifitseeritud keele grammatika on standardiseeritud, st teatava 
hulga keelendite norminguliseks kuulutamist. T. Hennoste arvates 
määratleb eesti traditsioonis kirjakeelt näiteks “Eesti keele 
käsiraamat” (1997: 7, 9) või Mart Mägeri “Eesti keele õpik XI 
klassile” (1989: sisekaas). Kodifitseeritud keelte norminguid on 
kehtestanud autoriteedid või võimuorganid, neid õpetatakse koo
lis ja välismaalastele. Teine rühm norme põhinevad keeleteadlaste 
statistilistel üldistustel.

Tiit Hennostele vaidleb “Eesti keele allkeeltes” vastu Krista 
Kerge (2000: 75-101), kes väidab, et kirjakeel on oma olemuselt 
sõna kõige laiemas mõistes kirjanduse traditsioon koos kõigega, 
mida see ühe rahva tunnetus- ja  sisekommunikatsiooni võimalus
tele kaasa toob. Ühiskeelt näeb Kerge ühise osana rahvuse keelest 
kui idiolektide kogumist, mis moodustab tänapäeva eesti keele 
ühistuuma. Ühiskeele määravad lisaks muule ka üldhariduse sisu 
ja laad, erihariduse tüüpolukorrad ja  suhteliselt samane kokku
puude kunstitekstidega. Need on tegurid, mis on taustaks ka kooli 
keelekasutusele.

Lisaks määrab keelekasutuse, sealhulgas ka kooli oma, keele 
situatiivsetes variantides kasutatavad eripärad. Situatiivsetest va
riantidest on kirjutanud oma artiklites nii T. Hennoste (2000: 9 -  
56) kui ka K. Kerge (2000: 75-110), kasutades nii stiili, registri, 
koodi, žanri mõistet. T. Hennoste jagab tekstid suhtlusviisist läh
tuvalt kirjalikeks / suulisteks ja  redigeerituteks / spontaanseteks. 
Kõige suurem erinevus johtub sellest, kas keelekasutus on suuline 
või kirjalik. Situatiivse keelekasutuse määrab ära ka argise või 
ametliku suhtluse vahekord, mis tuleneb näiteks suhtlusrollidest, 
suhtluse eesmärgist, konkreetsest füüsilisest olukorrast jms 
(T. Hennoste 2000a: 46-53). K. Kerge jaoks (2000: 92) on regis
ter semantiline ruum ja olukeel või see mõõde, mis määrab kee
lendite olukorrad hõlmatuse ja kasutusväärtuse. Igatahes pole ta
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nõus kirjakeelt pidama registriks. Stiil on Kerge järgi üldises tä
henduses emotiivne info, sh konnotatsiooni vahend keelendite 
olukorrad hõlmatuse ja  kasutusväärtuse mõõde registriliselt mää
ratud tekstis; kood seostab tekstides registri ja  sotsiolekti või seob 
olukorraga muu keelevariandi, žanrit nimetab Kerge registriliselt 
määratud tekstitüübiks. (Kerge 2000: 75-110)

Mõlemad väidavad, et olukordade tüüpilisus kinnistab keele
vahendite valiku. Keelekeskkonnas kasvanule on see n-ö tekstide
ga ette antud. Stiilitunde neutraalne tase sõltub registrivahetuste 
sagedusest ajas. (Kerge 2000: 90) Ka Soome tekstiuurijate (vt 
Heikkinen jt 2000: 38) arvates sõltub keel suhtlusolukorrast. 
Suhtlusolukorrad erinevad, sest oluline on see, mis juhtub mingis 
situatsioonis, kes selles osalevad ja  millised on nende osalejate 
rollid? Need tegurid määravad registri. Registrid erinevad ka oma 
sisu poolest, kuid nad on alati kultuurisidusad.

Rakenduslikust aspektist kirjalikke tekste uurinud Vijay 
K. Bhatia räägib laiemalt tekstuaalsest kompetentsusest (textual 
competence), žanrilisest (generic competence) ja  sotsiaalsest 
kompetentsusest (social competence) (Bhatia 2004: 144-148). 
Tekstuaalne kompetentsus annab oskuse valida ja hallata lingvis
tilist koodi konteksti ja kogu taustsüsteemi arvestavalt. Žanriline 
kompetentsus on oskus suhelda erinevate tekstitüüpide vahendu
sel. Sotsiaalsest kompetentsusest kõneldes kasutab Bhatia ka ter
minit diskursuse kompetentsus (discursive competence), mis 
koos erialateadmistega moodustavad terviku, mida inimene vajab 
oma tööelus toimetulekuks.

Põhimõtteliselt oleks ka eesti koolihariduse ja emakeele ning 
tekstiõpetuse puhul põhjust kõnelda samadest kategooriatest.

Keel koolis ja kooliõpikutes

See, millist keelt koolis kasutatakse, on eelduseks ka õpilase stiili- 
ja  registritaju kujunemisele. Koolis õpitu määrab suuresti inimese 
keelekasutuse, aga ka suhtumise keelesse kogu eluks. Näiteks on 
koolitunni formaalsuse või mitteformaalsuse aste seotud ametliku 
suhtluse stiili mõistmise väljakujunemisega. Sama võib täheldada 
ka õpilaste kirjalikku keelekasutust iseloomustades. Martin Ehala
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ja Margit Raik on eesti keele kasutusvaldkondade seisundiuurin- 
gus (2003: 11-35) täheldanud, et koolis on suulise suhtluse osa
kaal väga suur ja suulisel vastamisel kasutab 46% õpilastest sageli 
slängi ja kõnekeelseid väljendeid. Selge on see, et selline kõne
keelsus kandub ka Õpilaste kirjalikesse töödesse, vähem ehk ema
keeletundides, aga neis ainetes kindlasti, kus keelekasutusele nii 
suurt tähelepanu ei pöörata. Uurimusest ilmneb, et ka tulevaste 
õpetajate emakeeleoskuse tase piirdub sageli vaid keskkoolis õpi
tuga ja gümnaasiumilõpetajat võib oma emakeeleoskuste poolest 
tulevasest õpetajatest vahel pädevamakski pidada. Küsitletud õpe
tajatest väidab 41%, et kirjalikes töödes nõuavad nad väga korra
likku ja normikohast keelt. Järelikult lepib eesti koolis üle 50% 
õpetajatest asjaoluga, et õpilased ei kasuta normikohast keelt. 
(Ehala, Raik 2003: 16-23; vt samas ka tabelid 5, 6)

Emakeele ja tekstiõpetuse kirjaliku töö üheks liigiks on kir
jand. Kuigi seda tekstiliiki kirjutatakse ehk enam keelenorme sil
mas pidades, sest normikohane keel on hindamisobjektiks, võib 
riigieksamikirjandite põhjal täheldada, et siingi on normikeele ka
sutamisel tõsiseid probleeme. Kui ühelt poolt mõjutab õpilasi ko
gu kooli keelekasutus, siis teisalt mõjutavad keelekasutust õpikud, 
mis fikseerivad normid ja  peaksid esitama tänapäeva eesti keele 
suundumusi ja tendentse. Ettekujutuse stiilist saab õpilane mitte 
ainult õpiku, vaid ka ilukirjanduse, meedia ning muu kirjaliku 
keele kaudu. Kõige selle põhjal peaks selgeks saama ka formaalse 
ja informaalse keelekasutuse vahekord.

Kuidas õpikud kirjalikku keelekasutust ja  stiili õpetavad? 
Esimene klassikaline kirjandiõpetuse käsitlus pärineb Karl Murult 
(1976). “Kiijandiõpetuse alused keskkooli vanemates klassides” 
annab ülevaate kirjandi kui tekstiliigi ülesehituse põhimõtetest. 
Sisult on see kirjaliku retoorika õpetus. K. Muru räägib argumen
tatsioonist ja  analüüsist, aga ka motodest ja  tsiteerimisest -  seega 
laiemalt intertekstuaalsusest. Stiilile ei pööra K. Muru otsest tähe
lepanu, kuid stiilivalikute õpetus on selles õpikus ometi olemas 
(nt Jaani ja  Jüri kirjandi võrdlus). See-eest on klassikaline stiili- 
õpik Mart Mägeri “Eesti keele õpik XI klassile” (1985), kus autor 
kasutab selliseid mõisteid nagu kirjakeel, funktsionaalstiil, isiku- 
stiil, tekstistilistika, stiilivarjund, stiiliviga, teksti sidusus jms ning
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rõhutab väljendusviisi seotust suhtlusolukorraga (1985: 3-7). 
Eraldi peatükk on õpikus pühendatud suulise ja  kirjaliku kõne 
erinevustele (Mäger 1985: 34-38).

Praegustest käibivatest õpikutest pühendab kirjandi stiilile 
olulist tähelepanu Martin Ehala õpik “Kirjutamise kunst” (2000). 
Sõnastuse viimistlemise alapeatükis hoiatab M. Ehala stampväl
jendite kasutamise eest, sina- ja  meie-мormis retooriliste pöördu
miste eest, aga ka nominaalstiili eest, mis on iseloomulik ametli
kule keelekasutusele. Arne Merilai jt “Poeetikas“ räägitakse ku
jundlikust keelekasutusest, keele poeetilisest rollist ja  poeetilisest 
stiilist (Merilai jt 2003: 23-39). Maaja Hage oma “Tekstiõpe
tuses” (2000) otsesõnu stiilist ei kõnele, kuigi stiiliõpetus on kau
de tema õpikutes kogu aeg olemas. Kuigi tekstiõpikutes pööra
takse teksti stiilile tähelepanu, tehakse seda pigem osutavana -  
mis on hea ja  mis on halb. Õigupoolest ei pöörata üheski õpikus 
tähelepanu sellele, et keelekasutus sõltub suhtlussituatsioonist.

Riigieksamikirjandite registrist ja stiilist

Riigieksamikirjandi hindamisjuhend fikseerib, et eksamikirjand 
on arutlev, mis näitab abituriendi suutlikkust analüüsida. 
(M. Hennoste 1998: 32) Märt Hennoste arvates seisab arutlev 
kirjand žanrilt kõige lähemal esseele, mis on kirjutaja isikupärast 
vaatenurka esitav tekst nii sisus, vormis kui ka stiilis (M. Hen
noste 1998: 26-27). Kuigi essees võib kasutada nii publitsistikale, 
ilukirjandusele kui ka teadusstiilile omaseid väljendusvahendeid, 
kasutatakse arutlevas tekstis valdavalt siiski publitsistlikku stiili, 
mille väljendusvahendid jäävad kirjakeele raamidesse. Arutlev 
kirjand peab olema sisult konkreetne, stiililt lihtne, tihe, elav, 
ühtne ja  täpne. Teksti stiili kujundamisel peab meeles pidama, et 
tekst tuleb kiijutada kirjakeeles, kõnekeelele iseloomulik sõnava
ra on lubatud vaid stiililisel eesmärgil. (M. Hennoste 1995: 41)

Riikliku Eksami- ja  Kvalifikatsioonikeskuse väljaandes 
“Eesti keel. Riigieksam 2003. Riigieksam 2004” nimetatakse rii
gieksamikirjandite tüüpvigu, milleks on muuhulgas “slängi põh
jendamata kasutamine; suulist kõnet iseloomustav üldsõnalisus
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(nt asi, panema, lööma jt) ja  liigne asesõnalisus (vt lk 24). Niisiis 
peaks kirjandi kirjutaja järgima normikohast kirjakeelt.

Suulise keelekasutuse ilminguid riigieksam ikirjandites

Artikli aluseks on 2003. aastal kirjutatud 200 riigieksamikirjandi 
analüüs. Olen jätnud vaatlusest kõrvale suulisele kõnele iseloo
mulike hääldusvariantide kandumise kirjalikesse tekstidesse (nt 
«Müf-partitsiibi lühenemine (-nd), mitmuse osastava muutelõpu 
-sid asemel -si, ka gi-lki-liite asukohavahetus sõna lõpusilpides) ja 
keskendunud suulise keele kahele iseärasusele. Esmalt vaatlen 
üldsõnu, mis oma olemuselt ei sobi kirjalikku teksti, ja  teiseks 
vaatlen üldisikulise sina-deiksise kasutamist.

Üldsõnad on suulises kõnes tavalised. Enamasti on selliste 
sõnade kasutus seotud kõnetempoga ja  suulise kõne spontaansu
sega. Suulises kõnes on kõige tavalisemad üldverbid, nt olema, 
tegema, minema, tulema, panema, jääma. ÜldnimisÕnadest on 
sagedasemad asi, aeg, töö, koht, värk. Üldsõnade rohkust seosta
takse sellega, et kiirel tekstitegemisel on üldise tähendusega sõna 
kergem kasutada kui konkreetset ja  täpsemat, aga teisalt on üld
sõnade suur kasutussagedus seotud suulise situatsiooni tüüpiliste 
joontega, mille puhul suhtlejad on samas aegruumi punktis. Sa
mas aegruumis hakkavad kaasa mängima žest, pilk, kõne all ole
vate objektide olemasolu suhtlussituatsioonis. (T. Hennoste 
2000b: 1356) Kõik eelnimetatud tegurid puuduvad aga kirjaliku 
keelekasutuse puhul. Seega peaks kirjalikus tekstis eelistama 
konkreetsete tähendustega sõnu. Riigieksamikirjandite analüüsist 
selgub, et üldsõnadest on kõige enam kasutusel substantiiv asi. 
Kahesajast riigieksamikirjandi kirjutajast kasutas üldsõna asi 39 
kirjutajat. Järgnevalt esitatud näitelausete kirjaviis on muutmata.

(1) Esimesed asjad, mis kodust lahkumisele mõtlema panevad, on töö,
palju raha, isiklik elamispind ja  sõbranna või armastatuga koos
elu. (100055)

(2) On asju, mis näivad esmapilgul andestamatutena (abort), kuid mil
lest saadakse üle, kui mõistetakse teist osapoolt. (178055)
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(3) Üldjoontes on sõda üks kõige kurjemaid ja halvimaid asju siin Maa
ilmas. Sellega kaasnevat massilisest tapmisest hullemat asja polegi 
olemas. (198046)

(4) Ilu ei ole ju paha asi. (288021)

(5) Arvan, et inimest mõjutavad kõige rohkem kaks asja: seadused ja
ühiskondlik arvamus. (288026)

(6) Armastus on as£ mida peab olema ja jätkuma kauaks. Eks see ar
mastus ole üks ilus asi küll. (469031)

(7) Kõigepealt aga tuleb selgusele jõuda, mis asj on sõda? (529026)

(8) Ilmselt seetõttu, et lihtsam on asju rusikatega kui mõistusega lahen
dada. (610034)

(9) Mis asj on kunst? Kunst on asi mida inimene teeb vaeva nähes. Me
ei tohiks unustada, mis asi on väärtkunst. (649103)

Eelnevatest näidetest (1-9) ilmneb, et asjaks võib nimetada pea 
kõike -  tööd, raha, armastust ja  kooselu armastatuga, aborti, sõda, 
ilu, kunsti jms. Tegelikult puudub neis lausetes igasugune vajadus 
sõna asi kasutamiseks. Laused saab hõlpsasti ümber sõnastada 
nii, et üldsõna asi jääks kõrvale. Üldsõnadest esinesid veel sõnad 
värk ja  jam a , kuid nende osakaal oli tühine (kumbki sõna esines 
kahes töös).

(10) Ennem seda olid tal elus esikohal sõbrad ja muu värk. (469074)
Mis värki siin aetakse? (529026)

(11) Sõda näitab, et midagi on ühiskonnas jama. (469075) kõik see on 
üks jama meile, kuna Euroopa Liit on avatud piiridega, seda nii 
inimestele kui ka kaubale. (940032)

Näib, et kiijandi kirjutajatele on selge, et sõnad värk ja jama ei sobi 
kirjalikku registrisse. Sõna asi puhul sobimatust ei tunnetata. Küsi
mus pole niivõrd üksiksõnades, kuivõrd üldises tajumatuses, milli
ne sõnavara on kirjaliku registri puhul võimalik ja  milline mitte. 
Sõnaloendite koostamine õpetamiseks pole muidugi lahendus.
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Smfl-deiksise kasutamisest

Üldisikuline sz/za-deiksis on maailma keeltes laialt levinud. Seda 
on nimetatud sina geneeriliseks või impersonaalseks kasutami
seks. Geneerilise sinaga viidatakse eesti keeles tavaliselt kõnele
jale endale, kuid sellisel viisil, mis haarab kuulaja otsekui kaasko- 
gejaks, samasuguse kogemuse subjektiks kui kõneleja (Pajusalu 
1999: 54-57). Renate Pajusalu teeb üldistused vestlusanalüüsile 
toetudes, tegelikult on samad nähtused ka eesti kirjalikus tekstis. 
Geneerilise sinaga on tegelnud ka Soome keeleuurijad (Seppänen
2000, Ojajärvi 2000, Kuiri 2000). EKG 1995 (lk 70) järgi võib 
ainsuse 2. pööre väljendada ka üldisikut, s.o seda, et subjektisi
kuks on kes tahes inimene, kuigi tavaline on, et subjektisikuid on 
üks ja see on identne kuulajaga, sina on hakanud funktsioneerima 
nn sz>ja-passiivina. Nähtus on soome keeles üldisem, kuid ka eesti 
keeles võib selliseid muutusi märgata. Soome sä-passiiviga on lä
hemalt tegelema hakatud hiljuti, sest tegemist on nähtusega, mis 
on keeles hakanud levima viimastel kümnenditel. Soome sä-pas- 
siivi taustaks on kõnekeel. Näiteks järgnev lause on tüüpnäide 
soome sä-passiivi kasutuse kohta.

Kun sä ajat formulaa, sä et ajattele mitään muuta. (Ojajärvi 2000:
19)

Selline sä-passiivi üldistumine soome keeles on tekitanud vasta
kaid arvamusi. Mõned peavad seda normaalseks nähtuseks, mõ
ned inglise keele mõjuks, millega tuleb võitlusse asuda. Sä-vasta- 
sed leiavad, et sä on liiga osutav-otseütlev ja  võib puudutada kuu
lajat otseselt. Üldiselt eeldab soome keele passiiv inimest kui te
gijat. Valed passiivi kasutused võivad viia väärtõlgendusteni 
(Tempakka jt 2005: 14-17). Sa-passiivi puhul on tavaline, et ül- 
distatakse oma vaatepunkt ja üritatakse lõhkuda piire kõneleja- 
kuulaja vahel: kõneleja näib võivat öelda, mida sa peaksid tegema 
või tundma. Jussi Ojajärvi peab seda keeleliseks imperialismiks, 
mis esitab kõnelejat kangelasena, kes arvab teadvat, kuidas teised 
maailmas elama peaksid. (Ojajärvi 2000: 19).

Kui kirjalikus tekstis kasutada ainsuse 2. isikut, tähendab see 
tavaliselt subjektisiku -  lugeja poole pöördumist. Ometi leidub
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riigieksamikirjandites ka teistsugust ainsuse 2. isiku kasutamist. 
Kelle nimel siis kirjutatakse, kelle poole pöördutakse ja mis on sa 
kasutamise eesmärk?

(12) Ja kui seesama asi, mis teistele on sündinud, sulle enesele kaela tu
leb, on see hoopis teine asi. (388041)

(13) Kuidas sa suhtud ümbritsevasse, sinu mõttemaailm -  kõik see kuju
neb välja varases noorukieas kodus. (469035)

(14) Kui sa soovid üldse kuhugi oma elus jõuda, pead sa iga hinna eest 
edasi trügima. (469035)

(15) Kuidas sa ikka elad, kui su sissetulekuallikas ära kaob. (720037)

(16) Isegi sellisel juhul, kui su ideed jäävad teistele mõistmatuks, ei 
mõisteta sind hukka. (839012)

Eeltoodud näidetest (12-16) selgub, et geneerilise sa kasutamise 
puhul jääb selgusetuks, kelle positsioonil kirjutaja on ja keda ta 
on pidanud silmas teksti lugejana. Üldisikuline sina ei sobi kirja
likku teksti. Vaatamata sellele on sina-isikut kasutanud 47 riigi
eksamikirjandi kirjutajat, st pea neljandik õpilastest ei taju ainsuse
2. pöörde stiililist sobimatust kirjalikku teksti.

Eelnevale lisaks on ainsuse 2. isikut kasutatud ka oleviku im
peratiivis -  kokku kuus kirjutajat. Imperatiivi suhtluseesmärk on 
taotluslik -  püütakse kuulajat tegevusele õhutada või sundida. Te- 
gevussituatsioonis mitteosalevale isikule, nagu see on kirjalikus 
suhtluses tavaline, pole põhimõtteliselt võimalik otsest käsku anda.

(17) Vali kleit, mis peab vastu su lõpetamise, olgugi, et ta ei ole nii uhke, 
kui sa seda soovisid. (531011)

(18) Niisiis, kaalu enne pikalt sellise tähtsa otsuse tegemist. (019013)

Näited 17, 18 annavad aga otsese käsu. Ka kontekstist ei ilmne, 
kes peaks asuma käsku täitma. Seega on eksitud kirjalikule keele
kasutusele omaste stiilivõtete vastu.
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Kokkuvõte

Lisaks kõnekeele morfoloogilistele joontele kirjalikus tekstis on 
ametlikku kirjakeelsesse teksti, nagu riigieksamikirjand seda ole
ma peaks, lisandunud üldise tähendusega sõnavara ja  konstrukt
sioone, mis selgelt viitavad suulisele keelele. Suulisuse ja  kirjalik- 
kuse vahekord on seotud kõigepealt formaalse / mitteformaalse 
vahekorraga. Riigieksamikirjand peaks olema formaalne kirjalik 
tekst. Praeguste õpilaste kirjaliku keele registri-ja stiilitunnet mõ
jutavad Internet ja meilisuhtlus, kus suulise kõne ilmingud kirju
tatud keeles on iseenesest mõistetavad. Riigieksamikirjanditest 
võib märgata, et suureneb stiili ja registri valikuga seonduvate vi
gade hulk. Ka ei pöörata kooli tekstiõpikutes tähelepanu sellele, et 
geneeriline sina on kirjakeele registrisse sobimatu. Ei õpetata ka 
seda, et üldsõna asi tuleb asendada mõne konkreetse tähendusega 
sõnaga. Kõike ei pea ega saagi õpetada, aga õpilaste kirjalikest 
töödest ilmneb üha enam, et kirjakeele ja  argikeele piire ei tunne
tata. Registri ja  stiilitaju on palju rohkemat kui pelgalt slängi tun
nused. Õpilaste kirjaliku keele registri- ja  stiilitunnet pole siiani 
uuritud, aga tegelikult peaks nähtust uurima, sest laiemalt on see 
siiski küsimus funktsionaalsest kirjaoskusest. Eri registrite ja  stii
lide tajumatus on probleem tööelus -  teadagi on üha enam ja 
enam ameteid seotud kirjaliku keelekasutusega. Registri ja  stiili 
õpetamisel ei saa piirduda loetelude ja  näidetega sellest, mis on 
hea, mis halb. Kool peaks andma ettevalmistuse suhtluseks kirja
likus normikeeles, vastasel juhul suureneb tulevikus nende tööta
jate hulk, kelle jaoks pole argikeelsus stiiliviga.
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1. Sissejuhatus

Eesti murrete korpus on kõiki eesti murdeid sisaldav elektrooni
line tekstikogum, mida Tartu Ülikooli ja  Eesti Keele Instituudi 
koostöös on koostatud alates 1998. aastast. See koosneb foneeti
lises transkriptsioonis murdetekstidest, lihtsustatud transkriptsioo
nis tekstidest morfoloogiliseks ja  süntaktiliseks analüüsiks (mur- 
dekorpuse transkriptsiooni kohta vt nt Lindström 2004, 2005) 
ning morfoloogiliselt märgendatud tekstidest. KÕigi tekstide koh
ta on olemas ka lindistus, mille põhjal transkriptsiooni on kontrol
litud. Suurem jagu lindistusi on praeguseks olemas ka digitaalsel 
kujul. Murdekorpus koosneb seega autentsetest murdetekstidest. 
Murdekorpuse põhjalikumat kirjeldust ja varasemat seisu vt Lind
ström jt 2001, Lindström, Pajusalu 2003, Lindström 2004, Lind
ström 2005.

Murdekorpusesse lisandub tekste igal aastal ca 100 000 sõna, 
eesmärk on jõuda vanemate tekstidega (lindistatud 1960.-1970. 
aastatel) vähemalt 1 miljoni tekstisõnani. 2006. aasta jaanuaris oli 
murdetekste foneetilises transkriptsioonis sisestatud üle 700 000 
sõna.

Põhirõhk on viimastel aastatel olnud murdetekstide morfo
loogilisel märgendamisel. Märgendamiseks on kasutatud abipro
grammi Mark. Märgendatud tekstid on xml-formaadis ja need on 
loetud MySQL-andmebaasi, mida on võimalik kasutada Interneti 
kaudu (www.murre.ut.ee — > otsing), andmebaasist otsimiseks vt 
juhiseid Lindström 2005. Praegusel hetkel on kasutusel kaks ot
singumootorit, millest esimene (search.php) võimaldab detailse-

http://www.murre.ut.ee
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Joonis 1. Murdekorpuses esindatud murrakud veebruaris 2006

mat analüüsi koos kontekstiga, milles otsitav sõna/vorm paikneb, 
ning teine (search2.php) lisab ka statistikat. Andmebaasi on prae
guseks laetud umbes 234 000 märgendatud tekstisõna. Iga teksti
sõna puhul on märgendatud järgmised väljad:
• SNE: sõne originaalkujul, nii nagu see tekstis esineb;
• MSN: märksõna kirjakeelestatud kujul (kasutatud kirjakeele or

tograafiat, kaotatud on vokaalharmoonia). Kui kirjakeeles on 
sama tüve ja tähendusega sõna olemas, on märksõnana esita
tud kirjakeelne sõna;

• FRA: fraas, märgendatud fraasistunud ühendite puhul, nt ühend-
ja väljendverbide puhul;

• TAH: tähendus. Tähendus esitatakse ainult siis, kui see erineb
kirjakeelest või kui kirjakeeles vastav sõna puudub;

• SLK: sõnaklass. Sõnaklassid ja nende lühendid on esitatud tabe
lis 1;

• MRF: morfoloogiline info muutevormide kohta;
• KHK: kihelkond, millest sõne pärit.
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2. Murdekorpuses kasutatud sõnaklassid

Morfoloogilisel märgendamisel on esimeseks tööks sõnade klassi
fitseerimine sõnaliikidesse.

Sõnaliike määratletakse tavaliselt sõnade morfoloogilise ja 
süntaktilise käitumise alusel, aga ka semantika alusel. Morfoloo
gilise käitumise poolest vaadatakse, milliseid lõppe ja  tunnuseid 
võib sõnale lisada (nt verbile saab lisada aja, kõneviisi, arvu ja isi
ku tunnused, adjektiivile aga näiteks käände, arvu, komparatsioo
ni tunnuse). Süntaktilise käitumise poolest vaadatakse, kas sõna 
võib lauses olla iseseisva lauseliikmena või mitte ning missuguses 
süntaktilises funktsioonis ta lauses prototüüpselt on. Näiteks subs
tantiiv on lauses tüüpiliselt argumendi peasõna (nt Mees läks met
sa), adjektiivi kasutatakse aga tüüpiliselt substantiivi modifitseeri- 
jana (nt Paks mees läks metsa), adverbi aga adjektiivi või adverbi 
modifitseerijana (nt väga ilus, väza valusasti) (vt nt Schächter 
1985, Hengeveld 1992, Anward 2001).

“Eesti keele grammatikas” (EKG I) eristatakse sõnaliike tä
henduse alusel (täistähenduslikud ja  mittetäistähenduslikud sõna
liigid), süntaktilise iseseisvuse alusel (iseseisvad sõnad, mis või
vad esineda üksi lauseliikmena, ja  mitteiseseisvad sõnaliigid, mis 
ei esine lauseliikmena) ning morfoloogilise muutumise alusel 
(muutuvad ja  muutumatud sõnaliigid) (EKG I: 14-41). Selle jaotu
se alusel eristatakse eesti keeles 12 sõnaliiki.

Keele kirjelduses eristatud sõnaliikide süsteem ei pruugi aga 
olla piisavalt eristav ja  piisavalt selge praktiliste eesmärkide saa
vutamiseks. Et eristada n-ö keelesüsteemi sõnaliike (mida esindab 
EKG) konkreetsel eesmärgil loodud sõnaliikidest, nimetame vii
maseid sõnaklassideks. Sõnaklasse saab vajadusel lisada ja vä
hendada, sõltuvalt uurija eesmärgist ja  vajadustest.

Murdekorpuse puhul on sõnaklasside määratlemisel olnud 
põhieesmärgiks teha selline klassifikatsioon, mis ühelt poolt oleks 
murdekeele uurijale võimalikult arusaadav ning piisavalt detailne, 
teiselt poolt aga morfoloogilise märgenduse tegijatele piisavalt 
selgete piiridega. Seega oleme üritanud eristada sõnaklasse, mis 
küllalt hõlpsalt eristuvad (nt küsivad-siduvad sõnad eristuvad sel
gelt muudest /?ro-sõnadest), teiselt poolt aga leppinud teatava hä
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gususega seal, kus piire on raske tõmmata -  näiteks adverbi eri 
liikide vahel on vahetegemine praktikas kaunis keeruline.

