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Emakeele Seltsi
keeletoimkonna tegevus
aastail 1993-2000
Eestis on kollektiivse keelekorraldusorgani - keelekorralduskomisjoni traditsioon. See sai alguse 1872. a, kui Eesti Kirjameeste
Seltsis tehti esimesed otsused eesti kirjakeele kujundamiseks. 190811 saime keelekonverentside otsused Tapalt, Tartust ja Tallinnast,
kui neli korda pidasid üheskoos nõu Eestimaa Rahvahariduse Seltsi
ja Eesti Kirjanduse Seltsi esindanud keelemehed. 1920. ja 1930. aas
tail tegutses aktiivselt Eesti Kirjanduse Seltsi keeletoimkond, aida
tes tollaseid õigekeelsussõnaraam atute autoreid J. V. Veskit ja
E. Muuki. 1960. a algas vabariikliku õigekeelsuskomisjoni aeg, mis
kestis 1980. aastate keskpaigani. Selle aja sisse mahtus kolm tegutsemisaega: 1960-62, 1972-77 ja 1979-87.
1985. a ilmus Tiiu Erelti ja Henn Saari koostatud raamat „Kirjakeele teataja 1979-1983. Õigekeelsuskomisjoni otsused”. Praegu on
Teie ees „Kirjakeele teataja II 1993-2000. Emakeele Seltsi keele
toimkonna soovitused” - seega tuleks kohe selgitada, miks ei jätka
raamat 1983. aastast, millest selline kümneaastane vahe.
Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni (VÕKi) kolmas koosseis töö
tas pingeliselt üle nelja aasta 1979-1983. Seejärel tegevus vaibus,
sest said läbi arutatud nii keelekorralduse ja -õpetuse komisjonilt
1979. a saadud ettepanekud kui ka uued esildised komisjoni liikme
telt. Kõige pakilisemate probleemide kohta olid sellega keeletead
laste põhiseisukohad ja autoriteetse komisjoni otsused olemas. Need
ilmusidki kokkupanduna raamatuks „Kirjakeele teataja”, mida tul
nuks kasutada 1976. a ^igekeelsussõnaraam atu” lisana. Põhilistes
keelekorraldusallikates saadi otsuseid arvestada alles suure hiline
misega: „Eesti keele käsiraamatus” 1997 ja „Eesti keele sõnaraama
tus ÕS 1999”
17. juunil 1987 arutas VÕK veel EELK Konsistooriumi soovil
piiblinimesid - isiku- ja kohanimede kirjutamist uue testamendi ja
5

psalm ide uues tõlkes. Sellega lõppeski VÕK i tegevuse kolm as p e
riood. 17. detsem bril 1993 oli veel üks koosolek, kuid kom isjon aru
tas seal iseennast: m ida endaga peale hakata. Otsustati siiski edasi
olla - ehk on see m illekski hea ja tarvilik.
27. ju u n il 1993 oli aga Tartus Veski päeval otsustatud luua E m a
keele Seltsi keeletoim kond. Valitud oli toim konna vanem Jaak Peebo,
kes 17. detsem bril m oodustas kaheksaliikm elise toim konna, kaasa
tes Tiiu Erelti, K rista Kerge, M aire Raadiku ja Peeter Pälli Tallinnast
ning R eet K äsiku, Leelo K eevalliku ja Katrin Kerni Tartust - seega
arvestades ka Jaak Peebot ennast, neli liiget kum m astki linnast. Tal
linlastest liikm ed on püsinud praeguseni sam ad, tartlased osalt va
heldunud (J. Peebo ja K. K em on kogu aja olnud, teistest õppejõudu
dest on osalenud Ellen U uspõld, M eeli Sedrik, Ellen N iit ja TiitR ein Viitso).
Em akeele Seltsi üldkoosolek Veski päeval ja toim konna tartlas
test liikm ed kujutasid eesseisvat tegevust ning ülesandeid ette kui
vajaduse korral kaasarääkim ist keeleküsim ustes, nt m õne sõna või
sõnarühm a õigekeelsuses. 1993. aastaks oli ju b a näha, et kirjakeel ei
püsi enam varasem ates rangetes raam ides, vaid näitab aina rohkem
nii pika ajajo o k su l kujunenud kui ka uusi m uutusi. Küllap kujutleti
toim konda keele valvaja, kaitsja'ja hoidjana. Eesti keele instituudi
(EKI) keelekorraldajaile jäi sellest väheks, sest teoksil oli keelekorraldussõnaraam at (m illest hiljem sai „Eesti keele sõnaraam at ÕS 1999”)
ning T. Ereltil raam at „Eesti ortograafia” (sam a ka „Eesti keele käsi
raam atu” osana). N ad soovisid, et toim kond vaataks läbi kirjakeele
norm e ja terveid reeglistikke ning annaks soovitused (või nagu v a
rem öeldi: võtaks vastu otsused).
Em akeele Seltsi keeletoim konda ei m oodustatud esim est korda.
Seda oli tehtud ka päris 1960. aastate lõpus, kui vabariikliku õige
keelsuskom isjoni esim ene koosseis polnud ju b a seitse-kaheksa aas
tat endast elum ärki andnud. Tookordne keeletoim kond vaatas 19691971 läbi m itu õigekeelsusküsim ust, m illele vajasid vastust 1976. a
õigekeelsussõnaraam atu tegijad. Pärast arutati need siiski veel kord
läbi 1972. a tegutsem a hakanud VÕKi teises koosseisus, et oleks
ikka V Õ K i otsused (sfzÄr-tuletiste aste, tosina võõrsõna kirjakuju
m ugandam ine, sidekriips liit- ja paarisadjektiivides, küm m ekonna
6

s õ n a ja sõnarühm a m orfoloogia.) Toim konna ja VÕKi põhiline, ot
sustaja koosseis oli suures osas sama, sest Eestis ei jätku inimesi
m itm e keelekom isjoni aktiivseks tööks.
N iisiis tuli Em akeele Seltsi keeletoim konnal 1993. a teist korda
hakata täitm a õigekeelsuskom isjoni tegevuse vaibum ise järel keelem aastikule jään u d lünka ning anda keelekorraldajaile abi ja tuge.
Hiljem , 1997. a võttis toim kond vabariikliku Õigekeelsuskomisjoni
ülesanded üle ka am etlikult: selle kohta on kom isjoni aseesim eeste
Rein Kulli ja H enn Saari kiri Eesti Teaduste A kadeem ia juhatusele
ja ETA ju h atuse otsus. 1996. a kevadest kuni 2000. a kevadeni oli
toim konna vanem Tiiu Erelt, praegu on seda Reet Käsik.
Toim kond on keeleprobleem ide arutam isel ja soovituste andm i
sel tegutsenud enam -vähem sam ade arusaam ade ja põhim õtete ko
haselt, m illedeni jõudis vabariikliku õigekeelsuskom isjoni kolm as
koosseis seitsm eküm nendate-kaheksaküm nendate vahetusel ja nagu
neid on kirjeldanud akadeem ik Huno Rätsep kogum ikus „K irjakeele
teataja” lk 4 -8 . Sealses saatesõnas esitatud p ro tse ssid -k irja k e e le ja
m urdekeele funktsioonide m uutum ine, oskuskeele m õju üldkeelele,
kirjakeele ja argikeele (kõnekeele) vahekorra keerustum ine, stiilierinevuste kujunem ine jm - on süvenenud ja laienenud. Varasem ast
palju ilm sem aks on saanud keelelised erinevused eri põlvkondade ja
ühiskonnakihtide vahel.
K õige suurem m uutus on aga olnud ülem inek totalitaarsest ühis
konnast dem okraatlikku ning sellega koos keelekasutuse dem okratiseerum ine. D em okraatia toob paraku kaasa valikud ja nõuab oma
peaga m õtlem ist. Eesti ühiskonnas on veel palju neid, kes vähem alt
keele alal sellega toim e ei tule ning kellele parem ini sobiksid varase
m as vorm is käsud-keelud. Eesti keelekorraldus püüab praegu hoida
kirjakeele ühtsust ja selgust, arvestada otstarbekaid m uutusi, aga p i
dada lugu ka kirjakeele traditsioonist; võtta küll teistest keeltest meile
tarvilikke laene, kuid hoida tugevana ka om aloom et, säilitada o m aja
võõra ainese tasakaalu. Ü hiskonnale pakutakse kõike seda hea keele
soovitustena. Vaba kodaniku peale ei saa põrkida. Vaba inim ese kee
lekasutus on vaba. Võtab aga nähtavasti aega, et vähem alt poliitikui
le, ajakirjanikele, õpetajaile, am etnikele jn e saaksid selgeks keeleli
se suhtluse norm id ja raam id, keelelise korrektsuse ja viisakuse va7

j adus. Keelelises vabaduses peab kätkema kaasvestleja või lugeja
austamine. Selle kõige omandamiseks on Eesti ühiskonnal veel pikk
tee käia. Praegu ei tehta endale pahatihti selgeks isegi mitte keele
kasutamise situatsiooni: kas see on suuline või kirjalik, spontaanne
või saab (tuleb) teksti veel korrastada, argine või ametlik, vestlus või
ühekõne. Vähemalt nii suuline kui ka trükiajakirjandus pakuvad roh
kesti libastumisnäiteid.
Oma liikmete esildiste alusel on toimkond aastail 1994-2000 andnudjärgmised soovitused, mis kõik sisalduvad käesolevas raamatus:
Algustäheortograafiast ja jutumärkidest” T. Erelt 1994
^magistrant: magistrandi: magistranti’'' J. Peebo 1994
„Numbrite kirjutamine” T. Erelt 1994
„Rõhuliite õigekiri” K. Kerge 1995
„Põhiarvsõnade käänamine” T. Erelt 1995
„Eesti kohanimede õigekirjast” P. Päll 1996
„Väliskohanimede õigekiri” P. Päll 1996
„Mõne sõnaja tüübi morfoloogiast” T. Erelt 1997
„Maailma maade nimed ja nende elanike nimetused” P. Päll 1998
„Rahvaste ja keelte nimetuste õigekiri” P. Päll 1998
„Vene-eesti ja eesti-vene tähetabelid” P. Päll 1996 ja 1998
„Kaupade nimetamine” M. Raadik 1998
Väljastpoolt toimkonda on tulnud järgmiste teemade arutamise
algatus:
„Eraldi seisva teksti(osa) lõpumärgist” Uno Kuresoo kiri 1995
(soovituse teksti kirjutanud K. Kerge)
„Tekstilõigu eristatavusest” Uno Kuresoo kiri 1995 (soovituse
teksti kirjutanud K. Kerge)
„Õigusaktid ja kuupäevafraas” Rein Kulli esildis 1995 (koostöös
M. Raadikuga)
„Võõrnimede hääldus” Einar Kraudi esildis 1999 (koostöös P.
Pälliga; soovituse teksti kirjutanud P. Päll 2000)
Needki neli soovitust sisalduvad siinses kogumikus.
Soovituste järjestus on kronoloogiline.
Peale selle on neil aastail arutlusel olnud veel mõned probleemiringid, kus ühised seisukohad küll välja selgitati, kuid üldsuse tar
vis soovituse teksti ei peetud tarvilikuks avaldada. Need on olnud:

