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e SISSEJUHATUS.

Käesolevas töös on vaadeldud soome slängisõnadest arusaa

mist ja nende kasutamist Eesti NSV koolinoorte hulgas.

Leksikaalne materjal (600 sõna, millest on valitud 217 

enmlevinumat) on kogutud vestlustest: töö autor on töötanud 

aasta "Inturisti" giidina ning kirjalikest tekstidest: ajakir

jadest "Anna", "Apu", "Hymy", "Nykyposti", "Suosikki". Kolme 

aasta jooksul on küsitletud 2500 noort, nendest 2000 Tallinna 

koolide õpilast. Ühiselt on loetud Soome ajakirju ja jälgitud 

televisiooni- ning raadiosaateid.

Õpilased on paralleelselt näinud ja kuulnud teksti. Mõle

mal juhul on palutud 1) kirja panna voi öelda sõna tähendus 

(täpsustamata, kas sõna on slängis voi kirjakeeles), 2) mitte 

konsulteerida omavahel, 5) kasutamise korral lisada vastav 

märge.

Vajaduse puhul on selgitatud slängi olemust, rõhutatud, 

et töö ei ole hindeline ning kirjutada voit) ka rumalaid sõnu.

Suulise küsitluse eeliseks oli kontakt vestluspartnerite)- 

ga, kuid kirjalik meetod osutus efektiivsemaks, sest

1) oli võimalus rahulikult otsustada sõna tähenduse ule,

2) vähenes konsulteerimisvõimalus,

3) lühema aja jooksul sai kontrollida rohkem sõnu,

4) osa võis võtta üle 5 inimese (suulise vastamise puhul 

kee optimaalne suurus, et ei kaoks kontakt).

Parema ülevaate saamiseks on uuritud ENSV TA KKI murdesek

toris R. Maose, T. Tendari, V. Kalamehe j.t. slängikogusid. 

Tutvutud on M. Vatsari diplomitööga ning selekteeritud sealt 
---- —

M.Vatsar "Fannismid Tallinna noorte keelekasutuses”, 
TRÜ soome-ugri keelte kateeder



soome siingi kuuluvad sõnad.
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Sõnastiku kasutamise jmhend.

Vasakul on nummerdatud, soome slängisõna. Paremal 

on sõna tahendus(ed) ja näitelause ning selle eesti1 keel

ne tõlge. Soomelkeelse lause taga ka lause autor( sulgudes)

A A ov ••

Kui sõna on laensõna, siis /álla sulgudesse margitud 

sõna päritolu.

Näiteks: bisnes - äritegevus,muuk, ost.

Ei oo mitään bisnestä (KoKo) - 

pole mingit ari.

Ladendid.

II.s. Nykyslsngin sanakirja.

T. Tõnu Tender.

V. Soome televisioon.

V, Mai Vatsar.



Sõnastik

1. Oivo

2» akka

3. aska

4. babybeibi

5• biisi ~ piisi

6. "bisnes

7. Boifriendi

8. bonjata

9» bossi

10. breikki

11# breivl

- 1) tarkpea,nutikas, tark. Silla* on aivoo- 
see on tarkpea. 2) haiv. rumal,idioot. 
Pidä naamas kiinni,aivo ole vait rumal’.
3) Ottaa aivoon'vihastuda’

- 1) tütarlaps, naine abikaasa,pruut.
Iski hyvän akan ‘sai hea naise*.
2) kaardimängus® emand.

- asja. Hei,mullon askaa J Hei, mul on 
asja!

- 1) beebi 2) tütarlaps, kallike. Beibi, 
tuu bailaan: Tüdruk tule tantsima! (boby

- muusikapala,laul. Tein pari levija, 
muin biisejäni tegin paar plaati, 
müüsin oma laule (Zingl. piece).

- äritegevus,müük,ost. Ei oo mitään bisnes
tä (KK.) pole mingit äri.(ingl. business)

- peigmees.Ma meen mun bolfriendin kanssa 
(NS.) * ma lähen oma peigmehega1
(2 ingl, boy friend).

- aru saada,moista. Kuinka bongasit sen 
komman?(Tervitiainen) Kuidas 'asjast 
aru said ?‘(Z ven» ponjat).

- ülemus. Kuka on täällä bossi? Kes on 
siin boss? ( £ ingl. bos).

- 1) katkestus, paus. Ohjelmana tuli pieni 
breikki(KK.) ‘programmi tuli väike kat
kestus. 2) teatud tantsustiil
( Z ingl, break).

- kiri. Odottelen breiveja yli 13-vuoti- 
aita kundeilta ja likoilta( ANNA/86) 

‘ootan kirju üle 13-aastastelt poistelt1 
ja tüdrukutelt. (Zrts. brev).



12. bunkkeri - küte,nafta,bensiin. Ottaa bunkkeria- 
tankida (rts; ingl, bunker).

13. butika butikka butilka ~butilkka
- viinapudel, pudel (Z ven. but^lka).

14, bändi - ansambel. Nyt bändi on jo löytänyt takai
sin tyylinsä(ANNA/86) - ansambel on nü“d

oma stiili tagasi leidnud5 (£ ingl, 
bánd).

15. dallata ~dalsia - käia, jalutada,astuda. Me dallaillaan 
täällä Utsijoki City Kaiuilla (ANNA/86)

i A „ i
ma kõnnime siin Utsijoe tabavatel.

16, gebiili(halv. ) - rumal, lihtsameelne, hull, jätka on

17. deelata

18. siggari

19. diileri

20. di Ile

21. dänsing
22. eka

23. elpee vt.
24. eukko

25. -faija
26. fani

ihan debiili - poiss on täitsa rumal. 
+aatp.. ••

- jagada. Deela/urkat- jagame rahad ara
( Z rts. dela)o
- mingi muusika innukas pooldaja,fanaatik. 
Jazzdiggari dzassiaustaja (Zrts. slg 
diggare).
- 1) narkootikumide (tänaval) müüja

2) kaardimängus jagaja (Zinglo dealer)» 
- (halv.) rumal, loll. Sa oot ihan dilié 
(N. S) sa oled täitsa loll( rts. dillig). 
- tantsuõhtu,disko (Zinglo dancing)» 
- esimene. Olin paikalla ekana (N, S)

olin esimesena kohal.
älppari

- naine,kindel pruut, tüdruk,abielunaine. 
Kaksi eukkoa antoi ... nipistellä taka- 
muksiaan(N.S) = kaks tüdrukut lasid .... 
napistada oma tagumik k e*.

- isa(rts. far,fader, slg. faija).
- fanaatik, kuulsuse imetleja. Beatles

iani aina ollut oon (HS/87) - olen ikka 
olnud "Beatelsite" imetleja ingl. fan).

27. -fantastinen ^fantsu - tore,vahva, uskumatu. Fantastinen 
hyvä lefta(HELP/ZS )- uskumatult hea film



ja, fututantsu pooldajat.

28» farkut - teksased. Merkkif arkut (APU/86) firma- 
teksased. ( vede rts. farmare , ingle farméra)

29. fasadi - nägu. Ma en tykka sun fasadtstas(N«3)
• •• 1
mulle ei meeldi su nagu.

30. f au - üllatushuud (vrd. e. oi, voi).
31» fiilinki,Fiilis - (positiivne) tunne,hea tuju. Musassa 

oli fulista(N. 3.) -muusikas oli tunnet»
32» Fütsari - ajakirja voi ajalehe (Zingl» feature)»
33. Miksata - organiseerida, hankida,korda teha.

Se fiksas mulle kaikki paput(NtS.)
‘ta hankis mulle kõik rahad'. (Zingl.fix, 
rts. fiza).

34. Fiksu - meeldiv,tore,mõnus,mõistiik,arukas,vahva, 
õnnestunud» Fiksu jätkä(N.S. ) ’ tore poissi

35. Fillari - 1) jalgratas.Menkäan fillarilla 'lähe
me jalgrattaga. 2) monikordtmootorrattas 
3) mõnikord^ ratas

36» Fillaroida, - jalgrattaga sõitma. Retkeilyvarustessa
niiata fillaroiva pari (ANNA/ 86) 'matkavarus- 

tuses jalgrattal sõitev paar»
37♦ Finanssit - rahaasjad,eelarve,sissetulekud.Hänellä 

on finanssit heikolla 'tal on rahaasjad 
halvasti.

38. Finski - Soomes tehtud, soome. Taa on finski tava- 
ra( SUOSIKKI/86) see on soome kaup.

39» Plamma - tüdruk,pruut - merimiesten ja jätkien 
f lammat(N, 3.) 'meremeeste ja poiste
pruudid' ( Zrts flamma)o

40. Flatari, f latsku- 1) satikas 2) tai ( rts. flatus).
41. Folkkari - 1) folklaulja 2) "Volksvageni " markki 

auto. Ja nyt esintyy Kenny Kogesin nimi
nen folkkari(Alatalo) - ja nüüd esineb 
Kenny Rogersi nimeline folklauljao

42. Friidu - tüdruk, naine. Koko luokan friidut(AHNA/86) 
‘kogu klassi tüdrukud.

43» Pritsi - (halv) sakslane ( Leesnimi Fritz).
440 Futu - teatud muusikaliigi- futumuusika austa-



45• Fyrkka

46» pilisi5—-—

47* grammari

48» hai
49» hame

- raha, hind. Siihen ne fyrkat menee(NoSo) 
sinna see raha läheb ( -rts. fyrk)o

- tütarlaps, noor naine. Moikka, kaikki 
13 vuotiat giltsit(ANNA/86) tere kőik 
13-aastased tüdrukud.

- grammofon. Onns sulla grammri? 'Kas sul 
on grammofon?’