Morfoloogilise märgendamise aluste väljatöötamisel oleme 
osalt lähtunud EKIs tehtud Hargla murraku morfoloogilise andme
baasi eeskujust (vt http://www.eki.ee/dict/hargla/). Selle põhju
seks oli esialgne idee, et need andmebaasid peaksid olema ühita
tavad ning seetõttu peaksime kasutama samu märgendeid. Esialg
se märgendite süsteemi võtsimegi sealt üle, ent sellesse tuli teha 
üksjagu muudatusi. Kui Hargla murraku andmebaas sisaldab pea
miselt üksiksõnu, siis murdekorpuses on tegu pikkade suuliste 
tekstidega. Paratamatult tuleb arvestada suulise kõne eripäraga: 
leida lahendus, kas ja  kuidas märgendada poolikuid sõnu, üneeme 
(ee, ää), diskursuspartikleid (noh, mh, jajah jne). Murdekorpuse 
jaoks oleme EKIs kasutatud liigitust detailsemaks muutnud ning 
lisanud suulise kõne eripärast tingitud sõnaklasse (diskursuspar- 
tikkel, suhtlussõna; aluseks on Hennoste käsitlus suulise kõne sõ
naklassidest, vt nt Hennoste 2002). Hargla andmebaasist oleme 
üle võtnud aga märgendid mõningate grammatiliste üksiksõnade 
jaoks. Nii käsitleme omaette sõnaklassina verbi juurde kuuluva 
eitussõna (ei, es, mitte, ühti jne; märgend Mn), samuti võrdlus
sõna liitsuperlatiivis (kõige ilusam', märgend Ms). Hargla andme
baasi eeskujul saavad omaette sõnaklassi märgendi ka adjektiiv 
komparatiivis (ilusam; Ak) ja adjektiiv superlatiivis (ilusaim; As). 
Tagantjärele tarkusena võib öelda, et see langeb meie üldisest 
süsteemist siiski välja ning tekitab segadust märksõnastamisel (nt 
kas märksõna panna noor või noorem). Hargla andmebaasi eesku
jul eristame omaette sõnaliigina ka abiverbi (Va) liitajavormides, 
piirdudes siiski vaid olema-verbiga (nt oli läinud, on tehtud). See 
on osutunud vajalikuks andmebaasist liitajavormide (täis-ja  enne
mineviku) ülesleidmisel -  liitajavormides kasutatavad partitsiibid 
mingit spetsiaalset märgendit ei saa (vaid märgendid nud, tud).

Hargla murraku andmebaasi sõnaklasside süsteem esindab 
eesti traditsioonis sõnaliikide varasemat, EKG-eelset käsitlust: siin 
ei eristata erinevaid adverbitüüpe (täistähenduslik adverb, mo- 
daaladverb, proadverb, afiksaaladverb jne). Oleme lähtunud sõna
klasside määratlemisel loomulikult ka EKG ja EKKi sõnaliikide 
süsteemist. Nii eristame EKG ja EKKi eeskujul tavalistest leksi

http://www.eki.ee/dict/hargla/
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kaalsetest adverbidest proadverbe ning afiksaaladverbe. Võrreldes 
EKG ja EKKga on murdekorpuse sõnaliikide süsteemis siiski mõ
ningaid muudatusi.

Iseseisvate täistähenduslike sõnaliikide puhul oleme erista
nud näiteks pärisnime muudest nimisõnadest, kuigi nad käituvad 
nimisõnadega nii morfoloogiste tunnuste ja  lõppude lisandumise 
kui ka süntaktilise funktsiooni mõttes ühtemoodi. Tekstis eristub 
pärisnimi aga selgelt ortograafiliselt (ka murdekorpuse lihtsusta
tud transkriptsioonis kasutatakse suurt algustähte), samuti võib 
uurijatel olla spetsiifiline huvi pärisnimede vastu. Seega tundub 
pärisnimede eristamine muudest nimisõnadest mõistlik ja  vajalik. 
Sama on tehtud ka Hargla murraku andmebaasis.

Mittetäistähenduslike sõnaliikide hulgas oleme teinud muu
datusi veelgi enam.

Pronoomenite sõnaliigi oleme teinud tükkideks selle alusel, 
mis sõnaliiki kuuluvat sõna see asendab: prosubstantiiv (nt see, 
tema, mina), proadjektiiv (nt selline, sihuke, niisugune), pronume- 
raal (nt mitu; kahjuks märgendusprogrammi ebatäiuslikkuse tõttu 
on praegu märgendatud kategooriasse Muu). Selline jaotus on 
olemas ka EKGs, ent pronoomenite sõnaliigi sees. Samasse see
riasse kuulub ka proadverb, mis on ka EKGs omaette sõnaliigina 
esitatud (nt siin, seal, nii, siis).

Omaette sõnaklassina on murdekorpuses käsitletud küsisõna 
(märgend Intr), mis hõlmab nii interrogatiiv-relatiivpronoomeni 
(kes, mis) kui ka muud interrogatiivid (kas, vÕ(i), kus, millal, mis
sugune jne), seda nii küsisõnalises kui küsivas-siduvas funktsioo
nis. Küsivad-siduvad sõnad on muudest pro-sõnadest hõlpsalt 
eristatav sõnaklass, millel on ka üsna selged kasutamistingimused 
(paikneb küsilause või kõrvallause algul). Nende eristamine sõna
klassina võimaldab korpusest hõlpsamini otsida küsi-ja  kaudküsi- 
laused, samuti relatiivlauseid.

Katse suulise kõne partikleid integreerida eesti keele sõnalii
kide süsteemi on teinud Tiit Hennoste (2002). Hennoste soovitus
te põhjal oleme loobunud hüüdsõna (interjektsiooni) kategooriast 
ning eristanud selle asemel diskursuspartikleid (Par; siia hulka 
kuuluvad ka modaaladverbid), onomatopoeetilisi sõnu (Ono, nt 
auh-auh, soll-soll) ja  suhtlussõnu (Suht, nt tere, aitäh).



Liina Lindström j t 159

Hüüdsõna on muudest sõnaliikidest tavaliselt eristatud selle 
põhjal, et ta võib üksi moodustada lause, väljendada terviklikku 
situatsiooni. Seda on peetud n-ö roctf-kategooriaks (vt Anward 
2001). Näiteks Oh! võib moodustada omaette lause või tervik- 
situatsiooni vastusena küsimusele Kas sul on artikkel juba lõpeta
tud? Enam-vähem sama annab vastusena edasi ka näiteks eitus- 
partikkel ei. Üksi võivad vähemalt suulises vestluses lause moo
dustada aga ka teised sõnaliigid, näiteks väga omane on see ad
jektiividele: Jube! Kohutav! Suurepäranel Praktikas on sageli ras
ke selle omaduse alusel eristada interjektsioone muudest muutu
matutest sõnadest, sest spontaanses kõnes on hulk muutumatuid 
sõnu, mis võivad käituda nii interjektsioonina kui ka modaal
adverbina. Üheks selliseks on näiteks hesitatiivne noh, mis sageli 
ei seostu muu kontekstiga ning mida kasutatakse pausitäitjana, ent 
vahel siiski annab edasi mingit modaalset tähendusvarjundit ning 
funktsioneerib pigem modaaladverbina: 7eibci muiduk'k'i ja  siss 
noh peenet leibä ka kiidsät't'i (HAR); siis veel veikke poisikke 
noh esimest kord näind koa (JUU).

Seega on kategooriat Par (diskursuspartikkel) kasutatud kor
puses väga ulatuslikult: siia hulk kuulub hulk hüüdsõnu ning mo
daaladverbid, mis sageli on samad sõnavormid. Kuna süntaktili
selt ei ole tegemist lauseliikmetega, vaid üldlaienditega, siis tun
dub selline lahendus olevat sobiv.

Tabel 1. Morfoloogilisel märgendamisel eristatud sõnaklassid 
ja nende lühendid

Sõnaklass Lühend Näited, kommentaarid

Substantiiv S kas’s

Pärisnimi H Jüri, Pärnumaa
Verb V ostma, v.a olema abiverbina

• Abiverb Va ainult o/ema-verbi vormid liitaegades: 
o li läinud

Adverb Adv täna, ilusasti

• Afiksaaladverb Adva ühendverbi koostisesse kuuluvad 
adverbid, nt välja (mõtlema)

Numeraal

• Põhiarvsõnad Nump kaks
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Sõnaklass Lühend Näited, kommentaarid

• Järgarvsõnad Numj teine

Adjektiiv A vana

• Adjektiiv komparatiivis Ak vanem

• Adjektiiv superlatiivis As vanim

Pro-sõnad

• Prosubstantiiv ProS see, too, tema, mina

• Proadjektiiv Pro A niisuke, sihuke

• Proadverb ProAdv siin, seal

Kaassõnad

• Postpositsioon Post maja taga

• Prepositsioon Pre pärast sööki

Diskursuspartiklid Par no, noh, oh, nagu, ikka

Suhtlussõnad Suht aitäh, palun, tere

Onomatopoeetilised sõnad Ono mürts, soll-soll

Küsisõna Intr
kas, relatiiv-interrogatiivpronoomenid 
kes, kelle, keda, mis jne, küsivad- 
siduvad adverbid miks, millal, kus jne

Konjunktsioon Konj nt ja, sh piiripartiklid
Eitussõna liitvormides Mn ei ole mitte, üh ti
Võrdlussõna liitsuperlatiivis Ms kõige ilusam

Muud Muu ei oska määrata või ei sobi ühessegi 
eespool toodud sõnaklassi

Määramata X ei ole võimalik määrata 
(poolikud sõnad)

Tabelis 2 on esitatud andmed selle kohta, kui palju on mär
gendatud teksti hulgas esindatud erinevatesse sõnaklassidesse 
kuuluvaid sõnesid. Teistest selgelt enam on verbejä  substantiive. 
Väga suur on ka prosubstantiivide, proadverbide ja sidesõnade 
osakaal -  selle põhjuseks on ilmselt teksti suulisus. Teksti suuli
susest on tingitud ka diskursuspartiklite suur osakaal.

Palju on murdetekstides kasutatud eitussõnu. Raske on öelda, 
kas selle põhjuseks on eestlaste suur eituselembus või mitmest 
eitussõnast koosnevad eituskonstruktsioonid, mis on levinud eriti 
eesti läänepoolsemates murretes (nt killel ess ole maad 'mette siit 
'Atla külast 'antti, KHK), igal juhul on üllatav, et vaid mõnest 
liikmest koosnev sõnaklass tekstides nii sagedasti esineb.
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Tabeli lõpuosast leiame võrdlussõna, mida on kasutatud 130 
korral, omadussõna ülivõrdes pole aga murdetekstidest üldse lei
da. See näitab kujukalt, et murdekeelele on iseloomulik just ana
lüütilise ülivõrde kasutamine (nt pohja tuul oli ikka keige äge- 
damb, JÕE).

Kategooria X sisaldab peamiselt poolelijäänud sõnu ja  tund
matuid sõnu, mida pole võimalik ühegi sõnaklassiga seostada. 
Kategooria Muu alla on koondatud juhtumid, mis ei mahu ole
masolevasse sõnaklasside süsteemi. Põhiosa sellesse kategoorias
se kuuluvatest sõnadest on sõna mitu kasutusjuhtumid, sest tehni
listel põhjustel pole praegu märgendusprogrammis sõnaklassi ase- 
arvsÕna (pronumeraal), kuhu mitu peaks kuuluma.

Tabel 2. Sõnede hulk sõnaklasside kaupa 
murdekorpuse andmebaasis veebruaris 2006

Sõnaliik Märgendatud sõnu Osakaal (%)

Verb 46754 20,0

Substantiiv 41390 17,7

Prosubstantiiv 26347 11,2

Konjunktsioon 25276 10,8

Proadverb 20745 8,9

Adverb 17151 7,3

Diskursuspartikkel 15928 6,8

Adjektiiv 6707 2,9

Eitussõna 5115 2,2

Määramata 4718 2,0

Afiksaaladverb 4673 2,0

Postpositsioon 3867 1,7

Küsisõna 3853 1,6
Pärisnimi 3240 1,4

Põhiarvsõna 2809 1,2
Abiverb 2319 1,0
Proadjektiiv 1423 0,6
Adjektiiv komparatiivis 641 0,3
Prepositsioon 433 0,2
Järgarvsõna 338 0,1
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Muu 211 0,1
Võrdlussõna 130 0,1
Onomatopoeetiline sõna 126 0,1
Suhtlussõna 54 0,0
Kokku 234248 100,0

3. Sõnaklassid, grammatikaliseerumine ja leksikaliseerumine

Kuna keel on pidevas muutumises, ei ole sugugi lihtne leida sobi
vat sõnaklassi kõigile sõnedele, ükskõik kui täiuslik sõnaklasside 
süsteem ka ei tunduks.

Morfoloogilise märgendamise käigus on kõige keerukamaks 
küsimuseks osutunud mitte niivõrd murdekeele arhailisus, kui
võrd keele varieerumine ja  muutumine: grammatikaliseerumine ja 
leksikaliseerumine. Seda eeskätt seoses sõnaklasside määratlemi
sega. Kõige sagedasem küsimus, millele teksti märgendaja peab 
vastama, on: kas murdes X on sõnavorm Y pigem substantiiv või 
adverb?

3.1. Substantiiv või adverb ajamäärusena

Kõige sagedasem probleem märgendamisel on seotud ajamääruste
ga, täpsemalt mõningate substantiivide kasutamisega ajamäärusena. 
Substantiivid nagu öö, päev, kevad, sügis, talv, suvi, hommik, Õhtu 
jne on kõige sagedamini kasutuses just ajamäärusena, seejuures on 
sageli tegemist ka selle substantiivi erandliku vormiga.

Näiteks öö kõrval esineb väga sageli ajamäärusena vorm 
ööse-öösse, öösi-öössi, nt päävä ol'i seppa+baeas öös 'se 'tehti 
puu+'särkka (JUU), tunnõ 'üttegi 'raskust ei iiüse ei päivä 
(KAM). Kui ajamääruse moodustab sõnaühend, kasutatakse ena
masti öo-sÕna, sie olli sääl ütte üü üleven (HLS), tõsõ üii oVli rihi 
tõsõ üü oll'i nii kotti+ 'däitmine (RÕN). ööse-öösi eristub muust 
paradigmast, ka kasutuses on näha erinevusi, niisiis on tegu sel
gelt adverbistunud sõnavormiga. Mõnikord aga võib ka ööse-öösi 
saada täiendeid nagu substantiiv: saa õi 'maada tu и 'üüse ei 
(Lääne-Setu), ee rüi о Ind pruut+paari pääl (.) esimese 'öösse ma
gada (KÄI). Praegu on ööse-öösi märgendatud siiski alati adver
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biks. Sõnade öö ja  ööse kohta on ilmumas artikkel Eva Velskrilt 
(Velsker, ilmumas).

Samamoodi käituvad ka paljud muud ajaväljendid. Sõna 
päev puhul on läänepoolsetes murretes adverbistunud tugevas ast
mes vorm 'päeva ‘päeval’: kohe pdävä oVi seppa+baeas (JUU), 
tunnõ 'üttegi 'raskust ei 'üiise ei päivä (KAM), pääva 'kuivast 
sääl ära=ja (PHL). Tõenäoliselt on tegemist vana essiivi vormiga 
(< päivänä), mis on adverbistunud. Selle sõna puhul tundub, et 
ajaväljendid, milles on lisaks sõnale päev ka täiend, käituvad 
morfoloogiliselt substantiivina regulaarselt ning on tüüpiliselt ge
nitiivis: ja  siiss teise pääva (.) meid aetti 'jälle 'sönna (KHK).

Ajaväljendite interpreteerimise mingisse sõnaklassi kuulu
vaks teeb keerukaks see, et pole alati selge, mis käändes mingit 
ajaväljendit kasutatakse, sellest tulenevalt kas tegu on adverbistu
nud kasutusega või substantiiviga. Näiteks mis käändes on sõna 
õhtu-õhta ajamäärusena: kudust öhta tule tule valgel (PHL).

Tavaliselt on ajaväljendid kas genitiivis, nt jahh tõise päevä  
kolmanda päevä 'tui'li 'perrä (RÕN), nominatiivis, nt mina pole 
see aeg küll näin (PHL) või adessiivis, nt ühel korral neid sai 
soolat 'rohkem (PHL). On ka juhtumeid, kus on võimatu vormi 
tuvastada, sest nimetav ja  omastav kääne langevad kokku: sääl 
siis maamehed käisid 'ikka hommigu 'vastas kaa (PHL). Variee
rumine toimub ühe murde sees väljendite kaupa, aga mingil mää
ral ka murrete vahel.

Laiemalt on tegemist ajaväljendite leksikaliseerumisega aja- 
määruslikus kasutuses: grammatiline seos tüve ja  käändelõpu va
hel on ähmastunud ja  muutunud ebamääraseks (käänet pole või
malik määrata), vorm on sageli muust paradigmast eemaldunud, 
sõnet interpreteeritakse tervikuna, mitte analüütiliselt (vt nt Leh
mann 2002). Põhjuseks on võib pidada selle sõnavormi sagedast 
(peamist) kasutamist just selles funktsioonis.

3.2. Substantiiv või kaassõna

Kaassõna on suletud sõnaklass, millel on selge grammatiline 
funktsioon ning mis kuulub nimisõna juurde. Siiski ei ole kaas
sõnade hulk mingi väga kindlate piiridega sõnade kogum, sest
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grammatikaliseerumisprotsessi tulemusena võib sinna pidevalt 
uusi sõnu lisanduda. Kaassõnade peamine tekkeallikas on subs
tantiiv, aga ka mõningad verbivormid (verbivormide kaassõnastu- 
mise kohta eesti keeles vt Uuspõld 2001). Üheks oluliseks ruumi 
väljendavate kaassõnade allikaks on kehaosade nimetused (Heine, 
Claudi, Hünnemeyer 1991: 217, eesti ja  soome keele kohta vt 
Ojutkangas 2000), aga ka muud. Kaassõnade loend võib eri mur
retes olla erinev ning seetõttu on märgendajal aeg-ajalt väga kee
ruline otsustada, kas tegemist on kaassõna või nimisõnaga.

Kaassõna võib pidada n-ö valmisolevaks kaassõnaks, kui ta 
seostub vabalt väga erinevate substantiividega ning kaassõnale ei 
saa lisada täiendeid. Piir ei ole alati selge, kui substantiivi ja kaas
sõna vahel toimib osa-terviku seos nagu näites sääl tuu tõse tii 
veeren miss jõe  puul't lätt (HAR): teel on tõesti olemas veer, see
ga siin ei pruugi sõna veeren pidada kaassõnaks. Lisaks saab 
ühendis tii veeren tõenäoliselt laiendada sõna veeren omadussõ
nalise täiendiga (tii tõsõn veeren) -  ka see näitab, et veeren kuu
lub siin veel nimisõna paradigmasse (murdekorpuses küll ühtki 
sellist näidet polnud). Näidetes olli küll tönni kaivo veeren rian 
(TRV), paa veeren ‘paja ääres’ (VÕN) on ilmselt aga teatav se
mantiline pleekimine toimunud ning kasutus on samasem kaas- 
sõnalisele kasutusele.

Samamoodi võib näites mere ääres oid üks 'väikkene maea 
(PHL) sõna ääres pidada substantiiviks, sest merel on äär: seman
tilist pleekimist ning tähenduse abstraktsemaks muutumist ei ole 
selles näites näha. Samas ei saa sõnale ääres lisada tõenäoliselt 
omadussõnalist täiendit (vähemalt murdetekstides pole). Ka tä
henduse poole pealt vaadatuna ei väljenda neil juhtudel ääres- 
vorm niivõrd mitte kohta, kui juures- või lähedalolekut. See-eest 
näites kaa sii sii 'Elda+maa ääres sääl maa ole käind (KHK) on 
ühendi Eldamaa ääres ainukeseks tähenduseks, et keegi on käi
nud Eldamaa lähedal -  sõna ääres siin hakanud substantiivi äär 
tähendusest kaugenema. Uus tähendus annab tunnistust kaassÕ- 
nastumisest.

Kui veeres ja  ääres on kirjakeeleski tuntud kaassÕnastumise 
juhud, siis perrä on vaid lõunaeesti murretes kasutusel olev kaas
sõna. Selgelt väljakujunenud kaassõnana funktsioneerib perrä
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järgmistes näidetes: lät's'ivä siss leevä perrä (SE), lät's' imä per
rä (PSE), lät's'ivä kas's'ikkösöga 'mÕtsa puijõ perrä (PSE). Sama 
sõnavorm on kasutuses ka (afiksaal)adverbina: jahh töise päevä 
kolmanda päevä 'tul'li perrä (RÕN). Näites lei pin'i jala perrä 
‘lõi peni jala pihta’ (SE) võiks sõna 'perrä tõlgendada aga pigem 
kui illatiivivormi substantiivist perä, kogu fraasi tähendus oleks 
umbkaudu ‘lõi peni jala tagaossa’.

4. Kokkuvõte

Esitasime artiklis ülevaate eesti murrete korpuse märgendamisest 
ning märgendamisel kasutatud sõnaklassidest. Praeguse korpuse 
põhjal on juba võimalik teha uurimusi eesti murrete grammatika 
(eriti morfoloogia) kohta.

Vaatlesime artiklis ka mõningaid sõnaliigiprobleeme, mis on 
seotud substantiivide sagedaste vormidega. Üldiselt on eesti keele 
sõnaliikidesse jagamine olnud suhteliselt vormikeskne. See eel
dab paradigma olemasolu, meil peab olema eelteadmisi selle koh
ta, kas ja kuidas sõna muutub. Tegelikes tekstides on pilt selline, 
et neid täisparadigmasid meil tekstist leida ei ole võimalik, meil 
on vaid üksikud sõnavormid, mida kasutatakse mingis kindlas 
süntaktilises funktsioonis (nt substantiivid ajamäärusena jne). Kui 
jätta kõrvale morfoloogia ning läheneda sõnaliikidele süntaksi ja 
semantika poole pealt, torkavad silma hoopis teatud sõnade teatud 
tähenduses ja funktsioonis kasutatavad kindlad vormid. Keele 
muutumise käigus võivad need vormid leksikaliseeruda või gram- 
matikaliseeruda.

Leksikaliseerumine ja  grammatikaliseerumine ongi praegu 
need teemad, mida murdekorpuse tegijad oma magistri- ja  dokto
ritöödes enim käsitlevad. Eva Velsker uurib doktoritöös ajaväl- 
jendite leksikaliseerumist eesti keeles (vt ka Velsker, ilmumas). 
Kaassõnade tekkimist eesti keeles uurib oma magistritöös Liisi 
Bakhoff, kaassõnade semantikaga kognitiivse keeleteaduse aspek
tist tegeleb doktorant Ann Veismann. Murdekorpuse põhjal on 
valmimas veel magistritöö Mari-Epp Tirkkonenil, kes uurib per
sonaal- ja  demonstratiivpronoomenite kasutust ja  varieerumist 
kirde-ja rannamurdes. Kõne vahendamist väljendavaid konstrukt
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sioone eesti murretes vaatleb magistrant Anneliis Klaus. Alusta
nud oleme ka uurimust ainsuse esimesele isikule viitamise kohta 
verbilõpuga ja/või personaalpronoomeniga võrdlevalt neis murre
tes, kus verbi lõpust on -n kadunud (ma lähe) ja neis, kus see on 
säilinud (ma lähen). Murdekorpuse põhjal on Võru ja  Setu nud- ja 
tac/-partitsiipide varieerumist uurinud Mari Mets (2005). Murde- 
korpust kasutatakse ka ETFi grandi “Eesti murrete grammatika” 
(ETF 5968) täitmisel.
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TERRORMÕRVUR VÕTAB VASTUTUSE?

Peep Nemvalts
Tallinna Ülikool, Stockholmi Ülikool

Kes võtab vastutuse õlireostuse eest? Kuidas? Kuidas võetakse 
vastutus terrorirünnaku eest? Kas ikka võetakse? Või on tegu 
mingi muu protsessiga?

1. Kriitilist tekstianalüüsi

“Kui kirjeldatakse keelelisi valikuid, asjade esitamise vaatepunk
te, implitsiitseid tähendusi ja teatud valikute loomulikustamist, 
siis selline analüüs on kindlasti kriitiline ka siis, kui selle eesmär
giks ei ole paljastada ühiskonna ideoloogilisi võimusuhteid.” (Ka
sik 2002: 9)

Mida üldse tähendab “vastutust võtma”? Näib et selle väljen
di tegelik tähendus kipub toimetajail ja  poliitikuil ära ununema. 
Sõna vastutus põhisisu on “kohustus tagada millegi ladus toimi
mine, kellegi hea käekäik, Õige käitumine vms”, nagu nähtub 
“Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust” (EKSS 2005: 32-33). Seda 
põhisisu ei saa ega tohi täiesti lahutada teisesest tähendusest 
“kohustus enda v. kellegi teise tegevuse tagajärgedest aru anda”.

Liig tihti kipub vastutuse põhitähendus kõrvale jääma. Öel
dakse, et minister peab võtma vastutuse, ent mõeldakse, et ta peab 
ametist tagasi astuma (1). Mida on kirjutaja mõtelnud lõiguga 
(2)? Kas tõesti seda, et too haru tagas hukkunute hea käekäigu? 
Kas lõigus (3) väidetav vastutuse võtmine seisneb selles, et “vas
tutaja” ähvardab järgmiste rünnakutega?

(1) ...kui Ansip Reiljani ametisse jätab, siis võib poliitilise vastutuse
võtmise kord olla peaministri käes. (PM 09.02.2006)

(2) 9. novembril plahvatas kolm pommi Jordaania pealinna Ammani
hotellides. Hukkus 59 inimest. Vastutuse võttis Abu Musab al- 
Zarqawi juhitav Al-Qaeda Iraagi haru. (PM 31.12.2005)
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(3) End Abu Ferozina tutvustanud ja  rühmituse pressiesindajaks end väi
tev mees helistas Srinagari eratelekanalile ja  teatas plahvatuste 
eest vastutuse võtmisest, kirjutas Hindustan Times. Lisaks ähvar
das ta samaste rünnakutega teisteski linnades, kui valitsus ei lõpeta 
oma “taba ja  tapa” kampaaniat Jammu-Kashmiris. (EPLO 09.03. 
2006)

Kas nõnda ütlejad-kirjutajad arvavad, et seesugused “vastutuse 
võtjad” annavad oma tegevuse tagajärgedest aru? Sellisel juhul on 
midagi viltu väljendverbi aru andma tähenduse mõistmisega. See 
ei kattu ometi raamatupidamisliku mõistega aruandlus ega termi
niga aruanne tähenduses “ettekanne tehtud tööst”. Ses väljend
verbis seostub aru ikkagi mõistuse, taibu tähendusega. Kas säära
sed suitsiiditerroristid taipavad, millised on nende teo tagajärjed? 
Kahtlane. Äärmisel juhul arvavad nad mõistvat, et nad ise pääse
vad paradiisi. Terroriorganisatsioonide ja nende harude niname
hed võivad küll loota mingeid teatud tagajärgi, aga kas tegelikud 
tagajärjed ikka vastavad nende ootusele?

Kuidas lugeja-kuulaja tõlgendab niisugust teksti? Miks teksti 
koostaja üldse jätab võimalusi kahtlasteks tõlgendusteks? Nähta
vasti ei ole endale selgeks tehtud lihtsat tõde: “Kui asjast räägi
takse teistmoodi, on ka tähendus teistsugune. Seega keel mitte nii
võrd ei peegelda olemasolevat, vaid hoopis loob tegelikkust, teki
tab uusi tähendusi.” (Kasik 2002b: 460)

Nii saavad viimaks terroristidest vastutustundlikud tegelased, 
kes muudkui “võtavad vastutust”, kuid ametnik, kes mõne alluva 
tembu eest “vastutust ei võta”, osutub märksa suuremaks patu
oinaks.

Fairclough’d järgides juhib Kasik (2003: 48) tähelepanu: 
“Lausete keelelised valikud osutavad, kelle poolt või vastu kirju
taja selles tekstis on, millisesse rühma tunneb ta end kuuluvat ja  
millisesse rühma eeldab kuuluvat oma lugeja.”

Sestap tuleks enne üheksa korda mõtelda, kas terroriteo 
korraldaja ikka võttis vastutuse, enne kui sedasi väita. Pigem saab 
selliste tegude autorsuse kuulutaja kohta öelda, et see võttis terro- 
riteo omaks või too tunnistas end pommiplahvatuse korraldajaks. 
Õnneks on sellist täpsetki keelekasutust massilõitades leida -
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kahjuks mitte massiliselt. Igati täpselt näib olevat sõnastatud tea
de (4).

(4) Kašmiiri plahvatustes hukkus 39 inimest

KAŠMIIR 28. mai (EPLO) -  India politseiallikate teatel suri laupäe
val Kašmiiris toimunud kahes plahvatuses 39 inimest, teatas ETV.

Plahvatuste sihtmärgiks olid India julgeolekujõud, kuid suur 
osa surma saanutest olid tsiviilelanikud.

Esimene plahvatus korraldati Anantnagi linna politseijaos
konna vastas hindu pühamusse viival teel. Plahvatuse korralda
jaks kuulutas end Kašmiiri keskne mässuliste rühmitus Hizbul 
Mujahed.

Teine plahvatus toimus pealinna Srinagari keskuses. (EPLO 
28.05.2005)

Teinekord on asjakohane väljend nagu poolkogemata sattunud 
uudise lõppu, kuid pealkirjas ja  ingressis ajupestakse lugejat ikka
gi “vastutuse võtmisega“.

(5) Vastutuse võtnud rühmitus teada
Reuters/BNS/SLÕL (23.07.2005)

End al Qaedaga seotuks nimetav rühmitus võttis eile intemetiaval- 
duses vastutuse päev varem Londonis toimunud plahvatuste kor
raldamise eest ja  hoiatas, et ei lõpeta enne, kui kõik võõrväed on 
Iraagist lahkunud.

