
10. ja 16. detsembril 2008 peeti Eesti
Keele instituudis talveseminari, mille
eesmärgiks oli esmalt tutvustada kol-
leegidele ettekandeid, millega olid Ees-
ti Keele instituudi töötajad esinenud
väliskonverentsidel, kuid kõneldi ka
uutest, alles uurimisjärgus olevatest
või just lõpetatud uurimistöödest. 

Seminari ettekannetes leidsid käsit-
lust mitmekülgsed teemad grammati-
kast sõnavarani, keeletehnoloogia uuri-
misprojektide tulemustest kohanimede
ajalooni. Uurimisobjektiks olid nii eesti
keel kui ka muud keeled (s.h teised lää-
nemeresoome keeled, ungari, tšehhi,
türgi), samuti eesti viipekeel.

Peeter Päll pidas ettekande „Ajaloo-
line mitmekeelsus Eesti tänavanime-
des”, millest selgus, et Eestis on läbi
aegade kasutusel olnud ladina- (Xiii–
XVi saj), alamsaksa- (Xiii–XVi saj),
(ülem)saksa- (XVi sajandist aastani
1918), rootsi- (XVi sajandist aastani
1710), taani- (Xiii sajandist aastani
1346 Põhja-Eestis, XVi sajandist aasta-
ni 1645 Saaremaal), poola- (XVi sajan-
dist aastani 1629 Lõuna-Eestis), vene-
(XVi saj, 1710–1918) ja eestikeelseid
tänavanimesid. Ta tõi palju näiteid
vanimate Tallinna, Tartu ja Pärnu
tänavanimede kohta. Vanimad eesti-
keelsed tänavanimed pärinevad Anton
Thor Helle grammatikast („Kurtzgefaß-
te Anweisung zur Ehstnischen Spra-
che”, 1732), nt Tallinna tänavanimed
(pitk ulits, prooks mäggi, wenne ulits,

munkahoow, hilligööst ulits) ja Tallinna
muud kohanimed (kallamaia, pleeks-

mäggi, kassi sabba). Põhjalikumad ees-
tikeelsed loendid avaldati XiX sajandi
teise poole ajakirjanduses ja kalendri-
lisades (nt Tartu tänavad 1865 Eesti
Postimehes: Aleksandre-ulits, Erne-

ulits, Kallaturro). Edasi keskendus
ettekanne XX sajandi alguse tänava-
nimedele, mis olid ajaloolistel põhjustel
kolmkeelsed (vene, saksa, eesti) ning

nende omavahelistele suhetele: tõlke-
nimedele (ennisvormitõlked), muganda-
misele, iseseisvatele nimedele ning mit-
meosaliste nimede kombinatsioonidele.
Tõlgitud nimede hulka kuuluvad nii
puhtad tõlkenimed (ee Kuninga tänav –

sks Königsstraße – vn Korolewskaq uli-
ca kui ka vääriti tõlgitud nimed [sks
Küterstraße (< asks Kuter ’lihunik’) –
vn Bo^arnaq ulica ’püttsepa tn’ (< sks
Küfer)]. Mugandatud nimede hulka
kuuluvad ühest keelest teise ülevõetud
nimed, s.h isikunimede ülevõtmine (nt
Riesenkampfstraße – Riisenkampfi tä-
nav, Rizenkampfskaq ul.). iseseisva-
teks nimedeks võib lugeda tänavanime-
sid, mis jäeti tõlkimata (nt Viru tänav //
Lehmstraße, Glinqnaq ulica ’savi tä-
nav’). Ettekande lõpuosas rääkis P. Päll
ka iseseisva Eesti tänavanimedest ning
eesti nimedest vene tekstis (nt Raua

tänav > ulica Raua). nimede mitme-
keelsus võib tähistada 1) täielikku mit-
mekeelsust, s.t nimesid tõlgitakse ja
mugandatakse või luuakse oma nimi
igas keeles eraldi, 2) leebet mitmekeel-
sust, mille puhul võetakse üle ainult
nime tuum ja tõlgitakse osa nimest.

