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Sissejuhatus 

 

Keel on kultuuri ja ühiskonna peegeldaja. Keele võlu seisneb selle 

mitmetahulisuses ja variatiivsuses. Paljude muude keelevariantide ehk allkeelte 

hulgas eksisteerib suulises suhtluses keele elujõulisust näitav keelevorm – släng. 

Eri aegadel ja maades on noored inimesed kõnelenud allkeelt, mis eristub laste, 

keskealiste ja eakate inimeste kõnepuugist ennekõike erilise sõnavara poolest. 

Tänapäevane kõnekeel ja släng on keelekultuuri üks komplitseeritumaid osiseid. 

Kõnekeele ja slängi uurimine on aegade jooksul hoogu võtnud ja aeglustunud, 

kuid tõsiasi on see, et nimetatud keelevormide uurimisele tuleb läheneda 

interdistsiplinaarselt, arvestades leksikoloogilisi, sotsiolingvistilisi ja 

psühholingvistilisi keeleteaduslikke uurimismeetodeid. 

Käesoleva magistritöö uurimisobjektiks on koolinoorte kõnekeel ja släng. 

Töö on kontrastiivne ning käsitleb teatud piirkondade koolinoorte kõnekeelt ja 

slängi. Samuti piirdub töö autor nii kogutud materjali kui ka sõnavara täiendamise 

viiside uurimisel kindlate teemavaldkondadega. 

Koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavara on töö autor kogunud kolmest 

erinevat piirkonnast erinevatel aegadel (vt tabeleid allpool): Tartus eesti ja vene 

koolinoorte ja Joensuus soome koolinoorte seas ajavahemikul 1996–2009. 

Materjali kogumisel kasutati kahte meetodit: 

I. Ankeetide iseseisev täitmine kirjalikult tunnis või vabal ajal väljaspool 

kooli (vt lisa 9 näidisankeeti), 

II. Ankeetidele vastanute suuline küsitlemine, sihtrühmas viibimine ja 

jälgimine ning uurimisaluste keelendite tähenduste ja kasutuse 

täpsustamine. 

Kirjalike küsitluste juures olid suureks abiks kooliõpetajad, kes selgitasid 

eelnevalt õpilastele, mis on kõnekeel ja släng, ning aitasid korraldada kirjalikku 

küsitlust nii klassiruumis kui ka väljaspool õpperuume. Suur tänu materjali 
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kogumisel osutatud abi eest Tartu Tamme Gümnaasiumi emakeele ja kirjanduse 

õpetajatele Tiina Vingile ja Tiiu Aunapuule, Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja 

Tartu Vene Lütseumi eesti keele ja kirjanduse mitte-eesti koolis õpetajatele Diana 

Joassoonele ja Ellen Strohmannile ning samuti Joensuun Lyseon Lukio ja 

Joensuun Normaalikoulun Lukio juhtkonnale aastast 1998. Käesoleva töö autor on 

aastatel 2000–2007 töötanud Tartu Slaavi Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse 

õpetajana ning kogunud koolinoortelt kõnekeele ja slängi sõnavara anketeerimise 

abil ning sihtrühmas viibides. Samuti on töö autor kasutanud oma tütre (sünd. 

1993) ja tema sõprade abi sõnavarakogu täiendamisel ja tähenduste selgitamisel. 
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Ankeetides sisalduv teemade valik on mõjutatud Mai Loogi „Esimese 

Eesti slängi sõnaraamatu“ (1991) teemade valikust. Varasemates ankeetides on 70 

teema-sõna, hiljem lisandus ankeeti veel 20 teema-sõna. Uute teemade lisamine 

oli tingitud informantide soovist neid mõisteid esile tõsta. Küsitluse teema-sõnad 

on n-ö provotseerivad. Teema-sõnade valikul on arvestatud noorte slängikasutuse 

sagedust teatud valdkondades, ehk teisisõnu, ankeet sisaldab neid mõisteid, mis 

on koolinoorte huviorbiidis: suhted eakaaslaste vahel, koolinoore suhtumine 

teistesse ühiskonnaliikmetesse, kehaosad, õppimise ja vaba aja veetmisega seotud 

tegevus, sõltuvused jms. 

Et käesolev magistritöö on kontrastiivne ja käsitleb koolinoorte kõnekeelt 

ja slängi, on oluline defineerida nende keelevormide mõisteid erinevate keelte 

(eesti, soome, vene keel) keeleteaduslikest seisukohtadest lähtudes. Terminid ja 

mõisted ei ole eri keelte puhul üheselt mõistetavad ja määratletavad. Ühe ja sama 

keelenähtuse tähistamiseks kasutatakse ühe keele raames erinevaid termineid (nt 

vene keeles släng, argoo, žargoon, madalkeelsus, sotsiolekt), mis teeb veelgi 

komplitseeritumaks erinevates keeltes leiduva sarnase mõiste kirjeldamise, 

defineerimise ja piiritlemise. Peale selle on definitsioone mõjutanud konkreetse 

keele ajalooline ja kultuuriline taust, uurimislugu ning teatud uurijate isiklikud 

seisukohad. Ühise terminoloogia puudumine ei tohiks aga pärssida 

keelenähtus(t)e uurimist ja analüüsi.  

Uurimisobjektiks oleva keelenähtuse kirjeldamisel on töö autor võtnud 

kasutusele termini koolinoorte släng mööndusega, et släng ei eksisteeri 

iseseisvalt, vaid teatud keele raames. Koolinoored ei räägi puhtalt slängi, vaid 

kasutavad seda vähemal või suuremal määral suulises suhtluses (ka internetis 

suheldes) ehk koos kõnekeelega. Magistritöö sisuosast selgub ka see, et släng on 
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mitmekülgne ja dünaamiline nähtus ning selle sõnad ja väljendid võivad rännata 

ühest keelevormist teise, nt luuakse uus slängisõna, mis on paari aasta pärast 

kasutusel laiemas ringkonnas paljude keelekandjate kõnekeeles. 

Ühtse terminoloogia puudumine on tinginud vajaduse lähemalt uurida 

keelenähtuste defineerimist ja uurimislugu eri keeltes, et saada selgemat 

ettekujutust uurimisobjekti piiritlemisest ja vahekorrast kolme keele tasandil. 

Samuti annab üksikasjalikum mõistete lahkamine parema ülevaate uurimisobjekti 

ehk koolinoorte slängi omadustest, struktuurist, funktsioonidest ja seostest teiste 

eluvaldkondade ja allkeeltega. Kirjeldatud ja defineeritud mõiste loob paremad 

eeldused süveneda koolinoorte slängi üksikasjalikumasse leksikaal-semantilisse 

uurimisse. 

Miks on slängi leksikaal-semantilise aspekti uurimine oluline? 

Slängisõnavara semantiline uurimine on keeleteaduslikust seisukohast tähtis, sest 

ühest küljest iseloomustab slängi kui eraldi keelenähtust ning teisalt kajastab 

protsesse, mis on omased ühiskeele ja eriti kõnekeele leksikale üldiselt. Keelt võib 

võrrelda elusorganismiga. Selleks, et mõista organismi terviklikku talitlemist, 

peaks pöörama tähelepanu selle elunditele ehk allkeeltele. Sängi ja selle leksika 

kujunemine on omapäraseks mudeliks, mille uurimise käigus saavad selgemaks ka 

ühiskeele arengu seaduspärasused. 

Allkeelte vastastikune mõju on märkimisväärne. Inimene on sotsiaalne 

olend ning võib kuuluda erinevatesse võrgustikesse. Sõltuvalt keelekeskkonnast 

ning sotsiaalsest staatusest ja vanusest kasutab inimene erinevaid allkeeli. 

Vahetades ühe keele raames keelekeskkonda, vahetub inimese jaoks semantiline 

ehk tähendusväli. Keelekandja käitub ja kõneleb vastavalt olukorrale, kusjuures 

säilivad tema eelnev keelekasutamise kogemus, väärtushinnangud ja tähendused. 

Leksikaal-semantiline lähenemine aitab luua terviklikuma pildi nii slängi kui ka 

ühiskeele sõnavara täiendamise võimalustest. 

Käesolevas magistritöös vaatleb autor, kuidas täieneb slängisõnavara 

tähendusülekannete abil. Kogutud materjali läbivaatamisel ilmnes, et 

tähendusülekanded ja eeskätt metafooride kasutamine on üks kaalukamaid 

slängisõnava täiendamise viise. Selleks et mõista, missuguste mehhanismide abil 

tekivad metafoorsed tähendusülekanded koolinoorte slängi, on otstarbekas 
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süveneda metafoori olemusse ehk käsitleda metafoori rolle, funktsioone ja 

liigitamisvõimalusi. Erilist tähelepanu pöörab töö autor Tartu eesti ja vene ning 

Joensuu soome koolinoorte slängisõnavaras leiduvatele inimkesksetele 

tähendusülekannetele. 

Magistritöö eesmärgid: 

− mõistete släng, argoo, žargoon ja sotsiolekt kirjeldamine, defineerimine ja 

piiritlemine eesti, soome ja vene keeles ning mõistete kontrastiivne 

käsitlemine, et luua selgem pilt slängi mõiste defineerimisest kolme keele 

keeleteaduslikus diskursuses; 

− slängi kui keelenähtuse ja kui koolinoortele omase allkeele käsitlemine, et 

kirjeldada slängi tekkemehhanisme, rolle ja funktsioone ning seoseid teiste 

allkeeltega; 

− metafoorse tähendusülekande tekkemehhanismide, rollide ja funktsioonide 

käsitlemine, mille eesmärk on rakendada teoreetilist baasi koolinoorte 

slängisõnavara leksikaal-semantilise täiendamise viisi uurimisel; 

− konkreetsete tähendusülekandemudelite rakendamine, mille eesmärk on 

uurida inimkesksete metafooride tekkemehhanisme ning võrrelda mudelite 

produktiivsust teiste sõnavara täiendamise viisidega; 

− eesti, soome ja vene koolinoorte slängis esinevate tähendusülekannete, 

nende tekkemehhanismide omavaheline võrdlus, et selgitada välja, mil 

määral on slängi tekkemehhanismid mõjutatud rahvusest ja 

elukeskkonnast. 

Töös kasutatavad näited pärinevad üldjuhul autori kogutud materjalist. 

Juhul kui näited on pärit kirjalikest teaduslikest allikatest, siis osutab sellele 

tekstisisene viide kasutatud allikale. Töö sisuosas on venekeelsed näited esitatud 

kirillitsas. 

Magistritöö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõttest ja 

lisadest. Esimeses peatükis on vaatluse all erinevad keelevormid ning mõistete 

s l ä n g , a r g o o , ž a r g o o n  üksikasjalik iseloomustus. Mõisteid ja nende 

uurimislugu käsitleb töö autor eraldi iga kolme keele kohta ning seejärel 

analüüsib, kuidas korreleeruvad omavahel eesti, soome ja vene käsitlused. Lisades 

1–3 on esitatud märksõnalised tabelid eesti, soome ja vene keeleteaduses 
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kasutatavate terminite a r g o o , ž a r g o o n  ja s l ä n g  kohta. Tabeleis on märgitud 

terminite tähendused ja kasutusalad. 

Esimene peatükk sisaldab ka slängi kui siinse töö uurimisobjekti ning kui 

erilise keelenähtuse üldiseloomustust ja analüüsi. Käsitletakse slängi seost 

kultuuriga, slängi omadusi ja funktsioone ning sisemist struktuuri, toetudes 

sotsiolingvistilistele seisukohtadele. Samuti käsitleb töö autor eesti, soome ja vene 

noorte slängile iseloomulikke omadusi ning ainepiire, pöörates tähelepanu 

slängisõnavara erinevatele täiendamisviisidele. Leksikaalsel tasemel on esitatud, 

kuidas Tartu eesti ja vene ning Joensuu soome koolinoorte slängi ära tunda. 

Teises peatükis keskendub töö autor metafoori rollile ja funktsioonidele 

keelekasutuses. Lähima vaatluse all on keeleline metafoor ja selle uurimissuunad, 

millest tulenevad keelelise metafoori liigitamise võimalused. 

Kolmas peatükk käsitleb tähendusülekandeprotsessi toimimist koolinoorte 

kõnekeeles ja slängis ning seda, kuidas liigitada metafoore slängisõnavara 

analüüsimisel ning missugused on metafooride kasutamise seaduspärasused 

koolinoorte kõnepruugis. Viimases peatükis iseloomustab töö autor kogutud 

materjali selles sisalduvatest tähendusülekannetest lähtuvalt ja liigitab 

tähendusülekandeid kuude valdkonda: inimkesksed metafoorid, inimkehaosade 

renominatsioonid, metafoorid intiim- ja seksuaalsuhete kirjeldamisel, õppimisega 

seotud metafoorid, esemete renominatsioonid ja tegusõnade tähendusülekanded. 

Oma arvukuse tõttu pälvivad kogutud materjalis erilist tähelepanu 

inimkesksed metafoorid. Nende kõnekujundite näitel teeb töö autor katse 

kirjeldada slängisõnavara leksikaal-semantilist täiendamisviisi 

tähendusülekannete mudelitele toetudes. Analüüsis võrreldakse inimkesksete 

metafooride kasutust nii eesti, soome kui ka vene koolinoorte kõnekeele ja slängi 

sõnavaras. Tähendusülekanded on esitatud mudelite kaupa. Inimkesksed 

metafoorid on liigitatud vanuse, välimuse, vaimsete võimete, tegevusala ja 

käitumise, isikutevaheliste suhete ja rahvuskuuluvuse järgi. 

Töö kokkuvõttes sisalduvad üldised seisukohad ja järeldused. 

Lisades 6–8 on Tartu eesti ja vene ning Joensuu soome koolinoortelt 

kogutud kõnekeele ja slängi sõnavara indeksid. Sõnavara on esitatud 

kasutussageduse järjekorras. Juhul kui erinevad sõnad või väljendid esinevad 
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võrdne arv kordi või ühe korra, on sõnavara esitatud alfabeetilises järjekorras. 

Erinevate värvidega on välja toodud, missugusest kogumisaastast sõna või väljend 

pärineb. Vene sõnaindeksis leidub kursiivis trükitud sõnu. See tähendab, et 

koolinoor on kirjutanud sõna ladina tähestikus. Lisas 8 on venekeelsed sõnad ja 

väljendid translitereeritud ladina tähestikku (Erelt 1995: 18−19).  
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1. Slängi mõiste 

1.1. Keelevormid 

 

Õpikutes ja käsiraamatutes kirjeldatakse keelt tavaliselt kui selgepiirilist 

süsteemi, kus iga tähenduse jaoks on olemas kindel vorm (Erelt, M., Erelt, T. & 

Ross, K. 1997: SJ2). Kuid ükski keel ei ole homogeenne nähtus. Igas keeles 

toimuvad pidevalt teatud muutused ja protsessid. Keel on varieeruv nähtus. 

Keelelised muutused võivad olla: 

- ajalised ehk temporaalsed keelemuutused, st mingi aja möödudes keel 

areneb ja muutub (nt tänapäeva soome ja eesti keel erinevad soome ja eesti 

keelest, mida räägiti ja kirjutati 20. sajandi algul),  

- kohalikud ehk lokaalsed keelemuutused (nt Soome pealinna kõnekeel 

erineb suuresti Turus räägitavast kõnekeelest või Tartu koolinoorte keel 

erineb Tallinna koolinoorte keelest), 

- sotsiaalsed keelemuutused, st keelekasutust mõjutavad sotsiaalne staatus, 

haridustase ja rühmasisesed tegurid (nt tudengite omavaheline kõne ja 

vangide keel), 

- isiklikud ehk personaalsed keelemuutused, st keelekasutust mõjutab 

inimese iga (nt noortekeel ja pensionäride keel) ja isikuomadused (nt 

loova, temperamentse kõneleja keel erineb melanhoolse inimese keelest), 

- kontekstuaalsed keelemuutused, st erinevates olukordades on keelekasutus 

erinev (ametikeelt ei kasutata sõpradega vesteldes ega mitteametlikul 

koosolekul sõna võttes). 

Inimene kasutab mitut keelevormi, sõltuvalt kõne- või 

kirjutamissituatsioonist. 

Kõik need muutused leiavad aset ühtses k e e l e r u u m i s . Selle 

mitmekülgse mõiste aluspõhjaks on sõna r u u m . Mõiste r u u m  eeldab keele 

muutumise ja kasutamise erinevate tahkude olemasolu. Teisisõnu keelt tuleb 

vaadelda seoses selle ajaloo, geograafia, seda kõneleva rahva ja ka olemasoleva 

tegelikkusega. Iga tahk (ajalooline, geograafiline, sotsiaalne, funktsionaalne) 

käsitleb keelt omamoodi. Keele ajalooline ruum annab tunnistust selle kohta, 
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m i l l a l  ja k u i d a s  on keel muutunud. Keele geograafiline ruum näitab, k u s  ja 

k u i d a s  seda keelt räägitakse. Keele sotsiaalne ruum on lingvistiline vaade 

rahvale: k e s  ja k u i d a s  kasutab keelt emakeelena, m i l l i s e d  on selle keele 

variandid erinevatel sotsiaalsetel rühmadel. Keele funktsionaalne ruum on aga 

keele reaalsus, mis sõltub kasutamiseesmärgist ehk m i s  e e s m ä r g i l  ja 

k u i d a s  kasutab inimene erinevaid keele variante. (Himik 2000: 6−7) 

Keeleruumi mõiste teine komponent on täiendsõna k e e l e - , mis ühendab 

keele kui normi ja kui invariandi mitmekülgset avaldumist. Tegemist on nimelt 

k e e l e ruumiga ehk ühe keele allkeelte ühiste omadustega, mis tagavad keele 

ühtsuse, vaatamata selle territoriaalsele, sotsiaalsele, vanuselisele ja muude 

kõnesituatsioonide variatiivsusele ja teisenemisele. See on k e e l e ruum, kus 

suuline kommunikatsioon on arusaadav igale keelekandjale, sõltumata sellest, kus 

ta elab, millega tegeleb, mis on tema vanus, haridus või sotsiaalne seisund. 

Kuna käesolev magistritöö käsitleb kolme keelt – eesti, vene ja soome keel 

– siis on oluline, et keeleruum tähendab keele invariandi ja selle kõigi keeleliste 

realiseeringute teatud rahvuslikku kuuluvust. Rahvuslik on selline keeleruum, 

milles elav keel kujuneb ja areneb, toetudes keele üldtunnustatud süsteemile, selle 

grammatikale, leksikale, foneetikale ja ortograafiale, stilistikale jne. Rahvuslikus 

keeleruumis valdab teatud rahva mentaalsus, kultuur, traditsioonid, mis 

kajastuvad rahvuskeeles. Lõpuks on rahvuslik keeleruum maa-ala, mis ei pruugi 

alati kokku langeda rahvusriigi alaga. (Himik 2000: 7) 

Igas keeleruumis on võimalik leida erinevaid keelevariante. Palju 

keerukam on vastata küsimusele, mille poolest nad üksteisest erinevad, sest 

allkeeli võrdlevaid uurimusi on enamiku keelte kohta vähe (Hennoste 2000: 2). 

Järgnevalt vaatleb töö autor, laskumata määratluste põhjaliku analüüsini, 

kuidas on keelevorme ehk allkeeli liigitatud. Mõistagi kasutatakse erikeelte puhul 

ise definitsioone, kuid põhimõtteline allkeelte jaotus on nii eesti, vene kui ka 

soome keele puhul sama. 

Kõige olulisem allkeel on tavaliselt kirjakeel. Terminil k i r j a k e e l  on 

kaks tähendust. Ühelt poolt märgib see sõna kirjalike tekstide keelt, st keele 

kirjalikku väljendusvormi (sm kirjoitettu kieli, vn письменный язык), teises 

tähenduses kasutatakse seda sõna aga ühtlustatud ning normitud keelekuju 
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vastandamisel murdekeeltele (Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. 1997: SJ4) ja 

allkeeltele. K i r j a k e e l  (sm kirjakieli, vn литературный язык) on kirjutatud, 

kirjalikus traditsioonis eksisteeriv keelevorm. Kirjakeel on allutatud ajalistele, 

kohalikele ja isiklikele muutustele, kuid seda korrastavad keeleühiskonna ühised 

normid. (Lehikoinen 1994: 90−91). “Eesti entsüklopeedia” annab kirjakeelele 

järgmise definitsiooni: “teadlikul valikul, reeglistusel ja suhtlusväärtuste 

selgitamisel rajaneva korrastusega keelevorm, mida võidakse kasutada nii kirjas 

kui kõnes (EE 1989: 544)”. 

Keeleteaduses diskussioone tekitavaks mõisteks on ühiskeel, sest see on 

kirjakeelele väga lähedane ja suuresti temaga kattuv, kuid normide poolest 

kirjakeelest vabam ning seda kasutavad ja mõistavad võimalikult paljud inimesed. 

Ü h i s k e e l  (sm yleiskieli, vn общенародный või общенациональный 

литературный язык) ehk s t a n d a r d k e e l  (sm standardikieli, vn 

нормированный язык) on keeleühiskonna liikmetele ühine keelevorm, mis järgib 

üldiselt heakskiidetud norme. Ühiskeele liigid on kirjalik ühiskeel ehk 

normaalproosa ehk tarbeproosa ja hooldatud kõnekeel ehk avalikkuse kõnekeel. 

(Lehikoinen 1994: 90−91) “Eesti entsüklopeedias” nimetatakse ühiskeelt 

kirjakeelelähedaseks üldrahvalikuks kõnekeeleks (EE 1998: 634). 

Eesti keeles sageli vaadeldakse sünonüümidena sõnu a r g i k e e l , 

k õ n e k e e l , i g a p ä e v a k e e l . A r g i k e e l  ja k õ n e k e e l  on paralleelselt 

kasutusel, i g a p ä e v a k e e l  on suhteliselt vähe levinud (Hennoste 2000: 31). 

I g a p ä e v a n e  k õ n e k e e l  (sm arkinen puhekieli) ehk a r g i k e e l  (sm 

arkipuhe, vn разговорная речь) on üldkõnekeele vabam, vähem normeeritud 

variant. See keelevorm varieerub suuresti sõltuvalt näiteks kõneleja east, 

sotsiaalrühma kuuluvusest, haridustasemest ja päritolust. Kui tahetakse rõhutada, 

millise kõnekeele variandiga on tegemist, kasutatakse nimetusi nüüdiskõnekeel, 

noorte kõnekeel, Helsingi kõnekeel jne. (Lehikoinen 1994: 90-91) “Eesti keele 

käsiraamatus” on argikeelt nimetatud kirjakeelega võrreldes vabamaks, 

normilõdvemaks keelekujuks, mida kasutatakse vähenõudlikumas igapäevases 

suhtluses (Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. 1997: 510). 

Arvatavasti vanim allkeele tüüp on kohamurre, mis on territoriaalselt 

seotud inimeste allkeel. Eri paigus kõneldavaid keelekujusid nimetatakse 
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t e r r i t o r i a a l s e t e k s  m u r r e t e k s  (Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. 1997: SJ2) 

ehk k o h a m u r r e t e k s , ka murre ehk kohalik murre ehk murrak (sm murre, 

kansanmurre, paikallismurre, vn территориальный диалект). Üldjuhul on 

kohamurdel kaks alust: seda kasutavad inimesed kuuluvad keeleväliste tunnuste 

alusel kokku ja inimesed teadvustavad end rühmana ning oma murret rühmasisese 

keelena, mis neid teistest eristab (Hennoste 2000: 10−11). Kui vaadelda soome 

keelt, ei räägi tänapäeva soomlane puhast murret, kuigi tema kõnest võib 

otsustada, kas ta on ida- või läänesoomlane. Sellist keelevormi nimetatakse 

t e r r i t o r i a a l s e k s  ehk p i i r k o n n a  k õ n e k e e l e k s  (sm aluepuhekieli, vn 

полудиалект, региолект). Termin tähistab ühtlustunud murret, milles on säilinud 

laiema keeleala murdejooni ja millest on kadunud spetsiifilised murraku tunnused. 

(Lehikoinen 1994: 90−91) Need definitsioonid sobivad ka eesti keele puhul. 

Ühiskondlike rühmade keelekujusid nimetatakse s o t s i a a l s e t e k s  

m u r r e t e k s  (Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. 1997: SJ2) ehk 

s o t s i o l e k t i d e k s  (sm sosiolekti ehk sosiaalimurre, vn социолект). Termin 

s o t s i o l e k t  tekkis lingvistikas suhteliselt hiljuti – 20. sajandi teisel poolel. 

Sotsiolekt on keeleliste iseärasuste kogum, mis on omane teatud sotsiaalsele 

rühmale (ametirühm, vanuserühm, seisuslik rühm jm.) rahvuskeele mõne 

allsüsteemi raames. Sotsiolekti näiteks võiks tuua sõjaväelaste, kooliõpilaste, 

kurjategijate, narkokaubitsejate, arvutispetsialistide jt kõnepruuki. Termin 

s o t s i o l e k t  sobib hästi erinevate ja mittesarnaste keelevormide nimetamiseks, 

kui selliste keelevormide ühiseks tunnuseks on sotsiaalselt piiritletud 

inimrühmade kommunikatsioon. Sotsiolektid ei moodusta terviklikke 

kommunikatsioonisüsteeme. Erinevus rahvuskeelest seisneb sõnavaras, 

süntaktilistes konstruktsioonides, erilises rõhuasetuses jms. Sotsiolekt on 

rahvuskeele variant, mille aluseks on samale keelele iseloomulik sõnavara ja 

grammatika. Nii näiteks kurjategijad kasutavad oma kõnes palju spetsiifilisi sõnu 

ja väljendeid, sh ka metafoorseid, kuid neid sõnu käänatakse ja pööratakse ning 

neist moodustatakse lauseid üldkeele normidest lähtudes. Samuti kasutatakse 

üldkeele sõnavara, kui ei ole vajadust tähistada kurjategija olme eripära. 

Sotsiolekti alla paigutatakse tavaliselt ka slängi, argood ja žargooni ja 

erikeelt. 
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Slängi ega ka argood, žargooni või mis tahes sotsiolekti ei tohiks käsitleda 

kui eraldi olevat nähtust. Need mõisted on tihedalt seotud keeleruumi mõistega. 

Keeleruum aga on osa kultuuriruumist, kui mõistame kultuuri selle laiemas 

tähenduses: “ühiskonnaelu eriomane korrastus, milles kajastub inimolemise ja  

-tegevuse kvalitatiivne erinevus mis tahes bioloogilisest eluvormist (EE 1990: 

202)”. K u l t u u r  on inimtegevus, mis on iseloomulik teatud rahvale, piirkonnale 

või ajastule. Enamasti on kultuurid selles mõttes määratletavad keele kaudu (nt 

eesti kultuuri puhul), kuid sellel on ka erandeid (nt hiina kultuur, antiikkultuur, 

ameerika tänapäevakultuur jne). 

Keel on kultuuripeegel, rahva ajaloo ja selle vaimu peamine allikas. Keele 

ja kultuuri suhteid tuleks vaadelda kui osa ja terviku seost. Keel on nii kultuuri 

instrument kui ka kultuuri element: keel on inimese elutegevuse vahend ja selle 

elutegevuse tulemus. Samas keel ja keeleala on suhteliselt sõltumatud kultuurist ja 

kultuurialast. Traditsiooniliselt vaadeldakse neid kahte kategooriat, keelt ja 

kultuuri, teineteisest sõltumatult. (Himik 2000: 8) Keeleruumi ja kultuuriruumi 

lähemal vaatlemisel võib neil täheldada ühiseid jooni. Nii nagu me eristame (eesti, 

vene, soome) keeleruumis kirjakeelt teistest allkeeltest (kohalikud murded, 

sotsiolektid, släng jm), nii on ka rahvuslikus kultuuriruumis võimalik teha vahet 

erinevatel kultuurikihtidel. Kultuuri võib liigitada järgmiselt: 1 – haritud inimeste 

ehk elitaarne kultuur, 2 – rahvakultuur, 3 – vahepealne kultuur ehk “kolmas 

kultuur”, 4 – traditsionaalne professionaalne allkultuur. Kui muuta ülalnimetatud 

keele- ja kultuurikihtide järjekorda, saame kaks paralleelset tulpa: 

 

kirjakeel � elitaarne kultuur 

madalkeelsus/argikeel (sh ka släng) � “kolmas kultuur” 

murded, murrakud � rahvakultuur 

argoo � traditsionaalne professionaalne kultuur 

 

Mõlema tulba puhul võib nimetada samu eristustunnuseid: 1) norm – 

normeerimatus, 2) murdelisus (territoriaalne jaotus) – sõltumatus territoriaalsest 

jaotusest, 3) avatud – suletud (sfäärid, süsteemid), 4) stabiilsus – ebastabiilsus. 
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Igale keele- või kultuurikihile on omased teatud eritunnuste kombinatsioonid. 

(Tolstoi 1995: 16−17) 

Eeltoodud keele ja kultuuri paralleelsete tulpade süsteem kongrueerub 

Viktor Žirmunski (1936: 82−83) allkeelte sotsiaal-klassilise hierarhia käsitlusega, 

mis on kujutatud püramiidina (vt joon 1). 

Püramiidi alus kujutab Žirmunski järgi territoriaalseid murrakuid; 

liginevad püramiidiküljed kajastavad keelelise integratsiooni tendentsi – 

sotsiaalsete ja professionaalsete allkeelte ehk sotsiolektide lähenemist ning nende 

allkeelte elementide sulandumist argikeelde; püramiidi tipus asub aga rahvuslik 

kirjakeel. (Žirmunski 1936: 82−83) 

Püramiidina on võimalik kujutada ka kultuuriruumi. Sel juhul kujutab 

püramiidi alus traditsioonilist rahvuskultuuri – see on iga rahvuskultuuri 

ajalooline põhivara; liginevad püramiidiküljed võib viia vastavusse sotsiaalsete 

väikerühmade rööpseoses olevate subkultuuridega (Vereštšagin & Kostomarov 

1990: 25) ja unifitseeritud linnaliku massikultuuriga (“kolmas kultuur”); 

püramiidi tipus on korrapärane elitaarne kultuur (Himik 2000: 9) (vt joon 2). 
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Kui kõrvutada keele- ja kultuuripüramiide, siis selgub, et keel ja kultuur 

on omavahel seotud (vt joon 3). Eriti selgelt paistab see välja siis, kui vaadelda 

püramiidi alust ja tippu. Püramiidi alus – see on murrete mitmekesisus 

keeleruumis ja mitmekesised rahvakultuuri lokaalsed ilmingud kultuuriruumis. 

Püramiidi tipp – see on klassikalise rahvuskirjanduse, mis on osa elitaarsest 

kultuuriruumist, ja tänapäeva kirjakeele vahekord. 

“Kolmas kultuur” pole täpselt defineeritud. Seda on nimetatud linna-, 

massi-, pop-, madalkultuuriks. Iga mõiste on õigustatud ja iseloomustab 

“kolmandat kultuuri” teatud vaatenurgast lähtudes. Mõiste l i n n a k u l t u u r  

osutab kõne all oleva kultuuri päritolule ja eksisteerimisele. Selle kultuuri teket 

seostatakse talurahva siirdumisega linnadesse ja suurte linnade tekkega. Mõiste 

m a s s i k u l t u u r  rõhutab arvulist ülekaalu võrreldes elitaarse kultuuriga. 
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P o p k u l t u u r  tähendab, et see kultuur on suhteliselt kättesaadav ja levinud. 

M a d a l k u l t u u r i  mõiste näitab “kolmanda kultuuri” positsiooni elitaarkultuuri 

suhtes. Samade mõistete abil võib iseloomustada ka nüüdisaegset argikeelt: 

linnalik, massiline, populaarne, madal keel. Nüüdisaja linna argikeel on 

suhtlemise igapäevane, suuline, mittekirjakeelne, valdavalt ekspressiivne ja tihti 

vulgaarne spetsiifiline sfäär. See on sotsiaalsete ja professionaalsete allkeelte 

segakuhjatis. (Himik 2000: 10) 

Kui kirjakeel on maailm, siis argikeel ning selle alla kuuluvad argood, 

žargoonid ja släng ning ka madalkeelsus on antimaailm. Argikeel on kirjakeelega 

vastuolus, ka leksikaalsel tasandil (nt ee ära karda! – ära pabista!, ära põnna!, 

ära löö vedelaks!, mobiiltelefon – mobla, mops, eriti hea – üle mõistuse, super, 

maksimaalne, normaalne; vn не хочу есть – дай жрать, мужчина и женщина 

– мужик и баба, девушка – пацанка, мочалка, чувиха, кадр, удовольствие – 

каиф, балдёж; sm petta – puhua paskaa, huijata, juksata, tüdruk – likka, kimma, 

eukko, kiltsi jne). Žargooni (või slängi) ehk madalkeelsuse maailm kehtestab oma 

normid: lokaalsed traditsioonid, mis alluvad massikultuuri vähenõudlikule 

maitsele, muutlikule moele. See loob erilise maailma, antimaailma, mis on 

stabiilne, aga samas pidevalt uuenev; sõltuv (reflekteeriv, “karjaline”), aga samas 

vaba, sundimatu, mänguline, ka lihtsustatud; sageli naeruline ja peaaegu alati 

vulgaarne. “Kolmas kultuur” ja selle juurde kuuluv argikeel ja madalkeelsus on 

massiline ja kõigile kättesaadav (vrd rahvakultuuri või elitaarse kultuuriga). 

“Kolmanda kultuuri” ja nüüdisaegse linna argikeele ja madalkeelsuse 

ekspansioon on olnud pikaajaline protsess. Kultuuriline ja keeleline kaugenemine 

toimus “alt” ja “ülevalt”. Kaugenemine “alt”, st traditsioonilise rahvakultuuri 

muutumine, liikumine “ideaali” suunas. Ideaal on elitaarne kultuur ja kirjakeel. 

Kaugenemine “ülevalt”, st elitaarne kultuur ja kirjakeel lihtsustuvad, toimub 

liikumine ühiskonna madalamal positsioonil olevate rahvakihtide ning 

rahvakultuuri suunas. 

Slängi kui kultuuri fenomeni huvipakkuv käsitlus leidub Vladimir 

Jelistratovi teoses “Argoo ja kultuur” (2000: 578–634). Jelistratovi kirjeldatavat 

keelenähtust on võimalik eesti keeleteaduse traditsioonis nimetada ka slängiks. 
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Jelistratov on aga valinud mõiste argoo, kuna tema arvates sobib see vene 

keeleteaduse traditsiooni kõige paremini ja on suhteliselt neutraalne. 

Vladimir Jelistratov väidab, et argood tuleks käsitleda kogu kultuuri 

nähtusena. Ei tohiks piirduda vaid sotsiolingvistikaga. 

Argoo olemus: 

- Ühest küljest on argotism salajane, esoteeriline sõna, mille tähendus on 

teada vähestele (nt vabamüürlaste argotism); teisest küljest on argoo 

linnakeele lahutamatu element, keel, mida nüüdisaegse linnriikide 

tingimustes kasutavad miljonid erinevate elukutsete, vanuserühmade ja 

rahvuste esindajad. 

- Ühest küljest võib argotism elada aastatuhandeid (nt antiikne küünikute 

kõnekujund) või mitu sajandit (nt vene harjuskite keel); teisest küljest on 

argotism ühepäevasõna, mis kaob, kui selle väljendusrikkus on 

ammendatud. 

- Ühest küljest argotism on omamoodi ekspressiivne mittemidagiütlev sõna 

või väljend (nt Ilfi ja Petrovi Ellotška kordab мрак, парниша); teisest 

küljest vaieldamatu ajastu embleem, mis iseloomustab suurepäraselt 

ajastut (nt habemeajajate, voorimeeste, kelnerite, vanaraamatukaupmeeste 

sõnad ja väljendid). 

Selliseid vastuolusid võiks tuua veel mitmeid. Argoo positsioon pole 

sotsiaalse, kultuurilise ja keelelise sfääri suhtes lõplikult kindlaks määratud. 

Mis on argoo ühiskonnas? Definitsiooni järgi on see mingi professionaalse 

või sotsiaalse rühma keel. Kuidas aga piiritleda rühmi? Proletariaat > lukksepp > 

torulukksepp > mingi ühe tehase lukksepad > teatud põlvkonna lukksepad jne. 

Jaotus võib olla lõpmatu. Tuleb tunnistada, et oma argoo eksisteerib igal 

perekonnal, igal inimesel. 

Missugusel positsioonil on argoo kultuuris? Tuleb nentida, et seda pole 

keegi põhjalikult uurinud. Tavaliselt käsitletakse argood kui nähtust, mis seisab 

väljaspool ametlikku kultuuri. Argood ja selle kandjaid hinnatakse samasuguselt 

(nt antikultuurne kuritegelik žargoon – asotsiaalsed tegelased). Samas kasutavad 

aga maailmaklassikud (Hašek, Rabelais jt) oma tekstides hulgaliselt argotisme. 
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Allakäinud inimene ei pruugi kasutada argotisme ja vastupidi, argood kasutav 

inimene ei pruugi olla asotsiaalne. 

Ka keeleteaduses käsitletakse argood kui mingit marginaalset, 

kõrvalseisvat nähtust. 

Jelistratov arvab, et argood tuleks vaadelda kui 

- erinevate konkreetsete, pidevalt muutuvate, paindlike, variatiivsete 

“keelte” invarianti. Argoo mõiste on sisult üldistatud ning abstraktne. 

Kergem on käsitleda selliseid mõisteid nagu lihunike argoo, vene 

futuristide argoo, 1980. aastate Moskva argoo. Need on uurimistööks 

vajalikud nimetused, invariandid. 

- struktuurilist nähtust. Tavaliselt räägitakse argoost kui lingvistilisest 

nähtusest. Samas aga võib argool olla oma morfoloogia ja foneetika, mis 

muidugi pole originaalsed. See ei erine väga palju kirjakeele morfoloogiast 

ja foneetikast. Argood iseloomustatakse rahvuskeele allsüsteemina. Argoo 

sõnavara muutub kiiresti, kuid argoo säilitab oma iseloomu sõltumata 

sellest, kuidas muutub sõnavara. 

- sõnaloome süsteemi, poeetika nähtust. Vrd, vene sümbolism pole ainult 

mitmeköiteline sümbolistide sõnaraamat, mitte ainult nende luuletused, 

vaid ka see, kuidas sümbolistid elasid, millest mõtlesid, kuidas käitusid 

jpm. See on keeruline kultuurikosmos. Sama võib öelda ka argoo kohta. 

 

Defineerida termineid s l ä n g , a r g o o , ž a r g o o n  ja e r i k e e l  on väga 

keeruline, nende suhted on segased ja eri traditsioonides isesugused. Eesti, vene ja 

soome keeleteaduses uuritud ja defineeritud mõisteid s l ä n g , a r g o o  ja 

ž a r g o o n  on käsitletud üksikasjalikumalt järgmistes peatükkides. 
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1.2. Uurimislugu ja terminoloogia: släng, argoo ja žargoon 

eesti, soome ja vene keeleteaduses 

1.2.1. Uurimislugu ja terminite kasutus eesti keeleteaduses 
 

Uurimislugu 

Släng on uurimusteemana olnud eesti keeleteaduses suhteliselt perifeerne 

valdkond (Tender 2000: 138). Enne Eesti iseseisvumist toimus slängiväljendite 

kogumine üsna juhuslikult. Süstemaatiliselt hakati slängi kogumise ja uurimisega 

tegelema Tartu ülikoolis 1920. aastate teisel poolel. Selle keelenähtuse uurimise 

vajalikkusele juhtis lingvistide tähelepanu ülikooli filosoofiateaduskonna 

õppejõud Andrus Saareste. (Tender 1996: 21) 

Esmatähtsaks pidasid tolleaegsed uurijad sõnavara talletamist, et teha 

hiljem suuremaid üldistusi. Seda perioodi nimetatakse slängiuurimise esimeseks 

etapiks, mil lingvistid teadvustasid erikeelte olemasolu, suhtusid sellesse 

keelenähtusesse positiivselt ja püüdsid kogutud ainestikku analüüsida. (Tender 

1996: 22) 

Sel ajal ei kasutatud uurimistöödes terminit släng, vaid mõisteid erikeel ja 

argoo. 

Kuna varasema ajajärgu slängi käsitletavad tööd TÜ eesti keele õppetoolis 

puuduvad, on raske järeldada, kuidas varem sellesse keelenähtusesse suhtuti, kuigi 

on teada, et aastatel 1940–1960 slängi puudutavaid uurimistöid tehti. Arvatavasti 

samastati nendes uurimustes slängi ehk žargonisme murdesõnade ja 

vulgarismidega. 1960. aastatel käsitleti slängi kui negatiivset keelenähtust ning 

keeleuurijad ja -õpetajad püüdsid selle vastu võidelda. (Tender 1996: 22−23) 

Alates 1970. aastatest hakkas olukord paranema. Huno Rätsep nimetas 

ajakirjas Noorus avaldatud artiklis slängi sotsiaalsete gruppide erikeeleks, mida 

tuleks pidada loomulikuks nähtuseks. Erikeelte vastu võitlemist nimetas ta aga 

tulutuks ettevõtmiseks (Rätsep 1970: 32–35). 1970. aastate teisel poolel tõusis 

huvi slängi vastu veelgi. 1977. aastal hakkas ES-ile slängi koguma Paul Ariste 

ning ilmusid üliõpilasslängi käsitlevad kursusetööd. 1981. aastast tegutses Tartu 

ülikoolis soome-ugri ja eesti keele ringi juures Valve-Liivi Kingisepa 
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juhendamisel slängigrupp, mille liikmed töötasid läbi vastavasisulist teoreetilist 

kirjandust ning valmistusid ulatuslikumaks slängikogumiseks. (Tender 1996: 23) 

Huvi kõnekeele ja selle alaliikide vastu kasvas taas 1980.–1990. aastatel. 

Suurem puhang slängiuurimises toimus seoses poliitiliselt vabamate olude 

tulekuga 1990. aastate algupoolel. See taandus küllaltki kiiresti ja edasi on 

uurimine arenenud ikka eeskätt diplomi- ja bakalaureusetööde najal. (Hennoste 

2003a: 244) 

Slängi kohta on kirjutatud hulk kursuse- ja diplomitöid nii Tartu Ülikoolis 

kui ka Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Tõnu Tender on kaitsnud 1996. aastal 

Tartu Ülikoolis slängialase magistritöö. Ta on samuti avaldanud slängi olemust ja 

uurimislugu käsitlevaid artikleid (Tender 1992, 1994). 1991. aastal ilmus 

“Esimene eesti slängi sõnaraamat”, mille autor Mai Loog kaitses järgmisel aastal 

ka õpilasslängi käsitleva doktoritöö. 

Teisel slängiuurimise etapil on kogutud ja talletatud põhiliselt õpilasslängi, 

mingil määral ka üliõpilaste, sõdurite, vangide sõnavara jm. Kogutud materjal on 

kvaliteedilt ebaühtlane, sageli puuduvad andmed informaatorite, kogumisaja ja  

-koha kohta ning puudub talletatava sõna kontekst (näitelaused, kasutusala jne.). 

Materjali on päris palju, kuid teoreetilised käsitlused on jäänud samaks kui 

seitsekümmend aastat tagasi. (Tender 1996: 24) 

Aastast 1996 on Tartu ülikoolis ilmunud veel mõningaid slängi käsitlevaid 

töid. Eesti keele õppetoolis leidub Annika Ruveni bakalaureusetöö “Antsla, Põlva, 

Värska õpilaste slängist”. Töö eesmärgiks on vaadelda, kuivõrd on õigustatud 

võimalus rääkida võro erimurdepärastel kõnekeeltel põhinevast õpilasslängist 

(Ruven 1999). 

Eesti keele võõrkeelena õppetoolis on alates 1991. aastast kaitstud 

järgmised teemat käsitlevad bakalaureusetööd: 

“Descartes’i Lütseumi õpilaste kõnekeelsest sõnavarast”, mis analüüsib nimetatud 

kooli slängi ja kõnekeelset sõnavara, annab ülevaate slängi ja kõnekeele 

olemusest ning slängi funktsioonidest ja täiendamisviisidest (Koka 1997); 

“Tartu ja Joensuu koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavarast”, mis iseloomustab 

kõne all olevat sõnavara ning milles uuritakse slängi ja kõnekeele sõnavara 

ülesehitust ning täiendamise viise, uurimus on kontrastiivne (Happonen 1999); 
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“Släng, vandesõnade olemus ja kasutamine eestlaste ning venelaste seas”, mis on 

põhjalik ülevaade vulgarismidest ja nende kasutamisest, töö käsitleb samuti 

vulgarismide osa slängis (Pääro 2000); 

“Teismeliste tegelik keelekasutus võrreldes ajakirjaga X” annab põgusa ülevaate 

slängi olemusest, sellest, miks slängi kasutatakse ja kes on slängikõnelejad ning 

kuidas teismelised ise suhtuvad slängi (Praakli 2000); 

“Tabu mõiste ja olemus” käsitleb ka tabusõnade rolli slängis (Skripkina 2003); 

“Slängilühendid eesti foorumite ja portaali kommentaarides” analüüsib 

slängisõnade ja -lühendite kasutamist Internetis (Lušnjak 2004). 

Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonnas on alates 1991. aastast 

kaitstud järgmised bakalaureuse-, diplomi- ja postseminaritööd: “Õpilassläng ja 

selle morfoloogia” (Aljas 1991), Släng õpilaste keeles ja loomingus” (Kütt 1994), 

“Slängi kirjavõimalused” (Lind 1994), “Släng ja tema mõistmine” (Riispapp 

1994), “Riietussõnad slängis (õpilaskeele näitel)” (Veltbach 1995), “Interneti 

jututubade slängist” (Salla 1997), “Slängi uurimine” (Kask 1997), “Vene päritolu 

sõnad eesti õpilasslängis” (Babadžan 1998), “Kaitseväesläng” (Lille 2001), 

“Släng Eesti Kaitseväes aastatel 2000–2005” (Lille 2005), “Koolinoorte släng” 

(Rannamäe 2006), “Varateismeliste släng Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 6. 

klasside näitel” (Lääne 2006), “Ajateenijate släng” (Tamkivi 2006), 

“Internetisläng ja -suhtlus portaali U-Pop näitel” (Üksti 2006), “Suomalais-

virolainen koulutusalan sanasto” (Telkinen 2008). Slängiteemalistest 

magistritöödest on Tallinna Ülikoolis kaitstud “Interneti meelelahutusliku jututoa 

kui võrgusuhtlusvormi erijooni Virtual City jututoa näitel” (Salla 2001). 

Kõikide ülalmainitud tööde struktuuri võib jagada kaheks: teoreetiliseks ja 

uurimuslikuks osaks. Teoreetilises osas antakse ülevaade keelenähtustest 

keeleuurija vaatenurgast. Mõningatel puhkudel püütakse läheneda slängile kui 

stiili nähtusele ning analüüsida sotsiolekti kasutajaid, kasutamisala ja põhjuseid. 

Uurimuslikus osas leiduv ainestik on iseloomult piirkondlik, hõlmab kindlaks 

määratud teemasid, analüüsitakse põhiliselt sõnavara ja selle täiendamise viise. 

Seos kontekstiga on nõrk, sest põhilised kogumismeetodid on anketeerimine ning 

trükiallikate (sh ka Interneti) uurimine. 
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Slängiuurimine on olnud meetodite poolest tugevalt seotud 

materjalikogumise metoodikaga. Slängi on kogutud sõnade kaupa ilma konteksti 

ja kõnesituatsiooni arvestamata. Praktiliselt on selliselt olnud võimalik uurida 

slängisõnade saamise viise ja sõnade kasutuse sagedusi ning koostada 

slängisõnaraamatuid. (Hennoste 2003a: 244) 

Slängiuurimises on oluline osa sõnaraamatute väljaandmisel. Eesti slängi 

kohta on ilmunud vaid mõned sõnaraamatud, eeskätt 1990. aastate alguses. Nii on 

ilmunud sõnaraamatud kurjategijate slängist (Maruste 1988, Ilm 1992a), Tallinna 

kooliõpilaste slängist (Loog 1991) ja laiemalt noorteslängist (Ilm 1992b). 2003. 

aastal ilmus teine “Eesti slängi sõnaraamat”, mille koostajateks on Kätlin Vainola, 

Lemmit Kaplinski ja toimetajaks on Andres Aule. 

 

Terminoloogia 

Slängi mõiste pole eesti keeleteaduses täpselt määratletud. Slängi on vähe 

uuritud ning puudub täpne selliste mõistete piiritlemine nagu s l ä n g , a r g o o , 

ž a r g o o n , e r i k e e l , s o t s i o l e k t  ehk s o t s i a a l n e  m u r r e . Mõnikord 

kasutatakse neid mõisteid sünonüümidena, mõnikord mitte. Eesti entsüklopeedias 

on nende terminite tähendused avatud järgmiselt: 

a r g o o  (pr argot), erikeel, mingi ühiskondliku rühma, nt meremeeste, sõdurite või 

õpilaste keelekuju; ka salakeel (ENE 1985: 286); 

e r i k e e l , sama mis argoo (ENE 1987: 595); 

s l ä n g  (ing slang), keelekollektiivi mingi (vanuse-, eriala- või sotsiaalse) rühma 

ühiskeelest taotluslikult erinev keeletarvitus. Iseloomulik on sõnavara kiire 

muutumine. (EE 1995: 551); 

s o t s i a a l n e  m u r r e , ühiskonna rühmitisele omane keelekuju (EE 1992a: 456); 

ž a r g o o n  (pr jargon), mingi ühiskonna rühma keelekuju või teist keelt matkiv 

segakeel (kadakasaksa žargoon) (EE 1996: 157). 

Terminite argoo, žargoon ja släng tähendused on eri keeltes erinevad (vt 

Tender 1996: 14–19) ning võivad aja jooksul muutuda. Eesti keelde on need 

terminid käibele tulnud erineval ajal ja erinevatest keeltest. 

A r g o o  on prantsuse laen. Seda terminit kasutati sõjaeelse Eesti Vabariigi 

aegsetes uurimustes (1926–1937). Paralleelselt oli kasutusel ka eesti keele 
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omasõna e r i k e e l . 1950. aastatel tuli eesti lingvistide terminoloogiasse vene 

keele vahendusel termin ž a r g o o n . Kuid tuleb meeles pidada, et venekeelses 

kasutuses on sõnal ž a r g o o n  teistsugune tähendus kui mujal Euroopas. (Tender 

1996: 14) (Terminite argoo, žargoon ja släng kasutust vene keeleteaduses vt 

järgmises peatükis.) Termin s l ä n g  on inglise laen ja seda hakati laiemalt 

kasutama alates 1980. aastatest. Tõnu Tender (1996: 19) leiab, et eesti kontekstis 

on enam-vähem kattuvateks terminiteks a r g o o  ja s l ä n g . Ise eelistab ta 

kasutada terminit s l ä n g . Slängi defineerib ta kui “mingile sotsiaalsele rühmale, 

klassile, ühe ja sama eriala inimestele, sõpruskondadele jne omast mitteametlikku 

kõnekeelset sõnavara, mis kujuneb kõikides elavates keeltes loomulike 

keeleprotsesside tagajärjel”. Ž a r g o o n i  all mõistab autor “ametikeelseid 

väljendeid, professionalisme; pidžinkeelt või teist keelt matkivat segakeelt; vene 

slängi”. (Tender 1996: 19). 

Mai Loog täheldab, et släng ei ole mingi omaette erikeel, vaid släng on 

olemas ainult tänu emakeele olemasolule. Släng esinebki kõikidel keeletasanditel: 

foneetilisel, morfoloogilisel, sõnamoodustustasandil, süntaksis ja semantilisel. 

Tavaliselt on slängiks peetud erilist sõnavara. Kõne slängilisuse aste sõltub sellest, 

palju kõneleja oma normaalses suulises kõnes slängi kasutab. Släng on lähedane 

vabale kõnekeelele ning nende kahe keelenähtuse vahel on üsna raske piiri 

tõmmata. Loog defineerib slängi kui eesmärgipärast mittenormatiivsust keeles. 

Släng aitab kõnelejal paremini väljendada oma suhtumist. Slängi tunnusjoonteks 

on sageli madalstiilsus, samas aga kujundlikkus, släng on metafoorne, 

loominguline ning kiiresti muutuv. (Loog 1991). 

Eesti keeleteaduses on slängi määratletud kui rühmakeelt, informaalset 

sotsiolekti, mis vastandub erialakeelele kui formaalsele sotsiolektile. Samuti on 

släng madalstiilne ja seega “liiga vaba” osa igapäevakeelest. Släng on osati püsiv 

ning kuulub keele ühisvarasse. (Kerge 2000: 99) Släng on osati vaba ühiskeel ja 

osati sotsiolekt. (Kerge 2000: 100). Krista Kerge (2000: 106) annab oma artiklis 

“Kirjakeel ja igapäevakeel” slängile järgmise definitsiooni: “släng on olemuselt 

kood, kodeerimisviis, abstraheerituna äärmuslik register ja stiil (eriti informaalne 

või formaalne register + üldine madalstiilsus) + sotsiolekt”. Terminid k o o d , 

r e g i s t e r , s t i i l  seletatakse lahti järgmiselt: Krista Kerge järgi on r e g i s t e r  
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“ühteaegu semantiline ruum ja olukeel, keelendite olukorriti hõlmatuse ja 

kasutusväärtuse mõõde”, skaalal formaalne – informaalne; s t i i l  on “emotiivse 

info, sh konnotatsiooni vahend, keelendite hõlmatuse ja kasutusväärtuse mõõde 

registriliselt määratletud tekstis”, skaalal kõrge – madal; k o o d  “seostab tekstides 

registri ja sotsiolekti või seob olukorraga muu keelevariandi”. S o t s i o l e k t  on 

aga rühmakeel, isikute kitsama identifikatsiooni vahend. Samas artiklis esitab 

autor skeemi, mis seletab tema antud slängi definitsiooni (Kerge 2000: 91): 

 

Praeguse seisuga defineeritakse slängi eesti keeleteaduses järgmisi 

tunnuseid nimetades: 

- on elava keele loomulik osa, milles toimuvad ka loomulikud 

keeleprotsessid; 

- erineb ühiskeelest, samas on raske igapäevakeele ja slängi vahel piiri 

tõmmata; 

- on mitteametlik (ehk informaalne) ja kõnekeelne; 

- on sotsiaalse rühma erikeel; 

- on kodeerimisviis, sellel on salakeele tunnuseid; 

- on mittenormatiivne, kuid tal on teatud seaduspärasusi; 

- iseloomulik on sõnavara dünaamilisus, osati aga püsiv sõnavarakiht; 

- on madalstiilne; 
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- on eesmärgipärane; 

- on subjektiivne (st väljendab suhtumist ja on seotud 

kõnesituatsiooniga). 

Kokkuvõtteks, eesti keeleteaduses kasutatavate terminite a r g o o , 

ž a r g o o n  ja s l ä n g  seletuseks on lisas 1 esitatud terminite tähenduste ja 

kasutusalade tabel. 

 

1.2.2. Uurimislugu ja terminite kasutus soome keeleteaduses. 
 

Uurimislugu 

Soomes on slängi kui keelenähtust üsna põhjalikult uuritud. 

Slängiuurimine sai alguse umbes sada aastat tagasi, kuid põhjalikum keelenähtuse 

uurimine on kestnud umbes viiskümmend aastat. See on tingitud sellest, et släng 

kujuneb linnakultuuris ning Soomes on linnastumine toimunud hiljem kui teistes 

Euroopa maades, nt anglo-ameerika kontekstis. 

Selles magistritöö alapeatükis kasutan põhiliselt Pirkko Nuolijärvi artiklit 

soome slängi uurimisest (“Suomalainen slangitutkimus”), mis on avaldatud ungari 

keeles Ungaris ning leidub ka soome keeles internetis. (Nuolijärvi 1997) 

Eelmise sajandi algul 1901. aastal arutleti Emakeele Seltsi (Kotikielen 

Seura) koosolekul soome keelt emakeelena kõnelevate koolinoorte kasutatavate 

väljendite üle, nt naskali ‘praktikant’, hienot ‘raha’ jm. Aastal 1907 kõneles 

professor Heikki Ojansuu Emakeele Seltsi koosolekul kurjategijate, eriti varaste 

slängist ning tegi ettepaneku hakata süstemaatiliselt koguma kurjategijate slängi 

(Ojansuu 1907). Selle ettepaneku kiitis Emakeele Selts heaks ning seega oli ka 

slängi mõiste soome keeleuurimisse ametlikult kasutusele võetud. Kogumise 

käigus ei ilmunud ühtegi slängisõnaraamatut, kuigi 1910. ja 1920. aastail on 

talletatud üpris suur hulk slängi sõnu ning väljendeid (Nuolijärvi 1997). 

1929. aastal avaldas Eero Salola teose “Ilman fritsaria – juttuja 

katupoikakielellä”. Eero Salola ja Martti Airila kirjutasid teosele ka eessõna, 

milles nad ilmutasid üsna ettevaatlikku suhtumist slängi – seda nähtust peaks 

tundma, kuid seda ei tohiks liialt aktsepteerida. Airila rõhutas eessõnas, et kuna 

tänavapoiss on ühtlasi ka koolinoor, siis oskab ta peale kirjakeele ka tänavapoiste 
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keelt ning tänavapoiste keelekasutus võib pakkuda huvi ja uurimisainest ka 

keeleteadlastele (Salola 1929: 8–10). 

Slängi kogumine ja slängisõnaraamatud 

Soomes on slängi kogutud mitmel erineval viisil, ka talletatava ainese 

allikad on olnud erinevad. Kuid kõige rohkem on slängi kogutud erinevate 

kogumisürituste käigus. 

Eelmise sajandi algul ilmusid mõned väikesed Helsingi slängi käsitlevad 

sõnavarakogud. Neist vanim on 1914. aastal satiirilehes Kuirikka avaldatud 

Eerikki Meriluoto 400 sõna sisaldav huligaanide sõnavara kogu (Meriluoto 1940). 

Aastatel 1913–1918 on kirjutatud kirjandusteoseid, milles on kasutatud slängi 

(Nuolijärvi 1997). 

Aastal 1962 korraldati ajalehe Suosikki ja soome keele uurijate algatusel 

noorte slängivõistlus. Võistluse tulemusena koguti 20 000 sõna, peamiselt 

1950. aastate Helsingi slängi. (HS 1976). Seejärel oli slängi kogumises pikk paus, 

kuni Emakeele Selts korraldas aastal 1975 ühes Helsingi koolis (Helsingin toinen 

normaalikoulu) koolinoorte keele võistlus, mille tulemusel koguti üle 7000 sõna 

ning umbes 80 slängi sisaldavat kirjutist (Paunonen 1976: 386). Viljakandev oli 

ka 1976. aastal Emakeele Seltsi sajandaks aastapäevaks Emakeele Seltsi ja 

Helsingin Sanomate ühisettevõtmisena korraldatud slängi kogumine, mille 

tulemusel saadi umbes 50 000 sõnasedelit, millest umbes 47 000 moodustas 

Helsingi slängi sõnavara. Peale üksikute sõnade ja nende juurde kuuluvate 

näitelausete talletati ka luuletusi, laule, följetone, jutustusi ja ajaleheväljalõikeid. 

Suurim osa saadud materjalist pärines Helsingist. Umbes 2000 sõna oli pärit 

aastailt 1900–1920, umbes 16 000 sõna 1920. ja 1930. aastaist, umbes 13 000 

sõna 1940. ja 1950. aastaist ja umbes 16 000 sõna 1960. ja 1970. aastaist. Teistest 

paikkondadest, mh Lahtist, Turust, Vaasast ja Rovaniemist saadeti umbes 2000 

sõna. Ameti- ja huvialasõnavarakogu rikastus umbes 1000 sõna võrra. (HS 1976) 

Erinevaid ametialaseid slängikogusid on saadud nii konkursside abil kui 

ka soome keele erialal õppivate tudengite praktika ja lõputööde kirjutamise 

käigus. Nii on talletatud mh auto-, telefoni- ja pangandusalast sõnavara ning 

raudteelaste, arstide, muusikute, meremeeste, laevalaadijate sõnavara. 
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On ilmunud ka mitu soome slängi tutvustavaid sõnaraamatut. Kõige 

vanem soomekeelne slängisõnaraamat on 1963. aastal ilmunud Simo Hämäläise 

“Suomalainen sotilasslangi”. Sõnaraamatu ainestikku hakkas Hämäläinen koguma 

juba Jätkusõja ajal, olles rindel 1941–1944. aastail. Sõdurite slängi koguti ka 

võistluste raames. Karjalan Viesti korraldas 1944. aastal oma levialal sõdurite 

slängi kogumisvõistluse ning pärast sõda 1946. aastal korraldati Simo Hämäläise 

algatusel kogu armees rahu- ja sõjaaegse sõdurite slängi kogumisvõistlus. 

Nimetatud ürituste käigus saadud ainestik ja Simo Hämäläineni üleskirjutused 

moodustavad sõnaraamatu tuuma. Hämäläinen on kasutanud ka teisi allikaid, mh 

üksikisikute kogutud sõnavara. Sõnaraamatus sisalduv ainestik pärineb aastaist 

1926–1946, kokku on sõnaraamatus üle 20 000 sõna ja väljendi. (Nuolijärvi 1997) 

Hämäläinen nimetab sõdurite slängiks selliseid sõdurite kasutatavaid sõnu 

ja ütlusi, mis ei kuulu ametlikku sõjaväelaste keelde, üldkeelde ega murdesse ning 

mis on oma iseloomult naljatlevad. Kui mingi sõna või väljendi puhul on tekkinud 

kahtlusi selle kuuluvuse suhtes teatud keelevormi, siis võttis Hämäläinen ikkagi 

selle sõna või väljendi sõnaraamatusse. Sõnaraamatu väärtust suurendab täpne ja 

hoolikas allikate märkimine, rohked viited teistes keeltes leiduvatele vastetele. 

Sõnaraamatus on ka sünonüümide loetelu ning sõnade ja väljendite loetelu 

teemade kaupa. (Hämäläinen 1963, Nikanne 1967: 410–413). 

Hiljem 1984. aastal ilmus teine sõdurite slängi sõnaraamat – Antti 

Penttineni “Sotilasslangin sanakirja”. Penttinen kogus materjali 

küsitlemismeetodit kasutades. Ta küsitles sõdureid aastal 1978, saatis ankeete 

garnisonidesse. Osa materjalist kogus ta juba varem, aastail 1971-1972, kui teenis 

ise aega sõjaväes. Lisaks kogus ta ainest allohvitseride õppeasutuste, 

reservohvitseride kursuste ja teiste kursuste väljaannetest ning ilukirjandusest. 

Sõnaraamat sisaldab umbes 6000 märksõna. (Penttinen 1984) 

Kõige mahukam, ülevaatlikum ja enam kasutatav slängisõnaraamat on 

Kaarina Karttuneni aastal 1979 ilmunud “Nykyslangin sanakirja”. Selles 

sõnaraamatus leidub nii üldslängi kui ka mitmesse erislängi kuuluvat sõnavara, 

mis pärineb aastatelt 1960–1970. Slängisõnaraamat on iseloomult seletav, milles 

leidub nii märksõnade temaatiline loetelu kui ka sünonüümide loetelu. (Karttunen 

1979) Sõnaraamatus on umbes 6000 märksõna, mis on saadud umbes 40 000 
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sõnasedelist koosnevast kogust. Materjali on kogutud nii suulistest kui ka 

kirjalikest allikatest. Suulistest allikatest pärinev ainestik on kogutud küsitluste 

abil ning koolinoorte ja ametialaste slängivõistluste tulemusel. Kirjalikeks 

allikateks olid 1960. ja 1970. aastatel ilmunud slängi sisaldavad 

ilukirjandusteosed, eriti noortekirjandus, ning ajakirjandusväljaanded 

(sõnumilehed, ajakirjad, ameti- ja koolilehed). (Nuolijärvi 1997) 

Peale sõdurite slängi sõnaraamatute on 1990. aastatel ilmunud veel kaks 

erislängi sisaldavat sõnaraamatut. Leo Lipsoneni toimetusel ilmus aastal 1990 

vangide slängi sõnaraamat “Vankilaslangin sanakirja” (Lipsonen 1990). Lipsonen 

kogus materjali oma kinnipidamise ajal Helsingi vanglas aastatel 1987–1989 

(Nuolijärvi 1997). Sõnaraamatus leidub kokku 5000 märksõna, selle lõpus on 

kaks üksikasjalikku sõnade loetelu, millest üks käsitleb mustlaskeele sõnu ja teine 

uimastitega seonduvat sõnavara (Lipsonen 1990). Teine erislängi sõnaraamat on 

Heikki Leskineni ja Terho Toivoneni koostatud meditsiini slängisõnaraamat 

“Lekuri suorittaa nesteensiirron. Lääkintäalan slangisanasto.”, milles leidub 3000 

märksõna (Leskinen & Toivonen 1995). 

Helsingi slängi kohta on ilmunud samuti mitu huvitavat sõnaraamatut. 

Esimene sõnaraamat on ilmunud aastal 1996 ning selle autoriks on Kivi Kallio, 

kes helsinglasena on kogunud Kallio pealinnaosa slängi ja kõnekeelt 1960. ja 

1970. aastatel. Sõnaraamat jaguneb kuueks osaks: koolinoorte, spordialane ja 

mängude sõnavara, tänavate ning kohanimede loetelu, slängi- ja üldkeelesõnade 

alfabeetiline loetelu ja erinevad slängiväljendid. Sõnaraamatusse kuulub umbes 

1500 sõna. Sõnaraamatus pole lausenäiteid, kuid teos annab ikkagi ettekujutuse 

tol ajal kasutusel olevast pealinna slängist ning kõnekeelest. (Kallio 1996) Veel 

üks väike tasusõnastik on ilmunud aastal 1997. Selle Helsingi slängi käsitleva 

sõnaraamatu autoriks on Juhani Mäkelä. Sõnaraamat sisaldab umbes 1500 

märksõna, kohanimesid ning lühikesi olukirjeldusi, slängi sisaldavaid dialooge. 

(Mäkelä 1997) Kõige mahukama ja üksikasjalikuma sõnaraamatu Helsingi 

slängist on koostanud slängiprofessoriks nimetatud Heikki Paunonen. 

Sõnaraamatus “Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja.” 

on üle 33 000 otsingsõna, sh ka üldnimetusi, isiku- ja kohanimesid. Vanimad 

sõnad on pärit 1880ndatelt aastatelt ja kõige uuemad 2000. aasta aprillist. Autor 
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alustas süstemaatilist slängikogumist 1970. aastatel, seejärel on materjali kogutud 

erinevate kogumisürituste abil ning on ka küsitletud vanu helsinglasi. Peale selle 

on materjali saadud erinevatest kirjalikest allikaist. Sõnaraamatu lõpus leidub 

1400 infoallika loetelu. (Paunonen, H & Paunonen, M. 2000) Teos pälvis aastal 

2001 Tieto-Finlandia auhinna. 

Tampere ülikooli soome keele professor Heikki Paunonen on ühtlasi ka 

tuntuim ja põhjalikem Helsingi slängi tundja ja uurija. Paunonen on sündinud 

Helsingis ning kogu oma elu on tundnud huvi Helsingi slängi ajaloo ja 

tänapäevase olukorra vastu. Ta on kirjutanud palju artikleid Helsingi slängi 

arengust, iseloomulikest joontest ning positsioonist Helsingi kõnekeeles. 

(Nuolijärvi 1997) 

Slängi uurimine Soomes 

Argikeeles peetakse sageli slängi sünonüümiks seda keelevormi, mida 

kasutasid või kasutavad tänapäeval Helsingi noored oma suhtluskeelena. Tuntuim 

Helsingi slängi uurija on Heikki Paunonen, kuid tema pole esimene ja ainus selle 

keelevormi uurija. Juba alates 1950. aastatest on tehtud hulk slängi käsitlevaid 

diplomitöid erinevate ülikoolide juures. 

Esimene Helsingi slängi käsitlev diplomitöö on kaitstud 1951. aastal. Töö 

autoriks on Pentti Liuttu, kes uuris Helsingi slängi keskset sõnavara. Töös leidub 

üle 2000 slängisõna, millest umbes 700 on erinevate sõnade variandid. Töös 

uuritakse sõnade algupära ning esitatakse nii vana kui ka uut slängisõnavara. 

(Liuttu 1951) Liuttu töö on olnud eeskujuks hilisematele soome 

slängiuurimustöödele. 

Järgmise Helsingi koolinoorte slängi käsitleva töö autoriks on Jyväskylä 

ülikooli soome keele professor Matti Leiwo. Tema kaitses 1967. aastal Helsingi 

ülikoolis diplomitöö, milles uuris sotsiaalsete mõistete väljendamisviise nii 

Helsingi kui ka muude paikkondade (Kuopio, Alavus, Ähtäri) koolinoorte slängis. 

(Leiwo 1967) Selles töös lähenetakse slängi uurimisele teisiti. Töö põhineb 

temaatiliselt piiratud sõnavaral (tüdrukut, poissi, vendi-õdesid, isa, ema, õpetajat, 

ülemust, tööandjat tähistav sõnavara). Suhtumist sõnadesse ja väljenditesse 

testitakse eri paikkondadest pärit noori küsitledes. Töö tähtsus seisneb selles, et 

slängiuurimine väljub pealinna piiridest ning tähtsustatakse uurimise sotsiaal-
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lingvistilist aspekti, uuritakse sotsiaalsete rühmade, nimelt noorte keelekasutust 

kõikjal Soomes. 

Helsingi slängi kohta on kirjutatud veel järgmisi diplomitöid: 

“‘tyttöä’, ‘naista’ sekä ‘poikaa’ tai ‘miestä’ tarkoittavat sanat Helsingin slangista”, 

mis uurib tüdrukuid, naisi, poisse ja mehi tähistavaid sõnu Helsingi slängis 

(Lehtilä 1986); 

“Positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia kuvailevat ilmaukset Helsingin 

slangissa”, mis uurib positiivseid ja negatiivseid omadusi kirjeldavaid väljendeid 

Helsingi slängis (Taskinen 1986); 

“Uutta, vanhaa ja lainattua. Tutkimus helsinkiläisnuorten käyttämässä slangissa.”, 

mis käsitleb 1980ndate aastate Helsingi slängi iseloomulikke jooni ja laensõnu 

(Laitinen 1990); 

“Havantoja Helsingin slangista: eri-ikäisten helsinkiläisten ja jyväskyläläisten 

nuorten slangin tuntemuksesta, käytöstä ja asennoitumisesta slangiin”, milles 

autor vaatleb Helsingi ning Jyväskylä eri vanuses noorte slängi tundmist, 

kasutamist ja noorte suhtumist slängi (Lehtonen 1991); 

“Eri-ikäisiä ihmisiä tarkottavat nimitykset nuorison käyttämässä slangissa”, mille 

autor uurib eri vanuses olevate inimeste nimetusi noorte slängis. Materjal on 

kogutud kirjalikest allikaist (ajalehtede Helsingin Sanomat, Turun Sanomat ja 

Suosikki noortele mõeldud rubriikidest). (Laine 1992); 

“Yleiskielestä puhekieleen. Kielellisestä variaatiosta nuorten kirjeissä.”, milles 

uuritakse noortekirjanduses kasutatava keele variatiivsust; peale foneetiliste ja 

morfoloogiliste iseärasuste vaadeldakse mingil määral ka sõnavara (Lindén 1994). 

Kindlasti leidub uuemaid Helsingi slängi käsitlevaid diplomitöid, kuid 

käesoleva töö autoril puuduvad sellekohased andmed. 

Peale Helsingi slängi on uurijaid huvitanud ka see, kuidas Helsingi noorte 

släng levib mujal Soomes, kuivõrd seda teatakse ja kasutatakse suulises kõnes 

ning millised iseloomulikud jooned on teiste linnade ja paikkondade slängis. On 

andmeid selle kohta, et nt 1930. aastatel on Viipuris, Turus ja Tamperes kasutatud 

slängi (Liuttu 1951: 11), kuigi veel 1950. aastail oldi seisukohal, et slängi 

osatakse ja kõneldakse vaid Helsingis (Nuolijärvi 1997). 
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On põhjust väita, et noorte slängi tundmine väljaspool Helsingit levis 

Teise maailmasõja järel, kui hakkasid hoogsamalt arenema ka teised linnad ning 

kasvas nende elanikkond. Slängi tundmine aga ei tähenda veel selle aktiivset 

kasutamist. (Nuolijärvi 1997) 

Noorte slängi on uuritud järgmistes diplomitöödes: 

“Turun oppikoululaisten slangisanastoa”, milles uuritakse Turu linna koolinoorte 

slänisõnavara (Suojanen 1963); 

“Tampereen oppikoululaisten slangisanastoa”, milles vaadeldakse Tampere 

koolinoorte slängisõnavara (Hahmo 1967); 

“Porvoon koululaisslangista”, milles uuritakse Porvoo koolinoorte slängi (Ailio 

1969); 

“Kuopion koululasslangista”, milles uuritakse Kuopio koolinoorte slängi (Aalto 

1970). 

On uuritud ka Lappeenranta (Järvinen 1975), Savonlinna (Huhtinen 1975) 

ja Oulu (Rautava 1979) koolinoorte slängi. 

1980. aastatel pole erinevate linnade slängi uuritud. Küll aga on kogutud 

Jyväskylä linnas üldkeelest erinevat sõnavara, sh slängisõnavara. (Nuolijärvi 

1997) Marja Saanilahti ja Kari Nahkola on uurinud nn provintslinna slängi, nimelt 

Põhja-Hämes asuva 1977. aastal linnaõigused saanud Virrati slängi. Nende 

eesmärgiks oli välja selgitada mil määral teatakse slängi väljaspool linnakultuuri, 

kas on põhjust rääkida koolinoortele omasest ühisslängist ja teatud piirkonnale 

omasest erislängist (Saanilahti & Nahkola 1991). 

Eri slängidest on Soomes kõige rohkem uuritud sõjaväelaste, vangide 

slängi ning meditsiinialast slängisõnavara. Nende slängi alaliikide uurijad on 

Simo Hämäläinen (1960, 1963, 1946), Antti Penttinen (1984), Kari Nahkola 

(1988), Lipsonen (1990), Heikki Leskonen ja Terho Toivonen (1995), Ulla 

Kuukasjärvi (1987). 

Ameti- ja huvialaslängi uurimise tulemusena on kirjutatud ning kaitstud 

mitmeid diplomitöid nt politseinike, meremeeste, häkkerite, rokkarite slängist ja 

ehitus-, restoranialasest slängist (Nuolijärvi 1997). 

Tänapäeval otsitakse slängiuurimisele teisi lähenemisviise. Soome slängist 

teatakse üsna palju, kuid pole veel põhjalikult uuritud neid kõnesituatsioone, mil 
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slängi kasutatakse, kuidas toimub vestluses kõneaktide vastastikune mõju jne. 

(Nuolijärvi 1997) Tänapäeva soome slängi ja kõnekeelt käsitlevaid teoseid 

uurides on käesoleva töö autor leidnud, et Soome keeleteaduses on püsitud 20. 

sajandi lõpus levinud traditsioonilise käsitluse juures. Hoogsalt jätkub slängi 

kogumine ja talletamine piirkonniti, mida tunnistavad erinevad uued 

slängisõnaraamatud ning veebipõhised andmebaasid. 

 

Terminoloogia 

Hoolimata sellest, et släng on soome keeles üsna uus nähtus, on seda 

keelevormi väga põhjalikult uuritud. Võrreldes eesti ja vene keeleteadusega on 

slängi mõiste teiste keelevormide suhtes üsna täpselt piiritletud. 

Juba 1937. aastal võis slängi definitsiooni lugeda soome entsüklopeedias 

“Iso tietosanakirja”: sama ametirühma, huvialarühmade jne liikmete omavaheline 

suuline keelekasutus, erikeel, mis erineb üldkeelest võõraste sõnade, 

kõnelemisviisi ning üldkeele sõnade omandatud erineva tähenduse poolest; 

kasutatakse familiaarsetes suhtlussituatsioonides, igapäevases suhtluses; sõnad ja 

kõnelemisviis, mis ei ole üld- ja kirjakeelele omased ning üldkeele sõnade kasutus 

teises tähenduses. Slängisõnavarale on iseloomulik teravmeelsus ja hingestatus 

(IT 1937: slangi). 

Tänapäeva teabeallikates defineeritakse slängi kui teatud väikerühma 

kõnelemisviisi, “sotsiaalset murret”, mis erineb üldkeelest sõnavara ja stiili 

poolest. Väikerühmadeks võivad olla näiteks vanuse- või huvialarühmad. Üldiselt 

släng tähendab keelevormi, mis ei ole kohalik murre ega erikeel, vaid on mingile 

sotsiaalsele rühmale omane keelevorm. Sageli nimetatakse ametialast keelt samuti 

slängiks, kuid õigem oleks nimetus j a r g o n . J a r g o n  (ee ž a r g o o n ) on mingi 

rühma või kollektiivi ametialane sõnavara või ametikeel. Tihti ka 

huvialarühmadel on olemas oma j a r g o n . Termin j a r g o n  võib tähistada ka 

ebaselget, “puterdavat” kõnelemist, millest on raske aru saada (rääkijaks on sageli 

laps). 

Slängi-nimetusele on otsitud ka soomekeelseid vasteid. Nt Martti Airila 

pakkus välja termineid mongerrus, mongerma, sokellus, melska, salanki, Ahti 

Rütkonen pakkus välja sõna tolska (Airila 1950: 195-196). 
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Esimene soome keele uurija, kes uuris põhjalikult slängi ja teste 

keelevormide vahekorda, on Simo Hämäläinen. 1946. aastal ajakirjas Virittäjä 

avaldatud artiklis “Suomalaisesta sotilasslangista” käsitles ta slängi olemust ja 

pööras tähelepanu sellele, et släng on eriline stiilinähtus. Slängis kasutatakse 

tahtlikult selliseid väljendeid, mis on normaalkeele võõrad või mida 

normaalkeeles ei kiideta heaks. Hämäläinen rõhutab, et tuleb eristada slängi ja 

ametikeelt, mis on tehnilised erikeeled, oskuskeeled, samuti salakeelt, nt 

kurjategijate keelt, kuigi nendel keelevormidel ja slängil on palju ühist. Släng 

esineb kõikide ühiskonnaklasside ja vanuserühmade keelekasutuses, see on 

peamiselt suurte linnade meessoost noorte rühmakeel, mis lähendab teatud rüma 

liikmeid. (Hämäläinen 1946: 257–259) Järgmine oluline slängi käsitlev artikkel 

ilmus 1964. aastal Kalevala seltsi aastaraamatus. Kirjutises arutleb Hämäläinen 

selle üle, mis on släng, kuidas slängisõnad ja -väljendid tekivad ja kaovad. Autor 

toob esile asjaolu, et slängi ja kõnekeele vahele on raske piiri tõmmata. Sama sõna 

võib ühes kõnesituatsioonis esineda slängisõnana, teises aga tavalise kõnekeelse 

sõnana, mis kuulub üldkeelde. Slängi iseloomu määratlemist mõjutab ka see, et 

murdesõnast võib saada slängisõna, millest omakorda võib kujuneda uue 

tähenduse omandanud kõnekeelne sõna ning lõpuks, mida juhtub eriti harva, 

ühiskeele sõna. (Hämäläinen 1964: 53–64) Hämäläinen väidab, et slängisõnavara 

uuenemine toimub mh nii, et üldkeele sõnadele omistatakse uus tähendus või 

nende häälikulist kuju moonutatakse, sõnu lühendatakse ning neile lisatakse uued 

slängile iseloomulikud tuletusliited (Hämäläinen 1955: 241) ja nii, et sõnavara 

laenatakse murretest, muudest slängidest, erinevatest ametikeeltest ning 

võõrkeeltest. Slängi ei kasutata kõigis eluvaldkondades ega kõigis sotsiaalsetes 

rühmades (Hämäläinen 1964: 63). 