“Meie rünnak uskmatute brittide pealinnas ei ole midagi 
muud kui sõnum kõigile Euroopa valitsustele, et me ei puhka enne, 
kui kõik uskmatute väed on Iraagist lahkunud,” seisab Abu Hafs 
al-Masri Brigaadide 22. juuli kuupäeva kandvas avalduses. “See on 
hoiatus kõigile, kes järgivad uskmatu Ameerika presidendi poliiti
kat,” lisatakse samas George W. Bushile viidates. USA ametnike 
sõnul ei ole Abu Hafs al-Masri sidemetes al Qaedaga selgust. Rüh
mitus võttis omaks ka kahe nädala eest Londonis toimunud nelik- 
plahvatuse, milles hukkus 56 inimest.

(6) Vastutuse terrorirünnaku eest võttis eile Iraagi al Qaeda, keda
juhib Jordaania päritolu Abu Musab al-Zarqawi. Rühmitus teatas 
islamistliku veebilehekülje avalduses, et rünnakud korraldas 
rühm nende parimaid lõvisid. (SLÕL 11.11.2005)
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Ehk on liiga palju tahta, et terrorist võtaks süü enda peale või tun
nistaks end süüdi. Aga kui mõni neist kohtus vastutusele võetak
se, siis mine tea. Kuigi sel juhul peaks ta end kõigepealt ise terro
ristiks pidama.

2. Nomen est omen

Kriitilist tekstianalüüsi tutvustades märgib Kasik (2002a: 75): 
“Üsna palju analüüsiti ka sõnavalikut ning sellega seostuvaid 
ideoloogilisi varjundeid. Sündmus saab erineva tähenduse sõltu
valt sellest, kas tegijaid nimetatakse mässajateks, sõduriteks, ter
roristideks, vabadusvõitlejateks, palgasõduriteks, relvastatud 
meesteks jne. Samas pakub sõnavalik lugejaile võimaliku tõlgen
duse lugeja ja  kõnealuse rühma vahelistest suhetest. Nimetades 
rühma vabadusvõitlejateks, oletab kirjutaja potentsiaalse lugeja 
solidaarsust, nimetuse terrorist puhul aga oletatakse lugeja soli
daarsust konflikti teise osalisega. Lugeja võib pakutud valikuga 
nõustuda või olla teistsugusel arvamusel, see omakorda võib aga 
mõjutada seda, mida lugeja arvab selle lause kirjutajast või ütle
jast.”

Kirjutajad-ütlejad ei näi alati sugugi teadvustavat sellise mõ
ju võimalust.

Vaatlen lähemalt enesetapjaist terroristide kohta eesti trüki
ajakirjanduses kasutatud sõnu kolme päevalehe ja  kolme nädala
lehe e-arhiivi põhjal (tabel 1). Vaatluse all on Eesti Päevaleht 
(EPL), Postimees (PM) ja  SL Õhtuleht (SLÕL); Eesti Ekspress 
(EE), Maaleht (ML) ja Sirp. Vaadeldav ajavahemik ulatub iga lehe 
e-arhiivi algusest kuni 10. märtsini 2006.

Kuna tegu on eelkõige päevauudistes esitatavate terminitega, 
siis on selge miks nädalalehtedes on neid tegelasi käsitlevate kir
jutiste hulk järsult väiksem. Kõige paremini võrreldav on Eesti 
Päevalehe ja  Postimehe terminipruuk, sest mõlema e-arhiiv on 
saanud alguse 1.01.1995. See kuupäev osutub küll oluliseks üks
nes termini suitsiiditerrorist esinemust vaadeldes. Teiste vaadel
davate sünonüümide ajakirjandusse ilmumise ajaks oli ka SL Õh
tulehe e-arhiiv käigus.



Termin Kirjutised kuni 
10.03.2006

EPL alates 
1.01.1995

PM alates 
1.01.1995

SLOL alates 
1.03.1997

EE alates 
9.08.1996

ML alates 
17.05.2001

Sirp alates 
7.08.1998

Kokku

suitsiidi-
Hulk 65 138 22 1 2 0 228

terrorist Esimene 24.03.1997 29.01.1998 19.05.2001 20.03.2002 22.11.2001
Viimane 1.09.2005 6.01.2006 20.01.2006 17.04.2003

enesetapu-
Hulk 100 160 38 3 9 15 325

terrorist Esimene 8.10.2003 9.08.2001 9.05.2002 11.11.2004 14.03.2002 2.04.2004
Viimane 9.03.2006 28.02.2006 11.01.2006 2.11.2005 15.12.2005 2.12.2005

-terroris t ко <ku 165 298 60 4 11 15 553

suitsiidi-
pommitaja

Hulk 4 18 3 0 0 0 25
Esimene 20.12.1999 17.09.2001 20.12.1999
Viimane 2.03.2006 25.07.2005 4.11.2005

enesetapu-
Hulk 5 10 0 0 0 0 15

pommitaja Esimene 30.07.2002 30.12.1995
Viimane 3.02.2006 6.12.2005

-pommitaja  kokku 9 28 3 0 0 0 40

Jätkub ...

Tabel 1 -terroristi ja selle alternatiive sisaldavad kirjutised päeva- ja nädalalehtedes
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Termin
Kirjutised kuni 

10.03.2006
EPL alates 
1.01.1995

PM alates 
1.01.1995

SLOL alates 
1.03.1997

EE alates 
9.08.1996

ML alates 
17.05.2001

Sirp alates 
7.08.1998 Kokku

suitsiidi-
ründaja

Hulk 0 4 1 0 0 1 6

Esimene 4.04.2003 1.02.2002 30.04.2004

Viimane 28.10.2004

enesetapu-
ründaja

Hulk 0 3 0 0 0 0 3

Esimene 13.05.2003

Viimane 13.07.2005

-ründaja  kokku 0 7 1 0 0 1 9

suitsiidi-
võitleja

Hulk 1 11 5 0 0 0 17

Esimene 27.07.2003 27.07.2003 10.12.2003

Viimane 12.05.2005 12.05.2005

enesetapu-
võitleja

Hulk 1 22 18 0 0 0 41

Esimene 21.07.2003 25.03.2003 6.06.2003

Viimane 20.02.2006 11.11.2005

-võitle ja  kokku 2 33 23 0 0 0 58

Üldhulk 176 366 87 4 11 16 660

Tabeli 1 järg. -terroristi ja selle alternatiive sisaldavad kirjutised päeva- ja nädalalehtedes
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Esimesena on eesti ajalehtede võrguväljaandeisse ilmunud 
läbinisti võõrsõnaline suitsiiditerrorist, nimelt 24.03.1997 Eesti 
Päevalehe uudises “Palestiinlased mässavad'’. Selle ajalehe 65 ar
tiklist viimane suitsiiditerroristi sisaldav oli 01.09.2005 avaldatud 
“Paanika Tigrise kaldal tõi sadadele surma”.

Varem on kasutatud mitmesuguseid enesetapjat sisaldavaid 
fraase, mis muidugi täiesti ei kao suitsiiditerroristi kasutuselevõ
tuga, nt

(7) Pea iga kord, kui juudid on teinud mõne palestiinlasi häiriva otsuse, 
on viimaste seas leidunud mõni enesetapja, kes on otsustanud 
end koos vaenlastega õhku lennutada. Paraku ei ole sääraste ter
roriaktide ohvriteks langenud mitte otsustajad, vaid süüta tsiviil
isikud. (SLÕL 09.10.1997)

Võrgu-Postimehes on suitsiiditerroristi nimetatud esmakordselt 
29.01.1998 välisuudiste rubriigi sõnumis “Tollane opositsioonilii
der Gandhi hukkus koos 17 inimesega suitsiiditerroristi pommi 
läbi 21. mail 1991. aastal” . Sestpeale on seal nähtaval üle kahe 
korra rohkem suitsiiditerroristi nimetavaid kirjutisi kui võreu- 
EPLis.

Omatäiendsõnaga enesetaputerrorist ilmus suitsiidi- kõrvale 
esimest korda Postimehe 09.08.2001 uudises “Jeruusalemma 
plahvatuses hukkus vähemalt 19 inimest”. Maalehe ja  SL Õhtu
lehe lugejaile pakuti enesetaputerroriste esmakordselt 2002. aasta 
kevadel, Eesti Päevalehte jõudis see termin Postimehest tubli kaks 
aastat hiljem, 08.10.2003 sõnumis “Süüria ähvardab Iisraeli sõja
ga, kui rünnakud jätkuvad“.

Katsed -terroristi asemel omasõna käibele võtta algasid Pos
timehes 30.12.1995, kus aasta tähtsamate välissõnumite loetelus 
leidub ka “ 19. november. Enesetapupommitaja tapab Egiptuse 
Pakistani saatkonnas 15 inimest.” Sellessamas loetelus on varase
mal kuupäeval ilmununa veel kahesõnalise fraasiga tähistus: “22. 
jaanuar. Enesetapjast terrorist tapab Iisraelis 19 inimest ja vi
gastab 60”. Kokku on Postimehes enesetapupommitajat 10 artik
lis, pealkiijas siiski vaid üks kord (13.11.2005): “Jordaanias va
histati kolmapäeval äpardunud enesetapupommitaja”. Eesti Päe-
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valehes leidub seda läbinisti omasõna poole vähemais kirjutistes, 
teistes vaadeldud lehtedes seda sõna üldse ette ei tule.

Veidi rohkem on leidnud kasutust suitsiidipommitaja, mille 
esmaesinemus 20.12.1999 ühtaegu Eesti Päevalehes (8) ja  SL 
Õhtulehes (9).

(8) Sri Lanka presidendile tehti atentaat

Sri Lanka president Chandrika Kumaratunga pääses üleeile napilt 
suitsiidipommitaja sooritatud atentaadist. Naisterrorist, kes ise 
hukkus, lasi end õhku Colombo kesklinnas peetud valimisüritusel, 
kui riigipea teel autosse temast möödus. Plahvatuses hukkus vähe
malt 21 inimest ning 110 sai vigastada. Reuters/AP/BNS (EPL)

(9) President pääses napilt eluga

COLOMBO. Sri Lanka president Chandrika Kumaratunga pääses 
laupäeval napilt suitsiidipommitaja sooritatud atentaadist, plahva
tuses hukkus 21 inimest. Naisterrorist lasi end õhku Colombo kesk
linnas peetud valimisüritusel, kus Kumaratunga oli äsja kõne lõpe
tanud ning lahkuma hakkas. Riigipea viidi haiglasse, kus ta kiiresti 
paraneb. REUTERS-BNS (SLÕL)

Mõlema lehe lühiuudis pärineb ilmselt BNSi eestikeelsest tekstist -  
seega vaadeldav võõr- + omasõnaline termin sealselt toimetajalt.

Kui põhisõna -terrorist puhul kasutasid kõik lehed märgata
valt rohkemais sõnumeis täiendsõna enesetapu-, siis põhisõnaga 
-pommitaja on SL Õhtuleht ja  eriti Postimees eelistanud millegi
pärast täiendsõnana suitsiidi-. Sama tendents täiendsõna valikul 
näib olevat ka põhisõna -ründaja puhul, kuigi siin on sõnumite 
hulk Postimehes väga väike ning teistes lehtedes ei esine seda 
sõna peaaegu üldse. Vaid Sirbis ja  SL Õhtulehes on kummaski 
üks suitsiidiründajat sisaldav kirjutis. Seejuures kuulub esmaka- 
sutaja au viimasele 01.02.2002 artikliga “Ta lahkus kodunt, nae
ratus näol...” :

(10) Operatsioonide käigus sai naine ka ise Iisraeli sõdurite kummikuuli
dega pihta -  kokku kolm korda. Need üleelamised ei saanud talle 
just head teha, suitsiidiründaja sugulased rääkisid pressile, et 
Wafa oli viimastel nädalatel vaikne ja  pahur.
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Omastavaliselt liidetud täiendsõna suitsiidi- on Eesti Ekspressis 
võimaldanud koguni sõnamängu: “Tallinnas toimub võimas suit- 
siidiplahvatus: õhku lendab vähemalt 6 tonni suitsiidi.” (Kranaadi 
ennustus 2006: uus aasta tuleb plahvatusohtlik 29.12.2005)

Nagu näha jooniselt 1, on Postimehes ilmunud põhisõna -ter
rorist')^ selle alternatiive sisaldavaid sõnumeid-artikleid kaks kor
da rohkem kui Eesti Päevalehes ja  neli korda rohkem kui SL Õh
tulehes.

Kui põhisõnu -terrorist, -pommitaja ning -ründaja võib neis 
seostes pidada enam-vähem sünonüümideks, siis -võitleja toob 
sisse hoopis uue mõõtme. 27.07.2003 tuli eesti ajakirjandusse 
Eesti Päevalehe (11) ja Postimehe (12) kogupauguga suitsiidi- 
võitleja:

(11) Tšetšeeni naine õhkis end julgeolekubaasis

MOSKVA, 27. juuli (Reuters-AFP-BNS) -  Tšetšeeni naissuitsiidi- 
võitleja õhkis end pühapäeval vabariigi keskosas Moskva-meelse 
administratsiooni juhti turvava eriüksuse baasi väravas, teatasid 
ametiisikud.

Naine lähenes Groznõist 30 km kagus Tsatsan-Jurtis asuvale 
baasile, kuid valvurid pidasid ta kinni. Baasis paikneb presidendi 
kohusetäitja Ahmad Kadõrovi julgeolekut tagav üksus.

“Ta paistis kahtlane ja  nad käskisid tal peatuda. Ta ei kuuletu
nud, vaid liikus edasi. Valvurid tulistasid mitu hoiatuslasku Õhku ja 
sel hetkel õhkis ta end,” kirjeldas Kadõrovi pressitalitus.

Suitsiidivõitleja ise sai surma ja  üks juhuslikult möödunud 
naine kergelt viga. (EPLO 16:18 27.07.2003)

(12) Tshetsheeni naine õhkis end julgeolekubaasis

Tshetsheeni naissuitsiidivõitleja õhkis end eile vabariigi keskosas 
Moskva-meelse administratsiooni juhti turvava eriüksuse baasi vä
ravas, teatasid ametiisikud.

Naine lähenes Groznõist 30 km kagus Tsatsan-Jurtis asuvale 
baasile, kuid valvurid pidasid ta kinni. Baasis paikneb presidendi 
kohusetäitja Ahmad Kadõrovi julgeolekut tagav üksus.

“Ta paistis kahtlane ja  nad käskisid tal peatuda. Ta ei kuuletu
nud, vaid liikus edasi. Valvurid tulistasid mitu hoiatuslasku õhkuja  
sel hetkel õhkis ta end,” kirjeldas Kadõrovi pressitalitus. Suitsiidi-
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võitleja ise sai surm a ja  üks juhusliku lt m öödunud naine kergelt 
viga. (Reuters/AFP/BNS) (PM 27.07.2003)

Nähtavasti töötab selle kogupaugu laadija BNSis. Kahjuks pole 
teada, milline termin oli tõlke lähtekeeles ning seepärast ei saa 
kindlalt väita, kas terminisse -võitleja on eestindaja juba sel esma- 
esinemisel sisse mõtelnud tunnustava ja pooldava tähenduse.

Termin suitsiidivõitleja esines vaadeldaval ajavahemikul vii
mast korda 12.05.2005 ühtlasi Postimehes (13) ja  SL Õhtulehes
(14). Kui palju neis sõnumeis on BNSis eestindatut ja  mil määral 
kummaski lehes keeletoimetatut, vajaks täpsemat uurimist. Iga
tahes esineb tekstis (14) suitsiidivõitleja kolmel korral, tekstis 
(13) vaid ühel; kus tekstis (13) on mässajad, on tekstis (14) hoo
pis vastupanuvõitlejad.

(13) Iraagis hukkus plahvatustes üle 50 inimese 
12.05.2005

Eile hommikul toimus Iraagis neli ohvriterohket suitsiidiplahva- 
tust, neist rängim riigi põhjaosas Tikritis -  pomm tappis vähemalt 
31 inimest, vigastatuid on üle 70, teatas politsei.

Suitsiidivõitleja õhkis oma auto valdavalt Lõuna-Iraagist pä
rit šiiitide hulgas, kes ootasid tööotsa mõnel ehitusplatsil.

See oli juba teine suitsiidirünnak peamiselt sunniitidest ela
nikkonnaga Tikritis mai kuu jooksul. /—/

Kõik neli plahvatust toimusid umbes ühe tunni jooksul. 
Mässajad hoogustasid rünnakuid 28. aprillil, mil Iraagi uus 

valitsus teatavaks tehti. Sestpeale on plahvatusi toimunud iga päev 
ning kahe nädala jooksul on surma saanud ligi 400 inimest. 
(Reuters/AFP/BNS)

(14) Iraagis plahvatab pom m  pom m i järel 
Reuters/AFP/BN S/SLÕL

PÄRAST PLAHVATUST: Saddam  Husseini kodulinnas Tikritis õh
kis suitsiidivõitleja om a auto enam ikus Lõuna-Iraagist pärit šiiiti
de hulgas, kes ootasid politseijaoskonna juures tööotsa mõnel ehi
tusplatsil. Hukkus vähem alt 31 inimest.

/—/
Teine pom m  lõhkes Bagdadi lõunaosas Dora linnaosas ühe 

politseijaoskonna juures ja  tõi kaasa vähem alt kolm  inim ohvrit. 
Tegem ist oli autoplahvatusega, m illes said viga küm ned inimesed.
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Politsei sõnul tahtis suitsiidivõitleja jaoskonnani jõuda, kuid auto 
lendas enne sihtmärki õhku.

/ . . . /

Neljas plahvatus toimus Bagdadist põhja pool Hawija linnas 
sõjaväe värbamiskeskuse juures ning selles hukkus esialgsetel and
metel vähemalt 19 inimest. Suitsiidiplahvatuses sai viga 25 ini
mest.

Vastupanuvõitlejad hoogustasid rünnakuid 28. aprillil, kui 
uus Iraagi valitsuskoosseis teatavaks oli tehtud. Sestpeale on suit- 
siidiplahvatusi iga päev, kahe nädalaga on surma saanud umbes 
400 inimest.

Kes võitleb kelle vastu? Näiteks Tšetšeenias tegutsevate Vene vä
gede ohvitseri suust kuulduna võib adekvaatselt tõlgitud -võitleja
(15) näidata kas tunnustust võrdväärsele vastasele või vähemalt 
neutraalset sõjandusalast kõnepruuki. Liitsõna enesetapuvõitleja 
oli esmakordselt lugejate silme ees SL Õhtulehe 06.06.2003 uudi
ses “Enesetapurünnak Põhja-Osseetias” (16). Sõna autor võib olla 
BNSist.

(15) Pommi ehitus ja  kom ponendid viitavad sellele, et plahvatuse p ida
nuks korraldam a enesetapuvõitleja,” märkis [Vene vägede Põhja- 
Kaukaasia staabi esindaja] Šabalkin.” (EPL 21.07.2003 G roznõi v a
litsushoonete juures tehti kahjutuks ülivõim as pom m )

(16) Tšetšeeniaga piirnevas Põhja-O sseetias laskis enesetapuvõitleja 
eile hom m ikul M ozdoki ja  sellest kuue kilom eetri kaugusel asuva 
sõjaväebaasi vahelisel teel õhku V ene õhujõudude lendureid veda
nud bussi, /.../ (Reuters/BNS/SLÕL)

Postimehes on rööbiti enesetapuvõitlejaga ühes sõnumis (17) ka
sutatud sünonüümselt sõna surmapõlgur, mida muidu on pruu
gitud hoopis teiste tähendusväljadega seoses. Siinne sõnakasutus 
on aga anomaalne, nagu kogu uudise sõnastuski.

(17) Iraagi surmapõlgur lasi õhku liitlasvägede tanki

Esmakordselt pärast Iraagi sõja algust tegutses liitlasvägede vastu 
enesetapuvõitleja, kes õhkas [?!] liitlasvägede tanki,” vahendab 
Postimees Online Itar-TASSi.

“ See inim ene lõhkas [?!] tanki Iraagi lõunaosas asuvas [?!] 
Fao poolsaarel,” teatas täna Iraagi valitsuse am etlik esindaja.
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Iraagi võimud on viimastel päevadel aktiivselt kutsunud üles 
riigi elanikkonda “hakkama surmapõlgureiks ja  oma elu hinnaga 
hävitama vaenlase jõude ja  vahendeid”.

PM Online (25.03.2003)

Tähelepanuväärne on, et SL Õhtulehes esineb põhisõna -võitleja 
sisaldavaid kirjutisi vaid 1,4 korda vähem kui Postimehes, kuigi 
kõiki alternatiive kokku on tervelt 4,2 korda vähem.

Kui vaadata, milline on igas päevalehes endas suhe põhisõna 
-terrorist (koos selle sünonüümidega) ja  põhisõna -võitleja sisal
davate kirjutiste vahel, on pilt järgmine. Eesti Päevalehes esineb 
-võitlejat nimetavaid sõnumeid 87 korda vähem, Postimehes 10 
korda vähem ja  SL Õhtulehes kõigest 2,8 korda vähem.

Kas saame eelesitatust järeldada, et Eesti Päevalehe toimetus 
pakub lugejaile kõige kindlameelsemalt nende eneseõhkijate koh
ta terroristikuvandit, ent SL Õhtulehe toimetuses kaheldakse sel
les kõige rohkem ning leitakse olevat võimaliku mõningaid ene- 
seõhkijaid nimetada aupaklikumalt võitlejaiks? Siiski tuleb seesu
guste järeldustega olla ettevaatlik, sest tõenäoliselt ei teadvusta 
paljud sõnumikoostajad neid tähenduses peituvaid suhtumiserine- 
vusi. Millega muidu seletada sõnumeid nagu (18), kus kõik need 
põhisõnad läbisegi?

(18) Verine esmaspäev
Reuters/AFP/BNS/SLÕL (31.05.2005)

Kaks enesetapu võitlejat tapsid eile Kesk-Iraagis Hilla linnas 
vähemalt 29 ja  vigastasid 128 inimest, teatas politsei.

Esimene suitsiiditerrorist õhkis pommi meditsiinikeskuses 
läbivaatust oodanud iraaklaste seas. Teine enesetapja lasi end õh
ku kõrgemat palka nõudnud politseinike hulgas.

Vastutuse rünnakute eest võttis endale terrorivõrgustiku al 
Qaeda haru Iraagis.

Termineid sisaldavate artiklite üldhulgast päevalehtedes ja  näda
lalehtedes ning üldse kokku annab ülevaate joonis 2.



Joonis 2. -terrorist ja selle alternatiivid päeva- ja nädalalehtedes kokku
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3. Sõnamoodustuse teed ja moed

Isikutuletisest põhisõna kõrval on isiku tähenduses neis seoseis 
tarvitatud ka asjasõna suitsiidipomm. Seda on Eesti Päevaleht ka
sutanud ühesainsas artiklis, “Londonit valdas rünnakute tähtpäe
val hirm terrori ees” (05.08.2005); Postimees tervelt 11 sõnumis, 
alates 09.06.2000 välisuudistest kuni 03.03.2004 “Al-Qaeda eitab 
seost Iraagi plahvatustes”. Sirbi e-arhiiv näitab seda kahel korral 
aastal 2004, nt Martin Kala: “Roomas, kus asub ka Euroopa suu
rim mošee, julgustab imaam Abdel-Samie Mahmoud Ibrahim 
Moussa eneseõhkimist ja suitsiidipomme.” (24.12.2004) 

Üksikuid erilisi sõnaleide nagu (19) on teisigi:

(19) Tänapäeval võib igal pühapäeval oma lastele pannkooke küpsetav 
naabrinaine olla mõne terrorirühmituse suitsiidisõdur... (Ott Karu- 
lin, Sirp 21.10.2005)

Häid, tabavaid sõnu pole kunagi ülearu. Ilmselt seda tajudes kor
raldas Eesti Päevalehe kultuurilisa Arkaadia 2002. aastal sõna- 
võistluse. Sooviti leida 21 “võõrsilt üle võetud või muidu kohma
ka” sõna(ühendi) asemele uusi, eestikeelselt kõlavaid sõnu. Ar
kaadia toimetuse arvates on enesetaputerroristi asemel parim sõ
na Olev Remsu pakutud põuepommar. (EPL 4.10.2002) Sõna 
pole ometi käibele läinud -  ehk humoorika varjundi tõttu? Ühes
ainsas Postimehe lugejakirjas see siiski esineb ja samas ka sellest 
tuletatud tegevusalatermin põuepommarlus (PM 10.02.2006).

Et sõna ei tajuta tõsise terminina, näitab ka ainsal korral Sir
bis kasutatuna selle jutumärgistamine kirjutises, kus žürii liige 
kirjeldab, mis jäi meelde XIII Betti Alverile pühendatud luule- 
päevadelt “Tähetund”: “Aga lavalt käisid teemadena läbi nii 
“põuepommarid” kui ka euroliit, narkomaania ja  homoseksuaalse 
probleemid.” (Sirp 9.12.2005).

Muid eeteid: elutüdimõrtsuk (Krista Kerge), deeg (sõnadest 
destruktiivne egoist -  Aapo Ilves), endatapuõudur (Karl Martin 
Sinijärv), promm (Heino Kiik), hävikuterrorist (Helen Arak), sur- 
mur (Andres Aule); tappur, surmur (Henno Käo). Veiko Märka 
pakkus riimik, põhjendades: “Uus tüvi, kõlaliselt samane tümika
ga. Võimaldab luua vajalikke liitsõnu, nt rümikuennetus: võitlus
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terroristidega; rümikuseire: ühiskondlikud meetmed turvalisuse 
tõstmiseks; rümikla: enesetaputerroristide ettevalmistamise koht.

Pakuti veel reso, kamikaat, ühestappur, inimpomm, ühishuk- 
kuja, koostapja, koolaja, suitsiider, suitsidist, pommerist, ennast
salgav vägivallatseja, õhkur, pommik, seltsiroimar, isetapik, ka- 
mitapja, mÕrvik, õudik, horrik, pongar, tölplane, saatana sõrm.

Siinkirjutaja pakkus terrormÕrvur. Olgugi lihttüvi üldiselt 
edasituletuseks ja liitsõnamoodustuseks parim, pole ehk selle 
mõiste puhul Veiko Märka esitatu taolisi edasiarendusi kuigivõrd 
vaja. Terror on kogu mõistesisus oluline, mistõttu see oli vaja 
täiendsõnana säilitada. Lisaks jääb terrormõrvuri puhul kõlapildis 
peamiseks verdtarretavalt õõvastav tugeva r-hääliku rütmikordus.

Niisiis pakuti selles tähenduses mitut wr-uudissõna. Kasik 
(1996; 111) on muuhulgas täheldanud: “Vähem osa ш'-liitelisi 
substantiive tähistab isikut mingi tunnuse või omaduse järgi. Sel
liseid tuletisi moodustatakse adjektiividest ja  verbidest ning neil 
on enamasti pejoratiivne varjund.“

Sealsamas on Kasik kirjeldanud wr-tuletise vormi: “Produk
tiivne on -ur põhiliselt deverbaalisufiksina, substantiividest ja  ad
jektiividest on tuletisi vähem. Sufiks liitub kahesilbilisele alussõ
nale, aga tuletustüvi liite ees on ühesilbiline, sest tüvevokaal asen
dub sufiksi vokaaliga”. Klapib:

Õud > õud/ur, surm > surm/ur, tapma > tapp/ur, Õhkima >
Õhk/ur

Klapib väikese mööndusega, sest minu tuletuskäik ei olnud tegeli
kult mõrv > mõrv/ur. Lähtusin hoopis transitiivverbist: mõrva/ma
> mõrv/u/ma. Seega on tegu kõigepealt refleksiivverbide tuleta
misega, mida Kasik (1996: 52-57) on põhjalikult kirjeldanud. 
Nõnda kannab mõrvuma sama tähendust kui “ennast tapma” . 
Alles teisel astmel tuleb mängu deverbaalisufiks: mõrvuma + -ur
> mõrvu/r.

Subjektile endale suunatud refleksiivtähendust jääb nii kand
ma tüvevokaal -u, millega liituva ш'-sufiksi vokaal assimileerub, 
lisades siiski pejoratiivse varjundiga isikutähenduse.
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EHK  ELIK VÕI

Külli Prillop, Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp,
Pille Penjam
Tartu Ülikool

Artiklis antakse ülevaade partiklite ehk, elik ja  või kasutamisest 
alates eesti kirjakeele algusaegadest kuni tänapäevani. Nimetatud 
kolme sõna funktsioonides ja  tähendustes on aja jooksul toimu
nud olulisi muutusi -  nt disjunktiivse e eraldava ehk’’i asendumine 
vo/’ga kuid seni puudub ülevaade, millal ja  kuidas need muutu
sed on toimunud.

Nüüdiskirjakeeles on või, elik ja  ehk eelkõige konjunktsioo
nid. Konjunktsioone peetakse soome-ugri keeltes üsna hiliseks 
sõnaliigiks. Enamik praegusi eesti sidesõnu on kas arenenud 
määrsõnadest või laenatud teistest keeltest. (Alvre 1987: 20-21) 
Mitmed konjunktsioonid, sh ehk ja või saavad tänapäevalgi esi
neda nii määr- kui ka sidesõnadena.

Rinnastav sidesõna ehk esineb vaid eesti ja  vadja keeles, alis
tav kontsessiivne funktsioon ilmneb aga hoopis laiemas ulatuses. 
Seega on põhjust arvata, et ehk on algselt olnud adverb, millest on 
arenenud kontsessiivne ja sellest omakorda disjunktiivne kon
junktsioon. (Karelson 1959: 91) Nüüdiskirjakeeles on ehk sidesõ
nana ainult kopulatiivne, seda kasutatakse sünonüümsete väljen
dite rinnastamisel (EKG 1993: 219).