- tervitus•
- tütarlaps,naine. Pera on saanut uuden 

hamen(N S.) Pera on saanud uue naise.
50. harasoo - hea,hästi,korras. Juttu on harasoo 'asi

on korras* ( L ven. harasoc).
51. heido - tervitus ja hüvastijätt ( rts. hei d).
52. heinä - 1) marihuana 2) köögivili 3) restoranis?

naiselik meesklient.
53. herkku,heittää herkut - oksendada .
54. hesa - Helsinki. Oon tullut tänne Hesasta .

(HYMY/ 86) olen tulnud siia Helsingist.
55. Hesarit - ajaleht ” Heisinkin Sanomat".
56. hevi - raske rokk, hevi . välillä soitetaan

heviä(SUOSIKKI/85) *vahepeal mängitakse 
hevit.

57. Hüti - ratsaspordis: kiire harjutussoit.
58. Hiki * pudeli põhja jäänud viina) tilk. Täällä

on pienet hiet(Iene ) 'siin on moned 
tilgad põhjas.'

59. hintti
60. Hitti

61. Homo
62. hovi
63. hölkkis

- homoseksualist.
* eriti soositud muusikapala,riietusese v.m.

( Lingl. hit).
- homoseksualist •
- administraator.
- liikumine,võimlemine,kehakultuur.Harras

tan hölkkistä( ANNA/86) harrastan keha
kultuuri.

64. Ihmemies,ihmemies Intiasta- omapärane, teistest erinev
mees.



65. lisi

66. Iivana (halv.)

67. mago

68. mpata

69. Ímpro

70. ín

71» ítaliaano

72. Janimat a

73» jatsata

74. jauhopää
750 jengi

76. jippo
77• Jobata

78. junailla

- kerge, kergesti lahendatav,vaevatu, 
lisi homma - kerge ülesanne.

- venelane ( nimest Ivan).
- kujutlus, arvamus. Tiukkasti liitetyä 

imagoa poliitisena laulajattarena 
(ANNA/86) ‘tihedasti liidetud kujut
lus poliitilise lauljatarina'.
( Z ingl, imagine).

- 1) (narkomaanias) huhkida.
2) improviseerida.

* improvisatsioon. Bandit rajut improt 
ansambli vali improvisatsioon.

- moodne,soositud,populaarne.Paitat 
on täna kevänä in (ANNA/86) särgid 
on sel kevadel moes(Lingl.rts.slgin).

- (tav.halv.) itaallene.
Mainen oli mennyt jonkun italiaanole 
mHkana(N, S. )- mu naine oli läinud 
ühe itaallasega •

- 1) mangida rocki v.m.s»
2) tantsida,liikuda improviseeritud 
muusika taktis.

- tantsida( vrd. rts. slg.jazza).Jengi 
vetää jatsaan Kultikselle(N S.)-‘kamp 
läheb Kultiksele tantsima*.

- rumal,lollpea.
- (noorte) kamp . Me vain pyörimme sa

massa jengissa(Suosikki/76) ‘me oleme 
ainult samast kambas t( L rts. slg. gäng) •

- temp. Anti tullet jippo tehti tempi
* petta, teeselda, teenida ebaseadusli- 

kult(^rts. jobba).
- korraldada,organiseerida.Pystyks sä tön 

miitingin junailleen? (N S. ); ‘Kas 
sa suudad organiseerida selle koos
oleku? '



79. juppi - edukas noor. Oikeata juppiväen juhlaa 
ovat toissalauantaiset "Harry Hjallis”
kilpavenen kastajaiset(ANNA/86) 'toeline 
edukate noorte pidu on järgmisel laupäe
val voistluspurj eka "Harry Hjallis" 
ristsed( Z ingl, slg.jup).

- jäätis. Ota jätskia. 'võta jaätist:80o jätski
81 o kaara - auto . Nokaltaan muistuttava kaara on 

" Golden Racket" 'vesikiili meenutav 
auto on "Golden Racket"'(Z ingl. car).

82. Kama - 1) kaup,ese 2) narkootikum •
Kamaa oli lattiasta kattoon 'kaupa oli 

1
maast laeni .

83o Keikka - 1) arstide ringreis 2) ületöö,ajutine töö 
komandeering. Ensihäiset kelkkani soitin 
Stewe Lewisin kanssa(ANNA)86)simestel 
ringreisidel mängisin koos Stewe Lewisiga.

84. kellari - (vanglas) kartser.
85» keppi - 1) spordis : oda,hokiképp 2) käigukang .

3) pehis .
86. kimma

• • C e-ee 0

- tudruk, noor naine. Kuka taa kimma oo.
*Kes see tüdruk on?

87. Kleksa, kleksu- kleit.
88. kliffa - tore,vahva, mõnus.

Ois kliffa mennä sun kanss 'oleks tore 
sinuga minna'.

89. kolli - noormees. Pari kolme muuta kollia nahka
takeissa (N* S.) paar kolm muud noormeest 
hahk jopedes*.

90. Kommu - kommunist.
91. kontra - tollikontroll.(Z rts. kontroll, ingl, 

kontrol)»
92. kreisi

• V
- hull,tobe. Kreisi stoori hull lugu.

( Zingl. crazy).
93» Kude, kuteet - riided. Tytöllä on nahkakuteet tüdrukul 

on nahkriided.



94» kulti - mees, abikaasa (mees).
Kun mun kulti tulu kotiini Pasanen) kui 
mu mees tuleb koju.

95» kundi kundikaveri - noormees, peigmees.
Sun kündis ei taida ollakaan paikalla(N.S, )
su peigmees ei olegi vist kohal»

96. kummarlt - 1) kummikud 2 ) tennised»
97» kusettaa * petta,ninapidi vedada.

14
Kusetit oikein kunkolla(N S.) petsid 
päris korralikult»

98. kymppi - 10 markka. Anna mulle viis kymppiä 
anna mulle viis 10-ne margast(50 markka)»

99» kyttä - noormees. See kyttä pääsi menemään (TV) 
see noormees pääses minema.

100. kämppä - tuba, korter. Onkos sulla kämpillä 
kahvia? ‘Kas sul on toas kohvi?1

101. Taf ka - firma,müügikoht,putka, ... ihan paskaa 
koko lafka täitsa vilets kogu firma
(N.S.).

102. lande - 1) maakoht( eriti Helsinki,Stadi vastan-
dina) Mennä landelle ‘minna maale'.
2) (halv.) maakas ( Lrts. land)»

103. Leffa - film . Hyvä leffa (N-3.) 'hea film! 
( Z r t s. le vande bilde r) o

104. Lenkkarit - jooksukingad,botased.
Ne ovat sun lenkkarit - ‘need on sinu 
j ooksukingad'.

105. Lenska - Leningrad.
106. liha - (seksikas) tüdruk voi naine» Tiukka liha

/ •• । hea kehaehitusega tütarlaps.
107. Limppari~lim saa - limonaad.
W8. “Liueta - ára minna, kaduda. Liukeni kotoa 17-vuoti- 

ana(ANNA/ 71) - läks kodunt 17-aastasena.
109» lovistoori- armastusjutt,-lugu. Semmoinen lovistoori 

etta itkettaa(ANNA/ 85) 'niisugune armas
tuslugu,et nutma ajab( Zinglo love stoory)o



(Suosikki/85)- ’sa oled üsna totter 
me e s (Z ingl, man).

110. lökärit - teat. laiad voltidega püksid.
1 1 1 0 lämäri - 1) jäähokis varav 2) rahakott.

Kaivaa lamaris esiin(N S. ) 'võta 
rahakott välja.

112. länkkarit * tikitud saareosaga saapad.
113. lappä,heiltäälappäa-vestelda otsekoheselt,lihtsalt® 

Opetajoille on heiteltävä läppä?
(ANNA/86)- Õpetajatega tuleb raakida 
otsekoheselt®

114. Tatka - 1) litter( Jäähokis) 2) olla lätkassä- 
- olla armunud. Se mesu on ...lätkäs
sä meikäläisen (KSo) see ülemus on 
armunud meiesugusesse.

115. löhö(t)ä * laiselda, lesida. Harrastuksena löhoily
. ( (ANNA/86) 'harrastuseks on laisk-
lemine.

116. etikka * (koolis) õpetaja. Hissan maikka- ajaloo 
opetaja(Z rts. magister).

117. makee~magee.umaheesmanee - kena, vahva. Makeet kuteet 
ilusad riided(vrdo ingl® weet)o

118, Mani - raha( Z ingl, money)
119. Mmmi - tüdruk, naine. Täällä ois yks 13-vuo

tias mimmi ( Suosikki/76) siin on üks 
13-aastane tüdruk.

120. issi - (taval.halv®) tüdruk. Kato mikä missi 
(N. 3.) 'vaata mis tüdruk'(/rts® missa 
ingl. miss).

121• moi - tervitus ja hüvastijätt.
122. moikka - moi .
123. Mosse - automark "Moskvíts" 1) viin"Moskovskaj
124. musa - muusika. Sielt tuli jotai mussa(N.3.) 

'sealt tuli mingit muusikat®
125. i^jutsi - ema (vrd. rts. mor,moder)o
126. mijn - mees,poiss. Sa oot ihan tylsä män

127. Däntti - (halv.) rumal, loll, hull. Harvan tapaa...
nii mänttiä kieltä(N 3.) 'harva kohtab 
nii rumalat keelt.



A

128. nahka - (halv. ) 1) halva reputatsiooniga naine
2) algklassi õpilane 3) saada lyijyjä 
nahkaansa ‘ saada haavata.

129* hamu - 1) kena naine voi mees 2) mingi hea
(toreda) asja kohta.

130» has ta - 1) tore, vahva,monus.Foto ois nastaa
yllätys(INTR0/75)- "foto oleks mõnus 
üllatus.
2) mennä nastaan - tabada märki.