Hämäläinen jäi seisukohale, et släng on stiili nähtus. Keegi ei kasuta slängi 

kui ainukest keelevormi, järelikult ei ole släng keel nagu nt soome või rootsi keel. 

Släng on Hämäläineni tõlgenduse kohaselt sõnad ja fraasid, mida kasutatakse 

tahtlikult tavakeele väljendite asemel, kui soovitakse vältida kulunud, neutraalseid 

tavakeele sõnu ning tseremoniaalsust. (Hämäläinen 1964: 63−64) 
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Niisiis, slängikäsitlusest on eemale tõrjutud seisukoht, et släng on 

tänavapoiste keel, mille olemasolu tuleb tunnistada, kuid pole põhust heaks kiita. 

(Salola 1929) 

Teine slängiuurimise rajaja oli Ahti Rytkönen, kes käsitles oma 

1950. aastatel ilmunud artiklites koolinoorte slängi ning selle vahekorda teiste 

keelevormidega. Rütkonen väidab, et släng esineb kõikides eluvaldkondades. 

Eksisteerib koolinoorte, sõdurite, sportlaste, arstide, juristide, poliitikute, 

teadusinimeste jm släng. (Rytkonen 1955: 3) Ta nendib, et koolinoorte keele 

tekkimine on sama loomulik ja sama põhjendatud kui juuste kasvamine peas ning 

selle abil rahuldatakse vaimseid vajadusi (1955: 16). Rütkonen käsitleb slängi kui 

sotsiaalset murret, mille abil õpetajad võiksid informeerida õpilasi, 

slängikõnelejaid, sotsiaalsete murrete tekkimisest nende iseärasustest ja selle 

kaudu äratada noortes huvi keele vastu. (Nuolijärvi 1997) 

Matti Leiwo vaatles slängi hoopis teisest vaatenurgast kui tema eelkäijad. 

Tema ei käsitlenud slängi kui leksikaalset või stiili nähtust. Tema jaoks on släng 

üks väljendusvõimalusi. Leiwo vaatles slängi kolme dimensiooni abil: asjalik – 

afektiivne, stabiliseerunud – stabiliseerimata, geograafiline – sotsiaalne. Ühiskeel 

on nimetatud kuue omaduse suhtes neutraalne, murre on asjalik, stabiliseerunud, 

geograafiline, släng aga afektiivne, stabiliseerumata ja sotsiaalne keelevorm. 

(Leiwo 1969: 48–52) 

Matti K. Suojanen vaatleb slängi sotsiolingvistilisest aspektist lähtudes 

ning leiab, et küsimus seisneb situatsioonimuutuses. Kui situatsioon muutub 

formaalsest informaalseks, muutub ka keelekasutus. Seetõttu slängi olemusest 

rääkides ei tohiks piirduda vaid iseloomulike joonte kirjeldamisega. Släng on 

eelkõige leksikaalne nähtus ning slängikõneleja peab oskama kõnekeelt, mille 

raames kasutabki ta slängisõnu. (Suojanen 1982: 155−156) 

Slängisõnaraamatu eessõnas nendib Kaarina Karttunen (1979), et slängi on 

väga raske piiritleda. Släng erineb soome ühiskeelest eelkõige sõnavara ja 

foneetilise ülesehituse poolest. Kõne slängiaste sõltub sellest, kui palju kasutab 

rääkija slängisõnu normaalstiili kõnes. Karttunen peab slängi ka stiili nähtuseks, 

kuid märgib samas, et piiri tõmmata eri stiilide vahel on keeruline, sest sõnad 

võivad rännata ühest stiilist teise. 



 36 

Karttunen leiab, et slängi võib pidada ka sotsiaalseks murdeks, sest see 

tekib ning seda kasutatakse erinevates vanuse-, ameti-, huviala- ja muudes 

sotsiaalsetes rühmades (Karttunen 1980). 

Karttuneni sõnaraamatu arvustuse kirjutanud Matti Leiwo märgib, et 

slängi keskseks mõisteks on sotsiaalne roll, mitte sotsiaalne staatus. Släng rõhutab 

rääkija sotsiaalset rolli teatud situatsioonides. Slängi kasutatakse ennekõike 

selleks, et näidata rääkija kuuluvust mingisse rühma, selle rühma positsiooni, 

eristada teatud rühma teistest. (Leiwo 1980: 270−271) 

Määratledes slängi mõistet ja olemust, järgivad soome keele uurijad samu 

suundi nagu anglo-ameerika slängiuurimuses (Anderson & Trudgill 1990: 69–81). 

Esile on tõstetud järgmisi määratlusi: 

- släng erineb siili poolest neutraalseks peetud ühiskeelest, 

- slängi kasutatakse mitteametlikus suhtluses, 

- släng on kõneldud keel, 

- släng erineb oma sõnavara poolest, grammatilisi erinevusi üldkeelest pole 

täheldatud, 

- släng ei ole murre, 

- släng ei ole register, 

- släng on loov ja tal on lühike eluiga, 

- släng on tahtlikult kasutatav rühmakeel. (Chambers 1995: 92, 170–172) 

Eri aegadel on esile toodud kõiki neid omadusi, kuigi rõhuasetus on 

muutunud. Palju on vaieldud selle üle, kas slängi võib pidada sotsiaalseks 

murdeks või mitte, kas peaks rääkima stiili või situatsiooni erinevustest ning kus 

kulgeb piir slängi ja teiste keelevormide vahel. Soome uurijad on tõstatanud 

terminoloogiaküsimuse, kas on võimalik rääkida üldslängist, piirkonnaslängist, 

erislängist või on parem kasutada mõningate keelealade ja ametikeele puhul 

terminit žargoon (‘jargon’) (Mielikäinen 1980: 30−31). 

Soome keeleteaduses kasutatavate terminite släng ja žargoon on lisas 2 

esitatud kokkuvõtliku tabelina terminite tähendused ja kasutusalad. 
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1.2.3. Uurimislugu ja terminite kasutus vene keeleteaduses. 
 

Uurimislugu 

Vene keeleteaduses on släng, argoo ja žargoon korduvalt sattunud 

keeleuurijate huviorbiiti. Uurimusi on tehtud terve hulk ning termineid on 

defineeritud erinevalt. 

Revolutsioonieelsed uurijad pühendasid suurima osa oma töödest, 

põhiliselt sõnastikud, vene rändkaupmeestele ehk harjuskitele. Kogujatele ja 

keeleuurijatele pakkus huvi ka teiste sotsiaalsete rühmade keelekasutus: kerjuste, 

rätsepate, sadulseppade, juuksurite, tööliste jt. argoo. Tollal ei eristatud veel 

argood või žargooni ja murret. Keelevormi koguti ja talletati kui olme, kommete 

ja tavade kirjeldust. Kõige mahukamad sõnaraamatud ja uurimused käsitlevad aga 

kurjategijate (varaste) keelepruuki. (Jelistratov 2000: 576). Võib öelda, et selle 

keelevormi uurimine saigi alguse kurjategijate keelepruugi uurimisest ja ainestiku 

kogumisest. 

Kurjategijate leksika uurimine algas 19. sajandi keskpaigast. Seda võib 

nimetada kvantitatiivseks perioodiks, mil põhiliselt koguti materjali: loodi 

märksõnastikke, argood või žargooni käsitlevaid sõnaraamatuid jms. Samas üritati 

seda keelevormi ka kirjeldada (Gratšjov 1997: 6). 

Varaste sõnavara talletamise buum algas Venemaal 1908. aastast, kui 

ilmus V. Trahtenbergi sõnaraamat. Trahtenberg polnud professionaalne 

leksikograaf, ta oli professionaalne suli, kes Euroopa ajakirjanduses pälvis 

nimetuse “20. sajani avantürist”. Tal õnnestus isegi müüa Prantsusmaa valitsusele 

Maroko kaevandused, mida ta polnud ealeski ise näinud. Sattunud Taganski 

vanglasse, kogus ta väga huvitavat materjali varaste sõnaraamatu jaoks. Kõik 

järgmised “koostajad” lihtsalt kopeerisid tema kuulsat ja populaarset 

sõnaraamatut, lisasid oma nime tiitellehele ja andsid teose trükki. Trahtenbergi 

sõnaraamatu edule aitas kaasa tuntud lingvist Ivan Baudouin de Courtenay, kes 

kirjutas sellele teosele vaimustatud eessõna. Oma eessõnas ülistab ta üllaid 

röövleid, keda on ühiskond hüljanud. Lingvisti arvates ei vääri nad mitte üksnes 

põlastust, vaid ka kaastunnet ja andeks andvat mõistmist. (Plutser-Sarno 2000). 
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Edaspidi argoo (žargooni) uurimine suureneb. Peale 1917. aastat 

1930. aastate keskpaigani on kirjutatud väidetavalt kõige rohkem sellealaseid töid. 

Huvi kõnekeelsete vormide vastu oli paljuski tingitud tolle ajajärgu sotsiaalsetest 

oludest. Argood (žargooni) uurivad paljud tuntud filoloogid ja keeleteadlased: 

Viktor Žirmunski (Žirmunski 1936 ja 1964), Boriss Larin (Larin 1928, 1931, 

1977), Jevgeni Polivanov (Polivanov 1928, 1931, 1968), Dmitri Lihhatšjov 

(Lihhatšjov 1935 ja 1964), Lev Jakubinski (Jakubinski 1930, 1931, 1932, 1986). 

Üleminekuajajärgu keele probleemide üle arutletakse palju. Räägitakse 

argoo (žargooni) rollist rahvuskeele kujunemisel, keelest ja revolutsioonist, 

“klasside keelest” jne. Need arutelud olid iseloomult poleemilised. Paljud 

“proletaarlastest” lingvistid võrdsustasid revolutsioonikeelt keele revolutsiooniga, 

absolutiseeriti sotsiaalpoliitilist aspekti ning kuulutati keele uut ajajärku. Samas 

aga koguti suur hulk empiirilist ja teoreetilist materjali, mis pole veel siiani läbi 

töötatud ning lahti mõtestatud. Kõige suurem tolleaegne saavutus on aga see, et 

spetsialistide tähelepanu köitis elav keel. (Jelistratov 2000: 576). 

1930. aastate teisest poolest kuni 1980. aastateni peatus argoo (žargooni), 

madalkeelsuse süstemaatiline uurimine. See oli tingitud tollal Venemaal 

valitsenud poliitilistest teguritest. (Gratšjov 1997: 6). 

Viimastel aastakümnenditel ilmuvad perioodiliselt vene või muukeelset 

argood (žargooni) käsitlevad tööd Vassili Bondaletov, I. Galperin, V. Gratšjov, K. 

Dubrovina ja paljudelt teistelt. Suurem osa nendest töödest on pühendatud 

nn käsitööliste ja kaupmeeste leppekeelele ja tudengite slängile. Viimastel aastatel 

ilmub üha rohkem argoo (žargooni) problemaatikat käsitlevaid töid, sh. ka töid, 

mis käsitlevad kuritegelike elementide keelekasutust. Paljud teadlased vaatlevad 

argood töödes, mis on pühendatud kõnekeele või madalkeelsuse uurimisele. 

(Elstratov 2000: 6-7). 

 

Terminoloogia 

Ka vene keeleteaduses kõnekeele uurimisega tegeledes, puutub 

keeleteadlane kokku terminoloogia probleemiga. On olemas mitu terminit 

(l e p p e k e e l  – условный язык, s o t s i a a l n e  d i a l e k t  – социальный 

диалект, a r g o o  – арго, ž a r g o o n  – жаргон, s l ä n g  – слэнг jt), mille 
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kasutusala pole täpselt määratletud või on mõned keeleteadlased väljendanud 

omamoodi. Termini kasutamine on tingitud kas lähenemisest uurimusobjektile 

(keele stiili, sotsioloogiline, lingvistiline uurimine vms), teatud rahvuslikust 

traditsioonist või teatud keeleuurija seisukohtadest keeleteaduses. 

“Suures Nõukogude entsüklopeedias” («Большая Cовецкая 

энциклопедия») on nende terminite kohta antud järgmised definitsioonid: 

A r g o o  (pr argot) on eraldi hoiduvate sotsiaalsete ja ameti rühmade ning 

koosluste kõne. Erinevalt žargoonist argoo on seotud erialakeelega. Seepärast 

räägitakse mõnikord näitlejate, jahimeeste, muusikute jt argoost. Ajalooliselt 

pärineb argoo rändkaupmeeste ja käsitööliste kõnest. Argoo on deklasseerunud 

rahvakihtide keel, varaste, hulkurite ja kerjuste keel. Argoo ei moodusta iseseisvat 

süsteemi ja piirdub spetsiifilise sõnakasutusega üldkeele raames. Argoo on 

tihedalt seotud žargooni ja madalkeelsusega ning moodustab erilise lingvistilise 

kihi – slängi. (BSE a) 

A r g o t i s m i d  (pr argotisme) on kõnekeele sõnad ja väljendid, mis on laenatud 

erinevatest sotsiolektidest ja ametikeeltest. Semantiliselt muutunud kujul 

kasutatakse argotisme madalkeeles ja slängis, kusjuures säilib sõnade selge 

ekspressiivne iseloom. Ilukirjanduses kasutatakse argotisme kui stiilivahendit, 

peamiselt tegelaste kõnes. (BSE b) 

Ž a r g o o n  (pr jargon) on sotsiolekt (sotsiaalne dialekt), mis erineb üldkeelest 

spetsiifilise sõnavara ja väljendite ekspressiivsuse poolest, kuid millel puudub 

oma foneetiline ja grammatiline süsteem. Žargoon areneb enam või vähem 

suletud kollektiivides (koolilapsed, tudengid, sõjaväelased, erinevad 

ametirühmad). Neid žargoone ei tohi segi ajada erialakeeltega, mida iseloomustab 

ühe või teise eriala, tehnikavaldkonna hästi arenenud ja küllaltki täpne 

terminoloogia. Samuti varaste žargooni, deklasseerunud rahvakihtide, ühiskonna 

allmaailma keelega. Žargoonid on ebaühtlased nii leksikaalselt kui ka stiililiselt. 

On iseloomulik enim kasutatava sõnavara kiire vahetatavus. Näiteks 19. sajandi 

keskel inimese kadumise, lahkumise kohta öeldi стушеваться 'tuhmuma', aga 

20. sajandi algul смыться 'jalga laskma' ning seejärel слинять 'pleekima, 

luituma', выцвесть 'pleekima'. Žargonismid tungivad ilukirjandusse. (BSE c) 
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S l ä n g  (ingl slang) on ekspressiivse ja emotsionaalse värvinguga kõnekeele 

leksika, mis kaldub kõrvale tavakohastest kirjakeele normidest. (BSE d) 

Lähemalt vaadeldes on ilmne, et vene keeleteadlased tõlgendavad eespool 

nimetatud termineid erinevalt. 

Kõige problemaatilisem on nähtavasti terminite argoo ja žargoon 

tõlgendamine. Paljudes lingvistilistes sõnaraamatutes ja teatmikes vaadeldakse 

neid termineid kui sünonüüme. (Lihholitov 1998: 12). Terminit argoo kasutavad 

oma töödes sellised autorid nagu V. Vinogradov (1979), B. Larin (1928: 61-74), 

D. Lihhatšjov (1935, 1964), V. Straten (1929, 1931), M. Djatšok (1990), V. 

Jelistratov (2000). Terminit žargoon kasutavad erinevate professionaalsete ja 

sotsiaalsete rühmade leksikat käsitlevates töödes sellised keeleteadlased nagu L. 

Skvortsov (1964, 1977), J. Polivanov (1931), M. Kopõlenko (1976: 78-81), E. 

Sablina (1977: 117-121), K. Dubrovina (1980: 78-81), L. Kapanadze (1965: 45-

51), N. Bõtškova (1979: 88-92). Termin žargoon asendatakse sageli sünonüümse 

terminiga argoo, et vältida pejoratiivset, halvustavat tähendust, mis on termini 

külge kinnistunud. 

Kuid on ka teistsuguseid arvamusi. Näiteks S. Stoikov mainib kolme 

žargooniliiki. Need on salakeel ehk salajane kõnelemisviis (leppemärgid, argoo) – 

тайные говоры, rühma keel või släng – груповые говоры ja klassikeel – 

классовые говоры (Stoikov 1957: 80). Sel juhul kattuvad terminid argoo ja 

žargoon vaid osaliselt. Leksikoloogia õppevahendites tõlgendatakse argood kui 

žargooni alaliiki, kuid neid mõisteid piiritletakse erinevalt. Mõnikord räägitakse 

õpilaste professionaalsetest žargoonidest, noorte žargoonist (Kalinin 1971), 

mõnikord aga üliõpilaste, õpilaste, varaste argoost (Šanski 1972). 

L. Skvortsov kirjutab argoost ja žargoonist kui lähedastest mõistetest. 

Tema sõnul peale tehniliste terminite on igal ametil ja igal suhteliselt kinnisel 

sotsiaalsel kollektiivil oma olmeline, familiaarne, madalapoolne keelepruuk, mida 

nimetatakse žargooniks või argooks (argoosse kuuluvad mõnikord ka 

“professionaalse madalkeelsuse” elemendid) (Skvortsov 1972: 49). Žargoon on 

Skvortsovi arvates mõnes mõttes ühiskondlik meelelahutus, keelemäng, 

emotsionaalse ekspressiooni põhimõtetele allutamine ning samuti üldrahvastikust 

eraldatuse näit (Skvortsov 1979: 80). 
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A. Šaikevitš vaatleb termineid žargoon ja argoo kui sünonüüme ning toob 

esile munkade, sõdurite, meremeeste, üliõpilaste ja kurjategijate argood. 

(Šaikevitš 1995). Släng on aga Šaikevitši arvates üks kõnekeele liike, mida 

iseloomustab eriline ekspressiivsus, sageli huumorimeel (Šaikevitš 1995: 149). 

Selline slängi tõlgendamine kattub L. Skvortsovi pakutud terminitega 

interžargoon – интержаргон või žargoonivaheline leksika – межжаргонная 

лексика, mis tekib ja moodustub kui tarbekeele ekspressiivne stiil ja mille 

olemasolu on tingitud kõne sotsiaalsetest varieteetidest (Skvortsov 1964:55). 

I. Golubi sõnul võib tänapäeva vene keeles välja tuua noorte žargooni ehk 

slängi, professionaalseid žargoone, vangide žargooni. Sellest ei selgu, missugune 

on žargooni ja slängi vahekord. Kas saab näiteks rääkida professionaalsest või 

vangide slängist? Argood aga vaadeldakse kui teatud suletud sotsiaalsete rühmade 

kõnepruuki (nt vargad, hulkurid). Argoo on salastatud, kunstlik kuritegelikule 

maailmale omane keelevorm, mis on teada vaid valitud isikutele ning on olemas 

ainult suuliselt. Sel juhul aga pole selge argoo ja vangide žargooni vahekord. 

(Golub, Rosental & Telenkova 1995: 117). 

Žargooni ja slängi vahekorda käsitletakse erinevalt. Ühed lingvistid 

arvavad, et need kaks mõistet on identsed (Skvortsov 1964: 17, 70), teised aga 

käsitlevad žargooni kui slängi vähe tuntud elementi, milles tuuakse välja eraldi 

korporatiivseid ja professionaalseid žargonisme (Homjakov 1971). 

M. Gratšjov kirjutab, et termin sotsiolekt – социальный диалект, 

социолект – hõlmab enda alla termineid argoo, žargoon, leppekeel ja 

professionaalne leppekeel – условно-профессиональный язык. Ta liigitab 

sotsiolekte järgmiselt: 

žargoonid: a) klassikihtide žargoon (aadlike, väikekodanike, talupoegade, 

vaimulike jt kõnepruuk); b) tööalane žargoon (igasugusele ametile omane 

keelekasutus: tehasetöölised, ehitajad, teadlased jt); c) huvialažargoon 

(kalameeste, margikogujate, kaardimängijate jt keelepruuk); d) noorte žargoon 

(õpilaste, ajateenijate, rühmituste liikmete jt keelepruuk); e) käsitööliste-

rändtööliste ja harjuskite leppekeeled; f) deklasseerunud elementide argoo. 

(Gratšjov 1997: 12) 
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V. Jelistratov märgib, et vene lingvistikas on käibel hulk erinevaid 

termineid: kurjategijate keel, sotsiaalne murre, argoo, žargoon, släng jt. Need 

terminid pole täpselt defineeritud ning nende kasutusalad kattuvad. Tõenäoliselt 

termini kasutamine sõltub sellest, missuguse vaatenurga alt lähenetakse keele 

uurimisele (stilistika, sotsiolingvistika jne) või missugune on rahvuslik traditsioon 

(argoo – prantsuse traditsioon, släng – inglise traditsioon). Jelistratov kasutab oma 

teoses terminit argoo, sest talle tundub see termin neutraalsem. Termin ei eelda 

kindlat seisukoha võttu (nt sotsiaalne dialekt e murrak) ega ole hinnanguline (nt 

žargoon). Argoo kasutamine on samuti vene keeleteaduses traditsiooniline. 

(Jelistratov 2000). 

Põhjalikumalt on siinkohal vaatluse all V. Himiku käsitlus (2000: 12–17), 

kuna tema seisukohad kõne all olevate terminite kohta on vene nüüdisaegses 

lingvistikas kõige levinumad. Lingvisti sõnul on a r g o o  erinominatsioonide 

suletud leksikaalne allsüsteem, mida kasutatakse sotsiaalsete rühmade huvides, 

kõige sagedamini ametirühmade huvides. A r g o t i s m i d  on ratsionaalsed 

nominatsioonid-mõisted / номинации-терминойды (terminite sarnased), mida 

kasutatakse ameti, käsitöö, töö praktilistes huvides. Just sellepärast puudub 

argotismidel tavaliselt selge hinnanguline aspekt, kuigi argotismid võivad olla 

e k s p r e s s i i v s e d  n o m i n a t s i o o n i d . Näiteks sõjaväe argotismid (лифчик, 

калаш), spordi argotismid (технарь), muusikaalased (сольник, лажа), 

arvutialased (собака, кроватка, чайник) jms. Argotismi tähendus ei pruugi 

pühendamatule selge olla. Mõnikord on sõnasemantika hermeetilisus, suletus 

omaette eesmärk. Sel juhul kasutatakse argood, et varjata ümbritsevate inimeste 

(konkurentide, varaste, võimude) eest mingit saladust. Kõige ilmekam näide 

sellise argoo, leppe- või salakeele kohta on harjuskite keel. Näiteks, барматуха - 

lammas, зерить – vaatama, nägema, избалзать – läbi sõimama, ошмануть - 

petma, ухилить – aru saama, хруст – raha, широм – muidu, tasuta. Kunstlik ja 

salajane iseloom on (või oli minevikus) kurjategijate argotismidel: varaste 

“ametinimetused”, üksikud kriminaalsed aktsioonid, spetsiaalsed seadised jne. 

Näiteks фармазонщик – petis, kes müüb võltsväärisesemeid, дербанить – 

varastatud asju jagama, зекс – ohusignaal, рвотка – seifide lahtimurdmise 

tööriist. 
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Ž a r g o o n  on laiem mõiste, poolavatud leksikaal-fraseoloogiline 

allsüsteem, mida kasutab üks või teine sotsiaalne rühm selleks, et eralduda 

ülejäänud keelekooslusest. Ž a r g o n i s m i d  on tavaliselt emotsionaalsed 

hinnangulised ekspressiivsed moodustised, mille hulgas domineerivad 

n e g a t i i v s e d  n o m i n a t s i o o n i d , sellepärast ka terminil endal on negatiivne 

hinnanguline iseloom. Selle poolest erinebki žargoon ratsionaalsest argoost: 

žargonism on peaaegu alati ekspressiivne sõna, argotism ei pruugi seda olla. 

Žargonismil on peaaegu alati olemas semantiline paralleel kirjakeeles, argotismil 

aga ei pea see esinema. Žargonism on kergelt äratuntav ja teistele enam-vähem 

mõistetav, selleks seda ka kasutatakse. Kasutades žargooni, rääkija kuulutab või 

imiteerib oma kuuluvust teatud sotsiaalsesse rühma ja väljendab suhtumist 

ümbritsevasse (objektidesse või vestluskaaslasesse) selle sotsiaalse rühma 

positsioonist. 

Kuid suurt erinevust žargonismide ja argonismide vahel pole. Argoo 

moodustab žargooni tuuma, selle n o m i n a t s i o o n i l i s e  a l u s e . Ülejäänud 

leksika moodustab žargooni “olmelise sõnaraamatu”. Osa žargonisme on samal 

ajal nii nominatsioonid-mõisted kui ka hinnangulised iseloomustused – 

оценочные характеризации. Näiteks sõjaväe žargonismid салабон noorsõduri 

tähenduses – norminatsioon ja samas pejoratiivne iseloomustus; полкан 

polguülema tähenduses – isiku nimetus ja negatiivne hinnang, mida antakse edasi 

sisemise kujundlikkuse kaudu (Полкан – traditsiooniline valvekoera nimi). Teine 

osa žargonisme on konkreetsetest žargoonidest pärinevad hinnangulised sõnad. 

Sellistele žargoonidele on iseloomulik laiem tõlgendus ja aktiivne kasutamine 

erinevates sotsiaalsetes allkeeltes. Näiteks дембель 'demobiliseeritud', водила 

'autojuht'. Üldkasutatavate hinnanguliste žargonismide hulka võivad sattuda ka 

endised argotismid, mis aja jooksul kaotavad oma saladusliku tähenduse, 

muutuvad kõikidele teatavaks ning omandavad emotsionaalse värvingu. Näiteks, 

фармазонщик 'suli', малина 'vargapesa, punker', мочить 'tapma või peksma'. 

Eriline koht sotsiaalsete rühmade leksikaalsetes allsüsteemides on 

d e k l a s s e e r u n u d  r a h v a k i h t i d e  a l l k e e l e l  ehk nn varaste argool / 

žargoonil. Võrreldes ametirühmade argooga on nii “varaste keelel” kui ka 

deklasseerunud rahvakihtide “professionaalsel” tegevusel avaram, kuid samal ajal 
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vähem kindlaks määratud iseloom. Nimetatud keel ja tegevus hõlmab erinevaid 

olme ja ühiskondliku elu külgi, kusjuures tuleb silmas pidada seaduse ja 

tsiviilühiskonnaga vastuolus olevate inimeste vaatenurka. Sellepärast on varaste 

argoo sõnavara palju suurem kui teistes sotsiaalsete rühmade allkeeltes. 

Deklasseerunud rahvakihtide jaoks on varaste argoo / vargakeel alati teine keel, 

täpsemini teine leksikaalne süsteem. Võib-olla sellepärast on vargakeelel ning 

selle alaliigil vangilaagri žargoonil traditsiooniliselt olnud suur mõju noorte 

žargoonidele, madalkeelsusele ja kõnekeelele üldse. 

S l ä n g  on peaaegu avatud argikeele – разговворно-просторечный язык 

mittenormatiivsete leksikaal-fraseoloogiliste ühikute allsüsteem. Selle eesmärgiks 

on intensiivsema ekspressiooni ja erilise hinnangulise (tavaliselt negatiivse) 

iseloomustuse väljendamine. Släng on ü h i s ž a r g o o n  ehk i n t e r ž a r g o o n , st 

populaarsete, kuid ebastandardsete ehk substandardsete sõnade ja ütluste hulk. 

Sõnad ja ütlused võetakse erižargoonidest (sellepärast on see avatud süsteem). 

Erinevalt argoost ei sisalda släng ratsionaalseid nominatsioone-mõisteid või 

argotisme, mis on teada vaid piiratud sotsiaalse murde kandjatele. Erinevalt 

argoost ja žargoonist ei ole slängil selget orientatsiooni sotsiaalsele rühmale. Seda 

võivad kasutada erinevate elukutsete, sotsiaal- ja hariduspositsiooni ning 

vanuserühmade esindajad. Slängi sõnad ja väljendid on paljudele teada ning neid 

kasutatakse üsna ulatuslikult (nt телега, тусовка, толкнуть, параша, 

закосить, врубиться, доставать, вешать лашу на уши). Nad pole 

iseloomulikud mitte üksnes noorte keelepruugile, vaid ka keskealistele; mitte 

üksnes kriminaalse kogemusega isikutele, vaid ka sündsatele inimestele; mitte 

üksnes väheharitud suhtlejatele, vaid ka intelligentsetele inimestele. Kusjuures 

slängi ei kasutata aktiivselt mitte üksnes vabas suhtluses, vaid ka ilukirjanduslikes 

tekstides ja massimeedias. Slängi kasutatakse spetsiifilise eneseväljenduse, 

ekspressiivse realiseerumise eesmärgil ja vaid osaliselt selleks, et üles näidata 

sotsiaalset kuuluvust. Slängi ja žargooni vahel puudub selge piir. Selle põhjusteks 

on see, et släng ammutab oma kõneainest eelkõige sotsiaalsete rühmade 

žargoonidest ja professionaalsetest žargoonidest. 

Slängi iseloomustab mõningane sotsiaalne piiratus. See piiratus on 

integreeritud ja transitiivne; see on pigem ühiskonna alamkihtide kui ülemkihtide 
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“keel”; see on pigem noorte kui eakate “keel”; see on “keel”, mida tavaliselt 

kõneldakse “oma” inimeste keskel. 

Arvestades ülaltoodud definitsioone, võiks kasutada järgmisi 

terminoloogilisi kombinatsioone nagu sõjaväelaste argoo ja sõjaväelaste žargoon, 

üliõpilaste argoo ja üliõpilaste žargoon, varaste argoo ja varaste žargoon. Nende 

paaride esimene koostisosa tähendab sotsiaalsete rühmade allkeele leksikaalset 

tuuma, selle nominatiivset potentsiaali. Teine koostisosa on sotsiolekti 

emotsionaal-hinnanguline leksika ja fraseoloogia korpus. Seega oleksid väärad 

sellised kombinatsioonid nagu sõjaväelaste släng ja varaste släng. Tekib vastuolu: 

ühest küljest on tegemist sotsiaalselt suletud rühmaga ja teisest küljest 

üldkasutatava allkeelega. 

Sotsiolektid on linna allkeeled. Linnakeelte hierarhia võiks tinglikult olla 

järgmine: argoo => žargoon => släng (interžargoon) => m a d a l k e e l s u s . 

M a d a l k e e l s u s  – просторечие  – on vene keele eriliik. Selle 

keelekandjateks on harimatud ja poolharitud linnaelanikud. See on omapärane 

vene keele allsüsteem, millel pole otseseid analooge teistes rahvuskeeltes. 

Paikkondlikest murretest erineb madalkeelsus selle poolest, et see pole 

geograafiliselt piiratud. Kirjakeelest, ühiskeelest ja ka kõnekeelest, mis on selle 

alaliik, erineb madalkeelsus kodifitseerimatuse, ebanormatiivsuse poolest, 

kasutatakse segatüüpi keelelisi vahendeid. Madalkeelsus realiseerub suulises 

kõnes, seda allkeelt võidakse kasutada ilukirjanduses ja isiklikus kirjavahetuses, 

kui kirjavahetus toimub selle allkeele kandjate vahel. Tüüpilisemad 

madalkeelsuse kasutamisalad on perekond (peresisene suhtlemine ja suhtlemine 

sugulastega), istjad kommunaalmajade hoovides, kohus (tunnistused, vastuvõtt 

kohtuniku juures), arsti kabinet (patsiendi kõne) ja paljud teised. Üldiselt on 

madalkeelsuse funktsioneerimissfäär üsna kitsas ja piirdub peresiseste 

suhtlusolukordadega. 

Tänapäeval eristatakse madalkeelsuse puhul kahte ajalist kihti: vanade, 

traditsiooniliste vahendite kiht, milles ilmneb selgelt murdeline päritolu, ning 

võrdlemisi uute vahendite kiht, mis on moodustunud peamiselt sotsiaalsetest 

žargoonidest. 
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Eristatakse m a d a l k e e l s u s - 1  ja m a d a l k e e l s u s - 2 . Madalkeelsus-1 

keelekandjateks on eakad linlased, kelle hariduslik ja kultuuriline tase on madal. 

Madalkeelsus-2 keelekandjateks on valdavalt keskealiste ja noorte põlvkonna 

esindajad, kellel on samuti puudulik haridustase ja kelle kultuuriline tase on 

madal. Keelekandjaid eristatakse ka sooliselt: madalkeelsus-1 keelekandjateks on 

peamiselt eakad naisterahvad ja madalkeelsus-2 keelekandjateks on peamiselt 

meesterahvad. Nende kahe madalkeelsuse kihi erinevused ilmnevad keelelistelt 

kõikidel tasanditel, foneetikast süntaksini. 

Kokkuvõtteks vene keeleteaduses kasutatavate terminite argoo, žargoon, 

släng ja madalkeelsus on lisas 3 esitatud tabelina terminite tähendused ja 

kasutusalad. 

 

1.2.4. Eesti, soome ja vene käsitluste võrdlus 
 

Eesti, soome ja vene keeleteaduses on kõnekeelt ja selle alaliike uuritud 

ning kogutud eri aegadel erineval viisil, lähtudes erinevatest eesmärkidest. 

Kõnekeele, slängi, argoo, žargooni kogumises ja uurimises on olnud tõuse ja 

mõõnasid, kuid võrreldes kirjakeele uurimise arenguga on selle keelevormi 

käsitlemine üsna noor ja kestnud umbes sajandi. Kõnekeele ja slängi uurimise 

algus, selle areng, tõusud ja mõõnad on tihedalt seotud päritolumaa ajaloo ja  

kultuuritaustaga ning keeleteaduse arenguga. 

Soomes algas slängi uurimine ja kogumine seoses linnastumisega umbes 

sada aastat tagasi ning võttis hoogu alles viiskümmend aastat hiljem, kui soome 

keeleteadus oli selleks küps. Eestis aga algas selle valdkonna teadvustatud 

käsitlemine 1920. aastate teisel poolel Tartus rahvusülikoolis, kui selleks olid 

välja kujunenud teatud eeldused. Eesti keeleteaduse huvi kõnekeele ja selle 

alaliikide vastu kasvas aja jooksul ning saavutas haripunkti taasiseseisvunud 

Eestis 1990. aastatel. Ka Venemaal suureneb huvi argoo, žargooni ja slängi vastu 

just riigi jaoks pöördeliste ajalooliste sündmuste järel – peale 1917. aasta 

revolutsiooni, perestroika ajal. 

Ka suhtumine kõne all olevasse keelevormi on olnud eri maades eri 

aegadel erinev. Seda on taunitud ja ülistatud. Samas on teadvustatud kõnekeele ja 
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selle alaliikide kogumise ja uurimise vajadust. (vt 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3) Alates 

1980. aastate teisest poolest saavutab släng, argoo, žargoon kui keele ja kultuuri 

fenomen üha suuremat mõju: slängisõnad, argotismid ja žargonismid juurduvad 

üldkõnekeelde, levivad meedias, muutuvad nüüdiskirjanduse juhtivateks 

stilistilisteks võteteks. Seoses sellega kerkivad teravalt esile keelekultuuri 

probleemid. Kõnekeele ja selle alaliikide mehhanismide uurimine on 

hädavajalikud seoses keele evolutsiooni probleemidega ja arvestades keele ja 

kultuuri koosmõju. (Jelistratov 2000: 575) Nii eesti, vene kui ka soome 

keeleteaduses lähenetakse aga kõnekeele, slängi, argoo ja žargooni uurimisele eri 

aspektidest ning tegeletakse üksikute suundadega (nt sõnamoodustus ja sõnade 

päritolu, sotsiolingvistiline aspekt). Nii on koostatud põhjalikke monograafiaid (nt 

Gratšjov 1997) ja sõnaraamatuid (nt Hämäläinen 1946, Karttunen 1979), kuid 

puuduvad tööd, mis mõtestaksid keelenähtuse terviklikult lahti, arvestades selle 

seost kultuuri, meedia, kasutajate, kasutusala ja keeleteadusega. Slängi, argoo ja 

žargooni uurimises on hulk põhimõttelisi probleeme kõigi kolme maa 

keeleteaduses. Need puudujäägid toob esile Tiit Hennoste artiklis “Eesti 

sotsiolektide seisund” (Hennoste 2003b): 

- Slängi (ja ka teisi kõnekeele alaliike) on uuritud isoleeritud sõnadena, kuid 

tuleks uurida situatsioonide keelt, kus slängisõnu kasutatakse; 

- Pole uuritud grammatikat (v.a tuletus), tuleks aga uurida kas ja mil määral 

seda olemas on või kas kasutatakse slängi kõneledes kõnekeele 

grammatikat. Ka intonatsioon on oluline markeeriv tegur. 

- Oluline on uurida ka mitteverbaalset slängi ehk žeste, tätoveeringuid, 

spetsiaalset rõivastust jms; 

- Puuduvad põhjalikud uuringud, mille poolest erineb laste ja noorukite keel 

täiskasvanute omast. Erinevalt vana aja noortekampadest, mille omakeel 

levis vaid väikeses rühmas ja kadus koos rühma lagunemisega, on uuel 

noortekeelel tänu arvutitele ülemaaline levik, mis tähendab ka selle 

suuremat võimu ja kindlamat püsimist. Lisaks: noorte keelelist omapära 

toetab juba selgelt massimeedia (raadiosaated, portaalide keelekasutus, 

muusikaajakirjandus jms). 
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- Ka erisläng levib tänu arvutitele palju laiemalt kui varem ning vajab 

seetõttu uurimist, millised on tema seosed muude allkeeltega ja tema 

mõjud keelemuutustele. 

Kui vaadelda selle keelevormi terminoloogiat, siis võib väita, et eesti, vene 

ja ka mõnevõrra soome keeleteaduses ei ole mõisted selgelt piiritletud. 

Argoo, žargooni ja slängi mõisteid avades selgub, et nii eesti, vene kui ka 

soome keeleteaduses on terminite tähendused aja jooksul muutunud. Pea iga 

uurija annab terminile vähem või rohkem erineva tähenduse. Ka keeliti on 

mõistetel erinevaid tähendusnüansse. Eestikeelsele slängile vastaksid vene keeles 

terminid слэнг ja sõltuvalt uurimisobjektist ning uurija seisukohtadest terminid 

арго ja жаргон, soome keeles kindlasti termin slangi. 

Käesoleva magistritöö üks põhieesmärke on uurida koolinoorte 

keelekasutust. Koolinoorte kõnekeel sisaldab ohtrasti sõnu ja väljendeid, mida 

võib nimetada slängiks. Seda keelevormi uurides puutub keeleuurija kokku 

paljude probleemidega, ennekõike terminoloogia probleemiga. Nagu eelöeldust 

selgus, on mitu terminit, mis ei ole selgelt piiritletud. Need on sotsiolekt, argoo, 

žargoon, erikeel ja släng. On ilmne, et iga termini tähenduse taga seisab kas teatud 

lähenemisviis keeleuurimisele (stilistiline, sotsiolingvistiline, leksikaal-

semantiline vm aspekt) või teatud rahvuslik traditsioon (argoo – prantsuskeelne 

traditsioon, släng – ingliskeelne traditsioon). 

Edaspidi kasutab käesoleva töö autor uuritava keelenähtuse käsitlemiseks 

terminit s l ä n g . Selle termini kasutuselevõtu põhjused: 

- vajadus leida kirjeldatavale ja uuritavale keelenähtusele kindel nimetus, 

- tänapäeva eesti keeleteaduses on terminit õpilaste kõnepruugi uurimisel 

korduvalt kasutatud, 

- sama terminit on kasutatud õpilaste kõnepruugi uurimisel ka soome ja 

vene keeleteaduses, 

- autorile tundub termin koolinoorte kõnepruugi kirjeldamiseks kõige 

neutraalsem (nagu nt sotsiolekt, mis on pakutavast terminist 

mitmetähenduslikum), 

- ka koolinoored ise (nii eesti, soome kui ka vene koolinoored) nimetavad 

oma keelekasutust slängiks, mitte argooks, žargooniks või kõnekeeleks. 
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1.3. Slängi omadused 

 

Keeleteaduses on slängi defineeritud keeleks, mis koosneb uutest ja 

kiiresti vahelduvatest sõnadest. Definitsiooni järgi kasutavad seda noorte rühmad, 

sotsiaal- ja ametirühmad rühmasisese kommunikatsiooni vahendina. Keelevormi 

spetsiifiliste tunnuste juurde kuulub ka see, et selle abil püütakse hoida kõrvalised 

rühmad ja isikud väljaspool rühmasisest kommunikatsiooni (Karttunen 

1989: 148-149). 

Släng kujutab endast keelevaldkonda, mida on raske määratleda. Slängi, 

ametikeelt ja kõnekeelt peetakse keele eri liikideks, kuid sellest hoolimata tekib 

suuri raskusi slängi ja kõnekeele määratlemisel. Üldiselt võib slängiks nimetada 

igasuguseid kõrvalepõikeid ühiskeelest, kuid siiski seostatakse slängi rohkem 

linna ja noorsooga. Släng ei ole mingi eriline keel, vaid seda kasutatakse muu 

keele raames. See erineb ühiskeelest ennekõike sõnavara ja oma foneetilise 

ülesehituse poolest. Kõne slängiaste sõltub sellest, kui palju kasutab rääkija 

slängisõnu normaalstiilses kõnes. Kes tahes võib siin-seal vürtsitada oma kõnet 

slängisõna abil, sellest sõltumata ei pruugi keelekasutaja keel (kõne) muutuda 

slängiks. Sageli kasutatakse slängisõnu kui stiili abivahendeid. Poliitikul on ehk 

isegi mõistlik pöörduda noorsoo poole noorte hulgas soosituid väljendeid 

kasutades. 

Teisalt peetakse slängi ka stiili nähtuseks. Dell Hymos esitas 1964. aastal 

väite, et igal keelel on nähtavasti vähemalt kolm stiiliastet: formaalne ehk 

viisakusstiil, vestlusstiil ning slängi ehk vulgaarse kõne stiil (Suojanen 

1982: 159). Kui käsitleda slängi mingisugusest esteetilis-hinnangulisest 

vaatenurgast, siis võib väita, et släng kuulub stiilihierarhia alamastmele. Sellest 

seisukohast lähtudes on negatiivne suhtumine slängi arusaadav. 

Släng ei ole selgelt alamstiil, nagu käsitleti seda varem: räägiti 

tänavakeelest, kuna arvati, et slängi kasutavad ainult tänavapoisid, kurjategijad ja 

teised ühiskonna põhjakihi esindajad. Tänapäeval on släng mitmekesine ja 

sisaldab ka stiili poolest erinevaid elemente. Kuna släng on ennekõike kõneldud 

keel, siis juba sel põhjusel on see stiili poolest vaba. Samasugune on ka kõnekeele 

staatus ühiskeeles. Oma olemuselt on släng väga lähedal kõnekeelele või 
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argistiilile. Mõnikord on raske nendest slängi eristada. Rahvapäraste nähtuste ja 

slängi piiritlemine on üpris problemaatiline. Piiritlemine tekitab tüli ka sellepärast, 

et sõnad võivad rännata ühest stiilist teisse. Näiteks mõni normaalstiili sõna võib 

teatud olukorras muutuda slängiks (sm tankata ‘tankida’ ja ee tankima alkoholi 

joomise tähenduses). 

Kui läheneda slängile keeleuurija vaatenurgast, on võib-olla siiski õigem 

loobuda stiili käsitlemisest, aga rääkida võib ometigi stiili kujunditest. 

Sotsiaallingvistika terminoloogia järgi: kui siirdutakse mõnest keelepruugist 

slängi, on tegemist kõnesituatsiooni muutusega. Kui koolinoored tulevad koolist 

koju ja hakkavad suhtlema oma sõpradega, siis muudavad nad oma rolli, st 

olukord ehk situatsioon muutub formaalsest informaalseks. Samal ajal muutub ka 

nende keelepruuk. Paljudes uurimustes seostatakse rolli ja kõnesituatsiooni 

muutust sotsiaallingvistilise variaablusega. Niisiis ei saa vastata küsimusele slängi 

olemusest ainult keele võimalusi arutades. Släng kui keelenähtus on: asjalik – 

afektiivne, stabiliseerunud – stabiliseerumata, geograafiline – sotsiaalne 

(Suojanen 1982: 159). 

Slängi peetakse ka sotsiaalseks murdeks, kuna see sünnib ja seda 

kõneldakse erinevates vanuse-, ameti- jm sotsiaalsetes gruppides. Ühtlane 

keelekasutus põhjustab rühma liikmete ühtekuuluvuse ja üksteise mõistmise. 

Mõningate sotsiaalsete rühmade släng on omandanud salakeelele iseloomulikke 

jooni. Tavaliselt valitakse slängisõnu sellepärast, et nad sobivad teatud 

suhtlussituatsiooni paremini ja mõjuvad efektiivsemalt kui normaalkeeleväljendid. 

Släng taotleb tavapärasuse vältimist ja enesele tähelepanu tõmbamist. 

Alguses oli släng linnalik nähtus, sealt levis see provintsi. Võib rääkida 

teatud ühisslängist, mis on laialt levinud nii territoriaalselt kui ka sotsiaalselt ja 

millest saavad aru peaaegu kõik. See koosneb sõnadest ja väljenditest, mis 

erinevad ühiskeeles ja dialektides kasutatavatest, mida mõistab ja isegi kasutab 

tavaline keelekasutaja, kuid enamus ei kiida neid heaks korrektses keelepruugis. 

Peale ühisslängi on ka väikeslänge. Eri kohtades sünnib oma 

slängiväljendeid, mis võivad sisaldada antud dialekti foneetilisi elemente. Sellist 

slängi silmas pidades võib kasutada nimetust territoriaalsläng. Veel on olemas 

spetsiaalslänge, mis tekivad seoses erinevate ameti-, harrastus- jt rühmadega. Iga 
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ametirühm kasutab oma erikeelt, professionaalkeelt, mille üks tase esindab slängi. 

Teatud spetsiaalsed väljendid sünnivad ka erinevates kinnistes asutustes, 

ühiskondlike institutsioonide piires ja vanuserühmades. Nii võib rääkida 

meremeeste, muusikute, sõjaväelaste, koolinoorte, sportlaste, vangide, 

narkomaanide jt slängist, samuti haigla, baari jms slängist. 

Keelekasutajale slängi väljendusviis on alati kommunikatiivsem ja 

efektiivsem kui normaalkeele väljendusviis. Släng nimetab asju kindlalt ja 

keerutamata, teravmeelselt ja tunneterohkelt. Slängi tunnused on afektiivsus ja 

ekspressiivsus, mis mõjutavad slängi sõnavara kiiret vaheldumist: slängisõna või  

-väljend kaotab kiiresti oma mõjuvõimsuse ja võlu ning tuleb kohe leiutada uusi 

sõnu ja väljendeid asemele. Selline tabuteema kui soomlaste viinalembelisus ja 

enda täisjoomine on tekitanud tohutu hulga erineva varjundiga väljendeid, mis 

räägivad piltlikult soomlaste joomistraditsioonist ja suhtumisest alkoholi. Kui 

võtad kokovartalopuudutuksen, oled nuppi turvoksissa ja monot vinossa. 

Nädalalõpul vedetään pultti päähän ja heitetään perseet olalle. 

Släng toetub suurel määral huumorimeelele. See paneb nägema paljusid 

muret tekitavaid, jämedakoelisi asju koomilises valguses. Normaalkeele 

vaatenurgast näib slängi väljendusviis räme, reegleid eirav ja ebaturvaline. 

Tihtipeale jälgib vanem generatsioon hämmeldunult noorte jämedakoelist ja vaba 

keelekasutust. Kuid ka slängil on olemas teatud seaduspärasused. Jämeduste ja 

robustsete väljendite kasutamine pole slängikõnelejale probleem, kuna selline 

keelekasutus on talle iseenesestmõistetav ja loomulik. Peale selle vastandab 

slängikõneleja normaalkeelest lahkuminevat väljendusviisi kasutades ennast kas 

avalikul või varjatud kujul ametlikule, traditsioonilisele kultuurile. Släng on keele 

underground, milles sisaldub ka tubli annus anarhiat (Karttunen 1989: 150). 

Rääkides slängi, määratleb noor inimene ennast kuuluvat vanemate ja kooli 

korraldatud maailmast erinevasse rühma, eirab traditsioonilist ellusuhtumist ja 

käitumisnorme, ei soovi muutuda vanema generatsiooni sarnaseks. Slängi 

tõukejõuks on visa uue otsimine ja tavapärasuse proovilepanek. 

Slängi rääkimine on tavaliselt seotud teatud kontekstiga. Mõnus kamp ja 

toop kangemat jooki seovad keelepaelad lahti. Slängi kasutamise ikka jõudnud 

noor inimene tutvub ja õpib slängi nimelt kambatuttavate seltskonnas. Soodne 
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kontekst õhutab improviseerima. Kõige paremad slängikõnelejad on tõelised 

verbaalsed virtuoosid, kellel on kõrge enesetõestamise motivatsioon. 

Piltlikud väljendid ning nendes sisalduv kiusakas ja reaalseid kujutlusi 

ümber lükkav huumor paljastavad selle, et kõige parem släng on tarkpeade 

looming. Tihti jutustavad slängisõnad oma leiutajate loovast keelelisest 

andekusest, vaimsest reipusest ja aktiivsusest. Loov slängikõneleja on peaaegu et 

luuletaja. Inglise kirjanik Chesterton on väitnud: “all slang is metaphor, and 

methapor is poetry”. 

Släng on väga dünaamiline keelevorm, mis vajab soodsat keskkonda 

arenemiseks ja eksisteerimiseks. Sellepärast sobib släng hästi tööstuslikku 

kultuuri ja kiiretempolisse linnaellu. Staatilises agraarühiskonnas ei taha släng 

eriti areneda. Selleks oleks vaja tugevaid välismõjutusi, milleks on 

tänapäevaühiskonnas nt erinevad meediaallikad ja internet. 

Tänapäeval on släng levinud Soome ja Eesti erinevatesse paikadesse, seda 

keelevormi tuntakse kõikjal. Eraldi küsimus on see, kui palju ja kui intensiivselt 

seda kohapeal kasutatakse. Tänapäeva territoriaalslängi on tugevasti mõjutanud 

Soomes Helsingi släng ja Eestis Tallinna släng, kohalikud kultuurilised ja 

keelelised eripärad, võõrkeelne meedia ja kirjandus. Eesti vene koolinoorte slängi 

mõjutab enamasti vene üldsläng, vangide ja kuritegeliku maailma esindajate 

žargoon ja Venemaa noorte kõnepruuk. 

 

 

1.4. Slängi funktsioonid 

 

Keele funktsioonid seisnevad keele potentsiaalsete omaduste ja vahendite 

kasutamises erinevatel eesmärkidel (Rozental 1985: 399). Sõltuvalt keele 

kasutamise eesmärgist eristatakse erinevaid keele funktsioone. Kõige tähtsamad 

keele funktsioonid on kommunikatiivne ja kognitiivne funktsioon (Jartseva 1990: 

564−565). Keele funktsioone on jagatud ka kolmeks (representatiivne, 

ekspressiivne, apellatiivne) ja kuueks funktsiooniks (referentne ehk viiteline, 

emotiivne ehk ekspressiivne, maagiline, faatiline, metakeeleline, poeetiline) 
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(Arutjunova 1978: 385−386 ja Jakobson). Kui läheneda klassifitseerimisele veel 

üksikasjalikumalt, siis on võimalik välja tuua enamgi funktsioone. Nt V. Želvis 

eristab 24 keelefunktsiooni (Želvis 1992: 352). 

Allkeelte defineerimine sõltub paljus sellest, mis eesmärgil üht või teist 

keelevormi kasutatakse. Miks on vaja slängi, missuguseid funktsioone keelevorm 

täidab? 

Slängi kasutamise põhjusteks on nimetatud keelevormi lühidust ja löövust, 

uudsuse taotlust ning kõla tekitamise rõõmu – släng võimaldab põgeneda 

igapäevase elu rutiinist. Selle pruukija soovib endale tähelepanu tõmmata või oma 

olemust rõhutada, intelligendid ja poliitikud tarvitavad slängi rahvaliku kontakti 

saavutamiseks (Tender 1994: 298). 

Slängiuurimise klassik Eric Partridge arvab, et slängi kasutamise põhjused 

on: 

1) erineda ja olla uudne; 

2) näidata oma teravmeelsust ja nutikust, motiiviks enesenäitamine või 

snobism; 

3) noorusest, heast tujust, asjast lõbu tunda; 

4) šokeerida, köita tähelepanu; 

5) olla napisõnalisem, konkreetsem; 

6) vähendada ja hajutada vestluse liigset tõsidust; 

7) näidata oma kuuluvust mingisse kindlasse gruppi; 

8) anda mõista, et keegi teine ei kuulu samasse gruppi; 

9) olla salapärane, nii et teised aru ei saaks. (1979: 6−7). 

Partridge’i seisukohta on aktsepteerinud mitmed teisedki uurijad (nt 

Crystal 1991: 53). 

Taani lingvisti A. Heeringi arvates rõhutab slängi kasutaja oma 

subjektiivset hinnangut kõnesolevasse objekti. Tema arvates ei pea 

slängiväljendid alati infot kandma, nad võivad absurdsedki olla. Kuid see juhib 

kuulaja mõtted millelegi rumalale ja väljendab jällegi kõneleja suhtumist. 

Slängisõnad aitavad saavutada keelelist ökonoomsust, olles lakoonilised ja 

inforikkad. Slängisõnad võivad kirjakeeldegi jõuda. Taani lingvisti arvates on 

slängil ka provokatiivne funktsioon: püüe kõigutada autoriteete ja norme. Samas 



 54 

leidub slängis suhteliselt neutraalset leksikat: sel juhul on tegemist eufemistliku 

funktsiooniga (1991: 29–34). 

Tuleb tõdeda ka seda, et släng on polüfunktsionaalne nähtus, termin 

hõlmab laia tähendusvälja. Ühel juhul soovitakse üleolevalt rõhutada oma 

suhtumist nähtusesse või olendisse. Sel juhul kasutatakse düsfemisme (nt lehm 

‘naine’); teisel juhul püütakse eufemistlikult väljenduda (nt tibu ‘naine’). Ühel 

juhul püütakse lühidalt ja ökonoomselt väljenduda (nt go ‘mine ära! kao!’); teisel 

juhul, näiteks humooritsedes, kasutatakse pikki väljendeid (nt kuule roos nelgi siit 

minema või muidu saad sinilille silma alla ‘mine ära! kao!’). 

Mihhail Gratšjov toob oma monograafias esile neli slängi funktsiooni: 

konspiratiivne, äratundmise, nominatiivne ja maailmavaateline funktsioon 

(1997: 94). 

K o n s p i r a t i i v n e  f u n k t s i o o n  on pigem omane kurjategijatele, 

inimestele, kellel on midagi varjata. Konspiratiivne funktsioon ei pruugi olla alati 

slängile omane, sest slängi konspiratiivsus sõltub asjaoludest. Konspiratiivsuse 

funktsiooni pooldajad nimetavad järgmisi argumente: 

- deklasseerunud rahvakihtidel on vajadus varjata oma kuritegelikke 

kavatsusi ja tegevusi; 

- slängi sõnavara pidevalt uueneb; 

- slängi kasutatakse ainult omade keskel; 

- tavakodanikud ei mõista slängikõnelejate sõnumit. 

Konspiratiivsuse funktsiooni eitajad nimetavad omakorda vastuargumente: 

- puudub vajadus varjata neid esemeid ja tegevusi, mis ei kuulu 

deklasseerunud rahvakihtide professionaalse tegevuse hulka (nt toit); 

- slängisõnade loomine konspiratiivsuse eesmärgil on raske; 

- suur hulk slängisõnu tungib üldkeelde; 

- slängi kasutatakse ka tavakodanike kuuldes; 

- mõningate slängisõnade ja -väljendite läbinähtav semantika. 

Konspiratiivse funktsiooni näiteks võib tuua koolilaste salakeelt, milles iga 

silbi ees või järel öeldakse хер « хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, 

хер-ю, хер-к, хер-зав, хер-тро, хер-му», või kurjategijate leppekeelt, nt «чай, 

примечай, куда чайки летят» («хочу выбрать время к побегу»), või 
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vargakeelt «Кинул мамку седую восемнадцати лет» («Продал икону 

Богородицы XVIII века») või elektriku väljendeid «Снимай юбку – там коза!» 

‘Keera lambipesa kest soklist ära, seal on lühis’. (Gratšjov 1997: 95–107) 

Ä r a t u n d m i s e  f u n k t s i o o n  on vajalik selleks, et teatud sootsiumi, 

rühma liikmeid ära tunda. See funktsioon on omane paljudele allkeeltele: nt 

sotsiolektidele (noorte slängile, sõjaväelaste slängile), kohalikele murretele, 

oskuskeeltele. Slängisõnavara kasutamise tingib püüd olla teistest erinev ja 

vastandumine teistele ühiskonnaliikmetele. Teistest eraldumine tekitabki vajaduse 

oma sootsiumi liikmeid ära tunda. (Gratšjov 1997: 107–112) 

N o m i n a t i i v n e  f u n k t s i o o n  mängib slängis suurt rolli. Üks slängi 

tekke ja olemasolu peamisi põhjusi on see, et üldkeeles puuduvad nominatsioonid, 

mis tähistaksid spetsiifilisi mõisteid. Seepärast pidid erinevate sotsiaalsete ja 

ametirühmade esindajad looma selliseid sõnu, mis tagaksid täisväärtusliku 

suhtlemise omade vahel. Paljud sotsiolektidest pärinevad sõnad puuduvad 

kirjakeelest, argikeelest. Suur hulk uute elukutsete sõnu, mõisteid on algul 

žargonismid või argotismid ja alles hiljem muutuvad kirjakeelseteks, terminiteks. 

Nt ehitusterminid горбыль ‘pindlaud’, медведка ‘härghöövel’, ножовка 

‘käsisaag’ olid algselt puuseppade argotismid. Nad on tänini veel ekspressiivsed, 

emotsionaalse värvinguga. (Gratšjov 1997: 112–126) 

M a a i l m a v a a t e l i n e  f u n k t s i o o n  peegeldab teatud sotsiaalse 

rühma liikmete maailmavaadet (Gratšjov 1997: 127). 

Käesoleva peatüki kokkuvõtteks nõustub töö autor Tõnu Tenderi 

käsitlusega (1994: 299) slängi põhifunktsioonide kohta. Tender nimetab slängi 

olulisemateks funktsioonideks 

- soovi varjata kõrvaliste kuulajate eest infot (konspiratiivne 

funktsioon); 

- keelelise ökonoomsuse (lühiduse) saavutamist (vene allikates seda 

funktsiooni ei nimetata, lühendamisest räägitakse seose 

slängiloomega); 

- afektiivsust – oma suhtumise rõhutatud väljendamine; 

- huumori- ja uudsuse taotlust; 
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- enese eristamist teistest, oma olemuse rõhutamist (äratundmise 

funktsioon); 

- üldtuntud autoriteetide ja normide kõigutamist. 

 

 

1.5. Noorte slängi sisemine struktuur 

1.5.1. Noorte kõnekeel ja släng 

 

Noorte keel on sotsiolingvistiline ja sotsiokultuuriline mõiste. See on iga 

rahvuskeele tesauruse märkimisväärne osa. Samas on mõiste n o o r t e  k e e l  

tinglik, kuna spetsiifiliste nominatsioonide ja ekspressioonide kogu, mida 

peetakse noortele omaseks, ei ole rangelt terviklik ja püsiv, nagu ka pole täpselt 

määratletud noorsoo mõiste. 

Noorte keelt on uuritud kõige enam sotsiolingvistilisest aspektist lähtudes. 

Nooreks inimeseks on sotsiolingvistikas nimetatud nii 10- kui ka 30aastaseid. 

(Lappalainen 2001: 74, 76) Käesolevas magistritöös käsitletakse teismeliste 

koolinoorte (14–17aastased koolilapsed) kõnekeelt ja slängi. 

Noorte keelekasutus on alati kutsunud esile vanema generatsiooni 

esindajates negatiivseid emotsioone. Mõnedes uurimustes on rõhutatud noorte 

vajadust eralduda teiste vanuserühmade esindajatest, nii noorematest kui ka 

vanematest, ja selline eraldumise soov väljendub ka keeles (Chambers 1995: 

167–176). Sellist eraldumissoovi on käsitletud ka kui mässumeelsust ja noorte 

keele kasutust kui mittenormatiivset keelekasutust (Paunonen 1982: 146–149). 

Aga on ka uurijaid, kes rõhutavad noorte keelelist loovust ja osutavad vajadusele 

seda keelevormi paremini tundma õppida (vt 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3). 

Noorte slängi kohta pole välja kujunenud domineerivat psühholingvistilist 

või sotsiolingvistilist teooriat, mis kirjeldaks adekvaatselt ja mitmekülgselt noorte 

suhtlemisprotsessi sotsiaalpsühholoogilisi eripärasusi. Harvadel juhtudel avab 

mingi teoreetiline lähenemine täielikult keele ja suhtlusega seotud keerulisi 

protsesse. On olemas mitu teooriat, mis aitavad välja selgitada ja mõista noorte 

slängile omaseid olulisi sotsiaalpsühholoogilisi faktoreid. (Romanov 2004: 30) 
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Keelekasutajad loovad, säilitavad ja katkestavad suhteid teiste 

keelekandjatega. Keeleline vastastikune mõju on suhtluses loomulik. See on 

suhtluse lahutamatu osa. 

Sotsioloog Michael E. Roloff töötas välja s o t s i a a l s e  v a h e t a m i s e  

teooria (social exchange), mis kirjeldab rahuldava ja mitterahuldava suhtluse 

protsesse. Selle teooria järgi püüavad inimesed suhtluses, nagu ka majanduslikus 

vahetamises (economic exchange), saavutada vastastikust kasu. Kui vestluse 

käigus üks osalejatest ütleb teisele komplimendi, siis on ootuspärane, et ka teine 

vestleja vastab esimesele komplimendiga. Kusjuures selleks, et saavutada 

positiivset suhtlustulemust, peab kommunikatiivne tagasiside järgnema suhteliselt 

lühikese ajavahemiku järel. Kõneleja toon, miimika, sõnakasutus, pausid 

mõjutavad suhtlusprotsessi edukust. Kui kõneleja pole huvitatud edukaks 

suhtluseks, võib ta hoiduda sellest kõrvale, kasutades eelnimetatud 

mõjutusvahendeid ning saavutada selle, et sotsiaalne vahetus suhtluse tasandil ei 

toimuks. Sotsiaalse vahetamise teooria järgi mõjutab leksikaalse stiiliregistri valik 

kommunikatsiooni. (Roloff 1981) Kui kõneleja kasutab oma kõnes kõnekeelseid 

väljendeid, slängi, siis on ootuspärane, et ka vestluskaaslane valib sama 

stiiliregistri. Teisisõnu, kui koolinoor kasutab oma kõnes eakaaslastega suheldes 

slängi ja kõnekeelt, siis peaksid ka tema vestluspartnerid vastama talle samas 

registris. Vastasel juhul võib kommunikatsioon ebaõnnestuda. Sageli juhtub 

selliseid ebaõnnestumisi, kui suhtlevad koolinoor ja täiskasvanu. Noore ja 

täiskasvanu vahel ei toimu suhtlustasandil vastastikku kasulikku sotsiaalset 

vahetamist. 

Inimesed kohanduvad üksteisega nii verbaalse kui ka mitteverbaalse 

suhtluse tasandil. Sellist kohandumist käsitleb k o m m u n i k a t i i v s e  

k o h a n d u m i s e  t e o o r i a  (speech accommodation theory). Üksteist 

lingvistiliselt mõjustades püüavad inimesed üksteisega kohanduda ja kasutavad 

selleks nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid vahendeid. Soov olla lingvistiliselt 

sarnane oma vestluskaaslasega (sarnane leksika, sarnased pausid ütluste vahel, 

vestluspartneri katkestamise mehhanismid jms) on tingitud alateadlikust 

veendumusest, et lingvistlise käitumise sarnasus muudab kõneleja vestluskaaslase 
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jaoks atraktiivsemaks ja et vestluskaaslased jagavad ühiseid vaateid ja eelistusi. 

(Giles ja Street 1982) 

Kommunikatiivne kohandumine toimub ka noorte suhtluses, slängi 

kasutamises. Koolinoor soovib saavutada eakaaslaste heakskiitu ja selleks kasutab 

oma kõnes vastavaid kõnekeelseid ja eakaaslaste poolt üldtunnustatud sõnu ja 

väljendeid. Teisest küljest on noortel, eriti teismelistel, kellel puudub sotsiaalne 

kogemus, vähem kommunikatiivset paindlikkust. Nad ei hinda oma 

vestluskaaslast alati objektiivselt, nõustuvad noortekeele normidega täielikult ja 

välistavad paindlikkuse oma keele normide järgimisel. 

Noortele on omane koguneda mitteformaalsetesse gruppidesse. 

Väikerühmade lingvistilist käitumist on kirjeldatud sotsiolingvist Lesley Milroy 

r ü h m a s i s e s e  k o m m u n i k a t s i o o n i  t e o o r i a  (network communication) 

raames. Teooria aluseks on rühmasiseste seoste sotsiaalpsühholoogilised 

uurimused. Uurimused näitavad, et nii formaalses kui ka mitteformaalses rühmas 

töötab erimehhanism, mis sunnib rühmaliikmeid alluma rühmasisestele 

normidele. Rühmaliikme lojaalsustase on tihedalt seotud tema suhtumisega 

rühmasisestesse normidesse ja väärtustesse. Tavaliselt toob rühmasisese normi 

rikkumine, sh ka lingvistilise käitumisnormi rikkumine, endaga kaasa 

rühmaliikme positsiooni langemise rühmas, mõnikord isegi rühmast 

väljaheitmise. (Milroy 1980) 

Noorte rühmades toimivad samuti teatud rühmasisesed käitumisnormid. 

Näiteks Pirogovi platsi punkarid eristuvad teistest rohkete neetide ja pikkade 

juuste poolest, riietuses võib näha võimuvastaseid või antikapitalistlikke 

loosungeid – kuigi tänapäeva punkarluses tundub olevat olulisem välimus ja 

elustiil, mitte ideoloogiline programm – ning tähtsal kohal on ka enese 

vastandamine, seda nii vanematele kui ka teistele gruppidele, keda ei peeta n-ö 

tõsisteks tegijateks (Kikerpill, Mänd, Palm & Rootsmann 2007). Vaevalt võtavad 

selle grupi liikmed omaks neid neide ja noormehi, kes ei järgiks rühmasiseseid 

norme riietuses, käitumises, kõnepruugis. 

Igasuguse rühma liige on omaette isiksus ning normide järgimise ja 

nendest keeldumise vahepeal on individuaalne eneseväljendus. Kui individuaalne 

eneseväljendus on rühmasiseste normide piires, aktsepteerivad seda teised 
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rühmaliikmed. Rühmasiseste reeglite rikkumine kutsub teistes rühmaliikmetes 

esile väljendatud või väljendamata jäetud taunimist. Vastav lingvistiline 

käitumine rühmas on üks rühma kuuluvuse kriteeriume. Rühmasisese 

kommunikatsiooni teooria näitab, kuidas toimib ühe rühmaliikme mõjutamine 

teiste rühmaliikmete poolt ning seletab, miks on slängisõnad ja -väljendid noorte 

kõnepruugis laialt levinud. 

Koolinoorte keelekasutuse muutumist on huvitav jälgida. Seda kajastab 

järgmine skeem, milles tuuakse välja keele arenguetapid enne kooli minekut, 

koolis ja pärast kooli: 

 

                                                        KOOLIAEG 

KODUKEEL 1_______________    __________    _____________________ 

 

KODUKEEL 2_______________    __________    _____________________ 

 

KODUKEEL 3_______________    __________    _____________________ 

                                           a)                          b)                              c) 

 

a)  Intraindividuaalne muutus väike, kuna sõnade ja väljendite ning nende 

kasutamise variaablust pole õpitud. Interindividuaalne muutus on suur. 

b)  Interindividuaalne muutus väheneb. Pürgimus intraindividuaalse 

muutuse poole (erinev keelekasutus teatud kõnesituatsioonides). 

c)  Interindividuaalne muutus kasvab siis, kui omandatakse mingi 

sotsiaalne teisend. Intraindividuaalsus säilib. 

 

Kooli jõudnud lapsed on õppinud peres ja mänguplatsil ühe keelevormi ja 

see ei varieeru. Sel põhjusel võib laste vahel olla üpris suuri erinevusi. Koolis 

seesugune interindividuaalne muutus ühtlustub; rõhk on homogeensel 

keelekasutusel. Teisalt kasvab tarve ja oskus erinevates kõnesituatsioonides 

kasutada eri keelepruuki. Ühtsust taotlev kooliaeg peegeldub laste kõnekeeles ja 

mõjub ka slängisõnade õppimisele. (Suojanen 1982: 156−157) 
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Noorte vanuse järgi on eristatud nelja tasandit, kuidas väljendub noorte 

keeles ebastandardsus ehk kirjakeele normidele mittevastav keelekasutus 

(peamiselt leksikaalne). Esimene tasand on lastekeele mittenormatiivsus või laste 

kõne spetsiifilised nominatsioonid, mis ei vasta normile, kui läheneda sellele 

keelekasutustasandile väljakujunenud ja normeeritud täiskasvanute keelekasutuse 

positsioonilt. Teine tasand on teismeliste kõne leksikaalne nominatiiv-

ekspressiivne allsüsteem ehk noorte argikeelne kõnepruuk, slängi kasutamine 

erinevates rühmades ja erinevates regioonides (nt tänavakeel, kooliõpilaste 

keelekasutus). Kolmas tasand on kirjakeele normidele mittevastava keelekasutuse 

leksikaal-semantilised allsüsteemid: üliõpilaste släng, sõjaväelaste släng jt. Neljas 

tasand on ühissläng ehk interžargoon: leksikaal-semantilised ja fraseoloogilised 

ühikud, mis on suhteliselt püsivad ja mille kasutamisala on üsna laialdane. (Himik 

2000: 34) 

Käesolevas magistritöös on vaatluse all 14–17aastaste koolinoorte 

keelekasutus. Seetõttu on huvitav käsitleda veidi lähemalt eelnimetatud teist ja 

neljandat tasandit. 

Kui esimest kõnekeele kasutuse tasandit võiks nimetada sõnaloomeliseks 

keelenormi otsinguks (Himik 2000: 34), siis teine tasand on teadlik normi 

tõrjumine. Kui varasemas eas on lapsel individuaalne tsentripetaalne tunnetamine, 

siis teismelise eas muutub see keerulisemaks tsentripetaalsete (ehk 

kesktõmbetendents) ja tsentrifugaalsete (ehk kesktõuketendents) tendentside 

ühendiks. Suureneva negativismi taustal areneb tung vabaneda lapselikust 

sõltuvusest ja tugevneb tsentrifugaalne tendents võõrduda täiskasvanute 

ühiskonnast ja selle normidest, sh ka keelelistest, leksikaalsetest normidest. 

Areneb sotsialiseeritud antagonistlik tunnetamine “olla teistest erinev”, kuigi algul 

tähendab see “olla täiskasvanutest erinev”. See on teismelistele iseloomulik 

biosotsiaalne püüd, alateadlik ettevalmistus iseseisvaks eluks. Keel on sellise 

ettevalmistuse osa, omapärane viis enesekehtestamiseks täiskasvanute maailmas. 

Teismelised omandavad kiiresti argi-, kõnekeelsete ja slängi nominatsioonide 

allsüsteemi. (Kon 1989: 34) 

Vastupidine ehk tsentripetaalne tendents tähendab, et teismelistele on 

omane loomulik püüd korporatiivsuse ehk karjameelsuse poole (Kon 1989: 130), 
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mis väljendub soovis “olla oma rühma liikmete sarnane” nii väljanägemise, 

käitumise kui ka keelekasutuse poolest. Jelistratovi järgi hakkab toimima 

sootsiumi liikmete seadumus keele ja käitumise hermeetilisuse ehk suletuse poole 

(2000: 584). Tsentripetaalse tendentsi eesmärgiks on teismelise taotlus pöörata 

endale tähelepanu, olla äratuntav ja tsentrifugaalse tendentsi eesmärgiks on 

koonduda rühmadesse, kus teismeline tunneb ennast kindlamalt ja tal on võimalus 

realiseerida oma sotsiaalseid vajadusi. 

Täiesti ootuspärane on see, et teismeliste sotsiaalse käitumise 

tsentripetaalne eristumine ja tsentrifugaalne integratsioon väljenduvad ka keeles. 

Tekib vajadus teatud allkeele järele, s.o noorte kõnekeel ja släng. Selline allkeel 

eksisteerib suuremates või väiksemates rühmades, mille liikmed ühinevad 

sõltuvalt kultuurilistest huvidest, asukohast, eluviisist jms. (Himik 2000: 38−39) 

Teismeliste vajadus eristuda toob endaga kaasa vajaduse rikkuda 

reglementeeritud keele norme. Kasutatakse ebasündsaid sõnu ja väljendeid, 

roppusi, madal- või argikeelseid nominatsioone. Nt jalgratta asemel öeldakse ee 

velo, kondimootor, sm poljin, munamankeli, vn велик. Uute nominatsioonide, 

ekspressiivsete sõnade ja väljendite vajadus tingib selle, et laenatakse sõnu 

muudest keele allsüsteemidest, nt kurjategijate argoost (nt vn кореш koolinoorte 

kõnepruugis tähendab ‘sõpra’, varaste keeles aga ‘kuriteo kaasosaline’ (Himik 

2000: 41). 

Koolinoorte kõnekeelele ja slängile on iseloomulik ka sõnade ja väljendite 

laenamine nn noorte ühisslängist (eelnimetatud neljas tasand). Ühissläng on 

mittenormatiivsete keeleüksuste (leksikaalsete üksuste) kompleks ehk kogum, 

mida iseloomustab suhteline püsivus ja millel on tendents laialdasemaks 

kasutamiseks, mille keeleüksused võivad siirduda argikeelde (Galperin 1956: 

109−111; Homjakov 1971: 38). Sellised on näiteks kurjategijate slängist 

ühisslängi siirdunud тусоваться või тасоваться, mis varastel võib tähendada 

‘pordumajas kokku saama’ (Dubjagina & Bronnikova 1991: 173, 179) või 

‘kambas kokku saama’ ja ka ‘varastama’ (Baldajev, Belko & Isupov 1992: 242). 

Ühisslängi jõudnud on antud sõna läbi teinud tähendusnihke ning tähendab 

‘huvirühmadesse kogunema’ või ‘suhtlema, puhkama, mitte midagi tegema’. 

Nüüd on sellel sõnal neutraalne tähendus ja ta on kasutusel ka koolinoorte seas. 
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Kõigile neljale tasandile ehk noorte keelele üldse on omane huumorimeel, 

naljatlemine ja iroonia. Slängi ei tohiks suhtuda liiga tõsiselt, see on meelelahutus 

ja keelemäng. Paljud slängikasutajad teadvustavad seda ning nimetavad seda 

slängifunktsiooni erinominatsiooniks, nt sm heittää slangii ‘puhua slangia ja 

heittää vitsejä’, vn подкалывать, прикалываться, стебаться. Eesti keeles veel 

slängi rääkimise või kasutamise kohta kõne- või slängikeelne väljend puudub. 

 

1.5.2. Eesti noorsoo slängi üldiseloomustus ja ainepiirid 
 

Normaalkeele vaatenurgast tundub släng olevat keeleliste vormide ja 

väljendusviisi valikul täiesti hoolimatu. Slängis tekitatakse ja kasutatakse sõnu 

hoolimata normaalkeele seaduspärasustest. Slängisõnu laenatakse kõikjalt, tähtis 

on ainult see, et slängikõneleja tunnistaks sõnade kõrget staatust. Tavaliselt ei 

tunnista slängikõneleja ka muid ametliku keele norme, eirates näiteks grammatika 

ja kasutuskohasuse norme. Võib öelda, et slängi seaduspärasus seisneb 

traditsioonilise keele seaduspärasustest ja reeglitest lahtiütlemises. 

Selles peatükis on püüab autor läheneda slängile eesti slängi ainesest ja 

eesti keele iseärasustest lähtudes. Järgnevalt on vaadeldud slängisõnavara 

kujunemise võimalusi. 

Tähendusülekanded, mis tuginevad uutele assotsiatiivsetele ühendustele, 

metafooride kasutamine jms, on tähtsamaid slängi tekkimise viise. 

Eesti slängiuurija Tõnu Tender väidab (1994: 349), et suur osa 

slängisõnavarast on eesti omasõnad, mis kõnekeeles on saanud teisenenud 

tähenduse. Tähenduse ülekandel omistatakse: 

1) elusolendi mingid tunnused elutule objektile (nt kapsauss ‘aeglane 

rong’); 

2) elutu objekti omadused kantakse üle elusolendile (nt kapp ‘atleetliku 

kehaehitusega mees’); 

3) elutu objekti tunnused ühendatakse teise elutu objektiga (nt ruut ‘kast 

õlut’); 

4) ühe elusolendi tunnused kantakse üle teisele elusolendile (nt jäär 

‘füüsiliselt tugev inimene’). Siinkohal esineb sageli zoomorfisme. 
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Slängis võib sõnatähendus muutuda vastupidiseks (nt eit ‘noor 

naisterahvas’). Tähenduse ülekandmisel on oluline tabavus, uudsus, vaimukus. 

Metafoorist vähem kasutatakse slängiloomes metonüümilisi ülekandeid (nt 

sünekdohh kõri ‘joodik’). 

Piltlike ütluste seas on koolinoorte keeles kindel osa võrdlustel. Võrdlus 

võib olla kas peidetud (nt pragu ‘puudumine mõnest tunnist’) või otsene (nt pekk 

‘tüse inimene’). 

Sageli mingi tunnuse alusel üldistatakse slängis pärisnimesid. 

Üldistatakse:  

1) kirjanduslike või TV-saadete tegelaste nimesid (nt Karlsson ‘tüse 

inimene’ ja Äpu ‘füüsiliselt nõrk inimene’); 

2) naaberrahvaste eesnimesid (nt sm Pekka ‘soomlane’); 

3) eesti eesnimesid (nt Ats ‘mees’). 

Kellegi või millegi iseloomustamiseks slängis kasutatakse ka pikemaid 

väljendeid, rakendatakse perifraasi (nt arva ära, kuhu ma vaatan? ‘kõõrdsilmne 

inimene’). 

Võõrkeelte osa slängis on märgatavalt suur. Sõnu laenatakse mitte ainult 

selle pärast, et keelde vajatakse uut mõistet. Uus sõna võib tunduda 

keeletarvitajale emotsionaalselt mõjusam. Võõrkeelne sõna võib tunduda 

värskem, suupärasem, ökonoomsem. Eesti slängis vahelduvad võõrkeeltest 

laenatud sõnad väga kiiresti. See on tingitud võõrmeedia tugevast mõjust eesti 

kultuurile. 

Mil viisil tulevad võõrsõnad slängi? Tõnu Tender pakub selleks välja mitu 

erinevat võimalust (1994: 350−351). Väga suur on ühelt poolt Lääne teaduse ja 

teiselt poolt lääne massikultuuri mõju. Sageli ei tõlgita mingi eriala termineid eesti 

keelde (nt bäkk < ingl back ‘muusikapalas tausta laulev koor’). Erialaterminitel 

ehk žargonismidel on sama tähendus nii võõrkeele kui ka eesti kasutuses. Aga ka 

erialasõnavaras toimub nihkeid, nt kasutatakse auto esiklaasi kohta väljendit skriin 

(skriin < ingl screen ‘arvutiekraan’). 

Võõrsõnad võivad kasutusele tulla ka raadiost, televisioonist või mõnest 

Läänes vändatud ning meie kinolinadel näidatud menufilmist. Ka võõrkeele 

õppimine ja välismaalastega kokkupuutumine lisab slängi uusi võõrsõnu. 
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Üldiselt laenamine sõltub inimese või inimgrupi huvidest, haridusest, 

elukutsest, kultuurikontaktidest jm teguritest. 