„Eesti tähestikjärjestuse probleeme” P. Päll 24. septembril 1998
(z-i koht tähestikus; v ja w järjestamine; nende tähtede järjestamine,
mida eesti tähestikus ei ole, aga mis nimedes võivad esineda)
„Sõna ombudsman vastendamine eesti keeles” 24. septembril 1998
(T. Erelt on sellest kirjutanud kogumikus „Keelenõuanne soovitab”
II 2000)
„Parandused ukraina-eesti ja valgevene-eesti tähetabelis vene-eesti
tabelis tehtud paranduste alusel” P. Päll 24. septembril 1998
„Kohanimelise täiendi kirjutamine” 24. septembril 1998
„Tugevaastmelised seisundivormid” 20. jaanuaril 1999
„Tuletiste välte nõrgenemine” 20. jaanuaril 1999
Viimase kolme probleemiringi kohta küsis toimkondlastelt nõu
lõpetamisel olnud „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” toimetaja
T. Erelt. Kohanimelise täiendi suhtes oldi seisukohal, et väiketähelised liiginimetused peaksid võimalikult kaduma (niisiis mitte ainult
läbiarutatud toidukaupade nimetustest), kuid rahvuskuuluvust näi
tav väiketäht jääb (nt eesti keel, eesti luule, eesti jonn). Botaanika
taimenimetuste, zooloogia loomanimetuste ning loomakasvatuse tõunimetuste väiketähelist tava saavad muuta üksnes eriteadlased ise,
kuid üldkeeles ei tohiks pidada veaks ka kohanime kirjutamist hari
likul kujul (s.o suure algustähega ja häälduspärastamata).
Tugevaastmeliste seisundivormide kohta arvasid toimkondlased
(eriti Tiit-Rein Viitso), et selliseid vorme tuleks praegusest rohkem
esitada määrsõnadena. Siiski ei oldud vastu ka ÕS 1999 vormistuse
le, kus III-välteline seisundivorm on eraldi esitatud nimisõna morfoloogiakirjes. Soovitati aga nende kõrval näidata rohkem rööpselt ka
II-vältelisi, kuivõrd juba toimkondlaste endi keeletarvitus erines
üksiksõnuti suuresti (nt .kihvas)& kihvas, .klimpis 'y&klimbis, .kram
pis ja krambis, .lõksus ja lõksus, .parves ja parves). Seda on ÕSi
toimetaja ka arvestanud.
Tuletistest, mille välde kõnes nõrgenema kipub, olid eriti küsita
vatena arutusel III-vältelistest ws-nimisõnadest saadud //^-omadus
sõnad (mall .teadus > teaduslik, mitte .nakkus > nak(k)uslik, kus
nõrgenemine avalduks kirjapildis). Ei pooldatud toim etaja soovi
märkida nii III kui ka II välde, seega {^teaduslik, (.)vooruslik, {^väär
tuslik jm s. Enamik toimkondlasi uskus, et välde nõrgeneb üksnes
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nooremate põlvkondade lõdvemas ja lohakamas häälduses. Toime
taja pole seda usku siiski jaganud ega sõnaraamatus arvestanud.
Mitmel koosolekul on arutatud ka toimkonnale saabunud kirju,
et kõigi liikmete seisukohtade ärakuulamise järel kirjutada vastus.
Haridusministeeriumi juures töötanud keeleasjade komisjoni soovil
oli 17. mail 1995 arutusel kirjakeele normi mõiste ja keeleseaduse
rakendusmääruse sõnastamine. Toimkond ütles oma sõna, EKI kee
lekorraldajad andsid nõu, keeleasjade komisjon viimistles ning val
mis dokument „Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord”, mis on
kinnitatud Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 1995. a määrusega nr 323
(ilmunud Riigi Teatajas 1995, nr 79; vahelejäänud 3. punkt on lisa
tud parandusena Riigi Teatajas nr 86).
Pöördumistest oli oluline ka õigustõlkekeskuse kiri, kus küsiti
eesti keele instituudi keelekorraldajate arvamust Euroopa Liidu ins
titutsioonide nimetuste kirjutamise kohta. Vastusele alla kirjutanud
T. Erelt ja P. Päll selgitasid: „Arvestades seda, et meile esitatud küsi
mus suure algustähe kasutamise kohta õigustekstis on põhimõttelise
tähtsusega ja puudutab Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovituse
ga ellusaadetud reeglistikku, pöördusime Teie kirjale vastamiseks
pärast omavahelist arutelu veel Emakeele Seltsi keeletoimkonna poo
le.” Õigustõlkekeskuse-keeletoimetajate ja õigustoimetajate seisu
kohad erinesid põhiliselt selles, et keeletoimetajad kirjutasid läbiva
suurtähega küll nimetused Euroopa Liit, Euroopa Ühendus, Euroo
pa Parlament, Euroopa Kohus)ms>, kuid polnud nõus kasutama suur
tähte juhul, kui konteksti jäävad ainult sõnad liit, ühendus, parla
ment, kohus. Niisamuti soovisid nad kirjutada väikese algustähega
arvukate komiteede ja fondide nimetusi, nt majandus- ja sotsiaalkomitee, Euroopapõllumajandussuunisteja -tagatiste/o/ic/ jms. Õigustoimetajad soovisid teksti selguse huvides kirjutada Liit, Ühendus,
Parlament, Kohus, et kõige olulisemate instantside lühinimetusedki
eristuksid muudest tekstis esineda võivatest liitudest, ühendustest,
parlamentidest või kohtutest.
EKI keelekorraldajate ja ESi keeletoimkonna ühisvastuses pärast
6. novembri 1997. a arutelu kirjutati järgmist: „Kaalunud nii keele
toimetajate kui ka õigustoimetajate seisukohta, peab keeletoimkond
õigeks keeletoimetajate oma, mis arvestab eesti keele õigekirjareeg10

leid ja on järjekindel kõigis osades. Õigustoimetajad ei ole arvesta
nud, et lause algul ja suulises kõnes kaotavad nad oma näiliselt hea
eristusvõimaluse. Teiste keeltega võrdlemisel ei meenuta nad seda,
et ainult algustähele toetuv eristusvõimalus puudub täielikult keel
tes, kus suurtähti polegi (nt gruusia ja araabia keel), aga ka saksa
keeles, kus kõik nimisõnad kirjutatakse suure algustähega. Just täiendi
appi võtmine, nagu seda teevad soomlased, on sobiv ja selget teksti
võimaldav lahendus. Seda läheb tarvis ainult neil juhtudel, kui teks
tis on juttu mitmest komisjonist, mitmest kohtust vm. Teine võima
lus on selles tekstis peamise komisjoni, kohtu vm kohta kasutada
teksti algul äraseletatud suurtähtlühendit, mis tekstist hästi esile tõu
seb.
Kui tekstis on juttu näiteks ainult Euroopa Parlamendist või ainult
Euroopa Kohtust, siis lubab kontekst kasutada nende asemel parla
ment või kohus.
Me ei ole nõus nõukogudeaegse kombe taastamisega, kus kesk
komitee ja kommunistlik partei kirjutati väikese tähega, aga see üks
ja tähtsaim oli Keskkomitee ja Kommunistlik Partei.
Õigustoimetajate ettepaneku aktsepteerimine tekitaks suure lõhe
eesti üldortograafia ja õigusteksti ortograafia vahele. Õigustoimeta
jate ettepanekute olemuse selgitamiseks võiks tuua võrdluse kohani
mede õigekirjutusest. Kui tekst räägib Läänemerest ja Punasest m e
rest, siis ei hakka me eristamiseks kasutama Läänemere asemel Meri.”
Samal 6. novembri 1997. a koosolekul oli arutusel veel tõlkija
Valli Helde palve uuesti läbi vaadatay^-tuletiste ortograafia. Arut
lusel nenditi, et tuletised usjas, tünjas, kepjas jm s tõepoolest ei näe
ilmekad välja. Sama probleem on mõne teisegi liite liitumisel, nagu
-lane (kaslased, konlased), -di {põmdi, vurdi, kõldi) }m.
yas-tuletised esinevad õnneks harva ja on eelkõige keelereeglite
lemmiknäiteid. Tekstis saab neid soovi korral kergesti asendada il
mekama sõnaühendi, liitsõna või tuletisega. Väga olulise ja järje
kindla ortograafiareegli - kaashäälikuühendis iga häälik ühe tähega
- muutmiseks ei ole alust.
4. detsembril 1997 loeti Eesti Pensionäride ja Perede Liidu ning
Eesti Karskusliidu protestikirja, et narkootikumi sünonüümina on
hakatud järelemõtlematult ja vastutustundetult kasutama sõna mö
ll

nuaine, kuigi tegemist on meelemürgiga. Toimkond vastas: „01eme
kirjas esitatud seisukohtadega nõus ja toetame oma võimaluste pii
res mõiste tähistamist õige sõnaga m eelem ürki
Samal 4. detsembri 1997. a koosolekul informeeris T. Erelt toimkonda, et kavatseb uute keemiliste elementide nimetamisel jätkata
senist põhimõtet: lähtuda ladinakeelsest nimetusest. Toimkond oli
nõus ja 12. detsembril esitas T. Erelt keemia terminoloogia komisjo
nile nimetused kuurium, lavrentsium, nobeelium, rutherfordium,
hahnium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitneerium, mis
sellisel kujul said nii „Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatusse”
1998 (lk 683-685) kui ka „Eesti keele sõnaraamatusse ÕS 1999”.
12. veebruaril 1998 oli arutusel Eesti Põllumajandusülikooli loo
maarstiteaduskonna kiri, milles oli pandud ette taastada veterinaar
meditsiini terminoloogias kreeka tüvest
‘loom ’ saadud tuletis
tes z-täht. Eesti keele instituudile adresseeritud kirjaga pidi tegelema
ESi keeletoimkond, sest just keeletoimkonnas (21.1 1970) ja VÕKis
(10. V 1972) oli nende kohta otsustatud: „Loobuda väga võõrapärastest sõnakujudest epizoootia (hääldusnormiga epizo-ootia), enzoootia,
panzoootia ning minna üle lihtsamatele kujudele episootia, ensootia, pansootia, ensootia jne. (vrd. z muganemine samas tüves sõna
des asoteemia, asotogeen, asiin, asoühendid, spermatosoid, eosoikum, paleosoiline)nQ. - omaaQgSQd azoteemia, azotogeen, aziin, azoühendid, spermatozoid, eozoikum, paleozoiline).'n Keeletoimkonna
praegune koosseis pidas võimalikuks arvestada loomaarstiteadlaste
sooviga, kuid juhtis tähelepanu, et sel juhul jääb ka kolm o-d (nt
epizoootia, mitte epizootia nagu teaduskonna kirjas). Kahjuks põh
justab eriteadlaste selline tahtmine ka ebaühtlust muude väljaanne
tega võrreldes (nagu „Eesti entsüklopeedia” ja ÕS 1999).
Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused koos selgitustega on
avaldatud ajakirjas Keel ja Kirjandus, olenevalt soovituse adressaa
dist ja sisust on neid tutvustatud ka ajalehtedes Õpetajate Leht, Sirp
jm . Eesti Raadio saates „Keelekõrv”, Emakeele Seltsi keelepäeva
del, õpetajatele ja toimetajatele peetud loengutes ning ettekannetes.
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Kokkuvõtteks
Mis on siis Emakeele Seltsi keeletoimkonna osa praeguses Eesti
keeleelus? Ta ei ole vigade vabakslaskja, nagu leiab üks osa ühis
konnast. Ta ei ole ka keele kinnihoidja, muutuva keele paigalhoidja,
keelepidur, nagu leiab teine osa ühiskonnast. Toimkond kui mitme
asutuse keeleteadlaste ühiskogu püüab olla keele tasakaalustaja, s.o
nii püsiväärtustest kinnihoidja kui ka uute väljendusvajaduste ja
-võimaluste arvestaja ning arendaja, keele suundumuste arvestaja,
ühiskonna keeleprobleemide lahendamisele kaasaaitaja.