131* hatsi (halv.)- 1) sakslane 2) fasist.
132. pervi vt* närvi
133* heukki ^neukku- NSVL kodanik.
134* närvi - 1) närviline inimene. Olla nervina -

‘ii “ ‘olla närviline.okoo .. . - 
133* ©K,.,okei - hästi,selge,korras,nii nagu peab olema, 

rahuldav. Jos ne saa niin ok(ANNA/86)
kui need saavad, siis on hastil£ingleOK= 
okey). .

136. õrnata - organiseerida, korraldada (Zrts* ordna)o 
137* papu - 1) raha. Sillä on sen verran papua,että

saa osta kaijan(Suosikki/84) - tl on nii 
palju raha,et saab osta uhe olle.

138. ^aska - 1) vilets,väärtusetu.Paska jatka- Vilets
mees. 2) sõimusõna.

139. -paukku,ottaa paukut - votta napsi.
140. pakka - sõjaväes: lahkumiskeeld.
141* penna - pliiats (Lrts. penna).
142. pestä - 1)(spordis) ülekaalukalt voita. Pesi muita

‘võitis teisi ülekaalukalt! 2) finantseeri
da. Mutsilta pesee 'ema maksab’. 3) pestaa 
rahaa ‘teenida palju.

143* perussoundl - muusikas tooni(eeskuju) andev pala.Mukava 
älppärillinen perussoundeja(ANNA/86)

i A •• < 
mõnus plaaditäis eeskuju andvaid viise. 

144* pilvi» olla pilvessä -olla narkootikumi__uimaso 
145, pimu - noor naine, tüdruk.Oon 14-vuotias pimu

(ANNA/ 86)- olen 14-aastane tüdruk!



146.^ipo,ottaa pipoon - 1) vihastuda 2) paljusust märkiv 
võrdlus* Ympärillä oli akkaa kun 

• e.
pipoa(N,S,) ümberringi oli 
palju naisi( vrd. nagu muda).
3) narkomaanias :pipolo.

158. purkka

159* puskaradio

* paik,koht^(ingl.place;rtso plats)o 
- paik, koht. Onks täs tyhjä pleisi 
(N.S.) - kas siin on vaba koht?’ 
(Lingl. place).
- 1) polikliinik 2) tehniline kõrg

kool ,polütehnikum.Opiskella pulilla 
(N S.) ‘õppida tehnilises korg-

A •• •

koolis voi polütehnikumis.
- ülemus, direktor.
- 1960-ndate lõpul ja 70-ndate algul 

kasutatud popmuusika harrastajate 
nimetus 2) popjmuusik 3) soositud, 
populaarne inimene.

- 1) postmark 2) kurjategija abilineo 
- (mootorratturi) kiiver.

breivi
- protsent. Kun rahat menee,prossat 

jaa (N.3.) Kui rahad kaovad, 
protsendid jäavad.

- mootorratas,mopeed.
Prätkällä kyytti on liukas(AP‘/71 ) 

mootorrattaga on soit libe.
- 1970-ndate aastate lõpul esinenud 

rockstiili- pungi ja sellega lii-
tena kultuuri kandja ja soosija 
punk-noor voi punk-muusik.
( - ingl, punk)

- 1) närimiskummi 2) lihtne ja kauhan- 
duslik popmuusika.

N
- Kuulujuttude levi. Pusaradio toimi) 

erittäin hyvin(Anna/86) Kuulujut
tude levi on eriti hea.



160, pälli (halv.)
161• pätkis

162.

163» rafla

164. raju

165. ranskis

166. ratikka

167. relata

163. roikkua

169. rokkari

1?0. roskia

171 • rukata

172. raski(i)
173. ryssä
174. rööki

- rumal, loll,
- 1) nonstop-film 2) lastefilm, 

multifilm.
- hoost, heast tundest.Nyt meillä on 

hyvät menot paalia nüüd meil on 
1 

hoog sees.
- restoran. Kuka on se kiva mies joka 

tapaa tavallisia tyttöjä aidassa 
.mo tapaamspaikossa: * Kes on see 

monus(mees) kes saab tuttavaks täies
ti tavalise tüdrukuga restoranis Vom, 

»1 kohtamispaikades. ,
- eriti mõjuv. Raju musa eriti mõjuv 

1 
muusika.

- 1) prantssai 2) ranskikset friikar- 
tulid'.

- tramm. Vitosen ratikka(N S.)- tramm 
number viis.

- suhelda,vestelda,raakida. Kelataan 
pois(HS/87) ’räägime( südamelt) ära.

- 1) oleskleda midagi tegemata
8) kurameerida

- 1) rockmuusik, rockstiili harrastaja
2) ro kmuusikat ^O-ndate stiilis riie
tuv noor 3) rokkarit ‘rockfestiva
lid’

- prügikast. Tyhjentää roskls(N S.) 
'tühjenda prügikast'.

- 1) mastrubeerida, onaneerida 2) tõuli
se rockmuusika mängimise kohta.
... jumalauta,miten ennen runkkaisikaan 
Jimi (Hendrix :) (Leskinen) -'jumal küll 
kuidas enne mängis Jimi(Hendrix)o,

- venelane (Z ven. russki).
- venelane, NSVL kodanik ( Z rts. ryss).
- sigaret. Vetää röökiä - suitsetada

( Lrts. rök).



175. sakemanni - sakslane. Sakemannit on syyllisti 
(N. S.) sakslased on süüdi.

1?6. kammarit - samet- voi velvetpüksid.
177. Saun di - muusika voi laulu viis,meloodia 

(Lingl. sound).
178. seriffi - politsei.
179. Skagata - mängida.Emma skagaa (N-S.) ma ei 

mängi ( =ei julge).
180. skidi - laps. Oli ollut hänen frendi sa ... 

skidistä asti (N.S.) 'oli olnud
A 1

tema sõber lapsest saati.
181» skriivatae skrivata ^skribata - kirjutada. Ota kynä 

käteen ja skriiva mulle(ANNA/86)
i A s. 3 1
vota pasta/katte Ja kirjata mulle 
(Z rts. skriva).

132, smaili - naeratus.
183* amurfi - tüdruk.
184. sorry - vabandust.
185. stadi - 1) linn,peamiselt Helsinki 2) kesk- 

linn.Meille stadilaisille pikkukundeil- 
le oli se kliffa aikaa(N.S.) meile 
Helsinki väikemeestele oli see tore 
aeg.*

186, Stoori - lugu, jutt (Z ingl, story).
187. Super - 1) parim 2) tore, vahva-
138. Svengi - 1) muusikarütm 2) tempo, hoog. 

Jengillä on rautainen svengi päällä 
(N,3.) kambal on tugev hoog sees.

139. symppis - sümpaatne,meeldiv. Symppis Teffa(N.So)- 
meeldiv film.

190, Synkkärit, synkkarit, synttärit - sünnipäevo
Arjalla on synttärit Arjal on sünni
päevi

191. systeemi - 1) probleem,jutt 2) pidu . Meillä on 
hyvät systeemit paalia - meil käib mõnus 
pidu. 3) viinapood.

192, Sytkäri - välgumihkel.



A

193» -teksti

194. "telkkari

195. herkut

196. ±ermos
197. tiskijukka

198. tonni 
199* toppis 
200. tossut 
201. treffit 
202. trokata

203. ±sau
204. Tsempata

205. tyti

- jutt. Se gimma vaahksi tekstin (N.So) 
see tüdruk valetasó

- televiisor. Katon illalla telkkaria 
‘vaatan õhtul televiisorit^

- tervised. Terkut koko jengille ‘ter
visi kogu kambale.

- aravõetavate varrukatega jope - vesto
- müüja, mänedžer. Esikuvina niille laula- 

joille ovat uranuurteseh tokaiset tis- 
kijukat(ANNA/86)- nende lauljate ees

.... ceJod.. A
kujuks on karjaani taga -? 1/manedzerida

- 1) tuhat 2) 1000 marka.
- vateeritud jope.
- botased.

- müüa. Trokaa mulle fillaris (N.S. )- 
müü mulle oma jalgratas.

- tervitus ja hüvastijätt.
- 1) võidelda 2) endale voita.

Nyt tytöilläkin on velvollisuksia tsem
pata poikia (ANNA/ 86) nuud on tudru-

A । kutelgi kohustus poisse endale voita.
- tüdruk,piika. Mitä tyti nyt ajattelee?

(N.S.) ‘mida tüdruk nüüd mõtleb?
206. ±ytinä( tutina)- tarretis. Lihatytinä lihatarretis.
20?. -tänks - aitäh (Lingl. thanks).
208. ukkeli - mees,vanamees . Mahtaako ne Floridan

ukkelit tykkää tästä : Kas neile Florida 
vanameestele meeldib see?*

209. Üusio (halv.) - rumal,loll.
210. vitonen - viis marka, viiso
211. voda - vesi (Zven voda).
212. ykköset - parimad  oli ykköisissäänriided.Mil

7 , I X c(Help/78) Mil oli parimates riietes.
213. äija
214. Aly

- mees.
- tarkpea. Sä oot äly jatka(N S.) * sa 

oled tark poiss.

riided.Mil


215. kippari
2160 ämma

217. yrjö

- kovomänolo he-pbot,
* tüdruk, naine. Hyvanäkõisiä

ämmiä (N, S,) 'kenad naised.
...... t «

- okse. Heittää yrjot oksendada.



III, Ainestiku analüüs.

Soome slängi retseptsiooni vaatlemisel saab sõnu 

klassifitseerida mitmeti. Käesolevas diplomitöös on 

voetud rühmitamise aluseks järgmised momendid:

I, Slängisõnad, mis on eesti noorte aktiivses keele

kasutuses

II, Laenud

1, Inglise laenud

2. Rootsi laenud

3. Inglise voi rootsi laenud

4. Vene laenud

III, Aineala 
ev ,

Iga osa puhul /vaadeldud sõna tähenduse tundmist.