Eesti slängi laenatud võõrsõnad või väljendid võivad omandada ka 

lähtekeelest erineva tähenduse (nt titanic ‘suur inimene’). 

Slängis leiab aset selline nähtus, kus eesti omasõnad ja nimed tõlgitakse 

võõrkeelde või püütakse omasõnu võõrkeelse malli järgi hääldada (ja kirjutada) 

(nt Copli-City ‘Kopli linnaosa Tallinnas, los pissala ‘WC’). 

Harva esineb slängis sõnu ja väljendeid, mis on kombineeritud kahe 

erineva võõrkeele sõnadest (nt getnaahui ‘mine minema’ < ingl get + vn nahuj). 

Mõnikord laenatakse võõrkeelseid sõnu kirjapilti jäljendades (nt jäts 

‘džässmuusika’ < ingl jazz). 

Mõnikord kasutatakse slängis ka arhaisme ja eksotisme (nt paadialune 

‘räpase välimusega inimene, põhjakäinud inimene, joodik vms), lühendeid (nt AB 

‘abort’, EKP ‘eriti kõva pidu’). 

Slängis esineb sõnade raiet ehk abstsissiooni. Sõnade raie on keeleline 

nähtus, kus kõnes pikana tunduvast aluskeelendist raiutakse sõna lõpp ära, 

tulemuseks on uus, lühike tüvi (nt resto ‘restoran’) (Tender 1994: 352). 

Kasutatakse ka tähemängu ehk logogriifi. Mingi hääliku lisamisega, 

ärajätmisega ning ümbertõstmisega saab sõnu (ja seega ka kõnet) naljatlevamaks 

muuta. Sel moel tekib uudsusefekt (nt pikapäkk ‘päkapikk’). Tähemänguga on 

sarnane metatees. Kahel järgneval sõnal vahetatakse ära esisilbid või esitähed ning 

tulemuseks on vähem või rohkem vaimukas sõnamäng (nt juhakonna osataja 

‘osakonna juhataja’) (Tender 1994: 352−353). Slängikasutajale meeldib ka sõna 

moodustamise meetod, mille puhul uus sõna moodustatakse kahe sõna 

meelevaldsel kombineerimisel. Seda nimetatakse kontraktsiooniks ehk 

koondusmeetodiks (nt lamhis < lamp loojas ‘purjus olema’). 

Uute sõnade tuletamine sufiksite abil ehk derivatsioon on slängile 

iseloomulik nähtus. Eesti slängil on ka oma sufiksid (sufiksid, mida eelistatakse 

uute slängisõnade tuletamisel). Järgnevalt loetletakse slängis enim kasutatavad 

sufiksid koos näidetega. Uusi slängisõnu saab tuletada nii oma kui ka 

võõrsõnadest. Loetelu pärineb Tenderi slängialasest artiklist (Tender 1994: 353–

355): -kas (pubekas ‘teismeline’), -a (jota ‘joodik’), -ar (tontar ‘küla tantsupidu’), 
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-e (kohve ‘kohvik’), -er (raamer ‘raamatukogu’), -ka (naiska ‘naine’), -ke (linnuke 

‘kergemeelne naisterahvas’), -ku (telku ‘televiisor’), -s (jäts ‘jäätis’), -u (seeru 

‘seersant’), -ur (pihkur ‘käsikiimleja’), -i (tüdi ‘tüdruk’), -ik (nilbik ‘ebameeldiv, 

nilbe inimene’), -is (literdis ‘kergete elukommetega tüdruk’), -la (pügala 

‘juuksur’), -ung (pummelung ‘kärakas pidu’), -un´n (labrunn ‘labrakas’). 

Tänapäeva slängis kasutatakse ka võõrapäraseid sufikseid. 

 

Kuidas Tartu eesti koolinoorte slängi ära tunda? 

1. Släng ilmneb häälduses: 

a) veiderdav või võõrapärane hääldusviis võib mõnes grupis toimida kui 

släng; 

b) sõnad rõhutamine intonatsiooni abil; 

c) tahtlik sõnade moonutamine (nt tütarlapats pro tütarlaps, porse pro 

perse). 

2. Släng ilmneb ortograafias. Poeetide poolt jäädvustatuna y (ü asemel) ja 

kooliõpilastele omane selle suuna protestiv edasiarendus: ks asemel x (nt 

pax pro paks), ts asemel z, ss asemel ž (kamažid pro kamassid), t asemel d 

(drop pro tropp), hv asemel f (niferdama pro nihverdama), k asemel c (nt 

dickopepu). Ka laensõnade võõras ortograafia rõhutab ja toob esile nende 

sõnade ebatavalisust, uudsust, slängilisust. 

3. Släng ilmneb liidetes. Levinuim üle-eestiline slängiliide on -kas: pätakas. 

Esineb ka võõrapäraseid sufikseid (nt viinuška). 

4. Lühendite rohkus: 

a) kärbitakse omasõnu ning laen- ja võõrsõnu (nt be < beebi ‘tüdruk, oks 

< oke ‘rumal inimene’, bc < ingl bitch ‘lits’, ee sl ‘tüdruk’); 

b) sõna lühendatakse ja seejärel lisatakse slängisufiks (nt idu < idioot 

sõna lühenemine + -u ‘rumal inimene’); 

c) sõnade lühendamine ja häälikute asendamine. Eesmärgiks sõna 

slängipärasemaks muutmine (nt tre < tere ‘tervitus’); 

d) liitsõnast jääb alles üks liitsõna osa (tähed < rahatähed). 
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5. Uute liitsõnade moodustamine. Liitsõna moodustamisel kasutatakse nii 

oma kui võõrsõnu (nt täikott ‘venelane’, diskopepu ‘diskol käimist 

harrastav tüdruk’). 

6. Tähendusülekanded on väga levinud (nt kapp ‘suur ja tugev’). Üldkeele 

sõnadele antakse teine tähendus. Sageli kasutatakse zoomorfisme (nt säga 

‘poiss’, lehm ‘naine’). 

7. Pärisnimede üldistamine: 

a) TV-saadete, -sarjade tegelaste nimede üldistamine (nt äpu ‘nõrk, 

saamatu inimene’, superman ‘suur, tugev’); 

b) kirjanduslike tegelaste nimede üldistamine (nt sipsama 

‘vastassugupoole suhtes aktiivselt käituma’, kääbik ‘lühike inimene’); 

c) eesti ja võõrkeelsete ees- ja perekonnanimede üldistamine (nt 

Pekkanen ‘soomlane’, georg ‘homo’); 

d) kaubamärkide üldistamine (nt gorba ‘viin’). 

8. Tabusõnade kasutamine ja tabusõnadest uute sõnade tuletamine (nt 

türakott ‘homo’). 

9. Terminite üldistamine (nt vulva ‘naise suguelund’). 

10. Võõrsõnadega liialdamine (nt projekteerima ‘varastama’). 

11. Sõnalooming, moonutused (nt los pissala ‘WC’, paljaalliga ‘mehe 

suguelund’). 

12. Kujundlike väljendite loomine ja kasutamine (nt iivet tõstma 

‘seksuaalvahekorras olema’). 

13. Metafoorsed sõnad ja väljendid (nt segi nagu zilli uks ‘purjus olema’, laev 

‘paks inimene’), eufemismid (nt joomar ‘joodik’, tutt ‘naise suguelund’), 

düsfemismid (nt udarad ‘rinnad’), deskriptiivsed sõnad (nt kisklema, 

kiskuma ‘kaklema’) on slängile iseloomulikud. Leidub lastekeelseid sõnu 

(nt noku ‘mehe suguelund’). 

14. Peitmiseks kasutatakse mitmesuguseid keelelisi vahendeid: 

a) perifraas ehk ümberütlus, s.o mitmesõnaline väljend või kaudu 

kirjeldav liitsõna (nt purjus asemel antikaine); 

b) üldisem või ebamäärasem sõna täpse otseütleva asemel (nt käimla 

asemel hea koht); 
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c) võõrsõna omasõna asemel (nt peenis, ekskremendid); 

d) lühendis (nt p… või pee); 

e) moonutus (sl pelts, pelta, peller (<peldik)). 

15. Huumorimeel on tähtis. Kasutatakse iroonilisi väljendeid (nt tissipidurid 

‘rinnahoidja’), naljatlevaid sõnu ja väljendeid (nt mõnna-mõnna tegema 

‘seksuaalvahekorras olema’). Ka must iroonia pole õpilastele võõras (nt 

megaaju ‘vaimselt nõrk inimene’). 

16. Pejoratiivsete ehk halvustavate sõnade rohkus (nt moor ‘naine’, rasvavolt 

‘paks inimene’), sõimusõnade kasutamine (nt lits, libu ‘naine’). 

17. Sõnade ja väljendite laenamine: 

a) otselaenud (nt bimbo < ing sl bimbo ‘noor, atraktiivne, rumal naine’, 

veelik < vn kõnek veelik < vn velosiped ‘jalgratas’); 

b) kaudlaenud (nt sõna geograafia algupäraselt pärineb kreeka keelest, 

kuid eesti keelde on see sõna tulnud Lääne kultuuri mõjul). Slängi sõna 

võib tulla eesti keelde mõne kolmanda keele vahendusel (nt sõna kaif 

on jõudnud eesti keelde vene keelest, tegelikult aga sõna pärineb türgi 

keelest); 

c) rahvusvahelised võõrsõnad (nt mano < manööver, pervert); 

d) laentähendus (nt liige ‘mehe suguelund’ < vn vulg sl člen ‘mehe 

suguelund’); 

e) tõlkelaen (nt tüüp ‘suvaline inimene’ < rts sl typ ‘suvaline inimene’); 

f) siselaene on vähe (nt kabistama ‘külge lööma’); 

g) uudiskeelendite kasutamine (nt punkar); 

h) ühisslängist sõnade ja väljendite ülevõtmine. 

18. Kontraktsioon (nt etanoolik, parmott ‘alkohoolik, joodik’). 

 

1.5.3. Soome noorte slängi üldiseloomustus 
 

Soome noorsoo slängi kohta kehtivad umbes samad põhimõtted kui eesti 

noorsoo slängi kohta. 

Slängisõnad on tavaliselt lühikesed. Neid tekib juurde ühiskeele sõnade 

kärpimise kaudu. Näiteks opettaja > ope, hermostunut > hermo, mystinen > mysti. 
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Üks tüüpilisemaid slängisõnade moodustamise vahendeid on sõnade 

tuletamine. Teatud oma- või laensõna tüvele või algusosale liidetakse 

mingisugune slängi lõputunnus, slängisufiks. Slängi tuletusliited tavaliselt ei täida 

tähendusfunktsiooni, vaid eesmärgiks on hoopis lähtekeele sõnade kohandamine 

slängi nende liidete abil. Tavalisemaid slängi tuletusliiteid on -is (ruokatunti > 

ruokis) ja -ri (rts velociped > fillari). Nende sufiksitega on võimalik moodustada 

slängisõnu peaaegu kõikidest substantiividest. 

Slängisõnade tuletamisel kasutatakse palju muid tuletusliiteid (Kartunen 

1989: 150): -e (skole pro koulu), -u (stuidu pro opiskelija), -kka, -kkä (maikka pro 

maisteri, äikkä pro äidinkieli), -kku, -kky (punkku pro punaviini), -ski (botski pro 

vene, laiva), -sku, -sky (patsku pro patteri), -ska, -skä (vetska pro vetoketju, 

vänskä pro vänrikki), -tsa, -tsä (kartsa pro katu, kärtsä pro käry), -tsu, -tsy (poitsu 

pro poika, koitsu pro koju), -tsi (kiltsi pro tyttö), -de (mude pro äiti), -ru (sokru pro 

sokeri), -li (gimuli pro tyttö), -rra, -rrä (tirra pro teatteri, pärrä pro 

muottoripyörä), -ju (lodju pro laatikko), -ka, -kä (bilika pro auto). Mõned 

loetletud tuletusliidetest on tänapäeval ebaproduktiivsed (nagu -ka, -kä, -rra, -rrä) 

ja esindavad pigem vanemat slängisõnade tuletamisviisi. 

Paljud slängisõnavaras leiduvad verbid on tuletatud -ata ja -tä 

tuletusliidete abil. Näiteks duunata ing do pro tehtä (työtä), tsiigata < rts kika pro 

katsoa. 

Slängisõnade tuletamisel kindlasti kasutatakse ka muid mainimata jäänud 

tuletusliiteid, mis on slängikõneleja poolt ühel või teisel põhjusel valitud. Valikut 

määrab slängikasutaja keelepädevus ning tuletatava sõna kõla ja tulevane staatus. 

Slängisõnale võidakse liita ka muu tunnus või lisa. Näiteks soome slängis 

esinevad sageli daali-lõpulised sõnad (fyrkkendaali < fyrkka + daali pro raha). 

Niisiis, sõnade lühendamine, tuletusliidete lisamine ja sõnakuju 

muundamine on üks slängi sõnavara täiendamise võimalusi. Kusjuures saadakse 

sõnu, mida ei kasutata normaalkeeles. Näiteks slängisõnad hyna, hynetto, täppi, 

täppä raha tähenduses ei kuulu ühiskeele sõnavarasse. 

Uusi slängisõnu tekitatakse ka sõnade liitmise abil. Luuakse liitsõnu, mille 

tähendus võib täiesti lahku minna ühiskeeles moodustavate liitsõnade tähendusest. 

Antud moodustamisviisil tekitatud sõnad on tavaliselt deskriptiivsed eufemismid 
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või düsfemismid. Näiteks lasirokko < lasi + rokko pro krapula ‘deliirium’, 

apilaviski < apila ‘ristik’ + viski pro maito ‘piim’. 

Slängis kasutatakse ühiskeele sõnu, mis on omandanud uue tähenduse 

(nappula ‘nupp; punn’, papu ‘uba’, tuohi ‘toht’, pelimarkka ‘žetoon’, 

voimapaperi ‘jõupaber’ raha tähenduses). Sõnad on tugevasti deskriptiivsed, isegi 

foneetiliselt (pönttö kõnek ‘loll, rumal’; ‘pütt, tünn’ – soome keeles ö hääliku 

olemasolu esimeses silbis rõhutab sageli seda, et sõnal on halvustav tähendus). 

Slängisõnad pakuvad nauditavaid assotsiatsioone, kui neid võrrelda ühiskeele 

sõnatähendusest ja uue omandatud slängitähendusest lähtudes (voimapaperi). 

Sõnade loomisviis on ülimalt spontaanne. 

Slängis vajatakse huumorimeelt. Kõrge ja madala kõrvutamine on slängis 

tuttav vahend. Nagu mainitud, aitab ka liialdamine kaasa (kaali ‘pea’ pro 

‘kapsas’). Kõige parem huumor on taibukalt irooniline, see ei pruugi olla 

lömastav (nt nero ‘geenius’ rumala inimese kohta). Aja jooksul kaotavad 

parimadki sõnad oma mahlakuse: iroonia muutub pilkeks või neutraliseerub. 

Koolinoorte slängi kuulub rohkesti võllanalju (reikäleipä ‘lõbutüdruk’ pro ‘leib, 

mille keskosas on auk’). Selleks, et ebameeldivat asja ümber öelda, kasutatakse 

eufemisme (toimisto ‘WC’ pro ‘büroo’) või võetakse tabusõna erilise groteskse 

tähelepanu objektiks ja kasutatakse düsfemisme (lehmä ‘tüdruk’ pro ‘lehm’). 

Pürgimus pejoratiivsuse poole on slängis üldine: moodustatakse julgeid 

rinnastusi. Metafoor on slängile iseloomulik stiilivahend (käyttää opiskelijan 

taskualennusta ‘varastada’ pro ‘kasutada õpilaste taskuallahindlust’). 

Slängisõnadele on omased ka sellised metafoori alaliigid kui metonüümia ehk 

nimevahetus ja sünekdohh. Tavaline sünekdohhi esinemisviis on osa nimetamine 

terviku asemel (bensa pro bensiini auto tähenduses). 

Slängile on tüüpiline rikkalik kergesti tunnistatav laensõnavara. 

Laensõnade hulk slängis on silmapaistev. Varem võeti slängisõnu 

enamasti rootsi keelest (broidi < rts bror, broder pro veli) ja veidi ka vene keelest 

(lafka < vn lávka pro liike). Tänapäeval laenatakse väga intensiivselt sõnavara 

inglise keelest (buutsit < ing boots pro saappaat, kaara < ing car pro auto). 

Slängisõnavarasse laenatud võõrsõna mugandatakse tavaliselt kiiresti sihtkeele 

ehk soome keele sarnaseks. Jäetakse ära võõrapärased häälikud ja asendatakse 
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need sihtkeele omadega. Võõrkeelest laenatud slängisõnade puhul, arvestades 

nende häälikulist kuju ja keelde mugandamise taset, võib määrata nende vanust ja 

kasutamissagedust (nt girl ing girl > giltsi > kiltsi ‘tüdruk’). 

Slängisõnad võivad olla ka tõlkelaenud (nt julkkis < rts kändis ‘tuntud 

isik’). 

Släng soosib originaalseid ja sõltumatuid väljendusviise, kasutab erilisi 

fraase ja väljendeid, mida ühiskeeles ei tunta. Võetakse näiteks ühiskeeles tuntud 

fraas, idioom või väljend ning muudetakse see slängipärasemaks (nt ühiskeele 

ottaa päähän ‘vihastada’ on arendatud järgmiselt: ottaa pollaan, nuppiin, 

koppaan, koteloon, kupoliin, kyttyrään, pattiin, lettiin, hattuun, pipoon jne). 

Tavaliselt ühiskeele ja vastava slängi väljendi vahel säilib mingi assotsiatiivne 

seos. Fraasidest ja väljenditest on võimalik moodustada ka uusi sõnu (nt puhaltaa 

ryynit > ryynätä ‘oksendada’). 

Kuna släng on afektiivne nähtus, siis vajab slängisõnavara ikka ja jälle 

uusi sõnu. Slängi sõnavara muutub pidevalt ja ei eksisteeri kaua. Kuid on olemas 

slängi sõnavara, mis on igivana ja mida kõik tunnevad. Põhiliselt koosneb see 

sõnavara rootsi laenudest. Hoolimata sellest, et nendel sõnadel puudub uudsuse 

maik, moodustavad nad arvestatava osa nüüdisslängi sõnavarast. Ilmne 

võõrkeelne päritolu, mis on omakorda ka slängi tunnuseks, on välistanud nende 

üleminekut normaalkeelde ja juurutanud nad slängi sõnavarasse. Oma keele 

põhjal tekkinud slängi sõnavara võib rännata ühest keeleliigist teisse, näiteks 

slängist kõne- ja argikeelde ning sealt ühiskeelde (nt heittää huulta). 

Võib juhtuda ka nii, et mõni slängisõna kaotab mingil ajal slängi 

sõnavarast, ja mõne aja möödudes võetakse see ühel või teisel põhjusel jälle 

kasutusele, kusjuures slängisõna tähendus võib laieneda või muutuda 

spetsiifilisemaks. 

Slängil on ka omad foneetilised tunnused. Erinevalt ühiskeelest 

kasutatakse rohkem võõrapäraseid konsonante b, d, g, f ja konsonantühendeid, 

eriti sõna algul. Slängis on võimalikud kõik foneetilised kõrvalpõiked 

normaalkeelest. See et piisi (ing piece) sõnast tuleb biisi sõna, ei pruugi tähenda 

inglise keele oskamatust, vaid tahetakse muuta sõna n-ö slängipärasemaks. Ka 
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sõnaalguse konsonantühendid ei pea olema pärit lähtekeelest, vaid neid võidakse 

kasutada selleks, et rõhutada sõna kuuluvust slängi (nt narkkari > snagari). 

 

Kuidas Joensuu soome koolinoorte slängi ära tunda? 

1. Släng ilmneb häälduses: 

a) võõrapärane hääldusviis, b, d, g, f ja konsonantühendite kasutamine 

sõnaalguses (boju ‘poiss’, kybä ‘raha’, fade ‘isa’, magee ‘tore, vahva’, 

fillari ‘jalgratas, skidi ‘väike laps’), 

b) veiderdav hääldusviis (alkomaholi ‘alkohol’). 

2. Kasutatakse teatud tuletusliiteid ja slängi tunnuseid (nt virokki < viro- + -

kki ‘eestlane). 

3. Ühiskeele sõnade lühendamine 

a) ühiskeele sõnade lühendamine (nt vamu ‘rumal inimene’ < vammainen 

‘invaliid’), 

b) ühiskeele sõnade lühendamine + tuletusliide või slängitunnus (nt pyltsi 

‘tagumik’ < pyl- + -tsi < pylly), 

c) ühiskeele sõnade lühendamine + häälikute asendamine (nt dona < 

tonni ‘raha, tuhat marka’). 

4. Uute liitsõnade moodustamine (nt pistorasia ‘lõbutüdruk’). 

5. Ühiskeele sõnad on omandanud teise tähenduse (nt puhua norjaa 

‘oksendada’). 

6. Slängis kasutatakse ohtrasti võõrsõnu. Võõrsõnade kohandamine soome 

keelde (nt giltsi ~ kiltsi < ing girl ‘tüdruk’). 

7. Tõlkelaenude kasutamine (nt polla ‘pea’ < rts sl boll ‘pea’). 

8. Tsitaatsõnade kasutamine (nt mother ‘ema’). 

9. Nn slängi eliitsõnavara kasutamine (vanad slängisõnad, Helsingi släng, nt 

safkata ‘süüa’, kundi ‘sõber’ ). 

10. Ühiskeele ütluste, fraaside, väljendite, idioomide moonutamine ja nendest 

uute slängisõnade moodustamine (nt suksi suolle ‘mine ära!’). 

11. Ühiskeele sõnade moonutamine (nt mukku pro mulkku ‘mehe suguelund’). 

12. Metafoorsete sõnade ja väljendite loomine ja kasutamine (nt syöpäkääryle 

‘sigaret’). 
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13. Vandesõnade kasutamine ehk alastiili sõnadega liialdamine (nt vitun homo 

‘poiss-sõber’). 

 

1.5.4. Vene noorte slängi üldiseloomustus 
 

Vene noorte släng on oma ülesehituse ja põhimõtete poolest üsna sarnane 

eesti ja soome noorte omaga. Samamoodi ollakse loovad, laenatakse sõnu oma 

emakeelest ja teistest võõrkeeltest, tuletatakse ja lühendatakse sõnu, püütakse olla 

humoorikad ja iroonilised, kasutatakse palju halvustavaid väljendeid ja ütlusi. 

Kuid leidub ka keelelisi ja sotsiaalseid erinevusi (prefiksite kasutamine uute 

sõnade tuletamisel, ebasündsate sõnade ja väljendite rohke kasutamine, sõnavara 

laenamine teistest allkeeltest, nt kurjategijate, varaste, narkomaanide, hipide 

slängist). 

Põhjaliku ülevaate vene noorte slängisõnavara täiendamise kohta annab 

Tatjana Zaikovskaja (1993: 3–20). Keeleuurija väidab, et kõige rohkem sõnu tuleb 

noorte slängisõnavarasse ühiskeelest. Teadagi muutub sõnade tähendus. 

Tähendusülekanded puudutavad kõige rohkem järgmisi leksikaalseid rühmi: 

isikute nimetamine iseloomuliku tunnuse järgi, inimese kehaosad, olmeesemed, 

rõivad, raha, liiklusvahendid, ruumid (põhiliselt õppeasutustes) ja mõned teised. 

Sellised tähendusülekanded toimuvad eri tunnuste alusel, nt трубы ‘püksid’ 

(kuju, välimus), баклажан ‘uksehoidja’ (värv), упаковка ‘riietus’, камуфляж 

‘kosmeetika, make-up’ (otstarve) jne. Kirjakeelse sõna või väljendi ja slängisõna 

või -väljendi vahel eksisteerib teatud vahekord, nt vahend – inimene (клюшка 

‘vananaine’), loom – inimene (осёл ‘rumal inimene’), taim – inimene (хрен 

‘vanamees’), vahend – inimese kehaosa (костыли ‘jalad’), mahuti – inimese 

kehaosa (котелок ‘pea’), ese – teine ese (керогаз ‘välgumihkel’), inimene – teine 

inimene (патриот, коммунист, пионер ‘püüdlik ja korralik õpilane), ese – 

inimene (негатив ‘mustanahaline’), ehitis või selle osa – inimese kehaosa 

(каток, аеродром ‘paljas pealagi’) jt. 

Metonüümiat on noorte slängis vähem kui metafoori. Noorte 

slängisõnavara puhul võiks nimetada järgmisi metonüümiamudeleid: a) isiku 

nimetamine talle iseloomuliku riideese või selle osa järgi (фуражка ‘miilits’), b) 
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eseme nimetamine materjali järgi (кожа ‘nahktagi’), c) eseme nimetamine selle 

komponendi järgi, terviku asemel osa nimetamine (подошвы ‘jalatsid’). 

Koolinoorte seas on väga levinud õpetaja nimetamine mingi iseloomuliku eseme 

või mõiste järgi, nt кислота, колба ‘keemiaõpetaja’, амёба, ДНК 

‘bioloogiaõpetaja’ jne. 

Sõna tähenduse üldistumine ja kitsenemine ei ole noorte slängisõnavarale 

eriti iseloomulik, kuid leidub mõningaid näiteid: инструмент ‘nuga’, 

тюбетейка ‘ükskõik missugune müts’ jmt. 

Tavaliselt kannavad tähendusülekande läbi teinud sõnad hinnangulist 

varjundit. Tihti on slängisõnad halvustava tähendusega. Nt коряги ‘käed’, загон 

‘auditoorium’, камера пыток ‘kooli medkabinet’, логово ‘koolidirektori kabinet’ 

jne. 

Vene noorte slängile on iseloomulik see, et uusi sõnu ja väljendeid 

laenatakse kurjategijate argoost. Kurjategijate ja vangide argoost laenatud sõnu ja 

väljendeid võib jagada kahte suurde rühma: õppimine (kool ja kooliruumid, 

õpetajad ja direktsioon, õppeprotsessiga seonduvad tegevused) ja olme (isikute 

nimetamine iseloomuliku tunnuse järgi; kehaosad; rõivad, jalatsid; söök, jook, 

suitsetamine; raha, väärismetallid; liiklusvahendid; ohusignaalid). Nt сорваться 

‘ära minna, ära joosta’ vrd kurjategijatel ‘varjuma pärast kuriteo sooritamist’, 

параша ‘hinne “2”’ vrd vanglaslängis ‘väljaheitenõu vanglas’. 

Vene noorte slängisõnavaras leidub hulgaliselt võõrkeeltest pärinevaid 

laensõnu. Üle 90% neist on laenud inglise keelest. Laenamise käigus muutuvad 

sõnad nii foneetiliselt kui ka morfoloogiliselt, tavaliselt püütakse kohandada 

võõras sõna oma emakeelde. Noortele aga meeldib säilitada selliseid 

häälikuühendeid, mis ei ole vene keelele omased (nt копф ‘pea’ < sks. Kopf), ja 

moonutada mõningate häälikute hääldamist (бэд ‘halb’ < ing bad). Vene noorte 

slängile on omane viimase silbi rõhutamine. See tendents säilib ka sõnade 

laenamisel võõrkeelest. Noomenites esineb seda fleksiooni puhul (флэт ‘korter’ – 

на флэтý ‘korteris’ < ing flat, герлá ‘tüdruk, neiu’ – герлы´ ‘tüdrukud, neiud’ – 

герлé ‘tüdrukule, neiule’ < ing girl); verbidel asetseb rõhk tuletusliitel (аскáть 

‘paluma’ < ing to ask, дринькáть ‘alkoholi tarvitama’ < ing to drink). Samuti on 

huvitav tõdeda, et laensõnad, mille vasted vene keeles on neutrumis ehk kesksoos, 
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muutuvad noorte kõnepruugis nii mees- kui ka naissoost noomeniteks, kusjuures 

sõnarõhk asetseb viimasel silbil, nt фэйс ja фейсá ‘nägu’ < ing face, голд ja 

гол(ь)дá ‘kuld’ < ing gold. 

Suurem osa laensõnu ei muutu oma tähenduse poolest (nt бýка ‘raamat’ < 

ing book), kuid esineb ka sõnu, mis erinevad algkeelendist oma tähenduse poolest 

(nt чилдрéн ‘poiss’ < ing children ‘lapsed’, прайс ‘hind’ ja ka ‘raha’ < ing price 

ainult ‘hind’ jt). 

Paljud laensõnad muutuvad veelgi; toimub prefiksatsioon, sufiksioon, 

sõnade liitmine, apokoop jms (nt задринчáть ‘jooma hakkama’, удри´нченный, 

удри´ньканный ‘purjus’ < ing to drink; сис ‘õde’ < ing sister; фэйсогля´дка 

‘peegel’ < ing face ‘nägu’ + vn глядеть ‘vaatama’; фэйсовáть ‘peksma’; 

фэйсóвка ‘kaklus’; бэ´бик ‘poiss’ < ing baby ‘beebi’ ja бэбёнок ‘laps’ (vrd ing 

baby ja vn ребёнок) jt.). 

Uute sõnade loomisel kasutatakse ka sõnamänguvõtet, nt фýтли ‘kingad’ 

pannakse jalga < ing foot ‘jalg’ vrd vn туфли ‘kingad’. 

Vene noored kasutavad oma kõnes ka arhaisme, kusjuures sõnad võivad 

nii säilitada kui ka minetada oma tähendust, nt плáха ‘vastamiskoht tahvli juures’ 

vrd van ‘tapapakk’; совдéп, совдéповский ‘ebakindel, ebastabiilne vrd Совдеп, 

Совдепия nii nimetati esialgu pärast 1917. aastat Nõukogude Liitu. 

Slängile on iseloomulik ka sõna tähenduse laienemine mõiste 

tähendusvälja kuuluvatele sõnadele (venekeelne termin «смысловое 

вовлечение») või sünonüümidele. Kõik ühte tähendusvälja kuuluvad sõnad 

omandavad uue semantilise funktsiooni. Näiteks kui noorte slängi laenatakse 

varaste argoost sõna гитара ‘muukraud’ (kirjakeeles ‘kitarr’), siis ka sõna 

мандолина uueks tähenduseks saab ‘muukraud’ (kirjakeeles ‘mandoliin’). Noorte 

slängis assotsiatsioonid tekivad eelkõige temaatilise rühma raames, nt шкаф 

‘kapp’ – гардерóб ‘garderoob, riidekapp’ – шифоньéр ‘väike riidekapp’ vn sl 

‘tugev ja suur inimene’; козёл ‘sokk’ – сайгáк ‘saiga, antiloop’ – олéнь ‘hirv, 

põder’ – сохáтый ‘põdrapull’ vn sl halv ‘mees’; чи´стый ‘puhas’ – стери´льный 

‘steriilne’ vn sl ‘isik, kellel pole raha’ või ‘mitte õppinud õpilane’; достáть 

‘ulatama, hankima’ – добы´ть ‘hankima’ – извлéчь ‘välja võtma, kutsuma, kasu 

saama’ vn sl ‘ära tüütama’; бетóнно ‘betoonselt’ – цемéнтно ‘tsementselt’ – 
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железобетóнно ‘raudbetoonselt’ vn sl ‘kindlasti’ jne. Mõnikord tähendusvälja 

laienemisele kaasneb ka sufiksioon (nt хватáлы – хáпалы ‘käed’), prefiksatsioon 

(неслáбо – нехи´ло ‘hästi’), substantiveerumine (мя´тый – рвáный ‘rubla’) jt. 

Tähendusvälja laienemist on täheldatud ka väljendite puhul, nt до лáмпочки – до 

лампáды – до фонаря´ ‘ükskõik’, руби´ть капýсту – коси´ть капýсту ‘raha 

(dollareid) teenima’. 

Slängisõnu luuakse ka tuletamise abil, kusjuures tuletusalused võivad 

pärineda nii emakeelest kui ka võõrkeelest (nt дискáрь ‘disko’, другáн ‘sõber’, 

кантовáться ‘aega veetma’, шпи´лить ‘mängima’ sks spielen jne). Kõige 

produktiivsem tuletusmoodus on sufiksioon. Kõige produktiivsemad sufiksid on  

-áк, -ач, -аг(а), -áг(а), -арь, -ух(а), kuid esineb ka palju teisi tuletusliiteid (nt 

наркотá ‘narkootikumid’, кинéц ‘film’, наивня´к ‘sinisilmne inimene’, тройбáн 

‘hinne 3’, домáшка ‘kodutöö’ jne). Vene keele puhul on tähtsad ka prefiksid, eriti 

за-, под-, от-/ото-, о- jt (nt заботанéть ‘korralikuks õpilaseks hakkama’, 

подпасáть ‘jälgima’, отфэйсовáть ‘läbi peksma’ jne) 

Sõnade lühendamise puhul on kõige tavalisem apokoop, nt универ – унив 

‘ülikool’, кусок – кус ‘tuhat rubla’. Sageli leiab aset apokoop ja sufiksioon, nt 

ви´дик ‘videofilm’, ‘videomagnetofon’, сви´ха ‘kohting’ jt. 

Liitsõnade moodustamise puhul samuti kasutatakse tihti erinevaid 

tuletusliiteid, nt мордогля´д, фэйсогля´д ‘peegel’, вшеконвéйер ‘kamm’ jt. 

Sageli moodustatakse sellised liitsõnu, kus liitsõnaosad on lühendatud, nt лабрáб 

‘laboratoorne töö’, молчéл ‘noormees’ jt. 

Noorte slängisõnavara moodustamisel on iseloomulik erinevate võtete 

kasutamine: apokoop ja sufiksioon (бýфик ‘einelaud, puhvet’), sufiksioon ja 

sõnamäng (синя´к < си´ний ‘alkohoolik’), raie ja sõnamäng (зубр < зубри´ла 

‘püüdlik õpilane’), tähendusvälja laienemine ja sufiksioon (везýха – прýха 

‘edukas aeg’) jne. 

Tähelepanuväärne on ka noorte slängi sõnavara selline täiendamisviis 

nagu sõnamäng, mis näitab noorte enesekehtestamise püüet huumori ja 

naljatlemise kaudu. Sõnamäng võib põhineda kontaminatsioonil (nt тискотéка 

‘disko’ < vn тискать ‘pigistama, embusse suruma’ ja дискотека ‘disko’; зáмуч 

pro завуч ‘õppealajuhataja’ < vn завуч ja мучить ‘piinama’), metateesil (руки´ть 
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‘suitsetama’ < vn руки ‘käed’ ja курить ‘suitsetama’), epenteesil (шпалéра < 

шпáла ‘pikka kasvu inimene’, тачáнка < тáчка ‘takso, sõiduauto’), 

kontraktsioonil (vn «междусловное наложение», nt мозжечóкнуться ‘hulluks 

minna’ < чóкнуться ‘hulluks minna’ ja termin мозжечóк ‘vaikeaju’), foneetilisel 

eksitamisel (vn «фонетическая мимикрия») ehk paronüümial (наркóм < 

наркоман ‘narkomaan’ vrd наркóм ja народный комитет ‘rahvakomitee’; 

лепёшка kirjak ‘lame ümmargune kakk’, sl ‘hinne’ < залепи´ть sl ‘hinnet 

panna’; голубцы´ kirjak ‘kapsarullid’, sl ‘homoseksualistid’ < голубы´е kõnek 

‘homoseksualistid’; фактýра sl ‘neiu’ < фáкать sl ‘seksuaalvahekorda 

sooritama’; масси´ровать sl ‘magama’ < дави´ть на мáссу sl ‘magama’ jne). 

 

Kuidas Tartu vene koolinoorte slängi ära tunda? 

1.  Släng ilmneb mõnikord ainult häälduses: 

a)  veiderdav hääldusviis (matendra ‘matemaatika’); 

b)  võõrapärane hääldusviis (druganello ‘sõber’); 

c)  sõnarõhu nihkumine ühelt silbilt teisele (papá ‘isa’). 

2.  Släng ilmneb ka liidetes. Peale sufiksite, mida käsitletakse töö 

kokkuvõttes, kasutatakse samuti prefikseid: ot- (otvali! ‘kao!’, otvjan’ 

‘kao!’), s- (svali ‘kao!’), na- (nabuhat’sja ‘purjus olema’), v- (vdrova 

‘purjus olema’, v”jabyvat’ ‘ligi ajama’), za- (zaebis’ ‘vahva, tore’), pro- 

(properdet’ ‘põhjuseta puuduma’). Tavaliselt kasutatakse prefikseid 

verbide puhul ja sufikseid noomenite moodustamisel. 

3.  Släng sisaldab: 

a)  lühendid: čmo; 

b)  laenud: kajf; 

c)  võõrsõnad: gërla ‘tüdruk’; 

d)  tsitaatsõnad: girlfriend ‘sõbranna’; 

e)  erialakeelest pärit nimetused, mis kirjakeeles on kohmakad (anal 

‘tagumik’) või puuduvad üldse (bumy ‘spordijalatsid’); 

f)  sõnalooming: tjafkalka ‘koer’, pipigi ‘kingad’; 

g)  moonutused: čahonec ‘eestlane’, alkanaft ‘joodik’; 

h)  võõrsõnadega liialdamine: prifakivat’sja ‘külge lööma’; 
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i)  kirjakeele sõnad teises tähenduses: oborona ‘WC’, koljaska ‘auto’; 

j)  ropud sõnad: huj ‘mehe suguelund’, srač ‘väljaheide’; 

k)  kujundlikud väljendid: par puskat’ ‘suitsetama’, v pupok dyšit ‘lühike 

inimene’, očko na pol padaet ‘kartma’. 
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2. Metafoori mõistest 

2.1. Metafoori roll ja funktsioonid 

 

Kõik materiaalse maailma komponendid – kosmos ja elementaarsed 

osakesed, elus ja elutu mateeria, ühiskond, inimene kui elusolend, mõistusekandja 

ja sotsiaalne olend, kõik füüsilise ja psühholoogilise maailma nähtused, 

abstraktsioonid – on omavahel seotud, teineteisest sõltuvad ja vastastikku tingitud, 

nad on korrastatud ja süsteemsed. Inimene mõistab ümbritsevat korrapärast 

maailma keele leksikaalse süsteemi kaudu, sest vaid sõna abil on võimalik tajuda 

tervikut muljete ja aistingute kaoses, eristada omadusi, teha üldistusi, 

klassifitseerida loendamatuid elemente, tajuda ja mõista mitmekülgsust. 

(Skljarevskaja 2004: 71) 

Kõik inimkeeled kujutavad endast struktuurselt korrastatud inimkogemuse 

süsteemi, ning suhtlemine keele abil tähendab alati kogemuse omandamist. 

(Zvegintsev 2001: 131) Seega leksika on keelekandjate jaoks kultuuriliste ja 

kõlbeliste väärtuste kogum. Keelekandjad tajuvad ümbritsevat maailma keele 

kaudu ja üks tähtsamaid vahendeid maailma tajumisel on metafoor. Metafoori 

eesmärk on ettekujutuse loomine ja metafoori maailm on kujundliku mõtlemise 

maailm (Šahnarovitš, Jurjeva 1988: 111). 

Tähenduse edasiandmine on keele tähtsamaid omadusi. Ideaalses keeles 

võiks igale sõnale vastata üks tähendus ja sõnu võiks kasutada alati otseses 

tähenduses. Kuid tegelikkuses iseloomustavad keelt ja selle tähendusi sellised 

nähtused nagu polüseemia ehk mitmetähenduslikkus, indefiniitsus ehk 

ebamäärasus ja metafoorsus. Need nähtused on keele seisukohalt väga tähtsad. 

Polüseemia võimaldab rääkijal väiksema sõnade hulgaga hakkama saada. Kui 

igale tähendusele vastaks oma sõna, muutuks keele leksikon tohutult suureks. 

Sõna indefiniitsus on aga tihti vastavuses teate iseloomuga. Sageli räägitakse 

sellest, et suurele linnale omased liigasustatus ja rahvarohkus põhjustavad stressi, 

kuid keegi ei oska täpselt määratleda, kui palju inimesi teevad linna rahvarohkeks 

ja liigasustatuks. Samuti ei oska keegi täpselt stressi määratleda või mõõta. 
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Paljusid keele vorme kasutatakse enam kui ühes tüüpilises situatsioonis. 

Inglise keeles kasutatakse sõna head ‘pea’ ka muudes tähendustes: ‘sõjaväe 

pealik’ (the head of an army), ‘rongkäigu pea’ (the head of a procession), 

‘peremees’ (the head of a household), ‘jõe lähe’ (the head of a river), ‘kapsapea’ 

(the head of a cabbage) jne. Meest nimetatakse fox ‘rebaseks’, ass ‘oinaks’, dirty 

dog ‘räpaseks koeraks’, naist aga peach ‘kaunitariks’ (sõna-sõnalt ‘virsik’), lemon 

‘peletiseks’ (sõna-sõnalt ‘sidrun’), cat ‘kassiks’ jne. On selge, et üks tähendustest 

on otsene ehk keskne tähendus, aga ülejäänud tähendused on marginaalsed 

(marginal) ehk ülekantud ehk metafoorsed tähendused. Otsene tähendus on 

võrreldes metafoorsete tähendustega eelisolukorras. Mõistame alati otsese 

tähenduse üht või teist vormi (st reageerime otsesele tähendusele). Kuid praktiline 

situatsioon võib sundida meid ülekantud ehk metafoorseid tähendusi otsima. Kui 

me kuuleme, et keegi ütleb: “There goes a fox!” ‘Seal läheb (üks) rebane!’, 

vaatame ringi, lootes näha rebast. Kui rebase nägemine on selles olukorras 

välistatud, siis mõistame öeldut kui valet. Kui aga kõnesituatsioon leiab aset 

teatud tingimustes (näiteks kõneleja osutab inimesele), siis mõistame antud vormi 

ülekantud tähenduses. Mõnikord sunnivad reaalsed tunnused meid mõistma keele 

vormi selle ülekantud ehk metafoorses tähenduses. Ütlus “He married a lemon” 

(sõna-sõnalt ‘Ta abiellus sidruniga’) sunnib meid mõistma antud vormi 

metafoorses tähenduses, sest me teame, et inimesed ei abiellu puuviljadega. 

(Bloomfield 1968: 153−154). 

Metafoor on keele universaalne nähtus. Selle unikaalsus väljendub ruumis 

ja ajas, keele struktuuris. Metafoor on omane kõigile keeltele ja ajajärkudele, see 

hõlmab keele erinevaid aspekte ja seda leidub kõigis keele funktsionaalsetes 

varieteetides. (Gak 1988: 11) Metafoor täidab kognitiivset, nominatiivset, 

esteetilist ja tähendust loovat funktsiooni. 

Metafoori loomises osaleb neli komponenti: kaks objektikategooriat ning 

mõlema objekti omadused. Metafoor laenab ühe objektiklassi tunnused ja 

rakendab need teisele klassile või indiviidile (metafoori aktuaalsele subjektile). 

Kui inimest nimetatakse rebaseks, siis omistatakse talle sellele loomale omaseid 

tunnuseid: kavalust ning oskust jälgi kaotada. Seega tunnetatakse inimese 

olemust, luuakse temast teatud ettekujutus ning sünnib uus tähendus. Sõna rebane 
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saab uue kujundliku tähenduse ‘meelitaja, kaval ja kelmikas petis’. Inimesele, 

keda iseloomustavad sellised tunnused, võidakse anda hüüdnimi Rebane, Kaval 

Rebane või perekonnanimi Rebane. Sellega on rakendatud kõik ülalmainitud 

metafoori funktsioonid. 

Metafoori kui tähendusülekande kaudu on tulnud ja tuleb keelde uusi 

tähendusi. Oma olemuselt on metafoor üht liiki objekti või nähtuse kogemine ja 

mõistmine teist liiki objekti või nähtuse abil, st omavahel suhestatakse terveid 

mõistevaldkondi. Metafooris viiakse kokku eri valdkondade mõisted ning 

metafoor toimib põhimõttel A on B. Metafoori ei saa vaadelda kitsalt kui 

kujundlikku keelelist väljendust, vaid temasse tuleb suhtuda kui üldkeelelisse 

vahendisse, mis mõjutab mõtlemist, maailmapilti ja lõpuks kogu kultuuri. 

Metafoori osadeks on esiteks maailm, kust ammutatakse nii reaalselt 

olemasolevaid kui ka sõnalised objektid, ja teiseks maailm, millele nad 

projitseeritakse, üle kantakse. Meie keelelise mõtlemise eripära määrabki 

keeleüksuse tähenduse muutumise põhisuuna. Iga keel vormib mõtlemise sisu 

omamoodi, ehkki maailm, kust inimene oma teadmisi ammutab, on sama. (Õim 

2002: 27) Näiteks paljudes Euroopa keeltes, sh ka eesti, soome ja vene keeles, aeg 

lendab, jookseb, venib ehk liigub voona erineva kiirusega, kulgeb lineaarselt. 

Kuid on ka kultuure, kus aja liikumist tajutakse teisiti. Nii aeg võib liikuda 

ringiratast, iga kord naastes algusesse, nagu vahetuvad aastaajad. Meie 

kultuuriruumis liigub aeg eestpoolt tahapoole, mõnes teises kultuuriruumis võib 

aga aeg liikuda vastassuunas ehk tagantpoolt ettepoole. Sel juhul tulevik ei oota 

meid ees, vaid on meie taga. (Plungjan 1996: 227−228) 

Metafooriga tähistatud objektide kategooriaid iseloomustab rahvuslik 

eripära. Metafoor võib kuuluda keelekandjate maailmavaate, mütoloogia või 

kultuuriliste traditsioonide üldfondi. Vene keeles sõna осёл ‘eesel’ metafoorses 

tähenduses on ‘(põikpäine) tola’, aga hispaania keeles sõnaga el burro (sõna-

sõnalt ‘eesel’) nimetatakse töökat inimest. 

“Eesti entsüklopeedias” defineeritakse metafoori järgmiselt: metafoor 

(kreeka keelest metaphora ‘ülekanne’) on liik troope, sõna või väljendi kasutus 

uudses, sarnasuse alusel ülekantud tähenduses, harilikult piltlikkuse 

saavutamiseks (nt alatuse kuristik), isikustamiseks või teisendamiseks (põskede 
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roosid). Metafoor on sõnakunsti põhilisi sõnakujundeid. Metafoori esteetiline 

toime rajaneb suhestatud mõistete mõtteseosel. Metafoorseks on nimetatud ka 

igasugust kujundlikku sõnatarvitust. Sellises laias tähenduses metafooride 

loomine ja kinnistumine on peamisi viise, kuidas inimmõtlemine kohastub 

muutuva maailmaga. Tavapärastunud, leksikaliseerunud metafoor on tajutava 

kujundlikkuse minetanud (leht paberit). (EE 1992b). 

Metafoore käsitletavates uuringutes on pööratud erilist tähelepanu 

metafoori kahele funktsioonile: ühest küljest kasutatakse metafoori uute objektide, 

nähtuste, tegevuste nimetamiseks ja teisest küljest ilukirjanduskeele loomise 

vahendina. Sõna tähendusülekanne toimub ka siis, kui keeles on juba olemas selle 

objekti, nähtuse või tegevuse nimetus ja puudub vajadus luua ilukirjanduslikku 

kujundit. Metafoori teket ajendab inimmõtlemise eripära. Kui mõtet väljendada 

teisiti, seda meelega teravdades, siis võib väita, et metafoor ei teki sellepärast, et 

seda vajati, vaid sellepärast, et see on inimmõtlemisele ja keelele omane. Seejärel 

kasutavad poeedid seda oma loomingus, muutes “vältimatuse vooruseks”. (Gak 

1988: 11−12). 

Metafoori rakendusala ning selle uurimine üldiselt on tänapäeval 

laienenud ning seoses sellega leidub autoreid, kelle arvates on metafooril palju 

rohkem erinevaid funktsioone. Kusjuures üks ja sama metafoor võib täita 

olenevalt kasutusalast mitut funktsiooni. Väga põhjalik metafoori funktsioonide 

kirjeldus leidub Vera Hartšenko teoses ”Metafoori funktsioonid” (2009: 11–82). 

Hartšenko nimetab viitteistkümmet metafoori funktsooni: 

1) nominatiivne funktsioon ehk vanade või uute objektide, nähtuste, 

tegevuste nimetamine tähendusülekannete abil; 

2) informatiivne funktsioon ehk tähendusülekande abil: esiteks antakse edasi 

nimetatava objekti, nähtuse või tegevusega kaasnev info terviklikult ja 

ülevaatlikult, mis annab inimesele võimaluse käsitleda objekti erinevaid 

omadusi; teiseks käivitab psüühilised protsessid alateadvuse tasemel ning 

kutsub esile kujundlikud assotsiatsioonid; 

3) mnemooniline ehk meeldejätmist hõlbustav funktsioon, mis toetub mõiste 

emotsionaalsele ja hinnangulisele iseloomule; 
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4) stiilikujundlik funktsioon, ennekõike metafoor kui stiili loomise vahend 

ilukirjanduses; 

5) tekstiloomeline funktsioon ehk metafoorile on omane motiveeritus ja 

laiahaardelisus, mis aitab kaasa teksti loomisele (nt “Ravim on nagu kass, 

kes jälitab hiirt ja lõhub jooksu peal asju.” Seepärast tuleb vanemaks 

saades olla rohtudega väga ettevaatlik.); 

6) žanriloomeline funktsioon ehk metafoor kui žanriloome protsessi osa; 

7) avastuslik funktsioon, mis seletab olemasolevate sõnade abil uusi mõisteid 

(nt psühholoogiline atmosfäär) või metafoorid-terminid (nt must kast 

‘teame protsesse, mis toimuvad sisendil ja väljundil ja ei tea protsesse, mis 

toimuvad sees’); 

8) seletav funktsioon ehk metafoore kasutatakse raskete mõistete 

seletamiseks (nt aistingute kirjeldamine metafooride abil veini 

degusteerimisel); 

9) emotsionaalselt hinnanguline funktsioon ehk metafoori abil saab mõjutada 

kuulajat; 

10) esteetiline funktsioon ehk metafoor kui eetiliste hinnangute ja normide 

edastamise vahend; 

11) autosugestiivne funktsioon ehk metafoor kui eneseveenmise vahend nt 

inimese sisekõnes, isiklikes kirjades, päevikutes, palvetes; 

12) kodeeriv funktsioon (nt tabusõnade asemel metafooride kasutamine); 

13) konspiratiivne funktsioon ehk metafoori abil püütakse varjata teatud infot 

teiste inimeste eest; 

14) mänguline funktsioon, mis on tihedalt seotud loovuse ja huumorimeelega; 

15) rituaalne funktsioon ehk metafoori abil nt tervitatakse, õnnitletakse 

avaldatakse kaastunnet. 

Metafoor võib sõltuvalt kõnesituatsioonist täita mitut funktsiooni, 

kusjuures eri funktsoonid võivad esineda väiksema või suurema osakaaluga. 
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2.2. Metafoori uurimissuunad 

 

Metafoori kui keelenähtust on uuritud aastatuhandeid. Metafoori uurimise 

lähtepunktiks peetakse antiikset esteetikat eesotsas Aristotelesega. Oma raamatus 

“Poeetika” kirjeldas ta esimest korda metafoori kui sõnatähenduse muutmise 

vahendit sarnasuse alusel ehk rääkides tõelisest ühildatakse see võimatuga. 

Esemeid nimetatakse teise nimega võttes aluseks sarnasuse elemendid. Luua häid 

metafoore tähendab märgata sarnasusi. Metafoor on Aristotelese järgi sõna 

ülekanne koos tähenduse muutumisega ühest liigist teise või analoogia 

põhimõttel. (Aristoteles 1927: 66, 68, 70) Aristotelese metafoori käsitlust toetasid 

ka teised antiikautorid: “metafoor on ühesõnaline võrdlus” Cicero, “metafoor on 

lühendatud võrdlus” Quintilianus, “võrdlus – see on laienenud metafoor” 

Demetrius. Antiikautorite järgi on metafooril nominatiivne funktsioon ja metafoor 

on eelkõige kõnekujund, mille kasutamise eesmärkideks on kõnealuse objekti 

kujutamine vaimusilmas, nominatsiooni lühendamine, ülistamine või 

sündsusetuse vältimine, objekti ilustamine või selle tähtsuse vähendamine. Eriti 

tähtis on sellise metafoorikäsitluse puhul piltlikkus. (Antitšnye teorii 1996: 229, 

233) Antiikautorite käsitlused on mõjutanud paljude autorite lähenemist 

metafoorile kui keele lahutamatule osale, mis on vajalik inimesele 

kommunikatsiooniks ning teenib nominatiivseid ja tunnetuslikke eesmärke. Kuid 

ennekõike käsitlesid antiikautorid metafoori kui kujundlikku vahendit, troopi ja 

seejärel räägiti juba metafoorist kui üldkeelelisest mõistest. 

Tänapäeva keeleteaduses on tavaks käsitleda kirjanduslikku (kujundlikku) 

ja keelelist metafoori kui kahte piirnevat nähtust, millel on sarnane olemus. 

Metafoori defineeritakse kui troopi või keele mehhanismi, mis väljendub sõna või 

väljendi kasutuses. See sõna (või väljend) tähistab teatud esemete, nähtuste jne 

klassi, et iseloomustada või nimetada teise klassi kuuluvat objekti või nimetada 

teise klassi objekte analoogia põhimõttel. Sõna (või väljendit) kasutatakse uudses 

sarnasuse või analoogia alusel ülekantud tähenduses. See on varjatud võrdlus. 

(Jartseva 1990: 296; Erelt, M., Erelt, T. & Ross, K. 1997: L45) 

Ülekantud tähenduse tekkimine keelelise metafoori puhul on kõigi 

keelekandjate ühise kogemuse väljendus ning tugineb keelekasutajate tajutavatele 
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sõna semantilistele võimalustele, järelikult sõltub kollektiivsest tunnetamisest. 

Kirjanduslik metafoor kajastab aga individuaalset maailmavaadet. See on 

subjektiivne ja juhuslik. Kirjanduslik metafoor on alati kontekstiga seotud ja 

erinevalt keelelisest metafoorist ei ole seda võimalik käsitleda kui iseseisvat 

keeleüksust. Keeleline metafoor on ka polüseemia allikas, kirjanduslikku 

metafoori käsitletakse üksikjuhtudena. Niisiis on keelelist ja kirjanduslikku 

metafoori võimalik teineteisega vastandada. Keelelist metafoori iseloomustavad 

üldtarvitatavus, anonüümsus, süsteemsus, taastekitamine ning kirjanduslikku 

metafoori individuaalsus, autorlus, juhuslikkus. (Trojanova 2003: 15−16) 

Käesolevas uurimistöös keskendub autor keelelise metafoori käsitlemisele. 

Keelelise metafoori uurimissuundi on tänapäeval mitmeid, metafoori on 

uuritud tõepoolest mitmekülgselt ja eri aspektidest lähtuvalt (Skljarevskaja 2004: 

9–14; Trojanova 2003: 16−17): 

1) semasioloogiline uurimissuund, mis uurib keelelise metafoori seemi 

ehk tähendusüksuste struktuuri, metafoorset tähendust kujundavaid 

semantilisi protsesse, lähteseemi ja metafoorse tähenduse 

korrelatsiooni, keelelise metafoori denotaadi spetsiifikat, metafooride 

tekkimise mehhanisme, konnotatiivseid elemente jne; 

2) leksikoloogiline uurimissuund, mis käsitleb metafoori erinevate 

leksikaal-semantiliste rühmade raames; 

3) lingvistiline uurimissuund, mis käsitleb metafoori morfoloogilisi, 

sõnamoodustuslikke ja süntaktilisi omadusi; 

4) lingvistilis-kirjanduslik uurimissuund, mis käsitleb metafoori kui 

stiilivahendit ja mille peamiseks uurimisobjektiks on kirjanduslik 

metafoor ja selle lingvistilised omadused; 

5) lingvistilis-stilistiline uurimissuund, kus vaadeldakse metafoori 

kasutamist stiilivahendina erinevates stiiliregistrites; 

6) ekspressioloogiline uurimissuund, mis käsitleb metafoori kui 

ekspressivsuse vahendit, kus kirjeldatakse metafoori ekspressiivseid 

omadusi; 

7) onomasioloogiline uurimissuund, kus vaadeldakse metafoori 

korrelatsiooni keeleväliste objektidega; 
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8) loogiline uurimissuund, mis käsitleb metafoori kognitiivse 

metafooriteooria valguses ja kus vaadeldakse kahe väärtuse 

vastastikust mõju: see on metafoori keskpunkt (uude nominatsiooni 

ülekantud tunnus) ja raam (metafoori kujunemisprotsessis osalevad 

uute denotaatide tunnused); 

9) gnoseoloogiline uurimissuund ehk metafoor kui tunnetamise vahend; 

10) psühholingvistiline uurimissuund, mis käsitleb metafoori kui 

assotsiatiivset mehhanismi kõne interpreteerimise ja mõistmise 

vaatenurgast; 

11) leksikograafiline suund, kus vaadeldakse leksikograafia teoreetilisi 

probleeme ja analüüsitakse sõnaraamatuid, kuidas piiritleda mõisteid 

ülekantud ja kujundlik, piltlik. 

Huvipakkuvamaid ja tänapäeval populaarsemaid uurimissuundi on 

kognitivislik metafooriteooria. Ülaltoodud uurimissuundade hulgas on seda 

nimetatud loogiliseks uurimissuunaks. 

Metafoorikognitivistika lipulaevadeks olid kaks teederajavat 

publikatsiooni: “Metaphor and Thought” (toim Andrew Ortony 1979), mille 

sissejuhatuses jagatakse raamatus esindatud seisukohad konstruktivistlikeks (st 

kognitivistlikeks) ja mittekonstruktivistlikeks (st traditsioonilisteks), ja “Metaphor 

We Live By” (G. Lakoff ja M. Johnson 1980), mis sai metafoorikesksete 

kognitivistide klassikaks (Krikmann 2003: 55). Kognitivistid rõhutavad, et 

metafoor pole kahe sõna või mõiste kitsas individuaalne suhe ega lihtsalt 

otsetähenduslike sõnade teistega – figuratiivsetega – asendamine, vaid täiesti 

süstemaatiline tava suhestada omavahel terveid mõisteregioone või 

kogemusdomeene teatavate struktureeritud informatsioonikimpude või -võrkude 

vahendusel. Tekkis kontseptuaalse metafoori (mõistemetafoori) mõiste. (Rohtlaan 

2006: 628) (Kontseptuaalse metafoori liigitamisest vt täpsemalt peatükis 2.3.) 

Pidades metafoore eelkõige mõtlemisega ja alles seejärel keelega seotuks, 

ei ole kognitiivses metafooriteoorias põhirõhk mitte keelel, vaid ülekandel, 

projitseeringul (mapping) (Õim 2006: 180).  
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Metafoor on oma olemuselt projektsioon ühest mõistedomeenist, 

allikvaldkonnast (A) teise, sihtvaldkonda (B). Näiteks kontseptuaalses metafooris 

POLIITIKA ON SÕDA on allikvaldkond sõda, sihtvaldkond poliitika. 

Mõistemetafooride puhul on oluline, et nn allikvaldkonna struktuur ja 

omadused kanduvad kas täielikult või osaliselt edasi ka sihtvaldkonda. Tegemist 

on G. Lakoffi ja M. Johnsoni esitatud kontseptsiooniga, mille järgi: 1) metafoor ei 

ole sõnade, vaid mõistete omadus, 2) metafoori eesmärgiks on mõistetest paremini 

aru saada ja mitte ainult kunstipärane või esteetiline väljendumine, 3) tihti ei 

rajane metafoor sarnasusel, 4) metafoori kasutavad igapäevaelus kõik inimesed, 5) 

metafoor ei ole liigne keeleline kaunistus, vaid inimmõtlemise ja arutlemise 

vältimatu protsess. (Rohtlaan 2006: 628−629) 

 

 

2.3. Keelelise metafoori liigitamise võimalusi 

 

Kuna metafoor on mitmetahuline nähtus ning sõltuvalt sellest, kuidas 

metafoori uurimisele lähenetakse, on võimalik metafoori liigitada mitmel erineval 

viisil. 

Üks levinumaid metafoori liigitamisvõimalusi on traditsiooniline 

liigitamine, kus käsitletakse metafoori kui varjatud võrdlust ning vaadeldakse, 

vastandatakse metafoori lähtealust ning objekti. Selline liigitamine tugineb 

assotsiatiivsetel seostel sarnasuse alusel (Novikov 1982: 198–200): 

1) välise sarnasuse alusel (vorm, värv, suurus), 

2) avaldatava mulje alusel, 

3) asukoha järgi ruumis, 

4) tegevuse, liikumise, iseloomu alusel, 

5) omaduse, tunnuse, hinnangulise struktuuri alusel, 

6) funktsiooni alusel. 

Metafoori liigitamisaluseks on võetud ka metafoori lähteobjekti. Tegemist 

on semiootilise liigitamisega (Moskvitin 1996: 105−106): 
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1) antropotsentriline (inimkeskne) metafoor või personifitseerimine (nt 

laisad lained), 

2) animalistlik (zoomorfne) metafoor (nt tuul ulub), 

3) masina-metafoor (nt kohtuaparaat). 

Vene keeleteaduses on levinud Arutjunova (1999: 346–370) metafoori 

tüpoloogia, mille aluseks on seos kahe metafoorifunktsiooni vahel – metafoori roll 

tänapäevakeeles ja metafoori süntaktiline funktsioon. 

Metafoor lähendab eri klassidesse kuuluvaid objekte. Selle olemust 

määratletakse kui kategooriate nihet. Metafoor tõrjub objekti kuuluvust sellesse 

klassi, millesse see peaks kuuluma, ja liidab kategooriaga, millesse see objekt ei 

saaks ratsionaalsetel alustel kuuluda. Metafoor kõrvutab ja vastandab objekte. 

Kuna vastandatava termini tähendus on ilmne, siis kõrvaldatakse see tavaliselt 

metafoorist. Näiteks Ваня (не мальчик, а) настоящая обезьянка; Enn (pole 

mees, vaid täielik) siga > Ta on siga. 

Vastastikune mõju kahe eri klassi objektide ja nende omaduste vahel 

määrab ära metafoori põhitunnuse – duaalsuse. Metafoori semantilisse struktuuri 

kuuluvad kaks komponenti: selle tähendus (metafoori aktuaalse subjekti tunnus) 

ja selle abisubjekti kujutlus. Kui kedagi nimetatakse karuks, siis noomen 

(nimetus) karu kuulub objektide klassi, aga mõned tunnused, mis sidestuvad antud 

klassiga (tugevus, sitkus, kohmakus, kompjalgsus jne), kuuluvad indiviidi 

(metafoori aktuaalse subjekti) juurde. Klassi kujutlus ja sellele iseloomulike 

tunnuste kogum aitavad avada metafoori subjekti olemust. Kujundlik metafoor 

täidab iseloomustavat funktsiooni ja on lauses tavaliselt predikaadi rollis. 

Noomeni positsioonis eelneb sageli kujundlikule metafoorile 

demonstratiivpronoomen, mis viitab eelnevale väitele. Näiteks Петр – 

настоящий крокодил. Этот крокодил готов всех проглотить ‘Pjotr on 

tõeline krokodill. See krokodill on valmis kõiki alla neelama.’ ; Liina on üks 

hädavares küll! See hädavares tekitab veel meile peavalu. Metafoorsete lausete 

nominalisatsioon (substantivatsioon), mille käigus metafoor siirdub noomeni 

positsiooni, tekitab nn genitiivse metafoori. Näiteks Зависть – это яд > яд 

зависти ‘kadedus on mürk > kadeduse mürk’. 
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Nii (esemete, nähtuste, tegevuste) nimetuste tähendused kui ka tunnuste 

tähistamine (nimetamine) võivad metafoorseteks muutuda. Mida deskriptiivsem ja 

laialivalguvam on sõna otsene tähendus, seda kergem on luua metafoorseid 

tähendusi. Metafoor ei välju konkreetse leksika piiridest. Sel juhul on metafoor 

nominatsiooni vahendiks. Metafoori teisene nominatiivne funktsioon on vajalik 

selleks, et luua esemete ja isikute klasside nimetusi. Semantiline protsess 

väljendub selles, et üks kujundlik (deskriptiivne) tähendus asendub teisega. 

Näiteks белок (яйца) ‘munavalge’ ja белок (глаза) ‘silmavalge’; (lambi) jalg, 

(voodi) jalg, (laua) jalg jne. Et vältida kahemõttelisust, siis on seda tüüpi 

metafooril teatud mikrokontekst. Kui metafoor tähistab eseme osa, siis selle 

juurde kuulub ka seletus ehk viide tervikule, näiteks дверная ручка ‘ukselink’; 

(selle) jõe suu. Nominatiivse metafoori abil luuakse ka isikute hüüdnimesid, mis 

seejärel võivad pärisnimeks muutuda (nt Rebane). Kui metafoor on oma 

nominatiivses funktsioonis kindlaks kujunenud (kinnistunud), siis see kaotab oma 

kujundlikkuse, näiteks горлышко бутылки ‘pudelikael’, лист (бумаги) ‘(paberi) 

leht’. Sel juhul on metafoor abivahendiks, mis võimaldab leida uusi nimetusi 

vana, juba olemasolevat leksikoni kasutades. 

Tunnuste tähistamise (nimetamise) puhul seisneb metafoorsus selles, et 

ühele objekti- või indiviidiklassile vastandatakse omadused ja tegevused, mis on 

iseloomulikud teisele objektiklassile või kuuluvad antud klassi teise aspekti 

juurde. Näiteks omadussõna острый / terav, otseses tähenduses iseloomustab 

lõikavaid ja torkivaid esemeid (острый нож /terav nuga, острая игла / terav 

nõel), metafoorses tähenduses on aga võimalikud sellised väljendid nagu острый 

ум / terav mõistus, острое словцо / terav sõna jne. Tegusõna ulguma (выть) 

tähistab otseses tähenduses koerte ja huntide ulgumist, metafoorses tähenduses on 

võimalik selline väljend nagu tuul ulub (ветер воет). Sellist tüüpi metafoor on 

sõnade polüseemia allikaks. 

Kui meeleliselt tajutavad tunnused omistatakse abstraktsetele ja vahetult 

mittevaadeldavatele objektidele, täidab metafoor tunnetuslikku (gnoseoloogilist) 

funktsiooni. See funktsioon moodustab sekundaarsete predikaatide valdkonna 

(adjektiivid ja verbid), mis iseloomustab objektiväliseid olemusi. Nende 

sekundaarsete predikaatide omadused tõstetakse esile analoogselt vastuvõtuvõime 
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jõukohaste tunnustega, mis iseloomustavad füüsilisi esemeid ja vaadeldavaid 

nähtusi. Sellist tüüpi metafoor aitab luua nn nähtamatu maailma leksikat, st sellist 

sõnavara, mis käsitleb inimese vaimset alget, sisemaailma, käitumismudeleid, 

kõlbelisi omadusi, vaimset seisundit, emotsioone, käitumist. Inimest saab 

iseloomustada selliste füüsiliste tunnustega nagu горячий ‘äge’ (eesti keeles nt 

tulipea) ja холодный ‘külm või ükskõikne (inimene)’, мягкий ‘pehme või tasane 

(iseloom)’ ja твёрдый ‘tugev või kindel (iseloom)’, лёгкий ‘lahe (iseloom)’ ja 

тяжёлый ‘raske (iseloom)’, глубокий ‘sügav (uni)’ ja поверхностный 

‘pinnalised (teadmised)’ jpm. Sellist tüüpi metafooride aluseks on tavaliselt 

analoogia. 

Keelelise metafoori puhul võib eristada järgmisi põhiliike: 

1) K u j u n d l i k  metafoor – identifitseeriv (omab palju tunnuseid, 

deskriptiivne) tähendus muutub predikatiivseks (iseloomustavaks); 

arendab keele sünonüümseid vahendeid. 

2) N o m i n a t i i v n e  metafoor (nimetuse ülekanne) – üks deskriptiivne 

tähendus asendub teisega; on homonüümia allikas. 

3) K o g n i t i i v n e  metafoor – nihe predikaatide (adjektiivide ja verbide) 

seostatavuses; loob polüseemiat. 

4) G e n e r a l i s e e r i v  ( ü l d i s t a v )  metafoor – kognitiivse metafoori 

lõpptulemus; sõna tähenduses kaovad loogilised piirid, tekivad 

üldisema tähendusega predikaadid. 

Metafoor kaob aja jooksul: selle tähendus ühtlustub standardse semantika 

seaduste kohaselt. Metafoori olemus (selle duaalsus) ei täida lause 

põhikomponentide (subjekt ja predikaat) esmaseid kommunikatiivseid eesmärke. 

Objektile osutamiseks on metafoor liiga subjektiivne. Edastavat informatsiooni 

sisaldava predikaadi jaoks on metafoor liiga ebamäärane ja heterogeenne. 

Sellepärast ei kasutata metafoori kõikides keele alaliikides (nt majanduslik ja 

juriidiline diskursus, seadused, instruktsioonid, reeglid). Metafoori ei kasutata, kui 

soovitakse saada täpset ja ühemõttelist informatsiooni. Metafoori kasutatakse, kui 

keeles, kõnes sisaldub ekspressiivne-emotsionaalne ja esteetiline aspekt. 

Metafoori üheks eesmärgiks on mõjutada kuulaja tundeid ja kujutlusvõimet. 

(Arutjunova 1999: 346–370) 
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Srukturaal-semantilises tüpoloogias on metafoori liigitatud lähtudes lähte- 

ja sihtobjekti korrelatsioonist (Gak 1988: 13–26): 

A. täielik tähendusülekanne – ülekantud tähendus ei erine struktuuri 

poolest lähteobjektist: 

1) kahepoolne metafoor (nt pea – kuppel), 

2) ühepoolne semasioloogiline (sõnapõhine) metafoor, kusjuures 

ülekantud tähendusest saab ainus objekti nimetus (nt lauajalg), 

3) ühepoolne onamasioloogiline (mõistepõhine) metafoor, 

tähendusülekande läbi teinud sõna ei seostu enam ühegi teise 

tähendusega (nt волынить ‘looderdama’ < волынка ‘torupill’, ülek 

‘venitamine’). 

B. osaline tähendusülekanne, millega kaasnevad muudatused leksikaalse 

üksuse struktuuris (nt зуб ‘hammas’ – зубец вилки ‘kahvlihark’). 

Kuna käesolevas magistritöös pöörab töö autor tähelepanu 

tähendusülekannete nii lähteobjektile (või -valdkonnale) kui ka sihtobjektile  

(-valdkonnale) ning nende vastastikusele seosele, siis pakub huvi liigitamine, 

milles eristatakse metafoori semantilisi tüüpe lähteobjekti ja ülekantud tähenduse 

seose järgi. Tähendusülekande aluseks võib olla teatud denotaadi omadus, kuid 

mõnikord võib lähteobjekti (-valdkonna) tunnus ülekantud tähendusest kaduda 

ehk omadus võib ülekandeprotsessi käigus transformeeruda. Tuleb pöörata 

tähelepanu metafoori aluseks oleva semantilise elemendi diferentsusele. 

Lähteobjekti (-valdkonna) tunnuse säilimise/transformeerumise alusel võib 

liigitada metafoori järgmiselt (Skljarevskaja 2004: 51−69): 

1) motivatiivne keeleline metafoor – tähendusülekandes osalev 

semantiline element seob selgelt metafoorse tähenduse 

lähtetähendusega (nt karu ‘suure ja tugeva inimese kohta’ < suur ja 

tugev karu), 

2) sünkreetiline keeleline metafoor – moodustub erinevate tunnetuslike 

tajumisprotsesside segunemise tulemusena (nt pehme padi – pehme 

hääl akustiline aisting asendub puuteaistinguga), 

3) assotsiatiivne keeleline metafoor, mis põhineb analoogial mis tahes 

tegelikkuse objektide vahel ja mida omakorda võib liigitada: 
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a) tunnuslik-assotsiatiivseks metafooriks – mis tuvastab tunnuse või 

tunnuste ahela, mida pole otseses tähenduses, mis on aga seotud 

detonaadiga assotsiatsiooni abil (nt ta/see on tõeline nuhtlus), 

b) psühholoogilis-assotsiatiivseks metafooriks – ülekande aluseks 

olev semantiline element (metafoori sümbol) kujutab endast 

amorfset semantilist moodustist, mis kajastab loogilise mõtlemise 

kulgu (nt sl tropp ‘rumal ja ebameeldiv inimene’). 

Kontseptuaalse metafoori käsitluse puhul kasutatakse tüpoloogias 

püsinäiteid. Niisugused kontseptuaalsed metafoorid (mõistemetafoorid) kasutavad 

süstemaatiliselt ühe tunnetusvaldkonna kogemust (näiteks TEEKOND) teise 

valdkonna kogemuse (näiteks ELU) kontseptualiseerimiseks. 

1) AEG ON RUUM – s.o tava mõelda ja kõnelda ajast ruumi 

kategooriates ja terminites (nt homne on ees, eilne taga); 

2) orientatsioonilised metafoorid nagu ROHKEM ON ÜLES, mis 

tulenevad kogemusest mitmesuguste hunnikute ja kuhjade, vedeliku 

hulga ja nivoo vahekorra jms suhtes ja ÕNNELIK ON ÜLES, KURB 

ON ALLA, mille aluseks on korrelatsioon inimese meeleolu ja 

somaatilise välimuse (rüht, pea ja jäsemete asend, miimika jne) vahel; 

3) ELU ON TEEKOND – võimaldab rääkida elust ja armastusest, 

abielust jms teekonna terminites; 

4) Konteineri metafoor, mis on universaalse esinemisega ja kujutab 

anuma ja selles paikneva objekti suhet, näiteks asuvad indiviidid 

ühiskonna, tunded hinge, ideed ja teadmised mõistuse konteineris jne. 

(Krikmann 2003: 56-57; Rohtlaan 2006: 628) 

Metafoori liigitamise võimalusi on mitmeid, nii nagu on ka mitmeid 

võimalusi metafoori tekkepõhjuste, -protsesside ja tähenduste uurimiseks ja 

analüüsimiseks. Järgmises peatükis käsitleb töö autor koolinoorte kõnepruugis 

toimuvaid tähendusülekandeprotsesse. 
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3. Leksikaal-semantiline sõnavara täiendamise viis 
noorte kõnekeeles ja slängis 

 

Selles peatükis on lähema vaatluse all, kuidas toimub 

metaforisatsiooniprotsess noorte kõnekeeles ja slängis, kuidas on võimalik 

liigitada tähendusülekandeid slängi ja kõnekeele sõnavara analüüsimisel, kuidas ja 

mille alusel jaotada analüüsitavat materjali, missuguseid tähendusrühmi on 

otstarbekas noorte kõnekeeles ja slängis tähendusülekannete uurimisel vaadelda 

ning mis on metafoori kasutamise seaduspärasused noorte keeles. Peatükis on 

kasutatud Tartu ja Joensuu koolinoorte sõnavaranäiteid. 

 

 

3.1. Metafoor noorte kõnekeeles ja slängis 

 

Noorte kõnekeele ja slängi sõnavara sisaldab hulgaliselt 

mitmetähenduslike sõnu ja väljendeid, mis ühiskeeles on ühe tähendusega ning 

slängis omandavad hoopis teise tähenduse. Metafoor on üks levinumaid 

slängisõnavara täiendamise viise. Metafoori kõnekeeles ja slängis mõistame kui 

oma moodi laenu, omapärast semantilist eksotismi, mis eksisteerib tavapäraste ja 

neutraalsete nominatsioonide hulgas. Sellise laenamise puhul ei ole tegemist sõna 

või tähenduse, vaid kujundi (kujundpildi) laenamisega oma keele üldkasutatavast 

ja üldarusaadavast leksikaal-semantilisest süsteemist. Toimub lähteobjekti või -

valdkonna omaduste, tunnuste osaline või täielik ümbermõtestamine, kusjuures 

mõjutatult või mõjutamata läheteobjektist omandab sihtobjekt või -valdkond 

teatud ekspressiivsuse, hinnangulisuse. Tekkinud mõiste kuulub ühe sotsiaalse 

rühma sõnavarasse, on seotud kontekstiga ning sellest saavad aru nii rääkija kui 

ka kuulaja. Selline metafoor sulandub süsteemi, mis ei vasta üldtunnustatud 

keelenormidele, on taotluslikult konspiratiivne, kuid samas arusaadav ka teistele 

keelekandjatele. Selleks, et mõista nn laenu, eksortismi hinnangulist 

ekspressiooni, peab teadma selle tähendust ja selleks, et tunnetada kõne- või 

slängikeelse metafoori ilmekust, tuleb aru saada selle kujundlikkusest. 
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Vaadeldes kõne- ja slängikeelse metafoori tekkimist, tuleb arvestada 

keelevälist tegelikkust ja keelelisi tegureid. Slängitähenduse tekkimine on 

semantiliselt motiveeritud. 

Slängikeelse metaforisatsiooni (tähendusülekande) baasmudel on 

“kõrvutamatu kõrvutamine” (Himik 2000: 88). See on sekundaarse nominatsiooni 

e metafoorse tähenduse kokkupuude kujundliku prototüübi primaarse semantikaga 

(tähendusega). Näiteks крыша ‘katus’> ехать ‘sõitma’> крыша поехала ‘katus 

sõidab’. Katus on stabiilsuse ja kindluse freim (ing frame), sõitma on 

dünaamilisuse modifikaator (Telija 1996: 249). Või näiteks keel komistab, keel 

kui kehaosa, elund eksisteerib vaid koos elusolendiga, komistama on iseseisva 

üksuse liikumise tagajärg. Võrdlusaluse ja -objekti vastuolulisus põhjustab selle, 

et modifikaator lõhub freimi ja tekib ühendamatute komponentide ekspressioon. 

Metafoorse võrdluse prototüüpideks valitakse teatud sümbolid, teatud 

rühmakogemuse kaudu omandatud kollektiivse ettekujutuse etalone, mis seovad 

tuletatud nominatsiooni ja lähtesõna (Himik 2000: 88). “Kõrvutamatu 

kõrvutamine” väljendub ka selles, et nii eesti, soome kui ka vene koolinoored 

muudavad sageli sõnade tähendust vastupidiseks (nt ee sl eit ‘tüdruk’, sm sl muija 

‘vananaine, eit’ tüdruku või noore naise tähenduses, vn sl старуха ‘vana naine, 

eit’ tüdruku tähenduses). 

Iga metafoor eeldab freimi ja modifikaatori olemasolu. Mida töö autor 

mõistab terminite freim ja modifikaator all? M o d i f i k a a t o r  (ladina modificare 

‘välja mõõtma’) on modifikatsiooni, muutmise vahend (nt lapp ‘nägu’ – näo 

nimetamisel võrdluse modifikaatoriks on ese lapp). F r e i m  (ing frame ‘raam’) on 

baas/tüüpsisu, millele lisatakse teatud modifikaator, ning modifikaatori mõjul sisu 

transformeerub (nt jalgratas + vokk = vokk ‘jalgratas’). Järgnevas 

tähendusülekande näites on olulised ka mõisted denotaat ja seem. D e n o t a a t  

(ladina denotat ‘tähistatav’) on sõna mõisteline sisu, sõna semantika põhiosa ilma 

stiililise värvinguta; denotatiivne tähendus on sõna sisu põhiline, loogiline osa. 

S e e m  on põhiline tähenduslik üksus ehk elementaartähendus (nt vanapoiss 

lekseemi seemid on meessoost, vallaline, lõbus …). 