TIIU ERELT

Algustäheortograafiast
ja jutumärkidest
Selgitab TIIU ERELT
27. jaanuaril ja 14. veebruaril 1994 arutas keeletoim kond esim est probleemiringi - jutum ärkide ja suurtähe kasutam ist nimede markeerimisel. M ind sundisid
seda arutam ist algatama ja eelnõu koostama kaks asjaolu: 1) em akeeleõpetajad,
toim etajad ja teised eesti keele eest hoolt kandvad inimesed on aastaid rääkinud
vajadusest otsida uusi, kergem aid lahendusi jutum ärkide ja algustäheortograafias;
2) tegelik nim ekasutus on koos ühiskonnaelu m uutumisega niivõrd teiseks saa
nud, et 1976. aasta ÕSi reeglistikust ei leia uue aja nim ede kirjutam iseks enam
tuge. (ÕSi algustäheortograafia reeglistiku autorina tuleb mul paraku seda tunnis
tada).
N im erühm adest tulid arutusele järgmised: 1) asutuste, ettevõtete, organisat
sioonide, ühenduste, 2) perioodikaväljaannete, 3) autasude, 4) kaupade ja 5) ük
siksõidukite nimed. Neid on seni olnud tavaks jutum ärgistada ja m arkeerida kas
läbiva (1, 2, 5 - mall „SSS”) või esisuurtähega (3, 4 - mall „Svv”).
M uudatuse mõte oleks rakendada neiski rühmades kõige üldisem at eesti nimem alli SSS + väiketäheline liigisõna ees või järel, nagu Emm aste vald. Hea Lootuse
neem. Suur M unamägi, õpetaja Peeter Pirn, Viie Veski kross. Sellega väheneks ja
selgineks nim em allide hulki
„SSS” jääks käibest kõrvale või vähem alt tagaplaanile,
„Svv” jääks pealkirjam alliks (romaan ,,T õ d e ja õ ig u s”),
Svv jääks mõne eriala, nt ajaloolaste separaatm alliks (M adisepäeva lahing).
Seesugust sihti silmas pidades valmis koostöös Peeter Pälliga eelnõu, mille
keeletoim kond pärast täpsustam ist ja täiendamist 14. veebruaril 1994 heaks kiitis.
Eitavale seisukohale jäi toim konna liikmetest Krista Kerge, kes pooldab vastupi
dist suunda: rohkem at suurtähe ja jutum ärkide kasutamist. Toimkond palus arva
must eesti keele instituudi töötajatelt Tiina Leemetsalt ja Sirje M äearult ning Tartu
ülikooli õppejõududelt Valve-Liivi Kingisepalt, Ellen U uspõllult ja Ellen Niidult.
Kõik nad olid kirjeldatud muutm issuuna poolt. Toimkond tänab neid täpsustuste
eest.
A lljärgnevas soovituse tekstis on reeglid kui õpetuse iva trükitud poolpaksus
kirjas, kõik muu on nende reeglite kasutamise õpetus. Tekst ise on taastrükitud
sellisel kujul, nagu see ilmus Keeles ja Kirjanduses 1994, nr 6, lk 367-370. Reeg
lites ei ole midagi m uutunud ka praeguseks, õpetusi olen hiljem täpsustanud ja
näiteid ajakohastanud. Viimane variant on „Eesti ortograafia” 3. trükis 1999 ja
„Eesti keele käsiraam atu” 2. trükis 2000.
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A sutused, ettev õ tted ,
organisatsioonid, ühendused
Asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste nimetustes
võib eristada järgm isi koostisosi:
1) nimi, nt Ilmarine, Esmar, Koop & Pojad, AS Hiiu Vill, Kullas
sepa Kelder (restoran), Alma pood, Musta Kassi kämping. Hea Tuju
kauplus. M ustad Pantrid, Vaesed Rüütlid, valimisliit Selg Sirgeks,
võrkpallimeeskonnad Riidaia. Volle;
2) tüübinimetus, nagu muuseum, instituut, tehas )t, millele tihti
eelnevad täpsustavad sõnad või sõnaosad {koduloomuuseum, teh
nikainstituut, põllutööriistade tehas), nt aktsiaselts Tallinna Karas
tusjoogid, riigiaktsiaselts Ilmarine, Märjamaa vallavalitsus. Tallin
na kunstiülikool. Illusiooni kino. Kalevi üksik-jalaväepataljon, las
te- ja noortekoor Hellas;
3) kohamäärang, nt Valgamaa metsamajand, Pärnu koduloo
muuseum, Tartu ülikool. Tallinna peapostkontor;
4) üiaasutuse, -ettevõtte või -organisatsiooni nimetus, nt Eesti
Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut (~ majanduse instituut),
RE Eesti Raudtee Tallinna jaam. Riigi Politseiameti Tallinna prefek
tuur.
1. Nimi kirjutatakse läbiva suurtähega. Teda võib eraldada ju 
tumärkidega, aga mitte siis, kui nimi on juba mingil muul viisil esile
tõstetud (eraldi real, teise kirjaga).
Näiteks: Eesti Kontsert, riigiettevõte Eesti Kütus ~ RE Eesti Kü
tus, aktsiaselts Järvakandi Klaas ~ AS Järvakandi Klaas, aktsiaselts
IB M , Paal & Piil, Tallinna linnaettevõte Vago ~ Tallinna LiE Vago,
aktsiaselts Kaatsi Kaev, osaühing Esmar ~ 0\1 Esmar, Värska laulu
koor
Ttaepank, Krahvi baar. Suure Tõllu kauplus. Hella Hundi kõrts,
Kirju Kuke kohvik, Estonia teater. Kuku raadio. Kullerkupu koor.
Õige Tee partei.
Kontekstist olenevalt võib mõnikord tekkida vajadus markeerida
nimi jutumärkidega, seda eriti sekundaarnimede puhul: ,,Lem bitu”
talvejope (isikunimi ettevõtte nim ena),... suits tõuseb veel vaid „ Vi15

rust ” ja „ Kunglast ” (maakonnanimi ja pseudomütoloogiline maani
mi hotellinimedena).
Tüübinimetuse ees asetsev nimi tuleb panna omastavasse kään
desse: mitte Balti Paber AS, vaid Balti Paberi AS või AS Balti Pa
ber; mitte Kaugotsing AS, vaid Kaugotsingu AS või AS Kaugotsing.
Üksikut kohanime ei saa tavaliselt pidada asutuse või ettevõtte
enda nimeks, vaid tegemist on asukoha määranguga. Seega ei asetse
kohanimi mitte tüübinimetuse järel, vaid selle ees. Nt mitte kauplus
Juuru, vaid Juuru kauplus, mitte kohvik Toome, vaid Toome kohvik.
Iseasi on kohanimed, mis ei seostu asukohaga, nt kauplus M insk ~
Minski kauplus (Tallinnas), restoran Kaunas ~ Kaunase restoran (Tar
tus), restoran Aishaniya ~ Aishaniya restoran (Aishaniya - hiina k
‘Eesti’).
2. Tüübinimetus kirjutatakse tavakasutuses väikese algustä
hega. Väikese algustähega võib kirjutada nimetuses kõik need osi
sed, mis ei ole otseselt nimed (isiku-, koha-, ettevõttenimed).
Näiteks: riigikohus, riigikontroll, riigi patendiamet, siseministee
rium, Tartu linnavalitsus. Põlva maavalitsus. Tallinna tolliinspek
tuur, Eesti sotsiaaldemokraatlik partei. Otepää tarbijate ühistu. Tapa
raudteejaam. Nõmme gümnaasium, Kopli kunstikeskkool. Vara p õ 
hikool, Narva-Jõesuu postkontor. Emmaste rahvamaja, Kostivere
riigimajand, Järveotsa kauplus, Magdaleena haigla.
Asutuse, ettevõtte, organisatsiooni või ühenduse registreeritud
täisnimetuses võib selle ametlikkuse näitamiseks kasutada läbi
vat suurtähte. Dokumentides on tavaks näidata nimetuste ametlik
kust nende asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste pu
hul, mis on juriidilised isikud.
Näiteks: Riigikohus, Riigikontroll, Riigi Statistikaamet, Riigi Töö
inspektsioon, Kultuuri- ja Haridusministeerium, Eesti Rahva M uu
seum, Eesti Kristlik Kirik, Eesti Üliõpilaste Selts, Ingerisoomlaste
Liit, Tartu Linnavalitsus, Põlva Maavalitsus, Tallinna Tolliinspek
tuur, Eesti Sotsiaaldemokraatlik P a rtei,... , M agdaleena//azg/a.
Eriti tarvilik võib suurtäht olla mõne ainulise nimetuse eristami
seks samakujulisest liiginimetusest: E estiP a n kkm ühe panga amet16

lik nimetus (vrd: Raepank ja Hansapank on praegu edukamaid Eesti
panku), Eesti Üliõpilaste Selts kui ühe seltsi nimetus (vrd: Eriti roh
kesti tekkis Eesti üliõpilaste seltse sajandi algul).
Alati on väiketäheline üksi konteksti jääv tüübinimetus: vallava
litsus, tarbijate ühistu, raudteejaam,postkontor, gümnaasium, selts,
liit, erakond, aktsiaselts, riigiettevõte, vallaettevõte, kammerkoor,
naisansambel jne.
Läbiva suurtähega on ametlik nimetus Vabariigi Valitsus, tavaka
sutuses vabariigi valitsus. Eesti valitsus, valitsus. Põhiseaduse ko
haselt võib asutuse ehk institutsioonina juriidilistes vm ametlikes
tekstides käsitada ka Vabariigi Presidenti (tavakujupresident on väi
kese algustähega, nii nagu ametiisikute nimetustes üldiselt).
3. Allüksuste või allühenduste nimetused kirjutatakse väike
se algustähega.
Näiteks: Tartu ülikooli (~ ij\\koo\\)filosoofiateaduskond, sotsiaal
ministeeriumi (~ Sotsiaalministeeriumi) ravi-ja hoolekandeosakond.
Rahva Hääle kultuuri- ja haridustoimetus, Liviko haldusnõukogu.
Eesti Panga nõukogu. Riigikogu keskfraktsioon. Eesti teaduste aka
deemia (~ Teaduste Akadeemia) meeskoor. Tallinna muusikakesk
kooli (~ Muusikakeskkooli) sümfooniaorkester.
4. Võõrkeelses tekstis võib eestikeelse nimetuse tõlkida, nimi jääb
tõlkimata. Nimeks loetakse seejuures kõik tüübinimetuse järel kasu
tatavad nimetuse osised. Nt Riigivaraamet, ingl State Property Board;
riigiettevõte Eesti Raudtee, ingl Eesti Raudtee State Enterprise, vn
rocnpednpuxmue „ Dscmu Paydmes ”, sks Staatsbetrieb,, Eesti Raud
tee AS Eesti Paberitööstus, ingl Eesti Paberitööstus Ltd, vn a/o
,, 33cmu flaöepumer3cmyc
Eesti tekstis võib võõrkeelse tüübinimetuse tõlkida, nimi jääb tõl
kimata. Nt teabeagentuur France Presse, filmistuudio 20th Century
Fox, AS Veikon Kone {Veikon Kone Oy), aktsiaselts Felix ~ Felixi
aktsiaselts (rootsi keeles Aktiebolaget Felix).
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P erio o d ik av äljaan d ed
Perioodikaväljaannete nimed kirjutatakse läbiva suurtähega:
ajalehed Rahva Hääl, Oma Saar, Eesti Ekspress, Õpetajate Leht,
Liivimaa Kroonika',
ajakirjad Keel ja Kirjandus, Eesti Loodus, Teater. Muusika. Kino,
Eesti Jurist, Elu Pilt,
muud perioodikaväljaanded: Eesti Kaubamärgid, Loomingu Raa
matukogu, Kaubalehe Metsaleht, õpilasalmanahh Oma Sulega.
Neid nimesid võib eraldada ka jutumärkidega.
Ladina tähestikuga keeltest võetud nimede algustäheortograafiat
ei muudeta, teistest tähestikest transkribeerimisel kohaldatakse oma
reeglit: The Official Gazette o f the United States Patent Office, Lie
tuvos rytas, Literaturnaja Gazeta, Argumentõ i Faktõ.
Osa väljaandeid nimetatakse väljaandja ja trükiseliigi järgi ning
neil ei ole nime: Emakeele Seltsi aastaraamat. Eesti Geograafia Seltsi
aastaraamat. Tartu Tähetorni kalender. Praha Ülikooli toimetised.