0v/
Koostatud/vastavad tabelid.



Slängisõnad, mis on eesti noorte aktiivses 

keelekasutuses.

Soome slängisõnad moodustavad umbes 1/7 eesti slängi 

fennismidest’. Põhjus, miks soome slangisi"Väli vähe laena

tud, on rootsiparaste sõnade rohkus( üle 1/4 kogu leksikast). 

Slängisõnadega puutub noor ka vähe kokku. Soome televisioo

nis esineb neid peamiselt shewsaadetes, kus moni tegelane 

slangi kõneleb» Uusi sõnu ja väljendeid omandab telerist 

ainult soome keele oskaja.

Kergemini omandatakse neid väljendeid mis

1) pidevalt korduvad - näiteks: fani,futu,hevi.kymppi,stadi, 

musa, tossut.
■.... — .. -"j

2) on soome ühiskeele osaks saamas - näiteks: fanaalinen^ 

farkut, kummarit, super.

3) sarnanevad paljunes keeltes - näiteks: grammari, hevi, 

homo, kõmmu, punkKari . .

4) on otsesed laenud - a) vene keelest - harasoo,Penska, 

mosse b) inglise keelest : iisi , kaara.

Kui soomlane vestleb eesti noorega kasutab ta põhiliselt 

arusaadavat keelt( ka juhul kui ta on üldiselt slangiköe- 

feja). Erandi keelekasutuses moodustavad ehk ainult riietus-

1 MoVatsar ” Fennismid Tallinna noorte keelekasutuses”, 
diplomitöö (1985).



esemete nimetused- näiteks : farkut, lenkkarit♦lokarit 

ning muu ärisse ja olmesse puutuv. See sõnavara on ilmselt 

levinud "ärimeeste" ja teiste aktiivsete suhtlejate kaudu 

ning eesti noortele paremini tuntud kui vastav kirjakeel

ne väljend.

Soome raadio ja televisiooni noortesaadetes, ajakirjades 

"Anna", "Apu" , "Nykyposti" , "Suosikki" esineb slängi, kuid 

kontakt nende allikatega on võrdlemisi juhuslik.

Vaatamata soome slängi leviku piiratusele on eesti 

noorte hulgas kasutusel mitmed keelendid.

Enamasti on need säilitanud sama tähenduse ja vormi- 

näiteks: akka "Kuradi akka, kukkus lougama:" (1, KK). 

breikki " Lähme breikkima!" ( 19,KKK), 

fani " Hevifanld olid kohal" ( V. ), 

Íarkut " Tahaks uusi farkusid osta" (V, \ 

finantsid " Finantsid on läbi " ( 4.KK), 

futu " Futufänid , tulge! " ( 7.KK). 

fürka " Teeni putsiga fürkat" ( 24.KK), 

giltsi "kiltsi ” Kas kitsad tulevad voi on poisid oma

vahel? ”( 17.KK).

hevi " Hevi tulee, hevi tappa " ( hevisoprade hüudlause), 

hintti "Mulle tundub,et ta on hintti, ta käitub kuidagi



kahtlaselt" (V. ).

üsi " Võta üsisti" 
enol

,1 engi ” Punkarite jengi oli /raies needihiilguses kohale 

vedanud” ( 7 KK, )e

Kama "Kama kah on voi?” ( 1, KK),

kummari d ” Kus mu kummarid on ? " ( 17.KK), 

kenkarid ” Sain uued sini-valged lenkarid” (V. ), 

mimmi ” Tabasin eile tuttavat mimmit, diskoks läks”( 43.KK). 

moi ” Moi, semud’.’

mutsi ” Mutsi toi mulle uued tossud.”

purkka - purka ” Võta purkat kah ” ( 2. KK).

runkama ” Mis sa siin runkad,läheme kinno ’’ ( 20.KK,T.).

snurfi - smurf ” Kas smurfe ja jarnmil on?” 

super "Täna tuleb super diskol’ ( 37.KK). 

stltkar ”Kas sul sitkarit on?” 

telkar-telkari ” Mis täna telkarist tuleb?” 

tossud ” Lüké tossud maha!”

treffit ” Kellega sul treffit on ?’’

Vahel on moodustatud ühest vormist mitu paralleeli:

faia - faija ” Su faia toi sulle dekkerigi!

kümpi - kümp - kümpar - kümpa ” Viska viis kümpi,siis aitab” 

toppari-topp-topper ” Lahe topp sul.” 

vitonen-video-vido-viido ” Viska mõned vidod!”



Võib olla vormimuutusi, kus vorm on eesti noorele 

suupärasemaks muudetud- näiteks :

askare ,j at sari ” Eile oli vist lahe jaskar, sul on pea 

siiamaani paistes ” ( 4. KK).

logarid'd lokarit ( vahel esineb eesti keeles ka kõrgenenud 

vokaal) ” Need logarid on sott kuuskümmend” (7.KK). 

limmar~ limppari ” Limparit tabad ?"

Märgatud on tähenduse muutumist - näiteks : 

farsa * ärimees "Farsad on jälle "Viru" umber tolknemas

Esineb sõnu, mis on eesti keeles kasutusele voetud 

tõlgituna - näiteks: 

sm. eukko e, eit 1 tüdruk , naine ’

"Kelle eit see on ?"

sm. hame e. seelik 1 tüdruk , naine 1

w .. *Iga seeliku järgi ma ka ei jookse.

sm. kolli e. koll • noormees ’ 
tl 

Tuli paar kolli nahkjopedes.

sm. kyttä e. kütt 1 noormees ’
• .. .. «f

Laki, kutid .

sm. liha e.(linnu) 
liha ’ naine 1

et •
Linnuliha liikvel.

Üldiselt soome slangi sõnade kasutamine eesti slängis 



küllaltki piiratud, sest isegi sõnaga kokkupuu tudes ei 

pruugi selguda selle täpne tähendus» Kui ühiskeele sõna 

kohta saab informatsiooni ” Soome- eesti sõnaraamatust’^ 

mis on suhteliselt hästi kattesaadav, siis Kaarina 

Karttuse ” Nykyslangin sanakirjat” on üldiselt raske 

leida»



Sonalaenud s1ängis•

Slängis kasutatakse palju sonalaene enamasti nende rahvas

te keeltest, kelle kultuur on lähedasem ning populaarsem. 

Eriti palju on üle voetud inglise ja rootsi keelest; see on 

üheks põhiliseks leksikag ..J rikastamise viisiks.

Üldse moodustavad laenud 20—25 % slängi sõnavarast. Lae

namisel on silmaspeetud lühidust ja tabavust, 

näiteks:

habi - sm, tyttystäva 

bisnes - sm, kauppa, kaupan tekeminen 

büsi - sm, kappale, sävelmä iski e ma

Tuleb arvestada ka sellega, et sõnad kuluvad ruttu, tähe

lepanu ja emotsionaalse laengu suurendamiseks voetaksegi kasu

tusele uusi - näiteks : Liisi, smaili, skriivata, 

Uus sõna on tavaliselt

1) moodsam (voetakse teisest keelest populaarne sõna)

2) spetsiifilise nüansiga

3) sageli voetakse terve tsitaat - näiteks: take, it easy, take 

yourself off, make .love jne.

Tavaliselt pruugitakse laene teadlikult, kuid vahel pole aru

saadav sõna päritolu, 

Käiteks: bunkeri ( ingl,, rts, bunker) 

fiksata ( ingl, fix, rts, Lixa) 

farkut ( ingl, farmers, rts, farmare),



Inglise laanud.

S80888 inglise kultuuri võidukäiguga maailmas muutus 

populaarseks ka keel, seda hakati oppima paljudes koolides. 

Aktiivsesse kasutusse tulid enamlevinud sõnad ja väljendid.

Kuna eksisteerib massikommunikatsioon ja -kultuur, on 

laenamine pidev ja jätkub tänaseni - näiteks:

juppi ( ingl. slg. jupp) * edukas noor1

jumpi ( ingl. slg. jump) 1 edutu noor1

Raske on öelda, kas eesti noored tunnevad anglitsisme 

otsesest kontaktist voi soome keele vahendusel. Tõenäolisem 
ca .. . . 

on viimane variant, sest enamts on ari- , riietus- ja muUB- 

kaalassd sõnad. Need on ilmselt omandatud suhtlemisel soom

lastega, kuid semantika on jäänud samaks.

Selgub, et inglise laene teatakse hästi 7. - 11, ning hal

vasti 4—6 klassis^



Slängisõna Vastus

baby beebi , tütarlaps ,kallike

bisnes äri

biisi lugu , muusikapala

boifriendi peigmees , kavaler , kallike

bossi ülemus

bändi ansambel , punt

dänsing tantsupidu , tantsuõhtu , disco

elpee kauamängiv heliplaat , suur plaat

fani fanaatik 9 huvitundja

hai tere

hevi raske rokk

iisi kerge ,kergesti lahendatav ,lihtne

imago kujutlus , arvamus , kuuldus

.juppi noor ja edukas inimene

kaasa auto , sõiduk

mani raha

man mees , peremees , kutt

ok = ookoo selge , korras , hästi

pomo ülemus , juht

smaili naeratus , irve

super kõige parem



9

Erandi moodustavad ainult inglise keelt mitte õppi

nud ning 5-7, klassi noored. Sel juhul on tähendust puutud 

pakkuda

1) kõlalisele sarnasusele toetudes : 

slängisõna väarvastus

bisnes biifsteek

iisi isa

kaara 1) kaar 2) karate

smaili mall

2) samast ainevaldkonnast valitud váarvastused:

slängisõna vaarvastus

bisnes 1) vahetamine 2) riided

hevi muusika

punkkari hipi

3) sõna seletusvariantVantud tähendusega kaudses seoses: 

slängisõna vaarvastus

fani tore,parim,mõnus,lahe,kift

smurf vaike maskott, pakapikk(populaarse multi

filmi „Smurfs tegelased)

super üli 9 võimukas , eriline

4) konteksti kaudu valesti maaratud:

slängisõna vaarvastus

bisnes mingit tootvat tood tegema



tehdän bisnestä teeme tööd

iisi vaikselt;

take it easy

kaara

Lempikaarani on

koi Is Royce

vote ^vaikselt

1) pudru

Lemmikpudru on Rolls Roice (vrd, Ke}-

logs Ruice)

2)sugulane

skidi

hiilten skidit jaksaa,
N

Lemmiksugulane on Rolls Royce» 

n .. - , pois id, kunded

Kuidas; poistel läheb ?