Metaforisatsioon on seotud mitte kogu sõna ja selle tähenduse, vaid sõna 

ja selle tähenduse osade (helilise kesta ja kujundi) laenamisega. Kasutades sõna 
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pööning pea tähenduses, laenab kõneleja üldkasutatavast leksikaal-semantilisest 

süsteemist sõna pööning diferentsiaalsed lähteseemid, mis täidavad 

võrdlusmodifikaatori funktsiooni ning sobivad sisuliselt kirjeldamaks uut 

nominatsiooni. Lähteseemideks on selle näite puhul ‘see, mis asub üleval’ ja ‘see, 

mis tavaliselt on tühi’. Niimoodi freimi pea denotatiivsele tähendusele lisandub 

kujundlikkus, hinnanguline konnotatiivne element (vt joon 1). Toimub 

nominatsiooni taandumine ning tekivad võimalused kommunikatsiooni eetiliste ja 

esteetiliste efektide loomiseks. Õnnestunud tähendusülekande pant seisneb mitte 

ainult tabava võrdlusobjekti valikus, vaid ka selles, et võrdlusobjekt oleks 

kuulajale tuntud, st kujund peab pärinema üldarusaadavast allikast. (Himik 2000: 

88) 

 

Joon 1. 

 

Noorte slängis on metafooril sekundaarse nominatsiooni funktsioon 

(nominatsiooni taandumine) ehk objektile, nähtusele või tegevusele omistatakse 

uus nimetus isegi siis, kui kodifitseeritud keeles on selle objekti, nähtuse või 

tegevuse jaoks nimetus juba olemas (Romanov 2004: 109). Selline nominatsiooni 

taandumise võte täidab mitte ainult praktilise nominatsiooni eesmärke, vaid on ka 

iseseisev ideoloogiline põhimõte, keele mängulisuse näide ning ka stiilivõte 

(Himik 2000: 89). Sekundaarse nominatsiooni protsess noorte slängis toimub 

tavaliselt sellistes leksikaal-semantilistes rühmades, mis on noorte huviorbiidis 
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ning annab võimaluse eneseväljendamiseks. Enesekehtestamine sotsiaalses 

rühmas on noorte slängikasutuse üks peamisi põhjuseid. Spetsiifiline 

maailmavaade, oma arvamuse omamine ja selle välja ütlemine verbaal-

assotsiatiivses diapasoonis on noortele omane. See ei tähenda aga, et 

slängikõnelejad saaksid maailmaasjadest teisiti aru. Grupisisene allkeele kasutus 

on igati pragmaatiline ja metafoor on üks slängi funktsioonide (vt ptk 1.4) 

rakendumise vahendeid. 

Võib arvata, et slängikeelne metaforisatsioon ei erine metafoori tekkimise 

protsessist ühiskeeles: võrdlussubjekti freim transformeerub valitud modifikaatori 

abil. Erinevus aga seisneb modifikaatori valikus, kuidas modifikaator 

transformeerib lähteobjekti freimi ning missugused täiendavad sisulised 

muudatused toimuvad sihtobjektis. Igasuguse metafoorse nominatsiooni 

eritunnuseks on rõhutatud emotsionaalsus. Metafoorse nominatsiooni erisus 

tuleneb modifikaatori valikust. Siinkohal tuleb arvestada, kuidas valitakse 

võrdlusalus ehk modifikaator. Selle valiku juures on olulised slängisõnadele ja  

-väljenditele tüüpilised ekspressiivsuse väljendamise viisid (Himik 200: 114–

128): 

1) stiili madaldumine ehk pejoratiivsus ja vulgaarsus 

Sõnade ja väljendite pejoratiivsus ja vulgaarsus saavutatakse tavalise 

tähendusülekandega “ülevalt alla”, nt inimene – loom (ee sl lehm, sm 

sl narttu, vn sl корова ‘naine’), inimene – ese (ee sl juhe, sm sl 

palikka, vn sl тормоз ‘rumal inimene’), keeruline mõiste – lihtne 

mõiste (ee sl tõmbama, sm sl kääntää > sm ‘pöörata, keerata’, vn sl 

таскать < vn ‘kandma, tirima’ ‘varastama’), üldtunnustatud 

neutraalne nominatsioon – pejoratiivne nominatsioon (ee sl viisud, sm 

sl virsut, vn sl гавнодавы ‘jalanõud’) jne. Sellise tähendusülekande 

tähtsaim tingimus on ootamatu ja paradoksaalne võrdlusalus (nt ee sl 

kopsurohi, sm sl syöpäkääryle < sm syöpä ‘vähk’ + kääryle ‘rull, 

rulaad’, ee sl раковая палочка ‘sigaret’), mille abil sihtobjekt 

omandab täiendava emotsionaalse värvingu isegi siis, kui sõna on juba 

oma tähenduselt negatiivse alatooniga (nt ‘valetama’ ee sl sitta ajama, 

paska ajama, möga ajama, ila ajama, türa panema, segast peksma, 
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tõmblema jne, sm sl kusettaa, puhua paskaa, kusta silmään, viilata 

linssiin jne, vn sl вешать лапшу, компостировать мозги, пудрить 

мозги, заливать, мазать jne). Halvustatakse paljusid ühiskondlikke 

väärtusi, nt töötamist (ee sl orjama, hoorama, möllama, prüükareid 

tühjendama, rulli karku ajama jne, vn sl вкалывать, пахать, 

потеть, карячиться jne). Selliste metafooridega püütakse 

demonstreerida näilist ükskõiksust, pilget. 

2) intensiivistamine ehk ekspressioon ja afektatsioon 

Intensiivistamine ja afektsioon on tingitud keskkonnast, noorte 

omavahelistest suhetest, konkurentsist, enda vastandamisest 

ümbritsevale maailmale. Nt ee sl tina panema, lammutama, nottima, 

lakkuma, läbutama, sm sl naukkailla, kännätä, hitsata, tanakata, vn sl 

поддавать, бухать, хлебать, убираться) 

3) pilkamine ja iroonia 

Slängikeelse metafoori huumor on spetsiifiline ning selle diapasoon on 

lai – süütust naljatlemisest (nt ee sl kuule roos nelgi siit minema või 

muidu saad sinilille silma alla ‘mine ära!, kao!’, toonekure vaenlased 

‘rasestumisvastased vahendid’, megaaju ‘rumal õpilane’ sm sl 

matkustaa kosmokseen ‘olema purjus’, jätevesilaitoksen 

paikallistoimisto ‘WC’, vn sl приватезировать ‘varastama’) 

pahatahtliku pilkamiseni (nt ee sl abordijäänus ‘rumal inimene’, sm sl 

rääkyvä sinappitykki ‘väike laps’, lhatiski ‘paks inimene, vn sl ссать 

‘kartma’, мозгоёб ‘õpetaja’). Pilkamine ja iroonia näitavad, kui tinglik 

on subkultuur ja selle allkeel. 

4) mänguline imitatsioon 

Mänguline imitatsioon on tihedalt seotud pilkamise ja iroonia 

kasutamisega slängis, kuid väljendub erilises koomilises lähenemises 

asjadele, nähtustele, tegevustele. See on n-ö elu paroodia. Eriti palju 

sellist sorti ekspressiivsust kohtab kurjategijate argoos, mille kaudu 

sõnad ja väljendid jõuavad ka noorte slängi (ee sl laenama, vn sl 

брать в долг ‘varastama’; ee sl võsavillem, sm sl sinivuokko < sm 

‘sinilill’, vn sl фараон ‘politseinik’). 
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5) romantiseerimine ja ilustamine 

Romantiseerimise ja ilustamise võtet kasutatakse selliste 

nominatsioonide puhul, mis on n-ö südamelähedased, väärtuslikud (või 

mida arvatakse olevat väärtuslikud). Metafoorid peavad olema mingil 

määral salapärasuse looriga kaetud. Noorte slängis on ilustamist vähe, 

nt ee sl anakonda, dünamiit, ratsanik, sm sl aarre, taikasauva, vn sl 

красный богатырь, копьё ‘mehe suguelund’). 

Missugused on veel slängikeelsele metafoorile iseloomulikud seigad? 

Slängikeelse metafoori üheks põhitunnuseks on antropotsentrilisus 

(Romanov 2004: 110). Metafoori antropotsentrilisus väljendub selles, et 

metafoorialuse ehk lähteobjekti või -valdkonna valik on seotud inimese võimega 

projitseerida uusi objekte, nähtusi ja tegevusi iseendale, tajuda asju inimese 

sarnasena (Jumal lõi inimese oma näo järgi) ning näha asju ruumiliselt tajutavate 

objektidena. Antropotsentrilisus kehtib ka siis, kui tegemist on millegagi reaalselt 

mõõdetamatuga. Selline projitseerimine muudab mõisted inimestele 

ligipääsetavamaks, arusaadavamaks, kombatavamaks, reaalsemaks, tegelikumaks. 

Tegusõnade antropotsentriline metaforisatsioon väljendub nt sellistes ülekannetes 

(loomulik tegevus > sotsiaalne tegevus) nagu ee seebitama ‘vastassugupoole 

suhtes aktiivselt käituma’, vn заливать ja sm kusettaa ‘valetama’. 

Slängis on võimalik eksotismi ja metafoori lähenemine. Mõningatel 

juhtudel mõiste ülekanne ühest rahvuslikust allkeelest (kitsamalt slängisüsteemist) 

teise toimub mitte sõna, vaid tähenduse ja kujutluspildi laenamise kaudu. Samas 

uus nominatsioon võõrapärase kujundpildi jaoks võetakse ka oma keele leksikast. 

(Himik 2000: 90) Nt vn лось ‘põder’ < ee sl põder ‘soomlane’, ee esivanem ‘ema, 

isa’ < vn sl предок ‘lapsevanem’. Siiski uuritavas sõnavaras on rohkem eksotisme 

otselaenude või oma keelde mugandatud laenude näol. 

Slängikeelsele metafoorile on iseloomulik sõna tähenduse sünkreetiline 

transformeerumine, mille tulemusel ühenduvad tuletatud sõna sisus erinevad 

tähendused ja sõna sisu muutub hinnangulisemaks. Metaforisatsiooni protsessiga 

(kujundlik) kaasneb metonüümiline ülekanne (ruumiline). Metonüümia rõhutab 

sõna sisu diferentsust, lisab sõna sisule isikupära ning metafoor lisab sõnale 

kujundlikkust ja hinnangulisust. (Arutjunova 1998: 348–351) Nt õpilased 
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kasutavad nii otsest (nt ee sl rasv, sm sl ihra ‘(looma)rasv’, vn жирный ‘rasvane’ 

paksu inimese tähenduses) kui ka peidetud (nt kaklemise kohta öeldakse ee 

slängis hullama, kisklema, tümaks tegema, sm slängis hakata ‘raiuda, hakkida, 

taguda’, myllyttää ‘jahvatada’, käsitellä väkivalloin palloa ‘palliga vägivaldselt 

ümber käia’ ja vn slängis махаться ‘vehkima, vehklema’) tähendusülekannet. 

Metonüümilistele ja metafoorsetele ülekannetele slängis on iseloomulik 

tuletatud mõiste tähendusvälja laienemine võrreldes lähtesõna tähendusega. See 

on tähenduse ülekanne kvantiteedisuhte alusel ehk sünekdohh. Nt ee sl kannad 

‘jalanõud’, sm sl poljin ‘pedaal’ jalgratta tähenduses ja vn sl костыль ‘kark’ vana 

mehe tähenduses. Harvemini esineb tähendusülekannet, millega kaasneb 

tähendusvälja kitsenemine, nt slängis ee vedelik ‘õlu’, vn влага ‘alkohoolne jook’, 

sm neste ‘alkohol’. 

Kõige sagedamini esinevad tähendusülekanded neljal erineval viisil: 

1) elusolendi mingid tunnused kantakse üle elutule objektile (nt ee sl äpu 

‘viinapudel’, sm poika ‘poiss’ slängis viinapudeli tähenduses ja vn sl 

ковбоец ‘mehe suguelund’ < ing cowboy ‘kauboi’); 

2) elutu objekti omadused kantakse üle elusolendile (nt ee sl tünn ‘paks 

inimene’, sm sl pallo ‘paks inimene’ ja vn sl шпала ‘rööbas’ pika 

inimese tähenduses); 

3) elutu objekti tunnused ühendatakse teise elutu objektiga (nt ee sl paber 

‘raha’, sm reikä ‘auk’ slängis naise suguelundi tähenduses ja vn sl 

капуста ‘kapsas’ raha tähenduses); 

4) ühe elusolendi tunnused kantakse üle teisele elusolendile (nt ee sl tibu 

‘tüdruk’, sm sl lehmä ‘tüdruk’ ja vn sl коза või каза ‘kits’ tüdruku 

tähenduses). 

Viimases rühmas esineb sageli zoomorfisme. Zoomorfisme kasutatakse nii 

inimeste kui ka elutute objektide tähistamiseks. Nii eesti, soome kui ka vene 

koolinoorte slängisõnavaras leidub zoomorfisme rohkesti. Nt rumala inimese 

kohta öeldaks ee sl jänes, sm sl apina ‘ahv’, ee sl козёл ‘sokk’, lõbutüdruk on ee 

sl lind, sm sl narttu ‘emane’ ja vn sl бабочка ‘liblikas’ jt. 

Metafoorsed sõnad ja väljendid (nt paksu inimest nimetatakse eesti slängis 

laev või teerull või tünn, soome slängis tankki ‘tank’, vene slängis бочка ‘tünn’), 
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eufemismid (nt ee sl joomar ‘joodik’, tutt ‘naise suguelund’, sm sl toimisto 

‘büroo’ WC kohta, vn sl студить ‘jahutama’ varastamise kohta), düsfemismid 

(nt ee sl udarad ‘rinnad’, sm sl läski ‘pekk’ või lihatiski ‘lihalett’ paksu inimese 

tähenduses, vn sl тормозить ‘pidurdama’ rumala käitumise kohta), 

deskriptiivsed sõnad (nt ee sl kisklema, kiskuma ‘kaklema’, suitsetamise kohta 

öeldakse sm sl sauhutella ‘suitseda’ või käryttää ‘kõrbehaisu ajada’ või pössytellä 

‘läbipaistmatu, tiheda pilvena suitseda, tossata’, vn sl бухать ‘põmmutama’ 

alkoholi joomise kohta ja опора ‘tugi’ jalanõude tähenduses) on õpilasslängile 

iseloomulikud. Leidub ka lastekeelseid sõnu (nt mehe suguelundi kohta öeldakse 

ee sl noku, sm sl kikkeli, vn slängis попа ‘pepu’). 

Õpilased harrastavad sõnade tähenduste “peitmist” (kodeerimine). 

Petmiseks kasutatakse igasuguseid keelelisi vahendeid: 

- perifraas ehk ümberütlus, s.o mitmesõnaline väljend või kaudu 

kirjeldav liitsõna (nt eesti koolinoorte sõnavaras purjus asemel 

antikaine, soome õpilastel tantsima asemel nostaa polvee pro nostaa 

polvea ‘põlve tõsta’ ja vene õpilastel дёргаться ‘tõmblema’); 

- üldisem või ebamäärasem sõna täpse otseütleva asemel (nt käimla 

asemel hea koht, sm sl juoda alkoholia ‘juua alkoholi’ asemel ottaa 

ainetta ‘ainet võtta’, vn sl гомосексуалист ‘homoseksualist’ asemel 

озабоченный ‘murelik’); 

- võõrsõna omasõna asemel (nt ee sl peenis, ekskremendid, sm sl seksata 

‘seksuaalvahekorras olema’, vn sl direktorit nimetatakse шеф’iks 

‘šeff’); 

- lühend (nt ee sl p… või pee ‘tagumik’, sm sl s-s-s-s-s ‘seksida’, vn sl 

х… ‘mehe suguelund’); 

- moonutus (sl pelts, pelta, peller pro peldik, sm sl mukku pro mulkku 

‘mehe suguelund’, vn sl орезервуар < pr au revoir ‘hüvastijätt’). 

Sageli üldistatakse slängis pärisnimesid mingi tunnuse alusel. 

Üldistatakse: 

- kirjanduslike tegelaste ning TV-saadete ja -sarjade nimesid (nt ee sl 

pokud suvaliste inimeste tähenduses, kääbik ‘lühike inimene’, äpu 

‘nõrk, saamatu inimene’, superman ‘suur, tugev’, paksu suure inimese 
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kohta sm sl pontso või bonzo [koer Bontso on ühe koomiksi 

peategelane] ja vn sl колобок ‘kakuke’); 

- oma- ja naaberrahvaste ees- ja perekonnanimesid (nt ee sl pekka või 

Pekkanen ‘soomlane’, georg ‘homo’, sm sl klaus ‘pikk inimene’, 

paavo või pertti ‘rumal inimene’, kekkonen ‘paks inimene’, vn sl sven 

‘rumal õpilane’, denis ‘paks inimene’); 

- omakeelseid eesnimesid (nt ee sl vello ‘poiss’, sm sl jannu ‘poiss’ ja 

vn sl klava ‘tüdruk’); 

- kaubamärkide nimetusi (nt ee sl gorba ‘viin’ ja vn sl рибоки 

‘jooksukingad’ jt; soome koolinoortel ei esinenud). 

Õpilaste sõnavaras leidub termineid, millele slängis on antud oma 

tähendus (nt ee sl nikotiin ‘sigaret’ ja sm sl imbesilli ‘imbetsill’ rumala inimese 

tähenduses või anorektikko ‘kõhn inimene’ ning vn sl дебил ‘rumal õpilane’). 

Eesti ja soome õpilased täiendavad oma slängisõnavara uute liitsõnadega. 

Liitsõnade loomises on tähtis, et sõnad oleksid afektiivse iseloomuga, kirjeldaksid 

objekti täpselt, samas humoorikalt või irooniliselt. Sageli viitavad liitsõnad 

kirjeldatava objekti, nähtuse teatud tunnustele, funktsioonidele jms. Näiteks, ee sl 

peaparandus ‘alkohol’, ee sl kondimootor ‘jalgratas’ ja sm sl viinapudel on 

perjantaipullo ‘reedene pudel’, sm sl rinnahoidja on munkkipidikkeet < munkki 

‘pontšik’ ja pidike ‘pide, kinniti; klamber; haak’. Paljud liitsõnad omavad 

halvustavat alatooni (nt ee sl kusemeri ‘WC’ ja sm sl rahapillu < raha ja pillu 

‘häbe’ või iltaheili < ilta ‘õhtu’ ja hailua ‘kõikuda; hõljuda’ lõbutüdruku 

tähenduses). Liitsõnade hulk soome ja eesti koolinoorte sõnavaras on 

märkimisväärselt suur. Vene koolinoored moodustavad liitsõnu harva ja tavaliselt 

need on pejoratiivsed (nt vn sl говноступы < говно ‘väljaheide’ ja ступать 

‘astuma’ suurte ja mitte eriti ilusate jalanõude tähenduses). 

Koolinoored leiutavad uusi fraase ja sõnaühendeid, mis erinevad ühiskeele 

tavafraasidest ja sõnaühenditest ennekõike afektiivsustaseme poolest. Slängi 

sõnaühendid on sageli väga atraktiivsed, tavaliselt on nad oma iseloomu poolest 

metafoorsed. Näiteks, eesti õpilased ütlevad gravitatsiooni jõud on tugev või segi 

nagu zilli uks purjus inimese kohta, kes ei püsi jalul ja soome koolinoorte slängis 

bongata kissoja [< sm ühisslängis bongata on punkte koguda < rts poäng ‘punkt’ 
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ja kissa ‘tüdruk’] tähendab tüdrukute vaatamist, tüdrukutele külge löömist. 

Tabusõnadele leitakse nutikaid ümberütlemisi (nt ee sl kalu toitma ‘oksendama’, 

sm sl kaupassa oli koululaisten taskualennus ‘poes oli õpilaste taskuallahindlus’ 

varastamise tähenduses ja vn sl фарш метать ‘hakkliha pilduma, heitma’ 

oksendamise tähenduses). Vene õpilastel on vähem pikemaid fraase kui eesti ja 

soome õpilastel. 

Slängis vajatakse hädasti huumorimeelt (mänguline funktsioon). Huumor 

aitab vältida piinlikke olukordi ja leida sobiv väljend tabusõna asemele. Kõrge ja 

madala kõrvutamine on slängis tuttav vahend (nt ee sl püramiid ‘viinapudel’, sm 

sl jätti ‘hiiglane’ suure ja tugeva kohta ja vn sl бабочка ‘liblikas’ lõbutüdruku 

kohta). Kõige parem huumor on taibukalt irooniline, see ei pruugi olla lömastav 

(nt ee sl iivet tõstma ‘seksuaalvahekorras olema’, sm sl puhua norjaa ‘norra keelt 

rääkida’ oksendamise tähenduses ja vn sl мохнатиться [< мохнатый ‘karvane’] 

‘seksuaalvahekorras olema’). Aja jooksul kaotavad parimadki sõnad oma 

mahlakuse, iroonia muutub pilkeks või neutraliseerub. 

Pürgimus pejoratiivsuse poole on õpilaste slängis üldine: moodustatakse 

julgeid rinnastusi (nt ee sl vedelaks lööma ‘kartma’, sm sl perseet olalle ‘olla 

purjus’ ja vn sl стоять на рогах ‘sarvedel seisma’ ehk purjus olema), 

kasutatakse võllanalju (nt ee sl kaks konti ja kusehais ‘kõhn inimene’, sm sl 

tuhkaluukku ‘tuhaluuk’ homoseksualisti kohta ja vn sl хроник [< хронический 

‘krooniline’] ‘nõrk inimene’). Joensuu koolinoored kasutavad oma tunnete 

rõhutamiseks sõimusõnu (nt sm sl natsi saatana ‘nats’, vitun mummi ‘vana 

naine’). Vene koolinoorte sõnavaras esineb on täheldatud kõige rohkem tabu- ja 

sõimusõnu. Neist tuletatakse uusi slängisõnu, mida kasutatakse argipäevases 

kõnes sageli (nt ee sl türakott ‘homo’, sm sl vittumainen ‘väga halb, kõlvatu asi’ 

ja vn sl съебаться ‘ära minema’). 

Nii eesti, soome kui ka vene koolinoored kasutavad väga vähe murdesõnu. 

Tavaliselt õpilased ei teagi, et sõna pärineb murdest. Teatud murdesõna levib 

kõnekeelde ja õpilased võtavad selle sealt oma kõnepruuki. (Happonen 1999: 

138–140). 

Metafoorid võivad olla nii kujundlikud kui ka nominatiivsed, samas aga 

säilib mingil määral ekspressiivne tähendus. Nt vn sl “Ty kuda, martyška, bez 
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očeredi lezeš?” (martyška ‘ahvipärdik’ on kujundlik metafoor inetu inimese 

kohta) ja ee sl “Noh, see Ats on nüt küll üks megaajau!” (megaaju kujundlik 

metafoor rumala õpilase kohta); vn sl byčok ‘suitsukoni’ (nominatiivne metafoor) 

ja ee sl kõrs ‘suitsukoni’ (samuti nominatiivne metafoor). Metafoor kaldub slängis 

ja kõnekeeles teisenema. On võimalik esile tuua metafoori kolm funktsionaalset 

alaliiki: a) pärismetafoorid, nt ee sl “Tema eit on igavene lehm.” (lehm solvav 

väljend inetu ja vastumeelse tüdruku kohta) ja vn sl “Nu ty i sobaka!” (‘sobaka’ 

öeldakse inimesele, kes on teinud midagi kurja ja vastumeelset); b) ekspressiivsed 

metafoorid, nt ee sl “Sure, koer!” (poisid omavahel rüseledes) ja vn sl “Pet’ka, 

sobaka takaja, gde moi portfel’?” (tüdruk sõimab poissi, kes ta koolikoti salaja 

ära peitis); c) metafoorid-interjektsioonid, nt vn sl “Kontroša, blin, ne v temu.” 

‘Kontrolltöö on täiesti valel ajal.’ (blin on interjektsioon) ja eesti kõnekeeles 

kasutatakse sageli samas funktsioonis sõna kurat. Võrreldes kirjakeelega, sõnal 

võib olla rohkem kui üks metafoor. Kusjuures metafoor võib lähtuda nii 

erinevatest tähendustest, mida juhtub harvemini, kui ka ühest tähendusest: vn 

poddat’ ‘üles lööma’ > vn sl/mk poddat’ ‘kedagi lööma’ ja vn poddat’ ‘lisama, 

viskama nt vett’ > vn sl/mk poddat’ ‘napsitama’; ee tõmbama > sl ‘suitsetama’ ja 

‘varastama’. Metafoori potentsiaalset alust realiseeritakse mitmekordselt. Sellise 

realiseerimise piiriks on ühe tähendusega metafoori kujunemine. (Jerjomin 1998: 

4−5) 

Himik (2000: 91–93) eristab slängikeelse metafoori puhul kahte 

põhifunktsiooni: nominatsioon (vn номинация) ja iseloomustamine (vn 

характеризация). Sängikeelse metafoori iseärasus on see, et kummalgi 

nimetatud funktsioonidel on ekspressiivsus ja hinnangulisus: nominatsioon on 

ekspressiivne, sest slängi üldine iseloom on ekspressiivne ja hinnanguline, ning 

iseloomustamine on ekspressiivne juba oma määratluse järgi. See ühendab neid 

kahte metafooritüüpe. 

M e t a f o o r n e  n o m i n a t s i o o n  – see on uute mõistete tähistamine 

ühiskeele leksikaalses süsteemis olemasolevate märkide abil. Sellised 

tähendusülekanded on levinud kõigis sotsiaalsete rühmade allkeeltes ning neid 

kasutatakse vastavate subkultuuride realiteetide tähistamiseks, kuna need on 

ülejäänud maailmale võõrad ja ei leia massiteadvuses spetsiaalset keelelist 
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tähistamist (nominatsiooni), kuigi neid realiteete on alati võimalik tähistada 

kirjeldavalt. Metafoorsed nominatsioonid tähistavad erimõisteid, on n-ö 

konkreetsete sotsiaalsete allkeelte nominatsioonid-mõisted. Suuremal osal sellistel 

metafoorsetel nominatsioonidel on motivatsioon ehk tähendusülekanne eeldab 

metafoori ja lähtesõna sarnasust selgete, eksplitsiitsete komponentide alusel: ee sl 

vikerkaarepoiss ‘homoseksualist’, sm sl kärry ‘auto’, vn sl хвост ‘võlgnevus 

koolis’. 

M e t a f o o r n e  i s e l o o m u s t a m i n e  ehk m e t a f o o r n e  

r e n o m i n a t s i o o n  täidab üldtuntud mõistete ekspressivse kujundliku 

ümbernimetamise funktsiooni. Tuntu muutub uueks. Metafoori abil otsitakse uusi 

kujundeid, individualiseerimisviise, tähenduslikke varjundeid. Metafoorne 

renominatsioon on püsiv ja loomulik nähtus, pidev protsess. Sobib kokku slängi 

leksikoni dünaamilisusega. Noorte slängis esineb metafoorset renominatsiooni 

väga palju. Tavaliselt on need üldtunnustatud mõistete ekspressiivsed 

ümbernimetamised, mis täidavad slängile iseloomulikke funktsioone nagu 

pejoratiivsus, afektiivsus, hinnangulisus jms. Nt ee sl auk ‘tüdruk’, segi kammima 

‘jooma alkoholi’, sm sl pentu ‘väike laps’ < sm ‘kutsikas’, heittää laattaa 

‘oksendama’ < sm ‘plaatidega katta’, vn sl целка ‘lõbutüdruk’ < vn ‘neitsi’, фарш 

метать ‘oksendama < vn ‘hakkliha heitma’. 

Kui metafoorse nominatsiooni tekkimine on motiveeritud, seosed 

põhinevad võrdlusel, sarnasusel ja vastandamisel, siis metafoorsed 

renominatsioonid tekivad sünkreetiliselt ja assotsiatiivselt, nende tekkimine 

põhineb keerulistel assotsiatiivsetel seostel. 

Kõnekeelsetele metafooridele on omane selline nähtus nagu “reflekteeriv 

metafoor”. Selle nähtuse all mõistetakse sünonüümsete metafoorsete tähenduste 

laienemist sõnadel, mis on ka otseses tähenduses sünonüümsed. Sünonüümia võib 

tekkida ka sünonüümide ülekantud tähenduste puhul (muu hulgas ka metafoorsete 

tähenduste puhul): kui kas või ühel otseses tähenduses sünonüümil tekib 

metafoorne tähendus, teised metafoorsed tähendused tekivad kui sünonüümne 

analoog. (Jerjomin 1998: 5-6) Nt vn sõnad voloč’ ‘lohistama’ ja peret’ ‘tirima’ on 

sünonüümid. Sõnal peret’ tekkis slängis tähendus ‘varastama’. Kuna voloč’ on 

sõna peret’ sünonüüm otseses tähenduses, siis ka metafoorse tähenduse puhul 
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omistati sõnale voloč’ slängis tähendus ‘varastama’. Eesti koolinoorte slängis 

kasutatakse sõnu võbelema ja värelema tantsimise tähenduses. Need sõnad on 

sünonüümid nii otseses kui ka ülekantud, metafoorses tähenduses. 

Sageli on slängis kasutatavatel metafooridel palju sünonüüme: ee sl pea 

kohta öeldakse kaalikas, kapsas, kapsel, katus, keskus, kolp, kuppel, kurk, kõrvits, 

nupp, pööning jne ning vn sl dynja ‘melon’, koryto ‘küna’, kryša ‘katus’, repa 

‘naeris’, saraj ‘kuur’, tykva ‘kõrvits’, čajnik ‘teekann’, čerdak ‘pööning’ jne. 

Slängis võib metafoor moodustada formaal-ekspressiivsete variantide ridu. Nt ee 

sl tibi, tibu, tips, tipsi või näkk, näga, näkats ‘tüdruk’; vn sl morda, mordjjaha, 

mordjaška, mordulencija, mordec ‘nägu’. 

Kõnekeeles ja slängis on substantiivne metafoor produktiivsem kui 

adjektiivne metafoor, kuid samas ei pruugi olla produktiivsem võrreldes 

verbimetafooriga. Kusjuures on olemas teatud produktiivsuse paralleelsus nii 

sõnaliikide tasemel kui ka leksikaal-semantiliste ülekandmismudelite tasemel. 

Kõige produktiivsem on loom-isik ülekanne, seejärel ese-isik ülekanne, siis isik-

isik ülekanne. Teised tähenduse ülekandmise viisid on vähem produktiivsed või 

puuduvad. 

Analüüsides noorte slängisõnavara paradigmaatilist ülesehitust, tuleb 

pöörata tähelepanu ka noorte maailma ja noorte keelepildi korrelatsioonile. Noorte 

slängi keelepilt ei kattu ühiskeelega. Neile on tähtsad need temaatilised väljad, 

mis kajastavad noorte huve. Noorte slängis puudavad sõnad ja väljendid, mis nt 

kirjeldaksid maaelu, loodusnähtusi jms. A priori võib väita, et noorte släng on 

orienteeritud sellistele teemadele nagu õppimine, seksuaalsed suhted, suhted 

eakaaslastega, noorte tegevused vabal ajal. Ka slängikeelsed tähendusülekanded 

toimuvad just noortele lähedase temaatika raames. 
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3.2. Metafoori liigitamine Tartu eesti ja vene ning Joensuu 

soome koolinoorte kõnekeeles ja slängis 

 

Toetudes eelnevates peatükkides toodud noorte slängi ja noortekeelse 

metafoori käsitlustele, on otstarbekas antud uurimuse käigus kogutud materjali 

liigitada järgmiselt: 

1) inimkesksed metafoorid, 

2) inimkehaosade renominatsioonid, 

3) metafoorid intiim- ja seksuaalsuhete kirjeldamisel, 

4) õppimisega seotud metafoorid, 

5) esemete renominatsioonid, 

6) metafoorid tegevuste, sündmuste, protsesside nimetamisel ehk tegusõnade 

tähendusülekanded. 

 

3.2.1. Inimkesksed metafoorid 
 

Noorte kõnekeeles ja slängis esineb suur rühm metafoore, mis tähistab 

inimest ehk inimkeskseid metafoore. Inimene, isik, isiksus on üks populaarsemaid 

ekspressiivse tähendusülekande objekte, seda eriti slängis, kus ekspressiivsuse ja 

hinnangulisuse väljendamine on juhtival positsioonil. Keeleline vastandumine ja 

sotsiaalse rühma korporatiivsus väljendub sageli erilises suhtumises isiksusse. 

Hinnangulise ekspressiivsuse väljendamisviis sõltub sellest, missugusesse rüma 

isik kuulub – kas omade või võõraste hulka. V. Himik (2000: 95–107) nimetab 

isiku kuuluvuse järgi kolme eri rühma: vaenlased ehk võõrad, mõõdukalt 

taunitavad isikud ja aktiivsed tegelased. Viimasesse rühma kuuluvaid võib 

omakorda liigitada positiivselt lugupeetavateks (“pealik”) ja pejoratiivseteks 

(“roheline, noor”). 

Enamasti vastandavad noored end nn täiskasvanute maailmale. Noorte 

jaoks on “vaenlasteks” täiskasvanud, kes soovivad neid kontrollida: õpetajad, 

lapsevanemad, täiskasvanud mees ja naine, vana mees ja vana naine. Nende 

isikute nimetamisel kasutatakse sageli halvustavaid väljendeid (nt isa on ee sl 

känd, sm sl uganda, vn sl шнурок, õpetaja on ee sl nõid, sm sl vihurirokko < sm 



 106 

med ‘punetised’, vn sl мучитель). Sel juhul toimub tähendusülekanne reeglina 

skeemil ese => inimene, loom => inimene. Kusjuures suhtumine lähteobjekti või  

-valdkonda kannab samuti negatiivset alatooni. Kellele tuleb pähe austada kändu? 

Kuid selline negatiivsus täiskasvanute maailma suhtes pole üleüldine: 

vanemaid ja õpetajaid ka austatakse või suhtutakse neisse neutraalselt. Mängu 

tuleb heatahtlik iroonia ja neutraalne võrdlus (nt mees on ee sl kuju, sm sl patu, vn 

sl хлопец). 

Slängis on levinud nähtus, kus ühele mõistele antakse palju erinevaid 

nimetusi, seal hulgas ka metafoorseid. Tekivad metafoorsed sünonüümiread: 

mõistele politsei vastavad ee sl ment, mendid, võmm, kits, kukk, kuked, polkovnik, 

sarviline, sarvilised, sarvik, sinine, vilkur, sinine vilkur, siga, sead, ahvid jne; sm 

sl kyttä, skude, sinivuokko, paskalakki, koppalakki, maiju, roinitakki, sinitakki jne; 

vn sl фараоны, рогатые, козлы, легавые, мусора, кислотники, менты jne. 

Igal nimetatud nominatsioonil on oma tähendusvarjund. Kui paigutada need sõnad 

teljele negatiivne-positiivne, siis igal nendest sõnadest leidub teljel oma koht. 

Metafooride kasutuse negatiivsuse-positiivsuse määra on väga raske mõõta ning 

sõnade kasutus sõltub konkreetsest kõnesituatsioonist, vahekorrast kõne all oleva 

objektiga. Kusjuures ei peeta silmas konkreetset isikut, vaid nominatsiooni abil 

iseloomustatakse määratlemata isikute gruppi (nt kõik politseinikud, kõik 

õpetajad, kõik vanamehed jne). 

Noorte slängis “vaenlaste” ja “positiivste tegelaste” vahepeal on 

mõõdukalt taunitavad isikud, kes pole n-ö ideoloogilised vastased ja kes pälvivad 

halvustavat ja ükskõikset suhtumist. Tavaliselt taunitavate isikute rühmaga on 

noortel olmelised suhted. Sellesse rühma kuuluvad eakaaslased, eri stiili noored, 

ka sugulased jt. Naine on ee sl eit, mutt, tädi, tibi, lits, emane, ema, moor, mära, 

raam, auk, elukas, daam, krõõt jne; sm sl eukko, akka, ämmä, huora, likka, narttu, 

lehmä jne; vn sl тёлка, девушка, кошёлка, коза, блядь, мадам, тётя jne. 

Nendest näidetest on näha, et ekspressiivsuse määr võib olla väga erinev. 

Tähendusülekannetes kasutatakse pejoratiivsust, irooniat, huumorit, üleolevat 

suhtumist ja isegi heatahtlikkust. 

Noorte slängi nn aktiivseteks tegelasteks võib nimetada neid isikute rühmi, 

kellega noori seovad igapäevased suhted. Lugupeetav suhtumine pole noortele 
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slängis omane, pigem kasutatakse neutraalseid väljendeid (nt poiss on ee sl kutt, 

säga, tüüp, tont, kant, koll, mees, ahven; sm sl jätka, ukko, apinamies, kaveri, 

mies, tyyppi, äijä; vn sl чувак, мужик, лось, перец, мелкий). Halvustavalt 

suhtutakse neisse, kes n-ö erinevad üldmassist. Need on kõhna, paksu, rumala, 

targa, pika, lühikese jne inimeste iseloomustused (nt ee sl kondibukett, kont, 

kõrend, luukere, näljane, pilbas, tikk, anoreksik, hälvik, kark; sm sl tikku, 

luuviulu, anorekyikko, lauta, ruipelo, kukkakeppi, luuranko, riisitautinen, luikero; 

vn sl дистрофик, спичка, шланг, глиста, скелет, циркуль, гвоздь). 

Inimkeskseid metafoore võib jagada vanuse, välimuse, vaimsete võimete, 

tegevusalade, käitumise, rahvuskuuluvuse, isikute vaheliste suhete alusel. 

Arvestades käesoleva uurimistöö jaoks kogutud materjali, liigitab töö autor noorte 

kõnekeele ja slängi inimkesksed metafoorid järgmiselt: 

a) vanus: tüdruk, poiss, väike laps, vana naine, naine, vana mees, mees; 

b) välimus: paks inimene, suur ja tugev inimene, kõhn inimene, lühike inimene, 

pikk inimene, nõrk inimene; 

c) vaimsed võimed: rumal inimene, igav, vilets ja vastik inimene; vahva ja tore 

inimene; 

d) tegevusala ja käitumine: eri stiili noored, politsei, purjus inimene, narkomaan; 

e) isikutevahelised suhted: isa, ema, sõbratar, poiss-sõber, sõber; 

f) rahvuskuuluvus: eestlane, soomlane, venelane. 

Kuna inimkesksed metafoorid on antud uurimuse jaoks kogutud materjalis 

kõige rohkearvulisemad ja variatiivsemad, siis analüüsitakse peatükis 3.3 seda 

tüüpi tähendusülekandeid põhjalikumalt ning vaadeldakse, kuidas rakenduvad 

teatud tähendusülekannete mudelid inimkesksete metafooride tekkimisel. 

 

3.2.2. Inimkehaosade renominatsioonid 
 

Noorte slängis muutuvad sageli ka kõige tavalisemad 

kommunikatsiooniobjektid oma tähenduselt halvustavateks ja isegi vulgaarseteks. 

Neutraalse kehaosa pea renominatsiooni käigus muutub uue mõiste tähendusväli. 

Muutus toimub reeglina halvustava, üleoleva ja isegi põlgliku suhtumise 

väljendamise suunas: pea on ee sl kolu, kolp, kaalikas, kapsas, aju, nupp, kopsik, 
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kõrvits jne, sm sl nuppi, pälli, kaali, polla, kallo, yläkerta, koppa, pärstä jne, vn sl 

чайник, репа, тыква, горшок, крыша, черепок, башня, мозг jne. Sellised 

robustsed kehaosade võrdlused on inimese jaoks solvavad. Inimese sotsiaal-

psühholoogiline põhivajadus on aga eneseaustamine ning kehaosade halvustav 

võrdlemine ei jäta inimest ükskõikseks. Slängi üheks eesmärgiks aga ongi inimese 

mõjutamine, sedapuhku ekspressiivsuse väljendamise kaudu. Tunnustavaid 

renominatsioone esineb kehaosade nimetamisel vähe. Suhteliselt positiivne on pea 

nimetamine ee sl ajuks ‘tark pea’, vn sl котелок vrd котелок варит ‘pea, milles 

toimub mõttetegevus’. 

Eriti tugev madaldamine toimub intiimsete kehaosade renominatsiooni 

puhul. Toimub topeltmadaldamine: esiteks toimub intiimkehaosa kui tabusõna 

verbalisatsioon ja teiseks toimub “madala madaldamine” ehk toimub 

renominatsioon halvustava, vulgaarse vastandamise kaudu (Himik 2000: 107). 

Tabusõnade kohta leidub slängis hulgaliselt metafoorseid sünonüüme (nt rinnad 

on ee sl piimariiul(id), udarad, pommid, arbuusid, mäed, saiad, leivapätsid, 

silmad, potid, torpeedod, vistrikud jne, sm sl melonit, meijerit, munkit, puskurit, 

etuvarustus, hinkit, utareet, tykit jne, vn sl буфера, дойки, банки, булки, 

прыщики, сосиски jne. Sellist tugevat madalkeelset ja vulgaarset tulemust 

saavutatakse võrdlusaluste objektide rafineeritud valiku, erilise kujundlikkuse, 

ebasündsuse kaudu (vihje intiimsetele, füsioloogilistele, funktsionaalsetele jm 

üksikasjadele). 

Tartu eesti ja vene ning Joensuu soome koolinoortelt kogutud materjalis 

leiduvad sellised inimkehaosade renominatsioonid nagu nägu, tagumik, rinnad, 

pea, suu, juuksed/soeng. 

 

3.2.3. Metafoorid intiim- ja seksuaalsuhete kirjeldamisel 
 

Noorte igapäevaelus on tähtsal kohal suhted eakaaslastega, seetõttu on 

oluline ka inimsuhteid, sh ka intiim- ja seksuaalsuhteid kirjeldav sõnavara. 

Tänapäeval on hulgaliselt allikaid, kust noor inimene saab niisugust sõnavara 

tundma õppida – erinevad koduleheküljed ja jututoad internetis, televisioon, ilu- ja 
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ajakirjandus. Kuid hoolimata intiim- ja seksuaalsuhteid kirjeldava sõnavara 

kättesaadavusest tajutakse neid sõnu tabusõnadena. 

Kasutatakse hulgaliselt metafoorseid renominatsioone, mis moodustavad 

pikki sünonüümide ahelaid. Esikohal renominatsioonide arvult on vaieldamatult 

mehe suguelundi nimetamine: 

ee sl munn, türa, noku, noks, naks, nokats, nokuti, poks, peenis, pennu, till, tilu, 

tillu, teka, tika, tiki, tiks, tinnu, supitill, riist, vänt, võmp, väikemees, kabi, kara, 

dika, dick, diik, tika, lont, munad, muna, vemp, vemb, viiner, vorst, fallos, fall, 

latttara, raudlatt, pulk, sugupulk, huulepulk, suguti, sugut, anakonda, bigzilla, 

dildo, jupats, kassisaba, kellad, kelluke, kotid, kotik, kolmas jalg, liige, masin, 

nikunaator, paljaalliga, paljas hall, toigas, voolik, banaan, dünamiit, elukas, 

eterniit, hobune, hui, häbemekarvadega ümbritsetud naha tükk, ihuhänd, ilukänd, 

jonng, jorr, jorss, junn, jura, jäme, kahur, kalu, kang, kell, kepike, kraana, 

kratipasse, kroon, kull, kusekraan, känd, labidas, lant, muhk, nahk, osa, pajuoks, 

peenike, pilbas, pulle, Rakvere, ratsanik, relv, ripplihas, teeny-weeny, teine nina, 

torso, tulp, velo, vitt, vobla; 

sm sl muna, munat, kyrpä, mulkku , mulkut, mulukku, mukku, penis, kulli, kikkeli, 

pippeli, jorma, se, kalu, siitin, unitutti, huvitutti, jölli, aarre, dick, joystick, juoro, 

kassit, keihäs, keppi, kuppi, letku, mela, molo, palli, pikkukaveri, potikkä, 

stondari, taikasauva, vesseli; 

vn sl člen, huj, juh, huilo, hujčik, penis, penix, pipis’ka, pipisečka, pipiska, 

pips’ka, pis’ka, kol, fallos, fales, hren, banan, stručok, her, matnja, motnja, 

ogurec, šnjaga, pribor, printsessa Sofija, agregat, bolt, dick, drug, dudka, hobot, 

konec, kop’ë, kovboec, krasnyj bogatyr’, man’s tool, meč, munn, pestik, petuh, 

pisjun, pistoletik, sosisočka, stanok, svistok, šiška, šljapa, štuka, štyr’, zalupa, 

zmej, čepčik. 

Lisaks mehe ja naise suguelunditele pälvivad seksuaalset huvi naise 

kehaosad rinnad, tagumik. Vt ptk 3.2.2. 

Substantiivsete renominatsioonide kõrval on noorte kõnepruugis kasutusel 

tegevuste ja protsesside metafoorsed nimetused, kusjuures käsitletakse tegevusi 

erinevatelt suhtlusetappidelt ja -viisidelt: partneri otsimine, tutvumine, esimesed 

kohtumised, kurameerimine, käimine, seksuaalsuhtele kallutamine, 
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seksuaalvahekord, nauding jne. Näitesõnad: ee sl kiimatsema, linkima, semmima, 

seebitama, keelt kõrva ajama, trukkima, märglema jne.; sm sl bongata kissoja 

‘tüdrukuid või poisse vaadata’, iskeä ‘nais- või meeskaaslast enesele hankima’, 

jyystää ‘mõnusalt aega veetma vastassugupoole esindajaga’, raiskata ‘flirtida’, 

polkea ‘suguühet sooritada’, kohota korkeuksiin ‘nautida suhet vastassugupoole 

esindajaga’; vn sl snimat’ ‘otsima seksuaalpartnerit’, podkatyvat’, kadrit’, lipnut’ 

‘kellegagi tutvuma’, kleit’ ‘seksuaalvahekorda kallutama’, kuvyrkat’sja 

‘seksuaalvahekorras olema’, torčat’ ‘nautima’. 

Negatiivselt suhtutakse seksi raha eest ja sama sugupoole esindajate 

armastusse. Lõbutüdruku nimetamisel on ülekaalus sõimusõnad ja halvustavad 

deskriptiivsed peitenimetused (nt ee sl libu, hoor, lita, lirva, auk ; sm sl huora, 

hutsu, narttu, jakorasia; vn sl šljuha, šmara, bljad’, šalava, davalka, 

mandavoška), kuid leidub ka pseudoromantilisi peitenimetusi (ee sl 

jääkuninganna, klienditeenindaja, lind; sm sl iltaheili, ilolintu; vn sl nočnaja 

babočka). Sama kehtib ka homoseksualisti nimetamisel, kasutatakse kas sõimu 

või iroonilist ümberütlemist (nt ee sl värdjas, pervar, vikerkaarepoiss, 

michelangelo; sm sl hintti, tomppa, rööriroope; vn sl pidar, petuh, golubastik). 

Kogutud materjal sisaldab järgmisi seksuaalsuhteteemalisi 

renominatsioone: mehe ja naise suguelund, lõbutüdruk, homoseksualist, 

seksuaalvahekorras olema, vastassugupoole suhtes aktiivselt käituma, 

rasestumisvastased vahendid, armastama, suudlema. 

 

3.2.4. Õppimisega seotud metafoorid 
 

Koolitundides õpetatakse noortele kasutama kirjakeelt, jälgima 

normeeritud keele reegleid ning omandama üldtunnustatud kõne- ja kirjapruuki. 

Viisaka väljendusviisi kasutamine ja haridus on õpilaste silmis seotud: tunnis 

tuleb kasutada viisakat kõnepruuki, õpetaja seletused on kirjakeelsed, kõnekeele 

kasutus õpetaja-õpilase tasandil on marginaalne. Teisest küljest kasutavad noored 

omavahelises suhtluses kõnekeelt ja slängi. Kool ja õppimine seostub noortel ka 

mitteformaalsete suhetega, mis leiavad aset õppeasutuses. 
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Keskne roll koolis on õpetajal. Õpetaja pälvib õpilaste tähelepanu mitte 

ainult kui oma aine asjatundja, vaid pööratakse tähelepanu ka sellele, kuidas 

õpetaja annab tundi, kuidas kontrollib õpitulemusi, kuidas ta tuleb toime klassiga, 

kuidas ta näeb välja, riietub, missugune on tema iseloom, temperament. Kõik 

õpetaja inimlikud ja professionaalsed omadused leiavad kajastust õpilaste 

kõnekeeles ja slängis. 

Eesti õpilaste kõnepruugis on väga palju halvustavaid nimetusi, isegi 

sõimu (nt hull, pasakeeraja, ajude sööja, nõid, vanatoi, krõhva, kõõm, painaja 

jne). Vene õpilaste suhtumine on heatahtlikum ja humoorikam (nt lekar’, 

raspinalka, mučitel’ vrd učitel’, tartila, zladei), kuid leidub ka pejoratiivseid 

nominatsioone (nt dolboëb, mozgoëb, mudila). Nii eesti, soome kui ka vene 

õpilased kasutavad kõige enam neutraalset lühendit: ee sl õps, sm sl ope ja vn sl 

učilka. Vene õpilaste slängis on levinud õpetaja nominatsioonide tuletamisel 

metonüümia kasutamine. Metonüümia aluseks on õpetatav õppeaine, õigemini 

sellele õppeainele omane õppimisobjekt, õppevahend, termin vms: cirkul’ ‘sirkel’ 

> ‘matemaatika õpetaja’, kolba ‘kolb’ > ‘keemiaõpetaja’, kryll’ ‘Krõll’ > eesti 

keele õpetaja, presmykajuščeesja ‘roomaja’ > ‘bioloogia- või loodusõpetuse 

õpetaja’. 

Hea ja rumala õpilase renominatsioonid on õpilasslängis samuti levinud. 

Samuti nagu õpetaja puhulgi, väärivad tähelepanu nii kaasõpilase välimus, 

iseloom, käitumine, intellekt. Kasutatakse väga negatiivseid sõnu, kaastundlikke 

väljendeid, iroonilisi ümberütlemisi, heatahtlikke peitenimetusi (nt rumal õpilane 

ee sl loll, jobu, debiil, hälvik, toru, tross, juhe, ajukääbik, geoloog, megaaju, mets, 

tont; sm sl idiootti, ääliö, dorka, tampio, tollo, toope, luuseri, hölmö; vn sl tupoj, 

loh, tormoz, dolboëb, pridurok, blondin, blondinka, pen’, ovca, šlang. 

Õppeainete nimetamisel on nii eesti, soome kui ka vene koolinoored 

neutraalsed. Kasutatakse õppeainete nimetuste lühendamist (nt ee sl mata, venku, 

inka, muss, keka; sm sl enkku, matikka, hissa, äikkä; vn sl fizra, mateša, rusiš, 

ingliš). 

Metafoorseid renominatsioone ja rohkesti sünonüüme leidub selliste 

tabutegude kirjeldamisel nagu spikerdamine ja põhjuseta puudumine (nt põhjuseta 

puuduma ee sl poppi panema, popitama, poppi tegema, pausi panema, jalga 
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laskma, lesta tõmbama, uttu tõmbama, unustama, et kool on, viilima, arsti juurde 

minema, jooma, leebet tõmbama, lepsu panema, lesta laskma, luusima, magama, 

skipima jne; sm sl lintsata, pinnata, lusmuta, skipata, gondata, hudokaa, lepäillä, 

pitää omaa lomaa, skraapata; vn sl projabyvat’, s”ebat’sja, sačkovat’, 

progulivat’, guljat’, plyt’, haljavit’, halturit’, kosit’, properdet’, prospat’, slinjat’, 

smatyvat’sja, zabivat’, vybyvat’. 

 

3.2.5. Esemete renominatsioonid 
 

Esemete renominatsiooni puhul on tähendusülekande lähtesõnadeks 

tavaliselt konkreetse tähendusega nimisõnad. Tähendusülekanne toimub tavaliselt 

välise, visuaalse sarnasuse alusel. Harvemini kasutatakse tähendusülekannet, mille 

aluseks on funktsionaalne või ruumiline analoogia. 

Esemeliste metafooride ehk renominatsioonide analüüsi põhjal on 

võimalik eristada noorte slängis domineerivaid temaatilisi valdkondi. Käesoleva 

magistritöö jaoks kogutud materjalis leidub peale kehaosade ka järgmisi esemelisi 

renominatsioone: halbade harjumustega seonduv sõnavara – alkohol, õlu, sigaret, 

viinapudel, söök; riietusesemed – jalanõud, rinnahoidja, aluspesu; olmeesemed,  

-olendid ja -nähtused – raha, muusika, koer, auto, mootor- või jalgratas, televiisor, 

arvuti ning internet, kodu, wc, väljaheited. 

 

3.2.6. Metafoorid tegevuste, sündmuste, protsesside nimetamisel 
ehk tegusõnade tähendusülekanded 

 

Paljude autorite tähendusülekandeid käsitletavates uurimustöödes 

väidetakse, et kirjakeeles on kaks metafoorse ülekande põhimudelit: inimeselt 

ümbritsevale maailmale ja ümbritsevalt maailmalt inimesele. Samas kasutatakse 

slängisõnade tähenduste tuletamisel tihti ülekannet ese – inimene. Selleks on oma 

süsteemne ja pragmaatiline põhjus: ühest küljest släng ja kõnekeel vastandub 

kirjakeelele ja metafoorse ülekande sooritamiseks valitakse viis, mis on 

kirjakeeles perifeerne; teisest küljest ülekande iseloomu tingib slängi 

antropotsentrilisus ehk inimkesksus – oluline on see, mis toimub inimesega ja 



 113 

tähendusülekanded on iseloomulikud põhiliselt olmelistele tegusõnadele. 

(Romanov 2004: 128) Mõned näited: ee sl gravitatsiooni jõud on tugev ‘purjus 

olema’, tõmbama ‘suitsetama’, sm sl hakata ‘kakelda’ < sm ‘raiuda’, vn sl 

tormozit’ ‘rumalusi tegema, ei saa aru’. Abstraktsete tegusõnade puhul esineb 

tähendusülekandeid harva. 

Slängikeelsele tegusõnalisele metafoorile on iseloomulik motiveeritud 

tähenduse semantika laienemine. See tuleb ilmsiks, kui võrrelda põhi- ehk 

lähtetähendust tuletatud tähendusega. Järgmised viited: vn sl pahat’ ‘töötama’ < 

vn ‘kündma’, ee sl tankida ja sm sl tankata ‘sööma’ < sm ‘tankida’. 

Käesolevas töös leidub järgmiste tegusõnade ülekantud tähendusi: halvad 

harjumused – olema purjus, jooma alkoholi, suitsetama; negatiivsed tegevused – 

valetama, rumalusi tegema ehk end häbistama, kartma, kaklema, varastama, 

oksendama, uhkustama; neutraalsed tegevused – jalutama, sööma, tantsima, 

pidutsema, magama, töötama, aru saama. 

 

 

3.3. Inimkesksete metafooride analüüs Tartu eesti ja vene 
ning Joensuu soome koolinoorte kõnekeele ja slängi näitel 

 

Analüüsi aluseks on võetud järgmised tähendusülekannete mudelid 

(Jerjomin 1998, Skljarevskaja 2004, Trojanova 2003): 

MUDEL I inimene => inimene 

MUDEL II inimene => loom või muu elusolend 

MUDEL III inimene => ese 

MUDEL IV loom või muu elusolend => loom või muu elusolend 

MUDEL V loom või muu elusolend => inimene 

MUDEL VI loom või muu elusolend => ese 

MUDEL VII ese => ese 

MUDEL VIII ese => loom või muu elusolend 

MUDEL IX ese => inimene 

MUDEL X kehaosa => inimene  

MUDEL XI mütoloogiline olend => inimene 
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MUDEL XII pärisnimi => inimene (inimene => pärisnimi) 

MUDEL XIII (ainult tegusõnadel) inimesele, loomale või muule 

elusolendile või esemele omane tegevus => subjektitu tegevus 

+ TÄHENDUSÜLEKANDEGA LAENUD 

Kuna käesolevas töös piirdub autor inimkesksete metafooride analüüsiga, 

siis eelnimetatud mudelitest on kasutusele võetud mudelid I, V, IX-XII. Lisaks 

vaatleb töö autor eraldi mudelina ka tähendusülekandega laene. 

Tähendusülekandega laenud on slängisõnad, mis on laenatud võõrkeelest (inglise, 

saksa, soome vm keelest), oma keele teatud allkeelest (nt vene kurjategijate 

argoost, madalkeelsusest, murdest vms) ja on sihtkeele koolinoorte kõnekeeles või 

slängis omandanud uue tähenduse (nt sm sl kingi ’koolidirektor’ < ing king 

‘kuningas’). Samuti siia kuuluvad mõned võõr- või oma keele tegusõnad, mis on 

nomilisatsiooni käigus muutnud oma semantikat (nt vn kačok ’musklimees’ < 

kačat’sja sl ‘muskleid kasvatama, tegelema bodybuilding’uga’ < kačat’sja 

‘kiikuma’). 

Mudelites on tähendusülekanded esitatud teemade kaupa (vt pt 3.2.1): (a) 

vanus, (b) välimus, (c) vaimsed võimed, (d) tegevusala ja käitumine, (e) 

isikutevahelised suhted, (f) rahvuskuuluvus. Igal teemal on alateema (nt (f) 

rahvuskuuluvus: eestlane, soomlane, venelane). 

Sõnad ja väljendid on esitatud kasutussageduse järjekorras. Arv sulgudes 

näitab, mitu korda on sõna või väljendit küsitlusankeetides esinenud. Autor jälgib 

ka alfabeetilist sõnade esitamise järjekorda. Sõnaloetelude järel on kaldkriipsuga 

eraldatud arvud, mis näitavad, mitu sõna või väljendit esines ankeetides ning 

kooloni järel, mitu sõna või väljendit neist on antud teema raames 

tähendusülekanded. 

Alateema käsitluse juurde kuulub analüüs nii eesti, soome kui ka vene 

koolinoorte tähendusülekannete kohta. Mudelite “mütoloogiline olend - inimene”, 

“pärisnimi-inimene” ja “tähendusülekandega laenud” analüüs on kokkuvõtlik ja 

on esitatud nimetatud mudelite kirjelduste lõpuosas. 

Vene koolinoorte sõnavara on translitereeritud ladina tähestikku. Kui vene 

koolinoor kirjutas sõna ladina tähestikus, siis on see loetelus esitatud kursiivis. 

Kõik võõrkeelsed sõnad on tõlgitud. 
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Koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavara etümoloogia ja tähenduste puhul 

on autor lähtunud küsitletavate noorte seletustest ja kommentaaridest. Kogutud 

sõnavara kirjapilt on originaalne. 

 

 MUDEL I inimene => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: eit (73), vanaeit (2), eide (1), naine (8), naisu (1), naisuke (1), lits (8), 

mutt (5), muti (2), libu (5), moor (3), hoor (2), blondiin (1), daam (1), 

seelikukandja (1), mandžu (1) / 106:16 

TYTTÖ: eukko (23), muija (6), muja (1), ämmä (4), huora-akka (2), huora-aika 

(1), nainen (1), narttu (1), tyyppi (1) / 31:9 

ДЕВОЧКА: baba (39), babasa (3), babec (1), babka (1), podruga (5), staruha (3), 

šljuha (1) / 59:7 

Ülekande aluseks on ealine, tegevusalane, sotsiaalne ja rahvuslik 

vastandamine. Ühel juhul on ülekande aluseks välimus (ee blondiin). On 

kasutatud tähendusülekannet, milles on toimunud ka sõnatuletuslikke protsesse: 

ee eit > eide, naine > naisu, naisuke, mutt > muti; sm muija > muja (vokaali 

väljalangemine tüvest), akka > aika (konsonandi asendumine vokaaliga); vn baba 

> babasa, babec, babka. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: tüüp (34), tüüd (1), vend (14), hea vend (1), vennike (1), mees (1), meha 

(3), mehike (2), mehu (2), mitte-mees (1), pede (7), pederast (1), idioot (2), hipi 

(1), hälvik (1), joodik (1), naiste rahuldaja (1), pervert (1), põnn (1), sant (1), 

semu (1), värdi (1), ätt (1) / 88:23 

POIKA: homo (4), ukko (4), kaveri (2), mies (2), tyyppi (2), hyypiö (1), sälli (1), 

äijä (1) / 19:8 

МАЛЬЧИК: mužik (6), mužlan (3), čel (5), debil (1), idiot (1), mačo (1), plebej 

(1) / 47:7 



 116 

Tähendusülekande aluseks on ealine (nt ee ätt, sm ukko, vn mužik), 

sotsiaalne (nt ee vend, sm kaveri, vn plebej), käitumuslik (nt ee joodik), vaimne 

(nt ee hälvik, sm hyypiö, vn debil), seksuaalne (nt ee pede, sm homo, vn mačo) 

vastandamine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: alla meetri mees (1), alla meetrine (1), allameetrine (1); 

kommunist (2), kääbus (2), kaisudaam (1), röövel (1), üliõpilane (1) / 62:8 

PIENI LAPSI: pikku kaveri (1), rääpäle (1) / 30:2 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: korotyška (2), molodëž (2), molodoj (1), nytik (1) / 

67:4 

Ülekanne põhineb välimuse (kasv) või käitumuslike iseärasuste võrdlusel 

(nt ee alla meetri mees sm pikku kaveri ja vn korotyška ning ee kaisudaam ‘väike 

laps, kellele meeldib sülle ronida’, sm rääpale ja vn nytik ‘jonniva lapse kohta’). 

Esineb tähendusnihkeid: nt ee irooniline sõnakasutus üliõpilane ja vn neutr 

molodëž, molodoj ‘noored üleolevalt väikeste laste kohta’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: noor naine (2), a-sotsiaal (1), mõrd (1), tudy (1), pops (1), õpetaja 

(1) / 58:5 

VANHA NAINEN: keski-ikäinen (2), emäntä (1), naikkonen (1), vanha huora (1), 

yhteiskunnan elätti (1) / 37:5 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: – / 33:0 

Eesti, soome koolinoored kasutavad tähendusülekandeks vastandamist (nt 

ee noor naine, mõrd, tudy < tüdruk; sm keski-ikäinen ‘keskealine’, naikkonen 

‘lõbunaine’, huora ‘lits’). Selline irooniline vastandamine lisab sõnadele uue 

negatiivse varjundi. Mõned sõnad kõlavad solvavalt ja sõimavalt (nt ee mõrd ja 

sm vanha huora). Üleolevalt halvustavalt kõlavad ka ee a-sotsiaal, pops ja sm 

yhteiskunnan elätti ‘ühiskonna ülalpeetav’, mis viitavad pensionäride madalale 

elatustasemele. On ka neutraalselt tunnustavaid väljendeid: ee õpetaja ja sm 

emäntä. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NAINE: eit (61), eideke (1), vanaeit (1); mutt (13), muti (5); lits (5), ema (1), 

moor (3), mees (2), hoor (1), plix (1), taadike (1), tegija (1), tüdruk (1) / 62:14 

NAINEN: eukko (19), akka (15), aketsu (1), akkeli (1), ämmä (11), muija (10), 

huora (3), likka (2), naikkonen (2), huora-akka (1) / 24:10 

ЖЕНЩИНА: devuška (7), bljad’ (1), devka (1), koraleva (1), šljuha (1) / 28:5 

Paljude tähendusülekannete aluseks on vastandamine. Teljel “inimese iga” 

asub mõiste naine keskel. Vastandamiseks valitakse noore või vana naisterahva 

nimetused (nt ee eit, mutt, moor, plix < plika, tüdruk, sm eukko, akka, ämmä, 

muija ‘vana naine’, vn devuška, devka ‘tüdruk, teenijatüdruk’). Vana naiserahvast 

lähteobjektina tähistavad sõnad on muutunud naise nimetamisel tavalisteks slängi- 

või kõnekeelseteks sõnadeks. Vene koolinoortel esinev devuška on tavaline 

kõnekeelne naise nominatsioon. Eesti koolinoortel esineb ka sooline 

vastandamine mees.  

Esineb sotsiaalne vastandamine, millega kaasneb ka stiili madaldumine (nt 

ee vulg lits, hoor, sm vulg huora, naikkonen, huora akka, vn vulg bljad’, šljuha), 

ja tähendusnihe lähtuvalt naise rollist (nt ee ema). Vene koolinoortel esineb 

ilustav ja romantiline koraleva < koroleva ‘kuninganna’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA MEES: jota (1), noor mees (1), noor naine (1), pervar (1), vanaeit (1) / 

62:5 

VANHA MIES: – / 28:0 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: mužik (2), predok (2), skrjaga (2) / 54:3 

Tähendusülekande aluseks on vanuseline (nt ee noor mees, vn mužik), 

sooline (nt ee noor naine, vanaeit) vastandamine ning analoogiate leidmine (nt ee 

jota < joodik, vn skrjaga ‘ihnur’ – peab kokkuhoidlikult elama). Ee pervar < 

pervert on sõimusõna. Vn predok ‘esivanem’ on neutraalne sõnakasutus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 118 

MEES: vend (8), vennike (1); vana (1), vana mees (1), vanamees (1), noormees 

(2); näss (1), nässakas (1); abikaasa (1), naine (1), pede (1), pervar (1), taat (1), 

tegija (1), ätt (1) / 52:15 

MIES: äijä (6), homo (2), vitun homo (1), kaveri (1), vitun hintti (1) / 17:5 

МУЖЧИНА: čel (4), babnik (1), dibil (1), vzroslyj čelovek (1) / 34:4 

Mehe nominatsioone võib jagada tunnustavalt familiaarseteks (ee vend, 

vennike; vana, vanamees vrd vana semu; noormees, tegija; sm kaveri ‘semu’; vn 

čel < čelovek ‘inimene’), neutraalseteks (ee abikaasa; vn vzroslyj čelovek 

‘täiskasvanud inimene’; sm äijä ‘vanmees’), iroonilisteks (ee näss, nässakas, taat, 

ätt; vn babnik), pilkavateks (ee naine; vn dibil) ja sõimavateks (ee pede, pervar; 

sm homo, vitun homo ja vitun hintti). Paljude nominatsioonide puhul on toimunud 

vaid tähendusnihe (nt ee sõna vend üks seem ehk elementaartähendus on 

meessoost). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: paks närakas (2), närakas (1), paks pede (1) / 112:3 

LIHAVA IHMINEN: plösö (2) / 35:1 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: žirnyj ubljudok (1), balerina (1), uvalen’ (1) / 62:3 

Tähendusülekanne “inimene – inimene” pole eriti produktiivne. Esineb 

pejoratiivseid nominatsioone (nt ee närakas, pede, vn ubljudok), mida kasutatakse 

sõimusõnadena. Soome ja vene koolinoortel esineb neutraalseid nominatsioone 

(nt sm plösö ‘rikas tavaliselt paks või juhtival ametikohal olev meesterahvas’, vn 

uvalen’ ‘kohmard’). Vene koolinoortel on ka üks irooniline vastand balerina 

‘baleriin’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: macho (2), matšo (2), issi (1) / 77:3 

ISO, VAHVA IHMINEN: macho (3), amatsoni (1) / 27:2 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: mačo (6), vyšibala (3) / 40:2 
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Nii eesti, soome kui ka vene koolinoorte sõnavaras esineb kergelt 

irooniline nominatsioon matšo. Eesti koolinoorted ütlevad suure ja tugeva inimese 

kohta heatahtlikult issi. Soome koolinoorte neutraalne nominatsioon amatsoni < 

‘amatsoon’ tähistab tugevat, musklites naisterahvast. Vene koolinoortel esineb 

neutraalne vyšibala ‘väljaviskaja, turvamees ööklubis, baaris’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: anoreksik (23), anorektik (5), ano (2), anoretik (2), anaretik 

(1); kõrend (13), paks närakas (1), buliimik (2), modell (2), dieetik (1), hälvik (1), 

libu (1), orb (1) / 91:13 

LAIHA IHMINEN: anorektikko (7), riisitautinen (2), leptasomi (1) / 26:3 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: distrofik (15), distrofan (7); hljupik (4), sljuntjaj (2), 

diginerat (1), kastrat (1), slabak (1) / 55:7 

Nii eesti, soome kui ka vene koolinoorte sõnavaras leidub termineid (nt ee 

anoreksik, anorektik, ano, anoretik, anaretik < anorektik < anoreksia, buliimik < 

buliimia, dieetik ‘dieedil olev inimene’ < dieet, hälvik ‘erivajadustega isik’; sm 

anorektikko, riisitautinen < riistauti ‘rahhiit’, leptasomi < leptosomi ‘asteenik e 

sale, kõhetu ja nõrga kehaehitusega inimene’; vn distrofik, distrofan < distrofik 

‘düstroofiahaige’, diginerat < degenerat ‘mandunu, degenaraat’, kastrat ‘kastraat, 

kohitsetu’). Terminid väljendavad negatiivset põlglikku suhtumist liiga kohna või 

endast kõhnemasse inimesse. 

Eesti koolinoorte sõnavaras on irooniline nominatsioon modell ja 

irooniline vastandus paks närakas. Nominatsiooni libu kasutatakse sõimusõnana. 

Renominatsioon orb on halvustav. Assotsiatsioon pikk ja kõhn tulemusena 

kasutatakse suhteliselt neutraalset nominatsiooni ee kõrend. Vene koolinoorete 

üleolevad hljupik, sljuntjaj, slabak viitavad kõhna inimese ühele võimalikule 

puudusele – nõrkusele. 

Nende ülekannete aluseks on kas erinevus teistest või mingi omaduse 

puudumine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÜHIKE INIMENE: lilliput (12), lilliputt (6), liliput (4), lillibut (1); kääbus (13), 

venelane (1) / 58:6 

LYHYT IHMINEN: kääpiö (6), pygmi (1), vitun homo (1) / 27:3 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: karlik (26), liliput (5), degenerat (1), 

pigmej (1), smel’čak (1), šket (1), šut (1), urod (1) / 53:8 

Ülekande “inimene–inimene” võrdlusalustesks on kõigis keeltes 

sünnipäraselt väike inimene või olend (nt ee lilliput, lilliputt, liliput, lillibut vrd 

am kõnek but ‘tagumik’ < liliput, kääbus; sm kääpiö; karlik ‘kääbus’, liliput), 

rahvus (nt ee venelane; sm pygmi < pygmee ‘pügmeed’; vn pigmej). Solvangutena 

kasutatakse sm vitun homo ‘kuradi homoseksualist’, vn degenerat ‘degenetant’, 

urod ‘värdjas’. Vene koolinoortel assotsieerub lühike inimene narriga šut. Samuti 

kasutavad nad vastandamist smel’čak ‘julge inimene’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: suusataja (1), jaamaülema abi (1), korvpallur (1), sant (1), 

väärakas (1) / 56:5 

PITKÄ IHMINEN: koripalloilija (1) / 28:1 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: model’ (2) / 44:1 

Ülekande aluseks on erinevate elukutsete nimetused. Koolinoorte arvates 

sobivad ametitele ee suusataja, jaamaülema abi, korvpallur, vn model’ ‘modell’ 

ja sm koripalloilija ‘korpallur’ just pikka kasvu inimesed. Ee sant ja väärakas on 

sõimusõnad ning ülekande aluseks on erinevus teistest. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: kleenuke (2), kleenu (1), äbarik (4), äblik (1), koba (2), nohik 

(1), nohkar (1), tugev (2), arg (1), lits (1), pugeja (1), viba (1), sitt vend (2), sitt 

mees (1) / 78:13 

HEIKKO IHMINEN: hutera (1), laiha (1) / 14:2 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: distrofan (1), hronik (1), zubrila (1), toščij (1), trus (1) / 

39:6 

Eesti, soome ja vene koolinoored nimetavad nõrka inimest, seostades 

nõrkust selliste omadustega nagu kleenuke, kleenu < kleenuke vrd peenike, äbarik, 
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äblik < äbarik vrd väike, koba < kobakäpp vrd oskamatu, nohik, nohkar < nohik 

vrd vaikne, arg, pugeja, viba < vibalik vrd pikka kasvu; sm hutera ‘kõikuv, 

ebakindel’, laiha ‘kõhn’; vn toščij ‘kõhn’, trus ‘argpüks’, zubrila ‘tuupur’. 

Kasutatakse ka vastandusi ee tugev, sm kestäväin ‘tugevaim’. Vene koolinoored 

seostavad nõrkust haigusega nt distrofan ‘madalk. düstroofiahaige’, hronik 

‘krooniline haige’. Halvustavad on ee nominatsioonid lits, sitt vend, sitt mees. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: debiil (15), debiilik (8), tibla (3), dibla (2), tibiilik (2), 

debiil(-ik) (1), debiilakas (1), debiilne (1), tebiil (1); värdjas (20), värd (3), 

värdjad (1); taun (14), daun (3), dauni sündroom (1), täitsa taun (1); hälvik (10); 

kretiin (5); paks pede (1), pede (1), pederas (1), pederast (1); blondiin (1), abikas 

(2), a-sots (2), möku (2), nilbe (1), nilbik (1), pugeja (2), ajugeenius (1), imbekas 

(1), juut (1), nõdrameelne (1), orvik (1), pervar (1), venelane (1) / 167:36 

TYHMÄ IHMINEN: idiootti (17), itiootti (1), idiota (1); vammainen (1), vamu 

(1); imbesilli (1), nero (1) / 46:7 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: dibil(15), debil (5), debel (2); idiot (14), idioot (2); pidor 

(2), pidar (1); degenerat (1), deginerat (1); kritin (2), blondinka (1), daun (1) / 

81:12 

Eesti, soome ja vene koolinoorte sõnavara võrdlusel selgub, et rumala 

inimese nimetamiseks kasutatakse negatiivseid, solvavaid ja alandavaid 

renominatsioone. Kasutatakse teminoide ehk meditsiinilisi diagnoose (nt ee debiil, 

debiilik, tibla, tibiilik, debiilakas, debiilne, tebiil < debiilik, taun, daun, dauni 

sündroom, täisa taun < Downi sündroom, hälvik < hälbega isik, kretiin < 

kretinismi põdev isik / halvustavalt nürimeelne isik, juhmard, imbekas < imbetsill 

< imbetsilne isik; sm idiootti, itiootti, idiota < idiootti ‘nõrgamõistuslik inimene’, 

vammainen, vamu ‘invaliid’, imbesilli ‘ibetsill’; vn dibil, debil, debel < debil 

‘debiilik’, idiot, idioot < idiot ‘idioot’, degenerat, deginerat < degenerat 

‘degenerant, mandunu’, kritin < kretin ‘kretiin’, daun. Sõimusõnadena kasutatakse 

ee paks pede, pede, pederas, pederast < pederastia harrastaja, pervar < pervert < 
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perversne isik, värdjas, värd, värdjad; vn pidor, pidar ‘pederast’. Üleolevalt 

nimetatakse rumalat inimest ee abikas < hariduslike erivajadustega õpilane,  

a-sots < asotsiaalne isik. Renominatsioon ee orvik < orb ei viita mitte vanema(te) 

puudumisele, vaid isiksuse vaimsele puudele. Neutraalsemad renominatsioonid on 

ee möku, nilbik < nilbe, pugeja. Iroonilist suhtumist väljendavad ee blondiin ja 

ajugeenius, sm nero, vn blondinka ‘blondiin’. Eesti koolinoortel esineb rahvuste 

nimetusi: juut, venelane – võrdlusaluseks on rahvuslik erinevus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: haige (2), värdjas (2), tömp (1) / 83:2 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: hölmö (2), ihan hölmö 

(1), tyhma (3), tylsä (3), älytön (2), huono (1), idiootti (1), vammainen (1) / 44:8 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: debil’nyj (1), debil (2), tupoj (3), urod 

(3), batanik (1), deginerat (1), laborant (1), pedik (1), pidar (1), pridurok (1), 

ubityj čel (1), ubljudok (1), zubrila (1), utomitel’nyj (1) / 84:14 

Kuna sõnavara kogumisel paluti kirjutada vasted teemale “igav, vilets, 

vastik”, siis nimetati nii asju, olukorda kui ka inimest. Inimest iseloomustati selle 

teema juures vähe, rohkem on igavat, viletsat ja vastikut olukorda kirjeldavaid 

sõnu. On ka sõnu ja väljendeid, mis sobivad kirjeldama nii asja, olukorda kui ka 

isikut. Tähendusülekannetena kasutavad noored negatiivseid võrdlusi, sõnu, mille 

põhitähenduseks on rumal või halb: ee tömp; sm hölmö ‘loll’, tyhmä ‘rumal, loll’, 

tylsä ‘nürimeelne’, älytön ‘arutu, rumal’, huono ‘halb’; tupoj ‘nürimeelne, rumal, 

pridurok ‘loll’. Kasutatakse ka võrdlust haigete inimestega (nt ee haige; sm 

vammainen) – need on pejoratiivsed renominatsioonid. Igava ja vastiku inimest 

sõimatakse ee värdjas; sm idiootti ‘idioot’; vn debil’nyj ‘debiilne’, debil 

‘debiilik’, deginerat < degenerat ‘degenerant’, urod ‘värdjas’, pedik ‘sl lilla’, 

pidar < pederast ‘pederast’, ubljudok ‘värdjas’. Vene koolinoored nimetavad 

igavat ja vastikut inimest tema tegevusala järgi: batanik < botanik ‘botaanik’ vrd 

vn sl ‘teaduseinimene, asotsiaalne või võhik’, laborant ‘laborant’ vrd vn sl sama 

mis botanik, zubrila ‘tuupur’. Vene koolinoortel esineb renominatsioon ubityj čel 

< ubityj čelovek ‘mõrvatud inimene’ – selle tähendusülekande võrdlusaluseks on 
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liikumatuse, initsiatiivi puudumise analoogia. Tähendusnihe on toimunud sõnas 

utomitel’nyj (čekovek) ‘väsitav inimene’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: tegija (1), värdjas (1) / 88:2 

KIVA, HAUSKA IHMINEN: – / 26:0 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

Kuna sõnavara kogumisel paluti kirjutada vasted teemale “vahva, tore”, 

siis nimetati nii asju, olukorda kui ka inimest. Nagu eelmise sõnaartikli puhul 

iseloomustati inimest selle teema juures vähe, rohkem on vahvat, toredat olukorda 

või asja kirjeldavaid sõnu. 

Eesti koolinoortel leidub üks vastandamine nt värdjas ja positiivne sõna 

tegija, mille tähendusülekande aluseks on positiivne tegutsemine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: hälvik (1), hälvikud (1), idikas (1), idioodid (1), polkovnik 

(2), tuupur (2), afrokad (1), depiil (1), libu (1), lits (1), maimu (1), miilits (1), 

psühh (1), seto (1), titted (1), vibalik (1) / 186:16 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: – / 48:0 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: dibily (1), 

pilotnik (1), šljuška (1) / 91:3 

Eesti ja vene koolinoored kasutavad pejoratiivseid, solvavaid üldistavaid 

nimetusi nende isikute kohta, kes erinevad käitumise, välimuse, eelistuste vm 

poolest ehk on “võõrad”. Need nominatsioonid ei iseloomusta teatud stiili 

esindajaid, vaid näitavad halvustavat üleolevat suhtumist nendesse, kes erinevad 

üldmassist. Halvustamise aluseks on vaimsete võimete madaldamine ee hälvik, 

idikas < idioot, depiil < debiilik, ja vn dibily < derbil <‘debiilik’, tegevusala ee 

polkovnik, tuupur, libu, lits, miilits ja vn šljuška < šljuha ‘prostituut’, välimus ee 

vibalik, käitumine ee psühh < psühhopaat, vanus ee titted < titt < tita, maimu < 

maimuke ja rahvuslik kuulumine ee seto. On kasutatud vaid üht eri stiili noorte 
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nimetust ee afro (afropatse kandvad ja afro-ameerika muusikat harrastavad 

noored). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: polkovnik (5), kommunist (1), kuri onu (1), mundrimees (1), pervert 

(1), värdiad (1) / 60:6 

POLIISI: – / 16:0 

ПОЛИЦИЯ: faraony (5), faraon (2), urody (2), fašiki (1) / 48:4 

Tähendusülekanne põhineb võrdlusel: nii lähte kui ka sihtobjekti 

iseloomustab vähemal võis suuremal määral võimu omamine (nt ee polkovnik, 

kommunist ja vn faraon ‘vaarao’, fašiki < fašist ‘nats’). Eesti koolinoortel esineb 

neutraalne üldistus mundrimees. Sõimusõnadena kasutatakse ee pervert < 

perversne isik, värdiad < värdjad ja vn urody ‘värdjad’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: geoloog (6), kalkar (4), kaabakas (2), aseksuaal 

(1), kodutu (1), nolk (1), nunn (1), paavst (1), pervar (1), venelane (1) / 77:12 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: – / 29:0 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: uborščik (1), ubor’ščik (1), lodyr’(1), pidrila 

(1) / 36:4 

Tähendusülekannete moodustamisel kasutatakse elukutsete nimetusi (nt ee 

geoloog – analoogia, geoloog tegeleb kaevandustöödega, purjus inimene sageli 

ninapidi maas, ei püsi jalul ning nunn, paavst – kõrge ja madala vastandamine; vn 

uborščik ‘koristaja’ – madal sotsiaalne staatus); viiteid asotsiaalsusele, allakäigule 

(nt ee kalkar, kaabakas, aseksuaal, kodutu, pervar < pervert < perversne isik; vn 

pidrila < vulg pider ‘passiivne homoseksuaal’), üldistusi rahvuskuuluvuse alusel 

(nt ee venelane). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: asotsiaal (2), narva (1), narvalane (1), diiler (1), idioot (1), 

kommionu (1), venelane (1) / 30:7 

НАРКОМАН: debil (2), ebar’ (2), ušlënok (1), urod (1) / 19:4 
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Võrdlusalusteks on elukoht ja rahvus (nt ee üldistused narvalane ja 

venelane), mõistete vahetus (nt ee diiler ja kommionu ‘narkokaubitseja’). 