Sõna või eri tüüpi kasutuste puhul pole päris selge, kas need 
on sama ajaloolist päritolu või on tegemist häälikuliselt lähedaste 
eri funktsiooniga muutumatute sõnade sulandumisega. Kui eelda
da, et või funktsioonid on omavahel seotud, võiks oletada tähen
duste järgmist arengut: (1) vai (interjektsioon) ‘oh, oi’ > (2) vai? 
‘kas? või?’ > (3) vai? ... vai? ‘kas? ... või?’ > (4) v a i ... vai (kon
junktsioon) ‘kas ... või’ > (5) vai ‘või’. (Karelson 1959: 280-281) 
Vanades lõunaeestikeelsetes tekstides esineb või kujul wai, põhja
eestikeelsetes aga kujul woi (grammatikates harva ka wöi).
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Järgnevas antakse kõigepealt ülevaade sellest, kuidas eesti 
keele grammatikad on käsitlenud sõnu ehk, elik ja  või. Seejärel 
iseloomustatakse näidete varal nende sõnade esinemust kirjalikes 
tekstides, keskendudes toimunud muutustele. Vaadeldakse sedagi, 
kas grammatikates esitatud seisukohad on tegeliku keelekasutuse
ga kooskõlas. Allikmaterjalina on kasutatud vana kirjakeele kor
pust (16.-18. sajand)1 ning eesti kirjakeele korpuse (1890—1990)2 
a ja-ja  ilukirjandustekste.

Partiklid ehk, või ja elik grammatikates

Esimeses eesti keele grammatikas, õigemini sissejuhatuses eesti 
keelde, on Heinrich Stahl jaganud konjunktsioonid seitsmesse 
tähendusrühma: copulativae ‘ühendavad’, disiunctivae eralda
vad’, conditionales ‘tingivad’, concessivae ‘möönvad’, adversati- 
vae ‘vastandavad’, causales ‘põhjendavad’ ja  conclusivae ‘järel
davad’. Sõna echk on esitatud kahes rühmas: disjunktiivse kon
junktsioonina saksa entweder ... oder vastena ja  kontsessiivide 
seas saksa ob wol vastena kujul eth kiil /  echk kül. (Stahl 1637: 
31-32) Sõna või ega ka elik H. Stahli grammatika ei maini, samu
ti puuduvad need tema saksa-eesti sõnastikust.

Johannes Gutslaffi lõunaeestimurdeline grammatika (1648: 
180-183) ja Heinrich Gösekeni grammatika (1660: 52-55) kor
davad konjunktsioonide rühmitamisel eespool toodud rubriike. 
J. Gutslaffil esinevad ächk ja  wõi eraldavate sidesõnade rühmas 
koos lõunaeestilise sidesõnaga enge Tcuid’ ladina keele sive, seu, 
sed vastena. Sõna woi on Gutslaffil interjektsioonide hulgas, väl
jendades kas hädaolukorda (woi, woi, woi, woi ‘oh häda’), imes
tust (wõi ‘ah’) või pilget (woi ni ‘o i’).

H. Göseken tunneb ka sõna elik, esitades disjunktiivsete kon
junktsioonidena woi/echk ‘oder’, ellick ‘entweder’, erranis ‘son
dern’. woi esineb Gösekenil ka imestust väljendavate interjekt
sioonide seas: woi woi! Kontsessiivide hulgast leiame ühendside

1 http://www. murre. ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm
2 http://www.cl.ut.ee/korpused/baaskorpus/

http://www
http://www.cl.ut.ee/korpused/baaskorpus/
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sõnad eth küll /  echk kül ‘ob wol / ob zwar’. (Göseken 1660: 52- 
55)

Järgmises, Johann Hornungi grammatikas (1693: 102-103) 
on disjunktiivsete sidesõnadena esitatud ehk, ellik  ‘aut, vel, ent
weder’, kuid konjunktsioonide hulgast puudub või. Hornungi 
grammatika järgi on või interjektsioon, millel on kaks funktsioo
ni: imestuse ja kahtluse, kõhkluse väljendamine. Toodud näitelau
ses 1 figureerib või siiski tänapäeva mõistes disjunktiivse sidesõ
nana. Ka sidesõna ehk leiame kahtlust, kõhklust väljendavate in
terjektsioonide hulgast: ehk olneb  ‘es kann seyn’, ehk xvoineb 
‘vielleicht kan er’.

(1) Minna ei tea /  kas temma woi teine on tehnud ‘nescio iste an alter
fecerit ’.

Anton Thor Helle (1732: 60) kirjutab eesti keele konjunktsiooni
de kohta järgmist:

(2) Diese Sprache hat nicht viel Binde-Wörter, womit Bauer seine
periodos connectirte, sintemalen er nach Art der Engelländer und 
Franzosen einen stylum concisum liebet.3

A. T. Helle grammatika sõnastikuosas leiduvad ehk entweder, 
oder, vielleicht’, ehk olneb  ‘es kan wol seyn’, ehk wahhest ‘viel
leicht’, ellik  oder’ ja woi ‘oder, leider! so? wie?’ märgendiga adv  
(adverb).

August Wilhelm Hupel (1818: 116-117) kordab Helle arva
must, et eesti keeles on konjunktsioone vähe, sest eestlane ei hoo
li lausete täpsest ühendamisest. Konjunktsioonide loetelus on too
dud ehk ‘oder’; või on paigutatud kurbust väljendavate interjekt
sioonide sekka: oh! woi! woi! woi! oi oi! Grammatika lõunaeesti - 
murdelises osas kinnitab Hupel, et konjunktsioonid on mõlemas 
murdes ühesugused, väikesed erinevused on üksikutes tähtedes. 
Kuidas neid hääldatakse ja kirjutatakse, seda olevat võimalik õp
pida sõnastikuosast. Sealt leiamegi ehk  ‘entweder, oder, viel-

1 Selles keeles ei ole palju siduvaid sõnu, millega talupojad liitlauseid 
moodustavad, selle asemel armastavad nad inglaste ja prantslaste kom
bel väikesteks osadeks jaotatud lauseid.
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leicht’ r. d. ehk ta tulleb ‘vielleicht kommt er’ r. ehk ka od. kill 
‘obgleich, obschon, wenn, ungeachtet’ r. d. ehk olneb H. echk 
olnes d. ‘es kann wohl seyn’, ehk wahhest ‘vielleicht’ r. d. ellik 
‘oder’, woi ‘oder; so? wie? ob? woi siis ‘was sonst? so? r. woi woi 
‘ach!, leider!’ r. d. (Hupel 1818: 121).

Eduard Ahrens esitab oma grammatika (1853: 206-207) 
vormiõpetuse osas seitse konjunktsioonide liiki: kopulatiivsed, 
disjunktiivsed, komparatiivsed, konditsionaalsed, kausaalsed, ad- 
versatiivsed ja  interrogatiivsed. Disjunktiivsete konjunktsioonide
na nimetab ta ehk (elik on vananenud) ‘oder (sive)’ ja  wöi ‘oder 
(aut)’, ehk -  ehk entweder -  oder’, ei -  ega ‘weder -  noch’. 
Ühendsidesõnad ehk -  küll ja. ehk -  каа ‘wenn gleich’ koos näide
tega ehk ma kül tean või ehk ma kaa tean ‘wenn ich gleich weiss 
(mag ich auch wissen)’ leiame adversatiivete konjunktsioonide 
rühmast. Ahrens vaatleb interrogatiivsete konjunktsioonidena sõ
nu, mida varasemad grammatikad on esitanud interjektsioonide
na. Siia kuuluvad tal kas 'ob’ (või lihtsalt küsimust märkiv) ja wöi 
‘oder, also’ (wöi nöndal ‘also so?’), о-line woi on Ahrensi järgi 
valu väljendav interjektsioon.

Grammatika süntaksiosas pöördub Ahrens uuesti konjunkt
sioonide teema juurde. Ta mainib, et konjunktsioonidel on eesti 
keeles täiesti teisejärguline roll. Korrates mõnevõrra Thor Hellet, 
arvab Ahrens, et eestlasele ei meeldi pikad, keerulised laused, 
vaid ta väljendab ennast meelsasti lühikeste, üksteisest sõltuma
tute lausete abil (Ahrens 1853: 424). Esmakordselt eesti gramma- 
tikakirjanduses juhib Eduard Ahrens tähelepanu sellele, et dis
junktiivsetes lausetes ei tohi sõnu või ja ehk omavahel ära vaheta
da (3).

(3) Sõnu w ö i  ja  e h к ei tohi omavahel ära vahetada, sest esimene 
asetab kaks erinevat mõistet v a s t a k u t i ,  teine aga teeb nad 
omavahel v õ r d s e k s .  Nt ei tea, mis nemad näewad, kas sigi- 
dust w ö i kadu! ‘wer weiss, was sie erleben, ob Gewinn oder Ver
lust!’ -  kas ta on tulnud w ö i tulemata? ‘ist er gekommen oder 
nicht?’, -  Seevastu: olgu ta tulnud e h k  tulemata! ‘mag er ge
kommen sein oder nicht!’, -  mis mina sest hoolin, kas ta on tulnud, 
e h k  tulemata! ‘was kümmerts mich, ob er gekommen ist oder 
nicht!’ -  see on üks puhas, kas ma laenan e h k  kinggin ‘es ist



Külli Prillop j t 189

gleichviel, ob ich ausleihe oder verschenke’. -  Hüüatuse ees tähen
dab w ö i ‘als ob’: w ö i mina olen neid müünud! ‘als ob ich sie 
verkauft hätte!’ — w ö i need igaühe silmi annawad! ‘als ob die 
(Läuflinge) sich einem Jeden zeigten!’ -  w ö i see rannategu nön- 
da suur on! ‘diese Strandarbeit ist ja  nicht so gross!’ -  w o' / mina 
nende südamid sisse tean! als ob ich ihnen ins Herz sehen könn
te!’ -  Lisaks: ta on e h к karjaajas e h к altoa juures entweder 
im Viehgarten oder in der Herberge’. (Ahrens 1853: 424-425)

Ferdinand Johann Wiedemann (1875: 573) mainib oma gram
matika sõnaliikide peatükis sissejuhatavalt, et nagu igas keeles nii 
on ka eesti keeles lausete ja  lauseosade ühendamiseks peale rela
tiivsete ja interrogatiivsete pronoomenite ja  adverbide olemas 
konjunktsioonid, mis aga on eesti keeles üldiselt vähem kasutusel 
kui näiteks saksa keeles. Ka Wiedemann esitab nii sõnad ehk, elik 
kui ka või (4). Temagi peab ehk’ i ladina sive ja  võfd  ladina aut 
vasteks.

(4) Ehk (oder, oder auch, lat. sive, -  wenn auch), ehk küll, ehk ka (wenn 
auch, obgleich).
Elik, finn. eli, elikkä, ist gleichbedeutend mit ehk, aber jetzt wohl 
kaum mehr gebräuchlich.
Wöi, wai (oder, lat. aut), kas ... wöi (entweder ... oder); eigent- 
hümlich ist ein elliptische Gebrauch mit dem Imperativ ohne einen 
coordinirten Satz, wie wöi (kas wöi) tee mis tahat (thue immerhin, 
meinetwegen, was du willst) jt. (Wiedemann 1875: 573-574)

Tabelis 1 on esitatud sõnade ehk, elik ja või funktsioonide esine
mus vanades grammatikates tänapäeva traditsioonist lähtudes, ar
vestamata terminitega, mida grammatikate autorid ise vastavate 
funktsioonide ja tähenduste eristamiseks kasutanud on.

1880. aastal avaldab Otepää pastor Jakob Hurt põhjaliku 
uurimuse sidesõnade ehk ja  või kasutusest. Tema käsitluse aluseks 
on rahva kõnekeel, vanasõnad ja  rahvalaulud, arvesse on võetud 
ka F. J. Wiedemanni redigeeritud piiblitõlge. J. Hurt eristab ehk'il 
kümme funktsiooni, võV\ kaheksa (tabel 2).
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Tabel 1.
ehk, elik ja või varasemates eesti keele grammatikates

1637,
Stahl

1648,
Gutslaff

1660,
Göseken

1693,
Hornung

1732,
Helle

1818,
Hupel

1853,
Ahrens

1875,
Wiede
mann

ehk

disjunkt
sioon

+ + + + + + + +

adverb + + +

(... küll) 
kontsessiiv

+ + + + +

elik

disjunkt
sioon

+ + + + + +

või

disjunkt
sioon

+ + + + + + +

adverb + + +

interjekt
sioon (voi)

+ + + + +

Tabel 2.
Sõnade ehk ja või funktsioonid J. Hurda (1880) järgi

Funktsioon Näitelause

ehk disjunktiivse konjunktsioonina

ehk identitatis Hunt ehk suzi on vene keeli volk

ehk aequalitatis Loe ehk laula tema vasta, see on üks kõik

ehk explicativum Vanal ajal naine osteti ehk varastati

ehk gradationis Sina oled rumal ehk otse hull

ehk dubitativum Seie pangi läheb kaheksa ehk üheksa pangi vett

ehk correlativum Ema on ehk karjaaias ehk alltoa juures

ehk adverbiaalse partiklina

ehk incertum Ehk ta annab ka

ehk remissivum Aeg õpetab ehk halbi targemaks

ehk affectus Ehk võta siis pääle ja  mine oma teed
ehk kontsessiivse konjunktsioonina

ehk concessivum Ehk ma ka surma saan, ma ujun järele
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või disjunktiivse konjunktsioonina

või exclusivum Sinu süda on hää võ i kuri

või correctivum Selle mehe kirjast võ i keelest ei saa ükski aru

või interrogativum Maksab nael viiz võ i kuus kopikat?

või correlativum Kas elu või surm, ütles poiss ja  hüppas jõkke

või adverbiaalse partiklina

või intensivum See töö pigistab võ i viimze higi pizara ihust välja

või ironicum Või mina seda tean

või admirationis Või nõnda!

või kontsessiivse partiklina

või concessivum Või anna temale kümme korda päevas süüa, siiski ta 
ei lähe lihavamaks

Disjunktsioonina esineb ehk samatähenduslike mõistete esi
tamisel (ehk identitatis); eritähenduslike mõistete esitamisel, kui 
erinevus pole oluline (ehk aequalitatis, ehk dubitativum); öeldu 
täpsustamisel (ehk explicativum, ehk gradationis). või sobib teine
teist välistavate mõistete vahele (ehk exclusivum), kuid ka öeldu 
korrigeerimiseks (ehk correctivum) ning valikküsimustesse (ehk 
interrogativum). (Hurt 1880) Niisiis on või tugevam eraldaja kui 
ehk.

Esimeses eestikeelses grammatikas toob K arl August H er
mann termini harutavad sidesõnad (e. disjunctivae) all ära ehk, 
või, elik, kas -  ehk, kas -  või ja  lisab näited, millest selgub, et 
ehk'i ja või kasutus pole temalgi veel tänapäevane (5).

(5) Sõnad ehk teod äratawad armastust; tema räägib või kirjutab; kas
mina ehk sina; ei tea, kas teeb või ei tee j. n. e.

Teisendavate sidesõnade (adversativae) seast leiame ühendside
sõnad ehk ... küll, ehk ...ka  koos näitelausega ta tegi seda, ehk 
see küll keelatud oli.

Küsivate sidesõnadena (interrogativae) toob Hermann kas, 
wõi, eks, ega näidetega Kas arwad nõnda? ei tea, kas tuleb; wõi 
nõnda ta rääkis; eks olnud nii? ega minagi tea j. n e (Hermann 
1884: 139-140)

Aastal 1912 avaldab Johannes Aavik väikese brošüüri “Mõ
ned keele reeglid. Nõuded ja soovid , milles toob eelviimase.
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193. nõuandena “R e e g 1 i d “e h k” ja  “w õ i” k o h t a  (Dr. 
Hurt’i järele)”. Niisiis on Aavik esimene, kes rakendab õigekeel
suse vankri ette Jakob Hurda tol ajal juba üle 30 aasta vana uuri
musliku töö. Aavik kirjutab:

(6) “Ehk” seob sama-aimelisi ja  -tähenduselisi sõnu ja  lauseid: hunt ehk
susi; see malewa ehk sõjawägi oli suur. “W õi” seob lahkumine
vaid, üksteisele wastukäiwaid, üksteist wäljasulgewaid sõnu ja lau
seid: selles seisukorras oli tal elu wõi surm walida; ta on häbemata 
wõi rumal; meie läheme homme neile wõi nemad tulewad meile. 
T ä h e n d u s :  Ka “ehk” wõib eriaimelisi sõnu ja  lauseid ühenda
da, kui neid mitte üksteisele wastu ei seata, waid kui nende wõima- 
lus ükskõikne wõi kahtlane on, ehk kui uue sõnaga (lausega) liht
salt midagi täiendawat, seletawat, toonitawat juure lisatakse: mine 
wälja ehk (wõi) astu sisse, kasi aga läwelt ära; tulgu ehk tulemata; 
kunas sepal nuga ehk kingsepal saabas (vanasõna); ärge mõtelge, et 
mina olen tulnud, käsku ehk prohwetid kaotama Matt. 5, 17; pane 
hinnale rubla ehk ometigi poolgi pääle; siia pangi läheb kaheksa 
ehk üheksa toopi wett. [...] “W õi” on kahekordsis küsilauseis (kus 
kaks asja wastastikku seatakse): kas tuled kaasa wõi jääd weel 
siia?. “W õi” tarwitakse ka weel, et üht ekslikku, segast, ebamäärast 
ütelust parandada, õigema sõnaga ära ütelda: laena wõi (õigemini) 
kingi mulle kaks rubla; siin on 50 wõi (õigemini) 60 кор.; selle 
autori keel wõi (täpipäälsema sõnaga) stiil ei meeldi mulle. (Aavik 
1912:22-23)

Kõik Aaviku toodud näited pärinevad Jakob Hurda uurimusest.
Johannes Aavikult leiame sidesõnade ehk ja  vöi tähenduste 

seletusi ka kirjavahemärkide tarvitamist käsitlevas väljaandes, 
mis ilmus koolide ja  iseõppijate tarbeks 1923. aastal. Rubriigis 
“Komma “ehk” ja  “või” ees” õpetab Aavik joonealuses viites:

(7) “Ehk” tuleb tarwitada samamõisteliste sõnade vahel, “või” erimõiste-
liste vahel. Näit.: Lääne ehk Baltimeri; aga: Kas elu või surm. 
“Või” võib parandavas tähenduses siiski ka olla samamõisteliste 
vahel: Ta kõneles ühel koosolekul või (õigema sõnaga) miitingul.” 
(Aavik 1923: 30)

Sama kordab Aavik 1936. aastal ilmunud “Eesti õigekeelsuse õpi
kus ja  grammatikas”.

Johannes Aavik võtab sõna ka lauselõpulise küsiva või vastu:
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(8) Teatavaks murdelisuseks, vähemalt familiaarsuseks ja labaseks tuleb 
lugeda “või” tarvitamist “kas”-sõna asemel:

(Aavik 1936: 215)

Johannes Aaviku seletusi sidesõnade ehk ja või tähenduserinevus
test kasutavad Henno Jänes ja Olev Parlo oma kooligrammati
kas (1940). Nii võis seisukoht, et ehk sobib vaid sünonüümide 
rinnastamiseks, juurduda keelekasutustraditsiooni koolihariduse 
kaudu. Kõnekeele kohta kirjutab P. Palmeos veel 1967. aastalgi, 
et sidesõnadel ehk ja või ei tehta vahet (Palmeos 1967: 13).

Partiklid või, ehk\a  elik kirjalikes tekstides

Sõna või esmakasutus kirjalikes allikates pärineb Heinrich Stahli 
“Leyen Spiegeli” I osast, st 1641. aastast (9). On tähelepanuväär
ne, et tegemist on ainsa või esinemusega H. Stahli teostes. Kuna 
see on oma häälikkujult lõunaeestiline, võib eeldada, et Stahl on 
kasutanud eeskujuna mõnd tartukeelset teksti. Järgmisena kasutab 
võfd Christoph Blume, kuid mitte side-, vaid hüüdsõnana (10).

(9) Ninda teep temma Evangelium~es nende Jüngride kahs /  needt lassep
Christus keicke piddose pehwal kahe wahel olla /  on temma 
iilleßtousnut /  wai ep mitte /  õchtul hilja tullep temma kogkomatta /  
echk kiil needt uxet luckus ommat /  ninck röhmustap nem~~at.

(10) Se Pehw on nühd kiil römolik # keikil Lojadussel/ # sest Jumla Poik 
on Taiwast ikJ # Rachwa Siggidussel/ # öhest Neitzist sündinut/ # 
Maria on wallitztut/ # se on Emma olnut. # Woi! kui immelik se on? 
(1667, Blume)

Tänapäeva kirjakeele põhjal koostatud sõnade sagedusloendis 
paikneb või 25. kohal (Kaalep, Muischnek 2002). 17. ja 18. sajan
dist pärit tekstidega võrreldes on või esinemissagedus kasvanud 
umbes 25 korda (joonis 1). ehk’i sagedus seevastu on ajajooksul 
oluliselt vähenenud (joonis 2). Mülleri jutlustes on ehk sageduselt 
52. sõna, Rossihniuse kirkikuraamatutes 70., tänapäeva kirjakee
les aga 151.

Murdeline, labane, familiaarne: 
Tuled voi?
Mina või?

Kirjakeelne: 
Kas tuled? 
Kas mina?
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#  Ф  ^  ^  ^  ^
0 '  N*5' ^  ^  cS^ bS  ̂ Л ^ qS^ЧЯ? ^  4̂ 4 $> чф  чф  ^  ^ b

Joonis 1.
Sõna või esinem issageduse m uutum ine

7.0 л

Joonis 2.
Sõna ehk esinemissageduse m uutum ine
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Sõna elik  esmakasutus pärineb Liivimaa talurahva õigusest 
16. sajandi keskpaigast (11). Georg Müllerile ja  Joachim Rossih- 
niusele on elik  ilmselt olnud tundmatu. Heinrich Stahli ja  ka ena
miku hilisemate autorite tekstides on elik  võrreldes ehk'iga väga 
harv, kuigi grammatikad mainivad järjekindlalt mõlemat sõna. 
elik  esineb vana kirjakeele korpuses vaid 60 korral ja  ainult põh
jaeestikeelsetes tekstides (tabel 3), ehk’i on kasutatud enam kui 
3000 korral.

(11) Keß Roiwi wise uhest teisest Wottap teh pehl ellick kirko ellick toa 
seest их aßi miß kuß tibbo Wert on se Maksap 40 W.

Tabel 3.
Sõnade ehk ja  elik sagedused (ainult tekstid, kus esineb elik)

Tekst
ehk ja elik 

sagedus kokku
ehk 

o s a k a a l(%)

Katkend Liivimaa talurahva õigusest 
(16. saj keskpaik)

2 0

Heinrich Stahl, “Hand- vnd Haußbuch” 
IV osa (1638)

52 96,2

Heinrich Stahl, “Leyen Spiegel” (1641-49) 404 92,1

Christoph Blume teosed (1662-1667) 48 66,7

“Meie Jssanda Jesusse Kristusse 
Uus Testament” (1715)

87 97,7

J. Lithander “Köki ja Kokka Ramat” (1781) 1063 99,4

1990. aastate ilukirjandus 2105 99,2

Eesti Ekspress (1996-2001) 4618 99,2

Postimees (1996-2001) 19 594 99,6

Vana kirjakeele korpuses on ehk, elik ja  või kõige sagedamini 
rinnastavad sidesõnad, kusjuures kõik kolm esinevad d isjunk t
sioonidena, mis võivad siduda nii sõnu, fraase kui ka lauseid:

(12) Ninck ke perrale jettap Koddat /  echk Wennat /  echk Ohddet /  echk 
Jssa /  echk Emma /  echk Naise /  echk Lapset /  echk Pöldut /  
münno Nimmi perrast /  se sahp sedda sadda kord wotma /  ninck se 
igkawesse Ello perrandama. (1649, Stahl)

(13) Kui Inniminne hääl Melel ei tahha Surmast kuulda, ehk se päle 
mõtteida. (1787, Frölich)
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(14) Se peab ka parrajas tummi ollema, kui se agga wägga wäddel on, 
siis te sedda nattokesse woi, ja  jahho, ehk 2 ellik 3 munna rebboga 
tummiks. (1781, Lithander)

(15) Sihn ep olle niihdt üx Judalinne ellick Greeck /  sihn ep olle üx Sul- 
lane ellick Wabbadick /  sihn ep olle üx Mees ellick Naine /  erranis 
meije olleme keick öhet Chris tusse Jesusse siddes. (1641, Stahl)

(16) Ke möisa paigan wai wörsti armo weel piiwwäp kätte saija, ehk 
seddä armo, mes temmä sure waiwa nink murrega от sanu, ei 
tahha jä lle  ärräkaotada, se peäp iks seddä könnelema, mes wörst 
hääl melel kulep, nink seddä teggema, mes temmä meie perräst от. 
(1776, Quandt)

(17) Johannese Ristminne /  olli se Taewast /  woi Jnnimestest? (1715, 
Uus Testament)

(18) Minna tahan agkas selsinnasel wihmsel andma /  kudt siinnul. Echk 
/  eps mul meelewald on tehha /  mea minna tahan /  miinno omma 
kahs? Jch wil aber diesem letzten geben / gleich wie dir. Oder hab 
ich nicht macht zu thun /  was ich wil mit dem meinen? (1641, 
Stahl)

(19) Kas arstil ei võiks olla infot puuduvate ravimite kohta? Või on see 
palju soovitud? (AJA 1990\ol1640)

Sidesõna ehk esineb kõigil vana kirjakeele korpuses esindatud 
autoritel, aga vÕfd on kasutatud vähem kui pooltes tekstidest, 
kõige sagedamini 1686. aasta “Wastses Testamendis” ja 1715. 
aasta Uues Testamendis. 17. ja  18. sajandil esineb või valdavalt 
loetlevates valikküsimustes (näited 20 ja  21). Küsisõna kas pole 
enamasti lisatud. Autoritel, kes kasutavad v õ fd, esineb ehk niisu
gustes lausetes harva (22). Selline kasutuspiirang on analoogne 
soome keelega, kus kahe valikuvõimalusega küsimustes kasuta
takse disjunktsiooni vai, muudes kontekstides aga tai. 17. ja 18. 
sajandi grammatikates ehk’i ja  või tähenduserinevusi siiski ei 
mainita.

(20) Nink se Kammerer koste Wilippille /  nink üttel: Minna palle sinno /  
kelt es se Proweet seddä ütleb? Hennesest essi /  wai üttest töisest? 
(1686, Wastne Testament)
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(21) Kas meile sünnib Keisrile Kohto maksa /  woi ei sünni? (1715, Uus 
Testament)

(22) Sest mes от hõlpsamb üttelda: Sinno Pattu olgo sinnul andisantu: 
echk üttelda: Tösse ülles ninkkeü? (1686, Wastne Testament)

Valiku markeerijana esineb vanas kirjakeeles harva ka rühmsi- 
dendeid ehk ... ehk (23), e lik ... elik (24) ja  võ i ... või (25) tänapäe
vase kas ... või asemel. Niisuguseid ühendeid küsilausetes ei leidu 
ja juba 1890. aastateks on nad kirjakeelest kadunud, kuigi veel 
1880. aastal on Jakob Hurt ühendit ehk ... ehk võimalikuks pida
nud (Hurt 1880: 15-17).

(23) nemmad arwasid omma rummalusse ja  kangekaelusse pärrast, et 
köhtpiddi ehk tööd teggema ehk nälga surrema. (1782, Willmann)

(24) Siis woib neid ellik warsi süa, ellik pruun-koldseks pradida, nenda- 
sammoti kui need worstid, mis praego enne öppetati teggema. 
(1781, Lithander)

(25) sest se kärre päiwapaistus woip neid pea ärrapallada, et nende 
suggu woi ärranörtsip, woi ka weikeses saap, nink halwaste 
mekkip. (1796, Lenz)

Tänapäeval kasutatakse disjunktiivse sidesõnana valdavalt võfd , 
elik on väga harv. Sidesõna ehk esineb nüüdiskirjakeeles ekspli
katiivses ehk seletavas või täpsustavas funktsioonis. Eksplikatiiv
ne ehk on tavaline ka vanas kirjakeeles, nt 26-28. Disjunktiivne 
ehk on kirjakeelest kadunud 1930. aastatel (joonis 3), oletatavasti 
Johannes Aaviku mõjul, kuigi üksiknäiteid võib leida veel 1990. 
aastate korpusestki (29 ja 30).

(26) Semprast eb woy scel mittekit hced meist sündida echk llmalle tulla. 
(1603, Müller)

(27) Kas siis ewangelium ehk armoöppetus ükspäines on ue seädusse 
ramatus? (1740, jutud)

(28) Hiljuti tõiwad Kuuramaa ajalehed teate, et sääl tänawu wihmase 
suwega rukiste seas rohkeste tungelteri ehk n.n. küüs-iwasi leida 
olla.. (AJA1890\ole0102)

(29) Vaja on ühel inimesel, ehk kahel-kolmel, pea tööle panna 
(AJA 1990\pp0072)
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(30) “Olen Suure-Jaanist, mul oli seal turu ääres kahekordne maja, see 
küll konfiskeeriti, aga mul on siiski jõudu küll kasulast võtta, üks
kõik, kas poega ehk tütart. (ILU1990\ilu0169)

100%  ~i

1890 1900 1910 1930 1950jj

Joonis 3.
D isjunktiivse ehk 'i kasutussageduse vähenemine

1890. aastate korpuses leidub ka üksikuid näiteid, kus sõna või
kasutatakse samatähenduslikke keelendeid rinnastavana, nt 31.
Enamasti kannab samatähenduslike fraaside rinnastamine või abil
siiski ilmset parandamis-täpsustamisfunktsiooni, seda nii 1890.
kui ka 1990. aastate korpuses (32-34).