5) ei; tunta ildse.

fiitsari

hiiti

Põhjuseks on ilmselt sõnade spetsiifilisus».

..jäidete põhjal võib järeldada, et : soome slängi inglise 

laene tunnevad .meie noored võrdlemisi hästi, kuid ise; aktii 

selt, ei kasuta, Erandi.. moodustab ainult Tallinna 7.Keskkool 

ja teised keelederikoolid,kuid seal on laen toimunud;

otse,Ilmselt ei täida ingliskeelsed väljendid ja sõnad 

piisavalt ekspressiivset ja emotsionaalset funksiooni.

Seda põhjustab keele vähene tundmine,isegi popmuusikat 

kuulates orienteerub enamik viisile, mitte sõnadele



.34

Pandagu tähele, et tuntakse nii inglise keeles 

kui ka soome slängis olevat tähendust, sageli lisa

takse omapoolne vaste.

Mõned sõnad on saanud kõnelejatele nii harju 

muspäraseks, et neid peetaksegi eestikeelseteks vas

teteks - näiteks;

slängisõna vastus

bisnes bisnes

biisi biis

bossi boss

bändi bänd

meikki me ika p
kasutusele

Paljud lekseemid on tulnum inglise keelest soome

slängi vahendusel - näiteks:

sm. super e. super < . ingl. super

sm. punkkari e. punkar ■< ingl . punk

sm. hevi e. hevi < ingl. hevi

sm. breikki e. breik <’ ingl. break

sm. bossi e. boss < ingl. bos

Eeltoodu pohíal võib järeldada, et inglise laene

tuntakse.



Rootsi laenud

Rootsi laenude osa on umbes 60 % kogu slangi leksikast. 

Sas on seletatav kultuuride lahedusega, soomlaste hsa rootsi-* 

kselebskusega ning tihedate vastastikuste sidemetega (kaasa

arvatud televisiooni ja raadio kaudu).

Rootsi keelt oskavad vähesed eestlased, seetõttu tuntak

se halvasti ka vastavaid slängielemente. Sõnad on peamiselt 

mõistetavad sarnasuse tõttu inglise keelega ning konteksti 

kaudu;; vahe sel määral on samu laene - näitkks: trehvama.

Eriti rasked on rootsi slängist tulnud sõnad ning lühen

did.

Õigesti märkisid tähenduse rootsi keele oskajad voi

9, - 11, klassi õpilased:

slängisõna

fai.ia

fillari

fl amme

friidu 

jammata 

jätsata

vastus

isa, paps, esivanem 

jalgratas

pruut, armuke 

tütarlaps, plika

mängida, esineda

j)dzässi mängida, 2) tan ts ida



,1 engi 

leffa

mutsi 

runkata 

skriivata 

systeri 

treffit

kamp , jouk , bande

kino , kinofilm

ema , mutt , muti

onaneerida

kirjutada

ode

kokkulepitud kohtamine

( vrd. eok. trehvamine)

Vastavalt hääldusanaloogiale ja sarnasele sõnakujule

maarasid tähenduse põhiliselt nooremate klasside ( 5-7 kl*) 

õpilased ning üksikud tudrukud vanemas astmes.

slängisõna vaarvastus

breivi (tants) break

diliéi till) till

faija vai

friidu prii

fyrkka vürts

jammata jamama, veiderdama ( vrd. e. slg

jammima , jamama)

.lengi ameeriklane , jenki

jippo hipi

jobada jama juttu ajada ( vrd. e. joba,

jama jutt)
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mutsi 

runkata 

skaalata 

skriivata 

stadi

svengi 

systeri

muts

longata

kaagutada

kriipida

1) staadion 2 ) oppima 

( vrd. ingl# studi ) 

swing muusika

süst

Kõigis vanuseastmetes esines juhuseid ,kus sõna sele- 

tusvariantantud tähendusega kaudses seoses:

slängisõna vaarvastus

dille 1) vaikne 2) viimane

jobata 1) tööd otsida 2 ) purjutada

skriivata maha kirjutada

Vaadeldu põhjal selgub , et rootsi laene tuntakse siis

hästi, kui tähendus 'endale selgeks tehtud. Tüvesarnasusele 
semant ika

toetudes osutub _,K valeks ( vto näiteid),

Omaparane on sõna Far sa tähenduse ülekandhine: rts, slg. f arsa

'isa. Eesti noored märgivad tähenduseks • ärimees ’ , sest 

see ..
sellisena on tulnud .. eesti slangi»

Sarnasus inglise keelega võib aidata samuti palju, sest

enamasti on samatuvelised sõnad sama tähendusega. Kui erinev 

tähendus võib tüvesarnasusest saada segav faktor- näiteks 

stadi ( vrd. studi ) 1 õppima t rts. stad t linn r



Inglise voi rootsi laenud*

Siia on rühmitatud need sõnad, mille kindlat päritolu 

ei teata* 

A A A

Sõnad võivad olla laenatud kas inglise voi rootsi 

keelest voi mõlemast keelest paralleelselt*

ÄluseksYvoetud KoKarttuse poolt tehtud ahalüüs. Kui 
A * 

sõna oli uus ning sõnaraamatutes seda ei leidunud, siis 

on kontrollitud sama tüve olemasolu nii inglise kui rootsi 

keeles.

Eesti noored on mõistmisel aluseks võtnud tavaliselt 

inglise keele , see ilmneb koheselt kui tähendusTvar jun- 

did erinevad - näiteks :

väljendi a
Toetudes inglise keelele , , . / voi konteksti kaudu

,jengi ingl, jenky e. ameeriklane

1

teadsid tähendusi 9. - 11 klassi õpilased:

slängisõna tähendus

fiksata 1) hankida 2) korda teha

gängi jõuk , bande , punt

in moodne , soositud

land maakoht , talu

kontra. kontroll , kontrolltöö

missi tütarlaps

Ko Karttunen ” Nykyslangin Sanakirja”



Kui küsitletav ei tunnetanud sõna algvormi ning

päritolu , . ■ jagas ta tähenduse vastavalt tüve sar

nasusele :

slängisõna

farkut

fiksata

kontra

land

missi

vaarvastus

1) varbad 2) vargus 3) disko-

riided

fikseerida

vastaline

lant
♦

iluduskuni nganna

Siin on otsustatud tüve analoogiaga eesti keele

põhjal, mis on eestlastele soome keele puhul omane( näited 

ülal).

Rohkesti eksimusi on kontekstile toetumisel. Aäi teks:

käydä leffassa on tõlgitud 1 kohtamisel käia ’ ; mennää 

leffat ‘ põrgu minna ‘ . Suhteliselt vähem oli eksimusi 

pildile ja tekstile toetudes( teksti saatis tegevus televii-

t. ..
soris). Sel juhul eksiks peamiselt nüansis.

näiteks.' mitä sa skaagat tolgiti’mida sa teed’

Üldse ei teatud sõna jippi tähendust.

Silma paistis ./ - et mida vähem sõna tuntakse 9 

seda rohkem lahendusvariante pakutakse.Rootsi ja rootsi voi 

inglise laensõnade tähendust teadis 45 % küsitletuisto
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Vene laenud» - - ■ r- i T i

Vaga vaike osa soome slangi sõnavarast on laenatud

vene keelest ( umbes 1 % kogu leksikast).

Eesti noortele on need sõnad hästi arusaadavad,sest
CA .. 01

vene keelt valdab enamus ning algupara aimatav -

näiteks : bonjata ‘ aru saada 1 , moista *

butikat butikká a/butilka o^butilkka viinapudel , pudel 1

horosoo -‘hästi , korras , tipp-topp ‘

ii vana -‘venku , venelane , idanaaber 1

lafka -‘pood ( kauplus) ‘

lenska - 1 Leningrad ‘

mosse - " Moskvits "

ruskii - ‘ venelane , venku ’

voda - 1 vesi , limonaad , morss 1

Nooremas astmes tekitas raskust " lafka1’ , sest tähen

dus pole eesti keeles laienenud. Vastuseks märgiti enamasti 

autopood.



Muud laenud

Teistest keeltest on soome slangi laenatud vahe. Monin

. e ./ A
gad aktiivsev kasutoses sõnad on veel saksa keelest - 

näiteks:fritsu

itaalia keelest-naiteks : tsau 
. eae

Neid sõnu tunneb eesti noor samuti siis kui ta tunneb 

algupärast varianti ja oskab seda maarata.

Üldse võib laenude puhul markida, et oluline on sõna 

tundmine laenatavas keeles.

Näiteks: Inglise alguparaga sõnu tunnevad tudrukud enamasti 

paremini kui poisid. Vene algupäraga sõnu tuntakse võrdselt 

hästi, kuid rootsi algupäraga sõnu tunnevad poisid paremini^ 

Laenudest arusaadavus on üldiselt parem, kui soome parit

.. A e ewE „
oluga slängisõnadelt, ktid vähem saadakse aru spetsiifilisest 

sõnavarast,sest seda esineb kommunikatsioonivahendites 

vähem, need on aga slängi õppimise allikateks.