Sõimusõnadena kasutatakse ee asotsiaal, idioot ja vn derbil ‘debiilik’, urod 

‘värdjas’. Vn sõna ebar’ < ëbar’ ‘armuke’ tuleb väljendist mozgi ebat’ ‘kärbseid 

pähe ajama’ ja ušlënok iroonilisest vastandamisest ušlyj ‘nutikas’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: hull (3), mutt (2), pervar (1), politsei (1), poolearuline (1), segi 

pööranud jobu (1), türklane (1), vanamutt (1), vangivalvur (1), / 48:9 

OPETTAJA: mies (1), nainen (1) / 14:2 

УЧИТЕЛЬ: debilka (2), lekar’ (2), haldej (1), mučitel’ (1), svoloč (1), zladej (1) / 

27:6 

Tähendusülekannete alustena kasutatakse võrdlust isikutega, kes omavad 

soovimatut kontrolli (nt ee politsei, vangivalvur ja vn mučitel’ ‘piinaja’, zladej < 

zlodej ‘kurjategija’), üldistusi (nt ee mutt, vanamutt ja sm mies ‘mees’, nainen 

‘naine’), vastandamist võõra kultuuriga (nt ee türklane, haldej ‘kaldealane 

(semiidi hõimu liige); idamaa rõivaisse maskeeritu usulises etenduses’), võrgust 

tegevusalaga (vn lekar’ ‘ravitseja’). Sõimusõnadena kasutatakse ee hull, 

poolearuline, segi pööranud jobu ja vn debilka ‘debiilik’, svoloč ‘lurjus’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: hull (1), loomaaia ülemjuhataja (1), mehhaanik (1), möka (1) / 21:4 

JOHTAJA, REHTORI: pomo (27), homo (1), päällikkö (1) / 19:3 

ДИРЕКТОР: dura (1), durak (1), glavar’ (1), nadziratel’ (1), pidar (1), pastuh (1), 

čel. (1) / 38:7 

Tähendusülekande aluseks on võimu ja kontrolli omamine (nt ee loomaaia 

ülemjuhataja, sm päällikkö ‘pealik, ülemus’, pomo ‘ülemus’ ja vn glavar’ 

‘pealik’, nadziratel’ ‘järelevaataja, valvur’, pastuh ‘karjus’). Kooli võrreldakse 

mehhanismiga, mida hooldab mehhaanik (ee). Sõnavaras leidub ka pejoratiivseid 

väljendeid ja sõimusõnu (nt ee möka < möku, sm homo, vend dura, durak). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: vanamees (34), taat (12), vana (7), esivanem (5), ema (2), ätt (2), vanatoi (1), 

äi (1) / 37:8 

ISÄ: ukko (17), isäntä (3), äijä (2), vanhus (1) / 21:4 

ПАПА: predok (5), predki (1), staryj (1), batrak (1) / 42:4 

Sõnavaras esineb palju tähendusnihkeid isa asemel öeldakse ee vanamees, 

taat, vana, ätt, vanatoi, äi, sm ukko ‘vanamees, mees; kõnek isa’, äijä ‘vanaisa; 

kõnek mees’, vanhus ‘vanake, rauk’ ja vn staryj ‘vana’ – kõik need 

renominatsioonid tähistavad meessoost vanemat inimest, kes võib olla ka 

sugulane, ning on oma tähendusvarjundi poolest erinevad (nt vanatoi on 

pejoratiivne ja taat on neutraalne renominatsioon). Samuti ülekande aluseks 

võivad olla põlvnemine (nt ee esivanem ja vn predok, ‘esivanem’, hierarhia (nt sm 

isäntä ‘isand, peremees’) ja roll peres (nt vn batrak ‘sulane, moonakas’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: mutt (38), muti (12), vanamutt (4) eit (8), vana eit (1), isa (2), memm (2), 

esivanem (1), vanamoor (1), vana (1) / 30:10 

ÄITI: emäntä (1), rouva (1), vanhus (1) / 18:3 

МАМА: predki (1), predok (1) / 35:2 

Ema nimetamise puhul kehtivad samad põhimõtted, mis isa nimetamise 

puhul. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: tüdruk (31), eit (18), naine (12), plika (3), plix (1), libu (2), hoor 

(1), lits (1), lõbutseja (1), õde (1) / 61: 10 

POISS-SÕBER: poiss (31), kutt (20), mees (8), meha (2), mehe (1), tüüp (3), sell 

(1), vend (1), värd (1) / 45:9 

SÕBER: vend (2), vennakene (1), tankisti poeg (2), vaenlane (1), õekene (1) / 

40:5 
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TYTTÖYSTÄVÄ: eukko (13), muija (7), huora-akka (2), tyttö (1), emäntä (1), 

nainen (1), ämmä (1) / 45:7 

POIKAYSTÄVÄ: mies (2), jätkä (2), poitsu (1), vitun homo (1) / 18:4 

YSTÄVÄ: kusipää homo (2) / 11:1 

 

ПОДРУГА: baba (14), babsa (1), bljad’ (2), devka (2), devčënka (2), dura (1), 

naparnica (1), sestrëna (1), šljuha (1), znakomaja (1) / 36: 10 

ДРУГ: paren’ (18), bratan (7), brat (2), bratuha (2), bro (2), bratok (1), parniša 

(2), gom (1), naparnik (1), pacan (1), pidaras (1) / 42:11 

ДРУГ: bratan (6), brat (1), bro (1), durak (1), major (1), otec (1), paren’ (1) / 27:7 

 

Nii eesti, soome kui ka vene koolinoorte sõnavaras leidub palju ühiskeele 

sõnu, mis nimetavad mees- või naissoost inimest ja mis omavad eri 

tähendusvarjundeid. Teatud kõnesituatsioonis ja kui lisada isikuline asesõna minu 

või sinu, tema (sm minun, sinun, hänen; vn moj, moja, tvoj, tvoja, eë, ego), 

muutub sõna tähendus ning peetakse silmas kas poisi või tüdruku sõbrannat, poisi 

või tüdruku poiss-sõpra või sõpra üldiselt (nt ee tüdruk, eit, naine, plika > ‘poisi 

sõbranna’, poiss, kutt, mees, tüüp > ‘tüdruku poiss-sõber’ ja kutt, tüüp > ‘poisi 

poiss-sõber’, vend, õekene > ‘sõber’; sm eukko ‘eit’ ja kõnek ‘naine’, muija kõnek 

‘naine, eit’, tyttö ‘tüdruk’, nainen ‘nainen’, ämmä halv sl ‘eit, naine’ > ‘poisi 

sõbranna’, mies ‘mees’ > ‘tüdruku poiss-sõber’ ja jätkä kõnek ‘poiss, mees’, 

poitsu sl ‘poiss, kunde’ > ‘tüdruku või poisi poiss-sõber’; vn baba, babsa < baba 

madalk ‘naine’, devka kõnek ‘tüdruk’, devčënka ‘tüdruk’ > ‘poisi sõbranna’, 

sestrëna < sestra ‘õde’ > ‘tüdruku sõbranna’ ja znakomaja ‘tuttav’ > ‘poisi või 

tüdruku sõbranna’, paren’, parniša ‘noormees’, pacan ‘poisinolk, kutt’ > ‘tüdruku 

poiss-sõber’ ja bratan, brat, bratuha, bro (lühend, vrd ing brother ‘vend’), bratok 

‘vend’ > ‘poisi poiss-sõber’, bratan, brat, bro ‘vend’ > ‘poisi sõber’ ja paren’ 

‘noormees’ > ‘tüdruku sõber’). 

Leidub ka pejoratiivseid väljendeid (nt ee libu, hoor, lits, lõbutseja ‘poisi 

sõbranna’, värd < värdjas > ‘tüdruku poiss-sõber’; sm huora-akka kõnek ’hoor’ > 

‘poisi sõbranna’ ja vitun homo, kusipää homo vulg ‘homoseksuaal’ > ‘tüdruku või 

poisi poiss-sõber’; vend dura ‘loll’, šljuha ‘lits’ > ‘poisi sõbranna’, gom < 
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gomoseksuaal ‘homoseksuaal’ vrd gnom ‘päkapikk’, pidaras vulg ‘homoseksuaal’ 

> ‘tüdruku poiss-sõber’). Pejoratiivseid väljendeid kasutatakse tavaliselt teiste 

sõpradest või ekssõpradest rääkides. 

Tähendusülekande aluseks võivad olla ka elukutsed, mis nõuavad 

koostöösuhteid (ee sell ‘tüdruku poiss-sõber’, tankisti poeg ‘sõber’, vn naparnica 

‘paariline (naissoost)’ > ‘poisi sõbranna’, naparnik ‘paariline (meessoost)’ > 

‘tüdruku poiss-sõber’). Liidripositsioonis oleva sõbra või sõbranna kohta 

kasutatakse sm emäntä ‘perenaine, emand’, major ‘major’, otec ‘isa’. Eesti 

koolinoorte sõnavaras leidub ka vastandamist (ee vaenlane ‘sõber’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: ryssä (1), ulkomaalainen (1), veljet sisaret (1), vinti (1), ystävät 

(1) / 15:5 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: čuhna (20), čuhny (1), čuhonec (16), čahonec (1), 

čuhamor (1), čušmarec (1), tuzemec (2), aborigen (1), debil (1) degenerat (1) 

guron (1), krest’janin (1), plibej (1), urod (1) / 58:14 

Soome ja vene koolinoored kasutavad eestlase nimetamisel üldistamist (nt 

sm halvsl ryssä ‘endise NSVL kodanik, venelane’ < rts ryss ‘venelane’, neutr 

ulkomaalainen ‘välismaalane’, neutr veljet sisaret ‘vennad-õed’ viitab 

sugulusrahvusele, halv vinti ‘suli, krants’, neutr ystävät ‘sõbrad’; vn čuhna, čuhny, 

čuhonec, čahonec, čuhamor, čušmarec < čuhna madalk ‘läänemeresoomlased’ < 

Čudskoje ozero ‘Peipsi järv’, halv tuzemec ‘pärismaalane, põliselanik’, halv 

aborigen ‘aborigeen, põliselanik’, guron ‘indiaanlaste hõimu esindaja’, 

krest’janin ‘talupoeg’ viide talupojakultuurile, halv plibej < plebei ‘plebei, 

lihtkodanik Vana-Roomas). Sõimusõnadena kasutatakse vn derbil ‘debiilik’, 

degenerant ‘degenerant, mandunu’, urod ‘värdjas’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: joodik (2), joda (1), jöta (1), blondiin (2), jobu (2), laplane (1), 

sohupede (1), venelane (1) / 60:7 
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ФИНН, ФИНКА: urod (1): / 21:1 

Võrdlusaluseks on mõnede soomlaste alkoholilembelisus (nt ee joodik, 

joda, jöta < jota, venelane (samuti oletatakse, et venelased tarbivad palju 

alkoholi), naaberrahvas (ee laplane). Sohupede on pejoratiivne nimetus (sohu < 

soo + pede ‘pederast’). Vn urod ‘värdjas’ on samuti sõimusõna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: tibla (10), dibla (3), debiil (2), diblad (1), tebiil (1), kommu (5), 

kommunist (3), kommunistist näru (1), värdjas (5), paks loll värdjas (1), pede (3), 

polkovnik (1), polks (1), punane (1), punane närakas (1), tsukts (1), tšuks (1), 

fašist (1), haledik (1), idikas (1), jobud (1), joodik (1), lits (1), loll (1), mats (1), 

miilits (1), narkomees (1), närakas (1), pervar (1), slaavlane (1), suitsetaja (1), 

türann (1), vaenlane (1), venna (1) / 91:34 

VENÄLÄINEN: huora (1:0/1), vihollinen (1:0/1) / 9:2 

Tähendusülekannete aluseks on kahtlemine vaimsetes võimetes (nt ee halv 

tibla, dibla, debiil, diblad, tebiil < debiilik, tsukts < tšuktš (Kirde-Siberis elava 

rahva liige) vrd ee tšuktš ja vn sl čukča ‘rumal ja kergeusklik inimene’, haledik < 

hale inimene, idikas < idioot, jobud, loll, mats) ja sotsiaalses ja ühiskondlikult 

lojaalses käitumises (nt ee pede < pederast, pervar < pervert, joodik, lits, 

narkomees, närakas, suitsetaja ja sm huora ‘lõbutüdruk’). Samuti leidub üldistusi 

poliitiliste vaadete alusel (nt ee kommu, kommunist, kommunistist näru < 

kommunist, polkovnik, polks ja punane, punane närakas vrd punaarmeelane, 

fašist, türann). Paljud ülalnimetatud sõnad täidavad sõimusõnade funktsiooni. 

Neid sõnu ei kasutata mitte ainult venelaste nimetamiseks, vaid ka paljude teiste 

sotsiaalsete rühmade esindajate kohta. Toimub meie-võõrad vastandamine. 

Pejoratiivne on ka ee värdjas, paks loll värdjas. Vastandamist näitavad ka ee 

vaenlane ja sm vihollinen ‘vaenlane’. Neutraalsed üldistavad väljendid on ee 

miilits (elukutse), slaavlane (rahvuskuuluvus) ja venna (sugulussuhted) vrd vn sl 

brat, bratan ‘sõber’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 MUDEL V loom või muu elusolend => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: tibi (49), tips (5), tiuks (5), tibu (4), tibi-babe, tibi-tüdruk (1), tipsi (1), 

mära (7), latikas (6), kiisu (mäu) mir (1), miu (1), lehm (2), lind (2), elukas (1), 

emane (1), leevike (1) / 106:15 

TYTTÖ: lehmä (3), kissa (2), tipu (1) / 31:2 

ДЕВОЧКА: tëlka (23), telka (5), koza (3), kaza (2), suka (2), sučka (1), sučka 

krašenaja (1), ovca (2), korova (1), ryba (1), samka (1) / 59:11 

Ülekande aluseks on looma, linnu, kala liiginimetused või üldised 

zoomorfismid nagu ee emane, lind ning vn ryba, sučka, samka. Eesti koolinoortel 

on produktiivne sõna tibu tuletised: tibu > tibi, tiuks, tipsi. Looma nimetuse 

asemel kasutatakse ka looma häälitsust nt ee kiisu (mäu) mir ja miu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: säga (11), jorss (2), jors (1), rott (2), siga (1), ziga (1), ahv (1), ahven (1), 

krants (1), tõhk (1) / 88:10 

POIKA: apinamies (2), koira-marko (2) / 19:2 

МАЛЬЧИК: kozel (3), los’ (2) / 47:2 

Zoomorfismid pole nii halvustavad kui tüdruku renominatsioonide puhul. 

Venekeelsed ja slängisõna on kozel ja eestikeelne siga, ka ziga on solvangud. 

Teised renominatsioonid kannavad iseloomustavat funktsiooni. Nt ee rott ‘poiss, 

kes võtab loata teiste asju’, ee ahv ja sm koira-marko ‘ulakas, ülemeelik poiss’, vn 

los’ ‘suur võib olla heatahtlik või rumalavõtu poiss’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: konn (1), padakonn (1), pärdik (1), tibu (1) / 62:4 

PIENI LAPSI: pentu (28), penska (5), penikka (2) / 30:3 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: ščjusènok (1); pizdrik (3), minipizdrik (1) 

 / 67:3 
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Nii eesti, soome kui ka vene zoomorfismid pole halvustavad. Väikest last 

iseloomustatakse nii välimist kui ka käitumuslikku sarnasust ühendades. Nt ee 

konn – beebi on kohmakas, ei oska kõndida jne; sm pentu –väike laps teeb sageli 

koerusi, ei kuula sõna, pissib püksi, on ulakas jne; vn ščjusènok < deminutiiv 

sõnast ščuka ‘haug’ – on ebatavaline lapse nominatsioon, mis viitab teravate 

hammaste olemasolule – laps võib mõnikord hammustada, pistab asju suhu. Kuigi 

sõna pizdrik seostub kõlaliselt naise suguelundi nimetamisega, tähendab sõna 

pizdrik pihkva ala kõnekeeles ‘kiivitajat’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: kondor (1), lehm (1), mära (1) / 58:3 

VANHA NAINEN: haahka (2), korppi (2), luuska (1) / 37:2 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: kljača (5), staraja kljača (1), sučka (1) / 33:3 

Kasutatavad zoomorfismid on halvustavad. Soome koolinoored eelistavad 

nimetada vana naist linnu nimedega (haahka ‘hahk’ ja korppi ‘kaaren, ronk’). 

Eesti keeles esines irooniline kondor. Venekeelsed kljača ‘(hobuse)kronu’ ja ülek 

halv ‘vare’ ja sm luuska ‘(hobuse)kronu’ ja ülek halv ‘vare’ ning vn sučka ‘emane 

koer’ ja ülek vulg ‘lita’ on levinud kõnekeeles. Sõna sučka tähendab kõnekeeles 

‘lõbutüdrukut’ ning on tavaline sõimusõna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAINE: tibi (5), tips (1), emane (3), mära (3), elukas (1), lehm (1), lutikas (1) / 

62:7 

NAINEN: narttu (2), lehmä (1), tipu 81) / 24:3 

ЖЕНЩИНА: tëlka (14), telka (4); koza (2), baranša (1) / 28:4 

Paljud zoomorfismidest on pejoratiivsed. Eriti solvavad on ee mära, lehm, 

sm narttu ‘emane koer’, lehmä ‘lehm’. Vene tëlka ‘lehmvasikas’ ja koza ‘kits’ on 

muutunud tavaliseteks kõnekeelseteks sõnadeks ja on suhteliselt neutraalsed. 

Varjatud solvang peitub sõnas baranša < baran ‘jäär’. Meessoost baran’ist on 

tuletatud naissoost sõna baranša, mida kirjakeeles ei kasutata. Vrd kõnek halv 

ovca ‘lammas’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VANA MEES: pässakas (9), päss (7), pässu (4), vanamehe päss (2), 

vanamehepäss (2); konu (1), parm (1), rott (1) / 62:8 

VANHA MIES: vanha räpy (1) /28:1 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: kozloped (1), staryj kozël (1) / 54:2 

Nagu vana naise nimetamisel on renominatsioonid pejoratiivse 

tähendusega ning täidavat sõimamise funktsiooni. Neutraalsem on soome 

koolinoorte kastatav vanha räpy < räpäle ‘nõrk, halvas seisukorras olend’. Vene 

kozloped < kozël ‘sokk’ + ped < pederast on topeltsolvav. Eesti koolinoorte 

renominatsioonide puhul konu, parm, rott leidub varjatud analoogiat: konu – 

aeglane, parm vrd ee kõnek joodik, rott – kokkuhoidlik, vaene vrd ee sl rott 

‘varas’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: isane (2), imetaja (1), pass (1), pässakas (1), politsei koer (1), rott (1), siga 

(1) / 52:7 

MIES: uros (2), siittäjä (1) /17:2 

МУЖЧИНА: kozël (1), kozel (1), los’ (2), petuh (1) / 34:4 

Ka zoomorfismide puhul tuuakse esile lähtealuse mehelik pool (nt ee 

isane, sm uros). Esineb ka halvustavaid renominatsioone (nt ee pass, pässakas < 

päss, vn kozël ‘sikk’). Eriti solvav on vn petuh ‘kukk’ vrd kurjategijate argoo 

petuh ‘passiivne homoseksualist’ või vn kõnek ‘riiukukk’. Halvustav on ka ee rott 

vrd sl ‘varganägu’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: lehm (7), siga (5), paks siga (1), jõehobu (3), mära (2), märakas 

(1), elevant (2), emis (1), mõmmi (1), mürakaru (1), pull (1) / 112:12 

LIHAVA IHMINEN possu (1), pullasorsa (1) / 35:2 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: svin’ja (5), korova (1) / 62:2 
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Kõigi kolme keele puhul kasutatakse võrdlusaluseks zoomorfismi siga (ee 

sl siga, sm sl possu, vn sl svin’ja). Ee lehm, siga, mära, märakas, emis ning vn 

svin’ja, korova on pejoratiivsed renominatsioonid. Sm possu on leebem 

pilkenimetus. Neutraalseteks võib arvata ee jõehobu, elevant, mõmmi, mürakaru 

ja sm pullasorsa. Nende renominatsioonide võrdlusaluseks on suurus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: elajas (2), elejas (1); karu (3), jäär (2), elukas (1), 

härg (1), mäger (1), pull (1) / 77:8 

ISO, VAHVA IHMINEN: karju (2), hormoonihärkä (1) / 27: 2 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: kaban (2); bugaj (5), bugar’ (1) / 40:3 

Kõige rohkem zoomorfisme esineb eesti koolinoorte sõnavaras. Enamik 

zoomorfismidest on neutraalsed renominatsioonid. Igal zoomorfismil on oma 

iseloomustav tunnusjoon, mille on tinginud võrdlusaluse tähenduslikud üksused 

ehk seemid: ee karu on ‘suur, tugev, hirmuäratav, vahel osav’, ee härg, jäär ja 

pull ja vn bugaj ‘murd. pull, sõnn’ on ‘maskuliinne, suur, tugev, ohtlik, äkiline’, 

sm karju ‘kult’ ja vn kaban ‘metssiga’ on ‘keskmisest suurem, võib olla äkiline, 

lohakas’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: kilu (14), kondikilu (1), mära (1), nirk (1), silk (1) / 91:5 

LAIHA IHMINEN: – / 26:0 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: glista (7), glist (4), glistopër (1); gus’ (1), selëdka (1) / 55:4 

Zoormorfisme esineb eesti ja vene koolinoorte sõnavaras. Neutraalne 

renominatsioon saleda inimese kohta on ee nirk. Nii eesti kui ka vene koolinoored 

kasutavad zoomorfismidena kalanimetusi (ee kilu, silk ja vn selëdka ‘heeringas’). 

Ee mära on sõimusõna (vrd ee libu kõhna naissoost isiku tähenduses). Põlglik ja 

üleolev vn renominatsioon glist ‘nugiuss’ viitab kõhna inimese kõhnusele ja 

nõrkusele. Ülekande aluseks on nimetatud zooloogiliste liikide kehaehitus. Vn 

glist viitab ka haigestumisele, mis võib põhjustada inimese kehalanguse. Vene 

gus’ ‘hani’ on neutraalne renominatsioon, võrdlusaluseks on hane pikk kael. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÜHIKE INIMENE: käblik (8), eeringas (1), kirp (1), konn (1), pässakas (1), silk 

(1) / 58:5 

LYHYT IHMINEN: kirppu (1) / 27:1 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: pingvin (1), pizdrik (1) / 53:2 

Võrdlusaluseteks objektideks on väikesed olendid: väikesed linnud (ee 

käblik; vn pingvin ‘pingviin’, pizdrik ‘kiivitaja’), väikesed kalad (ee eeringas < 

heeringas, silk), väikesed kahepaiksed (ee konn), väikesed parasiidid (ee kirp; sm 

kirppu). Ee zoomorfism pässakas viitab sama sõna kasutamisele vanamehe 

tähenduses. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: kaelkirjak (4), kaekirjak (1), kurg (1) / 56:3 

PITKÄ IHMINEN: kirahvi (1) / 28:1 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: žiraf (4), saranča (1), straus (1) / 44:3 

Võrdlusaluseteks objektideks on pika kaelaga loomad (nt ee kaelkirjak, 

kaekirjak vrd kaema – vaatama, kurg, sm kirahvi ja vn žiraf ning straus 

‘jaanalind’. Vene koolinoortel leidub ka pilkav zoomorfism saranča ‘rändtirts’; 

võrdlusaluseks on rändtirtsu pikad jalad. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: janes (1), jänes (1), kärbes (1), sipelgas (1) / 78:4 

HEIKKO IHMINEN: – / 14:0 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: ščenok (2), šenok (1), gus’ (1), kon’ pedal’nyj (1), tëlka 

(1) / 39:5 

Zoomorfismid on seotud nagu ülekandes “inimene–inimene” võrdlusaluste 

objektide omadustega (nt ee jänes st arg ja nõrk, kärbes ja sipelgas st väike ja 

nõrk; vn ščenok ‘kutsikas’ st väike, saamatu ja nõrk, gus’ ‘hani’ paistab tähtis, aga 

nõrk. Vn tëlka tähendab slängis noort naisterahvast, neiut [naissoost st nõrk]. Vn 

kon’ pedal’nyj ‘pedaalidega hobune’ st hobune, mille peal saab sõtkuda st nõrk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: jorss (2), mõistuseta olend (1), mõistuseta loom (1), jänes 

(1), lammas (1), nässu (1) / 167:6 

TYHMÄ IHMINEN: apina (3), pässi (2), pimpo (1) / 46:3 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: los’ (9), kozёl (3), baran (1), ovca (1) / 81:4 

Ülekandes “loom või muu elusolend – inimene” on zoomorfismide 

kasutamise põhjuseks rahvajuttudes loomadele omistatud iseloomujooned. Nii 

käsitletakse ee jänest kui arga ja rumalat, lammast kui kartlikku ja rumalat, sm 

apina ‘ahv’ tüütut ja rumalavõitu, pässi ‘oinas’ põikpäiset ja rumalat, pimpo 

‘lastek piilupart’ väikest ja rumalat, vn los’ ‘põder’ suurt, kuid väikese mõistusega 

looma, kozёl ‘sokk’, baran ‘jäär, halv oinas’ ja ovca ‘lammas, utt’ rumalaid 

loomi. Mõned nimetatud zoomorfismidest on kinnistunud sõimusõnadena. Eesti 

koolinoortel esinevad kala nimetus jorss ‘jobu’ tähenduses ning deskriptiivsed 

sõnaühendid mõistuseta olend, mõistuseta loom. Erandlik on ee nässu < näss < 

väike nässakas olend. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: – / 83:0 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: – / 44:0 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: kozël (1) / 84:1 

Vene koolinoored kasutavad sõimusõnana zoomorfismi kozël ‘sokk’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: – / 88:0 

KIVA, HAUSKA IHMINEN: – / 26:0 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: tibid (3), tibi (2), kits (2), kitse (1), päss (3), ahv (1), 

elukad (1), koer (1), lehm (1), rotid (1) / 186:10 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: olento (1) / 48:1 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: kozly (1), 

obez’janki (1) / 91:2 

Leidub kahte liiki tähendusülekandeid: ühed zoomorfismid osutavad 

teatud stiili esindajate iseloomulikele joontele (nt ee tibid, rotid ’vargad’), teised 

aga on vähemal või suuremal määral pejoratiivsed nimetused, mis osutuvad stiili 

esindajate erinevusele üldmassist (nt ee kits, päss, ahv, lehm ja vn kozly ’kitsed’, 

obez’janki ’ahvid’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: kits (16), kitsed (5), kuked (3), kukk (2), sead (1), siga (1), ahvid (1), 

karud (1), kutsikas (1), pingviin (1) / 60:10 

POLIISI: – / 16:0 

ПОЛИЦИЯ: legavye (13), legavyj (2), legaši (1), legavy urod (1), ligavye (1), 

kozly (8), kazly (1), suki (1) / 48:8 

Zoomorfisme kasutatakse põhiliselt sõimusõnadena (nt ee kits, kukk, siga, 

ahv ja vn kozly ‘kitsed’, suki ‘emane koer’), kusjuures pejoratiivsusaste suureneb 

võrreldes samade nominatsioonide kasutamisega tavainimese, mehe nimetamisel. 

Ee neutraalsete zoomorfismide võrdlusalusteks võivad veel olla kehaehitus, 

tugevus nt karud, ametiriietus nt pingviin. Vn legavyj ‘linnukoet’ ja kõnek ‘nuhk’ 

on vananenud slängiväljend. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: parm (47), parmott (3), geoparm (2), parmoot (1), 

kondor (1), mõmmi (1), rott (1), täi (1) / 77:8 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: kännikala (11) / 29:1 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: svin’ja (2) / 36:1 
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Eesti koolinoorte kõnepruugis on levinud kõnekeelde kinnistunud sõna 

parm. Leidub ka üks liitsõne geoparm < geoloog + parm. Zoomorfismide 

ülekande aluseks on koordinatsioon (nt ee kondor, mõmmi), kahjurlus (nt ee rott, 

täi). Humoorika võrdlusena esineb soome koolinoorte sõnavaras liitsõna 

kännikala p‘urjus kala’. Vene koolinoored kasutavad düsfemismi svin’ja ’siga’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: – / 30:0 

НАРКОМАН: – / 19:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: lehm (1) / 48:1 

OPETTAJA: pässi (1) / 14:1 

УЧИТЕЛЬ: presmykajuščeesja (1) / 27:1 

Kasutatakse düsfemisme (ee lehm, sm pässi ‘oinas’, vn presmykajuščeesja 

< presmykajuščee ‘roomaja’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: pässakas (1) / 21:1 

JOHTAJA, REHTORI: – / 19:0 

ДИРЕКТОР: kazël (1), kozël (1), krysa (2), kabel’ (1), selëdka (1), suka (1) / 38:6 

Põhiliselt on tegemist düsfemismidega. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: kukeke (1), politsei koer (1) / 37:2 

ISÄ: – / 21:0 

ПАПА: staryj kozel (1), kotak (1) / 42:2 

Kaks zoomorfismi (ee kukeke ja vn staryj kozël ‘vana sokk’) on 

halvustavad sõimunimetused. Ülejäänud kahe zoomorfismi ülekandealuseks on 
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käitumine (nt ee politsei koer – isa kui järelevalvaja ja vn kotak < vn kõnek košak 

‘kõuts’ – isa kui isepäine otsustaja). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: kana (1) / 30:1 

ÄITI: – / 18:0 

МАМА: košara (1), matka (1) / 35:2 

Tähendusülekannete aluseks on kodusus ja hool (nt ee (kodu)kana, vn 

košara < koška kui kodususe sümbol, matka ‘emamesilane’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: tibi (5), tips (2), tibu (1), lehm (1) / 61:4  

POISS-SÕBER: rott (1), ziga (1) / 45:2 

SÕBER: sebra (2), säga (1) / 40:2 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: – / 45:0 

POIKAYSTÄVÄ: – / 18:0 

YSTÄVÄ: kani (1) / 11:1 

 

ПОДРУГА: tëlka (2), telka (1), ovca (4), kurica (2), zajac (1) / 36:5 

ДРУГ: kotik (1), ovec (1), zajka (1) 42:3 

ДРУГ: – / 27:0 

 

Nagu esimese mudeli puhul kasutatakse sõbranna, poiss-sõbra ja sõbra 

nimetamiseks ühis- ja koolinoorte slängis kasutatavaid zoomorfisme (nt ee neutr 

või üleolev tibi, tips, tibu, lehm > ‘poisi sõbratar’, halv rott, ziga < siga > ‘tüdruku 

poiss-sõber’, neutr sebra vrd sõber, neutr säga > ‘tüdruku või poisi sõber’; sm 

neutr kani ‘küülik’ > ‘sõber’; vn halv tëlka ‘lehmvasikas’, vulg ovca ‘lammas’, 

halv kurica ‘kana’, deminutiivne zajac ‘jänes, jänku’ > ‘poisi sõbranna’, 

deminutiivne kotik ‘kiisu’, halv ovec < ovca ‘lammas’, deminutiivne zajka ‘jänku’ 

> ‘tüdruku poiss-sõber’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: – / 15:0 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: ryba (10), kambola (1), kozly (1), suki (1), žuk (1) / 

58:5 

Võrdlusaluseks on teise rahvuse esindajate temperamendierinevus (nt vn 

ryba ‘kala’, kambola < kambala ‘lest’ – külmavereline, žuk ‘põrnikas’ – aeglane). 

Sõimusõnadena kasutatakse vn kozly ‘sikud’ ja suki ‘emane loom’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: põder (108), europõder (2), põdra (1), põdrad raisk (1), põdravoss 

(1), põdu (1), põhjapõder (1), põts (1), eurohirv (3), euro hirv (1), kits (3), eestlane 

(1), mära (1), rotid (1) / 60:14 

ФИНН, ФИНКА: los’ (5) / 21:1 

Zoomorfismidest on kõige levinum nominatsioon põder, mis on tulnud 

kasutusele seoses põhjapõdrakasvatausega Põhja-Soomes. Hirv ja kits on tuletatud 

analoogia põhimõttel, on samuti sarvedega põdrasarnased loomad. 

Zoomorfismidele lisatakse täiendsõnana sõna euro- (nt europõder, eurohirv), mis 

on seotud Soome Vabariigi kuulumisega Euroopa Liitu. Ka vene koolinoored 

kasutavad sarnast zoomorfismi (vn los’ ‘põder’). Tüseda soomlanna kohta 

öeldakse mära ja Eestisse kaubareisile tulevaid soomlaste kohta rotid. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: karu (2), elukas (1), jorss (1), mõttetu elajas (1), parm (1), räpane 

siga (1) / 91:5 

VENÄLÄINEN: – / 9:0 

Eufemismid on karu (Venemaa sümboolne assotsiatsioon) ja düsfemismid 

elukas, jorss, mõttetu elajas, parm (vrd joodik), räpane siga. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 MUDEL IX ese => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: piff (11), pihv (6), biff (1), liha (1), lihu (1), kidra (1), kotlet (1), kõõm 

(1), paat (1), pesulaud (1), puhmas (1), sai (1), tangiaku (1), tumba (1), mumba 

(1), tükk (1) / 106:16 

TYTTÖ: – / 31:0 

ДЕВОЧКА: švabra (5), dubina (1), lohanka (1), mjaso (1) / 59:4 

Ülekande “ese – inimene” aluseks on välimine sarnasus ja funktsioon. 

Välimisele sarnasusele toetuvad sellised metafoorsed ülekanded nagu ee kidra < 

kitarr, paat, pesulaud, puhmas, tumba, mumba (< tumba) ning vn švabra – sõnad 

viitavad kas tüdruku saledusele-tüsedusele, kehaehitusele või soengule. Tüdruku 

vaimseid võimeid iseloomustab vn pejoratiivne dubina. Sõnad ee liha, lihu, kotlet, 

sai, tangiaku, tükk ning vn mjaso on düsfemismid ja viitavad intiimsusele. 

Huvitav on jälgida metafoori piff, pihv, biff tuletamist: vrd pihv – liha ja vrd ing 

beef ‘loomaliha’. Vene slängis tähendab sõna loh meessoost rumalat inimest, 

naissoost rumal inimene on siis lohanka; lohanka tähendab kirjakeeles pesupali, 

pesunõu, mis on naiste kodutöö – pesupesemise juurde kuuluv atribuut, 

sedapuhku vananenud töövahend. Esineb ka metonüümiat: ee kõõm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: tatt (9), tattnok (1), kant (2), kõnts (2), pauk (2), tropp (2), armupill (1), 

kapp (1), kusik (1), poda (1), valts (1), vänt (1) / 88:12 

POIKA: – / 19:0 

МАЛЬЧИК: perec (6), perec-gorjačij (1), lapot’ (1), lapat’ (1), keks (1), meloč 

(1), tormoz (1), valenok (1), / 88:8 

Mõned renominatsioonid on slängis ja kõnekeeles kinnistunud ning 

kõneleja ei näe vaimusilmas teatud nähtust või eset, vaid sõnaga tähistatavat 

subjekti, kellel on teatud iseloomulikud jooned. Need on ee tatt, tattnok, kant, 

tropp ja vn tormoz. Ee poda on tuletatud sõnast pada ja kusik tegusõnast kusema 

ee sl ‘kartma’. Ülekande “ese – inimene” aluseks on väline sarnasus (nt ee kapp), 
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sanane omadus (nt vn perec ‘pipar’ < ‘äge mees’) või kaudne analoogia (nt ee 

vänt ‘poiss’ < vänt ‘mehe suguelund’, kõnts ‘põlgust pälvinud poiss’, vn keks 

‘keeks’ < ‘trulla, lahke, austust mitte-aratav poiss’, valenok ‘viltsaabas’ < ‘pehme 

iseloomuga, rumal poiss’, meloč (1) ‘pisiasi’ < ‘väike poiss’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: tatt (77), tatikas (11), tattnokk (6); naga (3); junn (1), juntsu (1); 

pamp (2), jupp (1), kakkar (1), 3 korrus (1), luttija (1), mahlamüts (1), räbal (1), 

väike pank (1) / 62:14 

PIENI LAPSI: kakru (2), nappula (2), rääkyvä sinappitykki (1), vaahtosammutin 

(1), vitun läski (1) / 30:5 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: soplja (11), sopljak (4), sapljak (1), soplivčik (1); 

meloč (10), meloč’ puzataja (1); pupsik (6), pups (4); kazjavka (1), kozjavka (1); 

soska (2), gavnjuk (1), koroed (1) / 67:13 

Ülekannet “ese – inimene” iseloomustab väikese lapse nimetamisel 

üleüldine üleolev suhtumine objekti. Võrdlusaluseks valitakse sageli midagi 

ebameeldivat (nt ee tatt, junn, kakkar < kaka, räbal; sm kakru < kakka lastek 

‘kaka’, läski ‘pekk’; vn soplja ‘tatt’, kozjavka ‘ninakoll’, gavnjuk < gavno ‘sitt’). 

Võrdlusaluse pejoratiivsus kandub sihtobjektile. Ee tatt, tatikas, tattnokk ja vn 

soplja, sopljak on muutunud kõnekeeles üldkasutatavateks düsfemismideks. Vn 

soplivčik on seevastu positiivse ja deminutiivse alatooniga. Sõna tähendab 

kõnekeeles pudipõlle. 

Esineb ka vähem halvustavaid nominatsioone (nt ee pamp ‘mähkmetes 

lapse kohta’, jupp ‘väike, ka kasvult väike laps’, väike pank ‘viitab lapse 

omamisega kaasnevatele kuludele’; sm nappula on positiivne sõna väikese lapse 

nimetamiseks; vn meloč üleolev, kuid suhtliselt sõbralik nimetus, koroed < est’ 

‘sööma’ koru ‘puukoort’ vrd zool ‘(koore)ürask’). 

Neutraalsed on ee tuletis luttija < lutt, liitsõna mahlamüts ja vn soska, mis 

viitavad n-ö väikse lapse atribuutidele. 

Soome koolinoortel esineb negatiivne liitsõna vaahtosammutin 

‘vahtkustuti’ ja pejoratiivseid sõnaühendeid nagu rääkyvä sinappitykki ‘röökiv 

sinepikahur’ ja vitun läski. Viimase sõnaühendi puhul täiendsõna vitun on 
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võrdväärne ee kuradi ja põhisõna läski ‘pekk’ viitab beebile iseloomulikele 

nahavoltidele või mudilase ümarale kohule. 

Positiivsed nominatsioonid on vn pupsik ja pups ‘armsa väikelapse kohta’ 

< pup ‘naba’ vrd kõnek lastek pupsik ‘väike plastmassnukk’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: känd (2), kublik (1), kuivand käsn (1), kuivik (1), kõde (1), kõuts 

(1), kõõm (1), käbi (1), lubjakas (1), muld (1) / 58:10 

VANHA NAINEN: mummotautinen (1), rusina (1) / 37:2 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: plesen’ staraja (2), plesen’ (1); kljuška (2), staraja 

kljuška (1); ruhljat’ (1), util’ (1), staraja gataperša (1), staraja vešalka (1), šalovka 

(1) / 33:9 

Ka vana naise nimetamisel on ülekanne “ese – inimene” produktiivne. 

Ülekande aluseks on sihtobjekti võrdlus esemega, millel esineb üks või mitu 

teatud omadustest – vana, tarbetu, kortsuline, madalal olev, kuiv, hall, kõver (nt ee 

känd, kuivand käsn, kuivik, kõde < kõdu, kõuts < kõdu vrd ka kõuts ‘isane kass’, 

kõõm, käbi, lubjakas < lubi, muld; sm rusina ‘rosin’; vn plesen’ ‘hallitus’, kljuška 

‘kõvera otsaga jalutuskepp’, ruhljat’ ‘koli, vana kraam’, util’ ‘jäätmed’, gataperša 

< guttaperča ‘gutapertš (kautšukitaoline aine)’, vešalka ‘nagi’, šalovka murd 

‘vahukulp’. 

Mõnedel nendest sõnadest esineb ka nn peidetud tähendusülekannet (nt 

lubjakas – vanematel inimestel esineb sageli veeresoonte lubjastumist; sm 

mummotautinen < mummo ‘vana naine, vanaema’ + tauti ‘haigus’ – vanadel 

inimestel esineb sageli erinevaid haigusi; vn šalovka omab lisaks otsesele 

ülekantud tähendusele ka peidetud vastandamist vrd vulg šalava ‘lõbunaine’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAINE: piff (2), raam (2), mahlane (1), paat (1), tropp (1), tükk (1) / 62:6 

NAINEN: termas (1) / 24:1 

ЖЕНЩИНА: košëlka (2), kašolka (1) / 28:2 

Nii nagu tüdruku teema-sõna puhul esineb ka eesti koolinoorte kõnekeeles 

naise nimetamisel mõningaid intiimsuhetele viitavaid renominatsioone (nt ee piff, 
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tükk vrd liha, mahlane < mahl vrd ‘isuäratav’ sm termas < termo- vrd lämpö 

‘soojus-’). Tähendusülekande aluseks on ka välimus (nt ee raam ‘ilusa figuuriga 

naine’, paat ‘vormika ja tüseda naise kohta’). Vn košëlka ‘paun, märss’ tähistab 

ebameeldivat naisterahvast, samas viitab lähtealus ka funktsioonile – paun on see, 

millega koju süüa tuuakse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA MEES: känd (8), vanakänd (1), käbi (1), käbinott (1), kõdus (1), muld (1), 

uba (1), ubra (1), vaat (1) / 62:9 

VANHA MIES: ilkka (1) / 28:0 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: kostyl’ (5), kastyl’ (1); staryj pen’ (4), pen’ (1); truhljak 

(4), truhlja (1); smarček (1), smorčëk (1), smarčok (1); mandarin (2), prjanik (1), 

ruhljat’ (1), suhar’ (1) / 54:13 

Tähendusülekande võrdlusaluse valik sõltub lähteobjekti omadustest, mille 

abil saab kirjeldada otse või kaudselt sihtobjekti. Nt ee känd ning vn pen’ ‘känd’, 

ruhljat’ ‘koli, vana kraam’ – vana ja tabetu; ee kõdus < kõdu ja muld ja vn 

truhljak , truhlja < truha ‘pudemed, puru, kõdu’ – madalal olev, viitab inimese 

elupäevade lõpule; ee uba, ubra < uba – väike, vähe mõistust, “aju on oa 

suurune”; ee vaat – paksu kõhuga vanem meesterahvas; sm ilkka ‘pilge, irvitus’ – 

ei meeldi kellelegi; vn kostyl’ ‘kark’ – kark või kepp on vajalikud vanurile 

liikumiseks; vn smarček, smorčëk, smarčok < smorčok ‘mürkel’, mandariin – 

nässakas, kortsuline; vn suhar’ ‘kuivik’ – väike, ära kuivanud, irooniliselt see, 

mida vanad inimesed niisama krõbistada ei saa; vn prjanik – kuiv, noorte arvates 

meedib vanematele inimestele päänikuid süüa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: kant (2), kapp (2), rull (2), kuju (1), laev (1) / 52:5 

MIES: – / 17:0 

МУЖЧИНА: fantik (1), perec (1) / 34:2 

Eesti koolinoortel on võrdlusaluseks valitud sellised sõnad, mille üks 

seeme ehk elementaartähendusi on suur. See on võrdlus ettekujutusega, et mees 

peab olema suur ja mehelik: kant ‘muskitega, tugev mees’, kapp ‘pikka kasvu, 



 144 

tugev ja turske mees’, rull ‘tugev ja tüse mees vrd teerull, laev ‘edasipürgiv suur 

mees’. Neutraalne nominatsioon on kuju. 

Vene koolinoortel esineb ‘ägeda mehe’ tähenduses sõna perec ‘pipar’. Vn 

fantik ‘kommipaber’ on üleolev võrdlus, mis tähendab ‘ilusat noort meest’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: tünn (44), tüna (1); pekk (16), peki (2), pekihunnik (1), 

pekimägi (1), pekirull (1), seapekk (1); rasvarull (9), rasv (8), rasvakott (2), 

rasvatinane (1); tüma (8), tümakas (1); laev (3), emalaev (2); tünder (5), rull (4), 

tank (4), maakera (2), paat (2), pontsu (2), tangi aku (2), eskalaator (1), kakane 

(1), kilo (1), kottlet (1), liikuv lihakombinaat (1), moosirull (1), pada (1), sitakott 

(1), sumo (1), tainas (1), teerull (1), tünnivabriku mannekeen (1), õhupall (1) / 

112:37 

LIHAVA IHMINEN: läski (39), läse (2), vitun läski (1), läskari (1); ihra (1), 

ihrakasa (3); pulla (2), tankki (3), lihatiski (1), pallo (1), pullamössö (1), tunkki 

(1) / 35:12 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: 

žirnyj mešok s gavnom (1), žirnyj pen’ (1); žirtrest (2), žir-trest (1), žirtres (1), žir 

bom tress (1), žirotrjas (1), žirok (1); pončik (9), pončs (1), sladkij pončik (1); 

bočka (4), pivnaja bočka (1); keks (3), keks puhlyj (1); bomba (3); kusok otbivnoj 

(1), otbivnaja (1); škaf (2), bekon (1), bublik (1), celljulitnyj (1), mjasokombinat 

(1), pljuška (1), pups (1), žile (1), tjufjak (1), tuša (1) / 62:26 

Paksu inimese nimetamisel on ülekanne “ese – inimene” kõige 

produktiivsem. Kõik tähendusülekanded on enam või vähem pejoratiivsed, 

iroonilised või pilkavad. Tähendusülekande aluseks on: 

a) esemete ümar kuju ja suurus (ee tünn, tüna < tünn, pekimägi, 

pekihunnik, rasvakott, tüma või tümakas < tümikas, laev, emalaev, 

tünder, rull, tank, maakera, paat, pontsu < pontšik, stakott, sumo, 

teerull, õhupall; sm ihrakasa ‘rasvahunnik’, tankki, pallo ‘pall’; vn 

žirnyj mešok s gavnom ‘paks sitakott’, bočka ‘tünn’, pivnaja bočka 
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‘õlletünn’, bomba ‘pomm’, škaf ‘kapp’, tjufjak ‘aluskott’ ja  ülek 

kõnek ‘möku’, tuša ‘rümp, loomakere’. 

b) toiduained, mis põhjustavad ülekaalulisust (ee pekk, peki, pekirull, 

seapekk, rasvarull, rasv, kottlet < kotlet, moosirull, tainas; sm läski 

‘pekk’, läse, vitun läski, läskari, ihra ‘rasv’, pulla ‘sai’, pullamössö 

‘saiapudi’; vn žirok ‘rasvake’, pončik ‘pontšik’, pončs < pončik, sladkij 

pončik ‘magus pontšik’, keks ‘keeks’, keks puhlyj ‘ümarpehme keeks’, 

kusok otbivnoj ‘karbonaadi tükk’, otbivnaja ‘karbonaad’, bekon 

‘beekon’, bublik ‘rõngassai’, pljuška ‘rullsai’) ja kohad, kus neid 

toiduaineid valmistatakse, müüakse (ee pada, liikuv lihakombinaat; sm 

lihatiski ‘lihalett’; vn mjasokombinat ‘lihakombinaat’). 

c) raskus (ee tangi aku, kilo; sm tunkki ‘tungraud’; vn škaf). Sellesse 

rühma kuuluvad ka esimese rühama renominatsioonid: paljud suured 

asjad on ka rasked (nt ee tünn, laev, teerull, tank; sm tankki; vn bočka, 

bomba, tjufjak). 

Paljudel renominatsioonidel on lisaks võrdluse põhialusele ka 

lisatähendused. Nt ee pekimägi, pekihunnik, rasvakott, pekk, peki, pekirull, 

seapekk, rasvarull, rasv, sm ihrakasa, läski, läse, ihra viitavad nii ülekaalilisust 

põhjustavatele toiduainetele, ülekaalulise inimese suurusele ja ümarale kujule kui 

ka ülekaalulise inimese kehas sisalduvale rasvkoele, vn pivnaja bočka viitab 

õllekõhule jne. 

Vene koolinoorte slängis on olemas väljend trjasti žirami ‘pekki 

väristada’. Sellest väljendist tekivad uued nominatsioonid žirtrest, žir-trest, 

žirtres, žir bom tress, žirotrjas < žir trjasti ‘pekki väristada’ vrd ka assotsieeruva 

sõnaga trest ‘trust (ühetüübiliste ettevõtete koondis; kapitalistlike ettevõtete 

monopolistlik koondis; nt ehitustrust)’ ja žile ‘želee’ ehk see, mis võbeleb. 

Leidub ka peidetud assotsiatsioone nt ee eskalaator – ei viitsi või ei ole 

võimeline trepist käima, kakane – see, kes palju sööb, kasutab tihti WC-d, pada 

viitab heale söögiisule. 

Vene koolinoored kasutavad ka assotsiatiivset vastandamist nt žirnyj pen’ 

‘rasvane känd’ ja otsevõrdlust celljulitnyj < celljuliit ‘tselluliit’. Eesti koolinorte 
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sõnavaras on vastandav renominatsioon tünnivabriku mannekeen (vrd mannekeen 

on tavaliselt saleda figuuriga), milles tünnivabriku on seletavaks täiendiks. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: kapp (23), kahe uksega kapp (1), riidekapp (1); 

jõujunn (4), jõujunnu (2), jõumees junnu (2), jõnnu (1); põkk (9), kant (3), giga 

(1), jõu juurikas (1), liha mägi (1), löögioht (1), mass (1), tamm (1), tank (1) / 

77:15 

ISO, VAHVA IHMINEN: kaappi (4), körtti (3), läski (3), ladon ovi (1) / 27:3 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: škaf (20), rel’sa (2), komod (1), mjaso (1), 

tumbočka (1) / 40:6 

Ülekannet “ese–inimene” esineb kõige rohkem nii eesti, soome kui ka 

vene koolinoorte sõnavaras. Ülekande aluseks on suurus (ee kapp, liha mägi, 

tamm, tank, giga; sm kaappi ‘kapp’, ladon ovi ‘laouks’; vn škaf ‘kapp’, komod 

‘kummut’), kandiline kuju (ee kapp, kant; sm körtti ‘mantlihõlm’; vn tumbočka 

‘sahlitega kapike’ vrd tumba ‘post, tulp, postament ja madalk paks kohmard’), 

tugevus, kõvadus (ee põkk, jõu juurikas), raskus (ee mass; vn rel’sa ‘rööbas’). 

Metonüümilised ülekanded on pejoratiivsed (ee jõujunn jt sama liitsõna tuletised; 

sm läski ‘pekk’, mjaso ‘liha’). Erandlik renominatsioon on ee löögioht. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: kont (18), kondi (1), kondikubu (6), kondi kubu (1), 

kondipukett (3), kondi-bukett (1), kondi-puu-kett (1), kondipuukett (1), kondine 

(4), kondiklibu (2), klibu (1), kondi hunnik (2), kondiklibi (1), kondikrikett (1), 

kondikublu (1), kundikuku (1), kondipuru (1); piits (6), piitsavars (6); kaks konti 

ja kuse ais (1), kaks konti ja kuse hais (1), kaks konti ja kusehais (1), 2 konti ja 

kuse hais (1), 2 konti ja kusehais (1); pulk (5), pilbas (3), tikk (3), viiner (2), 

õlekõrs (2), harja vars (1), kark (1), kepp (1), kibu (1), kubu (1), luua vars (1), 

makaron (1), pesulaud (1), piibuork (1), post (1), spagett (1), teibas (1) / 91: 41 

LAIHA IHMINEN: tikku (11), luuviulu (10), riuku (4), riukku (3), lauta (5), 

kukkakeppi (4), luikku (3), hernekeppi (2), keppi (2), hernekepin tukilanka (1), 

höyheneelainen (1), laukku (1), lipputanka (1), riisitikku (1) / 26:14 
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ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: spička (11), palka (3), palka gavno mešat’ (3), šlang (6), 

doska (2), cirkul’ (1), gvozd’ (1), karandaš (1), stropilina (1), supovoj nabor (1), 

šnurok (1), špala (1), švabra (1), vešalka (1) / 55:14 

Ülekanne “ese–inimene” on väga produktiivne nii eesti, soome kui ka 

vene koolinoorte sõnavaras. 

Eesti koolinoortel esineb mitmeid tuletisi sõnast kont (nt ee kondikubu < 

kont + kubu, kondibukett < kont + bukett, kondipuukett < kont + puu + bukett, 

kondiklibu < kont + klibu, kondi hunnik < kont ja hunnik, kondikrikett < kont + 

kriket vrd bukett, kondikublu < kont + kublik vrd kubu, kondikuku < kont + kuku 

vrd kubu, kondipuru < kont + puru ning väljend kaks konti ja kuse hais). 

Võrdlusaluseks on  

a) peenikestest või väikestest asjadest koosnev kogum (nt ee kondikubu, 

kondipukett < kondibukett, kondipuukett, kondihunnik, kondipuru, 

klibu, kibu < klibu; vn supovoj nabor ‘supikogu’), 

b) peenike või mõlemast otsast samasuurune, pikk ja sirge ese (nt ee piits, 

piitsavars, harja vars, kepp, luua vars, tebas < teivas, post; sm riuku 

‘varras, latt, roigas, ritv’, lauta ‘laud’, kukkakeppi ‘lillekepp’, luikku 

‘püss’, hernekeppi ‘hernekepp’, keppi ‘kepp’, lipputanka ‘lipuritv’; vn 

palka ‘pulk’, doska ‘laud’, stropilina ‘tala’, špala ‘rööbas’, švabra 

‘põrandahari’), 

c) peenike, väike või lühike ja sirge ese (nt ee pilbas, pulk, tikk, piibuork; 

sm tikku ‘tikk’, riisitikku vrd riisitautinen; vn spička ‘tikk’, gvozd’ 

‘nael’, karandaš ‘pliiats’), 

d) peenike ja habras ese (nt ee õlekõrs, makaron, spagett), 

e) peenike, painduv ja pehme ese (nt ee viiner; sm hernekepin tukilanka 

‘hernekepi sidumislõng; vn šlang ‘voolik’, šnurok ‘pael’), 

f) kerge ese (nt sm höyheneelainen < höyhen ‘sulg’), 

g) kujutu ese, mis vajab kandmist (nt sm laukku ‘kott’). 

Eesti koolinoorte sõnavaras esineb pilkav metonüümiline renominatsioon 

kark ‘pikkade ja kõhnade jalgadega inimene’ < kargud sl ‘jalad’. Vene keeles on 

sama tähendusega renominatsioon cirkul’ ‘sirkel’. Ee renominatsioon laud on 

irooniline eest lameda tütarlapse või naise nimetus. Soome keeles on kõhna 
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tütarlapse või naise nimetamiseks kasutusel renominatsioon luuviulu ‘luuviiul’ – 

eest vaadates vormikas, küljelt lame. Vene renominatsioon vešalka ‘nagi’ 

assotsieerub riietatud kõhna inimese välimusega; riided ripuvad kõhnal inimesel 

nagu nagil. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LÜHIKE INIMENE: jupats (43), jupi (1), jupike (1), jupp (1); junn (7), juntsu (1); 

tatt (4), käbi (3), punn (2), jubin (1), jublakas (1), kuivik (1), känd (1), lillepott 

(1), maaühendus (1), mugul (1), muru (1), nagu seakartuli seeme (1), näss (1), 

paras pulk sitasegamiseks (1), pikk nuudel (1), puravik (1), raigas (1) / 58:22 

LYHYT IHMINEN: pätkä (26), hukka pätkä (2), hukkapätkä (1), tynkä (3), tappi 

(2), vaahtosammutin (2), kynnysmatto (1), kääpäri (1), nakki (1), nysä (1), 

patukka (1), tautta (1), tumppi (1) / 27:13 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: metr s kepkoj (3), metr v pryžke (1), meloč 

(3), obrubok (2), pryšč’ (2), soplja (1), šval’ (1) / 53:7 

Ülekande võrdlusaluseks on reeglina pisiesemed (nt ee jubin, jublakas, 

raigas < raig; sm nysä ‘nosu, tobi’, vn meloč ‘pisiasjad’). Iroonilised 

renominatsioonid kirjeldavad lühikest inimest vastavalt võrdlusaluse kujule ja 

omadustele. Nt lühike või katkenud ese (ee jupats, jupi, jupike, jupp < jupp, junn, 

juntsu < junn, paras pulk sitasegamiseks, pikk nuudel [isegi pikk nuudel on 

lühike]; sm pätkä ‘jupp’, tynkä ‘sabajupp’, kääpäri ‘ukselink’, nakki ‘viiner’, 

patukka ‘kumminui’, tumppi kõnek ‘koni’; vn obrubok ‘jupp’), lühike ja ümara 

kujuga (nt ee käbi vrd käbi vanamehe tähenduses, lillepott vrd liliput, mugul, nagu 

seakartuli seeme, puravik; sm vaahtosammutin ‘vahtkustuti’), madalal olev (nt ee 

känd, maaühendus, muru; sm kynnysmatto ‘jalamatt’), pisike (ee punn; sm tappi 

‘punn’; vn pryšč’ ‘punn’). Solvavad renominatsioonid on ee tatt vrd tattnina ja vn 

soplja ‘tatt’ ning šval’ ‘rämps, praht’. Vene koolinoortel esineb ka pikemaid 

kirjeldusi nt metr s kepkoj ‘meeter ja sonimüts’, metr v pryžke ‘meeter hüppes’ 

(vrd ee allameetrimees). Eesti koolinoored seostavad lühikest inimest nõrga ja 

armetu olendiga (nt kuivik, näss). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PIKK INIMENE: latt (64), lat (1), pikk latt (1), vorstilatt (1); pilvelõhkuja (9), 

pilvur (1); telemast (9), mast (1); torn (4), teletorn (2), eifelitorn (1), eiffeli torn 

(1); kark (7); post (3), laternapost (1), telefonipost (1); kraana (4); lipuvarras (3), 

lippuvarras (2); tala (2); hüppeteivas (1), teivas (1); toru (2), hernekepp (1), 

joonlaud (1), latv (1), lühike sitakäula (1), pikkpoiss (1), piksevarras (1), pikuke 

(1), pulk (1), tikk (1) / 56:32 

PITKÄ IHMINEN: hongankolistaja (4), hongan kolistaja (3), hongankolistelija 

(1); honka (1), jättiläinen honka (1); lipputanko (4), lyhtypylväs (2), ruiku (2), 

kukkakeppi (1), kukkaluppi (1), pilvenpiirtäjä (1), torni (1) / 28:12 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: špala (22), šlang (8), stolb (8), palka (3), 

palka gavno meat’ (1), ogloblja (2), soloma (1), solomena (1), škaf (2), šnurok (2), 

švabra (2), žerdina (2), banan (1), dubovoj (1), glista (1), gvozd’ (1), kolonna (1), 

nasos (1), puzyr’ (1), sosis’ka (1), šlagbaum (1), vešelka (1), vysotka (1) / 44:23 

Ülekanne “inimene–ese” on kõige produktiivsem. Põhiline võrdlusaluse 

omadus on pikk või kõrge. Peale põhitähenduse pikk/kõrge kasutatakse tähenduse 

täpsustamiseks ja teatud omaduste rõhutamiseks ka teisi võrdlusalusele 

iseloomulikke omadusi: väga pikk ja sirge ee latt, pilvelõhkuja, teletorn, torn, 

post, laternapost, telefonipost, kraana, lipuvarras, hüppeteivas jt; sm 

hongankolistaja < honka ‘põlismänd’ + kolistaja ‘kolistaja’, lipputanko 

‘lipuvarras’, lyhtypylväs ‘laternapost’, ruiku ‘latt’, pilvenpiirtäjä ‘pilvelõhkuja’, 

torni ‘torn’; vn špala ‘rööbas’, stolb ‘post’, ogloblja ‘ais’, žerdina < žerd’ ‘latt’, 

šlagbaum ‘tõkkepuu’, vysotka ‘mitmekorruseline maja’; pikk ja jäme ee eiffeli 

torn; sm jättiläinen honka ‘hiigelmänd’; vn dubovoj < dub ‘tamm’ [ka mitte eriti 

tark], kolonna ‘sammas’, škaf ‘kapp’; pikk ja peenike ee hernekepp, piksevarras, 

tikk; sm kukkakeppi ‘lillekepp’; vn soloma ‘õled’, solomena < solomina ‘õlekõrs’; 

pikk ja nõrk ee pikuke [saialiik Pikuke]; vn šnurok ‘kingapael’, glista ‘nugiuss’, 

sosis’ka ‘viiner’ jpt. Ee koolinoored kasutavad sõnamängu pikkpoiss vrd pikk 

poiss ja pikkpoiss e liharoog. Soome ja vene koolinoortel esineb vastandusi sm 

kukkaluppi ‘lilleluup’ ja vn puzyr’ ‘mull, rakk, põis’, gvozd’ ‘nael’. Eesti 

koolinoortel on üks metonüümiline ülekanne: latv vrd puu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NÕRK INIMENE: sitakott (7), sita kott (1), sitakot (1), jobikott (1), kott (1); sitt 

(3), sita (1), hea sitt (1); pasakott (2), pasa (1), pask (1); väät (1), kont (1), kabik 

(1), klibu (1), kuivik (1), kuse (1), lödi (1), nuudel (1), viiner (1), hale kuju (1) / 

78:20 

HEIKKO IHMINEN: heittopussi (1), kukkakeppi (1), tulitikku (1) / 14:3 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: truhljak (4), tuhlyj (3), tuhljak (1), tjufjak (1), trjapka (1) / 

39:5 

Kõik renominatsioonid on pejoratiivsed ning viitavad nõrkusele või muule 

nõrkusega seostuvale omadusele (nt ee kott, sm heittopussi ‘viskekott’, vn trjapka 

‘lapp’ – ese, mida saab visata, väänata, ekspluateerida; ee väät, nuudel, kuivik – 

peenikesed ja katkevad esemed; ee kont, sm kukkakeppi ‘lillekepp’, tulitikku 

‘tuletikk’ – peenikesed ja kergesi murduvad esemed; ee klibu, lödi, vn truhljak < 

truha ‘puru, kõdu’ – väikeste pudenevate esemete hulk). Sõimusõnadena 

kasutatakse ee sitakott, jobikott < jobi sl ‘uriin’ + kott, pasakott, sitt, pask ja vn 

tuhlyj, tuhljak < tuhlyj ‘roiskunud’. Vrd ee sl vedelaks lööma, kõnek püksi tegema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: jope (1); tropp (12), troppar (1), drop (1); tumba (4), tumba-

jumba (1), täielik tumba (1); tainas (4), tross (5), toru (3), juhe (2), okse (1), oks 

(1), puuenõks (2), abordi jäänus (1), jobikott (1), keldrikakand (1), kinnas (1), 

klots (1), kohuke (1), kotik (1), null (1), pask (1), pööning pole korras (1), sitakott 

(1), sitanikerdis (1), tala (1), tünn (1), vändi (1), äkane (1) / 167:30 

TYHMÄ IHMINEN: palikka (2), nuija (1), torvelo (1) / 46:3 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: tuporoller (1), tormoz (15), toormoz (1), tormozistr (1), 

tormoznutyj (1), zatormožennyj (1), der’mo (1), dubina (1), gavno (1), gondon 

(1), klubnjak (1), pen’ (1), švabra (1) / 81:13 

Antud ülekandemudel on eriti produktiivne eesti koolinoorte seas. Kõik 

renominatsioonid on pejoratiivsed, esineb sõmusõnu ja irooniat. Võrdlusalusteks 

on: a) ese, mis taksistab enamal või vähemal määral millegi jõudmist lähtepunktist 

sihtpunkti (nt ee tropp, troppar, drop < tropp, tross, toru, juhe; sm torvelo < torvi 
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‘toru’; vn tormoz, toormoz, tormozistr < tormoz + rezistor ‘takisti’, tormoznutyj, 

zatormožennyj < tormoz ‘pidur’, gondon sl ‘peservatiiv’); b) väljaheidetega seotud 

solvavad renominatsioonid (nt ee okse , oks < okse, abordi jäänus, jobikott vrd 

sitakott, keldrikakand < kelder + kaka +-nd, kotik< kott vrd sitakott, pask, sitakott, 

sitanikerdis, äkane < kakane; vn der’mo ‘sõnnik’, gavno ‘sitt’); c) ‘puu’ või 

‘puidust’ kujundiga seotud renominatsioonid (nt ee tumba, klots, tala, tünn; sm 

palikka ‘pulk, kepp’, nuija ‘nui’; vn dubina ‘kaigas, nui’ ja madalk ’puupea’, pen’ 

‘känd’. Lisaks esineb juhuslikke võrdlusi (nt ee jope < jobu, tainas vrd tainapea, 

puuenõks < puue, puudega + nõks ‘kavalus’, kinnas halvustav rumala inimese 

kohta, kohuke ‘tumeda peaga blondiini mõtlemisega’, null ‘mitte keegi’, pööning 

pole korras < pööning sl ‘pea’, vändi < vänt < väntama vrd rumalusele või 

rumalale käitumisele vms viitav žest – nimetissõrme pööritamine meelekoha 

piirkonnas; vn tuporoller < tupoj ‘nüri’, madalk ‘rumal’ + roller’ ‘roller’ vrd 

tuporylyj ‘sl rumal’ < tupoj madalk ‘rumal’ + rylo ‘kärss’ ja sl halv ‘nägu’, 

klubnjak < klub ‘klubi’ – inimene, kes hoolib vaid klubipidudest, švabra 

‘põrandahari’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: sitt (15) / 83:1 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: paskamainen (1) / 44:1 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: tuhlyj (11), tuhljak (1); otstojnyj (3), 

der’mo (1), tormoznutyj (1), vafljuj (1) / 84:7 

Nii eest, soome kui ka vene koolinoorte sõnavaras leidub igava, viletsa ja 

vastiku inimese nimetamisel sarnaseid pejoratiivseid renominatsioone (nt ee sitt, 

sm paskamainen; vn der’mo ‘sõnnik’. Vene koolinoored kasutavad lisaks 

pejoratiivseid võrdlusi nagu otstojnyj < otstoj ‘sete’ – staatilisuse analoogia, 

tuhlyj, tuhljak < tuhlyj ‘mäda, halvaks läinud’ – viitab ära tüüdanud, tühisele, 

tormoznutyj < tormoz ‘pidur’ – viitab oma rumaluse tõttu igavale inimesele, 

vafljuj < vafli ‘vahvel’ – viitab vahvlite küpsetamise protsessile (pikaajaline). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: tuus (5), rõõmurull (1) / 88:2 
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KIVA, HAUSKA IHMINEN: huippu (9), nasta (3) / 26:2 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

Ee tuus tähendab autoriteetset inimest, siis tähendusülekande aluseks on 

seem ‘tähtis’. Positiivene liitsõna ee rõõmurull < rõõm + rull tähistab 

rõõmsameelset, vahvat inimest. Sm huippu ‘tipp, haripunkt’ tähendab vahvat, 

mõnusat inimest ja tähendusülekande aluseks on ‘ülalpool olev, positiivne’. Sm 

sõna nasta ‘rõhknael, naast, naelake’ tähendab mõnusat ja vinget inimest. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: lõng (5), lõngks (1), geelikud (1), kõõm (1), nahakad (1), 

punn (1), plätad (1), rullnoxid (1), tukk (1), tuus (1), tünamiit (1), võpsik (1), äss 

(1) / 186:13 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: lökäpöksy (2), paska (1) / 48:2 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: kalbasa (1), 

kolbasa (1), kolbosa (1) / 91:3 

Tähendusülekande aluseks on osa nimetamine terviku asemel: ee lõng, 

lõnks < pikad juuksed poistel < hevid, skeiterid, geelikud < geelküüned < tibid, 

nahakas < kannavad nahkrõivaid < baikerid, punn < needid riietel < punkar, tukk 

< kannavad tukka < tibid, tukapeded, pleikarid, fashion-boy’d ja sm lökäpöksy < 

lökäpöksyt < räpparid, hip-hopparid. Üleoleva suhtumisega teistesse 

silmapaistvate eri stiili noorte puhul kasutatakse ee rullnoxid, tuus, dünamiit, äss. 

Soome koolinoortel esineb sõimusõna paska ja vene koolinoortel absurdne 

kolbasa ‘vorst’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: sinine vilkur (1), vilkur (1), hr kumminuia mõnu (1), kapp (1), kiiver 

(1), käbi (1) / 60:6 

POLIISI: sinivuokko (7), paskalakki (6), koppalakki (3), roinitakki (1), sinitakki 

(1) / 16:5 
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ПОЛИЦИЯ: musora (28), musor (6), musara (2), mussara (1), palevo (2), šnury 

(1), golubye (1), kislotniki (1) / 48:9 

Tähendusülekannetes kasutatakse osa nimetamist terviku asemel, 

kusjuures ese kuulub atribuudina politseinike varustuse või ametiriietuse juurde 

(nt ee vilkur, kumminui(a mõnu), kiiver). Soome koolinoored kasutavad 

politseiniku nimetamiseks ametiriietuse esemetest sõnu lakki ‘müts’ ja takki 

‘jakk’, moodustades neist liitsõnu. Liitsõnade täienosa muudab slängisõna 

tähendusvarjundit (nt sm paskalakki < vulg paska + lakki ja roinilakki < roini 

‘rämps’ + lakki on halvustavad sõimusõnad, sinitakki ‘sinine jakk’ ja koppalakki < 

ing cop kõnek ‘politseinik’ + lakki on neutraalsed nominatsioonid). Sm sinivuokko 

‘sinilill’ on neutraalne nominatsioon, mille võrdlusaluseks on politseinike sinine 

ametiriietus. Ee kapp viitab suurte ja tugevate politseinike füüsilisele 

ettevalmistusele ning kartlikult-tunnustavale suhtumisele. Vn väljend musor, 

musora ‘praht’ tuleb vene kõnekeelest ja viitab põlglikule suhtumisele politseisse. 

Vene koolinoored kasutavad tähenduste ülekandmiseks veel teisigi 

ülekandealuseid: nt palevo < palevyi < palënyj madalk ‘võlts’, viitab altkäemaksu 

ja pistise võtmise võimalusele; šnury ‘paelad’ < sl šnurki ‘vanemad, on 

hierarhiaredelil noortest kõrgemal, püüavad kasvatada; golubye ‘helesinised; sl 

lillad’ on pejoratiivne nimetus; kislotniki < sl kislit’ ‘petma’ < kislyj ‘hapu’ vihjab 

politsei mitteusaldusväärsusele. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: paadialune (5), lampis (1), täiesti lampis (1), 

pilbas (2), etanoolik (1), haisukott (1), ida (1), kaltsakas (1), kapsas (1), kastis (1), 

kiles (1), peedik (1), prükkar (1), roju (1), vibu (1), õli (1) / 77:16 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: puistokemisti (1), sieni (1) / 29:2 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: sinjak (2), obkolbašehyj (1) / 36:2 

Tähendusülekannete alused võivad olla väga erinevad: leidub võrdlusi 

kohaga, kust joodikut saab kohata (nt ee paadialune ehk kodutu, prükkar – sageli 

askeldab prügikasti juures, sm puistokemisti ‘pargikeemik’), seisundi kirjeldamine 

– ei kontakteeru ümbritseva maailmaga (nt lampis < lamp ei põle, pilbas – katki, 

kapsas – vrd kõnekäänd nagu puder ja kapsas, kastis, kiles), iseloomulikud 
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tunnused välimuses (nt ee haisukott, kaltsakas < kalts, roju ‘haige ja nakkust 

levitav’; vn sinjak ’sinikas’) ja käitumises (nt ee ida < idu < idioot; vn 

obkolbašehyj < sl kolbasit’ ‘oksendama’, tarvitatav aine (nt ee etanoolik < 

etanool, peedik < sl peet ‘odav punane vein’, õli < õlu). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: sustlamees (1), süstal (1), süstija (1), süstlaordu liige (1), hero 

(1), juppar (1), keemu (1), kettas olija (1), valge tõmbaja (1) / 30:9 

НАРКОМАН: – / 19:0 

Tähendusülekande aluseks on narkomaani süstimisvahend süstal ja 

tarvitatav aine ning seisund (nt kettas olija). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: pasakeeraja (2), keeraja (1), sitakeeraja (1), värdjas (3), debiil (2), loll 

(1), läbinisti lollakas (1), kõõm (1), rull (1), trop (1), vibra (1) / 48:11 

OPETTAJA: vihurirokko (2), vihu (1:0/1), vihuri (1:0/1) / 14:3 

УЧИТЕЛЬ: cirkul’ (1), kolba (1), tumbočka (1) / 27:3 

Eesti koolinoortel leidub palju halvustavaid väljendeid, mis kehtivad mitte 

ainult õpetaja, vaid ka teiste inimeste suhtes, kellega noored end vastandavad (nt 

ee pasakeeraja, värdjas, debiil). Mõned nimetused viitavad õpetaja 

konservatiivsusele nii maailmavaatelisest aspektist kui ka nt moe küsimustes (nt 

ee kõõm, trop < tropp). Vene koolinoortel on kaks renominatsiooni, mille 

ülekande aluseks on õpetamise tööriist (nt vn cirkul’ ‘sirkel’ ja sl ‘matemaatika 

õpetaja’, kolba ‘kolb’ ja sl ‘keemiaõpetaja’). Eesti koolinoorted on nimetanud 

sõna vibra < vibraator ja seletuseks on pakutud, et läheb kergesti närvi ning 

soome koolinoortel esineb sama tähendusega väljend vihurirokko < vihuri 

‘tuulekeeris’ + rokko ‘rumal, tüütu’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: kand (1), känd (1), rull (1), soust (1) / 21:3 

JOHTAJA, REHTORI: – / 19:0 

ДИРЕКТОР: karandaš (1), karandaš’ (1), gavnjuk (1), pen’ (1) / 38:4 
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Nii eesti kui ka vene koolinoorte renominatsioonid on pejoratiivsed. 

Sarnased on känd ja vn pen’ ‘känd’, mis viitavad direktori eakusele. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: känd (6), idu (1), käbi (1), pekikärakas (1), pissi (1), vokk (1) / 37:6 

ISÄ: – / 21:0 

ПАПА: baton (14), šnurok (8), bašmak (2), bašnak (1), batinok (1), botinok (1), 

bank (1) / 42:7 

Halvustava funktsiooniga tähendusülekanded (nt ee känd, idu < idioot, 

käbi, pekikärakas, pissi vrd issi) on sarnased mehe nominatsioonidega ja näitavad 

koolinoore soovi isa kontrolli alt eemale tõmbuda. Ee vokk viitab sellele, et isa 

peab palju tööd tegema. Vene koolinoored moodustavad sõnu analoogia 

põhimõttel (nt baton ‘batoon, sai’, bašmak ‘tuhvel’, botinok ‘poolsaabas’ vrd 

batja vn kõnek ‘isa’). Metafoor vn bank ‘pank’ ülekandealuseks on kasu ehk isa 

annab taskuraha. Vene koolinoorte slängisõna šnurok ‘kingapael’ (ainsus) tuleb 

ühisslängi sõnast šnurki (mitmus) ‘vanemad’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: juurikas (1) / 30:1 

ÄITI: – / 18:0 

МАМА: šnurok (1) / 35:1 

Vene koolinoorte slängisõna šnurok ‘kingapael’ (ainsus) tuleb ühisslängi 

sõnast šnurki (mitmus) ‘vanemad’. Ee juurikas kirjeldab tüsedamat sorti ema. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: piff (1), pihv (1), liha (1), tükk (1) / 61:4 

POISS-SÕBER: kont (1), tallaalune (1) / 45:2 

SÕBER: kultivaator (1), pasa (1), punn (1) / 40:3 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: – / 45:0 
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POIKAYSTÄVÄ: kullannuppu (1), kullinnuppu (1) / 18:2 

YSTÄVÄ: kultsu (1) / 11:1 

 

ПОДРУГА: pelotka (1) / 36:1 

ДРУГ: pupsik (1) / 42:1 

ДРУГ: – / 27:0 

 

Nagu esimese ja viienda mudeli sõnavarski kasutavad nii eesti, soome kui 

ka vene koolinoored sõbra nimetamiseks renominatsioone, mis sarnanevad 

tüdruku, poisi või mehe, naise nimetustega (nt ee vulg halv pihv, liha, tükk > 

‘poisi sõbranna’, halv kont, tallaalune vrd tuhvlialune > ‘tüdruku poiss-sõber’, sm 

neutr kullannuppu < kulta:kullan ‘kulla-’ + nuppu ‘õiepung’, vulg kullinnuppu < 

kulli sl ‘mehe suguelund’ + nuppu > ‘tüdruku poiss-sõber’; vn pelotka < pilotka 

‘pilotka (sõjaväemüts)’; sl vulg ‘naise suguelund’ > ‘poisi sõbranna’, 

deminutiivne pupsik vn ‘armas väikelaps’ < pup ‘naba’ vrd kõnek lastek pupsik 

‘väike plastmassnukk’ > ‘tüdruku poiss-sõber’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: – / 15:0 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: tormoz (11), tormaz (3), čurka (2), stop kran (1), švab 

(1) / 58:5 

Tähendusülekande aluseks on temperamendierinevus (nt vn tormoz, 

tormaz < tormoz ‘pidur’, stop kran < stop-kran ‘hädaseiskamislüliti’), kasv (nt vn 

švab < švabra ‘põrandahari’) ja analoogia (nt čurka ‘pakk, nott’ ja madalk halv 

‘Kesk-Aasia elanik’ vrd čuhna). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: läbulilled (1), põhja rasvad (1), tropp (1) / 60:3 

ФИНН, ФИНКА: čurka (2), razvodnaja lavka (1), tormoz (1) / 21:3 
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Tähendusülekande aluseks on käitumine (nt ee läbulilled < läbu viitab 

mõnede soomlaste joomisharjumustele + lilled on poeetiline vastandamine), 

välimus (ee põhja rasvad < põhja viitab elukohale, rasvad tüsedusele), 

temperament (vn tormoz ‘pidur’), analoogia (nt vn čurka ‘pakk, nott’ ja madalk 

halv ‘Kesk-Aasia elanik’ vrd čuhna). Sõimusõnana kasutatakse ee tropp. Vn 

razvodnaja lavka (< razvodit’ sl ‘tüssama, petma’, lavka ‘pood’) on pejoratiivne 

väljend. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: sibul (10), pasakott (2), vene tatt (2), venelase tatt (1), pank (2), 

tropikari (1), tropp (1), täikott (1), täikrae (1), tross (1), truks (1), trussik (1), 

tuleriidak (1), viinapudel (1) / 91:14 

VENÄLÄINEN: – / 9:0 

Tähendusülekannete aluseks on tegevusala (nt ee sibul – peipsiäärsete 

venelaste sibulakasvatamine, pank – vene uusrikkad), assotsiatsioon (nt ee trussik, 

truks < russik < russ vrd vn russkij ’venelane’), ähvardamine (nt ee tuleriidak < 

tuleriidale saatma), taunitav sotsiaalne käitumine (nt ee täikott, täikrae, 

viinapudel – alkoholi tarbimine ja asotsiaalsus), halvustamine (nt ee pasakott, 

vene tatt, venelase tatt vrd tatt kõnek ‘nolk, nõrk inimene’, tropikari, tropp, tross 

vrd ee sl tropp, tross ‘aeglase mõtlemisega rumal inimene’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 MUDEL X kehaosa => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: tuss (2), tussu (2), vitt (3), vissi (1), tutt (3), auk (2), säär (1) / 106:7 

TYTTÖ: – / 31:0 

ДЕВОЧКА: – / 59:0 

Tähendusülekanne “kehaosa – inimene” on iseloomult metonüümiline. 

