
26. septembril, Euroopa keelte päeval,
toimus taas Emakeele Seltsi üliõpilas-
konverents, seekord Tallinna Ülikoolis.
Oma töid tutvustasid nii Tartu kui ka
Tallinna üliõpilased, esindatud olid ka
Narva ja Helsingi.

Marit Alas (TLÜ) vaatles Saaremaa
Pöide valla kohanimedes toimunud muu-
tusi 1787. ja 1933. aasta ning tänapäeva
materjali põhjal. Kohanimed on olnud
suhteliselt püsivad, kusjuures paremini
on säilinud loodusnimed. Nende hulgas on
kõige säilivamad mäenimed ning vete-
nimed. Kultuurnimedest on kõige püsiva-
mad talunimed, kõige enam muutuvad
viljelusnimed.

Pilleriin Podneks (TLÜ) kõneles eesti
keele adjektiivide omandamisest. Esineja
näitas, et adjektiivide omandamisjärje-
korda mõjutab oluliselt nende sagedus
hoidjakeeles ning et primaarseid opositsi-
oone väljendavad adjektiivid on esimesi,
mis selgeks saavad. Omadussõnade kasu-
tamine saab alguse umbes teisest eluaas-
tast ja kõigepealt hakkavad lapsed tarvi-
tama juuradjektiive. Värvus kui väline
omadus ja samuti muud füüsiliste oma-
dustega seotud adjektiivid on laste jaoks
väga esilduvad. Eetilis-esteetiliste oma-
dussõnade esinemissagedus oli seevastu
palju väiksem.

Grethe Juhkason (Tartu Ülikool) kõne-
les vanemates murdetekstides ja täna-
päeva võru kirjakeeles esinevatest verbi-
liidetest. Võru omapäraseid momentaani-
liiteid -hta/-htä, -hut/-hüt ja -sa/-sä, ref-
leksiiviliidet -h(t)u/-h(t)ü ja frekventatii-
viliidet -e(l)- le/-õ(l)lõ on traditsioonilistes
murdetekstides ligi kolm korda rohkem
kui Uma Lehes. Üks põhjusi on see, et
ajalehes oli esindatud ainult kolm liidet,
murdetekstides kõik liited. Uma Lehes
puuduvad täiesti kaks võru keelele omast
sufiksit: momentaaniliide -hut/-hüt ja
enesekohane liide -h(t)u/-h(t)ü. Seda
asjaolu ning ka ülejäänud omapäraste lii-
dete nappust seletab teise põhjusena
kindlasti vähemalt osaliselt eesti keele
mõju: et eesti keeles niisuguseid liiteid ei
tarvitata ning et eesti keel on olnud pik-

ka aega ja on ka praegu võru keele suhtes
domineerival positsioonil, siis on võru
keele kasutajate teadlikkus võru keelele
iseloomulikest varjundirikkust võimalda-
vatest verbisufiksitest vähenenud.

Anni Jürine (TÜ) käsitles eesti kaas-
sõnade norminguvastast kokkukirjuta-
mist grammatiseerumisteooriast lähtu-
des. Esineja arvates näitab see, et kaas-
sõnaühendi tajumist tervikuna ning sel-
lest tulenevat kokkukirjutamist on käsi-
tatud adpositsioonide n-ö edasigrammati-
seerumisena kaassõnaühendis.

Annika Valdmetsa (TÜ) ettekanne esi-
tas eesti kirjakeele modaalpartiklite
praktiliselt, täiega, loomulikult, vabalt,
iganes, suhteliselt, tegelikult, absoluut-
selt, julgelt ja põhimõtteliselt analüüsi.
Nende uurimine näitas ühelt poolt keele
muutumist aja jooksul ja hõlmas teisalt
ka pragmaatilisi aspekte: modaalpartikli-
te kasutussageduse analüüsi ning nende
funktsiooni arengut.

Sirpa Hutukka (Helsingi Ülikool) tee-
maks oli deontiline modaalsus eesti nais-
teajalehtede armastus- ja seksuaalteema-
des ehk kohustamised ja soovitamised
naisteajakirjas 1985. ja 2005. aastal. Esi-
neja vaatles lubatust, vajalikkust ja ko-
hustuslikkust väljendavaid modaalverbe,
modaalsuse vahendite kasutamist eri ae-
gadel ning keelevahendite ja eri aegade
tekstides ilmnevate hoiakute seoseid.