Põhiliselt mõistetakse sõnu :

a) tüve

b) haaldusanaloogia

c) konteksti

d) lisatud pildi kaudu



II peatükk

Temaatiline qaotus

Kuna sõnade päritolu ei anna täiesti objektiivset 

pilti erinevate ainealade tundmisest, on peetud otstar

bekaks temaatilist jaotust» Peamiselt on siin uuritud 

soome päritoluga sõnu ( ühiskeele luhendid ja mugandusi) 

kuid vähesel maaral on siin ka snalaene.

Sõnad on jagatud alljärgnevalt :

1. Inimesi marki vad,

2. Tarbekaupu , toiduaineid markivad,

3* Kohta markivad.

4. Erialased terminid.

5. Kommunikatsioonivahendid ,

6. Suhtlemisalased SOnool

c) . tervitus

C) - tunnustus

$) - negatiivne hinnang ning sõim

d) , hobid ja kohustused

' e) . -töösuhted

$) - kaubandussuhted

0) . inimestevahelised suhted ja lembesuhted

h) . muusika .



Inimesed

Umbes 15 % sõnadest tähistavad mehi voi naisi, valdav 

osa juurdunud slangi eelnevate põlvkondade kaudu - näiteks: 

akka, eukko , flamme , hame t mimmi •

Hiljem)tulnud põhiliselt inglise laenud - näiteks : 

baby , boifriendi 9 missi » juppi •

en
Eesti noortele\nii varasemad kui hilisemad laenud

võrdselt hästi arusaadavad , need on ilmselt omandatud massi

kommunikatsiooni- kaudu , sest soome ühiskeeles kasutatakse

sageli slangielemente.

Halvemini teavad sõnade tähendust 5. - 7 klassi õpilased, 

kes otsustavad vahel hääldusanaloogia põhjal:

Haaldusanalo?ogia eesti keelega 

slängisõna vaarvastus

fala 

friidu 

giltsi 

jengi 

kimma

kulti

kundi

vai

1) prii 2) pidu

kilomeeteri vrd e. kilts) 

ameeriklane

1) kiimas 2) vaga hea

3) hobune ( kimmel)

koll, kollid

1) kult 2) kuld

kunde



liha liha

missj iluduskuninganna

nahka nahk

amma ämm

Näiline sarnasus soome ühiskeelega 

slängisõna väärvastus

kka 1) part 2) hani (vrd. ankko)

eukko vana naine , eit

hame sark , seelik , vest

kyttä jahimees

ukkeli vanamees

amma vanaema

Vaadeldu põhjal selgub , et alati ei tunta sõna soome

keelset tähendust.

Lause konteksti valesti mistmine omane 5-* klossi Spilostele 
louse vöárvostus 

flamme

Merimiesten ja jätkien flamme. Meremeeste ja meeste ühi ng.

Meremeeste ja kuttide kõrtsid , 

Meremeeste ja teiste keel 

Kiltsi 

Hei , te giltsit; Hei , te kutid!

Hei , te lapsed!

Hei , te tuubid!



jengi

Koko jengi nahkatakeissa, 

kimma

Onks taa sun kimma 7

Kimmat,apuun 1

kundi

Sun kundls ei taitaa 

ollakaan paikalla, 

pimu

Skriivatka 15-vuosialle

pimulle!

skidi

Miteen skidit jaksaa?

Sõna oige - .

Kõik kutid nahkjopedes.

Kas sul on külm?

Appi , pauk 3

See noormees ei olegi kohal.

Kirjutage 15-aastasele neegrile

Kuidas kitsed elavad?

tundmise korral teatakse tavali

selt ainult ühte tahendust( sõna ja selle paralleelvorme) 

näiteks:
Slönqi 6öne

akka 'tüdruk , plika , preili '

baby * 1) kallike,kullake 2) beebi'

bolfriendi peigmees , kavaler 1

faija ’isa , paps , esivanem , esikas’ 

friidu tüdruk , viidikas , plika ‘ 

giltsi tüdruk , naine '

jengi 'kamp , jõuk , bande'



kimma 'lahe plika , naissoost kutt ' 

kolli 'poiss , kutt , kambavend’

kulti 11) poiss , kutt'

kundi fsõber , semu , kavaler’ 

mimmi 'tüdruk , plika , eit * 

missi 'kergemeelne tüdruk , libu' 

matsi 'ema , mutt , esivanem’

nahka 'prostituut , libu'

smurfi 'tüdruk ,plika'

tyti ‘tüdruk , plika , pisike’

aija 'mees , vanamees’

ämma 'eit , plika , mutt*

Sõnade puhul on puutud jääda arvatava semantilise 

välja piiridesse»

Vahel märgitakse sõna tähenduseks nonsens - näiteks : 

baby -'beibi*, boifrlendi -‘boifr(i)end, giltsi -‘kilts‘, 

jengi -jenki, kütta - kütt' , Niisugune nähtus esineb just 

kirjaliku küsitluse puhul, seetõttu on võimatu tähendust 

täpsustada. Ilmselt saadakse aru küll,kuid ollakse harju

nud kasutama algtähendust, voi tahetakse tabada semantili

selt täpsemalt.
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, Tarbekaubad , toiduained»

Eriti rohkesti esineb riietusesemete nimetusi. See 
*

on mõistetav , sest mood muutub kiiresti ning uuele ese

mele vajatakse tavaliselt veidi erineva nüansiga nimetust- 

näiteks : lõkatit , lankkarit , sammarit. Palju on ka ühis- 

keelsete sõnade lühendeid - näiteks : klensa , kummarit , 

lenkarit»

Eesti noored tunnevad riietusesemete nimetusi hästi 

ning on harjunud kasutama neid oma kõnes.Teisi tarbekaupu 

ja toiduaineid märkivaid sõnu tuntakse vastavalt nende 

kasutamissagedusele ( eriti Soome televisiooni reklaamides).

Võrdselt hästi teatakse tähendust nii 6 - 8. klassis kui ka 

vanemas astmes - näiteks :

slängisõna

farkut

grammari

jätski

kaara

kama

kummarit

kuteet

lenkkarit

lokarit

tähendus

‘teksapüksid , püksid , teksased

I •• >
grammofon , plaadimängija

’jäätis ( vrd. jäta )‘

v • 1 auto , masin

‘kaup ’

' kummikud 1

1 riided '

1 tossud , naglid ’

' laiad püksid , mallipüksid
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purkka 

sammarit

toppis 

tossut

'närimiskumm , näts ‘

‘sametpüksid’

'jope , vateeritud jope’

' botased, nailonist spordijalatsid’

Orienteeruti ( üksikjuhtudel) hääldusanaloogiale ja

sarnasele sõnakujule
2lnoi4na vöro0s*s

farkut 1) vargus 2) varbad

fillari

kaara

lokarit

a)vill

1) kaer 2) karatee

’1) lögased (mustad) püksid

2) lörts ’

paukku pits viina

purkka purk

sammarit ’ 1) sama 2) sametkingad

sytkäri 1) süüde 2) süü '

termos ■termos

Esineb ka - tähenduse ligilähedast tundmist. Kui tegs- 

ti saadab pilt, osatakse eristada eseme kasutuspiirkonda, 

eriti nooremas vanuseastmes ( 5-8 kl.) - näiteks :
9äneisno yöärvoetus

farkut 1) diskoriided, rõivad 2) farku-särk

3) jalatsid

fillari 'mootorratas , motikas ’

grammari makk

kaara sõiduk



(

länkkarit ‘ botased , talvesaapad

paukku 'pudel viina'

termos 1 1) pintsak 2) jakk 3) soe riietusese

Kogu teksti valesti mõistmine , kui seda saadab pilt :
Slönq isõno oöärastue

farkut

Hänellä on hyvät farkut . tal on ilusad varbad/

kuteet

tytöllä on nahkakuteet ‘ Tüdrukul on nahk kuiv. z

Üksikutel juhtudel ilmnes tekstist arusaamine, kuid

sõna mittemõistmine * näiteks :
•õlcv ~Öävoostus
farkut pipardad

fillari 1) raha 2) kiiresti'

kaara 1) sugulane 2) pudru

klensa figuur

lenkkarit prillid

länkkarit kõrvaklapid ( õues käimiseks) 

3, Koht
-- % 1

Kohta markivad sõnad soome keeles kiiresti muutuvad, 
cljencit

sest otsitakse uut, tähelepanu tõmbavat - Vahel tekki

vad paralleelvormid - näiteks : stadi - hesa •

Eesti noored teavad sõnade tähendust ainult spetsiaal

sel õppimisel Voi konteksti kaudu, b - . Arusaadavad on
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ainult NSVL linnade nimed - näiteks lenska.