A u tasu d
Autasusid nimetatakse enamasti kirjeldavalt: Nobeli rahuauhind,
Friedebert Tuglase novelliauhind (autasu väljapannud isiku järgi),
Kristjan Raua kunstipreemia, Juhan Liivi luuleauhind, Kutuzovi I
järgu orden (isiku järgi, kelle auks on autasu asutatud). Prantsuse
Akadeemia suur romaaniauhind, Spordilehe ~ ajalehe Spordileht
karikas (autasu väljapannud asutuse, ettevõtte, organisatsiooni või
ühenduse järgi), Brüsseli maailmanäituse suur hõbemedal, Barcelona
olümpiamängude kettaheite kuldmedal (ürituse järgi).
A utasunim ed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigisõna {or
den, medal, auhind,preem ia, karikas]n\s) ja järgum ärge väike
sega: Eesti Taassünni auhind. Valge Roosi orden (Soome), Suka
paela orden. Silm apaistvate Teenete orden (Inglism aa), Ema Au
orden (NSV Liit), IL liigi 1. järgu Vabadusrist, Rahu kuldmedal.
Sirbi ja Vasara medal (NSV Liit), K uldkiiver, Kuldnaelkingad,
H õbevaas, Hõbeflorett, Suure M erevaigu auhind ~ Suur Mere18

vaik. Punase Nelgi auhind. Vändra Karu auhind. Piisoni karikas.
K uldviljapuu rinnamärk.

Kaubad
Kaupade nimed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigisõna väi
kesega: Fantaasia küpsised. Vikerkaare kommid. Viljaveski leib. Saare
sai. Kolme Koka kook, Estonia klaver, kakao Meie Mark, klaasikomp
lekt Trips-Traps-Trull, liköör Vana Tallinn ~ Vana Tallinna liköör,
köögimööbel Kadri.
Registreeritud kaubamärke kirjutatakse sel kujul, nagu nad on
registreeritud: Ford Transit, Volkswagen Jetta, Opel Kadett Caravan,
Volvo 720, BM W 316, Peugeot 106 Rallye, Toshiba T1950, IBM P S/
VP, Mercedes-Benz, Daimler Benz, L evis 501, Salomon Brothers,
World Class Gym, Geisha, WordPerfect. Neid tuleb käänata nagu
muid võõrnimesid: Jonseredi saed, Mercedes-Benzi sõiduautod, IBMi
~ IBM-i arvutid.
Kõigil kaupadel ei ole nimesid. Koostisainet, valmistusviis, kuju,
otstarvet vms näitavad sõnad ei ole kaubanimed ning neid kirjuta
takse nagu üldsõnu: kaeraküpsised, sidrunijook, soolapulgad, suit
sujuust, vigurküünlad, kätekreem, pesuvalgendi, suupisteküpsised.

Sõidukid
Üksiksõidukite nimed kirjutatakse läbiva suurtähega, liigi
sõna väikesega: laev&&Botnia L a h t T o r m i d e Rand, mootorpaadid
Lendav Hollandlane)di Onu Villi, purjekas Kolm Venda, võidusõidu
autod Sinine Leekya. Viru Välk.
Neid nimesid võib eraldada ka jutumärkidega.
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PEETER PÄLLI lisakommentaare
V õrreldes varasem a asutuse- ja ettevõttenim etuste kirjutam ise reeglistikuga
on siinses kaks põhilist suundumust:
-ju tu m ä rk id e tarvitus antakse vabaks, st neid ei pea tarvitam a juhtudel, kus
seni oli ette nähtud läbiv suurtäht + jutum ärgid („SSS”);
- senisest enam soovitatakse väikese algustähe tarvitust olukorras, kus ei ole
vaja näidata nim etuse ametlikkust.
Jutum ärkide ärajätm ise võim alus on põhim õtteliselt suurem muudatus. See on
hakanud ajakirjanduses levima ning teatud juhtudel (ettevõtteliigi lühendi kasuta
m isel) on eesti keele instituudi keelekorraldajad seda võim alust ju b a mõnda aega
m öönnud (aktsiaselts ,,Roheline K o n n ”, aga A S Roheline Konn). Juba 1976. a Õ S i
lk 882 on näiteid „endisaegsete asutuste” nim etustest ilma jutum ärkideta (m ärkus
7). Funktsionaalselt ei kahjusta jutum ärkide ärajätm ine nim etusest arusaam ist, sest
nimi ise jääb igal juhul läbiva suure algustähega. Seega võrdsustub n-ö elavate ja
elutute asjade nim ede ortograafia.
Jutum ärkide ärajätm isest tuleneb ka väiketähe senisest suurem eelistam ine sellisel juhul tuleb nim etuses parem ini esile nimi ise, vrd riigiaktsiaselts Ilmarine,
kinnisvarabüroo Eravara, koolinoorte huvikeskus Küllo. Kui nim etuse am etlikku
se näitam iseks kasutatakse läbivat suurtähte, siis nimi ise nii selgesti ei eristu {Koo
linoorte H uvikeskus Küllo)
sel juhul on vahel funktsionaalne kasutada ka ju tu 
märke (Koolinoorte H uvikeskus ,,K ü llo ”). Nime ja nim etuse mõiste kohta täpse
m alt vt 1976. a ÕS, lk 879.
A sutuste ja ettevõtete n im etuste ortograafias rakendatud p õ him õtteid so o 
vitab keeletoim kond kõikide n im etusaliste puhul, kus seni nõuti läbivat su u r
tähte koos ju tum ärkid eg a. Sam a reeglit laiendati ka autasude ja kaupade n im e
dele, sest senine pealkirjam all „S vv” ei olnud neis kuigi hästi m uude n im erü h 
m adega seostatud. K okkuvõtvaks võrdluseks olgu toodud m õned näited 1976.
a õigekeelsussõnaraam atu lisaosast ning kõrvutatud k eeletoim konna tänaste
soovitustega:
1976:

1994:

Asutused, ettevõtted jms:
N aha- ja Jalatsitootm iskoondis
„K om m unaar” {ametlik täisnimetus)
~ tootm iskoondis „K om m unaar” ~
„K om m unaar” (harilik lühendis)
Putkaste Sovhoos (am etlik nimetus)
~ Putkaste sovhoos (lihtsa
ehitusega täisnimetus)

naha- ja jalatsitootm iskoondis
K om m unaar (tavakasutuses) ~
N a h a -ja Jalatsitootm iskoondis
(„)Kom munaar(”) (ametliku nimetusena)
Putkaste sovhoos (tavakasutuses)
~ Putkaste Sovhoos (nimetuse
am etlikkuse näitamiseks)
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Perioodikaväljaanded:
ajaleht „Rahva H ääl”
ajaleht „K om jaunim o tiesa”

ajaleht Rahva Hääl
ajaleht („)Kom jaunimo tiesa(”)

Autasud:
„Em a au” orden
medal „Sirp ja vasar”

Ema Au orden
medal Sirp ja Vasar

Kaubad:
kakao „M eie m ark”
liköör „Vana Tallinn” ~
„Vana Tallinna” liköör

kakao M eie Mark
Vana Tallinna liköör ~
liköör Vana Tallinn

Üksiksõidukid:
laev „Tormide R and”
m ootorpaat „Lendav H ollandlane”

laev Tormide Rand
mootorpaat Lendav Hollandlane

T eises veerus sobib ju tu m ärg id panna neil ju h tu d el, kus nad võiksid olla
nim ede eristam iseks m uust tekstist otstarbekad. R eeglistik selliseid ju h te o tse
selt ette ei kirjuta, need jääv a d sõltum a k ontekstist ja kirju taja soovist. V älja
arvatud kaupade ja autasude nim ed, on keeletoim konna soovitatav reeglistik
jä rg in u d varem gi kehtinud, kuid am etlikult välja kuulutam ata head tava, et
seniste reeglite järg im in e ei m uutu edaspidi veaks. See tähendab, et k eele k asu 
taja, kes on edukalt om andanud näiteks 1976. aasta ÕSi reeglid, võib neid soo
vi korral edasi rakendada. Ta ei eksi m illeski olulises käesolevate soovituste
vastu, sest viim astes sisalduvad ka võim alused järg id a seniseid algustähe ju h i
seid. Ta ei pruugi ü m b e r õppida, kui ta ei taha k eeletoim konna soovitusi
j u u r d e õppida.
T ähelepanelik lugeja m ärkab, et soovitustesse algustähe ja ju tu m ärk id e k a
sutam ise kohta on sisse kirjutatud ka m itm ed lõigud, mis kuuluksid pigem keeleravi rubriiki. Toim kond pidas vajalikuks m itm el puhul esile tuua eestip ära
seid om astavalisi nim etusm alle: K uku raadio. K ullerkupu ko o r (k an tseleilik
m all: raadio K uku, koor K ullerkupp). Eriti kohanim ede puhul tuleks püüda
v ältida eb aeestipärast tagaasendit: loom ulik on M ustakivi kauplus
M u sta ki
vi talu, m itte aga kauplus M u sta kivi või talu M ustakivi. K a nõue p anna tü ü b i
nim etuse ees asetsev nim i om astavasse käändesse {Balti P aberi A S) või k ään a
ta kaubam ärke nii nagu m uid võõrnim esid tuleneb tegelikust elust, sest h äm 
m astavalt kiiresti on hakanud väiksem a k eeleharidusega ringkondades levim a
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seisukoht, nagu ei peaks m õnel ju h u l (kaubam ärgina, reg istreeritu d n im etu se
na jm s) nim e üldse käänam a, vaid ta tuleb jä tta nim etavasse. M õne aasta eest ei
oleks ühend „Kodak film id” mõeldavgi olnud, nüüd paraku on selline uusus m uut
mas eesti keele põhim õttelist ehitust.
A sutusenim etuste reeg listik u punkt 4 (tõlkim ine) on lisatud sam uti p u h t
praktilistel kaalutlustel; seni on sageli keelek o rrald ajailt selle kohta nõu k ü si
tud.
K ahjuks ei ole ka siinne reeglistik täiesti selge ega am m endav, sest keeletegelikkus on alati m ärksa keerulisem ega lase end lõpuni k irjeldada ja re e g lis
tada. T egelikkuses on veel selliseid keelendeid, m ida toim kond heal m eelel ei
näekski. E ttevõttenim etuste seas on näiteks väga levinud tüüp, kus nim e kui
sellist ei ole ja jutum ärk id e vahel paikneb puhtakujuline nim etus, m ida saaks
teistesse keeltesse tõlkida. M ida ette võtta sellistega nagu (am etlikult) M u n it
sip a a lettevõ te „A nne K a tla m a ja ”, R iig iettevõ te „ R iig ia rvu tu skesku s ”, A ren 
dusfirm a „ Tallinna T ehn o lo o g ia p a rk”, seda käesolev reeglistik ei püüagi ü te l
da, sest parem , kui need am etlikud nim etused oleksid näiteks Tartu A nne K a t
lam aja, R iigiarvutuskesku s, Tallinna Tehnoloogiapargi A rendusettevõte. (F o r
m aalselt oleks m uidugi lahendus ka see, kui lugeda ju tu m ärk id es olev tõ lk i
m atuks nim eks.)
A utasude hulgas on eeskätt möödunud aegadel olnud ka selliseid, kus läbiva
suurtähe rakendam ine tundub küsitav, näiteks juubelim edal 50 A astat N õukogude
M iilitsat või rahvusvaheline Lenini preem ia Rahu K indlustam ise Eest Rahvaste
Vahel (?). Siin ei ole ilmselt põhjust rääkida autasu n i m e s t , vaid tegem ist on
rohkem pealkirjaga, mistõttu võib rakendada ka vastavat malli: preem ia „Rahu
kindlustam ise eest rahvaste vahel".
Endiselt jäävad rasketeks küsimusteks piiripealsed seigad, näiteks vajadus teha
vahet perioodiliste ja m itteperioodiliste väljaannete vahel. Piiri on siit keeruline
ka m ujale nihutada. Ühest küljest on perioodiliste väljaannete nim etused viimasel
ajal üha sagedam ini seotud vastava kaubam ärgiga või väljaandva ettevõtte nim ega
{Rahva H ääl, Päevaleht), mistõttu pealkirjamalli rakendam ine tekitaks siin uue
vastuolu. Teisest küljest ei kujuta ka hästi ette võim alust pealkirjam allist üldse
loobuda ja kasutada pealkirjadegi puhul üksnes läbivat suurtähte (Feliks Vaka Suu
red N inad M urdsid P ä id l). Ilmselt tuleks aga edaspidi loobuda õpilaste õigekirjaoskuste katsum isel selliste piirjuhtum ite absolutiseerim isest, sest need eeldavad
keeleväliseid teadmisi ja sobiksid nõnda pigem viktoriiniküsim usteks kui kirjaos
kuse kontrolliks.
Toimkond ei käsitlenud oma koosolekutel näiteks sordinimede kirjutamist, kuigi
siingi on hakanud läbiv suurtäht levima. Seda arutelu saaks korraldada ilmselt
koos erialateadlastega. Samuti jäid kõrvale üritusenimed.
K eeletoim konna käesolevad soovitused võivad esm apilgul tunduda ra d i
kaalsed ja ehk võõristavadki, kuid nende põhisuund on kooskõlas paljude k ee
leõpetajate ja -õppijate k o rduvalt esitatud sooviga saada lihtsam ad ja selg ep ii
rilisem ad algustäheo rto g raafia reeglid. M õneti võib aru saada näiteks seisuko-
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hast, et praegusel „ s e g a s e r ajal, m il surve keelele (võõrkeelte m õjud, k irjao s
kam atus jn e ) on iseäranis tugev, oleks ohtlik ette võtta reform e, m is õrnale
k eeleorganism ile äraarvam atult mõjuvad. Kuid võib-olla suurem oht peituks sel
les, kui me ei m ärka tegeliku keeletarvituse muutumist ega püüa seda õigel ajal ja
läbim õeldult suunata.
Igal juhul on teretulnud kõik arvam usavaldused käesolevate soovituste kohta.
N ende põhjal sünnib loodetavasti veel parem reeglistik.