(31) Nagu kindlasti kuulub, kutsutawat Ühiskriikide saadikute-kogu wõi 
kongress tulewal sügisel erakorraliseks koosolekuks kokku. 
(AJA 1890\pos0407)

(32) Olewiku wõi õigem ütelda, tema pika saabastega saadiku külge 
näis ka see koerde politika haigus olema hakanud, sest ka tema 
waenekene ei saa muidu Nanvas ära käia ega karskuse seltsi asjust 
midagi kirjutada, kui ta selle juures ei hammusta. 
(AJA1890\vir0103)

(33) No näete, sellest võiksidki meie 4H-klubid või kuidas nad end kut
suma hakkavad, alustada! (AJA1990\ml0100)

(34) Ta teadis, et niisugused kambad olid olemas, rekkerid või räkkarid 
või kuidas neid nimetatigi, kes erapoodidest ja  -baaridest raha
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välja pressisid, aga ta polnud kunagi osanud ette kujutada, et need 
võiksid normaalse inimese moodi välja näha. (ILU1990\ilu0066)

Eksplikatiivses funktsioonis esineb ka elik.

(35) nem~at peawat needt Wastopajatajat (ellick falschit Õppijat) 
nuchtlema /  ninck nende Suh kinnipannema /  (1649, Stahl)

(36) Spiritisti tunneb kergesti ära; piisab kõrvaproovist elik kuulamisest. 
(SEGAILU0100)

Nii ehk kui või esinevad ka m odaaladverbidena. Modaalne ehk 
väljendab dubitiivse partiklina kahtlust, kõhklust ja  esineb vana 
kirjakeele korpuse tekstides tunduvalt harvem kui sidesõna ehk. 
Ka enamikus grammatikates pole seda kasutusvõimalusi maini
tud. Üksikuid kasutusjuhtumeid tekstides siiski leidub, kuigi mitte 
veel 16. ja 17. sajandil (37, 38). Nüüdiskeeles aga esineb ehk val
davalt just modaaladverbina (39, 40).

(37) Hüüdke nende peäle monnikord, ehk siis jäw ad nattuke taltsimaks. 
(1732, Helle)

(38) Se ehk on so meles imme .. (1766, Hupel)

(39) Kannatame ära, kas kuulutab keegi ehk ajalehes. (AJAE1990\ 
ep0158)

(40) Mitte ehk päris päevakohane, aga asjalik kahtlematult. (ILU1990\ 
ilu0279)

See, et eesti vanima kirjakeele tekstid ei paku meile näiteid ehk’\ 
esinemisest modaaladverbina, võib olla tingitud tekstide liigilisest 
ühekülgsusest (tegemist on valdavalt usutekstidega) ja  kõnekeele- 
kaugusest. 18. sajandi tekstides esinevad ehk’i modaaladverbili- 
sed kasutused, nt Thor Hellel (37), mõjuvad kõnekeelelähedaselt 
ja on ilmselt rahvakeelsed. Seega ei tõesta asjaolu, et ehk ei esine 
vanimas eesti kirjakeeles modaaladverbilises funktsioonis ja levi
nuim on disjunktiivse konjunktsiooni funktsioon, et ehk ei võiks 
olla adverbilist päritolu.

Modaaladverb või väljendab imestust (41, 42) või irooniat 
(43-45) ja on eeskätt ilukirjanduskeele (või suulise keele) nähtus.



200 EHK elik VÕI

(41) “Ei tahtnud teine kohe, ” ümises ta xvahete wahel ja  lõi hobust kibe
dalt, “xvast uhke teine, et peenem ja  rohkem koolitatud.. Waeh, noh 
nüüd -  lapsega tüdruk, ohoo, wõi ei taha!’’ (ILU1890\pro0088)

(42) No, wai tüdrukuid puudus! (ILU1890\pro0036)

(43) P. Miks teie ep olle siis norelpõlwel õppind?
B. Woi siis nenda sunneti neid õppima kui nüüd? ja  meie suggu 
rahwas tahhab sundimist. (1732, Helle)

(44) Wõi mina siis üksi rääkisin, sa kõnelesid ise ju st niisama. 
(ILU1890\pro0036)

(45) Ei tiä, kas tühjal oligi wedro wanker -  no wai mõni wedro-wanker 
one kahe puu-rattaga -  ehk kui kua oles õllu, no wai siis miu owe- 
ne wedrod õmmete ära õles sõõno!? (AJA1890\ole0306)

Imestav või on mõneti samane interjektsioonina tarvitatud voz-ga, 
kuid ei moodusta iseseisvat lausungit. Iroonilisena kasutatud või 
on funktsionaalselt väga tihedalt seotud küsisõnaga kas, kuna 
iroonilist võz-hüüatust saab kergesti parafraseerida (retoorilise) 
A^s-küsimuse abil.

Ühendile kas või omastes tähendustes võib nüüdiskirjakee
les, eriti ilukirjandustekstides esineda ka või üksi:

(46) Filmikangelased armastavad nii võimatult, et hakka või nördi
musest ulguma. (ILU1990\ilu0017)

(47) Meenutagem või Eesti välismajanduspanga ja  kogu Eestis asuva 
pangandussüsteemi maailmast isoleerimise püüdlusi. (AJA1990\ 
rhl482)

(48) Viskab selili murule, ei lähe tema kuhugi, oleks või korraks õngel 
käinud, jä rv  sealsamas kõrval. (ILU1990\ilu0208)

Nüüdiskeeles on või omandamas ka lauselõpulise küsipartikli 
funktsiooni. 17. ega 18. sajandi tekstidest sellist kasutust ei leia ja 
1890. aastate korpuseski piirdub lauselõpulise küsiva või kasutus 
vaid mõne üksiknäitega (49). Kuid juba 1930. aastatel on Johan
nes Aavik kirjeldanud lauselõpulist v õ f d  kui kirjakeelde sobima
tut (Aavik 1936: 215, vt ka eespool tsitaat 8). 1990. aastate ilukir- 
janduskorpuses on niisugune või siiski võrdlemisi sage (50).

(49) Oh, kas tõste Mihkel kosja sõidab, tõeste wõi? (ILU1890\ргоООЗб)
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(50) Panen nina alla või? ( ILU1990\ilu0649)

Suulises kõnes on küsipartikkel või redutseerunud vä ’ks. Seda on 
analüüsinud Pärtel Lippus (2003). vä-küsimuste päritolu ja  kuju
nemislugu on selgitanud Liina Lindström (2001).

Alistava sidesõnana esineb korpustes vaid ehk, kuigi J. Hurt 
(1880: 63 jj) on pidanud võimalikuks kontsessiivsena kasutada ka 
võfd.  Alistavas funktsioonis on vanas kirjakeeles väga sagedane 
ja ka mitmes grammatikas mainitud ühend ehk ... küll (51, 52), 
kus ilmselt just küll kannab modaaladverbina kontsessiivse tähen
duse põhiraskust, küll võib aga lausest ka välja jääda ja  sellisel 
juhul on ehk sidesõnana ise kontsessiivse alistava funktsiooni 
kandja (53, 54). Tänapäeva kirjakeeles täidab seda funktsiooni 
valdavalt sidesõna ehkki.

(51) Se Rickas lohtap omma Ajalicko Wilja pehl /  minna agkas tahan 
lohtma о Jummal sünno p e h l/echk miha kiil sahn laidetut / sihskit 
tehn ninck usckun minna kindlast /  ke sünno pehle lohtap /  sel ep 
olle middakit waja. (1649, Stahl)

(52) Nenda olli üks koer, kes kui hui keik Innimessed kiskus, ehk ta kül 
peksa sai, ning monda kord sola ja  haawlidega lastud. ( Willmann, 
1782)

(53) Ninck tahs /  Echk münd münno patt kiusap /  ep tahan minna ebba- 
lema /  Christusse sisse tahan minna usckma /  ninck üxpeines 
temma pehle lohtma /  (1641, Stahl)

(54) Ehk nemmad ka mitto ramatut on kirjotanud , siiski poile k[e]ik ue 
seädusse ramato arrussepandud ... (1740, jutud)

Interjektsioonina esineb või (voi) ainult vana kirjakeele tekstides 
(55-57). 1890. aastate korpusest niisuguseid näiteid enam ei leia.

(55) Se Pehw on nühd kül römolik # keikil Lojadussel/ # sest Jumla Poik 
on Taiwast ikJ # Rachwa Siggidussel/ # öhest Neitzist sündinut/ # 
Maria on wallitztut/ # se on Emma olnut. # Woi! kui immelik se 
on? (1667, Blume)

(56) Temma panni sedda im m eb ning hakkas nenda ennesega räkida: 
woi! Mis illusad sarwed need on! (1782, Willmann)
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(57) Sest kä temmä sisse ussup, mötlep sis nida: Woi! kuis minna peäs 
seddä hennele weel hoitma, mes minno armsalle Önnisteggijälle 
säräst Waiwa от tennu, et Temmä Risti küllen от ärrä koolnu? 
(1792, Raudiall)

Kokkuvõte

ehk, elik ja  või on partiklid, millel on olnud vanemas kirjakeeles 
ja  on ka tänapäeval erinevaid funktsioone.

ehk on vanas kirjakeeles täitnud ülivaldavalt eraldava ehk 
disjunktiivse sidesõna rolli. Lisaks sellele on ehk esinenud juba
17. sajandi tekstides kontsessiivse sidesõnana, mida kasutatakse 
mööndlauses subordineeritud osalause ja pealause sidumisel. Ala
tes 18. sajandi esimese poole tekstidest esineb ehk järjest sageda
mini kahtlust väljendava dubitiivse modaalpartiklina. See on 
1990. aastate valikkorpuse materjali põhjal otsustades ehk'i sage
dasim funktsioon. Lisaks on ehk nii vanas kirjakeeles kui ka täna
päeval sünonüüme ühendav eksplikatiivne konjunktsioon.

elik esineb ainult rinnastava sidesõnana ja  on väga harv nii 
tänapäeval kui ka vanas kirjakeeles. Juba Eduard Ahrens peab 
seda sõna vananenuks.

Ka või on 17.-18. sajandil harv. Vana kirjakeele perioodi 
disjunktiivsed vof d esinevad peamiselt loetlevates valikküsilau
setes, grammatikad aga niisugust piirangut ei maini. Veel on võVd 
kasutatud modaaladverbina, mis väljendab irooniat või imestust. 
Aja jooksul on või üle võtnud ehk'i varasema põhifunktsiooni: 
1930. aastatest ehk enam disjunktiivse konjunktsioonina peaaegu 
ei esine, ehk’i asemel kasutatakse nüüd võfd.  Samas on või täna
päevaks kaotanud hüüdsõnalise funktsiooni.

Disjunktsioonide ehk ja  või tähenduserinevusele juhib esime
sena tähelepanu Eduard Ahrens oma 1853. aasta grammatikas: või 
on tugevam eraldaja kui ehk. Kahjuks pole meil samast ajajärgust 
korpusetekste, mis võimaldaks jälgida või kasutusala laienemist 
tegelikus keelekasutuses. Väite, et ehk’i tuleb kasutada samatä
henduslike, võfd  eritähenduslike sõnade vahel, esitab Johannes 
Aavik. Ilmselt just Aaviku ja tema väidetele tuginevate kooli
grammatikate mõjul ongi eesti kirjakeelest kadunud disjunktiivne 
konjunktsioon ehk.
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ADJEKTIIVIDE SUBSTANTIVATSIOONIST 
ÜHE TÄHENDUSRÜHMA NÄITEL1

Silvi Vare
Eesti Keele Instituut

Adjektiivide substantivatsioon on sõnaliigimuutuse ehk sõnaliigi- 
lise transpositsiooni üks liike. Sõnaliigimuutuse all mõeldakse an
tud juhul sõna üleminekut teise sõnaliiki nii, et lähtesõna mitte ei 
kao, vaid säilib endisel viisil. Eesti keel kuulub nende keelte hul
ka, kus sõnaliigimuutus toimub põhiliselt sõnamoodustuse kaudu, 
peamiselt sufikstuletuse (1), kuid üsna sageli ka konversiooni teel 
(2). Ehk teisisõnu, sõnaliigimuutus on kvalifitseeritav kui sõna- 
moodustusprotsess, kus alussõna ja sellest moodustatud keelendi 
vahel on tuletus-ja motivatsioonisuhe (vrd Vogel 1996: 239 jj).

Konversiooni all mõistan sellist sõnamoodustusviisi, kus 
uus, alussõnast erinevasse sõnaliiki kuuluv sõna saadakse ilma tu
letusliite abita, st et alussõna tüvi läheb üle teise sõnaliigi tüveks, 
ilma et sellega kaasneks vormiline marker (täpsemalt Vare 2004: 
915 jj).

(1) verb > subst: ehita/ma > ehita-mine, ehit-us; subst > adj: rõõm >
rõõm-us; adj > subst: tark > tark-us\ adj > adv: kuiv > kuiva-lt

(2) subst > verb: sõna > sõna/ma; adj > verb: ju lge > julge/ma, verb >
subst: tõlki/ma > tõlk

Sõnaliigimuutus ehk üleminek ühest sõnaliigist teise on suuremal 
või vähemal määral võimalik kõigi põhiliste, st avatud sõnaliikide 
vahel, mille hulka kuuluvad eeskätt nimi-, omadus- ja  tegusõnad, 
kuid paljudes keeltes, sh eesti keeles ka määrsõnad (sõnaliikide 
erinevustest eri keeltes täpsemalt nt Evans 2000: 708-732). Kon
versiooni korral, aga see kehtib samuti ka tuletuse ja  liitmise koh
ta, võib eristada moodustust sõna- ja  lausetasandil ehk leksikaal
set ja süntaktilist konversiooni. Esimesel juhul mõeldakse nähtust,

1 Artikkel on valminud ETF grandi nr 5970 toel.
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kus konversiooni teel moodustunud keelend on tõlgitsetav sõna
varaüksusena, st et seda kasutatakse valmissõnana ega moodus
tata vahetult tekstis. Regulaarmalli järgi toimuv süntaktiline kon
versioon on aga tekstinähtus, kus vastav üksus sünnib vahetult 
tekstis. Sellisel juhul ei kuulu sõnaliigimuutuse resultaat leksiko
ni. Küll aga on võimalik, et teatud tingimustel võib süntaktilise 
konversiooni kaudu täieneda ka leksikon.

Antud artiklis vaadeldakse adjektiivide üleminekut substan
tiiviks (substantivatsiooni) konversiooni teel ühe semantilise rüh
ma näitel. Käsitlusele tulevad füsioloogilist seisundit väljendavad 
adjektiivid, mis on seotud temperatuuriskaalaga. Arvestades asja
olu, et leksikaalne ja  süntaktiline konversioon nagu derivatsioongi 
ei ole selgepiirilised kategooriad (Koski 1981: 11 jj), mis eesti 
keeles alles ootavad täpsemat arutelu, ei seata siin eesmärgiks 
neid juhtum eid täpsemalt eristada.

1. Alusmaterjal ja määratluskriteeriumid

Analüüsitava materjali moodustavad kuus lihttüvelist omadussõ
na: kuum, palav, soe, leige külm, jahe. Analüüsi eesmärgiks on 
välja selgitada, millistel juhtudel ja  millises ulatuses on tegemist 
adjektiivide substantivatsiooniga, st milliste puhul neist võib rää
kida nimisõnalistest rööpkeelenditest. Järelduste tegemisel on 
abiks olnud ÕS 1976, EKSSi vihikud I-V II (1), ÕS 1999 ja ÕS 2006 
tööversioon. Täiendavat materjali vaadeldavate keelendite kasuta
mise kohta olen hangitud põhiliselt otsingumootori Google 
vahendusel.

Nimetatud sõnaraamatud esitavad sõnaliigiinfot erineval vii
sil. ÕS 1976, ÕS 1999 ja  ÕS 2006 tööversioon sõnaliiki üldjuhul ei 
anna. Erandiks on kahetise tõlgitsusvõimalusega juhtumid, kus 
eeldatakse, et sama sõnakuju puhul on tegemist kahe eri sõnaliiki 
kuuluva keelendiga. Sellisel puhul on sõnaliigid tähistatud (1). 
Erinevalt ÕS-idest annab EKSS süsteemselt kõigi märksõnade pu
hul ka sõnaliigi, liigendades vastavalt ka näitematerjali. Katego
riaalselt erinevate sõnade korral ei anta siiski mitut märksõna, 
vaid piirdutakse ühega, mille all tuuakse eraldi välja erinevate sõ
naliikidega seonduv info (2).
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(1) ÕS 1976: b rü n e tt omds. mustavereline, tumedajuukseline; nimis.
mustavereline, tumedajuukseline inimene;
ÕS 1999, 2006: b rü n e tt omds, nimis: tumedajuukseline, musta
vereline. 0 Brünett piiga.

(2) EKSS: b rü n e tt
1. adj. mustavereline, tumedajuukseline. Ilus brünett poiss. Väike 
brünett naine. Tal on hästi brünetid juuksed.
2. s. mustavereline, tumedajuukseline inimene. Ants kurameeris 
ühe pika brünetiga. Perenaine, peremees oli väikest kasvu brünett.

Adjektiivide ja substantiivide vaheline konversioon erineb eesti 
noomeni ja verbi vahelisest konversioonist väga oluliselt ses mõt
tes, et siin puudub sõnaliiki eristav morfoloogiline marker. Ses 
mõttes erinevad nad prototüüpsetest sekundaarsubstantiividest, 
mille puhul tuleb vormiline ja  tähenduslik erinevus alussõnast sel
gelt esile (Barz 2000: 658). Kui näiteks noomen ja  verb erinevad 
teineteisest oma muutmisviisilt ja  neid eristab ka sõnaraamatuvor- 
mis (nimisõnal ainsuse nimetav kääne, verbil wa-tegevusnimi), 
verbi ma-tegevusnime tunnus -ma, siis noomenisiseselt (1), 
adjektiivide ja substantiivide vahel sellist erinevust pole. Eri liiki 
kuuluvad sõnad langevad oma väliskujult täiesti ühte (2).

(1) adj julge > verb julge/ma; verb kõndi/та > subst kõnd

(2) adj haige missugune? (haige laps) > subst haige kes? (haige ootas
arsti)

Morfoloogilise markeri puudumise tõttu on nende sõnaliigiline 
määratlemine sageli küllalt keeruline ja sõnaliigimuutust pelgalt 
sõnatasandil on antud tüübis võimatu kindlaks määrata. Sõnalii- 
gilise kuuluvuse üle saab igal konkreetsel üksikjuhul otsustada 
vaid vastava keelendi morfosüntaktilise käitumise alusel, kusjuu
res ka siin võib tekkida kahetise tõlgitsuse võimalusi. Järgnevas 
käsitluses toetutakse materjali analüüsimisel EKG-s esitatud sõna- 
liigitunnustele.

Adjektiivid on tüüpjuhul sõnad, mis
a) muutuvad käändes, arvus ja  võrdlusastmes,
b) väljendavad (asja) omadust,
c) võivad lauses esineda ühilduva atribuudina ja
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d) võivad teatud liiki verbide laiendina talitleda ka predikatiivina 
ja  seisundimäärusena.

Asja omadust väljendavate adjektiivide korral saab esitada tavali
selt küsimuse missugune? ja  nad on umbmäärastatavad sõnaga 
mingisugune. (EKG I 1995: 20-21)

Substantiivid on tüüpjuhul sõnad, mis
a) muutuvad käändes ja  arvus,
b) nimetavad asju (esemeid, olendeid jne),
c) võivad lauses esineda subjekti ja objekti funktsioonis, vastates

küsimusele kes? mis? kelle? mille? keda? mida? (EKG I 
1995: 20).

Substantiivid võivad täita ka määruse, öeldistäite ja  täiendi funkt
siooni, mis primaarselt on omased teistele sõnaliikidele.

Lisaks neile kriteeriumidele arvestatakse antud käsitluses sõ
nakujude klassifitseerimisel vajaduse korral ka muid tunnuslikke 
asjaolusid:
• keelendi sõnamoodustuslikku käitumist, st ümbruse erinevust

tuletiste ja  liitsõnade korral,
• süntaktilist kaasümbrust, st teiste sama funktsiooni täitvate sõna

de liiki ja
• asendatavust teise sama tähendust väljendava sõnaga, mille liik

on üheselt määratletav.
Konversiooni suuna määratlemisel lähtutakse samakujuliste kee
lendite tähenduserinevusest. Adjektiivide substantivatsiooni kor
ral on leksikaalse tähendusega seotud mõiste maht enamasti suu
remal või vähemal määral kitsenenud (vrd Vihma 1965: 64), mis 
tähendab ühtlasi, et ta tähenduses on võimalik alusadjektiiviga 
võrreldes eristada lisakomponenti. Seda arvestades loetakse se
kundaarseks see konversioonipaari liige, mille tähendus on teise
ga võrreldes komplekssem, sisaldades mingit piiravat lisatunnust
(1). Moodustuslikult sekundaarseks pean ka referentsiaalse tähen
dusega juhtumid, mis osutavad omadusele kui nähtusele. Siin 
muutub eeskätt kategoriaalne, mitte niivõrd alussõna leksikaalne 
tähendus. See on võrreldav verbide nominalisatsiooniga teonime
de korral (2), samuti adjektiividest lähtuvate omadusnimetuste tu
letamisega (3).
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(1) adj tark > subst tark rahvaarst, ennustaja, teadja, nt Tark on vanema
tes kultuurides inimene, kelle juures käiakse nõu küsimas.

(2) adj haige > subst haige, nt “Natuke peab haiget tegema,” rahustas
arst väikest poissi haava puhastades. Vrd: verb sündi/ma > subst 
sünd, nt Sünd on lapse jaoks pingutav kogemus.

(3) adj uhke > subst uhkus, nt uhkus ajab upakile.

2. Materjali analüüs

Järgnevalt käsitletakse kuue temperatuuriadjektiivi substantivat- 
siooni, mis väljendavad keha või keskkonna külmus- või kuumus- 
astet. Omaduse intensiivsuse vastaspunkte märgivad kuum ja  
külm, mille vahel paiknevad ülejäänud neli omadussõna:

KUUM -  palav -  soe -  leige -  jahe -  KÜLM

KUUM
Vaadeldavais sõnaraamatuis on sõnakuju kuum sõnaliigilist kuu
luvust erinevalt tõlgitsetud.
• ÕS 1976 järgi on antud juhul tegemist kahe eri sõnaga, millest

üks on omadus- ja teine nimisõna. Täpsem info puudub: ni
misõna tähendust ei määratleta ja  näiteid sõnaliigi alusel ei 
eristata.

• ÕS 1999 ja 2006 sõnaliigiinfot siin ei anna, mis tähendab, et an
tud keelendi puhul eeldatakse ühtainsat sõnaliiki -  adjektiivi. 
Samas leidub muude hulgas ka mõningaid näiteid nimisõna
lise kasutuse kohta, nt Ahjust õhkub kuuma (kuumust), liit
sõnad suve+kuum, kuuma+rabandus.

• EKSS eristab märksõna kuum puhul selgelt kaht sõnaliiki.
Adjektiivi korral tehakse vahet otsese ja  piltliku kasutuse va

hel, eristades kolme tähendust:
1) kõrge temperatuuriga, väga soe, palav, mis võib iseloomustada

erinevaid asju ja  nähtusi (õhu, ilmastiku, ka vastava keskkon
na, ruumi kohta; esemete, ainete kohta; keha, kehaosade koh
ta);

2) pilti, äge, palav, tuline (kirgliku loomuse või tugeva tunde koh
ta) ja
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3) (millegi toimumise, mingi tegevuse kohta:) äge, täies hoos, 
pingeline, nt kuum lahing, võitlus, mis sisuliselt kuulub sa
muti piltliku, ülekandelise tähenduse alla.

Substantiivi kuum puhul eristatakse kaht tähendust, millest üks 
seostub kirjakeelse ja  teine kõnekeelse kasutusega:
1) kuumus (hrl. õhu, ilmastikuga ühenduses). Ahi hõõgab, õhkub

kuuma. Keskpäevase kuumaga on väsitav käia. Saunas kuu
ma käes läks selg paremaks. Suvised kuumad on veel ees. 
..paar leilisähvakat viskasid ilusa kuuma üles. (H. Laipaik) 
Liitsõnad: põrgukuum, põuakuum, saunakuum.

2) kõnek. kuumustunne (mitmesugustes kehatemperatuuriga seo
tud väljendites). Tundis, kuidas keha lõi üleni kuuma täis. 
Turi kipitas ja  ajas kuuma välja. ..justkut värin rabiseb üle 
ihu ja  kuum tõuseb palge. (J. Tuulik) Aga pane [haavale] vii
na pääle. See kisub kuuma välja. (.R. Roht) ..mul jooksis 
kuum üle ihu. (A. Mälk)

On oluline märkida, et substantiivi kuum tähendus on vastavuses 
adjektiivi kuum otsese tähendusega. Ülejäänud tähenduste kohta 
näited puuduvad.

Nii EKSS-is toodud kasutusnäidete kui ka otsimootori 
Google abil hangitud materjali põhjal saab väita, et sõnakuju 
kuum kasutatakse tänapäeva eesti keeles kahel erineval, teineteist 
välistaval viisil. Osal juhtudel on ta tähendus ja grammatiline käi
tumine kooskõlas omadussõna tüüptunnustega, teistel juhtudel 
aga nimisõnaga. Niisugused kasutusjuhtumid eristuvad teinetei
sest selgelt ja  on vastavuses EKSS-is toodud sõnaliigilise jaotuse
ga. Adjektiivi kuum substantivatsiooni kinnitavad järgmised tun
nused:
• muutub käändes ja  arvus (1) ning võib esineda lauses subjekti

(2) ja  objekti funktsioonis (3), vastates küsimusele mis? mil
le? mida?;

• võib siduda endaga ka adjektiivatribuute (4) ja  moodustada
kaassõnafraase (5), mida ei saa teha omadussõna;

• on asendatav sageli teise nimisõnaga kuumus, mille sõnaliigili-
sus on üheselt määratletav (6).
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(1) Suvised kuumad on veel ees. (EKSS) “Kuumaga kaotab inimene
palju vett,” selgitab Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi juhataja pro
fessor Raul-Allan Kiivet. http://www.maaleht.ee/%3Fold_num% 
3D720+kuuma+k%C3%A4tte&hl=et&ct=clnk&cd=l&lr=lang_et

(2) Häälepaelte turse korral ei soovitata kuuma soodaauru sisse hingata,
sest kuum (mis?) tekitab esialgu nii neelu kui ka häälepaelte limas
kestadel heaolutunde. http://72.14.203.104/search?q=cache:x9VXo 
1КгВр8J:www.kodutohter.ee/arhiiv/nov Külm tõstab ja  kuum 
(mis?) alandab vererõhku, http://www.google.com/search7sourceid 
=navclient&ie=UTF-8&rls=SUNA,SUNA:2006-03,SUNA:en&q= 
kuum+t%C 3 %B 5 stab

(3) Turi kipitas ja  ajas kuuma (mille?) välja (EKSS). Aga pane [haava
le] viina pääle. See kisub kuuma (mille?) välja. (R. Roht) (EKSS) 
28aastane Krista: “Kuuma (mida?) ma ei kannata, pea hakkab rin
gi käima ja  otsekui lõhki minema. http://www.maaleht.ee/%3 
Fold_num%3D720+kuuma+k%C3%A4tte&hl=et&ct=clnk&cd=l 
&lr=lang_et Naabrinaine oli saanud liiga palju päikest ja  kuuma 
(mida?). http://:www.maaleht.ee/ %3Fold_num%3D720+kuuma+ 
k% C3%A4tte&hl=et&ct=clnk&cd=l&lr=lang_et

(4) Koolis füüsikatunnis sai seda õpitud, aga niisuguse kuumaga läheb
mälu segamini. http://www.google.com/search?sourceid=navclient 
&ie=UTF-8&rls=SUNA,SUNA:2006-03,SUNA:en&q:=niisuguse+ 
kuumaga Võiduparaadil marsiti lämmatava kuumaga, www.slo- 
Ieht.ee/(ufnzfe55h02ef345atw0cw45)/index.spx?id=l 76434

(5) Mõni patsient poeb kuuma eest lausa keldrisse peitu, ... 
http://www.google.com/search?sourceid:=navclient&ie:=UTF-8&rls 
=SUNA,SUNA:2006-03,SUNA:en&q=kuuma+k%C3%A4es 
[Maret Ani] oli 40-kraadise kuuma käest jahedatesse ruumidesse 
pagedes külmetunud, www.sloleht.ee/2006/01/21/ sport/ 190149/ 
Minu higistamine on pärilikult suurem kui teistel inimestel, nii 
püüan kuuma kätte minekut vältida, www.maaleht.ee/7old_num 
=720 20 aastat kiirabis töötanud Sokoloval on tänavu suvel kuuma 
tõttu käed-jalad tööd täis. www.maaleht.ee/?old_num=720

(6) Sellise kuumaga / kuumusega ei hakka ometi keegi õues remonti
tegema..; Paistab, et suur kuum / kuumus hakkab mööda saama; 
Kes kuuma / kuumust kardab, ärgu kööki trügigu.

http://www.maaleht.ee/%3Fold_num%25
http://72.14.203.104/search?q=cache:x9VXo
http://www.kodutohter.ee/arhiiv/nov
http://www.google.com/search7sourceid
http://www.maaleht.ee/%253
http://:www.maaleht.ee/
http://www.google.com/search?sourceid=navclient
http://www.google.com/search?sourceid:=navclient&ie:=UTF-8&rls
http://www.sloleht.ee/2006/01/21/
http://www.maaleht.ee/7old_num
http://www.maaleht.ee/?old_num=720
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Eelneva põhjal võib teha järelduse, et tänapäeva eesti kirjakeeles 
on sõnakuju kuum kasutusel ka tüüpilise substantiivina tähendu
ses ’kuumus; kuumustunne’. Substantivatsiooni aluseks on adjek
tiivi kuum otsene, kõrget temperatuuri märkiv tähendus. Piltliku 
tähenduse kohta näited puuduvad. Iseküsimus on, kas pidada seda 
leksikonisõnaks või süntaksitasandi nähtuseks.