Hästi tunnevad neid sõnu 9-11 klassi poisid, kes on 

omandanud passiivse keeleoskuse* Soome televisiooni kaudu 

näiteks : 

Hesa ‘Helsinki’

kämppä 'hotellituba , tuba ,korter ‘

land ‘1) maakoht 2) talu ‘

põli ‘polikliinik 1

raf^a ‘korts , restoran 1

stadi 'linn , pealinn ‘

Hääldusanaloogia ja sarnase sõnakuju tõttu eksisid 

5-8 klassi õpilased ning vanema astme tüdrukud - näiteks: 

kellari ' 1) kellasepp 2) kell 3) kelner ’

kämppä ‘telklaager , kämping ‘(vrd. ingl* cam

ping) 

stadi ’oppima , tuupima ’(vrd* ingl* studi)

Ligilähedase tähenduseni pildi ja konteksti abil 

rafla kultuurimaja ’

'hea diskoteek ’

Analoogia ühiskeelega : kellari ’ kelder 1

Üldiselt võib märkida , et konkreetse koha nimetust 

oli kergem ara arvata kui teksti täiendas pilt. Siin on 

selgesti nähtav poiste ja tüdrukute erinevus slangi



mõistmisel : tüdrukud teavad halvemini kui poisid,

4e ' Erialased terminid ,

Kasutusel suhteliselt kitsas ringkonnas , vaid

•• •• A Nevähesed neist on levinud üldiselt , 50 % sõnadest.laenatud

H *teistest keeltest. Eesti noortele olid need sõnad raskesti 

arusaadavad, sest levik toimub peamiselt erialainimeste 

kaudu, konteksti mõistmine ei aidanud,Kõige tuttavamad okd 

sporditerminid (eriti Tallinna Spordiinternaatkooli õpilas

tele)- näiteks :

slängisõna tähendus

lämari ‘värav 1

keppi ‘oda 1

Konteksti kaudu maaratud vaärtähehdused 

slängisõna väärtähendus

keppi ‘ kepp , kaigas ‘

lämari 1 müüt , karjed , koli 1

5. Kommunikatsioonivahendid,

Soome televisiooni ja raadio kaudu on levinud need 

kommunikatsioonivahendeid märkivad sõnad, mida kasutatakse 

juba pikka aega. 55 % küsitletutest tunneb neid , vaid har-

\a- . ..
vadel juhtudel laiendatud sõnade semantilist valja.



lg

tähenduse 5-7 klassi õpilased,

slängisõna vastus

hesarit 1 ajaleht ” Helsinkin Sanomat ”

leffa (kinofilm)»video ,

pätkis multifilm ,mullikas,Disney- ilmid 

(Soome televisiooni kaudu näidatud mul

tifilmide pealkiri ” Pätkis")’

teksti I jutt , tekst‘

Tüvesarnasuse ja hääldusanaloogia põhjal maarasid

slängisõna vaarvastus

leffa 1)lehv 2) kohtumisel kaima

( vrd. rts. treffa )

pätkis ‘järjejutt ( vrd. sm. jatkis)

.• A n
Konteksti kaudu tähenduse mittemõistmine^ oli omase

üksikutele 5-8, klassi õpilastele: 

slängisõna väärvastus

leffa

mennään leffan mine põrgu
6. Suhtlemie.

Palju s -- sõnu on suhtlemisalased, sest slangi
1öc: . A ,

kasutatakse peamiselt omavahelisel (n misei. Kone il

mestamiseks vahelduvad sõnad pidevalt.
CRe hei4k

Ehamus t i - ■ d on kogutud suulistes!

allikatest ning noorte kirjadest , mis on ilmunud ajakirjas

VAnna" ning ajalehes "Helsinkin Sanomat " 
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a) tervitus

T_ervitussnad on noortele omased,sest televisioonis 

ja raadios kasutatakse neid sageli. Lühiduse ja hea leviku 

tõttu/tuntud enamusele - näiteks : tsau , Ka rootsi (heida, 

ma ) inglise ( hai ) ning soome terkut on arusaadavad. 
"tunnistus.

Tunnustust väjendavaid sõnu on umbes 5 % slängis, 

pooled neist soome päritoluga. Iseloomulik kasutamise rohkus 

• ... Tl ch.. , *ja pusivus. Enamits kusi tletuissai sõnadest aru, tavaliselt on

semantiline väli laienenud , kuid tähendust võib lugeda

oigeks - näiteks :

/ slängisõna vastus

aivo tarkpea , arukas inimene , mõttetark,

aju

eka parim , esimene

fantastinen fantastiline

f au mõnus, vahva (üllatushüüd)

fiksu kena , tark , lahe , mõnus , tore ,

korralik , hea , kihvt

harasoo hea , hästi , mõnus , korras

kliffa kihvt , iponus , kimma

namu maitsev , hea , mõnus

super parim , super 9 age

äly tark , mõnus



Tähendusvariantides on nahtav sõna ” mõnus " sage

dane kasutamine , see on ilmselt tingitud sõna universaal

susest eesti keeles.

Haaldusanaloogia ja sarnase sõnatüve järgi määras

tähenduse umbes 10 % küsitletuist :

slängisõna vaarvastus

fiksu
namu 

nasta

viks
nõme 

nadi

Konteksti valesti mõistmist esines 7 %.

slängisõna vaarvastus

fiksu

Fiksu jätks . Viigitud pükstega kutt,

kliffa

Ois kliffa minna Oleks viha minna.

tsiigata 

tsiigata joku (ja) peksta kedagi.

äly 

sa oot ikan äly. sa oled taitsa lollo
.ag o ..

SiinYar vattad, et tegemist on eesti slängile eriti 

omase eitusjaatusega , ilmselt on lause tähendusest kull 

aru saadud , kuld toetutud ütleja miimikale. Eesti kee

les: oled ikka aju küll 1 oled ikka loll kull’ • Soome

slängis esineb niisugune nähtus harvemini.

c;) negatiivne hinnang ning sõlm .



Halvustava hinnangu andmiseks kasutatakse peamiselt

soome päritoluga sõnu , leene umbes 35 % • Piirkonniti
On lekseewnde .. . ew * ..

* . ‘ i erinevus vaike. Eesti noortele sõnad hästi

arusaadavad - näiteks : 

slängisõna

debiili 

dilié 

homo 

jauhopaa 

kreisi 

närvi 

paska 

palli 

runno

Sarnase 

peamiselt 6.

slängisõna 

dille 

kreisi

Konteksti mõisteti 

täiendas pilt) - näiteks
Aetuse

dille

Sa oot ihan dille.

vastus

'debiilik , lollpea , taignapea‘ 

'põrunud , peast segi , loll'

•põrunud , peast segi , loll* 

'jahupea , lollpea , taignapea' 

'hull'

'närvipundar , psühh *

'vilets , sitt ‘

'pass , oinas,OOhmu1

1ohmu , sitapea ' 

sõnakuju ja häälduse tõttu sattusid segadusse 

klassi õpilased (eriti tüdrukud) :

väärvastus

1) hull 2 ) pisike ( vrd.tilluke) 

kreissaag

valesti 5-6klassis (teksti

öörlostu4

•Sa oled täitsa kihvt

Sa oled täitsa ilus



' Sa oled usna vaikne 

■ Sa oled veidi viinane 1 

jauhopää 

Saatanan jauhopäa kuradi punapea 1

Niisugused valesti moistmised viitavad õpilaste oma 

fantaasia kasutusele võtmisele. Poolest lausest saadakse 

aru,kuid siis tuleb tundmatu sõna ja see määratakse vas

tavalt situatsioonile , mida nähakse parajasti televisioo

ni ekraanil(antud juhul) orienteeritud enamasti inimese 

välistele omadustele), 

d) hobid ja lõbustused .

Siia on lisatud üks seisundit (olla pllvessa)ning kaks 

tegevuse resultaati (yrjö, herkku) märkivat sõna. 60 % sõna

va ..
dest soome ning 20 % rootsi päritolu»

Ov lekoíkaet
Eesti noortele see osa s . raskesti kättesaa- 

c& A \e- ,
dav , sest enamik sõnu leitud kirjalikest allikatest (Soo

me televisioonis,vahe saateid noorte hobidest ja elust).

,1.. 4 4
Paremini on arusaadavad laenud. Oige tähendus^ teadjed 

./ 
x roi üliõpilased:

»• A .uu.. A
slängisõna vaarvastus

dallata, dalsia ‘jalutada ,astuda , käia 9 tallata

dänsing tantsupidu , tantsuõhtu , disco

fillaroida, f iile ta jalgsattaga soita



hoikkia

1ohota

olla pilvessä

‘liikumine , sörkjooks

'lamada 

olla narkootikumide uimas '

Sarnasele sõnakujule on orienteerunud 6-7, klassi

õpilased.

slängisõna

dallata

fillaroida, fillata

hölkis

löhöily

vaarvastus

tallata ^Dallast vaadata'

'kedrata villa

'mõlkis 1

lohe lennutamine

skaagata ■kaagutada

yrjö jüriöö

Sõnaga kaudselt seoses olev tähendus mäarati siis,kui 

teksti täiendas pilt;

slängisõna vaarvastus

dallata 1 tantsima , kõndima *

hölkkis ‘ suusatamine 1

skagata 1 hüpata, kõikuda ‘

Konteksti valesti mõistmine esines nii pildi olemasolu 

kui . .L puudumise korral( sonad\ilmselt liialt võõrad)*

slängisõna vaarvastus

fillata , fillaroida

Retkeily varustessa fillaroiva ‘Matkavarustuses matkav paar* 

pari



hoikkia

Harrastan Heikkista. Harrastan tuupimist

Mulle meeldib öökida "

Mulle meeldib oksendada 

lohö(t)ä

Harrastuksena lohoily harrastuseks lohe lennutamine ' 

e1 eeOrienteerutud) ja analoogiale soome keeles - näiteks : 

slängisõna vaarvastus

herkku ’maiustus , maitsev g hea

olla pilvessä olla pilves

£) kaubandussuhted

Siin on need sõnad, mis märgivad kaubanduse(äritsemise) 

alast tegevust ja kauplejaid • 40 % on soome päritoluga 

ja 60 % sonalaene. (põhiliselt inglise,rootsi). Mõningad 

sõnad on juurdunud ka "ärikate” omavahelisse kõnepruuki, 

kuid pole üldlevinud» 

A ee *

Eesti noortele on need sõnad hästi tuntud,? Osade sõnade 

puhul semantiline vall laienenud. Sõnu ei täiendanud 

pilt - näiteks :

slängisõna tähendus
v 

(on) asbo onlvaja , oli asja

bisnes ' äri

dülleri salakaupleja



finanssit 

finaki 

kusettaa 

kümppi 

mani

tonni

vitonen

trokata

raha 9 rahaasjad , finantsid

* Soomes tehtud

petta , haneks võtta -

4 A io,10 markka voi rubla

’ raha '

"1000 marka, tOOO rubla 1

5 marka vi5rubla

" muua , äritseda v

Haaldusanaloogia ja sarnase sõnakuju põhjal määrasid

tähendust 5. klassi õpilased,eriti tüdrukud:

slängisõna

aska

bisnes 

bunkkeri 

finanssit

fyrkka

jobada

trokata

vaarvastus

astuda

biifsteek

: punker •'

*1) finis 2) sansid 3) võimalu

sed ‘

1 virts

1) jama juttu ajada ( vrd. e. joba 

‘ jama jutt 1)

2) jobutama 3) jobi/tood otsima' 

suss (vrdo e. papud)

•tokata ‘
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Konteksti mõisteti valesti siis, kui ei oldud, toimuvaga 

A \éni ••
kursis voi öeldut ei täiendanud pilt, 

slängisõna vaartáhendus

aska

Hei mullon askaa. Hei , mul on pohmelus,

'Hei , mul on igav o 

‘Hei , mul on mugav ,* 

bisnes 

Tehdan bisnestä 'Teeme vahetust. '

finanssit 

Hänellä on finanssit Tal on tahe valismaa asju." 

heikolla. 'Tal on vähe nodi,

papu 

Sillä on sen verran Tal on nii palju joudu, et saab 

papua,että saa ostaa kaljan. osta (1) olle.