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1994, nr 6, lk 370-372.
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Magistrant
Emakeele Seltsi keeletoimkond soovitab m agistrant: magistran
di : magistranti - ÕSi tüüp nr 67 vaat. (4. novembril 1994.)

Selgitab JAAK PEEBO
Küsim us seda laadi võõrsõnade nim etava käände lõpul olevast nd-si või nt-si
on vaidlusi tekitanud juba varasematelgi aegadel. Näiteks avaldas Ernst Nurm 1969.
aasta Keele ja Kirjanduse 7. nr-s oma arvamuse sõna doktorant kohta. Uuesti tõu
sis asi päevakorda paar aastat tagasi, kui sõna aspirant peeti m illegipärast vajali
kuks asendada norm ivatest sõnaraamatutest puuduva m agistrandiga. Universitas
T artuensis’es on oma seisukoha seekord teatavaks teinud professorid Huno Rät
sep, Paul A lvre, Haldur Õim, Ago Künnap (30. IV 1993), Eduard Vääri (14. V
1993) ja akadeem ik Pavel Bogovski (18. VI 1993).
ESi keeletoim kond lähtub järgm istest kaalutlustest.
Viimases, 1976. aasta õigekeelsussõnaraam atus on /zd-lõpulisi võõrnim isõnu
kokku 27 (siin ja edaspidi on arvestam ata jäetud liitsõnad, mille põhisõnaks on
siin arvesse võetud lihtsõnad, kond-sõnad ja täielikud hom onüüm id). V õõrsõna
dest on 9 algvormis ühesilbilised {blond, bänd, fond, grand, pand, raund, sond,
stend, vendid), 10 kahesilbilised (aiund, burgund, girland, katendid, kom paund,
korund, legend, ligand, rotund, sekund) ja üks neljasilb ilin e (eksam inand).
K õigil neil on nd pearõhulise silbi lõpul ja nad on v ältevahelduslikud, k u u lu 
des ÕSi käänam istüüpidesse h all ja toon. K uus //^-lõpulist sõna on n o m in atii
vis kolm esilbilised (diplom and, dividend, karborund, prom ovend, tam arind,
vagabund). N ende viim ane silp võib olla kas pea- või kaasrõhuline, sest selle
laadiliste kolm esilbiliste võõrsõnade rõhku enam ei norm ita. Ka need sõnad
kuuluvad /ui//-tüüpi ja on seega vältevahelduslikud. On veel astm evahelduseta
võõrsõna roodailend. nd-ga lõppeva silbi v ä lte v a h e ld u s lik k e ongi võim alik
ainult nendes 26 võõrsõnas ja sõnades kiriksa n d ]a noorsand, mis on tekkinud
põhisõna isand lühenem ise teel ja m illele kirjakeeles on om istatud võõrsõna
käänam ism all. O lgu veel m ärgitud, et kolm neist m ärgivad haridusega seotud
isikuid - diplom and, eksam inand ]a prom ovend.
/zJ-lõpulisi om asõnu (siin kasutatud vastandina m õistele võõrsõna) on ÕSis
183. Vormiõpetuslikult jagunevad nad kolme rühma. Ühe moodustavad laadiva
helduslikud nd : nn vaheldusega sõnad, nagu rand : ranna, lend : lennu, sund :
sunni. N eid on 30. Teise vorm iõpetustüüpi kuuluvad sõnad suund ja käänd, milles
toimub vaheldus nd : n. Kõik ülejäänud, kokku 151, on astm evaheldusetud ühe-
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või kahesilbilise algvorm iga sõnad, nt eend, loend, soend, tõend; haavand, la
hend, pakend, usund. Vältevahelduslikke «d-omasõnu ei ole.
«M õpulise nim etavaga võõrnimisõnade arv eesti keeles on suur - 1976. aasta
OSis on neid tublisti üle kahesaja. Ühe-, k ah e-ja nelja- või enamasilbilised pearõhulised «^-silbiga sõnad moodustavad neist veidi üle 40% (näiteks frant, kvint;
aktsent, present; akompanement, divertisment), ülejäänud on peaaegu kõik normimata rõhuga kolm esilbilise nominatiiviga sõnad (näiteks intsident, pretsedent, se
kundant). Lisaks nim etatuile on meil olemas veel mõned kahesilbilised kaasrõhu
lise teise silbiga sõnad {diamant, konstant, leitnant, seersant, teemant). Kõik nad
on n t : nd vältevahelduses nagu /^-lõpulised omasõnadki (näiteks hunt, kont, münt,
sant, vänt]\). «^-võõrsõnadest märgivad ülikooli ja haridusega seotud isikuid abi
turient, aspirant, assistent, disputant, dissertant, doktorant, dotsent, intelligent,
konsultant, korporant, laborant, oponent, praktikant, retsensent, vähemal määral
mõned teisedki. Üle poole kolm esilbilistest «^-võõrsõnadest ongi isikunimetused.
Kui püüam e saavutada suuremat ühtsust ja koos sellega keele kergem at õpitavust, ei ole otstarbekas lisada sõnu väikesearvulistesse erandliku m uutumisviisiga
sõnarühm adesse nagu praegusel juhul «d-võõrsõnad. Peaks olema täiesti mõeldav
tuua ka eksaminand, diplomand ] slpromovend «^-sõnade hulka. Vähemalt ei tule
nende niisugust kasutamist veaks lugeda. Vastupidine suundumus - «/-sõnade m uut
mine /?c/-listeks - ei ole enamikul juhtudel ilmselt mõeldav.
M eie emakeele norm im ise algusaegadest peale on vajalikuks peetud võõrlae
nude sobitam ist eesti keele ehitusse. M orfoloogiliselt on «^-võõrsõnad an alo o 
gilised m eie om asõnadega, « J-sõ n ad kujutavad endast ainult võõrsõnu sisal
davat rühm a.
Rahvusvahelised sõnad on eesti keelde tulnud mitut teed pidi, sageli muude
võõrkeelte kaudu. Kõik need võivad olla jätnud oma jälje sõnade praegusele kujule,
nende seas ka vene keel, nagu on osutanud E. Vääri. Võõrapärased on need sõnad
meie jaoks nii või teisiti ja võib-olla pole enam väga oluline, kust need mõjud päri
nevad. Mõnel juhul on kindlasti oluline olnud seegi, millest kirjutavad E. Nurm ja P.
Bogovski: nd- ja w^-sõnad lähtuvad ladina keele eri vormidest, «r-sõnad peaksid
selle järgi märkima aktiivset tegutsejat, taotlejat, «J-sõnad passiivset vastuvõtjat,
juhitavat. Eesti keeles kasutatavate võõrsõnade vaatlemine sellelt seisukohalt näib
osutavat kõigepealt seda, et sõnade keelde toomisel ei ole niisugust tähendusvahet
sugugi alati arvestatud. Tagantjärele paljusid sõnu ladina keele vormide tähendusest
lähtudes ümber norm im a hakata ei ole nähtavasti mõeldav ega vajalik. Oluliseks
saab pidada ainult seda, kuidas nad paremini sobivad eesti keelde.
Puhtpraktilistest kaalutlustest võiks arvesse tulla seegi, et mõne vähese ndsõna meeldejätm ine on jõukohane igale haritud inimesele. M ida suurem see arv
on, seda raskem aks asi muutub.

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1995, nr 2, lk 113-114.
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Lisame m eenutuseks tuletust selgitava lõigu Ernst Nurme 1969. a kirjutisest:
„Teatavasti pärinevad nt- ja msMõpulised võõrsõnad enamalt jaolt ladina keelest,
«^-lõpuliste aluseks on aktiivi oleviku kesksõna, näit. referens, g. referentis (refereeriv) - eesti referent; simulans, simulantis (simuleeriv) - simulant] samuti dot
sent, korrespondent, oponent, president, revident, demonstrant, konsultant, okupant, spekulant]pt Seevastu «^-tuletised lähtuvad ladina gerundiivist: examinandus
(see, keda tuleb eksam ineerida) - eksaminand, dividendus (see, mida tuleb jagada)
- dividend. N iisiis on ^-tu letistel aktiivne, «^-tuletistel passiivne tähendus. Et
doktoreerima (saksa doktorieren) tähendab ‘doktorikraadi omandama, taotlem a’,
siis on doktorikraadi taotleja muidugi doktorant {doktorand tähendaks ‘see, keda
tuleb doktoreerida’ - nonsenss!), «^-lõpulised on samuti sisult lähedased sõnad
aspirant dissertant. Niisiis doktorant.”
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Numbrite kirjutamine
Selgitab TIIU ERELT
N u m b rite j a arvude kirjutam ise ju h tn ö ö re sundisid m ind kirja p anem a rohked
eesti keele instituudi keelenõuandele esitatud k üsim used ning num brikirjutuse reeg
lite laialip illatu s ja puudulikkus. E m akeele Seltsi k eeletoim konna liikm ed lugesid
soovituse teksti läbi, tegid parandusi j a täpsustusi ning 4. novem bri 1994. a k o o s
olekul kiideti see heaks. Soovitus ilm us K eeles ja K irjanduses 1995, n r 3, lk 1 9 1 195 n in g on o lnud osa raam atutest „E esti o rto g raafia” (kolm es trükis) j a „Eesti
keele k ä siraa m a t” (kahes trükis). O len teksti iga ilm um ise eel sättinud j a pean
p ra eg u otstarb ek ak s av ald ad a see m itte kõige esim esel, vaid seni viim asel, „E esti
keele k äsiraa m a tu ” 2. trükis ilm unud kujul. R eeglites ei ole m idagi m uutunud, aga
au torile on täh tsad ka v ä ik e se d täpsustused ja näidete ajakohastused.