Kuna kehaosana nimetatakse suguelundit, siis renominatsioon on pejoratiivne: ee 
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tuss, vitt. Tüdruku nimetamisel toimub ka n-ö topelt tähendusülekanne: ‘tüdruk’ < 

‘tüdruku suguelund’ < ‘ese’ ee auk, tutt. Neutraalsem on renominatsioon säär. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: tattnina (1), kõrvadega peenis (1) / 88:1 

POIKA: – / 19:0 

МАЛЬЧИК: – / 47:0 

Mudel X esines vaid kahel korral. Siinkohal on tegemist metonüümiaga. 

Liitsõna täiendosa tatt tähistab väikest last ka iseseisvalt. Väljendit aga aitab 

mõista illustreeriv atribuut ‘kõrvadega’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: – / 62:0 

PIENI LAPSI: – / 30:0 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: pužik (1), spinogryz (2), zalupënok (1) / 67:3 

Tähendusülekanne “kehaosa – inimene” esines väikese lapse nimetamisel 

vaid vene koolinoortel. Nimetati deminutiivset pužik < puzo ‘vats’ vrd Telepuzik 

‘Teletups’, irooniline liitsõna spinogryz < spina ‘selg’ ja gryzt’ ‘närima’ ja 

pejoratiivne zalupënok < vulg zalupa ‘mehe suguelund’. Viimase sõna puhul 

püütakse negatiivsust varjata deminutiivse tuletusliitega. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: jõhker korts (1), kortsik (1) / 58:2 

VANHA NAINEN: – / 37:0 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: pizden’ (1), staraja pizda (1), staraja hujnja (1) / 33:3 

Eesti koolinoored kasutavad metonüümiat. Korts pole küll kehaosa, kuid 

on vananevale nahale iseloomulik. Jõhker korts tähendab väga vana naisterahvast. 

Vene koolinoortel esineb kaks tähenusülekanned. Kummalgi juhul 

viidatakse suguelundile (pizda ‘naise suguelund’ ja hujnja < huj ‘mehe 

suguelund’) ja sõnu kasutatakse sõimusõnadena. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NAINE: auk (1), tiss (1), tuss (1), tutt (1) / 62:4 

NAINEN: : – / 24:0 

ЖЕНЩИНА: : – / 28:0 

Naise nimetamisel toimub ka n-ö topelt tähendusülekanne: ‘naine’ < ‘naise 

suguelund’ < ‘ese’ ee auk, tutt. Renominatsioon on vulgaarne madaldamine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA MEES: kabi (3), üdi (1) / 62:2 

VANHA MIES: – / 28:0 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: staryj huj (3), čeljust’ vstavnaja (1) / 54:2 

Nimetatud tähendusülekannetest leiab varjatud analoogiat. Nt ee kabi – 

viitab liikumisraskustele, kõlaliselt sarnane sõnaga käbi; üdi – üdini vana ehk 

väga vana; vn čeljust’ vstavnaja ‘tehishambad’ – metonüüm, mis viitab vanade 

inimeste ortodontilistele probleemidele. Vn huj ‘mehe suguelund’ on sõimusõna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: riistaga (1) / 52:1 

MIES: – / 17:0 

МУЖЧИНА: pizdun (1), hren (karandašnyj) (1) /34:2 

Eesti koolinoortel esines metonüümiline ülekanne riist < sl ‘mehe 

suguelund’ ja vene koolinoortel hren < eufemism ‘mehe suguelund’ ning pizdun < 

pizda vulg ‘naise suguelund’. Vene koolinored kasutavad vastandamist: mees – 

naine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: paks tiss (1), pekikõht (1), pekinägu (1), pekiperse (1), 

pekivarvas (1), rasvamagu (2), rasvalõug (1), rasvavolt (1), paksmagu (18), 

paksperse (10), tiss (5), magu (4), õllekas (1), õllekõht (1), ilanägu (1) / 112:14 

LIHAVA IHMINEN: läskiperse (1), paskamaha (1), potka (1) / 35:3 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 62:0 
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Nagu ülekande “ese–inimene” puhulgi on “kehaosa–nimene” ülekandega 

moodustatud nominatsioonid pejoratiivsed. Tegemist on põhiliselt metonüümse 

ülekandega, kusjuures moodustatakse liitsõna mille põhisõna on kehaosa ja 

täiendsõna on iseloomustav komponent (nt ee pekikõht, pekinägu ja sm läskiperse 

jt). Vene koolinoorte sõnavaras see ülekande mudel puudub. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: muskel (2), lihas (1), munn (1) / 77:3 

ISO, VAHVA IHMINEN: keho (9) / 27:1 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: muskul (1) / 40:1 

Eesti, soome ja vene koolinoorte sõnavaras esinevad tugeva inimese 

tähistamiseks metonüümilised ülekanded: ee muskel, lihas ja vn muskul ‘muskel’ 

ning sm keho ‘keha, kere’. Need on neutraalsed nominatsioonid. Sõimusõnana 

kasutatakse ee munn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: luukere (6), koivik (1), luu ja nahk (1) /91:3 

LAIHA IHMINEN: luuranko (4), hintelä kyrpä (1) / 26:2 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: skelet (8), ske (1), skelet hodjačij (1), skelet na batarejkah 

(1), skilet (1); koža da kosti (1), koža oblegaj kosti (1), odna koža da kosti (1) / 

55:8 

Nii eesti, soome kui ka vene koolinoored kasutavad renominatsiooni 

luukere (sm luuranko, vn skelet). Vene koolinoored täpsustavad, mis liiki 

luukerega on tegemist: nt vn skelet hodjačij ‘kõndiv luukere’, skelet na batarejkah 

‘patareidega luukere’. Nii eesti kui ka vene koolinoortel esineb iseloomustus luu 

ja nahk, vn koža da kosti. Ee koivik < koiv sl ‘jalg’. Soome koolinoortel esineb 

sõimusõnana väljend hintelä kyrpä sl ‘peenike peenis’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LÜHIKE INIMENE: könn (13), könu (1); masajalgne (1) / 58:3 

LYHYT IHMINEN: – / 27:0 
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ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: niskosrakij (1), nizkožopyj (1), v pupok 

dyšit (1) / 53:1 

Ülekannet “kehaosa–inimene” esineb eesti koolinoorte sõnavaras (könn, 

könu < könt, masajalgne vrd madalajalgne [nagu mõni zooloogiline liik]) ja vene 

koolinoorte sõnavaras tuletustena niskosrakij < nizkij ‘madal’ + madalk sraka 

‘tagumik’, nizkožopyj < nizkij ‘madal’ + madalk žopa ‘tagumik’. Vene 

koolinoortel esineb ka pikem irooniline kirjeldus v pupok dyšit ‘hingab nabasse’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: pikk koib (1), lont (3) / 56:2 

PITKÄ IHMINEN: – / 28:0 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: – / 44:0 

Ee koib sl ‘jalg’ > pikk koib ‘pikkade jalgadega inimene’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: sitapea (1), aju (1), ajukas (1), könn (2), tussu (1) / 78:5 

HEIKKO IHMINEN: – / 14:0 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: strahopizduščij (1) / 39:1 

Ee sitapea on sõimusõna nõrga inimese ja mittekorraliku kohta, tussu sl 

‘naise suguelund’ on negatiivne nõrga inimese renominatsioon. Aju ja ajukas on 

vastandused (vrd aju ‘tark inimene’ ja aju ‘vaimselt nõrk inimene’), ee könn < 

könt öeldakse nõrga ja saamatu inimese kohta. Vn liitsõna strahopizduščij < strah 

‘hirm’ + pizda vulg ‘naise suguelund’ on pejoratiivne nõrga ning kartliku inimese 

nimetus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: aju (1), tainapea (1), sitapea (3), kanaaju (2), munn (2), 

jalutu (1), kanapea (1), lambapää (1), nokuti (1), puujalg (1), vitupea (1) / 167:10 

TYHMÄ IHMINEN: puupää (4), kusipää (3), kyrpä (2) / 46:3 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 81:0 



 162 

Eesti ja soome koolinoorte sõnavaras on levinud liitsõna, mille põhisõnaks 

on ‘pea’. Täiendsõnana esineb tavaliselt pejoratiivse tähendusega või oletatavasti 

rumalat olendit tähistav sõna: ee tainapea, sitapea, kanapea, lambapää, vitupea ja 

sm puupää ‘puupea’, kusipää ‘kusipea’. Sõimusõnana kasutatakse ee munn, 

nokuti < lastek noku ja sm sl kyrpä ‘mehe suguelund’. Eesti koolinoorte sõnavaras 

esineb irooniline vastandamise aju ja võrdlev renominatsioon puujalg vrd loll 

nagu laua jalg. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: – / 83:0 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: vittumainen (7), kusipää 

(1), mulkku (1), paskapää (1), vittupää (1) – / 44:5 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – /84:0 

Metonüümilisi tähendusülekandeid esineb vaid soome koolinoorte 

sõnavaras nt vittumainen, vittupää < vulg vittu ‘naise suguelund’, pää ‘pea’, 

kusipää ‘kusipea’, mulkku sl ‘mehe suguelund’, paskapää ‘sitapea’. Kõik need 

renominatsioonid on pejoratiivsed ja on mõeldud objekti solvamiseks, et 

väljendada üleolekut. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: tere türa (1) / 88:1 

KIVA, HAUSKA IHMINEN: – / 26:0 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: pizdatyj (1) < pizda ‘naise suguelund’ / 

56:1 

Eesti ja vene koolinoorte sõnavaras leidub positiivses tähenduses kasutatav 

tabusõna. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: discopepu (1), diskopepu (1), kräsupea (1), tokipea (1), 

träsapea (1), vitupea (1) / 186:6 
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ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: nahkapää (2) / 48:1 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: – / 91:0 

Tähendusülekande võrdlusalusteks on pea ja pepu. Nendest põhisõnadest 

moodustatakse liitsõnad. Täiendsõna loob uue tähenduse nt disko + pepu < 

diskohuvilised noored, träsa < ing trash ‘praht, prügi’ + pea ja toki- + pea < 

punkar ning sm nahka + pää < skinhead. Eesti koolinoortel esineb sõimusõnana 

vitupea. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: munn (1) / 60:1 

POLIISI: – / 16:0 

ПОЛИЦИЯ: huesosy (1) /48:1 

Nii eesti kui ka vene renominatsioonid on pejoratiivsed ja neid kasutatakse 

sõimusõnadena (nt ee munn ja vn huesosy < vulg huj ‘mehe suguelund’ + sosat’ 

‘imema’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: putsis vend (2), kärss (1) / 77:2 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: punanenä (1) / 29:1 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 36:0 

Kahel juhul on renominatsiooni aluseks nina (nt ee kärss ja sm punanenä 

‘punanina’) Väljend putsis vend viitab seisundile ehk ‘inimene on omadega läbi’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: – / 30:0 

НАРКОМАН: – / 19:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: ajude sööja (1), aju nihkuja (1), aju kääbik (1), lihtsalt munn (2), 

munn (1), munnikari (1), vanatoi (2), vitt (1), türapea (1) / 48:9 

OPETTAJA: – / 14:0 

УЧИТЕЛЬ: mozgoëb (1) / 27:1 
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Jällegi eesti koolinoorte kõnepruugis esineb päris palju sõimusõnu: tarkuse 

ja õppimisega on seotud sõna aju, millest on moodustatud erinevaid liitsõnu (nt ee 

ajudesööja, aju nihkuja ja vn mozgoëb < vn madalk vulg mozgi ebat’ ‘tühja 

rääkima, petma’ – see, kes õpetab, aju kääbik – see, kes on ise rumal). Muud 

väljendid on solvangud. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: – / 21:0 

JOHTAJA, REHTORI: aivot (1) / 19:1 

ДИРЕКТОР: golova (1) / 38:1 

Võrdluseks on direktori vaimsed võimed. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: kärss (1), paksmagu (1) / 37:2 

ISÄ: – / 21:0 

ПАПА: huj martovyj (1), čerep (1) / 42:2 

Põhiliselt on kasutatud halvustava alatooniga renominatsioone, mis 

sisaldavad varjatud sõimu (nt ee kärss vrd siga, vn huj martovyj ‘mehe suguelund’ 

ja ‘märtsi-’ vrd košak, kotjata ‘kõuts’ ning ëbar’ vn vulg ‘armuke’). Väljendi 

čerep ‘kolju’ võrdlusobjektiks on pea ehk hierarhiliselt tähtsam, kolju ja luud ehk 

hirmuäratav, järelevalve- ja karistusõigust omav. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: – / 30:0 

ÄITI: – / 18:0 

МАМА: – / 35:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: – / 61:0 

POISS-SÕBER: – / 45:0 
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SÕBER: kärss (1), munn (1), seljatagune (1) / 40:3 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: – / 45:0 

POIKAYSTÄVÄ: – / 18:0 

YSTÄVÄ: – / 11:0 

 

ПОДРУГА: – / 36:0 

ДРУГ: – / 42:0 

ДРУГ: – / 27:0 

 

Osa nimetamist terviku asemel kohtab eesti koolinoorte kõnepruugis: 

kärss < siga ‘mitteusaldusväärne sõber’, sõimusõna munn, heakskiitev 

seljatagune. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: – / 15:0 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: – / 58:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: paksmaod (1), pasanägu (1), õllekõht (1) / 60:3 

ФИНН, ФИНКА: – / 21:0 

Tänedusülekande aluseks on välimus ja käitumine (nt ee paksmaod, 

õllekõht). Sõimusõnana esineb ee pasanägu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: munn (3), munniauk (1), pasapea (1), kitsevitt (1), vitt (1), kabi (1), 

kliitor (1), lõugajad (1), sitanägu (1) / 91:9 

VENÄLÄINEN: – / 9:0 

Eesti koolinoortel esineb halvustavaid nimetusi, mis tuleneb 

vastandamisest meie-võõrad. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 MUDEL XI mütoloogiline olend => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: näkk (2), näga (1), näkats (1) / 106:3 

TYTTÖ: – / 31:0 

ДЕВОЧКА: – / 59:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: tont (7), koll (2) / 88:2 

POIKA: – / 19:0 

МАЛЬЧИК: – / 47:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: kääbik (1), käblik (1) / 62:2 

PIENI LAPSI: – / 30:0 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: – / 67:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: – / 58:0 

VANHA NAINEN: – / 37:0 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: staraja ved’ma (1) ‘vana nõid’ / 33:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAINE: – / 62:0 

NAINEN: – / 24:0 

ЖЕНЩИНА: – / 28:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VANA MEES: – / 62:0 

VANHA MIES: – / 28:0 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: dinozavr (1) ‘dinosaurus’, kaščej (1) vene muinasjutu 

tegelene Kaščej Bessmertnyj / 54:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: tont (2) / 52:1 

MIES: – / 17:0 

МУЖЧИНА: – / 34:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: rasvakoll (1) / 112:1 

LIHAVA IHMINEN: jätti (1) ‘hiiglane’ / 35:1 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: kolobok (3), kolabok (1) < vene muinasjutu tegelane 

Kolobok ‘kakuke’ / 62:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: kalevipoeg (1), batman (1), Robocop (1), superman 

(1), terminaator (1), ultraman (1) / 77:5 

ISO, VAHVA IHMINEN: hirviö (2) ‘koletis’, jätti (1) ‘hiiglane’ / 27:2 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: gerakl (1), gerokakl (1) < Gerakl on 

vanakreeka mütoloogia heeros Herakles / 40:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: – / 91:0 

LAIHA IHMINEN: – / 26:0 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: – / 55:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LÜHIKE INIMENE: päkapikk (11), päkapik (1); kääbik (8), sipsik (1) / 58:4 
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LYHYT IHMINEN: – / 27:0 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: gnom (7), gnome (1:0/1), gnomik (1) 

‘päkapikk’; hobbit (1), hobit (1) < hobbit on J. R. R. Tolkieni raamatu tegelane 

‘kääbik’, trol’ (1) ‘troll’ / 53:6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: hiiglane (9) / 56:1 

PITKÄ IHMINEN: jättiläinen (1) ‘hiiglane, vägilane, gigant’ / 28:1 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: gigant (2), gigant mysli (1) [Ilja Ilfi ja Jevgeni 

Petrovi teose kinolinastusest “12 tooli” pärit ühe peategelase hüüdnimi Gigant 

Russkoj Mysli] ; velikan (2) ‘hiiglane’ / 44:3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: äpu (1) Äpu on lastesaate tegelane / 78:1 

HEIKKO IHMINEN: – / 14:0 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 39:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: ajukääbik (3), aju kääbik (1), ajukääbus (1), kääbik (1), 

deemon (1), koll (1), tont (1) / 167:7 

TYHMÄ IHMINEN: – / 46:0 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 81:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: – / 83:0 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: – / 44:0 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: upyr’ (2) ‘vampiir’ / 84:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: – / 88:0 
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KIVA, HAUSKA IHMINEN: – / 26:0 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: karvane (5), karvased (2), karvik (2), metsjeesus (1), ufod 

(1) / 186:5 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: – /48:0 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: – /91:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: sarviline (2), sarvik (1), sarvilised (1), võsavillem (1) / 60:4 

POLIISI: – /16:0 

ПОЛИЦИЯ: rogatye (9), roga (1), rogatye svoloči (1) / 48:3 

Nii eesti kui ka vene koolinoored kasutavad sarnast võrdlust (ee sarviline, 

sarvik ja vn rogatye ‘sarvilised’). Võrdlusaluseks on sõna kurat. Eesti koolinoortel 

leidub ka peitenimetus võsavillem (hundi varjunimi muinasjuttudes), mis viitab 

politsei kiiruse mõõtmisega seotud tegevusele. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: sookoll (2) / 77:1 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: – /29:0 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – /36:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: – / 30:0 

НАРКОМАН: – / 19:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: nõid (2), painaja (1), sookoll (1) / 48:3 

OPETTAJA: kääpi (1) < kääpiö ‘kääbus’ / 14:1 
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УЧИТЕЛЬ: kryll’ (1) < Ellen Niidu lasteraamatu tegelane Krõll, sl eesti keele 

õpetaja, tartila (1) < Tortilla, Aleksei Tolstoi lasteraamatu “Buratino seiklused” 

ainetel tehtud filmist tuntud kilpkonn Tortilla, kes annab Buratinole 

kuldvõtmekese / 27:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: mutant (1) / 21:1 

JOHTAJA, REHTORI: – / 19:0 

ДИРЕКТОР: – /38:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

 

ISA: võlur (1), apu (1) < Äpu on lastesaate tegelane vrd sl äpu ‘nõrk, saamatu 

inimene’ / 37:2 

ISÄ: – / 21:0 

ПАПА: – / 42:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: abu (1) < Äpu on lastesaate tegelane vrd sl äpu ‘nõrk, saamatu inimene’ ja 

abi, abiline / 37:1 

ÄITI: – / 18:0 

МАМА: – / 35:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: – / 61:0 

POISS-SÕBER: tont (1) / 45:1 

SÕBER: – / 40:0 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: – / 45:0 

POIKAYSTÄVÄ: – / 18:0 
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YSTÄVÄ: – / 11:0 

 

ПОДРУГА: – / 36:0 

ДРУГ: – / 42:0 

ДРУГ: čeburaška (1) Potsataja / 27:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

 

VIROLAINEN: – / 15:0 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: – / 58:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: jõuluvana (1), koll (1), sarvik (1) vrd põder, sombi (1) < zombi / 

60:4 

ФИНН, ФИНКА: – / 21:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: – / 91:0 

VENÄLÄINEN: – / 9:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tähendusülekannete “mütoloogiline olend – inimene” aluseks on: väline 

osaline sarnasus (nt ee näkk tüdruku tähenduses), stereotüüpne käitumine (nt ee 

võsavillem politseiniku tähenduses), madala ja kõrge kõrvutamine (nt sm jätti 

paksu inimese tähenduses), rahvuslik eripära (ee põder soomlase tähenduses), 

oletatavate omaduste võrdlus (nt batman tugeva inimese tähenduses), iroonia ja 

must huumor (nt ee ajukääbik rumala inimese tähenduses, vn gigant mysli pika 

inimese tähenduses). 
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 MUDEL XII pärisnimi => inimene 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: mimmi (3), mimmu (2), krõõt (2), maruša (1), pipp (1) / 106:5 

TYTTÖ: lyyli (1) / 31:1 

ДЕВОЧКА: klava (2) / 59:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: Tarzan (2), Elmar (1), vello (1) / 88:3 

POIKA: – / 19:0 

МАЛЬЧИК: – / 47:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: – / 62:0 

PIENI LAPSI: – / 30:0 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: decl (1), dcl (1) / 67:2 

Decl on vene noore hip-hop-muusiku pseudonüüm. Decl sai selle nime 

tänu oma väikesele kasvule (vrd decimetr ‘detsimeeter’). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: – / 58:0 

VANHA NAINEN: – / 37:0 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: – / 33:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NAINE: julia (1), krõõt (1), pipp / 62:3 

NAINEN: dooris (1) / 24:0 

ЖЕНЩИНА: – / 28:0 

 

Ee Julia vrd Adam ja Julia, Krõõt vrd krõhva, pipp < vrd Pipi-Pikksukk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VANA MEES: kusti (1) / 62:1 

VANHA MIES: – / 28:0 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: – / 54:0 

Ee kusti vrd prügikasti-kusti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: ats (1), romeo (1), oss (1) / 52:3 

MIES: – / 17:0 

МУЖЧИНА: – / 34:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: titaanik (2), titanic (1) / 112:3 

LIHAVA IHMINEN: kekkonen (3), mooses (2), pontso (2), bonzo (1) / 35:3 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: žirik (1), Denis (1) / 62:2 

Ee titaanik ja titanic < Titanic oli oma aja maailma suurim ja võimsaim 

laev. Sm kekkonen ja vn žirik viitavad populaarsetele poliitikutele (vastavalt sm 

poliitik ja ekspresident Urho Kekkonen ja vn poliitik Vladimir Žirinovski kõnek 

rahva seas hüüdnimega Žirik). Sm mooses < Vanas Testamendis Mooses, pontso 

ja bonzo < koomiksist pärit paks ja tugev koer Bontso. Vn Denis < Deniska oli 

vene lastefilmide populaarne tegelane. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: rambo (10); oss (1), ossa (1); Rundi (1), rusika Rundi 

(1); šwartsa (1) / 70:6 

ISO, VAHVA IHMINEN: – / 27:0 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: mister muskul (1) / 40:1 

Ee rambo < ameerika filmitegelane, võitleja [osatäitjaks Sylvester 

Stallone], šwartsa < Arnold Schwarzenegger, ameerika näitleja ja Kalifornia 

osariigi kuberner. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: ines (1) / 91:1 

LAIHA IHMINEN: ahtisaari (2) / 26:1 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: – / 55:0 

Ee ines < laulja Eda Ines-Etti. Sm ahtisaari < soome poliitik ja 10. 

president Martti Ahtisaari. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LÜHIKE INIMENE: koit (1) / 58:1 

LYHYT IHMINEN: – / 27:0 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: dcl (2), decl (1); Vovočka (2) / 53:3 

Ee koit < eesti laulja Koit Toome. Decl on vene noore hip-hop-muusiku 

pseudonüüm. Decl sai selle nime tänu oma väikesele kasvule (vrd decimetr 

‘detsimeeter’). Vn Vovočka < paljude vene anekdootide tegelane vrd ee Juku. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: kevin (1) /56:1 

PITKÄ IHMINEN: metri-heikki (1), klaus / 28:2 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: djadja Stëpa (2), JORDAN (1) / 44:2 

Vn djadja Stëpa on lastekirjanik Sergei Mihhalkovi raamatu peategelane, 

pikk ja abivalmis miilits, Jordan < Michael Jordan on kuulus ameerika korvpallur. 

Soome koolinoored kasutavad pika meesterahva nimetamiseks soome pärisnime 

Heikki ja üldistust saksa pärisnimest Klaus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: – / 78:0 

HEIKKO IHMINEN: kalle (1), nintendo (1) Jaapani arvutimäng / 14:1 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 39:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: Beavis’n Butthead (1) on MTV-i animastaarid – kaks 

imelike peadega tolgust Beavis ja Butt-head, kelle elu ringles järgmiste teemade 

ümber: telekas, heavy metal, nacho’d ja tulutud katsed tšikke skoorida, reinikust 

(2) Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumist / 167:2 

TYHMÄ IHMINEN: paavo (2) mehe pärisnimi, pertti (1) mehe pärisnimi, spede 

(1) ühe koomilise filmikangelase nime järgi leiutatud rumalavõitu inimest tähistav 

nimetus / 46:3 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: Toivo (1) / 81:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: – / 83:0 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: – / 44:0 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 84:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: – / 88:0 

KIVA, HAUSKA IHMINEN: – / 26:0 

ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: mimm (2), mimmu (2) hüüdnimi, mis tähendab ka 

tüdrukuid ja tibisid, bimbod (1) koera nimi Bimbo / 186:3 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: jannu (1) mehe pärisnimi / 48:1 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: depešisty (3) 

inglise rokkbänd Depeche Mode, Klava (1) naise pärisnimi / 91:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: Indrek (1), FBI (1) < Federal Bureau of Investigation / 60:2 
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POLIISI: – / 16:0 

ПОЛИЦИЯ: juhan (1) / 48:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: kusti (2), prügikasti kusti (1) / 77:2 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: – / 29:0 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: orbit (1) närimiskumm Orbit / 36:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: – / 30:0 

НАРКОМАН: vovočka (1) Vovočka < Vova / 19:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: – / 48:0 

OPETTAJA: unto (2), mauri (1), paavo (1), pertti (1) / 14:4 

УЧИТЕЛЬ: – / 27:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: onu Tikk Takk (1) / 21:1 

JOHTAJA, REHTORI: – / 19:0 

ДИРЕКТОР: gitler (1), nišpan (1), žen’ka (1) / 38:3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: pets (1) telesaatejuhi Võsapets ehk Peeter Võsa järgi / 37:1 

ISÄ: uganda (1) < Uganda Vabariik Ida-Aafrikas / 21:1 

ПАПА: – / 42:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: – / 30:0 

ÄITI: – / 18:0 
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МАМА: matil’da (1) < Matilda vrd mama ‘ema’, mus’ka (1) < Mus’ka looma 

hüüdnimi / 35:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: muska (1) hüüdnimi Muska, pipp (1) Pipi Pkksukk / 61:2 

POISS-SÕBER: muška (1) hüüdnimi Muska, näps (1) hüüdnimi Näps / 45:2 

SÕBER: volts (1) hüüdnimi Volli, Volts / 40:1 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: – / 45:0 

POIKAYSTÄVÄ: – / 18:0 

YSTÄVÄ: – / 11:0 

 

ПОДРУГА: musička (1) deminutiivne Musja /36:1 

ДРУГ: – / 42:0 

ДРУГ: kruša (1) vrd lastesaate “Head ööd, mudilased!” tegelane Hrjuša / 27:1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: erki nool (1) olümpiavõitja kergejõustiklane Erki Nool, johannes 

ja kyllikki (1) Soome 1960ndate poliitiku Johannes Virolainen ja tema naine 

Külliki, ligori (1) Igor / 15:3 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: hačik (1) Armeenia nimi Hatšik, halv madalk 

‘kaukaaslased, armeenlased, azarbaidžaanlased’, veiko (1) ee nimi Veiko / 58:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: peka (1), pekkanen (1) < Pekka vrd ee pekk, viro (1) sm Viro 

‘Eesti’, virulane (1) sm Viro, Häkkinen (1) soome vormel 1 autovõidusõitja Mika 

Häkkinen / 60:5 

ФИНН, ФИНКА: – / 11:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VENELANE: paavlik (1) Nõukogude Venemaa noorkangelane Pavlik Morozov, 

vasja (1) vene mehenimi Vasja < Vassilij, oss (1) hüüdnimi / 91:3 

VENÄLÄINEN: ceepeeläinen (1) Nõukogude Liidu territooriumilt pärit venelane 

või muu vene keelt kõnelev isik < vn CCCP ‘NSVL’, veli-ligori (1) < veli ‘vend’, 

ligori < Igor / 9:2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tähendusülekannete “pärisnimi–inimene” aluseks on omakeelsed nimed 

(haruldased nt ee krõõt ‘tüdruk’, hea kõlaga nt ee julia ‘naine’ ja sm dooris 

‘naine’), võõrkeelsed nimed + assotsiatsioon (nt vn Matil’da < mat’ ’ema’), 

hüüdnimed (nt vn nišpan < direktori nimest, ee Näps ‘sõber’, + assotsiatsioon nt 

vn Decl < decimetr ‘detsimeeter’ < ‘väike laps’), raamatute, filmide ja telesaadete 

tegelaste nimed (nt ee pipp ‘tüdruk’, Tarzan ‘poiss’), reklaam ja toote oletatav 

toime (nt puhastusvahendi järgi vn mister muskul ‘tugev’, närimiskummi järgi 

orbit ‘joodik’ vrd vyšel na orbitu ‘orbiidile saabuma’), objekti nimetus + 

assotsiatsioon (nt ee Titanik ‘paks inimene’), tuntud isikud (nt ee ines ja sm 

ahtisaari ‘kõhn inimene’, vn gitler ‘koolidirektor’), sarnane tegevusvaldkond (nt 

ee akronüümist FBI ‘politsei’), toponüüm või asutuse nimi (nt sm Uganda ‘isa’, 

reinikust ‘rumal inimene’), otsetuletus (nt vn depešisty ‘Depeche Mode fännid’), 

ühe rahvuse kõnekeelse nimetuse ülekandmine teisele (nt vn hačik ‘eestlane’). 

 

 TÄHENDUSÜLEKANDEGA LAENUD 
 

(a) vanus 

 

TÜDRUK: / 106:21 

MUDEL I – ing beib (24), beibe (6), babe (1), baib (1), be (1) < baby ‘beebi; 

tüdruk’; bc (1), beach (1), bitch (1) < bitch ‘lits’; bimbo (3); milf (2), voaman (1) 

< woman ‘naine’; vn krassaavitša (1) < krasavica ‘kaunitar’, urood (1) < urod 

‘koletis, värdjas’ 

MUDEL V – ing chick (13), tšikk (16), tsikk (8), tsik (3), tšik (2) < chick ‘tibu; 

tüdruk’; vn mõškin (3) < mõš’ ‘hiir’ 
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MUDEL IX – vn tsurka (1) < čurka ‘pakk, nott’ ja halv madalk ‘Kesk-Aasia 

elanik’ 

MUDEL X – ing ass (1) ‘tagumik’ 

 

TYTTÖ: / 31:2 

MUDEL I – rts kimma (9), gimma (4) < gumma ‘vanaet’ 

 

ДЕВОЧКА: / 59:20 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl čuviha (23), čeoviha (1), čuvačka (1) 

‘neiu’; čuvyrla (1) ‘naine’; šmara (6) ‘prostituut; kaasosaline; elukaaslane’; celka 

(4) ‘neitsi’; fifa (3) ‘tühine, kergemeelne neiu, kes mõtleb vaid rõivaste ja pidude 

peale’, caca (1) ‘hästi riietatud naisterahvas, peps’; kralja (1) ‘varga armuke; ilus 

prostituut’; sterva (1) ‘naine, kes ei saa teistega läbi’; šiza (1) < šiz ‘psüühiliselt 

tasakaalutu inimene’; ee naine (3); horva (1) < hoor; ing baby (1), beibi (1) < baby 

‘beebi; tüdruk’; girlfriend (1) ‘sõbratar’; hot busty female (1) < ‘kuum rinnakas 

naisterahvas’ 

MUDEL V – ing čiksa (27), čika (9), biksa (1) < chick ‘tibu; tüdruk’ 

Erandlik on nominatsioon ee sl milf, mis on akronüüm ingliskeelsest 

slängiväljendist ‘Mother(s) I(‘d) like to fuck’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POISS: / 88:9 

MUDEL I – ing dude (7), düüd (7), dood (1), duud (1) < sl male; man (2), mään 

(1); sweety (1), well-built (1); ee üts (1) < ‘koolijüts’ 

 

POIKA: / 19:2 

MUDEL I – sm jehu (1) ‘suur nina, tähtis inimene’, murd jannu (1) ‘kõlvatu 

mees’ 

 

МАЛЬЧИК: / 47:18 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl čuvak (37), čuvačëk (1) ‘noormees’; 

pacan (27), paca (1), pacik (1) ‘poisike’; čmo (2) < человек морально 
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обосранный või ‘laiskvorst’, hahal’ (1), hahol’ (1) ‘peika, armuke’, mudak (2) 

vulg ‘mees’, fufik (1) <‘valetaja’ < фуфло ‘vale’, loh (1) ‘lihtsameelne, 

kergeusklik, rumalavõitu inimene’, navorot (1) ‘suur, tugev ja turske poiss’ < 

наворачивать ‘varastama, vitsutama, lõhkuma, lööma’, pahan (1) ‘kurjategeliku 

salgu pealik, isa’, pidar (1) < pidor ‘homoseksualist’, raspizdjaj (1) ‘kohmakas, 

oskamatu, lohakas, lihtsameelne inimene’; ing dude (2) < sl male, čika (1) 

‘naiselik poiss’ < chick ‘tibu; tüdruk’; ee peig (1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VÄIKE LAPS: – / 62:0 

PIENI LAPSI: – / 30:0 

 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК: / 67:10 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl salaga (6); šibzik (3) , šibzd (2), šybst 

(1) ‘väikesekasvuline inimene’; sikiljavka (2) ‘väikesekasvuline inimene’, špana 

(1), špana puzataja (1) ‘pisivaras, kurjategija’, lapuh (1) ‘rumal inimene’ 

Tegevusnimest – inimene: vn kurjategijate argoo ja ühissl šmon (2) 

‘läbiotsimine’; ee musik (1) < musi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA NAINE: / 58:1 

MUDEL I – ing sl milf (1) 

 

VANHA NAINEN: – / 37:0 

 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА: / 33:4 

MUDEL X – ee vulg vana vitt (1) 

Tegevusnimest – inimene: vn ühissl vulg perdun’ja staraja (3) < perdet’ 

‘peeretama’, staraja ’vana’, ëbnutaja (1) ‘poolearuline’ < madalk ëbnut’sja ‘end 

ära lööma’, razdolbajka (1) < kõnek razdolbit’ ‘puruks taguma’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NAINE: /62:12 

MUDEL I – ing beib (7), baibe (1), beibe (1) < baby ‘beebi; tüdruk’, sl ülek 

‘naine’, bitch (1) ‘lits’, milf (1) (vt teemasõna “tüdruk”); ee kõnek tots (1)‘plika, 

tüdruk’ 

MUDEL V – ing chick (1), chikk (1), tsik (1), tšik (1) < chick ‘tibu’ sl ülek 

‘tüdruk’; vn mõskin (2), mõškin (2) < mõška ‘hiireke’ 

 

NAINEN: / 30:3 

MUDEL I – rts bööna (1) < sl böna ‘plika’, diiva (1) < diva ‘lavatäht’; ing kiltsi 

(1) < girl ‘tüdruk’ 

 

ЖЕНЩИНА: / 28:8 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl čuviha (4) ‘neiu’, kurva (1) ‘liiderlik 

naine’, mokroščelka (1) ‘noor kogemusteta neiu’, šalava (1) ‘liiderlik naine’, 

šmara (1) ‘prostituut; kaasosaline; elukaaslane’; ing girl (1) ‘tüdruk’ 

MUDEL V – ing čiksa (1) < chick ‘tibu; tüdruk’ 

MUDEL IX – ing sex (1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VANA MEES: / 62:2 

MUDEL IX – ing frenh meat (1) < fentch meat ‘prantsuspäraselt valmistatud liha’ 

Tegevusnimest – inimene: vana peer (1) 

 

VANHA MIES: / 28:2 

Tegevusnimest – inimene: vanha pieru (1), vanhapieru (1) 

 

СТАРЫЙ МУЖЧИНА: / 54:19 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl hmyr’ (2) ‘tühine või kahtlane 

inimene’, špentil’ (2) < špen’del, špendik ‘väikesekasvuline inimene; laps’, loh (1) 

‘lihtsameelne, kergeusklik, rumalavõitu inimene’, mudak (1) ‘mees; tühine 

inimene’, čuvak (1) ‘noormees, noor mees’ 
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MUDEL IX – ing old bag of bones (1) ‘vana kotitäis luid’, ing sl imba (2) < 

imbalanced ‘positiivne iseloomustus online mängus’ 

MUDEL X – vn ühissl vulg hren (3), staryj hren (1) eufemism ‘mehe suguelund’ 

< hren ‘mädarõigas’; ee vana munn (1) 

MUDEL XI – ing god like (1) 

Tegevusnimest – inimene: vn ühissl vulg starpër (17), starper (4), starben’ (2), 

starpel’ (2), starped (1) < staryj ‘vana’ + perdun ‘peeretaja’ (starped vrd staryj 

pederast ja starben’ vrd staryj pen’ ‘vana känd’); perdun (8), staryj perdun (7) < 

perdet’ ‘peeretama’, poperdjaj (1) < properdet’ vulg arg ‘vahele, tegemata jätma’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MEES: / 52:1 

MUDEL I – ing dude (2) < sl male 

 

MIES: – / 17:0 

 

МУЖЧИНА: /34:6 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl kent (2) ‘ustav sõber, kindel ja 

usaldusväärne kuriteokaaslane’, ‘hahl’ (1) < hahol’ ‘peika, armuke’, loh (1) 

‘lihtsameelne, kergeusklik, rumalavõitu inimene’; ing dude (1) < sl male 

MUDEL IX – vn kurjategijate argoo ja ühissl šuher (1) ‘ohusignaal, tüli’ 

Tegevusnimest – inimene: kačok (1) < kačat’sja kõnek ‘muskleid kasvatama, 

tegelema bodybuilding’uga’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(b) välimus 

 

PAKS INIMENE: / 112:2 

MUDEL IX – pekipauer (1) <ee pekk + ing power ‘võim’ 

MUDEL X – ing fat ass (5) ‘paks perse’ 

 

LIHAVA IHMINEN: / 35:1 
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MUDEL IX – largekasa (1) < ing large ‘suur’ + sm kasa ‘hunnik’ 

 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 62:5 

MUDEL V – siga (1) 

MUDEL IX – big tasty (1) < ing McDonald’s hamburgeri nimetus 

MUDEL X – ing fatass (1) < fat ass ‘paks perse’, ee peps (1), péps (1) < pepu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUUR, TUGEV INIMENE: / 77:4 

MUDEL IX – ing big deal (1) < a big deal kõnek ‘tähtis asi, võimas värk’, big 

problem (1) < a big problem ‘tõsine probleem’, power (1) ‘võim, jõud’ 

MUDEL X – ing butt (1) < am kõnek ‘tagumik’ 

 

ISO, VAHVA IHMINEN: 27:3 

MUDEL IX – ing haba (1) < akronüüm Health Aid Beauty Aid 

MUDEL X – ing body (1), bodori (1) < body ‘keha, kere’ vrd bodybuilding 

 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 40:10 

MUDEL I – ing bodigard (1) < bodyguard ‘ihukaitsja’; vn kurjategijate argoo ja 

ühissl kačok (1), kačëk (4), kaček (3), kačmen (4) < kačok ‘muskliline 

meesterahavas’ + ing man ‘mees’, krutoj (10) ‘autoriteetne kurjategija’, krutizna 

(1) ‘autoriteetse kurjategija käitumisviis’, gromila (1) ‘rüüstaja’ 

MUDEL IX – ing sl imba (2) < imbalanced ‘positiivne iseloomustus online 

mängus’ 

Tegevusnimest – inimene: vn ühissl vulg navorot (1) < navoračivat’ ‘õgima’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KÕHN INIMENE: / 91:4 

MUDEL IX – ing sisla (1) < sizzla ‘kanepi põletamisel tekkiv sisisev heli’ 

Tegevusnimest – inimene: klõbu (1) < klõbisema, kribu < kribisema, kõngev (1) 

< kõngema, niuk (1) < niuksatama 
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LAIHA IHMINEN: – / 26:0 

 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК: / 55:9 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl mudila (1) ‘rumal inimene’, zadročka 

(1) ‘nõrk, haiglane inimene’, zamoryš (1) ‘kõnek näljavares’ 

MUDEL XI – ing gnomish style (1) < vn gnom ‘päkspikk’ vrd gnomish – 

English, ing style ‘stiil’ 

Tegevusnimest – inimene: dohlyj (6), dohljak (6), dohlyj-dohel (1), dohmetik (1) 

< dohnut’ ‘surema, kärvama’, struh (1) < struhnut’ ‘kõnek araks lööma’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LÜHIKE INIMENE: / 58:1 

MUDEL I – ing tšainakas (1) < Chinese ‘hiinlane’ 

 

LYHYT IHMINEN: / 27:1 

MUDEL I – ing skydä (1) < kid ‘laps’ 

 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА: / 53:5 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl loh (3) ‘meessoost rumal inimene’, 

molokosos (1) ‘piimahabe, kollanokk’, šnyr’ (1) ‘valvur, jooksupoiss’; ing noob 

(1) ‘kollanokk’ sl ‘noor, kes teab vähe, kuid ei soovi juurde õppida; loodab, et 

teised teevad tema eest töö ära ja tahab sellest kasu saada’ 

MUDEL X – ee tatt pea (1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIKK INIMENE: / 56:1 

MUDEL IX – ing WTC (1) World Trade Centeri akronüüm 

 

PITKÄ IHMINEN: – / 28:0 

 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА: / 44:1 



 185 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl žlob (1) ‘kõnek ahme; talupoeg; 

võõras varaste seas; lihtsameelne’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÕRK INIMENE: / 78:1 

MUDEL I – ing noob (1) ‘kollanokk’ 

 

HEIKKO IHMINEN: / 14:1 

MUDEL I – ing luuseri (1) < loser kõnek ‘kaotaja’ 

 

СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 39:8 

MUDEL I – ing noob (2) ‘kollanokk’; vn kurjategijate argoo ja ühissl mudak (3) 

vulg ‘mees’, mudazvon (1) < mudozvon ‘lobiseja’, čmošnik (1) ‘laiskvorst’, 

čumka (1) < čuma ‘prostituut’ 

Tegevusnimest – inimene: dohlyj (12), dohljak (6), dohlja (1) < dohnut’ ‘surema, 

kärvama’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE: / 167:3 

MUDEL I – ing luuser (1) < loser kõnek ‘kaotaja’, noob (1) ‘kollanokk’; vn 

urood (4) < urod ‘koletis, värdjas’ 

 

TYHMÄ IHMINEN: / 46:1 

MUDEL IX – rts skeida (1) < skit vulg ’sitt’ 

 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 81:9 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl čmo (4) ‘laiskvorst’, ‘halb inimene’, 

šizik, šizig (3) < šizik ‘psüühiliselt tasakaalutu inimene’, kadr (2) ‘noor mees, 

kavaler’, govnjuk (1) ‘närukael’, mudazvon (1) < mudozvon ‘lobiseja’; ing noob 

(1) ‘kollanokk’ 
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MUDEL IX – ing item (1) ‘ühik’ 

Tegevusnimest – inimene: pudrik (1) < pudrit’ mozgi < pudrit’ ‘puuderdama’ + 

mozgi ‘aju’ < sl ‘kärbseid pähe ajama’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE: / 83:2 

MUDEL V – ing filty animal (1), filtny dog (1) < filthy ‘must, räpane’, animal 

‘loom’, dog ‘koer’ 

 

IKÄVÄ, KEHNO JA VASTANMIELINEN IHMINEN: / 44:2 

MUDEL I – rts dorka (1) < dåre ‘hull, rumal’; sm sl snaitas (1) < snadi ‘väike’ 

 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 84:22 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl mudila (3), mudlivyj (1) ‘rumal 

inimene’, mudak (2) ‘mees; tühine inimene’; zadrot (6) < zadročennyj ‘haiglane, 

nõrk inimene’ < drotčit’ ‘käsikiimlusega tegelema’; fufel (1), fufil (1) ’valetaja’ < 

fuflo ‘vale’; loh (4), lošara (1) ‘lihtsameelne, kergeusklik, rumalavõitu inimene’; 

ëbnutyj (1), ë…nutyj (1), ebanat (1) ‘hull, nõrgameelne, loll’ < ëbnut’ ‘kedagi 

/tugevalt ja ootamatult/ lööma’; čmo (2), čmošnik (1), čmyr’ (1) ‘laiskvorst; halb 

inimene’; dolbanutyj (1) ‘loll, hullumeelne’ < dolbat’ ‘seksuaalvahekorras 

olema’; gavnjuk (1) < govnjuk ‘närukael, tühine inimene, ebaaus inimene’; mimo 

čuvak (1) < mimo ‘mööda’ ja sl čuvak ‘noormees’ < ‘vale mees’; smurnoj (1) 

‘narkootilises joobes olev isk’; šizanutyj (1) < šizik ‘psüühiliselt tasakaalutu 

inimene’; zasranec (1) ‘räpane, põlastusväärne, alatu inimene’; loll (1) 

MUDEL IX – sks ahtungskij (1) < achtung ‘ettevaatust’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VAHVA, TORE INIMENE: / 88:1 

MUDEL I – ee sl pandav (1) ‘seksuaalselt tähelepanuväärne naisterahvas’ 

 

KIVA, HAUSKA IHMINEN: / 26:1 

MUDEL I – sm sl onari (1) ‘edukas inimene’ 
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ХОРОШИЙ, КЛАССНЫЙ ЧЕЛОВЕК: – / 56:0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED: / 186:26 

MUDEL I – ing skin (3), skinn (2), skinnid (2); skinhead (3), skinhead’id (1), 

skinhed (1), skinn head (1), skinnhead (1) < skinhead ‘kiilakas’, grunge (6), 

krunge (3) < grunge ‘räpane’, luuser (1) < loser ‘kaotaja’, šeff (1) < chief ‘pealik’, 

tšikk (1) < chick ‘tibu; tüdruk’ 

MUDEL IX – skater (5), skeiter (2), scater (1), skate’arid (1), skatepüksid (1) < 

skate ‘ (rull)uisutama’ ja skateboard ‘rula’, träsa (2), träšad (1), träžža (1), 

trääusarid (1) < trash ‘prügi, praht’, pleiku (1) < playboy, smile (1) < smile 

‘naeratus’ 

Tegevusnimest – inimene: ing breikar (3), preikas (1) < break(dance) ‘breikima’, 

 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT: /48:12 

MUDEL I – ing skini (19), skinari (2), skinhead (1), skittari (1), skinipaskat (1) < 

skinhead ‘kiilakas’, juppi (8) < young urban professional ‘pintsaklipslane’, nörtti 

(1) < am sl nerd, nurd ‘igav, õpetatud pedant’; rts snoukkari (2), snoukkaaja (1), 

snobbari (1) < sm sl snobi ‘snoob’ < rts snobb ‘snoob’ 

MUDEL IX – ing skeittari (3), skeittan (1) < skate ‘(rull)uisutama’ ja skateboard 

‘rula’ 

 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ: / 91: 

MUDEL I – ing skinhedy (9), skinhèdy (1); skiny (6) < skinhead ‘kiilakas’, boss 

(1) < boss ‘ülemus’, facking retard’s (1) < am sl retard ‘alaarenenud’, čiks (1) < 

chick ‘tibu; tüdruk’; vn dolbaëby (1) < vulg sl dolbaeb ‘rumal, tutu inimene’; vn 

čuvačelly (1) < kurjategijate argoo ja ühissl čuvak 

MUDEL IX – ing bajkery (2), bajker (1) < bike jalgratas 

MUDEL XI – ee kurady (3) < kurat 
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Tegevusnimest – inimene: ing break (1), brejker (1), brejkiry (1) < break(dance) 

‘breikima’;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POLITSEI: / 60:3 

MUDEL I – vn kõnek ment (105), mendid (5) 

MUDEL X – ing sl dickface (1) sõimusõna 

 

POLIISI: / 16:2 

MUDEL I – ing skoude (8) <ing scout ‘piilur, maakuulaja; skaut; luuraja’, rts 

kyylä (1) < rts skyla ‘kaitsma, varjama’ 

 

ПОЛИЦИЯ: / 48:18 

MUDEL I – ing kõnek kopy (8), kop (1) < sl cop ‘politseinik, gms 

(administratos, guild masters) (1) < administraator ‘ametnik’, guild masters 

‘tsehhi, gildi meistrid’; vn kõnek menty (60), ment (5), manty (1), mentova (1), 

mentovka (1), ment poganyj (1), ment (vonjučij) (1), menty-kozly (1), ment’ (1), 

minty (1), lošary (1) < sl loh, uëbki (1), učëbki (1) < madalk uëbišče, čmyri (1) 

madalk ‘joodikud, halvad inimesed’; ee kõnek mendid (1) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOODIK, PURJUS INIMENE: / 77:7 

MUDEL I – vn bojaar (1), joobar (1) < madalk vulg ëbar’ ‘armuke’ 

Tegevusnimest – inimene: ee mällarimees (1), mällar mees (1), mällermees (1), 

mällernaine (1) < sl mäller ‘mälukaotus’ < mäletama; ing drinkar (1) < drink 

‘jooma’ 

 

JUOMARI, HUMALAINEN IHMINEN: / 29:1 

Tegevusnimest – inimene: ing spoke (1) < speake ‘rääkima’ 

 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК: / 36:8 

MUDEL V – ee siga (1) 
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MUDEL IX – vn sl buhar’ (14), buharik (12), buhoj (7), buhal’ščik (2), buhalik 

(1), buhdrik (1), buhlo(1) < kõnek vulg buhlo ‘alkohol’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NARKOMAAN: / 30:4 

MUDEL IX – ing junki (2), jukki (1), junky (1) < sl junk ‘rämps’ 

Tegevusnimest – inimene: ee elu uputaja (1) < uputama 

 

НАРКОМАН: / 19:7 

MUDEL I – vn sl loh (1) ‘lihtsameelne, kergeusklik, rumalavõitu inimene’ 

Tegevusnimest – inimene: vn sl torč (8), torčok (2), torč’ (1) < torčat’ ’ ‘mõnu 

tundma, kaifima’, obdolbyš (1) < sl obdolbat’sja ‘narkootikume tarvitama’ < 

dolbit’ ‘taguma’; šerëk (1) šnyr’ (1) < vn sl šyrjat’sja ‘narkootilist ainet süstima’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÕPETAJA: / 48:2 

Tegevusnimest – inimene: ee peer (1) < kõnek peeretama, pussukas (1) < 

pussutama 

 

OPETTAJA: – / 14:0 

 

УЧИТЕЛЬ: / 27:6 

MUDEL I – vn mudak (1), mudila (1) vulg ‘mees, tühine inimene’, šizilka (1) < 

sl šiza ‘hullumeelsus’ 

Tegevusnimest – inimene: vn sl raspinalka (2) < sl raspinat’sja ‘kellelegi midagi 

tulutult seletama’, dolboëb (1) < vrd vdalblivat’ ‘veenvalt midagi seletama’, 

šmonjara (1) < kurjategijate argoo šmon, navodit’ šmon ‘läbiotsimine, läbi otsima’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIREKTOR: / 21:1 

MUDEL I – vn kõnek loh (1) ‘lihtsameelne, kergeusklik, rumalavõitu inimene’ 
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JOHTAJA, REHTORI: / 19:11 

MUDEL I – ing liideri (5), leaderi (3), leader (1), leederi (1) < leader ‘juht’, boss 

(2), bossi (3) < boss ‘ülemus’, mänitser (2), mänitsör (1) < manager ‘juht, 

korraldaja’, kingi (2) < king ‘kuningas’; sks führer (1) < Führer ‘juht, saatja’, lad 

reksi (1) < rex ‘kuningas’ vrd sm rehtori 

 

ДИРЕКТОР: / 38:7 

MUDEL I – ing šef (2) < chief ‘šeff’, V.I.P. (1) < Very Important Person ‘väga 

tähtis isik’; vn loh (2), lošok (1) < kõnek loh lihtsameelne, kergeusklik, 

rumalavõitu inimene’, šišak (1) < sl šiška ‘ülemus’ 

MUDEL IX – ing car’ (1) < car ‘auto’ 

Tegevusnimest – inimene: vn sl šuher (1) < kurjategijate argoo šuher ‘läheneva 

ohu signaal’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA: / 37:3 

MUDEL I – ing boss (1) ‘ülemus’, vn dadja (1) ‘onu’ 

MUDEL IX – pupsik (1) < pupsik ja pups ‘armsa väikelapse kohta’ < pup ‘naba’ 

vrd kõnek lastek pupsik ‘väike plastmassnukk’ 

 

ISÄ: – / 21:0 

 

ПАПА: / 42:6 

MUDEL I – ing home master (1) < home ‘kodu’ ja master ‘peremees’; vn šnyr’ 

(2) kurjategijate argoo šnyr’ ‘päevnik’ < šnyrjat’ ‘sõeluma, sebima’, pahan (1) < 

kurjategijate argoo pahan ‘kuritegeliku rühma pealik, autoriteeti omav varas’, 

čuvak (1) < sl čuvak ‘mees, noormees’ 

MUDEL V – ee peder (1) < põder vrd vn vulg pidor ‘homoseksuaal’ ka 

sõimusõna 

Tegevusnimest – inimene: vn hrapik (1) < hrapet’ ‘norskama’ 



 191 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EMA: – / 30:0 

ÄITI: – / 18:0 

 

МАМА: / 35:1 

MUDEL I – ing coocking master (1) < cooking ‘toiduvalmistamine’ ja master 

‘perenaine’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÕBRATAR: / 61:12 

MUDEL I – ing beib (3), baby (1) < baby ‘beebi; tüdruk’, bestikas (1) < the best 

‘parim’; ee tots (5) kõnek ‘plika, tüdruk’ 

MUDEL V – ing chick (3), tšikk (3), minu tsikk (1), tsik (1), tsikk (1) < chick 

‘tibu’ ja sl ‘tüdruk’ 

Tegevusnimest – inimene: ee musi (2) < musitama, keppi variant (1) < keppima 

sl ‘seksuaalvahekorras olema’; sks biten (1) < bitte ‘paluma’ 

POISS-SÕBER: / 45:5 

MUDEL I – sm poika (2) ‘poiss’; ing dude (1) < sl dude ‘male’, gei (1) < gey 

‘homoseksuaal’ 

Tegevusnimest – inimene: ee musi (2) < musitama, peksasaaja (1) < peksa 

saama 

SÕBER: / 40:3 

MUDEL I – ing bestikas (4), bestikad (1) < the best ‘parim’, guy (1) < gay 

‘homoseksuaal’ 

 

TYTTÖYSTÄVÄ: / 45:2 

MUDEL I – rts böönä (1) < sl bööna ‘plika’, kimma (1) < gumma ’vanaeit’ 

POIKAYSTÄVÄ: – / 18:0 

YSTÄVÄ: / 11:1 

MUDEL I – ing boitis (1) < boy ‘poiss’ 
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ПОДРУГА: / 42:7 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl šalava (4) ‘lõbunaine’, čuviha (1), 

čuvačka (1) ‘neiu’, korifanka (1) < korefan < koreš ‘sõber, semu’; ing sis (1) < 

sister ‘õde’ 

MUDEL V – ing čiksa (4) < chick ‘tibu; tüdruk’ 

Tegevusnimest – inimene: vn mordobojka (1) < madalk bit’ mordu ‘näkku 

lööma, kaklema’ 

ДРУГ: / 42:7 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl koreš (12), korefan (2), koriš (2), 

koriš’ (2) < koreš ‘sõber, semu’, čuvak (4) ‘noormees’; ing dude (1) < sl dude 

‘male’, fatella (1) < fat ‘paks’ 

MUDEL V – ing dog (1) ’koer’ 

ДРУГ: / 27:9 

MUDEL I – vn kurjategijate argoo ja ühissl koreš (11), koriš (4), koreš’ (1), 

koriš’ (1) karifan (1), korifan (1) < koreš ‘sõber, semu’, čuvak (2) ‘noormees’, 

hmyr’ (1) ‘kahtlane, morn, hale, kinnine tüüp’, slamščik (1) ‘kuritegelikult saadud 

vara jagamisel saab osa saagist, kuid ise kuriteos ei osale’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN: – / 15:0 

 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА: / 58:24 

MUDEL I – ee talap (17), talapy (3), talaponec (1), talo (1), toloponec (1) < 

talupoeg; vn dolbaëb (2), dolbaeby (1) < vulg madalk dolbaëb ‘rumal, tutu 

inimene’, loh (1), lohanutyj (1) < halv loh ’meessoost rumal inimene’, čuvak (2) sl 

’noormees, mees’, hohol (1) halv madalk ‘ukrainlane’, vn kurjategijate argoo 

fuflyžnik (2) ‘inimene, kes ei täida oma lubadusi või ei tagasta kaardivõlga’, vn 

vulg madalk mudak (1) ‘mees’, halv ot morozok (1) < otmorozok ‘lurjus’, čmo-

bezmozgloe (1) < lühend väljendist čelovek moral’no obosrannyj või halv sl 
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‘laiskvorst’ ja bezmozglyj ‘ajutu, ajuvaba’, madalk halv pidary (1), pidr (1) < vulg 

pidor ‘homoseksuaal’ 

MUDEL X – vn kurjategijate argoo čuvyrlo (1) ‘vastik nägu’ 

MUDEL XI – ee kurad (21), kurat (13), kurady (9), kuradõ (1) < kurat, kurabes 

(4) < ee kurat + vn bes ‘tont’ 

Tegevusnimest – inimene: vn otčipensy (1) < otščipenec ‘madalk halv eraldi 

olev, heidik, hädavares’ < obščipat’ (kuricu) ‘(kana) puhtaks kitkuma’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOOMLANE: / 60:2 

MUDEL V – sm poro (24) ‘põhjapõder’ 

MUDEL XI – ing dammy (1) < dummy ‘nukk, topis’ 

 

ФИНН, ФИНКА: / 21:5 

MUDEL I – ing noob (2) ‘kollanokk’; vn kurjategijate argoo kurva (1), kurva (1) 

‘prostituut; inimene, kes reedab vargaid’ 

MUDEL V – ee pyder (1) < põder 

Tegevusnimest – inimene: vn otčipensy (1) < otščipenec 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VENELANE: / 91:1 

MUDEL I – vn tšurban (1) < čurban ‘puupakk’; madalk halv ‘juhmard’ 

 

VENÄLÄINEN: / 9:1 

MUDEL I – sm sl hurri (2) ‘soomerootslane, rootslane’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tähendusülekandega laenude moodustamise puhul kehtivad samad 

põhimõtted ja mehhanismid, mis oma keelest laenamise puhul. Erinevus seisneb 

vaid selles, et laenatakse võõrkeelest või mõnest oma keele allkeelest. 

Tähendusülekannete aluseks võib olla lähedane mõiste ehk tähendusnihkega 

ülekanne (ee sl beib ’tüdruk’ < ing baby ’beebi’, vn sl girlfriend ’tüdruk’ < ing 
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girlfriend ‘sõbratar’), halvustavad renominatsioonid (nt ee sl bitch ’tüdruk’ < ing 

bitch ‘lits’), deminutiivid (ee sl mõškin ‘tüdruk’ < vn myška ‘hiireke’), 

metonüümid (vn sl buhar’ < buhlo ‘alkohol’, ee sl tagumik ‘tüdruk’), 

vastandamine (vanus – sm sl kimma ‘tüdruk’ < rts gumma ‘vanaeit’, käitumine – 

vn sl šmara ‘naine’ < kurjategijate argoo ‘prostituut’ jne), akronüümid (vn sl čmo 

‘poiss’), seisund (vn sl razdolbajka ‘vana naine’ < vn kõnek razdolbat’ ‘katki 

tegema’ – vana > haige, nõrk > katkine), must huumor (ee sl frenh meat ‘vana 

mees’ < ing frentch meat ‘prantsuse liha’), lühendid (vn sl čel ‘mees’ < čelovek 

’inimene’), vorm (vn sl hren ‘vana mees’ < hren ’mädarõigas’), düsfemismid (ee 

sl siga ‘paks inimene’), harjumused (vn sl big tasty ‘paks inimene’ < ing Big 

Tasty ‘hamburger’), elukutse (vn sl bodigard ‘suur, tugev inimene’ < ing 

bodygard ‘ihukaitsja’), tegevus-tulemus (vn sl navorot ‘suur, tugev inimene’ < 

kõnek navoračivat’ ‘õgima, sööma’) jpt. Kõige rohkem ülekandeid leidub mudelis 

“inimene–inimene”. 
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3.4. Inimkesksete metafooride üldiseloomustus Tartu eesti ja 

vene ning Joensuu soome koolinoorte kõnekeele ja slängi näitel 

 

Eelnenud analüüsis on autor uurinud eesti, soome ja vene koolinoorte 

kõnekeeles ja slängis toimuvaid tähenduse ülekandeid, keskendudes 

inimkesksetele metafooridele ja kasutades selleks erinevaid ülekandemudeleid: 

inimene > inimene, loom või muu elusolend > inimene, ese > inimene, kehaosa > 

inimene, mütoloogiline olend > inimene, pärisnimi > inimene, tegevusnimest > 

inimene. Autor on kasutanud mõisteid lähteobjekt, tähenduse ülekande alus ja 

sihtobjekt ehk metafoori objekt. Lähteobjekt on objekti või valdkonna omaduste 

ja tunnuste osaline või täielik ümbermõtestamine. 

 lähteobjekt ülekandealus sihtobjekt 

ee latt 

välimus: pikk ja sirge pikk inimene sm lipputanko ‘lipuvarras’ 

vn šlagbaum ‘tõkkepuu’ 

Koolinoorte sõnavara metaforisatsiooniprotsessis on kasutusel palju 

erinevaid tähendusülekandeid. Analüüsides kogutud materjali, on töö autor 

täheldanud järgmisi ülekandealuseid: 

1) välimuse erinevad aspektid (nt ee jõehobu ‘paks inimene’, kapp ‘suur 

inimene’; sm rusina ‘vana naine’, sinivuokko ‘politseinik’), 

2) omadused (nt vn dubina, valenok ‘rumal inimene’), 

3) vaimsed võimed (nt ee värdi ‘poiss’), 

4) iga (nt ee kutsikas ja sm pentu ‘väike laps’), 

5) sugu (nt vn samka ‘tüdruk’), 

6) temperament (nt vn ryba ‘eestlane’), 

7) rahvus (nt ee venelane ‘joodik’), 

8) seksuaalsus (nt sm huora ‘tüdruk’; vn mačo ‘mees’), 

9) asukoht (nt ee eurohirv ‘soomlane’, narvalane ‘narkomaan’), 

10) sotsiaalne staatus (nt ee koristaja ‘joodik’; sm yhteiskunnan elätti 

‘vana naine’, vn pahan ‘poiss; isa’), 

11) funktsioon või roll (nt vn batrak ‘isa’, tormoz ‘rumal inimene’, trjapka 

‘nõrk inimene’), 
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12) tegevusala ja elukutse (nt ee loomaia ülemjuhataja ‘direktor; vn lekar’ 

‘õpetaja’, vyšibala ‘suur ja tugev inimene’), 

13) käitumuslikud iseärasused (nt vn baranša ‘naine’, nytik ja spinogryz 

‘väike laps’), 

14) seisund (nt vn razdolbajka ‘vana naine’), 

15) millegi puudumine (nt ee orvik ‘rumal inimene’), 

16) üldlevinud oletused, stereotüübid (nt ee blondiin ‘rumal inimene’), 

17) erikeelte terminid (nt ee anorektik, buliimik ja sm riisitautinen ‘kõhn 

inimene’), 

18) toiduained ja nende mõju organismile (nt ee tainas, am ihra ja vn 

pontšik ‘paks inimene’), 

19) analoogia (nt vn otstojnyj ‘igav, vastik inimene’), 

20) assotsiatsioonid (nt ee truks < trussik < russik < russ ‘venelane’; vn 

Matil’da < mat’ ‘ema’). 

Koolinoorte inimkesksete tähendusülekannete iseärasusteks on järgmised 

aspektid: 

- sageli vaadeldakse lähteobjekti üht osa (nt ee hani > pikk kael > pikk 

inimene), 

- ohtrasti kasutatakse metonüümiat (nt ee muskel ‘tugev inimene’; sm 

luuranko ‘kõhn inimene’), kusjuures moodustuvad ülekandahelad (nt 

ee politseinik > politsei > politseiauto > vilkur), 

- lähteobjekti eri omaduste ühinemisel tugevneb sihtobjekti tähendus (nt 

ee jänes > nõrk + arg > ‘nõrk inimene nii füüsiliselt kui ka vaimselt’), 

- lähteobjekti omadused ja tunnused vastandatakse sageli sihtobjekti 

omaduste ja tunnustega (nt vana-noor ee eit, sm eukko, vn staruha), 

- moodustatakse iroonilisi, abstraktseid väljendeid (nt ee tünnivabriku 

mannekeen ‘paks inimene’), 

- pejoratiivsete väljendite paljusus on märkimisväärne (nt ee sitakott 

‘nõrk inimene’, sm hintelä kyrpä ‘kõhn inimene’, vn gondon ‘rumal 

inimene’). 

Kogutud sõnavaras on võimalik välja tuua tähendusülekandeid (sõna 

tähenduse täielik ümbermõtestamine) ja tähendusnihkeid. Tähendusnihkeid võib 
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omakorda jagada kvalitatiivseteks ja kvantitatiivseteks. Kvalitatiivsed 

tähendusnihked on tähendusülekanded, mille puhul lähte- ja sihtobjekti seob 

kvalitatiivne kummalegi objektile iseloomulik tunnus või tunnused (nt ee 

üliõpilane < õpib > väike laps). Kvantitatiivseid tähendusnihkeid võib jagada 

kahte ossa: tähenduse laienemine (nt ee ema > naissoost > kõik naised > naine, 

vend > meessoost > kõik mehed > mees) ja tähenduse kitsenemine (beebi > ing 

baby > kõik beebid > beib > tüdruk – kõik tüdrukud ei ole beibed). 

Käesoleva töö üheks eesmärgiks on vaadelda, kui produktiivne on 

koolinoorte sõnavaras tähendusülekandmine võrreldes teiste sõnavara täiendamise 

viisidega. Järgnevad diagrammid illustreerivad, kui suur on tähendusülekannete 

osakaal eri teemade puhul võrreldes kogu eesti, soome ja vene koolinoortelt 

kogutud kõnekeele ja slängi sõnavaraga. Tähendusülekannetena on diagrammides 

arvestatud vaid ühiskeele sõnavara, mis on omandanud metaforisatsiooni käigus 

uue tähenduse. Tähendusülekandega laenud on arvatud muude slängisõnavara 

täiendamise viiside hulka (laenamine, tuletamine). 

Käesoleva uurimise tulemusel selgus, et eesti koolinoortel moodustavad 

tähendusülekanded 51% kogu uuritavast kõnekeele ja slängi sõnavarast. Kõige 

vähem tähendusülekandeid leidus vahva, toreda inimese ja igava, viletsa, vastiku 

inimese nimetamisel. See on tingitud sellest, et ankeedis küsiti slängisõnu nii 

olukorra kui ka inimese kohta. Kogutud sõnavaras on antud teema-sõnade puhul 

kasutatud rohkem olukorra kirjeldusi. 
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Soome koolinoored täitsid vähem ankeete, kuid keskmine tulemus on 

võrreldes eesti koolinoorte sõnavaraga sarnane. Tähendusülekandeid on soome 

õpilaste sõnavaras 38%. 

 

Vene koolinoortel esineb tähendusülekandeid 38%. Metafooride osakaalu 

näitaja võib olla kõrgem, kui lisada inimkesksete metafooride hulka ka mõned 

tähendusülekandega laenud. Vene koolinoored on laenanud sõnavara vene 

allkeeltest (kõnekeel, ühissläng, kurjategijate argoo) ning moodustanud selle 

baasil uue tähendusega slängisõnavara. 
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Milline kaheteistkümnest ülekandemudelist on kõige produktiivsem? 

Eesti koolinoorte sõnavaras on kõige produktiivsemad mudel IX “ese–

inimene” ja mudel I “inimene–inimene”, kõige vähem rakendatakse 

tähendusülekandeid mudelite XI “mütoloogiline olend – inimene” ja XII 

“pärisnimi–inimene”. 

 

 

 

Soome koolinoorte sõnavaras on samuti kõige produktiivsemad mudel V 

“ese–inimene” ja mudel I “inimene–inimene”. Kõige vähem tähendusülekandeid 

moodustub mudelite X “kehaosa–inimene” ja XI “mütoloogiline olend – inimene” 

alusel. 
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Vene koolinoorte sõnavaras on kõige produktiivsemad mudel IX “ese–

inimene” ja mudel I “inimene–inimene”. Vähem produktiivsed on mudelid XI 

“mütoloogiline olend – inimene” ja XII “pärisnimi–inimene”. 
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Kui võrrelda eesti, soome ja vene koolinoorte tähendusülekannete 

kasutust, siis kõigi kolme keele keele puhul on produktiivseimad mudel I 

“inimene–inimene” ja mudel IX “ese–inimene” ning kõge vähem vasteid leidub 

mudelis XI “mütoloogiline olend – inimene”. 

 

Tähendusülekannetega laenude puhul on eesti koolinoorte sõnavaras 

metaforisatsioon toimunud kõige enam inglise keelest mudeli I alusel. On 

laenatud sõnu ja muudetud sõna algupärast tähendust ka vene, soome, saksa ja 

eesti keelest. Soome koolinoorte sõnavaras on kasutusel tähendusülekannetega 

laene kõige enam mudeli I alusel ja sõnu on laenatud inglise, rootsi, saksa, ladina 

ja eesti keelest. Vene koolinoorte sõnavaras esineb kõige rohkem 

tähendusülekannetega laene mudeli I järgi, kusjuures laenamise keeleks on vene 

kurjategijate argoo ja ühissläng. On laenatud sõnu ka inglise ja eesti keelest. 

Koondtabel eesti, soome ja vene koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavaras 

esinevate tähendusülekannete laenude osakaalu kohta on lisas 4. 

 

Släng on dünaamiline nähtus. Paljudes slängi definitsioonides tuuakse 

esile, et slängisõnavara muutub kiiresti. Uued mõisted kaotavad oma aktuaalsuse 

ja tabavuse ning asemele luuakse uusi sõnu ja väljendeid, mis kajastavad 

koolinoorte nüüdisaegseid vajadusi, huve ja harrastusi. Släng käib ühiskondlike 

muutuste ja moega käsikäes. Samas on teatud kiht sõnu, mis jääb aastateks 

püsima. Ka siinses uurimustöös tulid esile sõnad, mis on koolinoortel kasutusel 

olnud üle kümne aasta. Lisadest 6–8 selgub, et nii eesti, soome kui ka vene 

koolinoorte sõnavaras on hulganisti sõnu ja väljendid, mida koolinoored kas 

teavad või kasutavad pikema aja vältel. Nende sõnade foneetiline, ortograafiline 

kuju ja tähenduski võivad mõnevõrra muutuda. Edetabeli tipus olevad sõnad on 

sageli tähendusülekanded. 
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Alljärgnevalt on toodud näited püsivast eesti ja vene koolinoorte 

metafoorsest sõnavarast (näiteks on toodud sõnad, mida on nimetatud mitme 

küsitluse käigus). 

(a) vanus 

TÜDRUK: ee eit, tibi, tšikk, beib, tots, piff, naine, lits, mutt, mära; vn baba, 

čuviha, tëlka, čiksa, koza, šmara, švabra, suka 

POISS: ee tüüp, dude, vend, mees, säga, tatt, tont, nolk; vn čuvak, mužik, perec, 

čel, kozël, dude 

VÄIKE LAPS: ee tatt, naga, junn, kääbus; vn sapljak, meloč, pupsik 

VANA NAINE: ee pensakar; vn karga, kljača 

NAINE: ee eit, mutt, beib, tibi, lits, tšik, emane, moor, mära; vn tëlka 

VANA MEES: ee päss, känd, kõbi, käbi; vn starper, kastyl’, staryj pen’, mužik 

MEES: ee tüüp, vend, onu, dude, isane; vn čuvak, čel 

(b) välimus 

PAKS INIMENE: ee tünn, pekk, rasv, lehm, siga, laev, tank; vn žir, žirtrest, 

pončik, bočka, svin’ja, bomba 

SUUR, TUGEV INIMENE: ee kapp, rambo, jõujunn, macho, kant, elajas, karu; 

vn kačok, škaf, mačo, bugaj, vyšibala 

KÕHN INIMENE: ee kont, anoreksik, kilu, kõrend, piits, luukere, pulk, pilbas, 

tikk; vn distrofik, dohlyj, glista, skelett, spička, šlang 

LÜHIKE INIMENE: ee jupats, liliput, könn, kääbus, päkapikk, käblik, kääbik, 

tatt, käbi, punn; vn karlik, gnom, liliput, metr s kepkoj, niskožopyj, šibzik 

PIKK INIMENE: ee latt, pilvelõhkuja, telemast, torn, hiiglane, kark, kaelkirjak, 

post, kraana, lipuvarras; vn špala, šlang, stolb, palka, žiraf 

NÕRK INIMENE: ee sitakott, äpu, kont, jänes; vn dohlyj, sopljak, tuhlyj 

(c) vaimsed võimed 

RUMAL INIMENE: ee debiil, värdjas, taun, tropp, tumba, hälvik, ajukääbik, 

kretiin, tainapea, tross; vn dibil, loh, daun, tormoz, dolboëb, pridurok, los’, kritin 

IGAV, VILETS VASTIK INIMENE: ee sitt, pask, saast, värdjas; vn debil, loh, 

ëbnutyj, čmo, urod 

VAHVA, TORE INIMENE: ee tuus, šeff; vn pizdatyj 

(d) tegevusala ja käitumine 
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ERI STIILI NOORED: ee skin, beib, skater, karvane; vn skiny, dibily 

POLITSEI: ee kits, kukk; vn musora, legavye, rogatye, kozly, faraony 

PURJUS INIMENE, JOODIK: ee parm, geoloog, mällarimees; vn buhar’, sinjak 

NARKOMAAN: ee junki, süstal; vn torčok 

ÕPETAJA: ee hull, mutt; vn lekar’, kolba, cirkul’ 

KOOLIDIREKTOR: ee boss; vn karandaš 

(e) isikutevahelised suhted 

ISA: ee vana, taat, känd, esivanem, ätt; vn batoon, šnurok, pedok 

EMA: ee mutt, eit, memm; vn predok 

SÕBRATAR / POISS-SÕBER / SÕBER: ee tüdruk, pruta, eit, naine, tšikk, tibi / 

poiss, peika, kutt, mees, tüüp / bestikas, vend; vn baba, tëlka, čuviha / koreš, 

bratan, čuvak / koreš, bratan, čuvak 

EESTLANE: vn kurad, čuhna, talap, tormoz, ryba 

SOOMLANE: ee põder, poro, eurohirv, joodik, kits; vn los’ 

VENELANE:  ee tibla, sibul, kommu 
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Kokkuvõte 
 

Käesolevas magistritöös teeb autor katse läheneda koolinoorte kõnekeele 

ja slängi käsitlemisele leksikaal-semantilisest aspektist, arvestades teatud aja 

jooksul keeles toimunud muudatusi ning keele funktsioneerimise seaduspärasusi. 

Selleks et paremini mõista kõnekeeles ja slängis toimuvaid leksikaal-semantilisi 

protsesse, on töös käsitletud erinevate allkeelte terminoloogiat ja uurimislugu, 

slängi ja metafoori mõisteid funktsionaalsest aspektist lähtuvalt ning analüüsitud 

üksikasjalikult Tartu ja Joensuu eesti, soome ning vene koolinoorte sõnavara 

inimkesksete tähendusülekannete näitel. 

Kõnekeele kategooriasse kuuluvate terminite a r g o o , ž a r g o o n , s l ä n g  

põhjalikum käsitlemine ja süvenemine nende mõistete uurimislukku näitab, et 

erinevates keeltes on keelevorme uuritud ja käsitletud erinevalt. Käsitluste 

erinevused on tingitud eri aegadel keeleteaduses valitsevatest suundadest ja 

tendentsidest, suhtumisest kõnekeelde ja selle alaliikidesse, ühiskondlikest 

protsessidest ja konkreetse keeleuurija seisukohtadest. Tänapäeval on tähtsustatud 

allkeelte uurimise vajalikkust. Samas lähenetakse nii eesti, soome kui ka vene 

keeleteaduses kõnekeele, argoo, žargooni ja slängi uurimisele eri aspektidest 

lähtuvalt ning tegeletakse üksikute uurimissuundadega (põhiliselt lingvistika, 

stilistika, sotsiolingvistika uurimisega). Mõistete a r g o o , ž a r g o o n  ja s l ä n g  

üksikasjalik käsitlemine on magistritöö seisukohast oluline, kuna see annab 

selgema ülevaate analüüsitavast ainesest ning aitab piiritleda uuritavat 

keelenähtust. 

Töö uurimisobjektiks on koolinoorte släng. Släng ei ole omaette keel, vaid 

eksisteerib ühiskeele raames ja on kõnekeele invariant. Släng on dünaamiline 

nähtus ja erineb ühiskeelest ennekõike oma sõnavara poolest. Samas on 

koolinoorte slängis püsiv sõnavarakiht, milles leiavad aset teatud foneetilised, 

ortograafilised ja semantilised muutused. Släng on funktsionaalne nähtus, millele 

on omased konspiratiivsus, kommunikatiivsus, nominatiivsus, kontseptuaalsus ja 

nii positiivne kui ka negatiivne afektiivsus. 

Koolinoorte slängi põhitunnuseks on see, et kasutatav sõnavara keskendub 

noorte maailma realiteetidele. Slängisõnu ja -väljendeid moodustatakse noori 
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huvitavate teemade kohta. Slängisõnavara kasutatakse omaealiste vaheliseks 

suhtluseks, teatud sotsiaalses rühmas ja keelesituatsioonis. 

Sõnade tuletamise, laenamise ja lühendamise kõrval on üheks 

arvestatavaks slängisõnavara täiendamise viisiks tähendusülekanne ehk 

metaforisatsioon oma keele sõnade baasil. Selleks et mõista, missuguste 

mehhanismide abil tekivad metafoorsed tähendusülekanded koolinoorte slängi, on 

otstarbekas süveneda metafoori olemusse ehk käsitleda metafoori rolle, 

funktsioone ja liigitamisvõimalusi. 

Slängi metafoor on keeruline mitmeaspektiline nähtus, mida 

iseloomustavad stiili madaldumine, hinnangulisus (sh ekspressioon ja 

afektatsioon, pilkamine ja iroonia), mänguline imitatsioon, romantiseerimine ja 

ilustamine. Ühiskeele metafoorist eristab slängi metafoori kõrvutamatu 

kõrvutamine, kõrge hinnangulisus, püüd olla uudne ja vältida stereotüüpe. 

Koolnoorte kõnekeeles ja slängis esinevatele tähendusülekannetele on omased 

järgmised funktsioonid: nominatiivne, afektiivne, konspiratiivne ja 

kommunikatiivne ning kreatiivne funktsioon (vrd slängi funktsioonidega). 