Meelis Mihkla, Liisi Piits, Tõnis
nurk ning indrek Kiissel osutasid oma
ühisettekandes korpuspõhise kõnesün-
teesi eri aspektidele. Räägiti tekstikor-
puse koostamisest, kõnekorpuse salves-
tamisest ja märgendamisest, kõneük-
suste valiku põhimõtetest, kõnekorpuse
transkriptsioonireeglitest, üksuste eel-
valikust, häälikute teisenemisest, kaost
ja geminatsioonist kõnes, samuti kollo-
katsioonitugevuse mõjust kõnetempole
verbi olema näitel. Kuulajatele mängiti
eestikeelse kõnesüntesaatori esituses
Keeletalgute 2008 raames kogutud lau-
seid, nt Kalli ema hella soojust jagub

üle mitme põlve või Pöidlad pihku,
pöialpoisid!

Hille Pajupuu võrdles oma ettekan-
des kõrgtaseme eesti keele eksami edu-
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kalt sooritanud kohalike venelaste
sõnavara eesti keelt emakeelena rääki-
vate kõrgharidusega mittefiloloogide
sõnavaraga kolme tüüpi tekstides: suu-
lises dialoogis, suulisel esinemisel ja
kirjalikus essees. Peamisteks uurimis-
küsimusteks olid: 1) kui rikas on hari-
tud keeleoskaja esimese ja teise keele
sõnavara? 2) kuidas iseloomustada ha-
ritud keeleoskaja esimese ja teise keele
sõnavara ulatust eesti sõnade üldise
sageduse aspektist? 3) kas sõnavara
rikkus ja ulatus erineb tekstitüübiti?
4) kas tulemustest lähtudes peaks kee-
leeksamitel eraldi keskenduma sõna-
vara rikkuse ja ulatuse hindamisele?
Sõnavara rikkuse mõõtmiseks kasutati
Uberi indeksit, sõnavara ulatuse mää-
ramiseks võrreldi esimese ja teise kee-
le sõnavara sagedussõnastiku 10 000
sagedasema sõnaga. Sõnavara rikkus
erines kahel rühmal oluliselt: esimese
keele sõnavara oli teise keele omast
rikkam dialoogis ja monoloogis, eriti
aga essees. Sõnavara ulatus näitas see-
vastu sarnast mustrit: elementaarsõna-
vara ehk sagedussõnastiku esimese
3000 sõna hulka kuulus nii suulises kui
ka kirjalikus keelevormis u 65% esime-
se keele sõnavarast ja 70% teise keele
omast. Harvaesinevaid sõnu oli nii esi-
mese kui ka teise keele suulistes ja kir-
jalikes tekstides u 20%. Hindamisega
seotud järeldused olid: 1) C1-keele-
oskustasemel pole vaja hinnata sõna-
vara ulatust, sest ka esimese keele
sõnavara koosneb valdavalt elemen-
taarsõnavarast; 2) hinnata on vaja
žanriomase väljendusviisi tabamist.

Pärastlõunal jätkus seminar värvi-
nimesid puudutavate ettekannetega.
Jelena Rjabina kõneles udmurdi mees-
te ja naiste värvisõnavara erinevustest
ning tema uurimisküsimused olid: 1)
kas rikkam värvisõnavara on naistel
või meestel? 2) kumb sugupool kasutab
rohkem spetsiifilisi värvisõnu? 3) kas
keelejuhtide vanus ja elukutse mõjuta-
vad nende värvisõnavara? 4) milliseid
värve eelistavad naised ja milliseid

mehed? Ta küsitles oma keelejuhte (67
naist ja 44 meest) Udmurtias, Tatar-
stanis ja Baškortostanis. Vaadeldi noo-
remate, vanemate ning filoloogide või
kunstnike värvisõnavara. Kõige rikkam
on filoloogide või kunstnike värvisõna-
vara, kusjuures meeste sõnavara on
rikkam. naiste elukutse ei mõjuta nen-
de värvisõnavara, küll aga meeste elu-
kutse. noortel inimestel on vaesem
värvisõnavara kui vanematel, mis võib
olla seotud udmurdi keele üldise mada-
la prestiižiga. 