K a s n u m b rite v õi s õ n a d e g a ?
Tavalises üldkeelses tekstis on kom beks kirjutada arvsõnad 1-10
sõnadega: M inu vanaisal oli seitse tütart. Nii on ka liitsõnade koos
seisus: ühetoaline korter, nullpunkt, neljatärnihotell, kolmepunktivise.
A rvu suurus ei ole siiski ainumäärav. Kui tekstis on palju arve
või suuri ja väikesi arve lähestikku, siis kirjutatakse nad kõik num b
ritega: M ari on töötanud 6 aastat algkoolis j a 19 aastat keskkoolis kokku on tal 25 aastat pedagoogistaaži.
M atem aatika ja statistika tekstis kirjutatakse kõik arvud num bri
tega.
M õõtühikulühendite või -tähistega koos kirjutatakse arvud num b
ritega: Toa p ikku s on 4 m, laius 3 m j a kõrgus 2 m. Piim aliiter maksis
3 kr 10 s (m itte kolm kr küm m e s). Ööpäeva keskm ine tem peratuur
on 4 °C.
K a p ro tsen d i-ja paragrahvim ärki kasutatakse ainult koos num b
ritega kirjutatud arvudega: 9% (mitte: üheksa %), rasvaprotsent (m it
te: rasva- %), käesolevas paragrahvis (mitte: käesolevas §-s), § 5 ~
5. § (mitte: § viis ~ viies §), §-d 6 -9 ~ 6.-9. § (mitte: §§ 6 -9 ), §-des
16 j a 18 ~ 16. j a 18. §-s. H arilikult pannakse paragrahvim ärk ette ja
num ber järele: § 61 - loetakse põhiarvuna [paragrahv kuusküm m end
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üks]. Vähem on kasutusel number ees ja märk järel: 61. § - loetakse
järgarvuna [kuuekümne esimene paragrahv].
Ümmargused arvud 100, 1000, 1 000 000 jms kirjutatakse sõna
dega harilikult siis, kui ei toonitata täpset arvu: Miitingule kogunes
umbes sada inimest (s.o sadakond, ligi sada või veidi üle saja). M ui
dugi on numbritega kirjutamine sobimatu piltlikes väljendeis: Olen
sind sada aastat oodanud. Oled minust miljoni valgusaasta kaugu
sel. Vii talle tuhat tervist!
Ümmargused arvud kirjutatakse numbritega, kui toonitatakse arvu
täpsust: Ankeedile vastas 100 katseisikut. Õmblusfirma toetas kon
verentsile sõitjat 1000 krooniga.
Mõttetu on kasutada arvu kirjutamisel sõna tuhat vo\ selle lühen
dit tuh. Nt tuleb kirjutada 7000, mitte 7 tuhat või 7 tuh.
Suuremate arvude puhul on sõnad miljon, miljard ja nende lü
hendid sobivad: 5 mln ehk 5 miljonit ehk 5 000 000, 5 mld ehk 5
miljardit ehk 5 000 000 000 ehk 5-109.

Sõnavahe jätm ine
Arvu ja mõõtühiku või selle lühendi või tähise vahel on üks tähe
koht vahet: 45 krooni, 45 kr, 16 protsenti, 15 p/s (pööret sekundis),
250 kW.
Erandiks on protsendi, kraadi, nurgaminuti ja -sekundi tähise kok
kukirjutamine: 16%, 4° sooja, 39° palavikku, nurk A on 56°, 1° =
60' = 3600". Aga lahku: keskmine temperatuur- 6 °C (Celsiuse kraa
di), +57 °F (Fahrenheiti kraadi).
Arv ja temale järgnev mõõtühiku lühend või tähis tuleks paiguta
da samale reale: Senised kulutused on 2 678 850 kr. Kulutused on
kasvanud 4%.
Kui arvule järgnev mõõtühiku lühend või tähis ei mahu arvuga
samale reale, siis tuleks mõõtühiku nimetus järgmise rea alguses sõ
naga välja kirjutada:
Senised kulutused on 2 678 850
krooni. Kulutused on suurenenud 4
protsenti.
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Numbrite rühmitamine arvus
Viie- ja suuremanumbrilistes arvudes jagatakse numbrid harili
kult kolme numbri kaupa rühmadesse lõpust (ühelistest) alates:
6 748 422 krooni.
Rühmitusmärgiks on tähekoht vahet, mitte punkt (eriti eksitav on
Ameerikast leviv koma). Ainult siis, kui on oht, et tühik võidakse täita
numbriga (nt tšekil või vekslil), võib eraldusmärgiks kasutada punkti.
Numbreid ei rühmitata kooditähistes ja kümnendmurdudes: isi
kukood 44204280253, pangakonto 13206421627, ettevõtja registri
kood 10223787, 7T = 3,14159.
Sihtnumber kirjutatakse tähti ja numbreid rühmitamata:
EE 10920 Tallinn
EE92002 Nurste
Eesti-siseses postis jääb EE ära.

Arvude paigutamine te k stis
Numbritega kirjutatud arvud ei tohiks tekstis sattuda kõrvuti:
Kasum aastal 1993 oli 65 000 kr ehk Kasum oli 1993. aastal 65 000
kr. (Mitte: Kasum oli aastal 1993 65 000 kr.)
Loetletavad arvud tuleb eraldada komaga nagu mis tahes muud
loetelu liikmed: 100, 150, 200, 250, 300. Kümnendmurde sisaldava
tes loeteludes tuleb kasutada semikoolonit. Matemaatika ja statistika
tekstis on tavaks arvuridadest kirjavahemärgid ka ära jätta.
Lauset võib alustada ka numbritega, kui tekst seda nõuab: 3000
meetri tõkkejooks algab kell kaks. 12 147 min on kosmoselaeva õh
kutõusmisest juba möödunud.
Kui tekstis kasutatakse jaotiste numbertähistust, siis ei tohiks jao 
tise esimene lause alata numbritega. Nt ei sobi: 3.12. 1993. a a sta l..
(kus 3.12 on jaotise tähis).
Tekstist arusaamist segab ka see, kui üks lause lõpeb ja teine al
gab numbritega. Emmas-kummas lauses tuleks muuta sõnade järje
korda: Näitetruppe osales tänavu 27.16 neist olid võistlemas ka mullu
asemel tuleks kirjutada Tänavu osales 27 näitetruppi. 16 neist olid
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võistlemas ka mullu või Näitetruppe osales tänavu 27. Neist 16 olid
võistlemas ka mullu või Näitetruppe osales tänavu 27, kellest 16 olid
võistlemas ka mullu.

Põhi- ja järgarvude kirjutamine
Põhiarvud kirjutatakse araabia numbritega: punktis 2 ehk p-s 2,
aastal 1930, aastail 1945-1953, 15 £rehk 15 krooni, lühilainel 5925
kHz.
Järgarvud kirjutatakse araabia numbritega, mille järel on punkt,
või rooma numbritega: 14. kohal, 50. sünnipäev. Eesti Vabariigi 80.
aastapäev, 1930. aastad, 1905.-1907. aasta revolutsioon, Karl XII,
X X sajandil, I l osa, X X V olümpiamängud.
Täpsustav täht järgneb ilma sõnavaheta: Olevi 26a, näide 32c,
6.a klass ehk Via klass.
Punkt saab olla ka rooma numbrite järel, kus ta annab tähenduse
‘esiteks, teiseks, kolmandaks .. ’:
I. Ehitusuuringud
II. Krundi eraldamine
III. Kaevetööd
IV. ..
V. ..

Rooma numbrid
l.-I
2 .- I I
3 .-III
4 .-IV
5. —V
6 .-V I
7. - VII
8 .-V III
9 .- I X
10.- X

11. - X I
12. - X I I
13. - X I I I
14. - X I V
15. - X V
16. - X V I
17. - X V I I
18. -X V I I I
19. - X I X
20. - X X

30. - XXX
4 0 .- X L
5 0 .- L
60. - LX
70. - LXX
80. - LXXX
9 0 .- X C
100.- C
2 0 0 .- C C
3 00.- C C C
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400. - CD
500.- D
600. - DC
70 0 .- D C C
800.- D C C C
900. - CM
1000.- M
1500.- M D
1800.- M D C C C
1900.- M C M

Rooma numbrite kirjutamiseks kasutatakse ainult seitset tähte: I,
V, X, L, C (Id centum), D, M (Id mille).
Arvud on moodustatud järgmiselt:
1) tähe kordamine tähendab liitmist, nt III = 1 + 1 + 1 = 3, XX =
1 0 + 10 = 2 0 ;

2) väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt
VI = 5 + I = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155;
3) väiksem a numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb
suurem ast lahutada, nt IV = 5 - 1 = 4, CM = 1000 - 100 = 900.
1997. aastal - a. D. ~ anno Domini MCMXCVII