Magistriöö kolmandas osas käsitletakse tähendusülekandeprotsessi 

toimimist koolinoorte kõnekeeles ja slängis ning seda, kuidas liigitada metafoore 

slängisõnavara analüüsimisel ja missugused on metafooride kasutamise 

seaduspärasused koolinoorte kõnepruugis. Autor iseloomustab töö kogutud 

materjali selles sisalduvatest tähendusülekannetest lähtuvalt ja liigitab 

tähendusülekandeid kuude valdkonda: inimkesksed metafoorid, inimkehaosade 

renominatsioonid, metafoorid intiim- ja seksuaalsuhete kirjeldamisel, õppimisega 

seotud metafoorid, esemete renominatsioonid ja tegusõnade tähendusülekanded. 

Oma arvukuse tõttu pälvivad kogutud materjalis erilist tähelepanu 

inimkesksed metafoorid. Nende kõnekujundite näitel teeb töö autor katse 

kirjeldada slängisõnavara leksikaal-semantilist täiendamisviisi teatud 

tähendusülekannete mudelitele toetudes: “inimene–inimene”,“loom või muu 

elusolend – inimene”,“ese–inimene”,“kehaosa–inimene”,“mütoloogiline olend – 

inimene”,“pärisnimi–inimene” ja tähendusülekandega laenud. Analüüsis 

võrreldakse inimkesksete metafooride kasutust nii eesti, soome kui ka vene 

koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavaras. Tähendusülekanded on esitatud 
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mudelite kaupa. Inimkesksed metafoorid on liigitatud vanuse, välimuse, vaimsete 

võimete, tegevusala ja käitumise, isikutevaheliste suhete ja rahvuskuuluvuse järgi. 

Materjali analüüsiks on kasutatud mõisteid lähteobjekt, mis on objekti või 

valdkonna omaduste ja tunnuste osaline või täielik ümbermõtestamine, tähenduse 

ülekande alus ja sihtobjekt ehk metafoori objekt. Analüüsides kogutud materjali, 

on töö autor täheldanud järgmisi ülekandealuseid: välimuse erinevad aspektid, 

omadused, vaimsed võimed, iga, sugu, temperament, rahvus, seksuaalsus, 

asukoht, sotsiaalne staatus, funktsioon või roll, tegevusala ja elukutse, 

käitumuslikud iseärasused, seisund, millegi puudumine, üldlevinud oletused ja 

stereotüübid, erikeelte terminid, toiduained ja nende mõju organismile, analoogia, 

assotsiatsioonid. 

Tähendusülekanded on üks levinumaid koolinoorte sõnavara täiendamise 

viise: ligi pool slängisõnavarast tuleb slängikõneleja kõnepruuki omakeelest. 

Tartu eesti ja vene ning Joensuu soome koolinoorte sõnavaras esinevate 

inimkesksete tähendusülekannete analüüs näitas, et kõige produktiivsemad 

ülekandemudelid on “inimene–inimene” ja “ese, elutu objekt – inimene”. 

Magistritöö põhjal võib teha järelduse, et Eesti ja Soome väikelinnade 

koolinoorte kõnekeele ja slängi sõnavaras toimuvad protsessid on sarnased. Nii 

eesti, soome kui ka vene koolinoorte sõnavara muutub kõige enam oma keele 

baasil ning tähendusülekanded on üks produktiivsemaid ja efektiivsemaid 

mooduseid allkeele sõnavara täiendamiseks. Metafoor on vahend hoiakute, 

tunnete ja seisukohtade avaldamiseks. Metafoor on nagu prisma, mille abil saab 

sõnumi mõju kas võimendada või vähendada. Metafoor teeb kõnekeele ja slängi 

elujõuliseks ning pakub huvi nii keelekasutajatele kui ka -uurijatele. 
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Summary 
 

Natali Happonen. Metaphors as a way of supplementing the 

vocabulary of Estonian, Finnish and Russian schoolchildren’s spoken 

language and slang – human-centered metaphors. 

The objective of the thesis is the analysis of functional and lexico-

semantic aspects of the Estonian, Finnish and Russian language space. The 

following master’s thesis is contrastive and deals with the slang and spoken 

language of Estonian, Finnish and Russian schoolchildren. The aim of master’s is 

to explore how human-centered metaphors come into being. 

The material has been collected in two high-schools in Joensuu (Finland) 

and three high school in Tartu (Estonia) between 1998 and 2009. The material 

was collected by using two methods: the schoolchildren filled in questionnaires 

and had interviews for the purpose of sharing the meanings of slang words and 

vocabulary they use in their spoken language. The collected material contains 

examples of spoken language as well as slang. 

The master’s consists of introduction, three chapters, summary, a 

bibliography, five appendixes, vocabulary appendix and a list of abbreviations. 

In Chapter 1 concept “slang” is defined. The terms are not defined in 

separate languages in a same way. It depends on historical and cultural 

background of a certain language space. Concepts “jargon”, “argot”, “slang”, 

“social dialect”, “spoken language” used in this research in Estonian, Finnish and 

Russian are defined. Chapter 1 also deals with properties and function of slang 

generally, and specifically of the slang of Estonian, Finnish and Russian 

schoolchildren. 

When describing the linguistic phenomenon researched in this thesis the 

author has employed the term „slang of the schoolchildren“ with the reservation 

that slang does not exist independently, but within certain language frames. 

Schoolchildren do not speak pure slang, but incorporate it in certain extent in their 

verbal communication, i.e. in their spoken vocabulary. The thesis shows that slang 

is a dynamic and versatile phenomenon, and its words and expressions can 

migrate from one language form to another. 
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In order to understand by which mechanisms the metaphors emerge in the 

slang of schoolchildren it is useful to investigate the nature of metaphor, deal with 

the roles of metaphors, its functions and classification options. Chapter 2 deals 

with roles, functions, researches classifications of linguistic metaphors. 

Chapter 3 deals with the process of metaphorization in schoolchildren’s 

slang and spoken language, how to classify metaphors when analyzing the slang 

and what the patterns in the usage of metaphors in schoolchildren’s vocabulary 

are. 

In the last chapter the author characterizes the collected material in the 

light of the metaphors that it contains and classifies the metaphors into 6 groups: 

human-centered metaphors, renaming of the human body parts, metaphors 

describing intimate and sexual relationships, metaphors related to studying, 

metaphors describing objects and metaphors of verbs. The human-centered 

metaphors get special attention due to their abundance in collected material. Using 

these examples the author tries to describe the ways of lexico-semantic 

replenishments of the slang vocabulary based on certain metaphor models: 

„human - human“, “animal or other live creature – human“, „thing – human“, 

„body part – human“, „mythological creature – human“, „proper name – human“ 

and metaphorical loan words. In the part of the analysis the usage of the human-

centered metaphors in the spoken vocabulary and slang vocabulary of the 

Estonian, Finnish and Russian schoolchildren is compared. The metaphors are 

presented by the metaphor models. The human-centered metaphors are classified 

by age, appearance, mental abilities, activity, behavior, interpersonal relations and 

ethnicity. 

In the analysis of the material the concept of source object has been used, 

that is a partial or full rethinking of the characteristics of the object or class, the 

base of metaphor and the target object, i.e. the object of metaphor. Analyzing the 

collected material, the author noticed the following types of metaphors: different 

aspects of appearance, characteristics, mental abilities, age, sex, temperament, 

ethnicity, sexuality, location, social status, function or role, activity and 

profession, behavioral features, state, missing of something, general assumptions 
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and stereotypes, special terms, food and its impact on health, analogy, 

associations. 

Why is it important to research the lexico-semantic aspect of slang? It is 

important to research the semantic aspect of slang from the linguistic point of 

view, because on one hand slang is a phenomenon on its own and on the other 

hand it reflects the processes that are particular to the language, especially to the 

spoken language. A language can be compared to a living organism. In order to 

understand this organism as a whole it is necessary to draw attention to its parts 

that is sublanguages. Slang and the formation of its lexics is a kind of a model 

that, in the process of the research, have made the patterns of the development of 

the language generally also clearer.  

The interaction of the sublanguages is significant. The human being is a 

social being and may belong to different social networks. Depending on the 

language environment and social state and age people use different sublanguages. 

Changing the language environment within the language the semantic field 

changes for the person too. The language speaker behaves and speaks depending 

on the situation, while his/her pervious language experiences, values and 

meanings remain. The lexico-semantic approach helps to create a better overview 

of slang as well as the ways of replenishing the vocabulary of the language 

generally. 

On the basis of the collected material it emerged that metaphors are the 

most common way of replenishing the slang vocabulary. The most productive 

metaphor models are „human – human“, „object – human“. 

It is believed that the slang vocabulary changes quickly. The new concepts 

lose their applicability, and the new words and phrases are created instead. They 

reflect the needs, interests and hobbies of schoolchildren. Slang follows the 

changes and the fashions of the society. At the same time there is a layer of words 

that remain for years. In the course of this research certain words that remained in 

use of schoolchildren for 10 years came into light. There are many words and 

expressions in the vocabulary of Estonian, Finnish and Russian schoolchildren 

that they either know or use for a long time. The phonetic, orthographic or even 

semantic form may change slightly. The most popular among these are metaphors. 
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Lisa 1. Eestikeelsed mõisted ‘argoo’ ehk ‘erikeel’, ‘žargoon’ 
ja ‘släng’ 
 

 argoo e erikeel žargoon släng 

pä
ri

to
lu

 prantsuse prantsuse, jõudis eesti 
keelde vene keele 
vahendusel 

inglise-ameerika 

tä
he

nd
us

ed
 

- tähendus enam-
vähem kattub 
mõistega släng 

 

- ametikeelsed 
väljendid; 
professionalismid 

- pidžinkeel või teist 
keelt matkiv segakeel 

- tähistab vene slängi 

- mitteametlik e 
informaalne 
kõnekeelne 
sõnavara 

- iseloomulik 
sõnavara kiire 
muutumine 

- kodeeritud 

- eesmärgipärane 
mittenormatiivsus 

- omab teatud 
seaduspärasusi ja 
püsivat 
sõnavarakihti 

- ekspressiivne 

- subjektiivne 

- sageli madalstiilne 

- eksisteerib ainult 
tänu emakeele 
olemasolule 

ka
su

tu
sa

la
 

- suletud rühmad 

- omane mingile 
ühiskondlikule 
rühmale 
(suletud 
rühmad, 
ametirühmad, 
kurjategijad) 

- poolavatud süsteem 

- omane 
ametirühmadele, 
sotsiaalsetele 
rühmadele 

- poolavatud 
süsteem 

- omane teatud 
sotsiaalsele 
rühmale 
(jaotatakse vanuse, 
eriala järgi) 
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Lisa 2. Soomekeelsed mõisted ‘jargon’ ja ‘slangi’ 
 

 žargoon ‘jargon’ släng ‘slangi’ 
pä

ri
to

lu
 prantsuse inglise-ameerika 

tä
he

nd
us

ed
 

- ametialane keel ja 
ametialane sõnavara 

- või ebaselge puterdav 
kõnelemine 

- eesmärgipärane: info 
edastamise kergendamine, 
ühtekuuluvustunde 
loomine, rühma mitte 
kuuluvate liikmete 
tõrjumine 

- mitteametlik e informaalne kõnekeelne 
sõnavara 

- iseloomulik sõnavara kiire muutumine 

- kodeeritud 

- mittenormatiivne 

- familiaarne suhtlus 

- ekspressiivne 

- tahtlik kasutamine 

- on eriline stiilinähtus 

- linnalik nähtus 

- omab seaduspärasusi sõnade tuletamisel 
(nt lühendamine, tuletusliited) 

- lühike eluiga 

- afektiivne, stabiliseerumata, sotsiaalne 

ka
su

tu
sa

l - mingile rühmale omane 
ameti- või erikeel 

- lapsed (puterdamine) 

- poolavatud süsteem 

- omane erinevatele ameti-, huviala- ja 
vanuserühmadele 
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Lisa 3. Venekeelsed mõisted ‘арго’, ‘жаргон’, ‘слэнг’ ja 
‘просторечие’ 
 

 argoo ‘арго’ žargoon ‘жаргон’ släng ‘слэнг’ madalkeelsus 
‘просторечие’ 

p
är

it
ol

u
 prantsuse prantsuse inglise-ameerika vene 

tä
h

en
d

u
se

d
 

- ekspressiivsed, 
negatiivsed, 
neutraalsed 

- hinnanguline 
aspekt pole nii 
oluline 

- ratsionaalsed, 
praktilised 

 
- kitsam tähendus 
- spetsiifilised, 

täpsed mõisted, 
terminid 

- äärmiselt 
kodeeritud 

- semantiline 
paralleel 
kirjakeeles võib 
puududa 

- teatud 
sõnavarakiht on 
püsiv 

- tavaliselt 
pejoratiivne 

 
- on selge 

hinnanguline 
aspekt 

- praktiline 
vajadus võib 
puududa 

- laiem tähendus 
- sõnavara 

mõistetav 
 
- vähekodeeritud 

 
- alati on olemas 

semantiline 
paralleel 
kirjakeeles 

- on olemas püsiv 
sõnavarakiht, -
tuum, olmeline 
sõnavara 
muutub kiiresti 

- ekspressiivne, v. 
o pejoratiivne 
 

- hinnanguline 
aspekt 

 
- praktiline 

vajadus võib 
puududa 

- lai tähendus 
- sõnavara võib 

olla mõistetav 
 
- kodeeritud 

 
- semantiline 

paralleel võib 
kirjakeeles ka 
puududa 

- sõnavara 
muutub kiiresti 

- ülimalt 
ekspressiivne 

 
- tavaliselt 

negatiivne 
hinnang 

- eksisteerib 
peamiselt olmes 
 

- lai tähendus 
- sõnavara üldiselt 

mõistetav 
 

- peaaegu 
kodeerimata 

- alati on olemas 
semantiline 
paralleel 
kirjakeeles 

- sõnavara 
muutumine või 
püsimine sõltub 
keelekandjast ja 
ühiskonnast 

k
as

u
tu

sa
la

 - suletud rühmad 
- ametirühmad 
- kurjategijad 

- poolavatud 
süsteem 

- võib olla üldine 
ja spetsiifiline 

- avatud süsteem 
- üldkasutatav 
- noored ülekaalus 
- linnanähtus 

- avatud süsteem 
- kaks 

keelekandjate 
rühma (päritolu, 
sugu) 

- rahvuslik nähtus 
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Lisa 4. Tähendusülekandega laenude osakaal Tartu eesti 
ja vene ning Joensuu soome koolinoorte kõnekeeles 
ja slängis 
 

Teema /Mudel keel ee sm vn 
tüdruk   106/21 31/2 59/20 
I ing 11  - 4 
  rts  - 2  - 
  vn 2  - 13 
V ing 5  - 3 
  vn 1  -  - 
IX vn 1  -  - 
X ing 1  -  - 
poiss   88/9 19/2 47/18 
I ee 1 -  1 
  ing 8  - 2 
  sm  - 2  - 
  vn  -   15 
väike laps   62/0 30/0 67/10 
I vn  -  - 8 
TS-NS ee  -  - 1 
  vn  -  - 1 
vana naine   58/1 37/0 33/4 
I ing 1  -  - 
X ee  -  - 1 
TS-NS vn  -  - 3 
naine   62/12 30/3 28/8 
I ee 1  -  - 
  ing 5 1 1 
  rts  - 2  - 
  vn  -  - 5 
V ing 4  - 1 
  vn 2  -  - 
IX ing  -  - 1 
vana mees   62/2 28/2 54/19 
I vn  -  - 5 
IX ing 1  - 2 
X ee  -  - 1 
  vn  -  - 2 
XI ing  -  - 1 
TS-NS ee 1  -  - 
  sm  - 2  - 
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  vn  -  - 8 
mees   53/1 17/0 34/6 
I ing 2  - 1 
  vn  -  - 3 
IX vn  -  - 1 
TS-NS vn  -  - 8 
paks inimene   112/2 35/1 62/5 
V ee  -  - 1 
IX ee 1  -  - 
  ing  - 1 1 
X ee  -  - 2 
  ing 1  - 1 
suur, tugev inimene   77/4 27/3 40/10 
I ing  -  - 1 
  vn  -  - 7 
IX ing 3 1 1 
X ing 1 2  - 
TS-NS vn  -  - 1 
kõhn inimene   91/4 26/0 55/9 
I vn  -  - 3 
IX ing 1  -  - 
XI ing  -  - 1 
TS-NS ee 3  -  - 
  vn  -  - 5 
lühike inimene   58/1 27/1 53/5 
I ing 1 1 1 
  vn  -  - 3 
X ee  -  - 1 
pikk inimene   56/1 28/0 44/1 
I vn  -  - 1 
IX ing 1  -  - 
nõrk inimene   78/1 14/1 39/8 
I ing 1 1 1 
  vn  -  - 4 
TS-NS vn  -  - 3 
rumal inimene   167/3 46/1 81/9 
I ing 2  - 1 
  rts  - 1   
  vn 1  - 6 
IX ing  -  - 1 
TS-NS vn  -  - 1 
igav, vilets, vastik inimene   83/2 44/2 84/22 
I ee  -  - 1 
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  rts  - 1  - 
  sm  - 1  - 
  vn  - -  20 
V ing 2  -  - 
IX sks  -  - 1 
vahva, tore inimene   88/1 26/1 56/0 
I ee 1  -  - 
  sm  - 1  - 
eri stiili noored   186/26 48/12 91/14 
I ing 13 7 6 
  rts  - 3  - 
  vn  -  - 2 
IX ing 11 2 2 
XI ee  -  - 1 
TS-NS ing 2  - 3 
politsei   60/3 16/2 48/18 
I ee  -  - 1 
  vn 2  -  - 
  ing  - 1 3 
  rts  - 1  - 
  vn  -  - 14 
X ing 1  -  - 
purjus inimene, joodik   77/7 29/1 36/8 
I vn 2  -  - 
V ee  -  - 1 
IX vn  -  - 7 
TS-NS ee 4  -  - 
  ing 1 1  - 
narkomaan   30/4  - 19/7 
I vn  -  - 1 
IX ing 3  -  - 
TS-NS ee 1  -  - 
  vn  -  - 6 
õpetaja   48/2 14/0 27/6 
I vn  -  - 3 
TS-NS ee 2  - 3 
koolidirektor   21/1 19/11 38/7 
I ing  - 9 2 
  lad  - 1  - 
  sks  - 1  - 
  vn 1  - 3 
IX ing  -  - 1 
TS-NS vn  -  - 1 
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isa   37/3 21/0 42/6 
I ing 1  - 1 
  vn 1  - 3 
V ee  -  - 1 
TS-NS vn  -  - 1 
ema   30/0 18/0 35/1 
I ing  -  - 1 
sõbratar   61/12 45/2 42/7 
I ee 1  -  - 
  ing 3  - 1 
  rts  - 1   
  vn  -  - 4 
V ing 5  - 1 
TS-NS ee 2  -  - 
  sks 1  -  - 
  vn  -  - 1 
poiss-sõber   45/5 18/0 42/7 
I ing 2  - 2 
  sm 1  -  - 
  vn  -  - 5 
V    -  - 1 
TS-NS ee 2  -  - 
sõber   40/3 11/1 27/9 
I ing 3 1  - 
  vn  -  - 9 
eestlane    - 15/0 58/24 
I ee  -  - 5 
  vn  -  - 12 
X vn  -  - 1 
XI ee  -  - 5 
TS-NS vn  -  - 1 
soomlane   60/2  - 21/5 
I ing  -  - 1 
  vn  -  - 2 
V ee  -  - 1 
  sm 1  -  - 
XI ing 1  -  - 
TS-NS vn    - 1 
venelane   91/1 9/1  - 
I sm  - 1  - 
  vn 1  -  - 
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Lisa 5. Tartu eesti koolinoorte küsitlusankeedi näidis 
 

Tere! 

Selle ankeedi abil soovin selgitada, milliseid slängi ja kõnekeele sõnu 

kasutavad Tartu eesti koolinoored. Ankeedist saadud andmeid kasutan uurimises, 

mis käsitleb eesti, soome ja vene rahvusest koolinoorte sõnavara. 

Palun kirjuta iga teema-sõna järel kõik slängi ja kõnekeele sõnad või 

väljendid, mida sa ise kasutad või oled kuulnud eakaaslastelt. 

Ankeet on anonüümne, sellepärast ära väldi ka “halbu sõnu”. Palun kirjuta 

kõnekeele ja slängi sõnad ja väljendid arusaadava käekirjaga. Võid lisada ka 

omapoolseid kommentaare sellest, mida üks või teine sõna / väljend tähendab ja 

missuguses olukorras seda kasutatakse. 

Tänan koostöö eest! 

 

Tartu Ülikool 

eesti keele õppetool 

magistrant Natali Happonen 

e-mail: natali_h@hotmail.com  

 

 

Alusta siit! 

Linn ja kool: …………………………………………………………………..... 

Sugu:   M  N 

Vanus: ………………………………………………………………………….... 

Küsitluse täitmise kuupäev: ……………………………………………………… 

 

 

1. tüdruk 

2. rumal inimene, asi 

3. poiss 

4. alkohol 

5. õppeainete 

nimetused 

6. Mine ära! Kao! 

7. mehe suguelund 

8. olema purjus 

9. tervitus, 

hüvastijätt 

10. raha 

11. eri stiili noorte 

nimetused 
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12. lõbutüdruk 

13. väljaheited 

14. vahva, tore 

15. igav, vilets, vastik 

16. jalanõud 

17. jooma alkoholi 

18. soomlane 

19. WC 

20. väike laps 

21. paks inimene 

22. suitsetama 

23. politsei 

24. õlu 

25. nägu 

26. koer 

27. valetama 

28. kaklema 

29. jalutama, 

kõndima, hulkuma 

30. suur, tugev 

31. tagumik 

32. seksuaalvahekorra

s olema 

33. vana naine 

34. joodik, purjus 

inimene 

35. naine 

36. varastama 

37. rinnahoidja 

38. naise suguelund 

39. kõhn inimene 

40. isa 

41. juuksed, soeng 

42. rinnad 

43. vana mees 

44. ema 

45. oksendama 

46. sigaret 

47. homoseksualist 

48. nõrk 

49. sõbratar 

50. poiss-sõber 

51. venelane 

52. rumalusi tegema, 

end häbistama 

53. auto 

54. pea 

55. vastassugupoole 

suhtes aktiivselt 

käituma 

56. lühike inimene 

57. kartma 

58. kamp 

59. mees 

60. õpetaja 

61. rumal õpilane 

62. põhjuseta 

puuduma 

63. direktor 

64. pikk inimene 

65. viinapudel 

66. mootorratas, 

jalgratas 

67. sööma 

68. tantsima 

69. sõber 

70. rasestumisvastase

d vahendid 

71. politsei 

72. aluspesu 

73. armastama 

74. riietusesemed 

75. pidu 

76. suudlema 

77. magama 

78. uhkustama 

79. televiisor 

80. arvuti, internet 

81. narkomaan 

82. muusika 

83. suu 

84. hea õpilane 

85. töötama 

86. aru saama 

87. kodu 

88. spikerdama 

89. söök 

90. elukutsed 
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Lisa 6. Tartu eesti koolinoorte sõnade ja väljendite indeks 
 
 1999 + 2003 + 2007 
 1999 + 2007 
 2003 + 2007 
 1999 + 2003 
 2007 
 2003 
 1999 

 

 

(a) vanus 

 

TÜDRUK 

plika (50:25/25), pliks 

(16:10/6), plix (8:4/4), 

pliku (2:0/2), plik (1:1/0) 

eit (73:25/48), vanaeit 

(2:0/2), eide (1:0/1) 

tibi (49:29/20), tips 

(5:4/1), tiuks (5:0/5), tibu 

(4:2/2), tibi-babe, tibi-

tüdruk (1:1/0), tipsi (1:1/0) 

chick (13:7/6), tšikk 

(16:10/6), tsikk (8:5/3), 

tsik (3:1/2), tšik (2:2/0) 

tüdo (16:9/7), tydo 

(14:7/7), tüdrik (2:2/0), 

tudi (1:0/1), tüdu (1:0/1), 

tüido (1:0/1), tüdel (1:0/1) 

beib (24:16/8), beibe 

(6:6/0), babe (2:2/0), baib 

(1:0/1), be (1:0/1) 

tots (25:10/15) 

piff (11:4/7) pihv (6:3/3) 

naine (8:0/8) naisu (1:1/0) 

naisuke (1:1/0) 

lits (8:4/1) 

girl (4:4/0), göörl (2:2/0), 

gire (1:0/1) 

mutt (5:5/0), muti (2:2/0) 

mära (7:3/4) 

latikas (6:4/2) 

neiu (6:4/2) 

libu (5:2/3) 

mimmi (3:0/3) mimmu 

(2:1/1) 

näkk (2:0/2), näga (1:1/0), 

näkats (1:0/1) 

tirts (4:2/2) 

tuss (2:0/2), tussu (2:0/2) 

vitt (3:0/3), vissi (1:0/1) 

bc (1:0/1), beach (1:0/1), 

bitch (1:0/1) 

bimbo (3:0/3) 

moor (3:3/0) 

mõskin (3:2/1) 

tutt (3:1/2) 

auk (2:0/2) 

hoor (2:0/2) 

kiisu (mäu) mir (1:1/0), 

miu (1:1/0) 

krõõt (2:1/1) 

lehm (2:0/2) 

liha (1:0/1), lihu (1:0/1) 

lind (2:0/2) 

milf (2:0/2) 

tütarlapats (2:2/0)  

 

ass (1:0/1) 

biff (1:1/0) 

blondiin (1:0/1) 

daam (1:0/1) 

devotška (1:0/1) 

dihi (1:0/1) 

elukas (1:0/1) 

emane (1:0/1) 

kidra (1:0/1) 

kotlet (1:1/0) 

krassaavitša (1:1/0) 

kõõm (1:0/1) 

leevike (1:0/1) 

mandžu (1:0/1) 

maruša (1:0/1) 

mumba (1:0/1) 

paat (1:0/1) 

pesulaud (1:0/1) 

pipp (1:0/1) 
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preili (1:0/1) 

puhmas (1:0/1) 

rõvedik (1:0/1) 

sai (1:1/0) 

seelikukandja (1:0/1) 

säär (1:0/1) 

tangiaku (1:0/1) 

tsurka (1:0/1) 

tumba (1:0/1) 

tükk (1:0/1) 

urood (1:0/1) 

voaman (1:0/1) 

 

Kokku 106 sõna, T 49 ja P 84. 

 

POISS 

kutt (49:35/14), klutt 

(2:1/1), kult (1:1/0) 

tüüp (34:17/17), tüüd 

(1:1/0) 

poisu (6:4/2), poiske 

(5:4/1), poiske (4:3/1), 

poiska (2:0/2), poisi 

(1:1/0), poiskene (1:0/1), 

poiz (1:1/0), poitsu (1:0/1) 

dude (7:3/4), düüd (7:6/1), 

dood (1:0/1), duud (1:0/1) 

vend (14:6/8), hea vend 

(1:0/1), vennike (1:0/1) 

mees (6:2/4), meha 

(3:3/0), mehike (2:1/1), 

mehu (2:1/1), mitte-mees 

(1:1/0) 

säga (11:3/8) 

poika (8:4/4), poikar 

(1:0/1), poike (1:1/0) 

tatt (9:0/9), tattnok (1:0/1) 

pede (7:5/2), pederast 

(1:0/1) 

tont (7:0/7) 

nolk (5:0/5), poisinolk 

(1:1/0) 

guy (2:2/0), a guy (1:1/0), 

gei (1:0/1), Gey (1:0/1) 

boy (4:3/1) 

jorss (2:0/2), jors (1:1/0) 

noormees (3:3/0) 

poisiklutt (3:3/0) 

idioot (2:1/1) 

kant (2:0/2) 

koll (2:0/2) 

kõnts (2:0/2) 

malts (1:0/1), malttšik 

(1:1/0) 

man (2:1/1), mään (1:1/0) 

pikk (2:0/2) 

pauk (2:0/2) 

rott (2:0/2) 

siga (1:1/0), ziga (1:0/1) 

Tarzan (2:0/2) 

tropp (2:0/2) 

 

ahv (1:0/1) 

ahven (1:0/1) 

armupill (1:0/1) 

Elmar (1:0/1) 

hipi (1:1/0) 

hälvik (1:0/1) 

joodik (1:0/1) 

kapp (1:0/1) 

krants (1:0/1) 

kusik (1:0/1) 

kõrvadega peenis (1:0/1) 

naiste rahuldaja (1:0/1) 

pervert (1:0/1) 

Pi (1:0/1) 

poda (1:1/0) 

põnn (1:0/1) 

sant (1:0/1) 

semu (1:1/0) 

siivutu (1:0/1) 

sweety (1:1/0) 

tõhk (1:0/1) 

valts (1:0/1) 

vant (1:0/1) 

vello (1:0/1) 

värdi (1:0/1) 

üts (1:0/1) 

well-built (1:1/0) 

ätt (1:1/0) 

 

Kokku 88 sõna, T 40 ja P 77. 
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VÄIKE LAPS 

tatt (77:38/39), tatikas 

(11:9/3), tattnokk (6:1/5), 

tattnina (3:2/1) 

titt (46:22/24), tita 

(26:15/11), tite (1:1/0) 

beebi (26:15/11), baby 

(1:1/0), beibi (1:1/0), peebi 

(1:0/1) 

imik (13:7/6) 

päda (5:3/2) 

pisi (2:1/1), pisike (2:2/0), 

pisikene (1:1/0) 

päga (4:1/3) 

pätakas (4:3/1) 

alla meetri mees (1:0/1), 

alla meetrine (1:1/0), 

allameetrine (1:1/0) 

mudilane (3:1/2) 

naga (3:1/2) 

põnn (2:1/1), hale põnn 

(1:1/0) 

junn (1:1/0), juntsu (1:0/1) 

jõmpsikas (2:2/0) 

kommunist (2:0/2) 

kääbus (2:1/1) 

nii nunnu… (1:1/0), nunnu 

(1:1/0) 

pamp (2:0/2) 

päss (1:0/1), pässakas 

(1:0/1) 

 

alaealine (1:0/1) 

alglane (1:0/1) 

jupp (1:1/0) 

kaisudaam (1:0/1) 

kakkar (1:0/1) 

kiddo (1:1/0) 

3 korrus (1:0/1) 

konn (1:0/1) 

käblik (1:0/1) 

kääbik (1:1/0) 

laps (1:1/0) 

luttija (1:1/0) 

mahlamüts (1:1/0) 

padakonn (1:1/0) 

piripill (1:1/0) 

põngerjas (1:0/1) 

pärdik (1:1/0) 

räbal (1:0/1) 

röövel (1:0/1) 

tibu (1:1/0) 

tillu (1:1/0) 

trööbeldaja (1:1/0) 

töllakas (1:1/0) 

väikemees (1:0/1) 

väike pank (1:0/1) 

älla-buudi (1:1/0) 

üliõpilane (1:0/1) 

 

Kokku 62 sõna, T 42 ja P 36. 

 

VANA NAINE 

mutt (81:34/47), vanamutt 

(24:15/9), muti (14:7/7), 

mutike (1:1/0), mutti 

(1:1/0), vana mutt (1:0/1) 

eit (60:38/22), vana eit 

(2:0/2), vanaeit (2:2/0) 

penskar (13:1/12), penso 

(5:0/5), pemso (1:0/1), 

pensiokas (1:1/0), 

pensionär (1:0/1), 

pensionäär (1:1/0) 

moor (10:5/5), vanamoor 

(5:1/4) 

kõbi (4:3/1) 

mammi (3:2/1), mamm 

(1:0/1) 

memm (3:3/0), 

vanamemm (1:1/0) 

tädi (1:0/1), tädike (1:1/0), 

tätskin (1:1/0), vanatädi 

(1:0/1) 

vanake (3:1/2) 

kõbu (2:1/1) 

känd (2:0/2) 

noor naine (2:0/2) 

vanaema (2:2/0) 

vanur (2:1/1) 

ätt (2:2/0) 

 

babushka (1:0/1) 

a-sotsiaal (1:0/1) 

eakas (1:1/0) 

jõhker korts (1:0/1) 

kondor (1:0/1) 

kortsik (1:0/1) 

krõhva (1:0/1) 

kublik (1:0/1) 

kuivand käsn (1:0/1) 

kuivik (1:0/1) 
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kõde (1:1/0) 

kõuts (1:1/0) 

kõõm (1:0/1) 

käbi (1:0/1) 

lehm (1:0/1) 

lubjakas (1:1/0) 

milf (1:0/1) 

muld (1:0/1) 

mõrd (1:0/1) 

mära (1:0/1) 

pops (1:0/1) 

toi (1:0/1) 

tudy (1:0/1) 

vants (1:1/0) 

õpetaja (1:0/1) 

 

Kokku 58 sõna, T 28 ja P 42. 

 

NAINE 

eit (61:18/43), eideke 

(1:1/0), vanaeit (1:0/1) 

mutt (13:6/7), muti (5:3/2) 

tädi (8:7/1), täda (1:1/0), 

tätkar (1:1/0), tätskin 

(1:1/0) 

beib (7:3/4), baibe (1:0/1) 

beibe (1:1/0) 

tibi (5:3/2), tips (1:1/0) 

lits (5:1/4) 

chick (1:0/1), chikk 

(1:0/1), tsik (1:0/1), tšik 

(1:0/1) 

emane (3:1/2), ema (1:0/1) 

mõskin (2:2/0), mõškin 

(2:0/2) 

naisuke (2:2/0), 

naisterahvas (1:1/0), naisu 

(1:1/0) 

moor (3:2/1) 

mära (3:2/1) 

mees (2:0/2) 

piff (2:1/1) 

raam (2:1/1) 

woman (1:0/1), womps 

(1:0/1) 

 

auk (1:0/1) 

elukas (1:0/1) 

bitch (1:0/1) 

daam (1:0/1) 

hoor (1:0/1) 

julia (1:1/0) 

krõõt (1:1/0) 

ladis (1:0/1) 

lehm (1:0/1) 

lutikas (1:0/1) 

mahlane (1:0/1) 

milf (1:0/1) 

mitt (1:1/0) 

nõrgema soo esindaja 

(1:0/1) 

osav (1:0/1) 

paat (1:0/1) 

pipp (1:0/1) 

plix (1:0/1) 

proua (1:0/1) 

taadike (1:1/0) 

tegija (1:0/1) 

tiss (1:0/1) 

tots (1:1/0) 

tropp (1:0/1) 

tuss (1:0/1) 

tutt (1:0/1) 

tüdruk (1:0/1) 

tükk (1:0/1) 

vana (1:0/1) 

 

Kokku 62 sõna, T 26 ja P 47. 

 

VANA MEES 

taat (33:19/14), taadike 

(1:1/0), taadu (1:1/0)  

papi (23:12/11), vana papi 

(5:4/1), papiito (1:1/0) 

ätt (23:10/13), vanaätt 

(2:1/1) 

vanake (11:4/7), vana 

(9:4/5), vanur (4:2/2), 

vanakas (1:0/1), vants 

(1:1/0) 

pässakas (9:1/8), päss 

(7:1/6), pässu (4:1/3), 
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vanamehe päss (2:2/0), 

vanamehepäss (2:0/2) 

vanatoi (5:1/4), toi (2:0/2), 

vanamehe toi (2:0/2), vana 

toi (1:0/1) 

känd (8:1/7), vanakänd 

(1:1/0) 

kõbi (6:4/2), vana kõbi 

(2:1/1) 

penso (3:0/3), pensiokas 

(1:1/0), pensionär (1:0/1), 

pensionäär (1:1/0), 

penskar (1:0/1) 

vanamees (6:3/3) 

kabi (3:0/3) 

nässakas (3:0/3) 

tudi (2:1/1), tudike (1:0/1) 

käbi (1:0/1), käbinott 

(1:0/1) 

old man (1:0/1), oldman 

(1:0/1) 

 

dadja (1:0/1) 

frenh meat (1:1/0) 

grämps (1:0/1) 

jota (1:0/1) 

konu (1:0/1) 

kuivand (1:1/0) 

kusti (1:1/0) 

kõdus (1:1/0) 

muld (1:0/1) 

noor mees (1:0/1) 

noor naine (1:0/1) 

onkel (1:1/0) 

parm (1:0/1) 

pervar (1:1/0) 

rauk (1:0/1) 

rott (1:0/1) 

uba (1:1/0) 

ubra (1:0/1) 

vaat (1:0/1) 

vanaeit (1:1/0) 

vana peer (1:0/1) 

üdi (1:0/1) 

 

Kokku 62 sõna, T 33 ja P 46. 

 

MEES 

meha (16:5/11), mehu 

(7:6/1), mehe 

(1:0/1)mehka (1:0/1) 

mehku (1:1/0); mehike 

(7:6/1); mies (1:1/0), 

mjees (1:1/0) 

tüüp (19:9/10), tüüb 

(1:0/1) 

man (9:1/8), män (3:1/2), 

men (2:0/2), mään (1:1/0) 

kutt (9:5/4) 

vend (8:0/8), vennike 

(1:0/1) 

onkel (6:1/5), onu (2:0/2) 

vana (1:0/1), vana mees 

(1:1/0), vanamees (1:0/1) 

dude (2:2/0) 

guy (2:1/1) 

isane (2:0/2) 

kant (2:0/2) 

kapp (2:0/2) 

noormees (2:2/0) 

näss (1:0/1), nässakas 

(1:0/1) 

rull (2:0/2) 

tont (2:0/2) 

 

abikaasa (1:1/0) 

ats (1:0/1) 

imetaja (1:0/1) 

kuju (1:0/1) 

laev (1:0/1) 

meessoost isik (1:1/0) 

муж (1:0/1) 

naine (1:0/1) 

oss (1:1/0) 

pass (1:0/1) 

pede (1:1/0) 

pervar (1:1/0) 

politsei koer (1:0/1) 

pässakas (1:0/1) 

riistaga (1:0/1) 

romeo (1:1/0) 

rott (1:0/1) 

seksuaalselt rahuldamatu 

(1:0/1) 

siga (1:0/1) 

taat (1:1/0) 

tegija (1:0/1) 

ätt (1:1/0) 

 

Kokku 52 sõna ja väljendit, T 24 ja P 39. 
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(b) välimus 

 

PAKS INIMENE 

tünn (44:22/22) 

paksu (16:6/10), paks 

(11:3/8), pax (1:0/1); 

paksuke (6:2/4), paksu(-

ke) (1:1/0), paxuke 

(1:1/0); paks närakas 

(2:1/1) paks pede (1:0/1) 

paks tiss (1:0/1) 

fatso (6:0/6), fat ass 

(5:3/2), fat (2:1/1), fatty 

(2:1/1), fätsu (2:1/1), fakse 

(1:0/1), fatboy (1:0/1), fat-

fuck (1:0/1), fati boy 

(1:0/1), fato (1:0/1), fattard 

(1:0/1), fatty catty (1:1/0), 

fätsa (1:0/1), fätso (1:0/1), 

fätsõu (1:0/1), fätti (1:0/1), 

jõhker fat (1:0/1) 

pekk (16:4/12), peki 

(2:0/2), pekihunnik 

(1:0/1), pekikõht (1:1/0), 

pekimägi (1:0/1), pekinägu 

(1:0/1), pekipauer (1:1/0), 

pekiperse (1:0/1), pekirull 

(1:1/0), pekivarvas (1:0/1), 

seapekk (1:0/1) 

rasvarull (9:7/2), rasv 

(8:1/7), rasvakott (2:1/1), 

rasvamagu (2:0/2), 

rasvakoll (1:0/1), 

rasvalõug (1:0/1), rasvane 

(1:1/0), rasvatinane 

(1:1/0), rasvavolt (1:1/0), 

rasvjas (1:1/0) 

paksmagu (18:11/7) 

paksperse (10:1/9) 

tüma (8:2/6), tümakas 

(1:1/0), tüna (1:0/1) 

tüse (8:8/0) 

lehm (7:3/4) 

trulla (6:3/3), trull (1:0/1) 

siga (5:1/4), paks siga 

(1:1/0) 

laev (3:1/2), emalaev 

(2:1/1) 

tiss (5:1/4) 

tünder (5:4/1) 

magu (4:1/3) 

rull (4:0/1) 

tank (4:1/3) 

jõehobu (3:1/2) 

mära (2:2/0), märakas 

(1:0/1) 

suur (3:2/1) 

titaanik (2:0/2), titanic 

(1:0/1) 

maakera (2:2/0) 

paat (2:2/0) 

pontsu (2:1/1) 

rõve (1:0/1), rõvedik 

(1:0/1) 

tangi aku (2:0/2) 

õllekas (1:0/1), õllekõht 

(1:1/0) 

 

eat-tard (1:0/1) 

elevant (2:2/0) 

emis (1:0/1) 

eskalaator (1:1/0) 

hea sööja (1:0/1) 

ilanägu (1:0/1) 

kakane (1:0/1) 

kilo (1:1/0) 

kopsakas (1:1/0) 

kottlet (1:1/0) 

liikuv lihakombinaat 

(1:0/1) 

lodev (1:0/1) 

moosirull (1:0/1) 

mõmmi (1:0/1) 

mürakaru (1:0/1) 

norm (1:0/1) 

nunnu (1:0/1) 

närakas (1:0/1) 

“Oo, mis kena säärejooks” 

(1:1/0) 

pada (1:1/0) 

panniga saanud (1:0/1) 

pull (1:0/1) 

punane (1:0/1) 

ruma (1:0/1) 

sitakott (1:0/1) 

sumo (1:1/0) 

tainas (1:0/1) 

tank (1:1/0) 

teerull (1:0/1) 

tünnivabriku mannekeen 

(1:1/0) 

väär (1:0/1) 

õhupall (1:1/0) 

ülekaaluline (1:1/0) 
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Kokku 112 sõna, T 57 ja P 83. 

 

SUUR JA TUGEV INIMENE 

kapp (23:6/17), kahe 

uksega kapp (1:0/1), 

riidekapp (1:1/0) 

võimas (12:8/4) 

rambo (10:3/7) 

jõujunn (4:2/2), jõujunnu 

(2:2/0), jõumees junnu 

(2:2/0), jõnnu (1:1/0) 

põkk (9:3/6) 

kõva (6:1/5), kõva mees 

(1:0/1) 

turske (7:2/5) 

beig (1:1/0), big (1:0/1), 

big deal (1:0/1), big 

problem (1:0/1), so big 

(1:1/0) 

jõuline (5:4/1) 

musklimees (2:2/0), 

muskel (2:0/2), musklis 

(1:1/0) 

macho (2:1/1), matšo 

(2:2/0) 

kant (3:2/1) 

elajas (2:0/2), elejas 

(1:1/0) 

jõmm (2:1/1), jõmmis onu 

(1:0/1) 

karm (3:1/2) 

karu (3:0/3) 

powerman (2:1/1), power 

(1:0/1) 

strong (2:0/2), stronger 

(1:0/1) 

giga (1:1/0), gigantne 

(1:1/0) 

hiiglaslik (1:1/0), 

hiiglasuur (1:1/0) 

jäär (2:1/1) 

mürakas (2:1/1) 

oss (1:1/0), ossa (1:1/0) 

paks (2:2/0) 

Rundi (1:1/0), rusika 

Rundi (1:1/0) 

vägev (2:2/0) 

 

ambaal (1:0/1) 

batman (1:0/1) 

butt (1:0/1) 

daff (1:0/1) 

elukas (1:0/1) 

huge (1:1/0) 

härg (1:0/1) 

issi (1:0/1) 

jõhker (1:0/1) 

jõu juurikas (1:1/0) 

jõumees (1:0/1) 

kalevipoeg (1:1/0) 

kohmard (1:0/1) 

liha mägi (1:0/1) 

lihas (1:0/1) 

like me (1:0/1) 

löögioht (1:1/0) 

maskuliinne (1:1/0) 

mass (1:0/1) 

massiivne (1:1/0) 

mina (1:0/1) 

munn (1:0/1) 

mäger (1:1/0) 

normaalne mees (1:0/1) 

nõrk (1:0/1) 

oh my god (1:0/1) 

paks (1:1/0) 

pirakas ( 1:1/0) 

pull (1:0/1) 

rammus (1:0/1) 

Robocop (1:0/1) 

superman (1:0/1) 

šwartsa (1:0/1) 

tamm (1:0/1) 

tank (1:0/1) 

tegija tüüp (1:1/0) 

terminaator (1:0/1) 

tuus (1:1/0) 

ultraman (1:0/1) 

2 korda 2 (1:0/1) 

 

Kokku 77 sõna, T 45 ja P 56. 
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KÕHN INIMENE 

kont (18:7/11), kondi 

(1:0/1); kondikubu (6:2/4), 

kondi kubu (1:1/0); 

kondipukett (3:3/0), kondi-

bukett (1:1/0), kondi-puu-

kett (1:1/0), kondipuukett 

(1:1/0); kondine (4:2/2); 

kondiklibu (2:1/1), klibu 

(1:1/0); kondi hunnik 

(2:2/0); kondikilu (1:1/0), 

kondiklibi (1:1/0), 

kondikrikett (1:0/1), 

kondikublu (1:1/0), 

kondikuku (1:1/0), 

kondipuru (1:0/1) 

anoreksik (23:12/11), 

anorektik (5:4/1), ano 

(2:2/0), anoretik (2:0/2), 

anaretik (1:0/1) 

kilu (14:9/5) 

kõrend (13:5/8) 

piits (6:4/2), piitsavars 

(6:5/1) 

kleenuke (5:1/4), kleenu 

(4:2/2), kleenumann 

(1:0/1) 

luukere (6:5/1) 

kaks konti ja kuse ais 

(1:1/0), kaks konti ja kuse 

hais (1:0/1), kaks konti ja 

kusehais (1:1/0), 2 koti ja 

kuse hais (1:1/0), 2 konti 

ja kusehais (1:0/1) 

peenike (2:1/1), peenike 

nagu õlekõrs (1:1/0), peen 

(1:0/1), piitspeenike 

(1:1/0) 

pulk (5:1/4) 

paks (2:1/1), paks närakas 

(1:0/1), peris “paks” 

inimene (1:1/0) 

näljane (2:0/2), näljutaja 

(1:1/0) 

pilbas (3:1/2) 

tikk (3:0/3) 

buliimik (2:2/0) 

kõhna (1:0/1), kõhnuke 

(1:0/1) 

modell (2:2/0) 

nõrk (2:0/2) 

skinny (2:0/2) 

slim (2:0/2) 

viiner (2:0/2) 

õlekõrs (2:1/1) 

 

dieetik (1:1/0) 

harja vars (1:0/1) 

hälvik (1:1/0) 

ines (1:0/1) 

kark (1:1/0) 

kena naine (1:0/1) 

kepp (1:1/0) 

kibu (1:0/1) 

kiitsakas (1:1/0) 

klõbu (1:1/0) 

koivik (1:1/0) 

kokku tõmbunud (1:1/0) 

kribu (1:1/0) 

kubu (1:0/1) 

kõngev (1:1/0) 

libu (1:0/1) 

luu ja nahk (1:0/1) 

luua vars (1:0/1) 

makaron (1:1/0) 

mära (1:0/1) 

nilbik (1:1/0) 

nirk (1:0/1) 

niuk (1:0/1) 

orb (1:0/1) 

pesulaud (1:1/0) 

piibuork (1:0/1) 

pikk (1:0/1) 

post (1:0/1) 

ribikujuliste kõhulihastega 

inimene (1:0/1) 

silk (1:0/1) 

sisla (1:1/0) 

spagett (1:1/0) 

teibas (1:1/0) 

äbarik (1:1/0) 

 

Kokku 91 sõna, T 55 ja P 52. 
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LÜHIKE INIMENE 

jupats (43:19/24), jupi 

(1:0/1), jupike (1:1/0), 

jupp (1:1/0) 

lilliput (12:5/7), lilliputt 

(6:2/4), liliput (4:3/1), 

lillibut (1:1/0) 

könn (13:8/5), könu 

(1:1/0) 

kääbus (13:5/8) 

päkapikk (11:7/4), päkapik 

(1:0/1) 

shorty (6:1/5), shorti 

(4:3/1), shordy (1:1/0) 

junn (7:0/7), junsu (1:0/1) 

käblik (8:3/5) 

kääbik (8:4/4) 

alla-meetri-mees (2:2/0), 

allameetri mees (2:1/1), 

alla meetri mees (1:1/0) 

pisike (5:5/0) 

ludu (4:0/4) 

tatt (4:1/3) 

käbi (3:2/1) 

punn (2:0/2) 

 

eeringas (1:0/1) 

haamri all jäänud (1:0/1) 

jubin (1:0/1) 

jublakas (1:1/0) 

kabi (1:0/1) 

kirp (1:1/0) 

koit (1:0/1) 

konn (1:0/1) 

kuivik (1:0/1) 

kõss (1:0/1) 

känd (1:1/0) 

lillepott (1:1/0) 

maaühendus (1:1/0) 

masajalgne (1:1/0) 

mugul (1:1/0) 

muru (1:0/1) 

nagu seakartuli seeme 

(1:0/1) 

näss (1:0/1) 

paras pulk sitasegamiseks 

(1:0/1) 

pikk nuudel (1:0/1) 

puravik (1:0/1) 

pässakas (1:0/1) 

pätakas (1:0/1) 

raigas (1:0/1) 

silk (1:0/1) 

sipsik (1:1/0) 

tillu (1:1/0) 

tšainakas (1:0/1) 

venelane (1:0/1) 

väike (2:2/0) 

 

Kokku 58 sõna, T 26 ja P 40. 

 

PIKK INIMENE 

latt (64:23/41), pikk kui 

latt loll kui tatt (2:0/2), lat 

(1:0/1), pikk latt (1:0/1) 

pikk latt, loll kui tatt 

(1:0/1) “pikk nagu latt, loll 

nagu tatt” (1:0/1), 

vorstilatt (1:0/1) 

kolge (11:2/9) 

pilvelõhkija (9:9/0), pilvur 

(1:0/1) 

telemast (9:3/6), mast 

(1:1/0) 

torn (4:2/2), teletorn 

(2:0/2), eifelitorn (1:1/0), 

eiffeli torn (1:1/0) 

hiiglane (9:6/3) 

kark (7:4/3) 

pikk (5:2/3), pikk koib 

(1:1/0) 

kaelkirjak (4:2/2), 

kaekirjak (1:1/0) 

post (3:1/2), laternapost 

(1:1/0), telefonipost 

(1:1/0) 

kraana (4:3/1) 

lipuvarras (3:2/1), 

lippuvarras (2:1/1) 

koljat (3:1/2) 

lont (3:0/3) 

kõre (1:1/0), kõrend 

(1:1/0) 

suusataja (1:1/0), suusk 

(1:1/0) 

tala (2:1/1) 

hüppeteivas (1:0/1), teivas 

(1:1/0) 

toru (2:1/1) 

volask (2:0/2) 
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hernekepp (1:1/0) 

jaamaülema abi (1:1/0) 

joonlaud (1:1/0) 

kevin (1:0/1) 

korvpallur (1:1/0) 

kurg (1:1/0) 

latv (1:0/1) 

longi (1:0/1) 

loikam (1:0/1) 

lühike sitakäula (1:0/1) 

pikkpoiss (1:0/1) 

piksevarras (1:1/0) 

pikuke (1:1/0) 

pulk (1:0/1) 

sant (1:0/1) 

tikk (1:1/0) 

vibalik (1:1/0) 

väärakas (1:0/1) 

WTC (1:0/1) 

2.30 – tuulega võtab 

õõtsuma (1:0/1) 

 

Kokku 56 sõna ja väljendit, T 38 ja P 38. 

 

NÕRK INIMENE 

nõrguke (14:9/5), nõrga 

(2:0/2), nõrkuke (1:0/1)  

sitakott (7:1/6), sita kott 

(1:0/1), sitakot (1:0/1); sitt 

(3:0/3), sitt vend (2:0/2), 

sita (1:1/0), sitapea (1:0/1), 

sitt mees (1:1/0) 

hale (13:7/6), hale kuju 

(1:1/0), hale vend (1:0/1) 

äpu (8:4/4) 

weak (3:1/2), week 

(1:1/0), wiik (1:1/0) 

pasakott (2:0/2), pasa 

(1:0/1), pask (1:0/1) 

väetike (2:2/0), väetine 

(1:1/0), väät (1:0/1) 

äbarik (4:3/1) 

kleenuke (2:2/0), kleenu 

(1:0/1) 

kont (3:0/3) 

möku (3:0/3) 

aju (tarkuse kohta: 

arvatakse, et on tuupur) 

(1:0/1), ajukas (1:0/1) 

janes (1:1/0), jänes (1:1/0) 

jõuetu (2:1/1) 

koba (2:0/2) 

könn (2:2/0) 

memmekas (2:0/2) 

nohik (1:1/0), nohkar 

(1:1/0) 

pussy (2:0/2) 

tugev (2:0/2) 

vilets (2:2/0) 

 

arg (1:1/0) 

armetu (1:1/0) 

buss mees (1:0/1) 

friik (1:1/0) 

hea sitt (1:0/1) 

jama mees (1:1/0) 

jobikott (1:0/1) 

kabik (1:0/1) 

kaitsetu (1:0/1) 

kehu (1:0/1) 

kehv (1:1/0) 

kidur (1:1/0) 

klibu (1:0/1) 

kott (1:0/1) 

kuivik (1:0/1) 

kuse (1:0/1) 

kärbes (1:1/0) 

lits (1:0/1) 

lödi (1:0/1) 

mage (1:0/1) 

mannetu (1:0/1) 

noob (1:0/1) 

nuudel (1:0/1) 

pugeja (1:0/1) 

põdur (1:1/0) 

sipelgas (1:1/0) 

tossike (1:0/1) 

tussu (1:0/1) 

urood (1:0/1) 

viba (1:0/1) 

viiner (1:0/1) 

vähe tugev (1:0/1) 

õbluke (1:1/0) 

äblik (1:0/1) 

 

Kokku 78 sõna, T 32 ja P 52. 
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(c) vaimsed võimed 

 

RUMAL INIMENE (ASI) 

loll (46:21/35), lollakas 

(14:9/5), lollpea (2:2/0), 

lol (2:0/2), loll nagu laua 

jalg (2:2/0), lolle (1:0/1), 

lolu (1:1/0), oled ikka loll 

(1:1/0), puhta loll (1:0/1) 

idioot (39:17/22), idikas 

(17:8/9), idu (8:3/5) 

jobu (39:15/24), jope 

(1:1/0), jobski (1:1/0), jops 

(1:0/1), jopski (1:1/0) 

debiil (15:8/7), debiilik 

(8:3/5), tibla (3:2/1), dibla 

(2:1/1), tibiilik (2:0/2), 

debiil(-ik) (1:1/0), 

debiilakas (1:1/0), debiilne 

(1:1/0), tebiil (1:0/1) 

värdjas (20:16/4), värd 

(3:1/2), värdjad (1:1/0), 

värdjas staff (1:1/0) 

taun (14:7/7), daun (3:2/1), 

dauni sündroom (1:0/1), 

täitsa taun (1:1/0) 

tropp (12:8/4), troppar 

(1:1/0), drop (1:1/0) 

tumba (4:2/2), dammy 

(2:0/2), dammi (2:0/2), 

dumm (2:1/1), dumba 

(1:1/0), tumba-jumba 

(1:1/0), tummi (1:0/1), 

täielik tumba (1:1/0) 

hälvik (10:3/7) 

nõme (4:4/0), nõmedik 

(4:4/0) 

stupid (6:3/3), stupido 

(2:0/2) 

ajukääbik (3:2/1), aju 

kääbik (1:0/1), ajukääbus 

(1:0/1), aju (1:1/0), kääbik 

(1:1/0) 

tobu (6:3/3) 

kretiin (5:3/2) 

tainas (4:2/2), tainapea 

(1:0/1) 

totu (4:2/2), totu-lotu 

(1:0/1) 

tross (5:3/2) 

paks pede (1:0/1), pede 

(1:0/1), pederas (1:0/1), 

pederast (1:0/1) 

urood (4:1/3) 

blondiin (3:1/2) 

mõtetu (1:0/1), mõttetu 

(1:0/1), mõttetu vend 

(1:0/1) 

napakas (3:1/2) 

sitapea (3:1/2) 

toru (3:1/2) 

väärakas (3:1/2) 

abikas (2:0/2) 

alaarenenud (2:2/0) 

a-sots (2:0/2) 

full (1:0/1), fuul (1:0/1) 

iibakas (2:2/0) 

ilge (2:2/0) 

jorss (2:2/0) 

juhe (2:1/1) 

kanaaju (2:1/1) 

lohh (2:1/1) 

munn (2:0/2) 

mõistuseta olend (1:1/0), 

mõistuseta loom (1:0/1) 

möku (2:0/2) 

nilbe (1:1/0), nilbik (1:1/0) 

okse (1:1/0), oks (1:1/0) 

poolearuline (1:0/1), 

poolearune (1:0/1) 

pugeja (2:0/2) 

puuenõks (2:0/2) 

reinikust (2:0/2) 

tohman (2:2/0) 

tola (2:1/1) 

vastik (2:2/0) 

 

abordi jäänus (1:0/1) 

ajugeenius (1:1/0) 

alaarenguga (1:0/1) 

andetu tüüp (1:0/1) 

arulage (1:0/1) 

asi-vidin (1:1/0) 

Beavis’n’Butthead (1:0/1) 

bullshit (1:0/1) 

cool (1:0/1) 

demoon (1:0/1) 

friik (1:1/0) 

herne mõistusega inimene 

(1:0/1) 

imbekas (1:1/0) 

imelik (1:1/0) 

jabur (1:0/1) 

jalutu (1:0/1) 

jama (1:0/1) 
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japakas (1:0/1) 

jobikott (1:0/1) 

joke (1:0/1) 

jurakas (1:0/1) 

juut (1:0/1) 

jänes (1:1/0) 

kanapea (1:1/0) 

keldrikakand (1:0/1) 

kinnas (1:1/0) 

klots (1:1/0) 

kohuke (tumeda peaaga 

blondiini mõtlemisega) 

(1:1/0) 

koll (1:0/1) 

kotik (1:0/1) 

lambapää (1:0/1) 

lammas (1:0/1) 

luuser (1:1/0) 

molu (1:0/1) 

nohkar (1:0/1) 

nokuti (1:0/1) 

noob (1:0/1) 

null (1:0/1) 

nõdrameelne (1:0/1) 

nässu (1:0/1) 

ohmoon (1:1/0) 

orvik (1:0/1) 

paks (1:0/1) 

pask (1:0/1) 

pervar (1:1/0) 

puub (1:0/1) 

puujalg (1:0/1) 

pööning pole korras 

(1:1/0) 

rõva (1:1/0) 

sitakott (1:1/0) 

sitanikerdis (1:0/1) 

staff (1:1/0) 

tala (1:1/0) 

tobe (1:1/0) 

tolgus (1:0/1) 

tont (1:0/1) 

tottakas (1:1/0) 

tuha Juhan (1:1/0) 

tõbras (1:0/1) 

tünn (1:0/1) 

venelane (1:0/1) 

vibalik (1:1/0) 

vitupea (1:0/1) 

vändi (1:1/0) 

äkane (1:1/0) 

 

Kokku 167 sõna, T 93 ja P 105. 

 

IGAV, VILETS JA VASTIK INIMENE (OLUKORD) 

nõme (53:31/23), eriti 

nõme (1:0/1), suht nõme 

(1:0/1) 

jama (38:19/19), jamps 

(6:4/2), jamma (1:0/1) 

rõve (27:13/14), rõvekas 

(1:1/0) 

boring (14:6/8), booring 

(6:2/4), booooring (1:1/0), 

boooooooring (1:0/1), 

pooring (1:1/0) 

mõttetu (14:5/9), mõtetu 

(8:2/6), elumõtetu (1:1/0) 

sitt (15:5/10), hea sitt 

(1:0/1) 

jura (12:5/7) 

pask (8:1/7) 

sucks (6:0/6) 

saast (6:1/5) 

bullshit (1:0/1), bullshitt 

(1:1/0), extra pullshit 

(1:0/1), pull shit (1:0/1), 

shit (1:1/0) 

ilge (4:2/2) 

jäle (4:3/1) 

kräpp (2:0/2), crapp 

(1:0/1), gräpp (1:1/0) 

jälk (3:1/2) 

mage (3:2/1) 

värdjas (2:2/0), värdjas asi 

(1:1/0) 

filty animal (1:0/1), filtny 

dog (1:0/1) 

haige (2:2/0) 

hale (2:2/0) 

kehv (2:1/1) 

lame (2:0/2) 

pussy (2:1/1) 

räige (2:1/1) 

tüütu (2:1/1) 

õudne (2:2/0) 

 

dirty (1:0/1) 

drop (1:1/0) 

facking shit (1:1/0) 

fuck (1:0/1) 

grous (1:1/0) 

hullult lahe vist (1:0/1) 

igav (1:1/0) 

imal (1:0/1) 

iuu (1:1/0) 
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jube (1:1/0) 

kohutav (1:1/0) 

leim (1:0/1) 

lollus (1:1/0) 

läige (1:1/0) 

masendav (1:0/1) 

mida veel (1:1/0) 

möga (1:0/1) 

nilbe (1:1/0) 

nonsense (1:1/0) 

notine (1:0/1) 

nõrk (1:1/0) 

näzti (1:0/1) 

odav (1:0/1) 

pink (1:0/1) 

pointless (1:1/0) 

ropp (1:0/1) 

räme (1:1/0) 

räpane (1:0/1) 

saks (1:0/1) 

suus (1:0/1) 

tobe (1:1/0) 

täitsa perses (1:1/0) 

täitsa plass (1:0/1) 

tömp (1:0/1) 

vinta (1:1/0) 

väkk (2:2/0) 

öka (1:1/0) 

x (iks) (1:1/0) 

 

Kokku 83 sõna, T 53 ja P 52. 

 

VAHVA JA TORE INIMENE (OLUKORD) 

lahe (57:31/26), lahä 

(1:1/0) 

äge (34:20/14), änksa 

(14:7/7), ägens (2:2/0), 

ängsa (2:0/2), änks (2:2/0), 

ägencc (1:1/0), änks 

(1:0/1), änxa (1:1/0) 

cool (43:23/20), kuul 

(6:3/3), jeah cool (1:1/0) 

normaalne (19:4/15), norm 

(6:0/6), normal (2:1/1) 

mõnus (13:9/4), mõnna 

(4:2/1), mõnsa (3:3/0) 

vinge (16:8/8) 

kipa (13:9/4) 

fun (9:2/7), fann (1:0/1), 

funn (1:1/0), ülifan (1:1/0) 

great (4:2/2), greit (2:2/0) 

kihvt (5:3/2), kift (2:1/1) 

kõva (7:0/7) 

tuus (5:3/2) 

good (3:1/2), guud (1:1/0) 

hea (3:3/0), suht hea 

(1:1/0) 

kaif (3:2/1), kaiff (1:0/1) 

super (4:3/1) 

tšill (3:3/0), tsill (1:1/0) 

fine (2:1/1), fain (1:1/0) 

nice (3:2/1) 

ok (3:0/3) 

šeff (2:0/2), šehv (1:1/0) 

gang-rangu-rangu-leison 

(1:0/1), grangu-rangu 

ratsiun (1:0/1) 

jees (1:0/1), jess (1:0/1) 

lõbus (2:1/1) 

viimase peal (2:1/1) 

vinske (1:0/1), vintske 

(1:0/1) 

vänge (2:1/1) 

 

all right (1:0/1) 

crazy (1:0/1) 

drill (1:0/1) 

groovi (1:1/0) 

hullult tore (1:1/0) 

hull (1:0/1) 

ilus (1:1/0) 

imelik (1:0/1) 

irv (1:0/1) 

it rolls (1:0/1) 

kak zdorova (1:1/0) 

kena (1:0/1) 

kiva (1:0/1) 

korralik (1:0/1) 

maru (1:1/0) 

meeldiv (1:1/0) 

mega (1:1/0) 

mugav (1:1/0) 

nauditav (1:0/1) 

nezego (1:0/1) 

pandav (1:0/1) 

rõõmurull (1:1/0) 

räme (1:0/1) 

suffus (1:1/0) 

suurepärane (1:1/0) 

tegija (1:0/1) 

tere türa (1:0/1) 

vaffa (1:1/0) 

vapustav (1:1/0) 

võimas (1:0/1) 

värdjas (1:0/1) 
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ülelend – happy end 

(2:0/2) 

ülimega (1:1/0) 

yee (1:0/1) 

 

Kokku 88 sõna, T 54 ja P 59. 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERI STIILI NOORED 

emo (51:28/23) emod 

(4:1/3) 

punkar (26:17/9), punk 

(6:4/2), punka (1:0/1), 

pungi tädi (1:1/0), 

punkarid (1:1/0), punn 

(1:0/1) 

oss (22:11/11), ossid 

(4:1/3), tränaoss (3:3/0), 

tränaossid (1:1/0), tränakas 

(1:1/0) 

nohkar (11:6/5), nohkarid 

(2:1/1); nohik (10:7/3), 

nohikud (1:1/0), noha 

(1:0/1), nohhar (1:1/0) 

räppar (13:9/4), rohkem 

räppi (1:0/1), räpparid 

(1:1/0), räparid (1:1/0) 

geto (12:3/9), geto’d 

(1:0/1) getod (1:1/0) 

skin (3:1/2), skinn (2:1/1), 

skinnid (2:1/1); skinhead 

(3:3/0), skinhead’id 

(1:0/1), skinhed (1:1/0), 

skinn head (1:1/0), 

skinnhead (1:1/0) 

beib (5:5/0), beibe (4:3/1), 

beibed (2:2/0), baby 

(1:0/1), beibee (1:1/0) 

hip-hoppar (5:4/1), 

hiphoppar (1:1/0), hip-hop 

(2:2/0), gipgoppar (1:1/0), 

hip-hapar (1:0/1), hip-

hopar (1:1/0) 

skater (5:4/1), skeiter 

(2:2/0), scater (1:0/1), 

skate’arid (1:0/1), 

skatepüksid (1:0/1) 

grunge (6:6/0), krunge 

(3:3/0) 

karvane (5:5/0), karvased 

(2:1/1), karvik (2:2/0) 

hevi metal käisin sital 

(3:0/3), hevikas (2:1/1), 

heavy (1:0/1), hevid 

(1:1/0), hevi mees (1:0/1) 

hipi (7:6/1), hipid (1:0/1) 

lõng (5:0/5), lõngks 

(1:0/1) 

träsa (2:2/0), träšad 

(1:0/1), träžža (1:0/1), 

träsapea (1:0/1), trääusarid 

(1:1/0) 

rokkar (3:2/1), rokkarid 

(1:1/0), rokki (1:0/1) 

tibid (3:3/0), tibi (2:2/0) 

metallist (2:0/2), metalist 

(1:0/1), metallistid (1:1/0) 

mimm (2:2/0), mimmu 

(2:2/0) 

pede (1:0/1), peded 

(1:0/1), rate peded (1:0/1), 

reidipeded (1:0/1) 

pubekas (3:1/2), 

puberteetnik (1:1/0) 

breikar (3:3/0) 

cool (3:0/3) 

gangsta (1:0/1), gangsta 

räppar (1:0/1), gänksta 

(1:0/1) 

kalkar (2:2/0), kalkarid 

(1:1/0) 

kits (2:0/2), kitse (1:0/1) 

maakad (3:1/2) 

päss (3:0/3) 

tavaline (3:3/0) 

tšiller (1:1/0), kaupsi 

chillerid (1:0/1), 

kaupsitšillerid (1:1/0) 

boheemlane (1:0/1), 

boheemlased (1:1/0) 

discopepu (1:1/0), 

diskopepu (1:1/0) 

hälvik (1:0/1), hälvikud 

(1:1/0) 

idikas (1:0/1), idioodid 

(1:1/0) 



 246 

metalist (1:1/0), metallistid 

(1:1/0) 

narkar (2:0/2) 

polkovnik (2:0/2) 

poppi (1:0/1), populaarne 

(1:1/0) 

tossud (1:0/1), totsid 

(1:1/0) 

tuupur (2:1/1) 

vibalikud (2:0/2) 

 

afrokad (1:1/0) 

ahv (1:0/1) 

all right (1:0/1) 

anarhistid (1:1/0) 

atipeded (1:0/1) 

bimbod (1:1/0) 

bitch (1:1/0) 

boss (1:1/0) 

depiil (1:0/1) 

DJ (1:0/1) 

elukad (1:1/0) 

fatid (1:0/1) 

fays (1:0/1) 

friik (1:0/1) 

geelikud (1:1/0) 

good boy (1:0/1) 

goot (1:1/0) 

hall mass (1:1/0) 

hüdromees (1:0/1) 

jobud (1:0/1) 

joller (1:1/0) 

jota (1:0/1) 

juut (1:0/1) 

kant (1:1/0) 

karm mees (1:0/1) 

klenn (1:0/1) 

kliki aegsed (1:0/1) 

koer (1:0/1) 

kräsupea (1:0/1) 

kõõm (1:0/1) 

käämer (1:0/1) 

lehm (1:0/1) 

libu (1:0/1) 

linnakas (1:1/0) 

lits (1:1/0) 

luuser (1:0/1) 

maimu (1:0/1) 

memmekas (1:1/0) 

metsjeesus (1:0/1) 

miilits (1:0/1) 

mina (1:0/1) 

nahakad (1:0/1) 

nooruk (1:0/1) 

normalne (1:1/0) 

nämsikud (1:0/1) 

pillimees (1:0/1) 

pleiku (1:1/0) 

plätad (1:0/1) 

preikas (1:0/1) 

psühh (1:1/0) 

rekater (1:0/1) 

retro (1:1/0) 

rotid (1:0/1) 

rullnoxid (1:1/0) 

seto (1:1/0) 

smile (1:1/0) 

šeff (1:0/1) 

zurga (1:0/1) 

titted (1:0/1) 

tokipea (1:0/1) 

tsikk (1:0/1) 

tsiklivennad (1:1/0) 

tukakad (1:1/0) 

tuus (1:1/0) 

tünamiit (1:1/0) 

ufod (1:0/1) 

veits gey (1:1/0) 

venkud (1:1/0) 

vitupea (1:0/1) 

võpsikud (1:0/1) 

äss (1:0/1) 

 

Kokku 186 sõna, T 103 ja P 111. 

 

POLITSEI 

ment (105:43/62), mendid 

(5:3/2) 

pollar (21:9/12), polku 

(8:5/3), polka (5:4/1), 

polla (4:3/1), poller 

(4:2/2), polkar (2:2/0), poll 

(2:0/2), polkad (1:0/1), 

pollarid (1:1/0), pollu 

(1:0/1), polt (1:1/0), polta 

(1:1/0); poliis (3:3/0), 

police (2:1/1), poliismän 

(1:1/0), po lits ei (1:0/1), 

poliiss (1:1/0) 

võmm (40:6/34), võmmid 

(2:1/1) 

kits (16:4/12), kitsed 

(5:3/2) 
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miilits (16:5/11), lamav 

miilits (1:1/0), miilitz 

(1:0/1) 

kuked (3:3/0), kukk 

(2:1/1) 

polkovnik (5:0/5) 

sarviline (2:0/2), sarvik 

(1:0/1), sarvilised (1:1/0) 

sinine (2:2/0), sinine 

vilkur (1:0/1), vilkur 

(1:0/1) 

sead (1:0/1), siga (1:0/1) 

 

ahvid (1:0/1) 

dickface (1:0/1) 

FBI (1:1/0) 

hr kumminuia mõnu 

(1:0/1) 

indrek (1:0/1) 

jobu (1:0/1) 

kapp (1:1/0) 

karud (1:0/1) 

kiiver (1:0/1) 

kommunist (1:0/1) 

konstaabel (1:0/1) 

korravalvur (1:0/1) 

kuri onu (1:1/0) 

kutsikas (1:1/0) 

käbi (1:0/1) 

libe (1:1/0) 

mundrimees (1:0/1) 

munn (1:0/1) 

pervert (1:0/1) 

pingviin (1:0/1) 

võsavillem (1:1/0) 

värdiad (1:0/1) 

üleüldiselt vastik (1:0/1) 

 

Kokku 60 sõna ja väljendit, T 31 ja P 43. 

 

PURJUS INIMENE, JOODIK 

jota (70:31/39), jotta 

(2:0/2), jotka (1:1/0) 

parm (47:17/30), parmott 

(3:1/2), geoparm (2:0/2), 

parmoot (1:0/1) 

a-sots (9:0/9), asotsiaal 

(3:1/2), A-sotsiaal (1:0/1), 

sots (1:0/1) 

täis (6:2/4), täis inimene 

(4:4/0), täis jäänud (1:1/0), 

täis tatt (1:0/1) 

alkohoolik (7:5/2), alkar 

(1:1/0), alkoholik (1:1/0), 

aloss (1:1/0) 

pomps (7:4/3) 

geoloog (6:3/3) 

paadialune (5:5/0) 

kalkar (4:3/1) 

mällarimees (1:1/0), 

mällar mees (1:0/1), 

mällermees (1:1/0), 

mällernaine (1:1/0) 

kusti (2:2/0), prügikasti 

kusti (1:0/1) 

segi (3:0/3) 

johmane (1:0/1), johmas 

(1:0/1) 

joller (2:1/1) 

kaabakas (2:2/0) 

lampis (1:1/0), täiesti 

lampis (1:1/0) 

pilbas (2:0/2) 

putsis vend (2:0/2) 

sookoll (2:0/2) 

vaits (2:0/2) 

 

aseksuaal (1:1/0) 

bojaar (1:0/1) 

drinkar (1:0/1) 

etanoolik (1:1/0) 

haisukott (1:1/0) 

ida (1:0/1) 

jokkar (1:1/0) 

jokkis (1:1/0) 

jommis (1:0/1) 

joobar (1:1/0) 

kaine inimene (1:0/1) 

kaltsakas (1:1/0) 

kapsas (1:1/0) 

kastis (1:1/0) 

kiles (1:1/0) 

kodutu (1:1/0) 

kondor (1:0/1) 

kärss (1:1/0) 

läbustaja (1:0/1) 

maga kaineks (1:0/1) 

mõmmi (1:1/0) 

napsutaja (1:0/1) 

nolk (1:1/0) 

nunn (1:0/1) 

paavst (1:0/1) 

peedik (1:0/1) 
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pervar (1:1/0) 

prükkar (1:1/0) 

roju (1:1/0) 

rott (1:0/1) 

siga täis vanamees (1:0/1) 

täi (1:1/0) 

töllakas (1:0/1) 

venelane (1:0/1) 

vibu (1:0/1) 

vintis (1:1/0) 

õli (1:0/1) 

 

Kokku 77 sõna, T 42 ja P 46. 

 

NARKOMAAN 

narkar (84:39/45), narko 

(4:1/3), narkokas (3:2/1), 

narkots (2:2/0), 

narkohoolik (1:0/1), narks 

(1:1/0), narku (1:0/1) 

junki (2:0/2), jukki (1:0/1), 

junky (1:0/1) 

sustlamees (1:0/1), süstal 

(1:1/0), süstija (1:0/1), 

süstlaordu liige (1:0/1) 

asotsiaal (2:1/1) 

narko sõltlane (1:1/0), 

sõltuvuses narkotsist 

(1:1/0) 

narva (1:1/0), narvalane 

(1:1/0) 

 

diiler (1:0/1) 

elu uputaja (1:1/0) 

hero (1:0/1) 

idioot (1:0/1) 

imelik inimene (1:0/1) 

juppar (1:0/1) 

keemu (1:0/1) 

kettas olija (1:1/0) 

kommionu (1:0/1) 

valge tõmbaja (1:1/0) 

venelane (1:0/1) 

 

Kokku 30 sõna, T 14 ja P 20. 

 

ÕPETAJA 

õps (132:66/66), õbi 

(34:18/16), õpi (2:1/1), 

õpa (1:1/0), õpps (1:0/1), 

õpsi (1:1/0) 

hull (3:2/1), õpsiga tuleb 

käituda kui hulluga (1:1/0) 

pasakeeraja (2:0/2), 

keeraja (1:0/1), sitakeeraja 

(1:0/1) 

värdjas (3:1/2) 

ajude sööja (1:0/1), aju 

nihkuja (1:0/1) 

debiil (2:2/0) 

lihtsalt munn (2:0/2) 

loll (1:0/1), läbinisti 

lollakas (1:0/1) 

munn (1:1/0), munnikari 

(1:0/1) 

mutt (2:1/1) 

nõid (2:1/1) 

vanatoi (2:0/2) 

 

aju kääbik (1:1/0) 

imelik inimene (1:0/1) 

jahvataja (1:0/1) 

krõhva (1:1/0) 

kõbi (1:1/0) 

kõõm (1:0/1) 

lehm (1:0/1) 

norm (1:0/1) 

nässakas (1:0/1) 

painaja (1:0/1) 

peer (1:0/1) 

pervar (1:1/0) 

politsei (1:0/1) 

poolearuline (1:0/1) 

pussukas (1:0/1) 

rull (1:0/1) 

segi pööranud jobu (1:0/1) 

sookoll (1:1/0) 

trop (1:1/0) 

türapea (1:0/1) 
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türklane (1:0/1) 

vanamutt (1:0/1) 

vangivalvur (1:0/1) 

vibra (1:0/1) 

vitt (1:0/1) 

 

Kokku 48 sõna ja väljendit, T 18 ja P 37. 

 

DIREKTOR 

dire (137:68/69), diki 

(5:3/2), tire (3:0/3), diks 

(1:0/1), dirikas (1:1/0), 

dirts (1:1/0), tiki (1:0/1) 

boss (2:1/1) 

 

hull (1:0/1) 

kand (1:0/1) 

känd (1:0/1) 

loh (1:0/1) 

loomaaia ülemjuhataja 

(1:0/1) 

mehhaanik (1:0/1) 

mutant (1:0/1) 

möka (1:1/0) 

onu Tikk Takk (1:0/1) 

peamees (1:0/1) 

pässakas (1:0/1) 

rull (1:0/1) 

soust (1:1/0) 

 

Kokku 21 sõna ja väljendit, T 7 ja P 17. 

 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISA 

paps (109:54/55), paps-

papi (1:1/0) 

issi (44:32/12), issu 

(2:2/0), iss (1:0/1) 

vanamees (34:12/22) 

papa (17:10/7) 

papi (12:6/6) 

taat (12:4/8) 

vana (7:2/5) 

känd (6:0/6) 

däd (3:2/1), dääd (2:2/0) 

esivanem (5:3/2) 

father (1:0/1), faase 

(1:0/1), fatsu (1:1/0) 

ema (2:1/1) 

ätt (2:0/2) 

 

boss (1:0/1) 

abu (1:1/0) 

dadja (1:0/1) 

idu (1:1/0) 

illa (1:1/0) 

kukeke (1:1/0) 

käbi (1:0/1) 

kärss (1:0/1) 

paksmagu (1:0/1) 

pekikärakas (1:0/1) 

pets (1:0/1) 

pissi (1:0/1) 

politsei koer (1:0/1) 

vanatoi (1:0/1) 

vokk (1:0/1) 

võlur (1:0/1) 

äi (1:0/1) 

 

Kokku 37 sõna, T 19 ja P 29. 
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EMA 

mamps (67:35/32), mambz 

(1:0/1), mampsel (1:1/0), 

maps (1:0/1), mumps 

(1:1/0) 

mutt (38:18/20), muti 

(12:5/7), vanamutt (4:1/3) 

emme (47:30/17), emne 

(1:1/0) 

emps (45:22/23), em 

(2:1/1), emm (2:2/0) 

mammi (9:3/6), mamma 

(6:2/4), mami (1:1/0), 

mammer (1:0/1), mammu 

(1:0/1) 

eit (8:5/3), vana eit (1:0/1) 

isa (2:0/2) 

memm (2:1/1) 

 

abu (1:1/0) 

esivanem (1:0/1) 

juurikas (1:0/1) 

kana (1:1/0) 

maase (1:0/1) 

mamuška (1:1/0) 

muter (1:0/1) 

vanamoor (1:0/1) 

vana (1:0/1) 

 

Kokku 30 sõna, T 19 ja P 23. 