Kaidi Rätsepa ettekanne põhines
tema Türgis läbiviidud välitöödel, kus
ta küsitles 60 türgi keelt emakeelena
kõnelevat keelejuhti. Kasutades Urmas
Sutropi kognitiivse esiletuleku indek-
sit, selgusid türgi keele põhivärvi-
nimed: kırmızı ’punane’, mavi ’sinine’,
yeşil ’roheline’, sarı ’kollane’, siyah

’must’, beyaz ’valge’, mor ’lilla’, pembe

’roosa’, turuncu ’oranž’, kahverengi

’pruun’ ja gri ’hall’. Türgi keeles tekib
küsimus sinise nimetustega ning on
väidetud, et ka lacivert ’lasuursinine’
on põhivärvinimi. K. Rätsep tõestas, et
türgi keeles võib põhivärvinimeks pida-
da ainult värvisõna mavi ’sinine’. 

Urmas Sutrop pidas ettekande tee-
mal „Põhivärvinimede semiootiline teoo-
ria ja Juri Lotmani semiootika”, kus
otsis vastust küsimusele, mis võiks olla
(põhi)nimede semiootiline teooria, tut-
vustades Eleanor Rosch Heideri, Marcel
Danesi, Umberto Eco jt värvisemiootika
teooriaid. Ta juhtis tähelepanu asjaolu-
le, et värvide keeleline väljendus ei vas-
ta tehniliselt defineeritud põhivärvi-
nimedele (juhul kui värvitahvleid näi-
datakse kontekstivabalt hallil taustal)
ning pakkus välja, et värvide keeleline
väljendus on pigem võrdne (põhi)värvi-
nimedega, millele lisatakse (Lotmani
terminoloogias) kultuuri ajalugu (s.t
värvid reaalses kontekstis). 

Eelneva ettekandega haakus hästi ka
järgmine. Mari Uusküla kõneles ungari
värvinimede piros ja vörös ’punane’ ning
tšehhi červená ja rudá ’punane’ kasuta-
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misest. Mõlemas keeles on punase vär-
vi jaoks kaks nimetust, kuid neid ei saa
teineteisega asendada, sest nad on seo-
tud kindlate kollokatsiooniliste suhetega
ning sageli lisandub emotsionaalne hin-
nang (nt ungari piros alma ’punane
õun’, vöröskatona ’punasõdur’, tšehhi
červená kvçetina ’punane lill’, rudá hvçez-

da ’punatäht’). Ungari ja tšehhi keeles
seostuvad sõnadega piros ja červená

positiivsed emotsioonid (tšehhi keeles
on lisaks palju tervise ja südamega seo-
tud väljendeid), samal ajal kui sõnad
vörös ja rudá tähistavad nii viha kui ka
kommunismi (nt nõukogude Liidu lipp
on ungari keeles vörös zászló, tšehhi
keeles rudý praporek). Muidugi leidub
ka emotsioonidest motiveerimata väl-
jendeid (nt  taime- ja loomanimetused
jne). Võib arvata, et tegemist on Kesk-
Euroopa eripäraga, sest ungari ja tšeh-
hi keel ei ole sugulaskeeled.

16. detsembri seminari alustas Anne
Tamm ettekandega „Läänemeresoome
kohakäänetest ja tegevusnimedest”. Ta
esitas eesti ilmaütleva käände prag-
maatika, semantika ja süntaksi kokku-
puutepindade analüüsi, mis põhineb
intuitiivsel, emakeelest lähtuval näh-
tuste kategoriseerimisel, ja näitas, et
selline lähenemine võimaldab eesti
mata-vormi klassifitseerida ka perfekti
eitusevormina (perfekti nn 2. gramma-
tikalisatsioonistaadiumis, mis on pas-
siivi /impersonaali omadustega).

Heete Sahkai ettekande „Eesti keele
liitpredikaadid leksikoni ja grammatika
vahel” eesmärgiks oli vaadelda rühma
erinevat tüüpi ning erineva produktiiv-
susega, kuid sarnase tähenduse ja
semantilise motivatsiooniga liitöeldise
konstruktsioone. Vaatluse all olid ver-
bist olema ja supiini inessiivist või
(tegevus)nimisõna inessiivist või ades-
siivist koosnevad progressiivse tähen-
dusega konstruktsioonid (nt olema val-

mimas) ning verbist minema ja supiini
illatiivist või (tegevus)nimisõna illatii-
vist, allatiivist või translatiivist koosne-
vad inhoatiivsust või tulevikulisust väl-