K äände n äitam in e üksinda s e is v a
a rv sõ n a puhul
Numbritega kirjutatud käändevormilise põhiarvsõna käändetun
nuse saab lisada alates sisseütlevast:
28sse
28-le
28ks
28ta
28s
28-1
28ni
28ga
28st
28-lt
28na
Käändetunnuse võib lisada sidekriipsuga või kokkukirjutatuna
ilma sidekriipsuta. Väliskohakäänete tunnused -le, -l, -It tuleks alati
kirjutada sidekriipsuga, sest / on kirjapildilt liiga lähedane numbriga
1: 21-le, 428-1 (mitte: 211e, 4281).
Näiteid: 96st (ehk 96-st) lahkus 19. Hääletusprotsent on kasva
nud 61ni (61-ni). 15-lt on arvamus saamata. Kaubamaja on lahti
kella 20ni (20-ni). (Siiski mitte: kella lOst 20ni, vaid: Kaubamaja on
lahti 10-20.)
Araabia numbritega kirjutatud käändevonuilise järgarvsõna liite
ja käändetunnuse lisamist võib tarvis minna alates ainsuse omasta
vast ja kõigis mitmuse käändeis:
28nda
28ndasse
28ndale
28ndaks 28ndata
28ndat
28ndas
28ndal
28ndani 28ndaga
28ndast
28ndalt
28ndana
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1930ndad
1930ndate
1930ndaid
1930ndatesse ehk 1930ndaisse
K äändetunnus või mitmuse tunnus koos nda-\ütega (nim eta
va s-liidet vaevalt küll on tarvis) lisatakse tüvega kokkukirjuta
tuna. M uidugi pole ka sidekriipsu kasutam ine viga: 28-ndani,
1930-ndaid.
Näiteid: Jüri tuli maratonil 96ndaks. 1960ndailja järgnevail aas
takümneil. 1960ndatel ja järgnevatel kümnenditel.
Samal viisil tuleks toimida ka murdarvu « ^ - liite g a ja käände
või mitmuse tunnusega:
24ndiku ~ 24-ndiku
24ndikku ~ 24-ndikku
24ndikusse ~ 24-ndikusse
24ndikud ~ 24-ndikud
Enamasti aga piisab murdarvude käänamisel käändetunnusest:
l/5 st (või 1/5-st) eijätkunud: 2/3ga (~ 2/3-ga) ei saa alustada. 3/24ta
(~ 3/24-ta).
Rooma numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna
käände või mitmuse tunnuse võib lisada sidekriipsu abil või ilma
selleta alates ainsuse osastavast: Ill-t, III-sse, III-s, III-st (~ Uisse,
IIIs, Uist), III-le .. Ill-d, Ill-te .. (~ Uid, Uite ..).
Näited: Louis X IV valitsusaeg, Ivan IV-st ~ IVst sai alguse .. ,
andis H ispaania valitseda oma pojale Felipe II-le, XIX-st - XIXst
alates, küsitleti X I klassides ja testiti X-tes ~ Xtes ning X l-tes ~
Xltes.
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Käände näitam ine sõn aüh en dis oleva
arvsõna puhul
Kui põhiarvsõna on nimetavas, siis teda laiendav nimisõna on
osastavas: 15 kuud, 27 lehekülge, 11 km (= kilomeetrit), 5% (= prot
senti).
Põhiarvsõna ülejäänud käänete ja järgarvsõna kõigi käänete
puhul langevad arvsõna ja nimisõna kääne kokku: 16 (= kuueteist
kümnes) peatükis, 16. (= kuueteistkümnendas) peatükis - mõlemad
sõnaühendi liikmed on seesütlevas.
Seepärast: sõnaühendis selgub kääne nimisõnast ja arvsõna
käänet ei ole vaja osutada.
Põhiarvsõnade näiteid: K äsilehed tuleb paljundada 42 ku u 
laja ja o ks (ehk 42 kuulajale). Kutsutud 210 inim esest tulid p o o 
led. M urdesõnavara saadi 15 külast 20 inimeselt. Kodum ajandite
osatähtsus on kasvanud 6,5% st 10,9%ni. 70 cm -st seelikuks ei
jä tku .
Järgarvsõnade näiteid: 7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale. Võru
maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VHIb
klassis.
Väär

Õige

27-st osalisest
I-he pileti
I I-ndas klassis
VI-s peatükis
14-s valemis

27 osalisest
ühe pileti
11. klassis ~ XI klassis
VI peatükis
14. valemis ~ valemis 14

Kui sõnaühendit moodustavad arvsõna ja nimisõna asuvad lau
ses teineteisest kaugel, siis tuleb osutada ka arvsõna käändetunnus:
Kursus peetakse 16-s 45 minuti pikkuses osas. 23-1 erakonna liik
mel. 25-le endisest Jugoslaaviast saabunud põgenikule.
Kui numbritega kirjutatud arvsõna käändest võib valesti aru saa
da, siis on parem kirjutada see sõnadega: Kuutkümmend ~ kuutkümmet krooni ma ootama ei jä ä (vrd: 60 krooni ma .. ). Kaht(e)teist33
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(kümmend) ~ kaht(e)teistkümmet vihast meest ei ole enam laua taha
oodata (vrd: 12 vihast meest ei ole ..).

Numbrid koos n e -ja //ne-om adussõnaga
Liitsõna esiosaks oleva numbri võib järelosaga liita sidekriipsu
abil või kirjutada kokku: 40-vatine ~ 40vatine lamp, 18-tunnine ~
IStunnine peatus, 55-meetrine ~ 55meetrine vagu, 1,6-liitrine ~
1, öliitrine mootor.
Kui tähe / ja numbri 1 kirjapildi lähedus võib eksitada, siis on
parem panna sidekriips: 2,1-liitrine, 251-leheküljeline.
Vrd lahku: 40 mln eküüne laen (s.o neljakümne miljoni eküüne),
18 mld kroonine võlg (kaheksateistkümne miljardi kroonine).
Lühendi või tähise kasutamisel sidekriipsu pole vaja panna: 40 W
lamp (40vatine ~ 40-vatine lamp), 270 km vahemaa (270kilomeetrine ~ 270-kilomeetrine vahemaa), 50% hinnaalandus (SOprotsendine
~ 50-protsendine hinnaalandus), 30° kuumus (30kraadine ~ 30-kraadine kuumus).
Kirjutusviis jääb samaks Jca juhul, kui liitsõnale eelneb määrsõ
naline laiend (kuni, ligi, ligemale, ligikaudu, peaaegu ~ peagu, um
bes)'. kuni 300(-)kilomeetrine vahemaa ~ kuni 300 km vahemaa, ligi
19(-)protsendine hinnatõus ~ ligi 19% hinnatõus, ligikaudu 50(-)millimeetrine hälve ~ ligikaudu 50 mm hälve, umbes 350(-)kroonine
vahe ~ umbes 350 kr vahe.

Kuupäevade, aastaarvu d e
ja k ellaaegad e kirjutamine
Kuupäeva kirjutamise võimalusi:
20. aprillil 1994. a
20. aprill 1994
20. IV 1994
20.04.1994
20.4.94
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2. märtsil 2000. a
2. märts 2000
2. III 2000
02.03.2000
2.3.2000

Rahvusvahelise standardiga ettenähtud viisidest on meil eelista
tav 1994-04-20; 2000-03-02
Aastaarvude kirjutamise võimalusi:
1994. aastal
1994.a
aastal 1994
aastail 1994-1997, 1994-97
aastad 1908-1918, 1908-18
Johannes Aavik (1880-1973)
1920.-1930. aastad
1920ndail
1920. aastail (vrd sõnaga kahekümnendail aastail)
1905.-1907. a sündmused
1994.-95. õa, 1994/95. õa
(Kirjutusviis ’94 on väljapoole õigekeelsust jääv kujundustava.)
K ellaaja ja ajavahem iku kirjutam isel eraldatakse tunnid,
m inutid ja sekundid üksteisest punktiga, küm nendiksekundid ko
maga:
kell 19.30
algab 8.00 ja lõpeb 9.15
6.18.24 (6 t 18 min 24 s)
2.36,15 (2 min 36,15 s)
Rahvusvahelises standardis on tundide ja minutite vahel mõle
malt poolt kokkukirjutatav koolon:
6:18.24
Üldkeele tekstis kasutatakse järgmisi lühendeid: s - sekund, min minut, t - tund, p - päev, ööp - ööpäev, näd - nädal, k - kuu, a aasta. Rahvusvahelisi lühendeid h - tu n d ja d - ööpäev seal harili
kult ei tarvitata.
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J a o tiste numm erdamine
Üks võimalusi raamatute, artiklite, juhendite jm teksti liigenda
misel on järgmine rahvusvaheline süsteem.
Põhijaotised

I astme
alljaotised

II astme
alljaotised

III astme
alljaotised

1
2

—

3
4
5

2.1

2.2
2 .3 --------------2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.3.1
2.3.2 ------------ 2.3.2.1
2.3.3
2.3.2.2
2.3.4

Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega Ist alates. Iga
põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil, jättes tähise sisse ka
põhijaotise numbri. I astme alljaotise sees alustatakse jälle uut num
merdust, jättes tähise sisse selle alljaotise numbri jne. Numbrite va
hel on punkt, sõnavahet ei ole.
Kui jaotise tähis on oma kohal jaotise algul, siis on tähise lõpus
punkt: 2.3.2.
ee/arve. Kui tähise järele jäetakse harilikust sõ
navahest suurem vahe, siis pole punkti tarvis: 2.3.2 Valla eelarve
Kui jaotise tähist kasutatakse sellele osutades tekstis, siis tähise
lõpus punkti ei ole: Nagu jaotises 2.3.2 osutatud, algab valla eelar
veaasta 1. aprillil. Valla eelarveaasta algab I. aprillil (vt 2.3.2).
Punkti 2.3.2 kohaselt algab valla eelarveaasta 1. aprillil.
Eesti teksti liigendamisel on tavalised veel järgmised nummerdu
sed:
Esimene osa
I peatükk

1.
1)
a) või a.
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IV. (osa)
§18. (paragrahv)
(2) (lõige)
1) (punkt)
a) (alapunkt)

Eraldi se isv a tek sti(osa)
lõpumärgist
K irjas E m akeele Seltsi k e eletoim konnale (2. IV 1995) palus õpetaja Uno K u 
resoo anda to im konna põhjendatud seisukoht kahes küsim uses. E siteks: „K oolides valitseb segadus punkti panem ise või ärajätm ise suhtes p ealk irja järe l. M itm el
aastal jä rje s t on lõpukirjandi teem ade teatam isel raadiost loetud ette k a punkt p e a l
kirja järe l. See on p a nnud teisiti õpetanud k oolm eistrid piinlikku o lukorda n ing
tek itan u d e b am eeld iv aid vaidlusi. T änavu said k oolid ju h en d i em akeele riikliku
lõpueksam i k o rrald am ise kohta, m illes on toodud ka näide kirjandi v o rm istam ise
k o h ta ja sealgi on p ealk irja jä re le p andud punkt: E ksam ikirjand. P e a lk iri.”

KRISTA KERG E sõnastas 17. mail 1995 toim unud arutluse põh
jal toim konna soovituse.
Kas panna pealkirja järel punkt või mitte, on osa laiem ast prob
leemist: kas ja mil m ääral kasutada lõpum ärki siis, kui tekst või tema
osa - lause(d), sõna või fraas kui pealkiri, allkiri, pöördum ine, tervitusväljend, esiletõst, silditekst vm s - seisab üksi või eraldi real.
„Eesti keele gram m atika” lisaosa „K iri” rõhutab 393. leheküljel:
„Tänapäeval on valdavaks saanud tava KIRJUTADA LÕ PUPUNKT
AINULT JOOKSVAS TEK STIS”, s.o kasutada teda kui „ .. neut
raalset eraldusm ärki lausete vahel”. Isegi rohkem kui ühest lausest
koosnevais pealkirjades (nt Vahemärgid eraldi. Punkt) „ .. saab lõ
pupunkt ära jääd a” .
T ähenduslikult koorm atud vahem ärgid (küsi- ja hüüum ärk), sa
muti m õ tte -ja katkepunktid on pealkirja järel tarvilikud, tulem ata
enam asti arvesse m uudel loetletud juhtudel. Kirja alustava pöördu
m ise lõpetab eesti traditsioonis hüüum ärk (vt sam as, lk 397).
Ehkki siin viidatud õigekeelsusallikas ei ole ultim atiivne, on tä
napäevaseks nim etatud tava koolis õpetam ine loom ulik ja vajalik.
N agu üheselt norm im ata juhtudel ikka, pole põhjust eraldi real seis
va pealkirja järele sattunud punkti hindekaaluga veaks lugeda.
Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1996, nr 2, lk 114.
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Tekstilõigu eristatavu sest
U no K uresoo teine p robleem oli taandrida: „Teine p robleem on seotud tekstilõikude m ärkim ise ja taandreaga. Siingi on tekkinud segadus, on m itu tarvitam isviisi: a) kõiki tek stilõ ik e alustatakse taandega; b) taandrida ei k asutata ühegi te k s
tilõ ig u puhul; c) esim eses tekstilõigus taandrida pole, järg n e v ate s o n .”