 

SÕBRATAR 

girlfriend (37:22/15), girl-

friend (8:5/3), gf (7:2/5), 

girl friend (2:0/2), bester 

gf (1:0/1), friend (1:1/0), 

gealfreind (1:0/1), girlfrind 

(1:0/1), göölfriend (1:1/0), 

gööl-frend (1:1/0) 

sõbrants (14:11/3), 

sõbranna (13:9/4), sõps 

(9:6/3), tüdruksõber 

(2:0/2), sõber (1:1/0), 

sõpsu (1:1/0) 

tüdruk (31:20/11), minu 

tüdruk (1:0/1) 

pruta (13:5/8), pruut 

(8:3/5), prut (1:1/0) 

eit (18:2/16), minu eit 

(1:0/1) 

naine (12:7/5) 

chick (3:1/2), tšikk (3:2/1), 

minu tsikk (1:1/0), tsik 

(1:0/1), tsikk (1:1/0) 

tibi (5:1/4), tips (2:2/0), 

tibu (1:0/1) 

tots (5:1/4) 

plika (3:1/2), plix (1:0/1) 

beib (3:1/2) 

kallis (2:1/1), kallim 

(1:1/0) 

libu (2:0/2) 

musi (2:1/1) 

piff (1:0/1), pihv (1:0/1) 

 

baby (1:1/0) 

bestikas (1:1/0) 

biten (1:0/1) 

hoor (1:0/1) 

kaasa (1:1/0) 

keppi variant (1:0/1) 

lehm (1:0/1) 

liha (1:0/1) 

lits (1:0/1) 

lõbutseja (1:0/1) 

mate (1:1/0) 

muska (1:1/0) 

mängukaaslane (1:0/1) 

pipp (1:0/1) 

sexpartner (1:0/1) 

tagavaravariant (1:0/1) 

tilluke (1:1/0) 

tükk (1:0/1) 

õde (1:1/0) 

 

Kokku 61 sõna, T 36 ja P 44. 
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POISS-SÕBER 

boyfriend (43:28/15), boy-

friend (17:11/6), bf 

(6:2/4), boy friend (3:1/2), 

boyfrend (2:0/2), boy-

frend (1:1/0), boifriend 

(1:0/1), boyfreund (1:0/1), 

gay-friend (1:0/1), 

poyfriend (1:0/1) 

poiss (31:22/9) 

peika (23:16/7), peigmees 

(1:1/0) 

kutt (20:16/4), minu kutt 

(1:1/0) 

sõps (12:1/11), sõber 

(1:1/0), sõbra-kutt (1:1/0), 

sõbramees (1:1/0), sõbs 

(1:0/1) 

mees (8:8/0), meha 

(2:2/0), mehe (1:1/0) 

kalla (1:1/0), kallike 

(1:1/0), kallim (1:1/0) 

tüüp (3:1/2) 

musi (2:2/0) 

poika (2:1/1) 

 

dude (1:1/0) 

gei (1:0/1) 

jõlkuja (1:0/1) 

kont (1:0/1) 

muška (1:1/0) 

näps (1:0/1) 

peksasaaja (1:0/1) 

rott (1:0/1) 

sell (1:0/1) 

semu (1:0/1) 

ziga (1:0/1) 

tallaalune (1:0/1) 

tont (1:0/1) 

trug (1:0/1) 

vend (1:0/1) 

värd (1:0/1) 

 

Kokku 45 sõna, T 25 ja P 30. 

 

SÕBER 

sõps (66:28/38), sõbs 

(3:1/2), sõpsu (3:3/0), 

sõbrants (2:2/0), sõbra-kutt 

(1:1/0), sõpa (1:0/1), 

sõpsik (1:1/0) 

semu (19:11/8) 

friend (12:4/8), frend 

(1:0/1), best friend (1:1/0), 

frendo (1:0/1) 

bestikas (4:3/1), bestikad 

(1:0/1) 

baddy (1:0/1), bodey 

(1:0/1), budy (1:1/0) 

vend (2:1/1), vennakene 

(1:1/0) 

drug (1:1/0), trug (1:0/1) 

mate (2:2/0) 

sebra (2:1/1) 

tankisti poeg (2:0/2) 

 

guy (1:0/1) 

hea inimene (1:1/0) 

kaasa (1:1/0) 

kallis (1:1/0) 

kärss (1:0/1) 

kultivaator (1:0/1) 

munn (1:0/1) 

ok (1:0/1) 

pasa (1:0/1) 

punn (1:0/1) 

seljatagune (1:0/1) 

säga (1:0/1) 

ustav (1:1/0) 

vaenlane (1:0/1) 

volts (1:0/1) 

õekene (1:1/0) 

 

Kokku 40 sõna ja väljendit, T 21 ja P 26. 
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(f) rahvuskuuluvus 

 

SOOMLANE 

põder (108:41/67), 

europõder (2:1/1), põdra 

(1:1/0), põdrad raisk 

(1:0/1), põdravoss (1:1/0), 

põdu (1:1/0), põhjapõder 

(1:1/0), põts (1:1/0) 

somm (31:12/19), sommi 

(13:11/2), soumi (3:1/2), 

somi (2:2/0), sommid 

(2:0/2), somelainen 

(1:1/0), somilase-finulase 

(1:0/1), soomalainen 

(1:1/0), soomekas (2:2/0), 

soumilainen (1:1/0) 

poro (24:7/17) 

eurohirv (3:1/2), euro hirv 

(1:0/1) 

joodik (2:1/1), joda 

(1:0/1), jöta (1:1/0) 

finn (2:0/2), fin (1:0/1) 

kits (3:1/2) 

paksu (1:0/1), paksud 

(2:2/0), paksmaod (1:1/0) 

blondiin (2:0/2) 

jobu (2:1/1) 

peka (1:0/1), pekkanen 

(1:0/1) 

põhjanaaber (1:0/1), 

ülemerenaabrid (1:1/0) 

viro (1:1/0), virulane 

(1:0/1) 

 

dammy (1:0/1) 

eestlane (1:0/1) 

Häkkinen (1:0/1) 

jõuluvana (1:1/0) 

koll (1:0/1) 

laplane (1:1/0) 

läbulilled (1:0/1) 

mära (1:1/0) 

pasanägu (1:0/1) 

peast soe (1:1/0) 

põhjamaallane (1:0/1) 

põhja rahvas (1:1/0) 

põhja rasvad (1:0/1) 

rotid (1:0/1) 

sarvik (1:1/0) 

sohupede (1:0/1) 

sombi (1:0/1) 

soomebeibe (1:1/0) 

soomevana (1:0/1) 

tropp (1:0/1) 

venelane (1:0/1) 

õllekõht (1:1/0) 

 

Kokku 60 sõna, T 33 ja P 38. 

 

VENELANE 

venku (64:28/36), venkud 

(2:1/1), venk (1:0/1), 

venkulane (1:0/1); venka 

(2:2/0), venkar (1:1/0) 

russ (44:18/26), russia 

(3:2/1), rus (1:0/1), ruska 

(1:1/0), russa (1:1/0), 

russalane (1:1/0), russian 

(1:0/1), russki (1:1/0), 

russkii (1:0/1), ryžžalane 

(1:1/0) 

tibla (10:2/8), dibla 

(3:1/2), debiil (2:1/1), 

diblad (1:0/1), tebiil 

(1:1/0) 

sibul (10:4/6) 

kommu (5:4/1), 

kommunist (3:1/2), 

kommunistist näru (1:0/1) 

värdjas (4:2/2), värdjas 

(1:0/1) 

munn (3:1/2), munniauk 

(1:0/1) 

pasakott (2:0/2), pasapea 

(1:0/1) 

vene-russ (1:1/0), veneruss 

(1:1/0), venruss (1:1/0) 

vene tatt (2:0/2), venelase 

tatt (1:0/1) 

karu (2:2/0) 

kitsevitt (1:0/1), vitt 

(1:0/1) 
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pank (2:0/2) 

pede (2:0/2) 

polkovnik (1:0/1), polks 

(1:0/1) 

punane (1:0/1), punane 

närakas (1:0/1) 

tropikari (1:1/0), tropp 

(1:0/1) 

tsukts (1:0/1), tšuks (1:1/0) 

täikott (1:1/0), täikrae 

(1:0/1) 

 

elukas (1:1/0) 

fašist (1:0/1) 

haledik (1:0/1) 

idikas (1:1/0) 

jobud (1:0/1) 

joodik (1:0/1) 

jorss (1:0/1) 

juks (1:1/0) 

kabi (1:0/1) 

kliitor (1:0/1) 

kuradi venelane (1:1/0) 

lits (1:0/1) 

loll (1:1/0) 

lõugajad (1:1/0) 

mats (1:1/0) 

miilits (1:0/1) 

mõttetu elajas (1:0/1) 

narkomees (1:0/1) 

nu sto (1:0/1) 

närakas (1:1/0) 

oss (1:1/0) 

paavlik (1:0/1) 

paks loll värdjas (1:0/1) 

parm (1:0/1) 

pede (1:0/1) 

pervar (1:1/0) 

räpane siga (1:0/1) 

sitanägu (1:0/1) 

slaavlane (1:0/1) 

suitsetaja (1:0/1) 

tross (1:1/0) 

truks (1:0/1) 

trussik (1:0/1) 

tšurban (1:1/0) 

tuleriidak (1:0/1) 

türann (1:0/1) 

vaenlane (1:1/0) 

vasja (1:0/1) 

venna (1:1/0) 

viinapudel (1:0/1) 

 

Kokku 91 sõna, T 42 ja P 58. 
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Lisa 7. Joensuu soome koolinoorte sõnade ja väljendite 
indeks 
 

(a) vanus 

 

TYTTÖ 

likka (23:17/6), flikka 

(2:1/1) 

eukko (23:11/12) 

kimma (9:8/1), gimma 

(4:2/2) 

muija (6:5/1), muja (1:0/1) 

giltsi (3:3/0), kiltsi (2:2/0)  

typykkä (1:1/0), typy 

(2:2/0), typsy (2:0/2) 

ämmä (4:3/1) 

huora-akka (2:0/2), huora-

aika (1:0/1) 

lehmä (3:0/3) 

snuidu (3:0/3) 

tytsy (2:2/0), tytteli (1:1/0) 

bööna (2:1/1) 

friidu (2:1/1) 

kissa (2:2/0) 

 

jeimu (1:0/1) 

lyyli (1:0/1) 

miisu (1:1/0), misu (1:1/0) 

nainen (1:0/1) 

narttu (1:0/1) 

pimu (1:1/0) 

tipu (1:1/0) 

tyyppi (1:0/1) 

 

Kokku 31 sõna, T 20 ja P 20. 

 

POIKA 

jätkä (39:24/15) 

kundi (13:9/4), gundi 

(1:1/0) 

jäbä (6.3/3) 

poitsu (5:4/1) 

poju (5:3/2) 

homo (4:0/4) 

ukko (4:1/3) 

apinamies (2:2/0) 

kaveri (2:0/2) 

koira-marko (2:0/2) 

mies (2:1/1) 

tyyppi (2:1/1) 

 

hyypiö (1:0/1) 

jannu (1:1/0) 

jehu (1:0/1) 

jäkä (1:0/1) 

sälli (1:1/0) 

äijä (1:0/1) 

 

Kokku 19 sõna, T 12 ja P 15. 

 

PIENI LAPSI 

pentu (28:15/13) 

skidi (10:8/2), pikku skidi 

(1:0/1) 

vauva (10:7/3) 

kakara (7:5/2) 

penska (5:3/2) 

baby (1:0/1), bebe (1:1/0), 

beibi (1:1/0) 

ipana (3:2/1) 

kersa (3:1/2) 

kakru (2:1/1) 

nappula (2:1/1) 

penikka (2:1/1) 

tenava (2:1/1) 

 

juniori (1:1/0) 

junnu (1:0/1) 

jäpikkä (1:1/0) 
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kakakara (1:0/1) 

napen (1:0/1) 

napero (1:1/0) 

naskali (1:0/1) 

natiainen (1:1/0) 

pikku kaveri (1:0/1) 

pikkunen (1:1/0) 

rääkyvä sinappitykki 

(1:1/0) 

rääpäle (1:0/1) 

vaahtosammutin (1:0/1) 

vaavi (1:1/0) 

vitun läski (1:0/1) 

 

Kokku 30 sõna, T 20 ja P20. 

 

VANHA NAINEN 

mummo (25:16/9) 

akka (17:11/6), aketsu 

(1:1/0), akkeli (1:1/0) 

ämmä (8:7/1), vanha 

ämmä (1:1/0), ännä (2:1/1) 

eukko (8:7/1) 

mummeli (8:6/2) 

harppu (3:2/1), harppa 

(1:0/1), vanha harppu 

(2:1/1) 

käkkä (3:0/3) 

muori (3:2/1) 

muija (3:2/1) 

haahka (2:1/1) 

keski-ikäinen (nainen) 

(2:2/0) 

korppi (2:1/1) 

vitun mummeli (1:0/1), 

vitun mummo (1:0/1) 

 

emäntä (1:0/1) 

käppänä (1:1/0) 

käyrä (1:1/0) 

kääpä (1:0/1) 

luuska (1:1/0) 

mummotautinen (1:1/0) 

mummu (1:1/0) 

naikkonen (1:0/1) 

nainen (1:0/1) 

rouva (1:0/1) 

rusina (1:0/1) 

täti (1:1/0) 

vanha (1:1/0) 

vanha huora (1:1/0) 

vanhus (1:1/0) 

yhteiskunnan elätti (1:0/1) 

ämmänkäppyrä (1:1/0) 

 

Kokku 37, T 24 ja P 23. 

 

NAINEN 

eukko (19:9/10) 

akka (15:9/6), aketsu 

(1:1/0), akkeli (1:1/0) 

ämmä (11:7/4) 

muija (10:6/4) 

huora (3:2/1) 

likka (2:2/0) 

naikkonen (2:1/1) 

narttu (2:1/1) 

 

byysa (1:1/0) 

bööna (1:1/0) 

diiva (1:0/1) 

dooris (1:1/0) 

emäntä (1:0/1) 

huora-akka (1:0/1) 

kiltsi (1:1/0) 

kimma (1:1/0) 

lehmä (1:0/1) 

leidi (1:1/0) 

naispuolinen (1:1/0) 

snuidu (1:0/1) 

termas (1:0/1) 

tipu (1:1/0) 

 

Kokku 24, T 18 ja P 13. 
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VANHA MIES 

ukko (30:19/11), ukko 

nyt!! (2:0/2) 

pappa (9:7/2) 

äijä (7:2/5) 

papparainen (5:5/0) 

käppänä (3:2/1) 

kääpä (3:2/1) 

vitun kääpä (1:0/1) 

patu (3:0/3), vanha patu 

(1:0/1) 

ukkeli (4:3/1) 

kääkkä (2:2/0) 

vanha pieru (1:0/1), 

vanhapieru (1:1/0) 

vanhus (2:1/1) 

 

herrasmies (1:0/1) 

ilkka (1:1/0) 

isäntä (1:0/1) 

känttyrä (1:1/0) 

käyrä (1:1/0) 

uketsu (1:1/0) 

ukki (1:1/0) 

ukon käppyrä (1:1/0) 

vaari (1:0/1) 

vanha (1:1/0) 

vanha räpy (1:1/0) 

vanha äijän käppyrä 

(1:0/1) 

 

Kokku 28 sõna, T 19 ja P 16. 

 

MIES 

ukko (26:15/11), uketsu  

(1:1/0), ukkeli (1:1/0) 

äijä (6:3/3) 

jätkä (5:3/2) 

homo (2:0/2), vitun homo 

(1:0/1) 

patu (2:0/2) 

uros (2:2/0) 

 

isäntä (1:0/1) 

kaveri (1:0/1) 

kundi (1:1/0) 

man (1:1/0) 

miekkonen (1:1/0) 

miespuolinen (1:1/0) 

siittäjä (1:1/0) 

vitun hintti (1:0/1) 

 

Kokku 17 sõna, T 11 ja P 9. 

 

(b) välimus 

 

LIHAVA IHMINEN 

läski (39:21/18), läse 

(2:1/1), vitun läski (1:0/1), 

läskiperse (1:1/0), läskäri 

(1:0/1) 

ihra (1:0/1), ihrakasa 

(3:2/1) 

ylipainoinen (2:1/1), 

ylipainoinen henkilö 

(1:1/0), ylipainoinesesti 

olevainen (1:0/1) 

kekkonen (3:0/3) 

pontso (2:2/0), bonzo 

(1:1/0) 

pulla (2:2/0), pullee 

(1:1/0) 

punkero (3:1/2) 

tankki (3:1/2) 

mooses (2:1/1) 

plösö (2:1/1) 

pulluka (2:2/0) 

tukevahko (2:1/1) 

 

jätti (1:0/1) 

largekasa (1:0/1) 

leveä (1:1/0) 

lihatiski (1:0/1) 

paksu (1:1/0) 

pallo (1:1/0) 

paskamaha (1:0/1) 

possu (1:1/0) 
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potka (1:0/1) 

pullamössö (1:1/0) 

pullasorsa (1:0/1) 

tanakka (1:1/0) 

tukeva (1:1/0) 

tunkki (1:1/0) 

 

Kokku 35 sõna, T 24 ja P 20. 

 

ISO, VAHVA IHMINEN 

keho (9:3/6) 

kaappi (4:2/2) 

körmy (3:1/2) 

körtti (3:0/3) 

läski (3:0/3) 

macho (3:1/3) 

voimakas (3:3/0) 

body (1:0/1), bodori 

(1:1/0) 

hirviö (2:1/1) 

karju (2:1/1) 

korsto (2:1/1) 

roteva (2:2/0) 

 

amatsoni (1:1/0) 

haba (1:1/0), hiipa-haapa 

goalta (1:0/1) 

himo iso (1:1/0) 

hormoonihärkä (1:0/1) 

jätti (1:0/1) 

karu (1:1/0) 

ladon ovi (1:1/0) 

muskelimies (1:1/0) 

nappeja vetäny puntin 

nostaja (1:1/0) 

patti poika (1:0/1) 

skini (1:0/1) 

tukeva (1:0/1) 

vitun iso (1:0/1) 

 

Kokku 27 sõna, T 17 ja P 17. 

 

LAIHA IHMINEN 

tikku (11:8/3) 

luuviulu (10:4/6) 

anorektikko (7:5/2) 

ruiku (4:4/0) 

lauta (5:4/1) 

ruipelo (5:2/3) 

kukkakeppi (4:3/1) 

luuranko (4:2/2) 

laiheliini (3:3/0) 

luikku (3:1/2) 

ahtisaari (2:0/2) 

hernekeppi (2:0/2) 

keppi (2:1/1) 

riisitautinen (2:0/2) 

 

hernekepin tukilanka 

(1:0/1) 

hintelä kyrpä (1:0/1) 

hoikka (1:1/0) 

höyheneelainen (1:0/1) 

kepeähti (1:0/1) 

langan laiha (1:1/0) 

laukku (1.1/0) 

leptasomi (1:0/1) 

lipputanka (1:1/0) 

luikero (1:1/0) 

riisitikku (1:1/0) 

 

Kokku 26 sõna, T 18 ja P 18. 

 

LYHYT IHMINEN 

pätkä (26:21/15) 

kääpiö (6:2/4) 

snadi (5:2/3) 

hukka pätkä, hukkapätkä 

(3:0/3) 

tynkä (3:2/1) 

pieni (1:0/1), pieni 

ihminen (1:1/0) 

tappi (2:2/0) 
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vaahtosammutin (2:2/0) 

 

flabio (1:0/1) 

hujoppi (1:0/1) 

kirppu (1:1/0) 

kynnysmatto (1:0/1) 

käppänä (1:1/0) 

kääpäri (1:0/1) 

lyhyehkö (1:0/1) 

mini (1:1/0) 

nakki (1:1/0) 

nysä (1:1/0) 

patukka (1:0/1) 

pikkunen (1:1/0) 

pygmi (1:0/1) 

shorty (1:1/0) 

skydä (1:0/1) 

tautta (1:1/0) 

tumppi (1:1/0) 

vitun homo (1:0/1) 

 

Kokku 27 sõna, T 16 ja P 15. 

 

PITKÄ IHMINEN 

hujoppi (17:10/7) 

hongankolistaja (4:2/2), 

hongan kolistaja (3:3/0), 

hongankolistelija (1:0/1) 

honkkeli (3:1/2), honkelo 

(2:1/1) 

lipputanko (4:2/2) 

klaus (2:0/2), melkein yhtä 

pitkä kun klaus (1:0/1) 

horo (2:2/0) 

lyhtypylväs (2:2/0) 

pitkä (2:2/0) 

ruiku (2:1/1) 

 

holmenkollen (1:0/1) 

honka (1:1/0) 

iso (1:1/0) 

jättiläinen (1:1/0) 

jättiläinen honka (1:1/0) 

kirahvi (1:1/0) 

koripalloilija (1:0/1) 

korkee (1:1/0) 

kuikelo (1:1/0) 

kukkakeppi (1:1/0) 

kukkaluppi (1:1/0) 

metri-heikki (1:1/0) 

pilvenpiirtäjä (1:1/0) 

pitkähkö (1:0/1) 

torni (1:0/1) 

 

Kokku 28 sõna, T 21 ja P 13. 

 

HEIKKO IHMINEN 

luuseri (2:1/1) 

heittopussi (1:0/1) 

hutera (1:0/1) 

kalle (1:1/0) 

kestäväin (1:0/1) 

kevyt (1:0/1) 

kukkakeppi (1:0/1) 

laiha (1:0/1) 

löysä (1:1/0) 

nintendo (1:0/1) 

rassu (1:1/0) 

ruikku (1:0/1) 

rääpäle (1:1/0) 

tulitikku (1:0/1) 

 

Kokku 14 sõna, T 5 ja P 10. 
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(c) vaimsed võimed 

 

TYHMÄ IHMINEN (ASIA) 

idiootti (17:11/6), itiootti 

(1:1/0), idiota (1:1/0) 

dorka (13:7/6), torka 

(1:1/0), vitun dorka (1:0/1) 

hölmö (6:2/4), iha hölmö 

(1:0/1), vitun hölmö 

(1:0/1) 

ääliö (5:4/1), vitun ääliö 

(1:0/1) 

puupää (4:0/4) 

aivaton (2:1/1), aivoton 

(1:1/0) 

apina (3:2/1) 

juntti (3:1/2) 

kusipää (3:0/3) 

toope (3:1/2) 

dammi (1:1/0), dämi 

(1:1/0) 

kyrpä (2:0/2) 

paavo (2:0/2) 

palikka (2:1/1) 

pässi (2:1/1) 

tampio (2:1/1) 

typerys (1:1/0), typerä 

(1:1/0) 

vammanen (1:1/0), vamu 

(1:0/1) 

älytön (2:2/0) 

 

dille (1:1/0) 

hämärä (1:1/0) 

hökkä (1:0/1) 

imbesilli (1:1/0) 

kaheli (1:1/0) 

nero (1:0/1) 

nuija (1:0/1) 

pertti (1:0/1) 

pimpo (1:1/0) 

skeida (1:0/1) 

spede (1:0/1) 

stupido (1:1/0) 

tollo (1:1/0) 

torvelo (1:1/0) 

tyhmis (1:1/0) 

vajahki (1:0/1) 

 

Kokku 46 sõna, T 30 ja P 27. 

 

IKÄVÄ, KEHNO, VASTENMIELINEN IHMINEN (TILANNE) 

paska (10:6/4), vitun paska 

(2:0/2) 

vittumainen (7:4/3) 

äklö (1:0/1), ällö (2:2/0), 

älly (1:1/0), öklö (1:1/0) 

ällöttävä (4:4/0) 

hirvee (2:2/0), hirveä 

(1:1/0) 

hölmö (2:1/1), ihan 

hölmöö (1:1/0) 

surkea (2:2/0), surku 

(1:1/0) 

tyhmä (3:3/0) 

tylsä (3:2/1) 

ilkeä (1:1/0) 

inhottava (2:2/0) 

kauhu (1:1/0), kauhee 

(1:1/0) 

masentava (2:2/0) 

oksentava (1:1/0), okset 

(1:1/0) 

yököttävä (2:2/0) 

älytön (2:2/0) 

 

dorka (1:1/0) 

etova (1:1/0) 

huono (1:0/1) 

idiootti (1:1/0) 

iljettävä (1:1/0) 

inha (1:1/0) 

kamala (1:1/0) 

karsee (1:0/1) 

kusipää (1:0/1) 

mulkku (1:0/1) 

mälsä (1:0/1) 

paskapää (1:0/1) 

paskamainen (1:0/1) 

rasittava (1:1/0) 

snaitas (1:0/1) 

vammanen (1:1/0) 

vittupää (1:1/0) 

yrjöttävä (1:1/0) 
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Kokku 44 sõna, T 32 ja P 15. 

 

KIVA HAUSKA IHMINEN (TILANNE) 

siisti (19:7/12), sika siisti 

(3:2/1), vitun siisti 

cool (11:8/3) 

huippu (9:7/2), hurppu 

(1:1/0) 

mukava (8:6/2), mukva 

(1:1/0), mukana (2:2/0) 

hyvä (2:1/1), sika hyvä 

(1:1/0) 

kiva (3:2/1) 

nasta (3:1/2) 

mahtava (2:2/0) 

makee (1:1/0), magee 

(1:0/1) 

snadi (2:1/1) 

super (2:1/1) 

 

asiallinen (1:0/1) 

ei (1:0/1) 

hassu (1:1/0) 

hauska (1:0/1) 

hilpeä (1:1/0) 

ihana (1:1/0) 

nice (1:0/1) 

onari (1:0/1) 

varmalla (1:0/1) 

 

Kokku 26 sõna, T 18 ja P 18. 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

ERILAISTEN TYYLIEN EDUSTAJAT 

skini (19:9/10), skinari 

(2:2/0), skinhead (1:0/1), 

skittari (1:1/0), skinipaskat 

(1:0/1) 

hoppari (16:9/7), hoppori 

(1:1/0), hipi hopi (1:1/0) 

punkkari (13:9/4) 

hippi (8:4/4), hippi, 

vitunhippi (1:0/1), vitun 

hippi (1:0/1), hippiäinen 

(1:0/1) 

juppi (8:8/0) 

skeittari (3:3/0), skeittan 

(1:1/0) 

snoukkari (2:2/0), 

snoukkaaja (1:1/0), 

snobbari (1:1/0) 

hevari (3:3/0) 

satanisti (2:2/0), saatanan 

palvoja (1:1/0) 

hintti (2:0/2) 

ihminen (2:0/2) 

lökäpöksy (2:0/2) 

nahkapää (2:1/1) 

natsi saatana (1:0/1), vitun 

paska natsi (1:0/1) 

rockabilly (1:1/0), 

rokkipillu, rokkari (1:1/0) 

 

anarhisti (1:0/1) 

ihmejätkä (1:1/0) 

jannu (1:0/1) 

joukot (1:1/0) 

juntti (1:1/0) 

olento (1:1/0) 

narkkari (1:0/1) 

nörtti (1:0/1) 

paska (1:0/1) 

persoona (1:0/1) 

porvari (1:1/0) 

vaihtoehtonuori (1:1/0) 

 

Kokku 48 sõna, T 29 ja P 25. 
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POLIISI 

kyttä (39:20/19), kytta 

(1:1/0) 

jepari (7:3/4), jeppe 

(5:3/2) 

pollari (9:7/2) 

skoude (8:1/7) 

sinivuokko (7:2/5) 

paskalakki (6:2/4) 

paliisi (1:0/1) 

koppalakki (3:1/2) 

 

kyylä (1:1/0) 

maiju (1:1/0) 

miliisi (1:1/0) 

roinitakki (1:1/0) 

sinitakki (1:0/1) 

 

Kokku 16 sõna, T 14 ja P 10. 

 

HUMALINEN IHMINEN, JUOMARI 

juoppo (24:16/8) 

puli (16:7/9), puli ukko 

(1:1/0), puliukko (1:1/0), 

vitun puli (1:0/1) 

kännikala (11:6/5) 

kännääjä (4:1/3), 

känniläinen (3:3/0), 

kännäri (1:1/0) 

doku (6:3/3) 

pultsari (5:2/3), pultari 

(1:0/1) 

deeku (4:3/1) 

alkoholisti (3:3/0) 

juoppolalli (3:2/1) 

spurgu (2:0/2), spurku 

(1:0/1), sputku (1:0/1) 

pummi (2:1/1) 

tuiskuri (2:0/2) 

 

holisti (1:1/0) 

humalainen (1:0/1) 

paatunut juoppo (1:0/1) 

poli (1:0/1) 

puh (1:1/0) 

puistokemisti (1:1/0) 

punanenä (1:0/1) 

sieni (1:1/0) 

spoke (1:0/1) 

 

Koku 29 sõna, T 18 ja P 20. 

 

OPETTAJA 

ope (35:21/14) 

maikka (7:3/4) 

vihurirokko (2:0/2), vihu 

(1:0/1), vihuri (1:0/1) 

unto (2:0/2) 

 

kääpi (1:0/1) 

mauri (1:0/1) 

mies (1:0/1) 

nainen (1:0/1) 

paavo (1:0/1) 

pertti (1:0/1) 

pässi (1:0/1) 

teecheri (1:1/0) 

 

Kokku 17 sõna, T 11 ja P 9. 

 

REHTORI (JOHTAJA) 

pomo (27:16/11) 
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liideri (5:4/1), leaderi 

(3:1/2), leader (1:1/0), 

leederi (1:0/1) 

boss (2:2/0), bossi (3:2/1) 

mänitser (2:0/2), mänitsör 

(1:0/1) 

kingi (2:1/1) 

 

aivot (1:1/0) 

führer (1:0/1) 

homo (1:0/1)  

isokiho (1:0/1) 

meistari (1:0/1) 

pampu (1:0/1) 

paras (1:0/1) 

päällikkö (1:1/0) 

reksi (1:1/0) 

 

Kokku 28 sõna, T 19 ja T 16. 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ISÄ 

faija (18:8/10), fatsi 

(8:4/4), fade (1:1/0), jaija 

(2:1/1), paija (1:1/0) 

iskä (23:14/9), iska (7:7/0) 

ukko (17:10/7) 

isi (12:8/4), iski (1:0/1) 

pappa (4:3/1) 

isukki (3:3/0) 

isäntä (3:1/2) 

äijä (2:2/0) 

 

daddy (1:1/0) 

fatori (1:1/0) 

isäukko (1:0/1) 

patu (1:0/1) 

uganda (1:0/1) 

vanhus (1:1/0) 

 

Kokku 21 sõna, T 17 ja P 12. 

 

ÄITI 

mutsi (35:20/15), mude 

(6:5/1), mudsi (1:0/1), 

musti (1:0/1) 

äiskä (13:9/3), äippä 

(2:2/0), äitee (1:1/0), 

äitykki (1:1/0), ätskä 

(1:1/0) 

mamma (10:8/2) 

mom (1:1/0), momy 

(1:1/0), mother (1:1/0) 

 

emäntä (1:0/1) 

mutteri (1:1/0) 

rouva (1:0/1) 

vanhus (1:1/0) 

 

Kokku 18 sõna, T 14 ja P 9. 

 

TYTTÖYSTÄVÄ 

eukko (13:5/8) 

tyttökaveri (8:5/3), 

likkakaveri (4:4/0), 

muijakaveri (4:3/1), 

kimmakaveri (2:1/1), 

eukkokaveri (3:3/0) 

muija (7:3/4) 

gimmafrendi (2:1/1), 

kimmafrendi (3:3/0), 

likkafrendi (2:1/1), 

flikkafrendi (1:0/1), 

tyttöfrendi (2:1/1), 

muijafrendi (1:1/0) 

huora-akka (2:0/2) 
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tyttö (1:1/0), jonkun tyttö 

(1:1/0) 

 

böönä (1:1/0) 

emäntä (1:0/1) 

girlfrend (1:1/0) 

kaveri (1:1/0) 

kimma (1:1/0) 

nainen (1:0/1) 

sen (jonkun) eukko (1:1/0) 

ystävä (1:0/1) 

ämmä (1:0/1) 

 

Kokku 25 sõna, T 18 ja P 14. 

 

POIKAYSTÄVÄ 

jätkäkaveri (16:12/4), 

poikakaveri (4:3/1), 

poikukaveri (1:0/1), 

kundikaveri (3:2/3), 

boykaveri (1:1/0), kaveri 

(1:1/0), päkäkaveri (1:1/0) 

poikafrendi (1:0/1), 

poikufrendi (1:0/1), 

boyfriend (1:1/0), 

kundifrendi (1:1/0) 

mies (2:2/0), jonkun mies 

(1:1/0) 

jätkä (2:0/2) 

jätkäkundi (1:0/1), kundi 

(1:0/1) 

kullannuppu (1:0/1), 

kullinnuppu (1:0/1) 

 

jätkäkamu (1:1/0) 

poitsu (1:1/0) 

vitun homo (1:0/1) 

 

Kokku 21 sõna, T 12 ja P 12. 

 

YSTÄVÄ 

frendi (35:21/14), frenti 

(1:1/0) 

kaveri (25:17/8) 

kamu (10:6/4) 

kaiffari (2:2/0) 

kusipää homo (2:0/2) 

 

boitis (1:1/0) 

kani (1:1/0) 

kanu (1:1/0) 

kultsu (1:1/0) 

toveri (1:1/0) 

 

Kokku 23 sõna, T 10 ja P 16. 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

VIROLAINEN 

virolainen (5:2/3) 

eestiläinen (4:3/1) 

eesti boju (2:0/2) 

 

eesti mies (1:1/0) 

erki nool (1:0/1) 

henkilö virosta (1:1/0) 

johannes ja kyllikki (1:0/1) 

ligori (1:0/1) 

ryssä (1:0/1) 

ulkomaalainen (1:0/1) 

veljet sisaret (1:0/1) 

vintiö (1:0/1) 

virokki (1:0/1) 

viru (1:1/0) 
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ystävät (1:0/1) 

 

Kokku 15 sõna, T 5 ja P 12. 

 

VENÄLÄINEN 

ryssä (42:23/19) 

venäläinen (5:5/0) 

venakko (4:1/3) 

hurri (2:0/2) 

 

ceepeeläinen (1:0/1) 

huora (1:0/1) 

veli-ligori (1:0/1) 

veli venäläinen (1:0/1) 

vihollinen (1:0/1) 

 

Kokku 9 sõna, T 3 ja P 8. 
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Lisa 8. Tartu vene koolinoorte sõnade ja väljendite indeks 
 

 1996 + 2001 + 2004 + 2007 
 2001 + 2004 + 2007 
 1996 + 2004 + 2007 
 1996 + 2001 + 2007 
 1996 + 2001 + 2004 
 2004 + 2007 
 2001 + 2007 
 2001 + 2004 
 1996 + 2007 
 1996 + 2004 
 1996 + 2001 
 2007 
 2004 
 2001 
 1996 
 

 

(a) vanus 

 

ДЕВОЧКА 

baba (39:29/10), babasa 

(3:3/0), babec (1:1/0), 

babka (1:1/0) 

čuviha (23:17/6), čeoviha 

(1:1/0), čuvačka (1:1/0), 

čuvyrla (1:1/0) 

tëlka (23:15/8), telka 

(5:2/3) 

čiksa (27:19/8) 

devka (16:12/4) 

devčonka (8:7/1), 

devčenka (2:2/0), 

devčënka (2:2/0) 

čika (9:8/1) 

koza (3:3/0), kaza (2:2/0) 

podruga (5:2/3) 

šmara (6:6/0) 

švabra (5:3/2) 

celka (4:3/1) 

devuška (4:3/1) 

suka (2:0/2), sučka (1:1/0), 

sučka krašenaja (1:0/1) 

fifa (3:3/0) 

gerla (1:0/1), gërla (1:0/1), 

girla (1:1/0) 

mokroščelka (2:0/2), 

mokroščëlka (1:0/1) 

naine (3:1/2) 

staruha (3:3/0) 

baby (1:0/1), beibi (1:1/0) 

ovca (2:2/0) 

klava (2:2/0) 

plika (2:2/0) 

tüdruk (2:1/1) 

 

biksa (1:0/1) 

caca (1:1/0) 

deuka (1:1/0) 

deviča (1:0/1) 

dubina (1:1/0) 

girlfriend (1:1/0) 

hot busty female (1:0/1) 

hovra (1:1/0) 

korova (1:1/0) 

kralja (1:1/0) 

kydla (1:0/1) 

lohanka (1:1/0) 

mjaso (1:0/1) 

ryba (1:1/0) 

samka (1:0/1) 

sterva (1:1/0) 

šiza (1:1/0) 

šljuha (1:1/0) 
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Kokku 59 sõna, T 46 ja P 27. 

 

МАЛЬЧИК, ПАРЕНЬ 

čuvak (37:23/14), čuvačëk 

(1:1/0) 

pacan (27:20/7), paca 

(1:0/1), pacik (1:0/1) 

paren´ (11:8/3), peren 

(2:2/0), parniša (1:1/0) 

mužik (6:3/3), mužlan 

(3:3/0) 

perec (6:3/3), perec-

gorjačij (1:0/1) 

čel (5:2/3) 

kozel (3:3/0) 

boy (1:1/0), boj (1:1/0) 

čmo (2:1/1) 

dude (2:0/2) 

hahal’ (1:1/0), hahol’ 

(1:1/0) 

kutt (2:1/1) 

los’ (2:2/0) 

molodoj čelovek (2:2/0) 

mudak (2:2/0) 

lapot’ (1:1/0), lapat’ 

(1:0/1) 

 

debil (1:1/0) 

fufik (1:1/0) 

idiot (1:1/0) 

keks (1:1/0) 

loh (1:1/0) 

malčik (1:1/0) 

mačo (1:1/0) 

mees (1:0/1) 

melkij (1:1/0) 

meloč (1:1/0) 

mèn (1:0/1) 

navorot (1:0/1) 

pahan (1:0/1) 

peig (1:1/0) 

pidar (1:1/0) 

plebej (1:1/0) 

poiss (1:0/1) 

raspizdjaj (1:1/0) 

tormoz (1:1/0) 

valenok (1:0/1) 

čika (1:1/0) 

 

Kokku 47 sõna, T 36 ja P 19. 

 

МАЛЕНЬКИЙ РЕБЁНОК 

soplja (11:9/2), sopljak 

(4:1/3), sapljak (1:0/1), 

soplivčik (1:1/0) 

meloč (14:11/3), meloč’ 

puzataja (1:1/0) 

pupsik (6:6/0), pups 

(4:3/1), pužik (1:1/0) 

malyš (10:7/3) 

maljavka (8:5/3), maljava 

(1:0/1) kõnek irooniline 

melkij (9:7/2) 

baby (2:2/0), bèbi (2:1/1), 

baubi (1:1/0), be-be-be 

(1:1/0), bejbik (1:1/0) 

ditja (4:2/2), ditë (2:2/0), 

malen’koe ditja (1:1/0) 

molokosos (6:5/1), 

malakasos (1:1/0) 

maloj (6:3/3) 

salaga (6:4/2) 

šibzik (3:1/2), šibzd 

(2:0/2), šybst (1:0/1) 

sosunok (4:4/0) 

pizdrik (3:3/0), 

minipizdrik (1:1/0) 

maloletka (3:0/3) 

šked (2:0/2), šket (1:0/1) = 

ee naga 

decl (1:1/0), dcl (1:1/0) 

kazjavka (1:0/1), kozjavka 

(1:1/0) 

korotyška (2:2/0) 

molodëž (2:0/2) 

sikiljavka (2:2/0) 

soska (2:1/1) 

spinogryz (2:2/0) 

šmon (2:0/2) 

špana (1:1/0), špana 

puzataja (1:1/0) 

tatt (2:2/0) 

 

dohlja (1:0/1) 
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gavnjuk (1:1/0) 

gudik (1:1/0) 

kljanča (1:1/0) 

koroed (1:0/1) 

lapočka (1:1/0) 

lapuh (1:0/1) 

little fucker (1:0/1) 

ljal’ka (1:1/0) 

malen’kij (1:1/0) 

meljuzga (1:0/1) 

molodoj (1:0/1) 

musik (1:1/0) 

nedorostok (1:1/0) 

newb (1:0/1) 

nytik (1:0/1) 

sos (1:0/1) 

zalupënok (1:1/0) 

čildren (1:1/0) 

ščjusènok (1:0/1) 

 

Kokku 67 sõna, T 47 ja P 34. 

 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА 

staruha (21:13/8), 

starperka (1:1/0), staruhilo 

(1:1/0), traruha (1:0/1) 

babka (5:4/1), babulja 

(4:2/2), baba (1:1/0), 

babul’ka (1:1/0), babusja 

(1:1/0), babuška (1:1/0) 

karga (7:4/3), korga 

(5:5/0), staraja karga 

(1:1/0) 

kljača (5:4/1), staraja 

kljača (1:1/0) 

perdun’ja staraja (3:1/2) 

plesen’ staraja (2:2/1), 

plesen’ (1:1/0) 

kljuška (2:1/1), staraja 

kljuška (1:1/0) 

 

ëbnutaja (1:1/0) 

pizden’ (1:1/0) 

razdolbajka (1:1/0) 

ruhljat’ (1:1/0) 

util’ (1:0/1) 

staraja gataperša (1:1/0) 

staraja hujnja (1:0/1) 

staraja pizda (1:1/0) 

staraja ved’ma (1:1/0) 

staraja vešalka (1:1/0) 

sučka (1:1/0) 

šalovka (1:0/1) 

vana vitt (1:1/0) 

 

Kokku 33 sõna, T 29 ja P 12. 

 

ЖЕНЩИНА 

baba (53:37/16), babasa 

(1:1/0), baben’ (1:0/1), 

babka (1:0/1) 

tëlka (14:8/6), telka 

(4:1/3) 

devuška (7:0/7) 

tetja (2:1/1), tëtja (1:1/0); 

tëtka (2:1/1) 

čuviha (4:3/1) 

košëlka (2:0/2), kašolka 

(1:1/0) 

koza (2:1/1) 

 

baranša (1:1/0) 

bljad’ (1:1/0) 

devka (1:0/1) 

girl (1:0/1) 

koraleva (1:1/0) 

kurva (1:1/0) 

madam (1:0/1) 

mokroščelka (1:0/1) 

sex (1:0/1) 

šalava (1:1/0) 

šljuha (1:1/0) 

šmara (1:0/1) 

toest’ uže ne devočka 

(1:0/1) 

čiksa (1:1/0) 
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Kokku 28 sõna, T 17 ja P 18. 

 

СТАРИК 

starik (34:24/10), 

starikan (9:5/4), 

starikaška (4:3/1) 

starpër (17:8/9), starper 

(4:3/1), starben’ (2:2/0), 

starpel’ (2:0/2), starped 

(1:0/1) 

ded (12:5/7), dedulja 

(5:4/1), deda (2:2/0), 

deduška (2:2/0) 

perdun (8:4/4), staryj 

perdun (7:3/4) 

hryč (6:3/3), hryšč (1:1/0), 

hryšč’ (1:0/1), staryj hryč’ 

(1:0/1) 

kostyl’ (5:4/1), kastyl’ 

(1:1/0) 

staryj pen’ (4:4/0), pen’ 

(1:1/0) 

truhljak (4:4/0), truhlja 

(1:1/0) 

hren (3:3/0), staryj hren 

(1:1/0) 

smarček (1:0/1), smorčëk 

(1:0/1), smarčok (1:0/1) 

hmyr’ (2:0/2) 

mandarin (2:2/0) 

mužik (2:2/0) 

požiloj (1:1/0), požiloj 

čelovek (1:1/0) 

predok (2:2/0) 

skrjaga (2:1/2) 

staryj huj (3:1/2) 

špentil’ (2:0/2) 

 

dinozavr (1:0/1) 

god like (1:0/1) 

imba (2:0/2) 

kaščej (1:1/0) 

kozloped (1:0/1) 

loh (1:1/0) 

mudak (1:1/0) 

old bag of bones (1:0/1) 

poperdjaj (1:0/1) 

prjanik (1:1/0) 

ruhljat’ (1:1/0) 

staryj (1:0/1) 

staryj kozël (1:0/1) 

suhar’ (1:1/0) 

čeljust’ vstavnaja (1:1/0) 

čuvak (1:1/0) 

vana munn (1:1/0) 

 

Kokku 54 sõna, T 38 ja P 30. 

 

МУЖЧИНА 

mužik (52:34/18), mužyk 

(2:1/1); mužlan (5:5/0), 

mužis (1:1/0) 

čuvak (18:10/8) 

djapan (5:5/0), djadja 

(2:2/0), djad’ka (1:1/0) 

čel (4:1/3) 

mudak (3:3/0) 

kent (2:1/1) 

kozël (1:0/1), kozel (1:1/0) 

los’ (2:2/0) 

man (2:0/2) 

mees (2:2/0) 

 

ambal (1:1/0) 

babnik (1:0/1) 

dibil (1:1/0) 

dude (1:0/1) 

fantik (1:0/1) 

gay (1:0/1) 

hahl’ (1:1/0) 

hlopec (1:1/0) 

hren (karandašnyj) (1:1/0) 

kačok (1:1/0) 

loh (1:1/0) 

perec (1:0/1) 

petuh (1:0/1) 

perdun (1:0/1) 

pizdun (1:1/0) 

šuher (1:1/0) 
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toest’ ne mal’čik (1:0/1) vzroslyj čelovek (1:0/1) 

 

Kokku 34 sõna, T 23 ja P 16. 

 

(b) välimus 

 

ТОЛСТЫЙ ЧЕЛОВЕК 

žirdjaj (25:17/8); žirnyj 

(13:11/2), nu ty i žirnyj 

(1:0/1), žirnyj mešok s 

gavnom (1:0/1), žirnyj 

pen’ (1:0/1), žirnyj 

ubljudok (1:0/1); žirtrest 

(2:2/0), žir-trest (1:0/1), 

žirtres (1:0/1), žir bom 

tress (1:1/0); žirotrjas 

(2:2/0), žirdos (1:1/0); 

žirnuška (2:2/0), žirik 

(1:1/0), žirnjaga (1:0/1), 

žirok (1:1/0) 

tolstjak (12:6/6), tolstyj 

(3:3/0), tolstuška (2:1/1), 

tolstuha (1:1/0) 

pončik (9:3/6), pončs 

(1:1/0), sladkij pončik 

(1:1/0) 

polnyj (6:4/2) 

bočka (4:3/1), pivnaja 

bočka (1:1/0) 

svin’ja (5:3/2) 

keks (3:0/3), keks puhlyj 

(1:0/1) 

kolobok (3:1/2), kolabok 

(1:0/1) 

bomba (3:2/1) 

fatass (1:0/1), fat man 

(1:0/1), fat mèn (1:0/1) 

kusok otbivnoj (1:1/0), 

otbivnaja (1:1/0) 

peps (1:1/0), péps (1:1/0) 

puhlyj (2:0/2) 

škaf (2:1/1) 

 

balerina (1:1/0) 

bekon (1:1/0) 

big tasty (1:0/1) 

bubble man (1:0/1) 

bublik (1:0/1) 

bugoj (1:1/0) 

celljulitnyj (1:1/0) 

Denis (1:0/1) 

korova (1:1/0) 

mjasokombinat (1:0/1) 

naduvnoj (1:0/1) 

paks (1:1/0) 

pereevšij (1:0/1) 

pljuška (1:1/0) 

pups (1:1/0) 

siga (1:1/0) 

žile (1:1/0) 

tjufjak (1:1/0) 

tuša (1:1/0) 

tüse inimene (1:1/0) 

uvalen’ (1:1/0) 

 

Kokku 62 sõna, T 41 ja P 32. 

 

БОЛЬШОЙ, СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

kačok (13:11/2), kačëk 

(4:3/1), kaček (3:1/2), 

kačmen (4:3/1) 

škaf (20:10/10) 

krutoj (10:7/3), krutizna 

(1:0/1) 

zdorovyj (11:5/6) 

mačo (6:5/1) 

bugaj (5:2/3) 

ambal (4:3/1) 

sil’hyj (4:4/0) 

ogromnyj (3:3/0) 

silač (3:3/0) 

vyšibala (3:2/1) 

bol’šoj (2:2/0) 

kaban (2:1/1) 

mister muskul (1:1/0), 

muskul (1:1/0) 

rel’sa (2:0/2) 

8x8 (2:0/2) 
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ahuehhyj (1:0/1) 

bodigard (1:1/0) 

bugar’ (1:0/1) 

gerakl (1:1/0) 

gerokakl (1:1/0) 

gromadnyj (3:3/0) 

gromila (1:0/1) 

imba (2:0/2) 

komod (1:1/0) 

krepkij (1:1/0) 

krepyš (1:1/0) 

massivnyj (1:0/1) 

mjaso (1:0/1) 

navorot (1:0/1) 

nevjabennyj (1:0/1) 

ofigennyj (1:1/0) 

zdorovjak (1:1/0) 

žlobina (1:0/1) 

tumba (1:0/1) 

tumbočka (1:1/0) 

 

Kokku 40 sõna, T 28 ja P 25. 

 

ХУДОЙ ЧЕЛОВЕК 

distrofik (15:13/2), 

distrofan (7:3/4) 

dohlyj (6:5/1), dohljak 

(6:5/1), dohlyj- dohel 

(1:0/1) 

glista (7:7/0), glist (4:3/1), 

glistopër (1:1/0) 

skelet (8:8/0), ske (1:1/0), 

skelet hodjačij (1:1/0), 

skelet na batarejkah 

(1:1/0), skilet (1:0/1) 

spička (11:8/3) 

toščij (9:6/3), toščak 

(1:1/0) 

palka (3:1/2), palka gavno 

mešat’ (3:3/0) 

šlang (6:4/2) 

hiljak (3:0/3), hilyj (2:2/0) 

hljupik (4:2/2) 

hudoščavyj (2:1/1), 

hudyška (1:1/0) 

koža da kosti (1:1/0), koža 

oblegaj kosti (1:1/0), odna 

koža da kosti (1:1/0) 

doska (2:2/0) 

sljuntjaj (2:2/0) 

strojnyj (2:1/1) 

 

cirkul’ (1:0/1) 

diginerat (1:0/1) 

dohmetik (1:1/0) 

dohodjaga (1:1/0) 

gnomish style (1:0/1) 

gus’ (1:0/1) 

gvozd’ (1:1/0) 

karandaš (1:0/1) 

kastrat (1:1/0) 

kostljavyj (1:1/0) 

mudila (1:0/1) 

nedopereevšij (1:0/1) 

peenike nagu puu (1:1/0) 

selëdka (1:1/0) 

slabak (1:0/1) 

stropilina (1:0/1) 

struh (1:1/0) 

supovoj nabor (1:0/1) 

šnurok (1:1/0) 

špala (1:1/0) 

švabra (1:1/0) 

zadročka (1:1/0) 

zamoryš (1:1/0) 

život prilip k 

pozvonočniku (1:1/0) 

vešalka (1:1/0) 

 

Kokku 55 sõna, T 42 ja P 25. 

 

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА 

karlik (26:13/13) 

korotyška (6:5/1), 

karatyška (5:4/1), 

karotyška (1:1/0); karatyš 

(1:1/0), korotyš (1:1/0); 

karotkij (1:0/1) 

melkij (14:10/4) 

gnom (7:2/5), gnome 

(1:0/1), gnomik (1:0/1) 

liliput (5:5/0) 
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metr s kepkoj (3:3/0), metr 

v pryžke (1:1/0) 

niskosrakij (1:1/0), nizkij 

(1:1/0), nizkoroslyj 

(1:1/0), nizkožopyj ( 

1:1/0) 

šibzik (3:3/0), šipzdik 

(1:1/0) 

dcl (2:2/0) decl (1:1/0) 

loh (3:1/2) 

meloč (3:3/0) 

hobbit (1:1/0), hobit 

(1:1/0) 

malen’kij (1:1/0), 

masen’kij (1:1/0) 

maloj (2:0/2) 

Vovočka (2:1/1) 

obrubok (2:2/0) 

pryšč’ (2:1/1) 

špendel (1:1/0), špend’del’ 

(1:1/0) 

 

degenerat (1:1/0) 

molokosos (1:1/0) 

nedorostok (1:1/0) 

noob (1:0/1) 

pigmej (1:0/1) 

pingvin (1:0/1) 

pizdrik (1:1/0) 

shorty (1:1/0) 

sikiljavka (1:1/0) 

smel’čak (1:0/1) 

soplja (1:1/0) 

šket (1:1/0) 

šnyr’ (1:0/1) 

šval’ (1:1/0) 

šut (1:0/1) 

tatt pea (1:1/0) 

trol’ (1:0/1) 

urod (1:1/0) 

v pupok dyšit (1:1/0) 

 

Kokku 53 sõna, T 42 ja P 19. 

 

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО РОСТА 

špala (22:11/11) 

dylda (21:18/3) 

dlinnyj (14:8/6), dlinnyj 

čelovek (1:1/0) 

šlang (8:7/1) 

stolb (8:7/1) 

palka (3:2/1), palka gavno 

meat’ (1:1/0) 

žiraf (4:3/1) 

gigant (2:1/1), gigant 

mysli (1:1/0) 

kolonča (2:2/0), kalanča 

(1:1/0) 

pererostok (3:2/1) 

ambal (2:0/2) 

djadja Stëpa (2:1/1) 

dva metra (2:0/1) 

dydla (2:1/1) 

model’ (2:2/0) 

ogloblja (2:2/0) 

soloma (1:1/0), solomena 

(1:0/1) 

škaf (2:2/0) 

šnurok (2:2/0) 

švabra (2:1/1) 

žerdina (2:2/0) 

velikan (2:2/0) 

 

banan (1:1/0) 

big as hell (1:0/1) 

dubovoj (1:0/1) 

glista (1:1/0) 

gvozd’ (1:0/1) 

JORDAN (1:1/0) 

kolonna (1:0/1) 

nasos (1:1/0) 

puzyr’ (1:0/1) 

saranča (1:0/1) 

sosis’ka (1:1/0) 

šlagbaum (1:1/0) 

straus (1:0/1) 

žlob (1:0/1) 

vešelka (1:1/0) 

vysokij (1:1/0) 

vysotka (1:1/0) 

 

Kokku 44 sõna, T 33 ja P 23. 
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СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК 

hilyj (19:11/8), hiljak 

(6:3/3), hil’njak (1:1/0) 

slabak (26:17/9) 

dohlyj (12:7/5), dohljak 

(6:4/2), dohlja (1:0/1) 

hljupik (3:3/0), hljup 

(1:1/0) 

sopljak (4:3/1) 

truhljak (4:4/0) 

tuhlyj (3:1/2), tuhljak 

(1:1/0) 

mudak (3:1/2) 

ščenok (2:0/2), šenok 

(1:0/1) 

noob (2:0/2) 

sljuntjaj (2:2/0) 

 

distrofan (1:0/1) 

dohodjaga (1:0/1) 

fantik (1:1/0) 

gus’ (1:1/0) 

hronik (1:0/1) 

kon’ pedal’nyj (1:0/1) 

mërtvyj (1:1/0) 

mohnatyj (1:1/0) 

mudazvon (1:1/0) 

nemoščnyj (1:0/1) 

+o slabost’ju (1:1/0) 

sosunok (1:1/0) 

strahopizduščij (1:0/1) 

zubrila (1:1/0) 

tëlka (1:0/1) 

tjufjak (1:1/0) 

trjapka (1:1/0) 

toščij (1:1/0) 

trus (1:1/0) 

čmošnik (1:1/0) 

čumka (1:0/1) 

 

Kokku 39 sõna, T 27 ja P 20. 

 

(c) vaimsed võimed 

 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК 

tupoj (19:15/4), tupica 

(8:7/1), tupak (3:1/2), 

tuporylyj (2:1/1), tupiz 

(1:1/0), tupoj čelovek 

(1:1/0) 

dibil (14:9/5), debil 

(4:3/1) 

loh (11:4/7), lohan (2:0/2) 

durak (10:6/4) 

daun (8:8/0), “dawn” 

(1:0/1) 

tormoz (8:6/2), tormaz 

(1:0/1) 

dolboëb (5:2/3), dolbaeby 

(1:1/0), dolboeb (1:1/0), 

kusok dolboeba (1:1/0) 

pridurok (8:5/3) 

idiot (6:4/2) 

blondin (3:3/0), blondinka 

(2:2/0) 

los’ (5:3/2) 

mudak (4:2/2), mudila 

(1:1/0) 

kritin (4:2/2) 

otmorozok (4:1/3) 

pen’ (3:3/0) 

lol (1:1/0), loll (1:1/0) 

lošara (2:2/0) 

ovca (1:1/0), ovečka 

(1:1/0) 

 

baran (1:0/1) 

bezmozglyj (1:1/0) 

dolben’ (1:1/0) 

fufyl’ (1:1/0) 

huj moržovyj (1:0/1) 

kadr (1:0/1) 

levyj (1:0/1) 

Manja (1:1/0) 

ne umnyj (1:0/1) 

noob (1:0/1) 

obdolbyš’ (1:0/1) 

otstalyj (1:0/1) 

stopër (1:0/1) 

sven (1:0/1) 

ušedšij (1:0/1) 

šlang (1:1/0) 

zetard (1:0/1) 

čmyr’ (1:0/1) 
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Kokku 52 sõna, T 38 ja P 32. 

 

СКУЧНЫЙ, ПРОТИВНЫЙ, ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК (CИТУАЦИЯ) 

tuhlyj (11:6/5), tuhlyj 

(2:2/0); tuhlo (3:3/0); 

tuhljak (1:1/0) 

dibil’nyj (4:3/1), debil’nyj 

(1:1/0); debil (2:2/0) 

huëvyj (5:5/0), huevyj 

(1:0/1); hujnja (1:0/1) 

mudila (3:3/0), mudak 

(2:0/2); mudlivyj (1:1/0) 

otstoj (3:2/1); otstojnyj 

(3:1/2) 

zadrot (6:6/0) 

fuflovo (2:2/0); fufel 

(1:0/1), fufil (1:0/1) 

loh (4:1/3) 

neinteresnyj (3:3/0), ne 

interesnyj (1:0/1) 

zanuda (4:4/0) 

ëbnutyj (1:0/1), ë…nutyj 

(1:1/0); ebanat (1:1/0) 

čmo (2:1/1), čmošnik 

(1:1/0), čmyr’ (1:1/0) 

hernja (3:3/0) 

prativno (1:1/0), protivno 

(1:1/0); protivnyj (1:1/0) 

tupoj (3:3/0) 

urod (3:2/1) 

ffs (2:0/2) 

govënnyj (2:0/2) 

hrenovyj (2:0/2) 

igav (2:2/0) 

merzkij (2:1/1) 

skuka (1:1/0); skučno 

(1:1/0) 

upyr’ (2:2/0) 

ušlenok (2:2/0) 

 

 

ahtungskij (1:0/1) 

batanik (1:1/0) 

bred (1:1/0) 

deginerat (1:1/0) 

der’mo (1:1/0) 

dolbanutyj (1:1/0)  

fu (1:1/0) 

gadkij (1:1/0) 

gavnjuk (1:1/0) 

gno (1:1/0) 

goljakovyj (1:0/1) 

idiotskij (1:1/0) 

kislo (1:1/0) 

kozël (1:1/0) 

laborant (1:1/0) 

loll (1:1/0) 

lošara (1:1/0) 

mimo čuvak (1:0/1) 

murnja (1:1/0) 

mutnyj (1:0/1) 

ne pizdatyj (1:0/1) 

ne tru (1:0/1) 

nudnyj (1:1/0) 

ot”ezžennyj (1:0/1) 

pedik (1:0/1) 

pidar (1:1/0) 

porašno (1:1/0) 

pridurok (1:1/0) 

skukota (1:1/0) 

smurnoj (1:0/1) 

tormoznutyj (1:1/0) 

šizanutyj (1:1/0) 

ubityj čel (1:1/0) 

ubljudok (1:1/0) 

utomitel’nyj (1:0/1) 

užasno (1:1/0) 

vafljuj (1:0/1) 

zasranec (1:1/0) 

zubrila (1:1/0) 

:S (1:0/1) 

 

Kokku 84 sõna, T 62 ja P 30. 

 

ЗДОРОВО, КЛАСНО, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

zaebis’ (20:10/10), 

zajabis’ (5:3/2), za…bis’ 

(1:1/0), zaipis’ (1:1/0); zbz 

(6:5/1), zbz (2:0/2) 

pizdato (22:12/10), 

p…dato (1:1/0), pizdatyj 

(1:1/0) 
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klëvo (19:14/5), klevo 

(3:1/2), kleva (1:1/0) 

kruto (21:16/5), kruta 

(1:1/0) 

ohuenno (8:5/3), ahuenno 

(3:0/3), oh*enno (1:1/0); 

ohuitel’no (4:4/0), 

oh…itel’no (1:1/0); 

aaahuet’ (1:0/1) 

klassno (12:12/0), klasno 

(3:2/1), klass (2:2/0), klas 

(1:0/1) 

prikol’no (14:10/4) 

super (10:10/0) 

zašibis’ (7:6/1) 

ofigenno (6:5/1) 

ništjak (4:2/2) 

obaldenno (2:2/0), 

obaldet’ (1:1/0) 

ohrenenno (2:2/0), 

ahrenenno (1:1/0) 

otlično (3:2/1) 

zdorovo (3:3/0) 

kalbasno (1:1/0), kolbasno 

(1:1/0) 

prekrasno (2:2/0) 

otpad (2:1/1) 

stëbno (2:2/0) 

zybo (1:1/0), zybska 

(1:1/0) 

čëtko (2:1/1) 

 

antiplačevno (1:1/0) 

cenno (1:1/0) 

cool! (1:1/0) 

imba (1:0/1) 

,,Jes!” (1:1/0) 

kajf (1:1/0) 

lahe (1:1/0) 

pëtlo (1:0/1) 

respect (1:1/0) 

šibanuto (1:1/0) 

šik (1:1/0) 

tru (1:1/0) 

voopče (1:1/0) 

v šokolade (1:0/1) 

 

Kokku 56 sõna, T 50 ja P 23. 

 

(d) tegevusala ja käitumine 

 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 

pank (16:13/3), panki 

(7:5/2), pan (1:0/1), punk 

(1:1/0) 

skinhedy (9:6/3), skinhèdy 

(1:1/0); skiny (6:5/1) 

èmo (9:6/3), emo (3:2/1), 

èmo-kidy (1:1/0) 

metalist (2:2/0), metalisty 

(2:2/0), metallist (2:2/0), 

metolist (1:0/1), metallisty 

(1:1/0); metaljuga (3:1/2), 

metalljugi (1:1/0) 

repery (4:4/0), reper 

(2:1/1), reppery (2:2/0), 

rejper (1:1/0), rejpery-

dibily (1:0/1), repak 

(1:0/1), repper (1:1/0) 

molodëž’ (3:2/1), 

molodnjak (3:3/0), 

molodež (2:2/0), molodëž 

(2:2/0), molodye (1:0/1) 

roker (6:5/1), rokery 

(2:2/0), rokkery (1:1/0) 

hippi (4:4/0), hipari 

(2:1/1), hipar’ (1:0/1), hipi 

(1:1/0) 

goty (6:5/1), gott (1:1/0) 

neformaly (2:2/0), 

neformat (1:1/0), 

niformaly (1:1/0) 

alkaš (2:2/0), alkaši (1:0/1) 

bajkery (2:2/0), bajker 

(1:1/0) 

break (1:1/0), brejker 

(1:1/0), brejkiry (1:1/0) 

depešisty (3:3/0) 

kalbasa (1:0/1), kolbasa 

(1:0/1), kolbosa (1:1/0) 

kurady (3:3/0) 

nacisty (3:2/1) 

nigery (2:2/0), niger 

(1:1/0) 

glamur (1:1/0), glamurnye 

(1:1/0) 

goluboj (2:0/2) 
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hip-hop (1:1/0), hip-

hopyry (1:1/0) 

nenormal’nye (1:1/0), 

nenormal’nyj (1:1/0) 

tinejdžery (2:0/2) 

 

boss (1:1/0) 

dibily (1:1/0) 

dolbaëby (1:0/1) 

facking retard’s (1:0/1) 

fašisty (1:1/0) 

gays (1:0/1) 

guru (1:1/0) 

haiper (1:1/0) 

haker (1:1/0) 

Klava (1:1/0) 

kommunisty (1:1/0) 

kozly (1:1/0) 

krutye (1:0/1) 

naturaly (1:0/1) 

obez’janki (1:0/1) 

otbrosy obščestva (1:1/0) 

pilotnik (1:0/1) 

po p’jane vse koreši 

(1:0/1) 

rebjata (1:1/0) 

rejver (1:1/0) 

stiljaga (1:0/1) 

šljuška (1:1/0) 

toty (1:1/0) 

cygane (1:1/0) 

čely (1:1/0) 

čiks (1:1/0) 

čuvačelly (1:0/1) 

 

Kokku 91 sõna, T 70 ja P 34. 

 

ПОЛИЦИЯ 

menty (60:40/20), ment 

(5:4/1), manty (1:1/0), 

mentova (1:1/0), mentovka 

(1:1/0), ment poganyj 

(1:0/1), ment (vonjučij) 

(1:1/0), menty-kozly 

(1:1/0), ment’ (1:0/1), 

minty (1:1/0), mendid 

(1:1/0) 

musora (28:14/14), 

musor (6:2/4), musara 

(2:1/1), mussara (1:1/0) 

legavye (13:10/3), legavyj 

(2:1/1), legaši (1:1/0), 

legavy urod (0/1), ligavye 

(1:1/0) 

rogatye (9:7/2), roga 

(1:1/0), rogatye svoloči 

(1:1/0) 

kopy (8:1/7), kop (1:1/0) 

kozly (8:5/3), kazly (1:0/1) 

faraony (5:3/2), faraon 

(2:1/1) 

urody (2:1/1) 

 

 

palevo (2:1/1) 

politsei (1:1/0) poLITSei 

(1:0/1) policaj (1:1/0) 

dorokeši (1:1/0) 

fašiki (1:0/1) 

gms (administratos, guild 

masters) (1:0/1) 

golubye (1:1/0) 

huesosy (1:1/0) 

juhan (1:0/1) 

kislotniki (1:0/1) 

lošary (1:1/0) 

suki (1:1/0) 

uëbki (1:0/1) 

učëbki (1:1/0) 

šnury (1:1/0) 

šnyri (1:1/0) 

čmyri (1:1/0) 

 

Kokku 48 sõna, T 38 ja P 23. 
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ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПЬЯНИЦА 

alkaš (49:33/16), alkaš’ 

(4:1/3), alkašnja (2:2/0), 

alkač (2:0/2) 

buhar’ (14:5/9), buharik 

(12:7/5), buhoj (7:3/4), 

buhal’ščik (2:2/0), buhalik 

(1:0/1), buhdrik (1:0/1), 

buhlo(1:1/0) 

alkogolik (9:6/3), 

alkagolik (1:1/0) 

alkanaft (6:4/2), alkonaft 

(3:2/1), alakanaftik 

(1:1/0), alaknavt (1:0/1), 

alkonavt (1:0/1) 

propituha (2:2/0), propoica 

(1:1/0) 

p’jančuga (2:2/0) 

sinjak (2:0/2) 

svin’ja (2:2/0) 

zabuldyga (2:2/0) 

uborščik (1:0/1), ubor’ščik 

(1:0/1) 

 

bryga (1:1/0) 

hanyga (1:1/0) 

lodyr’(1:1/0) 

nažravšijsja (1:1/0) 

obkolbašehyj (1:0/1) 

orbit (1:1/0) 

pidrila (1:1/0) 

poterjannyj čelovek 

(1:0/1) 

siga (1:1/0) 

tipsy man (1:0/1) 

vkurenyj (1:0/1) 

 

Kokku 36 sõna, T 25 ja P 20. 

 

НАРКОМАН 

narik (50:32/18), narkoša 

(2:1/1), narko (1:1/0) 

torč (8:4/4), torčok (2:0/2), 

torč’ (1:0/1) 

debil (2:0/2) 

ebar’ (2:0/2) 

 

končennyj (1:0/1) 

loh (1:1/0) 

obdolbyš (1:1/0) 

probityj narik (1:1/0) 

re you sick (1:0/1) 

šerëk (1:0/1) 

šnyr’ (1:0/1) 

zavisimyj (1:1/0) 

vovočka (1:1/0) 

ušlënok (1:0/1) 

urod (1:1/0) 

 

Kokku 19 sõna, T 10 ja P 12. 

 

УЧИТЕЛЬ 

učilka (46:31/15), učila 

(25:15/10) 

õpetaja (2:2/0), õps (1:1/0) 

debilka (2:2/0) 

lekar’ (2:0/2) 

prepod (2:1/1) 

raspinalka (2:0/2) 

 

cirkul’ (1:1/0) 

dolboëb (1:0/1) 

haldej (1:0/1) 

himička (1:1/0) 

klassuha (1:1/0) 

kolba (1:1/0) 

kryll’ (1:0/1) 

mozgoëb (1:1/0) 

mudak (1:0/1) 

mudila (1:1/0) 

mučitel’ (1:0/1) 

presmykajuščeesja (1:0/1) 

sm (school master) (1:0/1) 

svoloč (1:1/0) 

šizilka (1:1/0) 

šmonjara (1:0/1) 

tartila (1:0/1) 

tumbočka (1:1/0) 

zladej (1:1/0) 
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Kokku 27 sõna, T 16 ja P 14. 

 

ДИРЕКТОР 

dirik (29:20/9), direk 

(4:1/3); direktrisa (3:3/0), 

direktriska (1:0/1); dira 

(2:2/0), dir (1:1/0), dirja 

(1:1/0); dire (1:1/0) 

dura (1:0/1), durak (1:1/0) 

karandaš (1:0/1), 

karandaš’ (1:0/1) 

kazël (1:1/0), kozël (1:1/0) 

krysa (2:1/1) 

loh (2:1/1), lošok (1:0/1) 

šef (2:1/1) 

 

car’ (1:1/0) 

gavnjuk (1:1/0) 

gitler (1:1/0) 

glavar’ (1:0/1) 

glavnyj (1:1/0) 

golova (1:1/0) 

kabel’ (1:1/0) 

nišpan (1:1/0) 

nadziratel’ (1:0/1) 

pen’ (1:0/1) 

pidar (1:1/0) 

pastuh (1:0/1) 

selëdka (1:0/1) 

suka (1:1/0) 

šišak (1:1/0) 

šuher (1:1/0) 

žen’ka (1:0/1) 

tm (teacher master) (1:0/1) 

V.I.P. (1:0/1) 

čel. (1:0/1) 

 

Kokku 38 sõna, T 24 ja P 19. 

 

(e) isikutevahelised suhted 

 

ПАПА 

batja (49:26/23), bat’ka 

(3:0/3), banja (1:1/0), 

batjanja (1:1/0) 

papaša (12:10/2), papik 

(6:5/1), papa (2:2/0), 

papanja (2:2/0), papon 

(2:0/2), pa (1:1/0), pahan 

(1:0/1), pap (1:1/0), papka 

(1:0/1), pappo (1:1/0), 

paps (1:1/0), papulja 

(1:1/0), papusja (1:1/0) 

otec (21:10/11) 

baton (14:8/6) 

šnurok (8:7/1) 

predok (5:3/2), predki 

(1:1/0) 

bašmak (2:1/2), bašnak 

(1:1/0) 

batinok (1:0/1), botinok 

(1:0/1) 

staryj (1:1/0), staryj kozel 

(1:1/0) 

šnyr’ (2:2/0) 

 

bank (1:1/0) 

batrak (1:1/0) 

home master (1:1/0) 

hrapik (1:1/0) 

huj martovyj (1:0/1) 

imba (1:0/1) 

issi (1:1/0) 

kotak (1:1/0) 

peder (1:0/1) 

pupsik (1:1/0) 

rodoki (1:1/0) 

čerep (1:1/0) 

čuvak (1:1/0) 

 

Kokku 42 sõna, T 33 ja P 17. 
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МАМА 

matuha (24:14/10) 

mat’ (14:7/7) 

mamka (12:8/4) 

mama (11:6/5) 

mamaša (9:8/1) 

mamočka (6:6/0) 

mamulja (5:5/0) 

mamon (4:1/3) 

matuška (3:2/1) 

ma (2:1/1) 

mam (2:2/0) 

maman (2:1/1) 

mamanja (2:2/0) 

mamsik (2:2/0) 

predki (1:1/0), predok 

(1:1/0) 

 

coocking master (1:0/1) 

košara (1:1/0) 

mabuha (1:1/0) 

maman’ (1:0/1) 

mamaška (1:1/0) 

mamik (1:1/0) 

mammo (1:1/0) 

mamuha (1:1/0) 

mamul’ka (1:1/0) 

mamča (1:1/0) 

maten’ (1:0/1) 

matil’da (1:1/0) 

matka (1:1/0) 

matura (1:1/0) 

matusja (1:1/0) 

mus’ka (1:1/0) 

muta (1:0/1) 

šnurok (1:1/0) 

vrat’ (1:0/1) 

 

Kokku 35 sõna, T 30 ja P 14. 

 

ПОДРУГА 

baba (14:11/3), babsa 

(1:0/1) 

devuška (9:8/1) 

girlfriend (3:1/2), girl 

friend (2:0/2) 

ovca (4:4/0) 

šalava (4:2/2) 

čiksa (4:2/2) 

frend (2:2/0), friend 

(1:1/0) 

podružka (2:2/0), podruga 

(1:0/1) 

tëlka (2:1/1), telka (1:0/1) 

bljad’ (2:1/1) 

devka (2:2/0) 

devčënka (2:1/1) 

kurica (2:0/2) 

čuvačka (1:1/0), čuviha 

(1:0/1) 

 

družišče (1:1/0) 

dura (1:1/0) 

ego baba (1:0/1) 

korifanka (1:1/0) 

ljubimaja (1:1/0) 

mordobojka (1:1/0) 

musička (1:1/0) 

naparnica (1:1/0) 

nenagljadnaja (1:1/0) 

pelotka (1:0/1) 

sestrëna (1:1/0) 

sis (1:1/0) 

sõps (1:1/0) 

šljuha (1:1/0) 

zajac (1:1/0) 

znakomaja (1:0/1) 

 

Kokku 36 sõna, T 27 ja P 17. 

 

ДРУГ 

drugan (9:4/5), družban 

(8:5/3), družišče (1:1/0) 

koreš (12:3/9), korefan 

(2:1/1), koriš (2:0/2), 

koriš’ (2:2/0) 

paren’ (18:18/0) 

bratan (7:4/3), brat (2:0/2), 

bratuha (2:0/2), bro 

(2:1/1), bratok (1:0/1) 
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bojfrend (2:2/0), boyfriend 

(2:2/0), boj-friend (1:0/1), 

boj orrend (1:1/0) 

čuvak (4:4/0) 

hahal’ (3:3/0) 

parniša (2:2/0) 

frend (1:0/1), friend 

(1:1/0) 

tovarišč (2:0/2) 

 

dog (1:0/1) 

dude (1:0/1) 

ëbar’ (1:1/0) 

fatella (1:0/1) 

gom (1:0/1) 

kamrad (1:0/1) 

kotik (1:1/0) 

milyj (1:1/0) 

moj (1:1/0) 

naparnik (1:1/0) 

ovec (1:1/0) 

pacan (1:1/0) 

pidaras (1:1/0) 

prijatel (1:0/1) 

pupsik (1:1/0) 

svoj čel (1:0/1) 

sõps (1:1/0) 

zajka (1:1/0) 

uhar’ (1:1/0) 

 

Kokku 42 sõna, T 28 ja P 20. 

 

(ПРОСТО) ДРУГ 

drugan (16:14/2), družban 

(10:6/4) 

koreš (11:4/7), koriš 

(4:3/1), koreš’ (1:0/1), 

koriš’ (1:1/0) 

bratan (6:4/2), brat 

(1:0/1), bro (1:1/0) 

tovarišč (3:1/2), tov. 

(1:1/0) 

boy-friend (2:2/0) 

dude (2:0/2) 

karifan (1:0/1), korifan 

(1:1/0) 

čuvak (2:2/0) 

 

druganello (1:0/1) 

durak (1:0/1) 

hmyr’ (1:1/0) 

kruša (1:0/1) 

major (1:1/0) 

nadëžnyj čelovek (1:1/0) 

otec (1:1/0) 

paren’ (1:1/0) 

slamščik (1:0/1) 

sõber (1:1/0) 

čeburaška (1:1/0) 

 

Kokku 27 sõna, T 19 ja P 14. 

 

(f) rahvuskuuluvus 

 

ЭСТОНЕЦ, ЭСТОНКА 

kurad (21:13/8), kurat 

(13:8/5), kurady (9:9/0), 

kuradõ (1:1/0) 

čuhna (20:13/7), čuhny 

(1:1/0); čuhonec (16:12/4); 

čuhamor (1:0/1), čušmarec 

(1:0/1) 

talap (17:10/7), talapy 

(3:3/0), talaponec (1:0/1), 

talo (1:0/1), toloponec 

(1:1/0) 

èst (9:8/1), est (1:1/0), èsty 

(1:1/0); èstoha (1:0/1), 

èstohi (1:1/0), ètoha 

(1:0/1); eestlane (2:1/1) 

tormoz (11:4/7), tormaz 

(3:3/0) 

ryba (10:7/3) 

kurabes (4:4/0) 

dolbaëb (2:0/2), dolbaeby 

(1:1/0) 

fuflyžnik (2:0/2) 
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loh (1:0/1), lohanutyj 

(1:0/1) 

pidary (1:1/0), pidr (1:0/1) 

tuzemec (2:1/1) 

čurka (2:0/2) čuvak (2:2/0) 

 

aborigen (1:1/0) 

debil (1:0/1) degenerat 

(1:0/1) 

guron (1:0/1) 

hačik (1:0/1) 

hohol (1:1/0) 

kambola (1:0/1) 

kozly (1:1/0) 

krest’janin (1:0/1) 

mudak (1:1/0) 

ot morozok (1:0/1) 

otčipensy (1:1/0) 

plibej (1:0/1) 

stop kran (1:0/1) 

suki (1:1/0) 

švab (1:0/1) 

žuk (1:1/0) 

tupoj (1:1/0) 

urod (1:1/0) 

veiko (1:1/0) 

čahonec (1:1/0) 

čmo-bezmozgloe (1:0/1) 

čuvyrlo (1:1/0) 

 

Kokku 58 sõna, T 35 ja P 33. 

 

ФИНН, ФИНКА 

fin (3:2/1), finn (1:0/1); 

finik (3:1/2) 

suomec (2:2/0); soome 

poika (1:1/0), soome pojka 

(1:1/0), suomi pojka 

(1:0/1); soomlane (1:1/0) 

los’ (5:4/1) 

čuhonec (4:2/2), čuhna 

(1:1/0) 

tupoj (3:1/2) 

kurva (1:1/0), kurva 

(1:1/0) 

noob (2:0/2) 

čurka (2:0/1) 

 

otčipency (1:1/0) 

pyder (1:1/0) 

razvodnaja lavka (1:0/1) 

tormoz (1:1/0) 

urod (1:1/0) 

 

Kokku 21 sõna, T 16 ja P 10. 
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Lisa 9. Lühendid 
 

arg = argikeelne 

ee = eesti keeles 

halv = halvustav 

ing = inglise keels 

jms = ja muu sama 

jpt = ja palju teisi 

kõnek = kõnekeelne 

lad = ladina keels 

lastek = lastekeelne 

madalk = madalkeelne 

murd = murdeline 

neutr = neutraalne 

nt = näiteks 

rts = rootsi keeles 

sh = sealhulgas 

sks = saksa keeles 

sl = släng 

sm = soome keels 

st = see tähendab 

zool = zooloogiline 

vn = vene keeles 

vm = või muu 

vms = või muu sama 

vrd = võrdle 

vt = vaata 

vulg = vulgaarne 

ühissl = ühissläng 

ülek = ülekantud tähenduses 