Liina Kivimäe (TLÜ) tutvustas presi-
dendikõnedes esinevaid sagedasemaid
mõistemetafoore ja nende allikaid, lähtu-
des George Lakoffi metafooriteooriast.
Presidendikõned on metafoorirohked, kõi-
ge sagedamini kasutatud mõistemetafoo-
rideks osutusid RIIK ON ISIK, RAHVAS ON

ISIK, RIIK ON TAIM ja RAHVAS ON TAIM.
Metafooride analüüs näitas, millised on
presidendi hoiakud rahva ja riigis toimu-
va suhtes.

Kerli Prass (TLÜ) kõneles pressiteadete
süntaksist. 180 pressiteate analüüs näitas
muuhulgas, et sellele ajakirjandusfianrile
on omased partitsiibitarindid ja nomina-
lisatsioonid. Tavaline on isikunime täien-
dav partitsiibitarind, nt Gruusias visiidil
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viibiv välisminister Urmas Paet. Ehkki
põhjendamatut nominalisatsiooni esineb
harva, leidub pressiteadetes rohkesti pik-
ki, paljude täienditega nominalisatsioo-
ne, mis teevad lause keeruliseks, nt osa
laiemast ELi finantsmääruses sätestatud
finantsjuhtimise eeskirjade läbivaatami-
sest; soojusenergia alandatud käibemak-
sumäära rakendamise jätkamine.

Dmitri Kulakov (Tartu Ülikooli Narva
kolledfi) kõrvutas eesti ja vene tegusõna-
de rektsioone. Vaatluse all olid liigutusi ja
liikumist tähistavad verbid haarama (mi-
da?) / kinni haarama (millest?), minema
(kuhu?) / sisse minema (kuhu?, millest?),
pistma (mida?) / sisse pistma (mida?,
millest?). Vene keeles vastavad käsitletud
rektsioonidele prepositsioonid 

 

za; skwozx,
^erez ning määrused akusatiivi käändes
(zahwatitxsq za kogo? ^to?; wojti ^erez
^to?

 

; prosnutx skwozx ^to?). Esmane rekt-
sioon on mõlemas keeles sama, teisene
erinev.

Liis Raasik (TÜ) vaatles vokaalide-
vahelisi leenisklusiile. Et uurimistulemu-
sed põhinesid ühe keelejuhi keeleandme-
tel, ei saanud teha kaugeleulatuvaid jä-
reldusi, kuid ilmnenud tendentsid kinni-
tasid, et leenisklusiilide laad võib erineda
ametlikust, mis annab alust edasiseks
uurimiseks.

Kirsi Laanesoo (TÜ) vaatles, mis ees-
märgil kasutatakse vestluses küsilau-
seid. Küsimuste esmane roll on vestluse
järjepidevuse tagamine, kuid küsilauseid
saab tarvitada ka näiteks oma arvamuse
ja hinnangu väljendamiseks, ettepaneku
tegemiseks, etteheitena, palvena või pak-
kumisena.

Katrin Rikberg (TLÜ) rääkis viisakuse
kultuuriomasest mõistest. Nii kirjaliku
kui ka suulise teksti näidetega seotud
küsimustiku vastused osutasid viisakus-
taju sõltuvusele tekstiliigist ja näitasid
viisakuse tugevat seostamist (kuid mitte
samastamist) asjakohasusega. Viisakuse
ja asjakohasuse tunnused olenesid vaba-
vastustes peale fianri ka kõneleja rollist.
Vastuste laad sõltus paljuski vastaja en-
da vanusest.

Päeva lõpetas filmiõhtu, kus esilinas-
tusid Mark Soosaare kaks uut dokumen-
taalfilmi, kihnukeelne ”Kihnu naenõ, tutt
peos” ja Põhja-Itaalia Venezia murdes
”Teine elu”, mida autor ise kommenteeris.
Lisaks näidati Iisraeli ühe kooli elu kuju-
tavat Yoram Honigi filmi ”Rahu esimene
õppetund”.

A N N I K A  H U S S A R, 
A N N I K A  K I L G I
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