jendavad konstruktsioonid (nt minema

keema, lammutamisele, langusse, müü-

gile, kakluseks). Ta näitas, et konst-
ruktsioonide tekkemehhanismiks on
vastavalt tähendusülekanded ’seisund’
> ’progressiivsus’ ja ’mittekausatiivne
seisundimuutus’ > ’inhoatiivsus/tulevi-
kulisus’. Konstruktsioonide hulgas oli
nii püsiühendeid kui ka erineval määral
produktiivseid malle, kusjuures pro-
duktiivsus ei korreleerunud konstrukt-
sioonide aspektuaalse/temporaalse tä-
hendusega ega semantilise motivatsioo-
niga (mis olid kõigi puhul sarnased),
samuti mitte infiniitse ega nominaalse
komponendi sõnaliigi ega morfoloogilise
reeglipärasusega ega ka sellega, milli-
seid liitöeldistele omaseid tunnuseid
konstruktsioonidel esines.

Ene Vainik pidas ettekande „Eesti
keele metakommunikatiivsete KÄE-
väljendite tähenduse laienemine”. Ta
võttis vaatluse alla peamiselt mitmesõ-
nalised väljendid, mis sisaldavad viidet
käele või selle osale ja ühtlasi tähista-
vad suhtlustegevusi (nt käega lööma,

küünarnukitunne, viis pihku andma).
Uurimuse eesmärgiks oli juhtida tähe-
lepanu tähenduslaiendustele, kus nen-
de väljendite kasutamisvaldkond on
laiem kui kitsalt suhtlussituatsioonid.
E. Vainik jagas väljendid otsesteks,
piltlikeks ja otsesteks/piltlikeks. Pea-
mised järeldused olid: 1) metakommuni-
katiivne käeväljend tõstab käelise
suhtluse freimist metonüümselt esile
füüsilise tegevuse aspekti, mis esindab
tervet mõistestatud asjaolude kogumit;
2) tähenduslaienduse käigus füüsiline
tegevus välistatakse, jäävad muud
aspektid; 3) kaks peamist ala, mille
suunas tähendusi laiendatakse, on
emotsioonide väljendused ja sotsiaalse-
te suhete regulatsioon.

Liisi Piits andis ülevaate kollokat-
siooniteooriast ning kõneles olema-ver-
bi kollokatsioonidest. 

Viipekeele värvinimesid puudutava
ettekandega esines Liivi Hollman, kes
tutvustas esmalt viibete moodustamise
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põhimõtteid ning keskendus seejärel
värviviibete etümoloogiale (vt lähemalt
Keel ja Kirjandus 2008, nr 11).

Emotsiooni kandvatest akustilistest
parameetritest kõneles Kairi Tamuri,
kelle doktoritöö eesmärgiks on välja
selgitada, kuidas eestikeelses kõnes
emotsioone akustiliselt väljendatakse.
Kokkuvõtteks võib esitada põhiemot-
sioonide akustilised parameetrid: rõõm

– tempo kiire, hääl kõrge, sõnu rõhuta-
takse; viha – tempo ja hääle kõrgus või-
vad lause jooksul varieeruda (eriti pike-
mates lausetes), võrreldes neutraalse
kõnega on hääl kas madalam või kõr-
gem, sõnu rõhutatakse; kurbus – luge-
mistempo on aeglane, hääl pigem
madal (kärisevad vokaalid), hääl vaik-

ne, on pause, rõhutatakse vaid üksikuid
sõnu, hääle kõrgus ei varieeru; neut-

raalne – lugemistempo on normaalne,
ühtlase kiirusega, rõhutatakse üksi-
kuid sõnu, häälekõrgus on loomulik.

Andres Loopmann tutvustas sõnasti-
ke andmebaasi, mida saavad täiendada
keeleteadlased, üliõpilased ja muud
huvilised ning mis hakkab asuma vee-
biaadressil http://exsa.eki.ee. Sõnastiku
kujundus on standardne, kõigile ühtne,
lisandub morfoloogiline kasutajaliides
(reeglipärase morfoloogia analüüs ja
süntees). Töö on valmimisjärgus.
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