PALAV
• ÕS 1976: adjektiiv
• ÕS 1999jaÕS 2006: adjektiiv
• EKSS: adjektiiv ja  substantiiv

Adjektiivi korral eristab EKSS kaht tähendust:
1) otsene tähendus ’kõrge temperatuuriga, väga soe, kuum’,
2) eelmisest tulenevat piltlik tähendus ’kirglik, keevaline, kergesti

süttiv’.

Substantiivitähendusi on samuti kaks:
1) referentsiaalne, omadust kui nähtust märkiv tähendus, mille

vastena on antud omadusenimetusega palavus, ja
2) vananenud tähendus palavik.

Täpsustuseks tuleb lisada, et nimetuste palav ja palavus 
sisuline vastavus ei ole siiski täielik. Märksõna palavus tähendust 
määratleb sõnaraamat järgmiselt:
a. (temperatuuri kohta). Keskpäevane palavus. • van. kõnek. pala

vik.
b. p ilti kirglikkus, tulisus; ägedus, keevalisus.

Substantiivi palav puhul leidub aga kasutusnäiteid üksnes 
otsese, temperatuuriga seonduva tähenduse kohta, nt Palavaga on 
hea suplemas käia. Läheme palava eest vilusse! Nägu palavast 
punane. Palava käes higi muudkui voolas. ..pikk tee ja  kange pa
lav on meid väsitanud.. (A. Kallas). Piltliku tähenduse kohta näi
ted puuduvad.

Otsimootori Google abil leitud näitematerjali põhjal võib tä
heldada, et sõnakuju palav adjektiivne kasutus on suures ülekaa
lus, kuid küllalt tihti tuleb siiski ette ka substantiivi palav. See 
kinnitab EKSS-is esitatud sõnaliigimääratlust. Valdavalt esineb ni
misõna palav määruse funktsioonis, kõige sagedamini ajamääru
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sena kaasaütleva käände vormis kas üksi (1) või koos intensiivis- 
tava (2), harvem ka muud laadi täpsustava (3) täiendiga. Suhte
liselt sageli kasutatakse teda ka inessiivivormis lokatiivse koha
määruse funktsioonis (?) (4), kuid väga harva tuleb ette muid ko- 
hakäändelisi kasutusi (5). Piiratud hulgal esineb näiteid ka seisun
dimäärusena esinemise kohta kaassõnafraasi koosseisus (6). Subs
tantiivina võib palav täita lauses ka objektifunktsiooni (7). Sub
jekti kohta ei õnnestunud leida ühtki näidet, mis ei tarvitse siiski 
tähendada seda, et neid üldse ei ole, vaid pigem seda, et esinemi
ne subjekti rollis on harv. Abstraktse nimetusena puudub tal ka 
mitmus, nagu see on iseloomulik ka muude abstraktnimisõnade 
puhul.

(1) Suvel palavaga joon kõige rohkem. Palavaga kulub joogipoolist ta
valisest mitu korda rohkem. Kui juua suvel palavaga kraanivett, 
kaob see kiiresti neerude kaudu kehast. Palavaga ei taha peale 
puuviljade midagi süüa ka. Kuidas on kanda parukat suvel palava
ga? www.lastekas.ee/index.php? go=gallup&apoll=42

(2) Suure palavaga peab tarbima ka rohkem vedelikku. ..suure pala
vaga inimesed ei söö eriti midagi peale kergemate toitude.. Kui pii- 
mapakk kesksuvel suure palavaga bussis laiali voolab .. Suure 
palavaga on selline tuul isegi hea. www.infoturism.ee/est/uudis. 
php?id=3245&cat=14

(3) Ega selle palavaga kahe päevaga nii palju käia jõuagi. Suur rind...
miks ma seda varjama peaks??:) Eriti praeguse palavaga... 
www.ekspress.ee/Arhiiv/1999/27/Areen/Veneetsia. html

(4) Vaikus on hea küll, aga palavas on ikka paha magada. Palavas
traavimine võtab keele korralikult vestile, www.siimteller.com/do- 
it-indian-style/11 .html Päev otsa palavas seisnud taigen hapnes. 
Kõik Egiptuses käinud on hibiskiteed joonud, et saada palavas 
värskendust, rukkitark.leibur.ee/ index.php?main _id=3,20

(5) ..olen jätnud [lapse] autosse magama, aga mitte päikese kätte ja pa
lavasse. http://www. perekool.ee/foorum/read. php?f=6&i=8063 58 
&t=806358 Jahedas autos olijad võiksid palavast saabunule koha- 
nemisaega anda, keerates temperatuuri soojemaks, http://www.pos- 
timees.ee/ 250405/lisad/auto/l 64030.php

http://www.lastekas.ee/index.php
http://www.infoturism.ee/est/uudis
http://www.ekspress.ee/Arhiiv/1999/27/Areen/Veneetsia
http://www.siimteller.com/do-
http://www
http://www.pos-
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(6) Purk võib palava käes lõhki minna, .. Palava käes janusse jäädes
võib ta aga oma “matsu” kätte saada, http://www.miksike.ee/docu- 
ments/main/lisa/vapper_keefir.htm M esikamäe puhketalu õuel la
seb bernhardiin Volker palava käes keele ripakile. Loodame, et 
jäätis jõudis palava käes kannatajale õigel ajal kätte.. http://www. 
epl.ee/artikkel_ 242339.html&Com=l

(7) Munk küsis: “Kus on see paik, kus pole ei külma, ega palavat?”
http://www.afrodisiax.wordpress.com/tag/ohtune-luuletus/ Külma 
ta [kutsikas] meil ei karda, pigem palavat. Oli vihma ja  tuult, aga 
ikkagi oli ilus, oli palavat ja  oli päikest ja  ka see oli ilus. 
http://www.www.verekoer.com/ loefoorum.php?forumid= 47

Eelnevast järeldub, et sõnakuju palav substantiivne kasutus on 
küll üsna levinud, kuid seda siiski eeskätt kindlas seoses, määruse 
funktsioonis. Seetõttu võiks arvata, et siin on tegemist pigem sün
taktilise kui leksikaalse konversiooniga. Substantiivi toimimine 
lekseemina on küsitav.

SOE
• ÕS 1976: omadussõna, nimisõna
• ÕS 1999, 2006: omadussõna, nimisõna
• EKSS: omadussõna, nimisõna

Täpsemaid järeldusi adjektiivse ja substantiivse kasutuse 
kohta saab teha EKSS-i põhjal, kus materjal on liigendatud sõna
liikide järgi.

Adjektiivil soe eristatakse viit tähendust:
1) mõõdukalt kõrge, hrl. inimesele hästi vastuvõetava (sageli te

ma kehatemperatuurile suhteliselt lähedase) temperatuuriga, 
nt soe ilm, suvi, ruum, ahi, käsi;

2) soojapidav, nt soe pesu, mantel, kasukas;
3) südamlik, sõbralik, lahke, hea, nt soe pilk, naine, suhtumine;
4) meeldivana, mahedana tajutav v. mõjuv, nt soe valgus, värv;
5) piltlikult (elavnemise, hooguminemise kohta:) nt Mees rääkis

end soojaks või tähenduses värske, äsjane, nt soojad jäljed.

Substantiivi soe tähendus on: mõõdukalt kõrge temperatuur, ka 
sellise temperatuuriga keskkond v. Õhk, soojus. Nt: Külma ja 
sooja järsk vaheldumine. Esimesed kevadised soojad ajasid karu 
üles. Õues oli 25 kraadi sooja. Ära lase sooja välja! Läksime soo

http://www.miksike.ee/docu-
http://www
http://www.afrodisiax.wordpress.com/tag/ohtune-luuletus/
http://www.www.verekoer.com/
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ja, sooja kätte. Pistis jalad teki alla sooja. Supp on soojas. Maja ei 
pea sooja. Magasin lõkke soojas. Sooja tootmise hind. Kuidagi ei 
saa sooja.

Selle all märgitakse eraldi alltähendusena ära soojatunne, nt 
Tee endale võimlemisega sooja. Osutatakse ka piltlikule tähen- 
duskasutusele: Mul on mitu lahendusvarianti soojas ’tagavaraks’.

Näeme siis, et EKSS-i andmeil põhineb substantiivi tähendus 
eeskätt adjektiivi esimesel, temperatuuriga seonduval tähendusel, 
varieerudes üldisemast konkreetsemani.

Google’i vahendusel hangitud näitematerjal kinnitab EKSS-is 
esitatut: substantiivi soe kasutatakse sageli ja  mitmekesiselt ning 
ta vastab oma grammatilise käitumise poolest tüüpilisele substan
tiivile. Ta täidab lauses nii aluse (1) kui ka sihitise (2) funktsioo
ni, vastates küsimusele mis? millel mida?, esineb ka mitmusevor
mis (1, 2), seob endaga omadussõnalist täiendit (1, 2), võib täita 
määruse (3) ja  adverbiaalatribuudi (4) funktsiooni, moodustada 
kaassõnafraase (5) ja  esineda genitiivse täiendina (5).

(1) Soe konti ei murra, kuid tervise peale hakkab praegune kuumus küll.
www.maaleht.ee/?old_num=720 Soe meelitas maod liikvele. 
www.postimees.ee/090504/esileht/midagi_erilist/ 133625.php Sest 
niipea kui esimesed soojad endast märku andma hakkasid, kiirus
tas ettevõtlik daam oma suvekoju. www.kodutohter.ee/arhiiv/ 
0604/main.html

(2) Viljajäätmed toovad sooja tuppa, www.greengate.ee/pdf/rv_paber-
va_2006-01-12_nr0049.pdf Inimene peab hakkab mõtlema, kas ja 
kui palju sooja tal vaja on. kokkuhoid.energia.ee/?id=1317 Keva- 
diti koguneb rahvas sageli selle juurde esimest sooja ja  linnulaulu 
nautima. www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkell 133_1123. 
html

(3) Reedel sai auto sooja viidud, groups.google.it/group/ee.auto?start=
10hl=itbefore Talvel hea kuhugile sooja minna ja  sõpradega koos 
aega viita, www.kaina.hiiumaa.ee/index.php? lk=42&frmt=1615 
Kõige olulisem on soojas hoida pea, käed ja  jalad, foto.diip.ee/ 
archives/OO 1602.html ..päris nii see pole, et linnud soojast otse 
õue külma kätte vaevlema tuuakse, www.epl.ee/artikkel_313428. 
html?PHPSESSID=l c23f8778322e0236f98e01 ОабеЗб 158 Soojaga

http://www.maaleht.ee/?old_num=720
http://www.postimees.ee/090504/esileht/midagi_erilist/
http://www.kodutohter.ee/arhiiv/
http://www.greengate.ee/pdf/rv_paber-
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkell
http://www.kaina.hiiumaa.ee/index.php
http://www.epl.ee/artikkel_313428
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jõudsid kohale esimesed rändlinnud, www.epl.ee/artikkel_2881 18. 
html?PHPSESSID= 8d8a72a3cd3f64b3a8f223345886ae72

(4) Metssead panevad sooja saamiseks seljad vastakuti, www.virumaa-
teataja.ee/230106/esileht/uudised/15028529.php

(5) Nüüd on Viljandi linnas endiselt suur osa elanikke ilma soojata.
ekyl.ee/modules. php?op=modload&name=News&file=article&sid 
=2295&mode=thread&order=0&am Kui mina olen sooja tarbija ja 
maksan oma tarbitud sooja eest, siis miks pean ma vastutama kel
legi teise tarbitud sooja eest? www.pohjarannik. ee/comments. 
php?op=Reply&pid=2700&sid=2820 Koos esimeste soojadega 
ning rohelusega ilmuvad välja esimesed vaenlased, cms.artmedia. 
ee/optimer/index.php?vaata=4&leht=22&PHPSESSID=17df9ddd2 
ec4bdd58da81be70703ad3d Kuni soojani sorteerid üha suuremal 
hulgal prügi, www.sakala.ajaleht.ee/230705/kommentaarikeskus

(6) Omavalitsused maksavad sooja hinna tõusu hüvitist, www.4seina.ee/
index.php?id=20998 Praeguse seisuga ei ole teada, kui palju sooja 
hind lõpptarbija jaoks tõuseb, www.virumaateataja.ee/030805/esi- 
leht/uudised/15025595. php

Eelneva põhjal võiks eeldada, et tänapäeva eesti keeles on kõrvuti 
kaks samakujulist lekseemi -  omadussõna soe ja  nimisõna soe, 
mis moodustavad teineteisega konversioonipaari. Nimisõna kui 
sekundaarse üksuse kasutus on siiski oluliselt harvem ja  seman
tiliselt piiratum kui omadussõnal.

LEIGE
Kõik kolm sõnaraamatut esitavad selle sõna üksmeelselt adjek
tiivina. Ka otsimootoriga Google ei õnnestunud leida ainustki 
substantiivset kasutusnäidet. Adjektiivi substantivatsioonist ei ole 
siin põhjust rääkida. See siiski ei välista mõningat juhulisemat 
laadi substantiivset kasutust.

JAHE
Sõnaliigiline tõlgitsus on kõigis kolmes sõnaraamatus ühesugune: 
tegemist on adjektiiviga. Google’i vahendusel saadud näitemater
jal osutab siiski piiratud substantiivsele kasutusele adverbiaalses 
funktsioonis. Enamik näiteid on süntaktilise konversiooni kohta 
kohakäändelistes vormides, mis esinevad lauses lokatiivse (1) ja

http://www.epl.ee/artikkel_2881
http://www.pohjarannik
http://www.sakala.ajaleht.ee/230705/kommentaarikeskus
http://www.4seina.ee/
http://www.virumaateataja.ee/030805/esi-
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latiivse (2), harvem separatiivse (3) kohamäärusena. Muudest on 
nimetada komitatiivivormi kasutusi (4).

(1) Ei maksa karta, et ta ära kuivab — enamus kaktusi talub jahedas (alla
20 C) olles pooleaastast kuivaperioodi, www.kaktuseklubi.org.ee/ 
.../dd5cab6801 fl723585256474005327c8/4e3fdfdcc884cd48c22567 
9500416d28?OpenDocument Tasub ka meeles pidada, et raviteid 
tuleks hoida kuivas, jahedas ja pimedas, bio.edu.ee/taimed/okas
puu/kadakas.htm Kuni külvini hoida seemneid jahedas ja kuivas. 
www.maksimarket.ee/eng/index. php?GID=2695

(2) .. raputa kuumale koogile natuke peensuhkrut ja tõsta siis jahedas
se. http://www.google.com/search?q=jahedasse&hl=et&lr=lang_et 
&rls=SUNA,SUNA:2006-03,SUNA:en&start=10&sa=N Tõsta täi
dis koogivormi rukkileivaviiludele ja jäta jahedasse 4-5 tunniks 
tarduma. Kui tahad kala siiski säilitada, loputa see korralikult külma 
veega üle, paki paberisse ja pane jahedasse, hyper.rimi.ee/hea_nou. 
php Vii hapendamisnõu 3-4 nädalaks jahedasse, 6-7°C juurde. 
www.kokaraamat.ee/ retsept.php? cat =22&id=778

(3) Pärmitaigna valmistamisel tõsta ained juba varem jahedast välja, et 
kõik oleks toasoe .. www.pilleriin.ee/toidublog/archives/cat_kuep- 
setised.html Kui tulen jahedast sooja, hakkab nägu punetama, 
kliinik.ee/index.php?4,2,7,1,46,1 .. järgmisel hommikul kükitab 
[sisalik] kännu all, välja ei tule, kuni ellujäämisinstinkt teda jahe
dast välja ajab .. reptile.alkohol.ee/forum _viewtopic.php?l3.2500

(4) Rasedust on jahedaga kergem taluda, www.perekodu.ee/15062 
Kindlasti on jahedaga vähem jalgade ja käte turseid ja pigistustun- 
net. www.sloleht.ee/index.aspx?d=l9.07.04&r=l&id=l59953 Eesti 
inimene on vihma ja jahedaga harjunud ning isegi juulikuu kuumad 
ei ole neid ära hellitanud. www.pohjarannik.ee/print.php?sid=4580

Eeltoodud valikuliste näidete põhjal võib väita, et teatud määral 
on keelekasutuses levinud adjektiivi jahe süntaktiline kasutamine 
substantiivina. See on lausetasandi nähtus, mille mõju ei ole veel 
täheldatav leksikas. Leksikaüksusena on sõnakuju jahe  adjektiiv. 
Konkreetses tekstiühendis, nagu ülaltoodud näidetest on näha, 
võib aga jahe  olla tõlgitsetav substantiivina. Ehk teisisõnu: need 
juhtumid on tõlgitsetavad kui adjektiivi jahe  substantivatsioonid 
lausetasandil.

http://www.kaktuseklubi.org.ee/
http://www.maksimarket.ee/eng/index
http://www.google.com/search?q=jahedasse&hl=et&lr=lang_et
http://www.kokaraamat.ee/
http://www.pilleriin.ee/toidublog/archives/cat_kuep-
http://www.perekodu.ee/15062
http://www.sloleht.ee/index.aspx?d=l9.07.04&r=l&id=l59953
http://www.pohjarannik.ee/print.php?sid=4580
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KÜLM
Selle sõnakuju sõnaliigilisi seoseid on erinevalt tõlgitsetud.
• ÕS 1976: omadussõna, nimisõna
• ÕS 1999, 2006: omadussõna
• EKSS: omadussõna, nimisõna

Omadussõnal külm eristab EKSS nelja tähendust:
1) madala temperatuuriga, vähese soojusega v. hoopis soojuseta

(alla 0°);
2) ilma südamlikkuse ja  soojuseta, tundetu, jahe, ükskõikne, mõ

nikord ka hoolimatu ja  ebasõbralik;
3) mõistuspärane, asjalik, kaalutlev,
4) (vät'vuse v. valguse kohta'.) kole.

Substantiivil külm on üks tähendus: madal temperatuur, hrl. 
alla 0° C; sooja puudumine. Omaette tähendusnüansina tuuakse 
esile külmatunne.

Näiteid: Sügisene, talvine, varane külm. Väljas on kõva, kan
ge, krõbe, käre külm. Olin külmast kange, sinine. Ilm läheb kül
male. Külm andis õhtuks järele. Sügisel enne külmade saabumist. 
Haige sai külma. Need taimed kardavad külma. Ta tuli väljast 
külma käest jne.

Liitsõnad: hiliskülm, jaanuarikülm, kevadkülm, küünlakülm, 
sügiskülm, talvekülm, veebruarikülm, öökülm; vappekülm.

Otsimootori Google abil saadud materjal näitab nimisõna 
külm rohket ja  grammatiliselt mitmekesist kasutamist. Ta esineb 
sageli nimisõnale tüüpilises aluse (1) ja sihitise (2) funktsioonis, 
samuti määruse, genitiivse atribuudi ja  adverbiaalatribuudi rollis, 
muutub käändes (3) ja  arvus (4), seob endaga omadussõnalisi 
täiendeid (5) ning p re-ja  postpositsioone (6), nagu nimisõna seda 
teeb.

(1) Indeks näitab, kui tugev külm tegelikult organismile toimib.. 
www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=4357 Külm takistas süva- 
sadama ehitust, www.epl.ee/artikkel_311098.html Külm mõjub 
peale autoakude ja veetorude ka sularahaautomaatidele, www.u- 
pop.ee/news/story/67500/ Eesti idapiirile jõudis külm õhumass, 
kuid külma üle 30 kraadi pole seekord karta. www.sloleht.ee/ 
2006/02/03/luhiuudised/l 91088/

http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=4357
http://www.epl.ee/artikkel_311098.html
http://www.sloleht.ee/
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(2) Kiiritatud nahk kardab külma, kuuma ja  hõõrumist, www.kliini
kum.ee/clinic/index.php?menu=58&mod=info_haigustest&id=60 
&group=haigused Külma võib veel tulla rohkem kui 20 ja  isegi 
kuni 25 miinuskraadi, www.postimees.ee/ 010306/online_uudised/ 
193587.php

(3) ..pane kook külma tarduma, www.eestinaine.ee/37862 Hinnatõus
võib inimesed külma jätta, www.jt.ee/280905/esileht/20001972. 
php Karula elanikud on pimedas ja  külmas, sakala.ajaleht.ee/ 
120105/esileht/5014170.php Kaitsevägi jätkab külmast hoolimata 
väljaõpet. See [aken] ei lase tänavamüral ega külmal tuppa tun
gida. www.gannahis.ee/okna_sovet_ee.html Tallinna kommunikat
sioonid peavad külmale vastu, www.ilm.ee/index.php742249 Kül
maga tuleks süüa rohkesti sibulat, küüslauku ja  ingverit, woman. 
delfi.ee/tervis/tervis/article.php?id= l2143871 Pole hunti hammas
teta ega talve külmata, www.maaleht.ee/et/article?article_fid= 
6117&article_aid=23317&article_issue_number=801 ...panin [aku] 
peale ja sõitsin kuni järgmise külmani, www.streetrace.org/ 
old_forum/ viewthread. php?tid=l 735

(4) ..suured külmad on Eestit viimastel aastatel säästnud., www.pamu-
postimees.ee/190106/esileht/10061688.php Ta elas koos lehmade
ga lageda taeva all nii suvel kui talvel, suurte külmadega ja  suure 
kuumaga, karratumma.blogg.com/oleks-huvitav-teada-2/ Õitseb 
väga rikkalikult, talub kergemaid külmasid. www.plantex.ee/su- 
vililled.htm Kõvadest külmadest on vähemalt niipalju kasu, et .. 
kaja.ekstreem.ee/?ID=l 102 &s=com Ootamatu külm valmistab 
suurimat peavalu autoomanikele, www.postimees.ee/180106/on- 
line_uudised/l 89194.php

(5) ..käreda külmaga müts pähe, sall kaela, riietuge kihiti, www.epl.
ee/artikkel_310393.html?PHPSESSID=8a3090a76fe213ccel с 1234 
7ae4ea544 Polli aiand kogub kevadisest külmast pääsenud saaki. 
sakala.ajaleht.ee/240804/esileht/5012086.php Sibulaid võib esime
se külmani maas hoida, www.kodukauniks.ee/phorum/

(6) Liiga hilja istutatud taimed ei jõua enne külm a juurduda, www.ko-
dukiri.ee/52011 Eesti energiahiiud teevad p ä ra s t kü lm a teinetei
sele etteheiteid. www.postimees.ee/240106/esileht/majandus/ 
189760.php See tekib juhul, kui külm a käes viibival inimesel 
langeb kehatemperatuur, www.tervisekaitse.ee/tkuus.php7msgid 
=4357 K ülm a käes muutuvad nina ja  vahel ka põsed punaseks.

http://www.postimees.ee/
http://www.eestinaine.ee/37862
http://www.jt.ee/280905/esileht/20001972
http://www.gannahis.ee/okna_sovet_ee.html
http://www.ilm.ee/index.php742249
http://www.maaleht.ee/et/article?article_fid=
http://www.streetrace.org/
http://www.plantex.ee/su-
http://www.postimees.ee/180106/on-
http://www.epl
http://www.kodukauniks.ee/phorum/
http://www.postimees.ee/240106/esileht/majandus/
http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php7msgid
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www.kodutohter.ee/arhiiv/200512/main.html Mees toodi külma 
käest ära ja  pandi meile kanderaamile teki alla magama, www.eks
press.ee/Arhiiv/1998/49/Aosa/Probleem.html Kui inimene satub 
külma kätte, www.hot.ee/sanbao/natur/nahk.html Kuidas kaitsete 
end külma vastu? www.sm.ee/est/pages/ goprow ebl368 Õige rõi
vas kaitseb külma eest. www.jt.ee/060106/esileht/tarbija/2000 
2513.php Mitmed koolid jätsid külma tõttu tunnid ära. 
www.postimees.ee/210106/ online_uudised/l 89539.php

Eelneva põhjal saab teha järelduse, et sõnakuju külm puhul võib 
tänapäeva eesti kirjakeeles olla tegemist kahe erineva lekseemiga, 
millest üks on primaarne omadussõna külm ja teine selle substan- 
tivatsioon -  nimisõna külm. Tänapäeva eesti keeles moodustavad 
nad konversioonipaari. Kategoriaalsest erinevusest tulenevalt on 
ka kummagi üksuse sõnamoodustuspiirkonnad teineteisest suurel 
määral semantiliselt eraldatud (vrd 1, 2). Nii leidub vaid väheseid 
näiteid selle kohta, kus adjektiivil ja  substantiivil oleks liitsõnas 
ühine täiendosa (3).

(1) adj külm > adj jääkülm  ’külm nagu jä ä ’, kivikülm, marmorkülm,
põrgukülm, raudkülm, sumukülm, teraskülm

(2) subst külm > subst sügavkülm ’sügavkülmik’, vappekülm, öökülm

(3) vrd subst külm > subst sügiskülm sügisene külm(us), nt esimesed
sügiskülmad; adj külm > adj sügiskülm sügiseselt külm, nt 
sügiskülm vesi

Samasugune erinevus ilmneb tuletamisel. Valmen Hallap (1984: 
32) juhib tähelepanu asjaolule, et “Verbide ja  mitteverbide vas
tandus kajastub praegu ning kajastus läänemeresoome algkeeleski 
ka tuletussufiksite radikaalses erinevuses.” Analoogilist erinevust, 
vähemalt teatud määral, võib aga täheldada tänapäevakeeles ka 
noomenisiseselt, adjektiivi ja  substantiivi korral. Nii näiteks moo
dustab /Miide regulaarselt adjektiividest adverbe (nt külm > kül
malt), mis ei ole aga võimalik substantiivi korral.

http://www.kodutohter.ee/arhiiv/200512/main.html
http://www.hot.ee/sanbao/natur/nahk.html
http://www.sm.ee/est/pages/
http://www.jt.ee/060106/esileht/tarbija/2000
http://www.postimees.ee/210106/
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3. Järeldused

Temperatuuriskaalaga seonduvate sõnade kasutusanalüüsi põhjal 
võib teha mõned esialgsed järeldused nende sõnaliigilise vahekor
ra ja käitumise kohta.

1. Vaadeldud adjektiivid käituvad substantiivse konversiooni 
seisukohalt väga erineval viisil.

2. Kalduvus substantivatsiooniks näib olevat oluliselt seotud 
omaduse intensiivsuse astmega, kuid ka tähenduse üldise iseloo
muga: soe ja külm kui kahe erineva temperatuuripooluse kaks kõi
ge neutraalsemat esindajat, on substantiveerunud kõige ulatusli
kumalt. Skaala kõige ebamäärasema sisuga liikmed leige -  jahe  ei 
ole üldse muutusele allunud. Vahepeale jäävad süntaktilise kon
versiooni juhtumid.

3. Substantivatsioon lähtub üldjuhul adjektiivi otsesest tähen
dusest. Piltlikud tähendused, mis on ise sekundaarsed, harilikult 
subsantivatsiooni ei võimalda.

4. Vaatlusaluste sõnade sõnaliigiline tõlgitsus lahkneb eri sõ
naraamatutes olulisel määral.
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AEG JA INIMESED: MIDA AEG VÕIB 
MEIEGA TEHA JA MIDA MEIE AJAGA

H aldur Õ im
Tartu Ülikool

1. Aeg

Mis on aeg? Loomulikult pole see ainult keeleuurijatele huvipak
kuv kategooria (Evans 2004) Ontoloogilises mõttes vastutavad 
vastuse eest kõigepealt füüsikud. Siis tulevad filosoofid ja  teised. 
Aga keeleteadlased võivad füüsikute ja  teiste teooriad mõneks 
ajaks rahumeeli unustada, neil on omad probleemid. Pole vist 
keelt, kus aja mõiste puuduks, ja  igas keeles on sadu, kui mitte 
tuhandeid väljendeid, mida ajast rääkides kasutatakse.

Teine aspekt on psühholoogiaga haakuv. Inimesel pole eraldi 
meelt, mis aega tajuks, nii nagu inimene võib tajuda ruumi ja 
orienteeruda selles. Samas on aega ja  ruumi, nende tajumist, kate
goriseerimist, nimetamist viimasel ajal keeleteaduses, eriti kogni
tiivses keeleteaduses armastatud käsitleda lahutamatus seoses. 
Aeg on nagu ruum, millel on vaid üks dimensioon, lineaarsus.

Probleemid, millele siin tahan keskenduda, on kantud tahtmi
sest juhtida tähelepanu asjaolule, et nii lihtne see ei ole. Ajal on 
keele järgi palju muid omadusi. Aeg võib olla paljude tegevuste 
subjekt (aeg torgib tagant, aeg ei oota) kui ka objekt (aega kao
tama) ja  esineda veel muudeski rollides (see oli hullumeelne aeg, 
aeg on hukas). Keeleuurija ei saa neist mööda vaadata, (metafoor
se) ruumi ja lineaarsusega pole siin vahetult mingit seost. Isegi 
kui võtame ruumi analoogia, ei ole lineaarsus ainus dimensioon. 
Kellel eesti keele oskajatest oleks raskusi lause Tal oli aega laialt 
käes mõistmisega? Ma ei mõtlegi väita, et olen midagi väga uut 
leiutanud, aga vaadates eesti keele korpuse näiteid, kus ühe kom
ponendina esines sõna aeg, tundus asi huvitav. Seejuures ei olegi 
siinne kirjutis mõeldud tõsiteadusliku uurimusena, vaid pigem 
kogum tähelepanekuid täiendatud mõnede tõlgendustega.
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Mõtte minna korpusest vaatama sõna aeg kasutusi eesti kee
les pani mulle pähe Soome uurija Johanna Ryhäneni uurimus 
(2004), kus ta võrdleb aja mõistet ja  selle väljendamist soome ja 
vene keeles. Ja loodetavasti ei pane juubilar, kellele siinne kogu
mik on pühendatud, pahaks, et sellise teema üles võtan.