Trokata

Trokaa mulle fillaria. Anna mulle jalgratas.

Analoogia soome kirjakeelega tekkis halvematel 

keeletunfljatel - näiteks :

slängisõna väärvastus

heinä 1 hein '

papu 'uba 1

,) inimeste I vahelised suhted ja lembesuhted.
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al c&c .

Enamik sõnu on soome päritoluga , seetõttu need 

eesti noortele arusaadavad, kui tähendus ei ole spet

siaalselt selgeks tehtud. Ka head keeletundjad teavad 

neid sõnu vähe. Tavaliselt ilmneb tähendus alles kon

teksti kaudu - näiteks :

slängisõna vaarvastus

-iueta kaduma , ära minema , minema ‘

latka , lätkässä meeldida , olla sissevõetud , 

olla armunud

puskaradio - kuulujuttude levitaja , klatsi-

levi '

roikkua oleskleda , kurameeriba

tsempata 'endale voita'

Sarnase sõnatüve poolest tekitas segadust : 

slängisõna vaarvastus

Uuteta liuelda , libiseda

Kui teksti täiendas pilt saadi ligilähedane tähendus 

konteksti kaudu .

slängisõna tähendus

junailla

Piti vain Junailla tytöt Pidi ainult tüdrukuid hästi 

hyvin kaskima 

puskaradio
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Puskaradio toimii erittäin Valeandmed levivad eriti 

hyvin hästi,

relata

Kelatan pois 1 Raagime ara

tsempata

Nyt tyttönäkin on velvol- ‘ Nüüd peavad ka tüdrukud pois- 

lisuksia tsempatap poikia. se meelitama. '

Analoogia soome kirjakeelega tekkis 7-9 klassis

slängisõna vaärvastus

junailla 1) soita rongiga

2) transportida rongidel

pipo ’kootud suusamüts

puskaradio raadio

roikkua 'rippuda

* •• • enSuhtlemissonade keskpärane tundmine\tingitud ilmselt 

vähesest kokkupuutest nendega.

q ) töösuhted .

Siinxaadeldud ka koolislängi. Kogu kooliteemalise 

slängi tundmist pole kontrollitud , sest selle kasutus-

9 * Aala võrdlemisi piiratud. Sõnavara koosneb 3/4 oma sona-

dest ning 1/4 .laenudest. Eesti noortele\ hästi 

arusaadavad just sonalaenud - näiteks : 

bossi ülemus , juhataja



seriffj ‘ politsei

Soome sõnadest tantad : porno ‘ ülemus ‘( 5-1 1, klas

sis) maikka ‘ õpetaja ‘ ( 1Q11 klass).

Konteksti vale mõistmine esines peamiselt kirjalikul 

küsitlusel ( 10-11 klassis) :

slängisõna vaarvastus

lappa

Opetajoille on heitettävä "õpetajad tuleb korrale kutsuda® 

lappa. 'õpetajatele tuleb visata lapp.'

maikka

Konenssa maikat kattoo Koolis vaatavad tüdrukud tagasi

kierroon kun mä ulkeen kui ma neist mõõda lähen. "
j 

niiten ohi o 

tiskijukka 

krakuurtava ti^J karjäärihimuline baarman ♦ *

Sama sõna eksti nonsens :

pomo " porno , boss Eriti noorema astme õpilaste puhul, 

h ,) muusika

A Pn, *Muusikaalased sõnad laenamasti laensõnad ( 80 % ), 

ilmseltšneed ule voetud seoses muusikaala.se kultuuri 

levikuga. Enamust ikäsitletud I peatukis rootsi ja soome 

laenude hulgas. Siin tulevad vaatlemisele põhiliselt

soome päritolu sõnad® Eesti noortele ( 9-11 klass) need 

muusikaala.se


hästi arusaadavad, see on tingitud levimuusika saadete 

kuulamisest ja vaatamisest# Eesti muusikahuviliste keele

kasutuses üksikud sonad^ näiteks fani , futu , hevi , 

musa , raju ( lähemalt vaata I peatükis ), tuntakse aga 

enamaid, + näiteks : 

busi viis , muusikapala , laul *

bändi 'ansambel , punt'

futu "futumuusika austajaf

grammari 'grammofon'

hitti 'eriti mõnus lugu , eriti popp

pala ‘

impata ‘ improviseerida 1

impro improvisatsioon’

jatsata ‘dzassi mängida ‘

keikka 1 artistide voi muusikute ringreis ‘

musa 1 muusika 1

perus soundi 1 põhilugu , kergemuusika klassika’

* iA., raju ‘mõnus , vai j , mõjuv

älppari 1 kauamängiv heliplaat ‘

Konteksti kaudu tabati ligilähedane tähendus ka siis 

kui teksti ei täiendanud pilt - näiteks : 

busi 

myin busejane müüsin kassete



keikka

ensimmäiset keikani soitin ‘esimesed lood mängisin Stewe

Stewe Levisin kanssa Lewisega.

perussoundi

kubava älppärillinen perus- mõnus plaaditäis muusikaliike.

sondija. 2



KOKKUVÕTE.

Analüüsitu põhjal 

mine on noort® hulgas

Meil tarbitavate 

elemente, enamasti on 

farkut 

giltsi 

kymppi 

musa 

purkka ~ purka 

smurfi A/ smurt 

sutkar 

tossut

Kui sõna semantika on slängi

selgus, et slangi tundmine ja kasuta-

pre stiizikas.

fennismide hulgas leidub 1/4 soome slängi

nende tähendus jäänud samaks - näiteks:

1 teksased’

’tüdruk’

’ 1) kümme 2) kümme rubla’

‘muus ika’

’ närimiskumm'

’tüdruk’

’tulemasin *

Tbotasedt

s erinev, siis kasutatakse

ühiskealset tähenduste sellega on noor paremini tuttav - näi

teks :

herkku ’maiustus’

heinä thein, köögivili’

Hästi tuntakse inglise ja vene laene, sest neid keeli 

õpitakse meie koolides — näiteks:

baby

dänsing 

e lp ee 

fani

imago

’1) beebi 2)tütarlaps,kaliike’

•ansambel, punt’

•tantsupidu, tantsuõhtu’

•kauamängiv heliplaat’

•fanaatik, huvitundja’

8ku jutlus, 9j?vamus, kuu Idus ’
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juppi ‘noor ja aduks inimene’

kaara 1 auto, sõiduk’

lafka ’firma’

lenska ‘Laningrad'

mosse ’ moskvits ’

Margata vib, at sora tuntakse parsmini siis, kui

1) teksti saadab vastav tagevus;

2) saadakse aru ülejäänud takstist;

5) sõna nähakse kirjutatult ning seda saadab lause $

4) sõna on laensõna, ning tuntakse vastavat võõrkeelt^

5) sõna kordub sageli.

Eespool loetletu ainult hõlbustab sõna tundmist, kuid 

ei taga seda. Vanemad õpilased tunnevad sõnu üldjuhul noore

matest paremini. 4, - 7 klassis vastavad tüdrukud poistest 

täpsemalt, vanemas astmes vastupidi. Tallinnas ja Eesti NSV 

põhjarannikul osatakse ja kasutatakse rohkem fennisme kui 

Kesk- ja Louna-Eesbis. Ainealaselt M ts aX paremini riie

tus- ja muusikaalasid Bonkde

Iseloomulik on see, et mida vähem sõna tuntakse, seda 

rohkem tähendusvariante pakutakse. Arusaamine oleneb sageli 

lause keerukusest ja slängialsman tidest - kergemast konstruk

tsioonist saadakse paremini aru. Noorte aktiivses keelekasu

tuses on need lekseemid, mis

1) korduvad sageli,

2) annavad tuntule teatud spetsiifiliss nüansi,

3) on moodsad,

4) lisavad täiendava tähendusvarjundi,

5) on vastava eriala inimeste omavahelises suhtlemises 

spetsiifilised sõnad.



Oa noori) kas kasutavad eriti rohkalt slängisõnu, kuid 

on ka täiesti korraktsa kirjakeale kõnelejaid. Enamasti pruu

gitakse ikka mond üksikut sõna - näiteks: hevi, musa, punkar, 

rokkar jne., sast ses on üldiselt soositud.

Slängisõnade uurimine rikastas eesti noorte keelekasu

tust, tõusis huvi soome keele ja kultuuri vastu. Enamik noori 

huvitub Soome raadio ja televisiooni saadetest, sest nii on 

võimalus laiendada silmaringi.

Küsitluse põhjal selgus, et tuntakse ka slängi (eriti 

9. - 11, klassis) ning seega saadakse informatsioonist aru.
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