2. Mida uurin ja mida ei uuri

Aja kategooriast, ajaväljenditest on erinevate keelte kohta ja eri
nevatest aspektidest kirjutatud palju (vt nt Evans 2004). Eesti kee
le osas on ajaväljenditest ja ajakategooriast üldse kirjutanud eel
kõige Ann Veismann (Veismann 2001; Pajusalu, Tragel, Veis
mann, Vija 2004). Teda huvitavad põhiliselt ajasuhteid väljenda
vad sõnad, nagu enne või pärast, ja  aja kui ühe fundamentaalse 
semantilise kategooria metafoorsed tõlgendused kognitiivse se
mantika järgi (liikuva aja metafoor, liikuva vaatleja metafoor). 
Seda materjali ma siin ei käsitle. Samuti ei käsitle ma aja liigen
damist, s.o ajaühikuid väljendavat sõnavara. See sõnavara on te
gelikult tohutu ja mitmel alusel liigitatav -  mis muidugi osutab, 
kui oluline aja ategooria inimestele on. Mitte ainult ajastud või sa
jandid või kuud või tunnid-minutid-sekundid ja  seda tüüpi ühi
kud, mis inimene ise on teadlikult kehtestanud, ei kuulu siia. Ka 
näiteks silmapilk on ajaühik. Ja sügis ja  kevad, või hommik ja  õh
tu on ajaühikud. Ja ka elu on käsitletav ajaühikuna, kui räägime 
kellegi elust {Kogu oma senise elu oli ta ...). Valisin materjaliks 
teadlikult ainult laused ja  väljendid, kus esineb sõna aeg. Nii oli 
võimalik saada mingigi ülevaade, kuidas inimene (eestlane) aega 
ja  selle funktsioneerimist tõlgendab -  oma naiivteoorias.

3. Mida aeg võib teha

3.1. Aeg liigub

See on vist küll kõige tuntum, triviaalsuseni tuntud aja omadus. Ja 
ka põhiomadus: kui meis ja meie ümber mitte miski ei liiguks või 
muul viisil ei muutuks, siis ei tajuks me ka aega, seda mõistet 
poleks meil vaja (ju vist ka ruumi mõistet mitte).

Aga aeg võib liikuda väga erinevatel viisidel.
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Kõigepealt muidugi võib aeg liikuda erineva kiirusega. N-ö 
normaalse kiiruse kohta polegi eriti palju väljendeid (nagu ikka 
mittemärgitud omaduste või sündmuste kohta). Kui tahetakse se
da liikumise normaalset kiirust esile tuua, öeldakse näiteks

• Aeg kulges rahulikult ja  ühtlaselt...
• Aeg oli veerenud omasoodu ja  nüüd tuli asuda...

Küll aga on kindlakskujunenud väljendeid (mis korpuses hakka
vad kiiresti korduma) selle osutamiseks, et liikumise kiirus nor
maalsest hälbib. Kui aeg liigub kiiresti, siis ta lendab, tormab (na
gu hullumeelne), aeg jookseb, kui aeglaselt, siis venib, roomab. Ja 
võidakse lisada viisi iseloomustav võrdlusfraas nagu N. On huvi
tav, et päris seisma aeg ei jää ka keele järgi mitte. Võidakse küll 
kasutada seisma-verbi, aga siis osutatakse kindlasti, et aja seisma 
jäämine on näilik:

• Aeg sellel õuel näis seisvat.
•A eg oleks nagu paigal seisnud.

Niisuguste kasutuste subjektiivne taust on üsna selge.
Huvitavamad on aja liikumise teised aspektid.
Kõigepealt võib aeg tulla, aeg võib minna (aga muide mitte 

lahkuda), võib mööduda. Siin on obligatoorseks situatsioonis/ prot
sessis osalejaks n-ö Vaatleja (reaalne või virtuaalne), kelle suhtes 
aeg liigub kindlas suunas -  tuleb (eestpoolt), möödub ja  läheb 
(tahapoole). See on prototüüpne situatsioon, kus aeg liigub, nagu 
mingi asi liigub ruumis (ühes suunas ja  sirgjooneliselt). Kuid 
ütleme ka, et aeg saabus ja  aeg jõudis kätte. See on piiritletum 
situatsioon, sest varjatud kujul tuleb sisse lisakomponent -  miski 
(ajapunkt), mida võiks nimetada Tähtajaks. Sama komponent 
osaleb ilmselt mitmete teistegi väljendite tähendustes. Näiteks:

• aeg läheneb
• aeg on läbi
• aega jääb  v äh eks
• aega jä i üle
• on viimane aeg (teha N)
• aega on veel küllalt
• aeg kulus ootamatult kiiresti
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Siin aktualiseerub teine metafooritiiüp -  “aeg on ressurss” aga 
see ei välista liikumist. Aeg on sellest aspektist vaadates inime
sest sõltumatu ressurss, mis kulub ise (ja eriti veel siis, kui sa teda 
ei kasuta), sest ta ei seisa paigal.

Kui korraks peatuda väljendil aeg möödub/möödus, siis tasub 
tähele panna, et sama nähtust võime väljendada ka, öeldes aeg lä
heb/läks mööda. Selle väljendi puhul võib taas märkida, et Vaat
leja võib olla vägagi impersonaalne, erinevalt nt eespool loetletud 
väljenditest. Kui ütleme, et (millestki) on palju aega mööda läi
nud, siis otsest Vaatlejat -  kui osalist -  ei pruugi ollagi (Vaatleja 
on hindajana olemas, aga mitte temast pole aeg mööda läinud).

Huvitava kõrvalmärkusena võib osutada, et keelekasutuse 
järgi võib aeg ka tagasi tulla või vähemalt korduda: võime rahuli
kult öelda taas on käes aeg (teha N) või ka tagasi on ajad/aeg, 
kus... . Kuid märgitagu, et siin oleks (vist) keelevõõras öelda, et 
aeg pöördub tagasi -  et mingil hetkel pöörab möödaläinud aeg 
otsa ümber ja  liigub tagasisuunas. “Tagasi” tuleb miski muu, mis 
möödaläinud ajaga on seotud. Mis see “muu” on, selle juurde 
tulen hiljem.

3.2. Aeg muutub mitmel viisil

Nagu alguses ütlesin, ei ole liikumine ainus asi, mida aeg võib te
ha. Aeg liigub küll, aga domineeriv võib olla mingi muu aspekt, 
kus üldraamiks on muutumine. Ei ole lihtne neid kahte kasutus- 
tüüpi eristada, aga mõned näited illustreerivad, mida silmas pean.

Kõigepealt muidugi üldtuntud väljend ajad (sie!) muutuvad, 
aga sama võib öelda ka mitmel teisel viisil: aeg on teine, pole 
enam need ajad jne. Aeg küll liigub, aga liikumise käigus on aja
lõigud mitte lihtsalt järjestatud, vaid nad võivad olla ka n-ö kvali
tatiivselt erinevad. Sama idee kumab läbi väljendite aeg on/ei ole 
küps (-millekski), see oli keeruline aeg, tema aeg ei ole veel tul
nud. Ajal on mitte ainult lineaarne liikumisdimensioon, vaid tal 
on ka sisu ja  see sisu muutub aja liikumise käigus. Just sellised 
kasutused osutavad ühele võimalusele, kuidas teoreetilis-semanti- 
liselt aja kategooriat keeles käsitleda, aga sellest artikli lõpuosas.
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3.3. Aeg muudab, aeg nõuab, aeg ründab

Veelgi selgemini ilmneb eelmise alajaotuse lõpus esitatud oma
dus, kui vaatleme väljendeid, mille tähenduses aja liikumine on 
üksnes taustaelement.

Kõigepealt on rida väljendeid, mille järgi aeg mitte ise ei 
muutu, vaid ta muudab midagi/kedagi kui aktiivne tegija:

• aeg muudab kõiki/kõike
• aeg jä tab kõigele oma jä lje
• miski ei jä ä  ajast puutumata
• ajahambast puretud
• jä i aja hammasrataste vahele

Kuid aeg ei pruugi keele järgi lihtsalt muuta, neil muutustel võib 
olla konkreetsem sisu:

• aeg annab, aeg võtab
• aeg parandab kõik haavad
• aeg annab arutust
• küll aeg toob sellessegi selgust
• kui ruttu aeg teeb oma töö, kui...

Aga aeg võib olla ka hoopis aktiivsem mõjutaja:

• aeg töötab kellegi/millegi kasuks, kahjuks
• nüüdne aeg soosib eriti ettevõtlikke inimesi
• aeg pressib peale
• aeg torgib tagant
•praegune aeg esitab meile täiesti teistsuguseid nõudmisi
• aeg on oma otsuse ilmselt ammuilma teinud
• aeg ei oota

Niisiis aeg võib muuta, mõjutada, esitada nõudmisi, lausa rünnata.

3.4. Mida meie ajaga võime teha

Eelnenud alajaotuste näidetes oli aeg n-ö (aktiivne) subjekt ja  ini
mene, kui ta ajaprotsessis osales, manipuleeritav osaline. Selgub 
aga, et on võimalik ka teistsugune suhe inimese ja  aja vahel (mui
dugi peame silmas vaid seda, kuidas keeleliselt seda suhet väljen
datakse). Ka inimene saab (just nagu) ajaga mitmesuguseid asju 
teha. On raske siin mingit objektiivset sisulist liigitust sisse tuua,
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kuid ülevaatlikkuse huvides rühmitan vaadeldavad väljendid 
järgmiselt.

Kõigepealt võib osutada, et inimene on võimeline aega tead
likult liigendama, niisiis justkui kontrollima. On olemas väljend 
(mõiste) ajaarvam ine. Ja ka n-ö igapäevaelus võime rääkida, et 
aega hakatakse arvam a  mingist sündmusest alates. Peale selle on 
loomulik, et asjalik inimene oskab oma (sie!) aega õigesti ja g a d a  
ja  kasutada. See om a  siin osutab, et “keegi” on inimesele andnud 
mingi hulga aega; ja  aeg on siin kindlasti manipuleeritav objekt, 
mitte subjekt.

Teise rühmana võib esile tuua väljendid, nagu

• ajaga kaasas käima
• ajaga sammu pidama
• ajast maha jääm a
• (oma) ajast ette jõudma

Järelikult võib vahel inimesest endast sõltuda, kuidas ta aja (kul
gemise) suhtes käitub.

Järgmisena tuleb huvitav rühm väljendeid, mis osutavad, mi
da kõike inimene ajaga võib teha:

• aega veetma
• aega viitma
• aega parajaks tegema
• aega võitma
• aega kaotama
• aega raiskama
• aega kokku hoidma
• aega surnuks lööma (sie!)
• (millelegi) aega kulutama
• (millelegi) aega pühendama

Siin on ilmselgelt (üheks) taustmetafooriks “aeg on ressurss”, aga 
erinevalt alajaotuses 3.2. toodud näidetest on siin inimene ise see, 
kes tahtlikult või mittetahtlikult seda ressurssi kasutab (teeb para
jaks, raiskab, kaotab, võidab).

Inimese ja  aja vahel võib olla omapärane “jälgimis/valimis- 
suhe”, kus aktiivseks pooleks on taas inimene:



Haldur Õim 229

• oma aega ootama
• õiget aega (hetke) tabama
• aega valima (millegi tegemiseks)

Edasi võib üks inimene teisele otseselt aega anda  (millegi jaoks, 
mingil hulgal). Aja andja üldisemas mõttes ei pruugi siiski alati 
tingimata olla teine inimene: võidakse ka öelda nt M a ei tea, kui 
palju  m ulle veel aega  on antud. Huvitav on märkida, et samal 
viisil (üks inimene teiselt) aega võtta  ei saa. Aega võtta võib küll 
mingi tegevus, kuid mitte otseselt teine inimene.

Ja lõpuks osutame, et on olemas väljend aega  käsutam a. Kes 
ei tahaks olla oma aja käsutaja.

4. Teoreetilise kallakuga kokkuvõtteks

Mis siis on aeg, kui sellele keele poolelt vaadata? Nii põgus kui 
eelnenud materjali esitus ka oli, peaks selle materjali hulk ja  mit
mekesisus (ja samas teatud kriteeriumide järgi liigitatavus) sel
geks tegema, et mingi seletuse sõna aeg  kasutusele peab teoreeti- 
lis-semantiliselt andma.

Nagu sissejuhatavas osas osutasin, on teoreetilises semanti
kas enim levinud nn metafooriteooria: ajaväljendid on metafoorid 
-  mõistelised ülekanded, mille allikalaks on põhiliselt ruum, asja
de liikumine ruumis ja  (inimeste) tegutsemine ruumis. Tundub 
siiski, et see seletus on liiga lihtne, ühekülgne ja  üldine. Erinevate 
kasutustüüpide jaoks tuleb välja mõelda erinevaid allteooriaid. 
See on teatavasti halva teooria üks tunnuseid.

Mida me näiteks tegelikult mõtleme, kui ütleme, et keegi 
meenutas m öödunud a e g u ? Selge, et see, mida ta meenutab, on 
sündmused, mis kunagi toimusid, ja isegi järjestus pole tähtis. 
Miks me siis ütleme, et ta meenutas a e g u ? Sest need sündmused 
olid kunagi, ja  aeg on see raam, mis neid “ümbritseb”, seob. Nagu 
alguses ütlesin, poleks aja kategooriat meile vaja, kui me ei tajuks 
muutusi ja  kui me ei mäletaks neid muutusi või ei oskaks neid 
ette näha ja  planeerida. Aja mõiste on meil olemas, kuna on ole
mas mälu ja  oskus mälu sisu korrastada. Aeg on kest, raam, kuid 
sündmused ja muutused on sisu, mida mäletame, näeme ette, pla
neerime, asetame üksteisega mingitesse suhetesse. Nii on see ka



230 Mida aeg võib meiega teha ja  mida meie ajaga

näiteks aja tagasitulemisega: tagasi tuleb sisu, mitte “aeg ise” kui 
kest.

See seos on aga tüüpiline metonüümia, mitte metafoor. Me- 
tonüümseid ja metafoorseid seoseid ei ole alati lihtne eristada, aga 
siin, aja mõiste puhul, selle teoreetilis-semantilise tõlgenduse pu
hul osutub see oluliseks. Mis see annab? Paljud aja mõistet (ja sõ
na) sisaldavad väljendid, mida eespool vaatlesin, muutuvad sele
tatavaks (vähemalt kergemini seletatavaks), kui käsitleme neid 
metonüümsetena, mitte metafoorsetena. Pole vaja alati, kui räägi
me, mida aeg tegi või teeb, või mida ajaga tehti, meeleheitlikult 
otsida mõistelisi allikalasid, kust metafoorne ülekanne tehti. Me
tafoor on teatavasti suhe või operatsioon kahe erineva mõistepiir- 
konna vahel, metonüümia seos ühe mõistepiirkonna sees, selle 
osade vahel. Aeg on sündmuste üks osa, kui hästi lihtsalt öelda, ja 
osa, mida tihti kasutatakse tervest sündmusest rääkimiseks; ilm
selt sellepärast, et ta on nii oluline osa. Ilma ajata poleks sündmu
si, ilma sündmusteta poleks (vist) ka aega.

Tahaksin samas segaduste ärahoidmisteks rõhutada, et meto- 
nüümsus kehtib just aja ja  ajasõnade kui leksikaalsete üksuste se
mantilise sisu osas. Ajavahekordi väljendavad grammatilised sõ
nad on aga tüüpiliselt metafoorsed. Lihtsa näite abil seletades: 
väljendis läbi aegade on läbi metafoorse algupäraga ja  aegade 
metonüümse algupäraga väljend.

Kui teooria poole pealt vaadata, siis see oligi eeltoodud ma
terjali käsitlemise, liigitamise, analüüsimise põhiline eesmärk. 
Kuid nähtus ise, kõik need võimalused ajast rääkida -  mida aeg 
võib teha meiega ja  mida meie ajaga -  on väga huvitav materjal 
kindlasti ka omaette. Igapäevaelus neid väljendeid kasutades me 
ei tajugi, et otseses tähenduses võetult on need absurdsed. Ja kui 
näiteks keeleuurija ütleb, et need on fraseologismid, siis ei ole ta 
tegelikult, teaduse seisukohalt midagi öelnud.
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KÄÄNDEVORMIDE 
ADVERBIALISEERUMISEST1

Katre Õim
Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum

Käsitlen artiklis keeleüksusi, millega kirjeldatakse peamiselt kii
resti, intensiivselt kulgevate situatsioonide toimumise viisi ja mis 
vastavad küsimusele kuidas toimub? Vaatluse all on sama või vä
ga lähedase tähendusega substantiivid adessiivis, ablatiivis ja  ko
mitatiivis, kaassõnafraasid ning adverbid.

(1) Soojatootjad ootavad kannatamatult riigikogult seadusemuudatust,
et täiel AURUL tööle panna loodussõbralikud kombijaamad. Mõtles 
KÄIGUL ümber. Asi tal see kood KAIGU PEAL genereerida.

(2) Ta võtab kaasa kabinetiülema Henrik Hololei ja  ruttab JOONELT
kohtuma paari resideeruva Eesti ajakirjanikuga. ... pigem peame  
suutma kiirelt arenevaid sündmusi KAIGULT mõtestada. Tundlik
kuse muutmine LENNULT. ... teise inimese mõistmine LENNU 
PEALT. ... igasugu plaane tekkis KÄIGU PEALT. See saab tehtud 
JALAPEALT.

(3) Noh, poisid  -  tehke nüüd üsna ELUGA, et minema saame. Asusin eile
õhtul täie HOOGA Elina kingitud õunte kallale ja  suure HOOGA hä
vitasin neist peaaegu pooled. Kui ühe JOONEGA minna, siis tuleb 
seda teha korralikult ja  kapitaalselt. Animamaailmad lõikavad end 
esimese JOONEGA lahti kujutamise ja  jäljendam ise reeglitest. Aga 
jah, sügisel pange sama TAMBIGA edasi.

Nimetatud samasuste kõrval on nende keelendite puhul märgatav 
mõnede tüvede kordumine, omavahelises korrelatsioonis on nt

(4) ajuga : ajul; auruga : aurul; hoobiga : hoobil : hoobilt; jooksult : 
jooksu pealt : jooksuga ; joonega  : joonelt; jutiga : jutilt', käigul :

1 Artikkel põhineb 4. nov 2005 Tallinna Ülikoolis “Muutuva keele 
päeval” peetud ettekandel ja  on valminud ETF grandi nr. 6147 toel.
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käigult : käigu peal : käigu pealt', lennult : lennu pea lt; pauguga : 
p a u g u l : p a u g u lt : paugupealt; tuhinaga : tuhinal; vaardiga : vaardil.

Järgnevas püüan anda lühiülevaate sellest, milline on taoliste sõ
nade ja  sõnaühendite struktuur, mis iseloomustab nende süntakti
list käitumist lauses ja  kas neil on ühistunnuseid, kuidas me neid 
mõistame. Uuritav keelematerjal pärineb Tartu Ülikooli Kirjakee
le Korpusest (TÜKK), Eesti kõnekäändude ja  fraseologismide 
andmebaasist (EKFA) ning Internetist (rakendatud on Google’i 
otsimootorit), leksikograafilistest allikatest on kasutatud “Eesti 
keele sõnaraamat ÕS 1999-t” (ÕS), “Eesti kirjakeele seletussõna
raamatut” (EKSS) ja  “Eesti murrete sõnaraamatut” (EMS).

1. Kohakäändelised üksused

Väliskohakäänetest on analüüsitavate üksuste puhul esindatud ab
latiiv ja adessiiv; üldse puuduvad allatiivsed vormid. Teadaolevalt 
on väliskohakäänete lõpud päritolu poolest liitkäändelõpud, kus 
elemendile -/ on liitunud vanad kohakäändelõpud:

allatiiv: / + e (sidevokaal) + -n (latiivilõpp) > -len;
adessiiv: / + -na/-nä  (lokatiivilõpp) > -lna/-lnä > -lla /-llä \
ablatiiv: / + -ta /-tä  (separatiivilõpp) > -lta /-ltä .

Vanimaks neist peetakse ilmselt juba läänemeresoome-permi alg
keelest pärinevat allatiivi; adessiiv ja ablatiiv on kujunenud alles 
läänemeresoome algkeeles. Nende tekkimist tingis ühelt poolt 
sisekohakäänete paralleel, teiselt poolt aga avaldasid mõju /-liite- 
lised adverbid. Läänemeresoome algkeele substantiividest *täkälä  
‘siinne koht’, *sikälä  ‘sealne koht’ moodustati ла-lokatiivid *tä- 
kälnä, *sikälnä  ja  separatiivid *täkältä, *sikältä, kust kujunesid 
*täyällä  (tää llä  >  teal), *siyällä  (siälla  >  sea l), * täyältä  (tää ltä  >  
tealt), *siyältä  (s iä ltä  > sea lt). Neis adverbides ei tajutud /-ele
rnend enam tüve juurde kuuluvana, vaid see arvati käändelõpu 
koosseisu. Adessiivi- ja  ablatiivilõppude tekkimisele võisid kaasa 
aidata ka sellised adverbid nagu *ülnä (> *üllä > ül), *alna  (> 
*alla > at), *ültä  (> ült), *alta  (> alt), kus -/ kuulub algupäraselt 
lihttüve koosseisu. (Rätsep 1979: 51-53)
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Tänapäeva eesti keeles on väliskohakäänded arvatud konk
reetsete käänete hulka -  nende (keeleajalooliselt (vt nt Vainik 
1995: 46, 146)) primaarne kohatähendus on defineeritav ainult 
koos vormi aluseks oleva noomeni või sellega seotud verbi või 
noomeni leksikaalse tähendusega. Konkreetsetes käänetes noome- 
nivormid täidavad lauses enamasti samasuguseid ülesandeid nagu 
adverbid või noomeni ja  kaassõna ühendid, on nendega tähendus
likult samased ja  sageli ka asendatavad ( Võta RIIULILT ~  RIIULI 
PEALT). Teatud kasutusvõimaluste korral võib muutevormi tä
hendus olla adverbi või kaassõnaühendi omast siiski abstraktsem 
ja  käände primaarse tähendusega üksnes kaudselt seotud. Nii on 
kõigil kohakäänetel ka abstraktsemaid tähendusi, mille korral (a) 
on esindatud ainult üldisem latiivne, lokatiivne või separatiivne 
tähendus (vaim ustus FILMIST) või (b) ei saa tänapäeva keele sei
sukohalt rääkida grammatilisest tähendusest ja  vastav vorm täidab 
keeleajalooliselt välja kujunenud asemantilist funktsiooni (LAP
SEL on p a la v ). (EKG 1995: 49 jj) Näiteks adessiivis määrused ja 
täiendid võivad lisaks kohale ja ajale väljendada veel lokatiivse 
tähendusega olukorda või seisundit (püsib JALUL), viisi või määra 
(VÄHESEL MÄÄRAL), vahendit (saabus SUUSKADEL), infiniitta
rindite ja  nominalisatsioonide tegevussubjekti (Luba MUL minna) 
või verbi olem a  laiendina omajat (POISIL on külm). Teatud verbi
de laiendina tähistab adessiiv ka finiitses vormis predikaadi tege
vussubjekti (MUL ei tulnud m eelde) või on ilma selge tähenduseta 
(MILLEL su arvam us tugineb?). Ablatiivsete määruste ja  täiendite 
sekundaarseks ülesandeks on tähistada koos mõnede verbidega 
teate või asja lähteallikat (Laena NAABRITELT), samuti võivad 
nad esineda sünonüümselt kaassõnaühendiga Ng + p o o le s t (LOO
M ULT hea). (EKG 1995: 58, 59)

Seega võivad väliskohakäänded käituda (1) semantiliselt si
sukate käänetena -  kui nad vormistavad lauses eri liiki määrusi ja 
täiendeid ja neid kasutatakse nimisõnade sobitamiseks lausesse, 
või (2) semantiliselt näiliselt tühjade käänetena -  kui nad esine
vad kinnistunud üksustes, nagu adverbid ja postpositsioonid, kus 
nad aitavad ainult üldist tähendust kokku panna, nii et see on 
seostatav teatud suunaklassiga. Väliskohakäänete kasutust võib 
semantiliselt (pool)tühjaks pidada ka osa rektsioonide, idioomide
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jms puhul. Ühelt poolt kasutatakse neid siis, kui see on vajalik 
teatud sisu väljendamiseks, ja teiselt poolt, kui käibivatel keelen
ditel on teatud harjumuspärane vorm. (Vainik 1995: 16-18)

Tekib küsimus, millised vaadeldavad sõnakasutused esinda
vad semantiliselt sisukat ja  millised semantiliselt sisutühja (välis- 
koha)käände rakendamist? kas näiteks //-lõpulisi sõnu (vt näide 2) 
tuleks pidada substantiivi käändevormideks või adverbideks? mil
lised on keelekasutajate poolt kõnelemise või kirjutamise käigus 
loodud kaassõnafraasid, millised leksikaliseerunud liitsõnad (vt 
samuti näide 2)? Ehk üldisemalt: kas käsitletavad sõnad ja  sõna
ühendid vormistatakse/moodustatakse vastavalt vajadusele või 
kuuluvad nad kinnistunult leksikasse (vt ka Kasik 1996: 12; Ker
ge 1998: 18 jj, Vainik 1995: 22 jj).

1.1. Ablatiivivormid

Võrdleme alustuseks mõnd ÕSi sõnaartiklit.

(5) hoobilt korraga; korrapealt. Joob hoobilt kolm kruusi vett. Ei tule
hoobilt meelde.

(6) joonelt otsejoones; otsekohe. Rada viib joonelt läbi männiku. Igaüks
ei taipa joonelt.

(7) ju tilt ARGI ühe ju tiga , katkestamata.

(8) korralt korrapealt: MURDES ühe korraga. Kõik sai korralt selgeks.
Ema praadis korralt kõik kalad.

(9) käik Sätib käigul, käigu peal kübarat (käies). Mõtles käigul(t), käigu
peal(t) ümber (hoobilt, korrapealt). Rong on käigus, pandi käiku, 
jäi v. võeti käigust ära. Asja arutamise käigus selgus, et ... (asja 
arutamisel, asja arutades)...

(10) lend Part tõuseb, läheb lendu. ... Aeg kaob lennul (lennates, kiires
ti). Taipab kõike lennult...

Siit näeme, et ablatiivseid vorme käsitatakse tänapäeva eesti kee
les erinevalt: nii käändevormide kui ka adverbidena. Sõnad hoo
bilt, joonelt, jutilt, korralt loetakse adverbideks (vt ka EMS; Viks 
1992; Vainik 1995: 137), mis on sünkrooniliselt põhjendatav eesti 
produktiivseima adverbiliite -It abil moodustatud tuletiste tähen
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dusliku iseseisvumisega. Tuletiste (nagu ka näiteks ajalt, jaolt, 
küllalt, naljalt, nimelt, osalt, silmalt, vaevalt) tähendus ei ole tule
tatav juurtüve ja  liite tähendusest -  see on idiomatiseerunud ja 
selle kirjeldamiseks ei piisa sõnamoodustusreeglite või -malli 
tundmisest. Kõige sagedamini tingib tuletise idiomatiseerumise 
suur kasutussagedus, tõsi, sõnu jutilt ja korralt kasutatakse suhte
liselt harva. Pole kahtlust, et idiomatiseerunud tähendusega tuleti
sed kuuluvad leksikoni -  sõnaraamatus selgitatakse neid nagu ise
seisvaid juursõnu. (Kasik 1996: 13 jj; 169) EKG järgi on substan
tiividest lähtuvad It- adverbid tõlgitsetavad küll pigem adverbistu- 
nud käändevormide kui tuletistena (EKG 1995: 599).

(11) Iga linnapea... , kes hakkab palka võtma normaalse keskmise inse
neri kombel, vähendab HOOBILT VPP liikmete arvu 10 võrra. 
(TÜKK) Sisekontroll peaks vahistama HOOBILT iga noorema polit
seiniku, kes juhtub vahele jääm a söömisega.

(12) na tige kana - - ku poegi katsud, 'lendab JOONELT pähä. PJg 
(EMS) Sa lähed püsti rikkaks, kui sa kaks vahetust JOONELT paned. 
(EKFA) Atonen võib JOONELT suunata kogu otsustamise valitsus
se, delegeerides nii vastutuse peaminister Partsile.

(13) täis kolm nädäläd õlin minä JUTILT eenäl. Kod (EMS) 200g šoko- 
laad JUTILT ära süüa on käkitegu...

(14) Kui Tšetšeeniasse lastaks kasvõi kümmekond NATO vaatlejat, oleks 
loota, et... pogrommid põgenikelaagrites jm s KORRALT vähemaks 
jääks.

Sõnadele käigult ja  lennult osutatakse ÕSis seevastu kui substan
tiivi käändevormidele. EKSSis tuuakse sõnaartiklis käik  tähendu
se ‘areng, kulg’ juures keelendite käigul ~ käigu peal, käigult ~ 
käigu pealt piltlik tähendus ‘otsekohe, ettevalmistuseta v. pikema 
arutlemiseta’ ja  sõnaartiklis lend piltliku tähenduses ‘kiire liiku
mine, tormamine, tõttamine’ näitelaused Lett sai lennult Tciiresti’ 
tühjaks, Andekas Õpilane taipab kõike lennult “kiiresti’. Siiski 
tundub olevat põhjendatum pidada sõnu käigult ja  lennult mitte 
käändevormideks ega ka mitte väheproduktiivse tuletusmalli 
(substantiiv + -It) (vt ka Kasik 1996: 13) alusel moodustatud teks
tisõnadeks, vaid nimetatud sõnamoodustusreeglist lähtuvateks
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leksikonisõnadeks. Sedasama kinnitavad ju  ka ÕSis (vt näited 9 ja 
10) ja EKSSis nende sõnade tähendusi iseloomustavad väljendid.

(15) Teooriad ei jõua kiiresti muutuvale maailmale järele, pole raama
tuid, kust õppust võtta, pigem peame suutma kiirelt arenevaid sünd
musi KÄIGULT mõtestada. Ilusalong HOP -  KÄIGULT Kauniks.

(16) Windows 98 ja  uuemad operatsioonisüsteemid tunnevad need kaar
did LENNULT ÄRA.

Nimetatuist tunduvalt harvem kohtab analoogiavorme jooksult, 
paugult, plaksult, mis leksikoni ilmselt veel ei kuulu. Olenemata 
sellest, kas pidada taoliste tuletiste tähendust läbipaistvaks või 
mitte, on ometi väheusutav, et nende interpreteerimine kontekstis 
eesti keele valdajale raskusi tekitab.

(17) ... propageerivad samuti lihtsaid ja  lihtsustavaid inimkäsitlusi, mis 
võimaldavad inimesi JOOKSULT paika panna. Vrd Vaatan JOOK
SULT vasakule-paremale ja  silkan trollipeatuse tagant üle Toom
puiestee. (TÜKK)

(18) ... kus iganes näen tähekombinatsioone Moodymann või KDJ, olen 
PAUGULT alarmeeritud seisundis. (TÜKK) Ei saa PÜSSIPAUGULT 
-  ei saa nii järsku. (EKFA)

(19) Ma käisin eile verd andmas ja  peale seda jäin PLAKSULT haigeks.

Lauses väljendavad taolised adverbid viisi, mõnevõrra harvem, 
sõltuvalt alussõna tähendusest, ka aega või määra (Kasik 1996: 
169). Lisaks viisimäärsõnadele vormistavad viisimäärust veel ad- 
verbilaadsed nimisõnafraasid, mitmesugustes käänetes substantii
vid, substantiivid koos kaas- või sidesõnadega ning des- ja  mata- 
vorm (EKG 1993: 89 jj). Substantiivid ablatiivis nende vahendite 
hulka ei kuulu. Ka sündmuste ajaliste või kvantitatiivsete para
meetrite märkimisel kasutatavaid It- keelendeid tuleks analüüsida 
adverbide ja  mitte substantiividena. Kestust väljendavate ajamää
ruste hulgas eristuvad veel kinnisstruktuuriga tüvekordusega väl
jendid, millega märgitakse protsessi kulgemise pidevust (EKG 
1993: 85) -  siin on tuletus põimunud liitsõnamoodustusega (Kasik 
1996: 169).
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(20) Viimasel ajal muutub Eesti lipu sinine KORD-KORRALT tumeda
maks ja  sulab kokku mustaga. (TÜKK)
... elu on ikka KORD-KORRALT halvemaks läinud. (EKFA) Alguses 
kerkisid üksikud laiukesed, mis edasisel tõusul liitusid ning moo
dustasid KORD-KORRALT suureneva saare...

Mõnede //-tuletistega paralleelselt kasutatakse samatüvelist subs
tantiivi sisaldavaid kaassõnafraase või viimaste määrsõnastumise 
tulemusel kujunenud liitadverbe (vt näide 4). Viimased on nagu 
enamik eesti liitadverbe morfoloogiliselt küll liitsõnadeks analüü
sitavad, kuid tegelikult kujunenud muud liiki, s.o mittemäärsõna- 
lise põhiosaga sõnaühenditest. Sõnaliigimuutust mõjutavad eel
kõige tähendusnihked ning komponentide sage kasutamine ühes
koos, ühe adverbiaalina. Osiste liitumine on sõnaliigimuutuse 
vormiline väljendus, s.t kui kaks mis tahes sõnaliigist sõna on su
lanud kokku ühiseks määrusena talitlevaks väljendiks, moodus
tavad nad liitmäärsõna. (EKG 1995: 597).

Iseloomulikult on käsitletavad (liit)adverbid ja fraasid nii tä
henduse kui ka kasutuse poolest võrdsed. Silma torkab pikemate 
sõnakujude, s.o kaassõnafraaside ja  liitadverbide kui diakroonili
selt varasemate ja  võimalik et suupärasemate keelendite eelista
mine.

(2 1 ) Kui palju okkaliste taimede uue kasvuhoone ehitamine maksma 
läks, ei osanud Heiki Tamm JOOKSULT öelda. Vrd Indrek Sammul 
tuletab veel Jaanus Rohumaale JOOKSU PEALT meelde, et ta ei 
oska sõnagi inglise keelt.

(22) Võrreldes kolmeliitrise kuuesilindrilisega tuli KORRALT 124 hobu
jõudu juurde. Vrd Ja kõik probleem id oleks KORRA PEALT lahen
datud. Vrd Nad arvavad, et küllap nüüd on olemas imeravimeid, 
mis probleemi KORRAPEALT lahendavad.

(23) ... ja  kõrval Läti on meile ka PAUGULT heaks näiteks, mis asjast 
saab. Vrd Eesti saaks PAUGUPEALT üle ilma tuntuks. (TÜKK)

Enim leksikaliseerunuks võib pidada liitadverbe korrapealt ja 
paugupealt (kuigi esimest EKSSis märksõnana ei esitata), mille 
puhul on nimi- ja  kaassõna ühendist kujunenud ühine kokkukir
jutatav ja  ilmset erisisu väljendav määrsõnaline väljend (Erelt jt



Katre Öim 239

2000: 84). Pole kahtlust, et pau gu pea lt tähendus ‘otsekohe, seda
m aid’ ei haaku enam konkreetsete nähtustega, vaid selle välja
kujunemisel ja  kinnistumisel on oluline osa (võimalik et meta
foorsel) tähendusülekandel (vt ka Kerge 1998: 19 jj). Viimane 
hõlmab eelkõige vastanduvate situatsioonide kvaliteeti: ühe konk
reetse või abstraktse situatsiooni toimumise viisi kujutatakse teise 
konkreetse situatsiooni toimumismooduse kaudu, kusjuures nood 
nn sihtsituatsioonid ei pruugi olla mitte ainult mentaalsed, ver
baalsed vm inimesega seonduvad. Seetõttu tõlgendub tähenduste- 
he kohati metonüümiana -  sedavõrd väike on valdkondadevaheli
ne semantiline distants.

(24) Vormeli vasak külg lendas PAUGUPEALT sodiks. (TÜKK)

Eesti keele õigekirjutustraditsiooni järgi ongi liitsõnad m.h niisu
gused sõnad, mille tähendus erineb oluliselt lahku kirjutatava 
ühendi omast või mille lahkukirjutamisel puuduks mõte (JALA- 
PEALT ‘otsustama’, vrd JALA PEALT m aha kukkum a , PAUGUPEALT 
vastam a) (EKG 1995: 597). Kui sisu nii selgelt kokkukirjutamist ei 
nõua, siis võib kirjutada nii kokku kui ka lahku. Nii kirjutatakse 
pea lt ja p ea le  käändsõnast harilikult lahku: KÄIGU PEALT, PÄEVA 
PEALT (lahti), PÄEVA PEALE (pa istab ), kuid eritähenduslikud väl
jendid kokku: KÕIGEPEALT ‘esiteks’, KORRAPEALT ‘otsekohe’. 
(Erelt jt 2000: 8 4 -8 7 ) Niisiis määrab taolistel juhtudel kokkukir
jutamise suuresti see, kas keelendil on välja kujunenud iseseisev 
tähendus -  kokkukirjutus markeerib olulisi nihkeid lahku kirjuta
tava variandi tähendusest. Üksuse käigu p e a lt  lahkukirjutus oleks 
ilmselt õigustatud näites 24 -  kui konstruktsioon on mõtestatav 
füüsilise liikumise tähenduses - ,  ja kokkukirjutus näites 25 -  kui 
adverbiga peetakse silmas mentaalsete protsesside toimumise 
tempot.

(25) ... samuti mõjutab helipilti see, kas kuulame loodust KÄIGU PEALT 
või laseme loodusel meie juuresolekuga harjuda.

(26) päringu saamisel kliendilt interpreteeris veebiserver koodi KÄI
GUPEALT. Vrd näide 9: Mõtles KÄIGU PEALT ümber (ÕS).

Eritähenduse ja  kokkukirjutuse vastastikust korrelatsiooni ei kin
nita keelendid sõn apea lt ja  sõna p ea lt, mis tähendavad ÕSi järgi
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üht ja  sama: ‘järsku, ilma pikemata’, kuigi järgmisi lauseid võib 
samahästi mõista ka nn otsesemas tähenduses ‘juttu pooleli jättes' 
vms.

(27) Vihastas SÕNA PEALT, keeras kannapealt ringi, lõikas minema. 
(EKFA) Ta pani toru hargile, katkestades SÕNA PEALT Jappi eru
tatud kokutamise, sest uksekell helises. Vrd ka Ma keertsi POOLE 
SÕNA PEALT ringi ja  tulin tulema. (EKFA) Solvud ja  jä ä d  POOLE 
SÕNA PEALT vait.

Süntaktilises plaanis osalevad vaadeldud adverbid ja  neile vasta
vad kaassõnafraasid tunnuslikult piiritletud mittekestvate situat
sioonide, s.o nii agentiivsete tegude kui ka mitteagentiivsete juh
tumite toimumisviisi kirjeldamisel. Nende sündmuste kestust kä
sitatakse inimese jaoks tabamatult lühikesena, mistõttu on kuju
teldava vaatluspunkti loomulik koht väljaspool situatsiooni ja 
sündmust käsitatakse jagamatu tervikuna. Tegevus ammendub 
kas tegevusobjekti või -subjekti seisundi muutusega, asukoha 
muutusega või tegevuse lõppajaga. (EKG 1993: 24-25) Kui verb, 
näiteks nagu len dam a, m õtestam a, ruttam a, teadm a, tegem a, tä 
hendam a  jne väljendab mittepiiritletavat kestvat situatsiooni, võib 
situatsiooni vaatluspunktist eraldava piiri tähenduse lausesse tuua 
nimelt meid huvitav adverb või kaassõnafraas.

(28) ‘Keedukreem is on liiga palju tärklist, ” teab Angeelika JOONELT.

Nagu eespool öeldud, märgivad taolised keelendid lauses vaba 
laiendina põhiliselt sündmuse kvalitatiivseid tunnuseid (vt ka Vai
nik 1995: 137). Viisi tähendust kannavad aga paljud algselt kohta, 
vahendit või kaasnevat nähtust tähistanud fraasid (tä iest kõrist, p -  
ika ham baga, vihaga, asja ta ) (EKG 1993: 90). Kohakäändelist pä
ritolu //-adverbide ja  pea/r-konstruktsioonide vorm osutab justkui 
(sageli otse tüve leksikaalsest tähendusest ilmnevale) käimas, 
pooleli olevale tegevusele või protsessile (jooksma, käima, lenda
ma), mille ajal lause põhitegevus aset leiab. Nii saab nende mää
ruste kohta küsida kuidas? m il viisil?  m ism oodi?  (vt EKG 1993: 
88). Võimalik, et algne tähenduskomponent ‘samaaegselt’ (vrd 
sa m a l hoob il allpool) on mõjutanud keelendite nüüdseks domi-
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neerivaks muutunud tähenduse ‘otsekohe, jalam aid’ jm s väljaku- 
junemist.

(29) Näiteks maja ees hommikul üks g o lf  stardib iga päev, käima läheb 
PLAKSUPEALTja mootor töötab nagu soojalt! Vrd Vanad naised 
rääkisid, et kui ööse ärkad üles, MAGAMISE PEALT kuuled, et seal 
nukas vuriseb... (EKFA)

1.2. Adessiivivormid

Samaselt /f-adverbidele võib ka adessiivivormis viisimäärusi pi
dada rohkem või vähem idiomaatiliseks või lausa adverbideks. 
Viisile osutab juba nende leksikaaltüvi. (Vainik 1995: 137).

(30) Viimasel ajal on TUHINAL teele tormavaid pealinna ja lakä ija id  šo- 
keerinudpolitseinikud, kes uljaspeadelt trahvi nõuavad.

Produktiivse adverbiliite -/ abil tuletatakse adverbe põhiliselt loo
dushääli, harvem liikumist väljendavatest substantiividest (vihi
nal, pudinal), kusjuures tuletusaluseks sobivad vaid /^^-liitelistest 
verbidest moodustatud л-substantiivid. Pea igast /s<?-liitelisest ver
bist saab moodustada л-liitelise substantiivi ja sellest omakorda /- 
liitelise viisiadverbi: tuh/ise/ma > tuh/i/n > tuh/i/na/l. (Kasik 
1996: 176-177)

Viisimäärsõnadele on väga lähedased viisi väljendavad nimi
sõnafraasid, millel puudub harilikult referent ja  arvuopositsioon. 
Fraasi põhi märgib sageli mingit verbi tähendusest järelduvat te
gevusele tüüpilist tunnust ja  vajab laiendiga täpsustamist -  viisi
määruse sisu kannabki fraasi laiendosis. Parameetersõnade liiasus 
ilmneb eriti selgesti sellest, et sageli, kuigi mitte alati (vt näide 
32), annab sama tähendust edasi laiendosisega samatähenduslik 
viisimäärsõna (EKG 1993: 89-90) või käändsõna komitatiivis (vt 
lähemalt allpool).

(31) Ratsanikud kihutasid METSIKUL AJUL ~ METSIKULT. (EKSS) Pikka 
aega valitsusvastutust jaganud Mõõdukate erakonna aseesimehe 
Eiki Nestori arvates v õ ib  Eesti edasi liikuda SOTS1AALDEMO- 
KRAATL1KUMAL KÄIGUL ~ SOTSIAALDEMOKRAATLIKUMALT. Ja- 
gan TÄIEL MÄÄRAL ~ TÄIELIKULT sinu arvamust. Vrd Kuna ta oli 
teinud väljasõidu käigus seljale kergelt viga, ei hakanud ta pä 
rastlõunal TÄIEGA pingutama...
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(32) ... bassid rokkisid TÄIEL AURUL ~ *TÄIELIKULT\ rahvas rokkis nen
de taktis, kõik oli loomulik ja  nii nagu olema peab. Seda ei pannud 
tähele soomlane Rinne, kes põrutas Kilu Reynardile oma sama 
marki masinaga TÄIEL VAARDIL ~ *TÄIELIKULT tagant sisse.

Adessiivi tähendus on taolistes enamasti kinnistunud viisiväljen- 
dites maksimaalselt abstraktne ja  määratletav vaid subjektiivse 
koeksistentsina, mille situatsiooni hindaja ja  mõtestaja kehtestab 
oma teadvuses protsessi ja  selle iseloomuliku tunnuse vahel. Viisi 
hindava implitsiitse vaatleja olemasolust situatsioonis saab rää
kida ka selliste lausete puhul nagu näiteks Ilvese palitu lõi KÄIMI
SEL raskelt vastu põlvi. Kogemuspõhisuse kaudu avaldub vaadel
davate keelendite seos seisundiväljenditega (ARVAMUSEL olema), 
kuid erinevalt seisundist, iseloomustab viis protsessi ja  mitte selle 
osalist. Verbiga väljendatud tegevuse iseloomustamise osas on 
viisimäärsõnadel ühist vahendiväljenditega (KÄTEL käima), kuid 
abstraktsemate mõistete puhul on situatsioonist välistatud ruumi
lise suhte komponent ja  moodustaja tõlgendub viisimäärusena 
(KIIRKÄIGUL minema). (Vainik 1995: 133 jj; 138)

MÕned vaadeldavad adessiivsed vormid väljendavad lauses 
sündmuse toimumise aega -  seda juhul, kui tõlgendada nende tü
ve kindla positsioonita ja  umbmäärase pikkusega ajamõõduühiku- 
na, nagu hetk, pilk, periood, etapp, sesoon (vt Vainik 1995: 119), 
hoop, pauk. Suhe sündmuse ja  selle lokatsiooni vahel ajaskaalal 
tõlgendub identsusena (SEL HETKEL plahvatas pomm). Lisaks 
ühikule läheb tegevus- või esinemisaja määratlemiseks üldjuhul 
vaja ka konkretiseerivat täiendit; täiendi puudumisel võib ajaühik 
samastuda kõnelemishetkega (Antenor nägi ESIMESEL PILGUL 
ainult paljaid jalataldu... Mul pole MOMENDIL aega) (Vainik 
1995: 119, 122).

(33) HETKEL ostusoovi ei ole.

Paralleelselt kinnisühenditega esimesel hoobil, ühel hoobil, samal hoobil 
võidakse fraasi põhisõna (hoobil) samuti iseseisvalt kasutada, iseküsi
mus on tähenduse mõningane ebamäärastumine ühes sellega.

(34) Tegelikult oleks ju  ka pooleprotsendine maksukoormuse muutumine 
ÜHEL HOOBIL pretsedenditult suur ja  äkiline. Ehk nagu professor 
James Crow tähendas: nii hävitatakse ÜHEL HOOBIL terve hulk ek
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situsi, mitte ei taandata ühekaupa. (TÜKK) Vrd Igal juhul praegu 
teeksime saate arvutiga, paneks h o o b i l  Internetti ja  jääks kuulsust 
ootama. Vrd ka Heino nähvab valvuriputkas kujuteldavat härga 
"... tegi piits HIRMSAL PAUGUL." (TÜKK) Paljud vene metalliga 
tegelevad firm ad tahavad laod enne EL-iga liitumist täis osta, sest 
siis muutub see PAUGUL Euroopa metalliks ja  selle hind tõuseb.

Niisiis toimivad käändelõpud -/ ja  -It kinnistunud üksustes nagu 
adverbid, postpositsioonid, väljend- ja  ühendverbid, idiomaatili- 
sed väljendid tüve leksikaalse tähenduse modifitseerijatena -  
komplekssel üksusel on välja kujunenud iseseisev tähendus, mis 
ei võrdu selle komponentide summaga (Vainik 1995: 17-18).

Kui ablatiivivorme kasutatakse vaid piiritletud situatsioonide 
kirjeldamiseks, siis adessiivivormid võivad osaleda nii vaatlus
punkti seisukohalt toimuvate kui ka vaatluspunkti seisukohalt ter
viklike situatsioonide iseloomustamisel, avaldamata verbi ja  sel
lest tulenevalt lause aspektitähendusele erilist mõju.

2. Komitatiivsed üksused

Eespool nimetatud viisi- ja  vahenditähendust, mille väljendami
seks kasutatakse /-käändeid vaid kinnistunud juhtudel (Vainik 
1995: 154), võib pidada ühendavaks lüliks kohakäänete ja  komi
tatiivi vahel (vt ka EKG 1993: 90).

(35) Tema AJUL siis, ku vesi juba perses от. (EKFA) Tuli täiä AJUGA 
nindat muda lendas. (EKFA)

(36) Nõnda Poolamaale vägi JUTILT pani. Tuli niisuguse JUTIGA, et 
polnud aru ega otsa. (EKFA) (vt ka näited 5, 7, 8 eespool) Vrd inst
ruktiiv: Muri pand TULISTJUTTI jänesel takan. (EKFA)

Ene Vainik (1995: 8) osutab, et juba Wiedemann oli seisukohal, 
et adessiivi instrumentaalne kasutus (vile ts v itsa l peksetakse, Õn
nis suul õpetakse) on seotud viisi ja  laadi adessiiviga (ta nuttis 
nukral m eele l), lõunaeestilise vaheisiku tähendusega (m a laze se 
da p a lg a le is il tetä') ja  kasutusega, mis on seoses verbidega lask
mai an dm a , käskim a (külm ei anna v ilja l kasvada).

Praegune eesti komitatiiv on meie nooremaid käändeid, asen
dades varasemat ле-komitatiivi (vrd «e-liitelised adverbid koguni,
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iganes, üksnes, isepäinis, üksipäini, iseäranis). Ga-lõpulise komi
tatiivi tekkimine on seotud kaassõnaliste väljendusviiside levimi
sega läänemeresoome varasemal perioodil. Substantiivist kansa 
moodustati &-latiivivorm *kansak, mida hakati kasutama postpo
sitsioonina koos genitiivis põhisõnaga. Komitatiivi fozas-vormid 
esinevad põhjaeesti kirjakeeles kuni XVII sajandi keskpaigani. 
Siis kadus põhjaeesti kirjakeeles kaas-postpositsiooni lõpult - 5  ja 
XVII sajandi teisel poolel hakati seda sõna juba eelnevaga kokku 
kirjutama, ga-lõpu kasutamine muutus järjekindlaks alles XVII 
sajandi lõpul. (Rätsep 1979: 78-79)

Tänapäeva eesti keeles on selle konkreetse käände üles
andeks vormistada määrust või täiendit, mis näitab kaasasolu 
(Jooksime KOERAGA) või vahendit (VIKATIGA niitma). Sekun
daarselt kasutatakse komitatiivi, et märkida viisi või seisundit 
(KIIRUGA sööma), aega (Töö sai TUNNIGA tehtud) või asja, mille
le tegevus on suunatud (LAPSEGA tegelema). (EKG 1995: 60) 
Samaselt adessiiviga ei mõjuta komitatiivi kasutamine lauses 
avalduvat suhet situatsiooni kulgemise ja  kujuteldava vaatlus
punkti vahel, vastavad vormid osalevad piiritletud ja  piiritlemata 
situatsioonide kirjeldamisel.

(37) ÜHE HOOBIGA sai temast provintsi ainuvalitseja ja  duuma ülemko
ja  liige. (TÜKK)

(38) Siis tuli päevateekonnaks 100-150 km ja  põhimõte, et kui sõita, siis 
PARAJA TAMBIGA, kui puhata, siis korralikult ja  pikalt.

(39) Järgmisel hommikul kuulis ta õelt, et täpselt südaööl põrutas üks 
lennuk Palu pargist HIRMSA TINNAGA madalalt ja  tumedalt üle. ... 
aga mõelge kui palju nalja siis saab, kui sõidate KIHVTI TINNAGA 
peremehe ja  koera vahelt läbi ja  koer on rihma otsas. Vrd Siis too 
pani nagu rakett TINNAGA ees minema nii et vaata et teised ei jõua  
järgigi.

Küll esineb ainult piiritletud aspektiga lauseis komitatiivne kes
tust märkiv ajaadverbiaal, mis tähistab piirini jõudmise kiirust 
(EKG 1993: 26). See kvantifitseeriv määrus on minevikulise põhi- 
suunitlusega, võttes kokku sündmuse lõpulejõudmiseks kulunud 
aja (EKG 1993: 82 jj). Ühe ja  sama komitatiivse põhisõna (v.a elu
ga) kõrval sobib kasutada erinevaid, enamasti restriktiivsena tõi-
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genduvaid (vt Erelt 1986: 56 jj) omadussõnalisi täiendeid, samas 
tunduvad fraasid lähedased adverbidele. Sõnaühendeid ühe hoo
b iga  (<  kaks ~  mitu ühe hoobiga  < kaks kärbest ühe h oob iga ), esi
m ese  ~  ühe hooga, esim ese  ~  ühe jo o n eg a , esim ese  ~  ühe ju tig a  
käsitataksegi kui kinnistunuid (vt nt EKSS). Kui laiendi (suur, h ir
mus jne) ülesandeks on intensiivistada põhisõnaga tähistatavat, 
siis võib see ka väljendamata jääda. Kui laiend (endine, esim ene, 
sam a, uus jne) väljendab substantsi omadust, siis on iseseisvalt 
kasutatava põhisõna tähendus sõnaühendi omast märgatavalt eba
määrasem.

(40) ESIMESE HOOGA ei meenunud Hadley pressibriifingust mingit sel
list üleskutset ja  nii pidin teksti uuesti läbi vaatama. K iievi uusra
joonides, kust taksoga läbi vuhiseme, käib 16-korruseliste paneel
karpide ehitus TÄIE HOOGA. (TÜKK)... nimetatud päev on hea sel
leks, et vahetada töökohta, avameelselt bossiga kõnelda või UUE 
HOOGA alustada. (TÜKK) Vrd Kuna itaalia vein ei ole kunagi nii 
tehniliselt toodetud kui näiteks prantsuse oma, siis jä tkub  veini 
areng HOOGA nii vaadis kui pudelis. (TÜKK)

Moodustaja talitlemist ajamäärusena mõjutab komponentide esi
mene üks tähendus, millele aitab mõnikord kaasa ka substantiiv 
(näiteks hoop, jo o n , ju tt , pauk) -  kui pidada seda omamoodi aja- 
mõõduühikuks nagu adessiivi puhul. Eriti ilmne on sellise täiendi 
mõju siis, kui substantiivi tüvi märgib kiiresti liikumise kaasnäh
tust, nagu kõrgenenud kehatemperatuur, teatud heli, tunne vm või 
kiirust kui sellist.

(41) Just selliste, sügavalt hingest tuleva loomeimpulsi ajel ja  “ÜHE 
SOOJAGA ” valmis tehtutena Ani vaibad ka mõjuvad. Mann oli meie 
viimasest ülemerereisist, mil praam i peal magama jä im e ja  ÜHE 
TINNAGA Hiiumaale tagasi loksusime, sedavõrd löödud... ESIMESE 
TUHINAGA tuleb meelde ainult Beethowen, kus koer peaosas. 
Läbime ÜHE VALUGA Läti ja  Leedu, Poola piiril teeme väikse lõu- 
napeatuse.

Seega ei seo kõnealuseid adessiivsed, ablatiivseid ja  komitatiiv- 
seid vorme üksteisega mitte ainult viisitähendus, vaid ka nendega 
potentsiaalselt tähistatavad ajasuhted. Adessiivi puhul avaldub see 
sündmuse lokaliseerimises ajas, ablatiivi ja  komitatiivi puhul
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sündmuse kestuse määratlemises. Samaselt nimetatud kohakääne
tele võib komitatiivi tähendust vaadeldud kinnistunud või kinnis
tumas olevates viisi- ja  ajaväljendites pidada üsna abstraktseks: 
esmase konkreetse tähenduse ‘kaasnev isik’ asemel on siin tege
mist kaasneva tegevuse ajaliste ja  kvalitatiivsete tunnuste tähen
dusega (vt Metslang 2002: 167). Keelendite kui tervikstruktuuride 
seisukohalt on oluline, et nende algne seos reaalsete nähtustega 
on sedavõrd taandunud, et see ei mängi uues, iseseisvunud tähen
duses enam erilist rolli -  kahtlemata mõjutab seegi üksuste kaldu
vust adverbialiseemda. Huvitavaks näiteks on vorm jooksuga, 
mille kasutuses ilmnevad tõenäoliselt alles käimas olevad tähen
dusmuutused.

(42) ... paneb SUURE JOOKSUGA kodu poole. M aerold tuleb igal hom
mikul juba enne tundide algust JOOKSUGA kangastelgede taha... 
Vrd Igatahes, nüüd JOOKSUGA eksamit ja  muud põnevat tegema. 
Mulle lubati, et nii kui paberid korras, tulevad JOOKSUGA ja  pane
vad elektri sisse.

3. Kokkuvõtteks

Ajul, hoobil, lennult, lennu pealt, ajuga, hoobiga jm t sõnade ja 
sõnaühendite puhul avaldub selgelt nii morfoloogilis-süntaktiline 
kui ka semantiline korrelatsioon, ometi käsitatakse neid tänapäeva 
eesti keeles erinevalt: kas sõnavormi, fraasi või iseseisva sõnana 
(adverbina). Tüve leksikaalse tähendusega tihedamalt seotud tä
henduses keelendeid peetakse sõnaraamatuis käändevormiks (käi
gult) või kaassõnafraasiks (käigu pealt), sellest kõrvale kalduvaid 
adverbiks (hoobilt). Artiklis vaadeldud keeleüksuste potentsiaalne 
adverbialiseerumine/leksikaliseerumine sõltub nende iseseisva tä
henduse kujunemisastmest. Kui see tähendus on vormi aluseks 
oleva noomeni või tuletise juurtüve leksikaalse tähendusega ‘kii
rus’, ‘kiiresti liikumise kaasnähtus’ küll semantiliselt seotud, kuid 
sellest siiski märgatavalt erinev, nagu ‘kiiresti’, ‘otsekohe’ vms, 
tuleks keelend lugeda adverbiks. Tüve leksikaalse tähenduse 
väheolulisust kinnitavad ka analoogilistes vormides ja  tähenduses 
kasutatavad keelendid, mille aluseks olev noomen kiirusega ei 
seondu. Tõsi, näiteks sõna täiega kasutatakse mitte ainult kiiresti
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toimuvate situatsioonide iseloomustamiseks, vaid ka üldise inten
siivsuse väljendamiseks (... rahet, vihma, tuult ja  äikest tuli TÄIE
GA. TÄIEGA nõme jope on mul). Mõistagi võib nende tähendus
seoste üle otsustamine mõnikord olla subjektiivne.

Niisiis mõjutab taoliste eesti argikeelele hästi omaste kee
lendite muutumist käändsõnavormist adverbiks eelkõige nende 
tähenduse muutumine. Iseseisva, s.o tüve tähendusest sõltumatu 
tähenduse tekkimise aluseks on kvalitatiivsed semantilised üle
kanded tavapärases suunas konkreetselt abstraktsele. Nii kujuta
takse ühe konkreetse või abstraktse situatsiooni toimumise viisi 
teise konkreetse situatsiooni toimumismooduse kaudu (vrd Isa 
saabus pikalt lennult. Poiss taipas lennult). Tendents adverbiali- 
seeruda on täheldatav sellistegi vormide puhul, mida enamasti 
mõistetakse (diakrooniliselt primaarses) otseses tähenduses (vrd 
Nüüd JOOKSUGA tööle. Asi, mis nii JOOKSUGA ringi vaadates 
silma hakkas oli see, et Eraisikute all on firmade nimekiri...).
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