KRISTA KERGE sõnastas 17. mail 1995 toimunud arutluse põh
jal toimkonna soovituse.
Teksti lõikudeks liigendamine on tema kompositsiooni ja sisuseoste selguse aspektist oluline. Iga lõik peab olema kirjas eristatav.
Teksti graafilist lõigustust käsitleb „ E e s t i keele grammatika” lisaosa „Kiri” 387. leheküljel. Seal väidetakse, et tava lõigu algust
taandreaga märkida on „ .. silmale selgem kui uuest reast alustamine
ilma taandeta. Kompromiss on taande ärajätt esimeselt lõigult peal
kirja järel.” Kirjeldatud tava ei ole põhjust eirata ka igapäevaseks
muutuvas arvutikirjas, kuid käsitsi kirjutatud teksti lõigustamisel on
taandread vältimatud.
Koolitöös on endiselt tarvilik õpetada nii teksti sisulist liigenda
mist kui ka iga lõigu taandega alustamist. Masinakirjas on lausteksti
taande traditsiooniline pikkus viis tühikut. Igasuguses tekstis võib
taane puududa pealkirjale järgneval lõigul. Trükitehniliselt on lõike
võimalik eraldada mitmesuguste kujunduslike võtetega. Näiteks pii
sab tähistatud/numereeritud lõikude vahekauguse sobivas proport
sioonis suurendamisest jms.
Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1996, nr 2, lk 114.

MAIRE RAADIKU lisakommentaare
O m a to o k o rd se soovituse tegem isel lähtus keeleto im k o n d eelkõige k o o liõ p e 
tuse vajadustest. Pole tõesti kahtlust, et koolis on siiani tarv ilik õpetada nii teksti
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sisulist liigendam ist kui ka iga lõigu taandega alustamist. Käsitsi kirjutatud tekst,
kus lõigud taandega eraldamata, on raskesti loetav.
K uid m ida teha seekõrval arvutikirjaga? Praegusajal tipib suur osa inimesi
oma tekstid ise arvutisse, olles endale ühtaegu nii m asinakirjutajaks kui ka korrek
toriks, ning vajab seetõttu ka täpseid (ning ajakohaseid) juhiseid teksti töötlem i
seks.
Arvutikirjas on traditsioonilist taanet hakatud asendam a lõikude vahele jä eta 
va tühja reaga. Peale selle, et tühi rida sobib täitm a taande funktsioone, hõlbusta
des teksti liigenduse jälgim ist, on sedasi lahku löödud lõike (ehk plokke) ka m u
gav käidelda - kopeerida, ümber tõsta jne.
Ilm selt oleks ikkagi otstarbekas anda senise tavapärase taanetega [õigustu
se kõrval ka teksti plokkidena esitamise võimalus, ja jätta kirjutajate (v.a käsitsi
kirjutam isel) enda otsustada, kumba nad eelistavad:
1) jaotada tekst lõikudeks, mis algavad taandega;
2) jaotada tekst plokkideks, mida üksteisest eraldab tühi rida (mis asendab
taanet ja täidab selle ülesannet).
Kuivõrd plokk on sama mis lõik - ja lõiku ennast enam ei lõigustata - , tuleks
ploki sees hoiduda reavahetusest (ehk sisestusklahvi vajutamisest, mis viib kur
sori uue rea algusesse). Uuest reast alustam ise mõte on köita lugeja tähelepanu,
ent kui reavahetust ei toeta taane või (plokkide puhul) tühi vaherida, jääb ta sageli
silm ale m ärkam ata (teksti liigendusest täieliku pildi saamiseks tuleb failis tuua
nähtavale reavahetusm ärk ^f) ega täida oma eesmärki.
Käsitsi kirjutamisel tuleks endiselt pidada soovitatavaks taanetega lõigustust.
„Eesti keele gram m atika” lisaosa „Kiri” lk 387 kompromissi jätta taane ära peal
kirjale järgnevalt lõigult tuleks aga käsitada eeskätt võimaluse, mitte kohustusena
- pealkirjale järgnev lõik ei pea olema taandeta, kuid võib olla. Nii käsitsi kui ka
arvuti või kirjutusm asinaga kirjutamisel on täiesti aktsepteeritav alustada taan
dega kõiki lõike, sh pealkirjale järgnev lõik, samuti lõigud, mis algavad pärast
selesid, s.o jooniseid, diagramme, graafikuid jm . (Esimese lõigu taandeta kirjuta
mise võim alust olekski ehk otstarbekas piirata vaid pealkirjaga, mitte laiendada
seda seledele jm s.) Taande pikkuse annab arvutikirjas ette tabeldusklahv, seega ei
pea taandeid tühikuklahvi abil sisse tippima.
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Rõhuliite õigekiri
Rõhuliite -ki/-gi kirjakuju valitakse olenevalt talle eelneva hääli
ku üldkvaliteedist: helitu hääliku järel kirjutatakse -ki, helilise järel
-gi. Näiteks metski, linnudki, šerifki, borški, Andrestki, aga maagi,
kamingi, olemasolevgi, täbargi, Andreselgi.
Kriitiline on selle liite õigekiri i-tähe järel. Kuigi täht märgib he
litu š nõrka vastet, on omaaegse väära foneetilise arusaama tõttu ta
vaks kirjutada selle järel -gi (garaažgi, beežgi, montaažgi, bridžgi
jne). See traditsioon soodustab ühtlasi ž võõrmõjulist (ja seega vi
gast) helilist hääldust.
Nimetatud põhjustel on ž puhul soovitav rakendada rõhuliite õige
kirja üldreeglit, s.o kirjutada oranžki, bridžki, beežki, maneežki,
garaažki, mulaažki, ruužki, sakvuajaažki jne. Nii eestlastele kui ka
muulastele tuleks edaspidi õpetada ainult üldreeglit.
Traditsioonilise -gi kasutamist z järel ei loeta veaks, st kirjakeele
tavaga harjunud inimestel ei ole kohustust ümber õppida.
Heaks kiidetud 17. mail 1995.

Selgitab KRISTA KERGE
Alates 1980. aastaist on peetud vastuvaidlematuks, et ž kõlab eesti keeles heli
tult. Siin kõneks võetud õigekirjalahendus ž+ ki on seetõttu spontaanselt normiks
muutumas. Olen ka varem üldreegli pädevusele osutanud (Keeletöö tänane ja tule
vik (II): mis ja miks. - Keel ja Kirjandus 1994, nr 5, lk 285-286). Sama lahenduse
pakub ka koostatav eesti keele käsiraamat. Nüüd on keeleüldsusel olemas autori
teetne kollektiivne soovitus, mis puudutab umbes 30 sõna nimetavat. Toimkond
arutas ühtlasi, kas soovituse tekstis kajastada võõrnimesid, mille häälduses/hääldusjuhises ž figureerib (ema Courage, J. A/dridge, Cambridge jt). Nende originaalhääldus ei ole tavaks: eesti keelt kõneldes ei muudeta hääldusbaasi; hääldus
on ligikaudne, et nimi sobiks eesti muutesüsteemi. Kõik see annabki ki-le eeliseid,
mida kooliõpetuses tasuks arvestada.
Leiti siiski, et lähtekeele vilunud kõneleja puhul ei ole m õeldamatu -gi valik,
kus g sarnaneb häälduselt nt sõnaalgulise klusiiliga. Jälgigem kirjutajate, ennekõi
ke (tõlke)toim etajate eelistusi.
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Tiiu Erelt lisas, et võõrnimedes tuleb ette (eriti kirillitsast ümberkirjutusel)
ka lõpu-z (nt A lm az). Seda hääldatakse s-ina, mistõttu ainumõeldav on liita
kirjas -ki.

Varem ilmunud:
Keel ja K irjandus 1996, nr 2, lk 115.
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Põhiarvsõnade käänamine
Em akeele Seltsi keeletoim konnale on tulnud küsim usi põhiarv
sõnade käänam ise kohta. Seetõttu arutas toimkond oma 21. detsembri
1995. a koosolekul Tiiu Erelti esildise alusel arvsõnade käändtüüpe
ja soovitab käänata järgm iselt. (Kuigi m itm us on üsna haruldane, on
see igaks juhuks esitatud.)

-teist[kümmend]
Nim
Om
Os
Sisseütl

viisteistküm m end]
viieteistküm ne]
viitteist[küm m end]
~ viitteistküm m et
viieteistküm nesse

viieteistküm ned
viieteistküm nete
viieteistküm neid
viieteistküm netesse
~ viieteistküm neisse

Senine, 1976. aasta ÕSi norm ing ei luba om astavas ja osastavas
lühem aid kujusid viieteist)a. viitteist (nt „O stsin viieteist krooni eest
tänaseid ajalehti.” „M ul polnud viitteist sentigi käepärast”). N iisa
m uti pole seni võim alikuks peetud rööpvorm i viitteistküm m et (nt
„Kandidaadil polnud kuskilt hankida viitteistkümmet puuduvat häält”).

-kümmend
Nim
Om
Os
Sisseütl

viieküm ned
viieküm nete
viieküm neid

viisküm m end
viieküm ne
viitküm m end
~ viitküm m et
viieküm nesse

viieküm netesse
~ viieküm neisse

Siingi on uus ainsuse osastava rööpvorm viitküm m et (nt k a n d i 
daadil polnud kuskilt hankida viitküm m et puuduvat häält”).
Ainsuse omastavas ja osastavas käänduvad m õlemad arvsõna osad.
Seni on nõutud, et ülejäänud käänetes jääks eesosa ainsuse om asta-
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vasse. Tegelikus keelekasutuses käändub eesosa tihti kaasa ka teis
tes käänetes (nt kahestkümnest riigist, neljakskümneks päevaks,
mõnedkümned korrad, mitmeidkümneid kordi). See on raskepärane
käänamine, mida õpetada ei tuleks, aga kui see tekstis esineb, pole
selles midagi taunimisväärset. Eesosa kaasakäänamisega toonitatak
se tugevamalt, kui mitme kümnega on tegemist: k a h e s t kümnest,
n e l j a k s kümneks, m õ n e d kümned, m i t m e i d kümneid (vrd
mõnekümned, mitmekümneid). Neid võib kirjutada ka lahku: mõned
kümned, mitmeid kümneid.

Nim
Om
Os
Sisseütl

-sada
viissada
viiesaja
viitsada[t]
viiesajasse

viiesajad
viiesadade
viiesadasid
viiesadadesse

Sama tüüpsõna järgi käändub ka poolsada.
ÕS 1976 ei näita ainsuse osastava teist vormi viitsadat, pooltsa
dat.
Siingi on seni nõutud, et eesosa peale ainsuse omastava ja osasta
va teistes käänetes kaasa ei käänduks. Tegelikus keelekasutuses aga
teeb ta seda mujalgi: kolmestsajast kastist, poolelesajale külalisele,
paarilsajal sugulasel ja tuttaval, mitmetele sadadele inimestele. See
sugustesse rööpvormidesse suhtumine võiks olla samasugune, nagu
eespool osutatud. Mitmuse vorme mõnedsajad, mitmeidsadu )m so
bib kirjutada ka lahku: mõned sajad korrad, mitmeid sadu kordi.
Veerandsada käändub nagu tavaline liitsõna, st esiosa ei käändu
kaasa üheski käändes (nt loeng veerandsajale kuulajale, veerandsa
ja lt valijalt saadud hääled).

Nim
Om
Os
Sisseütl

poolteist 1,5
poolteist
poolteise ~ pooleteise
pooltteist
poolteise (-teise III vältes), poolteisesse ~
pooleteise {-teise III v), pooleteisesse
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ÕSi järgi on võimalik ainult tavaline liitsõna käänamine, kus esi
kohal poo/-jääb kõigis käänetes muutumatuks (sh osastavas, mis sel
juhul langeb nimetavaga kokku).
poolteistküm m end 15

Nim
Om
Os
Sisseütl

poolteistkümmend
poolteisekümne ~ pooleteisekümne
pooltteistkümmend ~ pooltteistkümmet
poolteisekümnesse {-teise- II või III vältes),
poolteisessekümnesse ~ pooleteisekümnesse
(-teise- II või III vältes), pooleteisessekümnesse

ÕSi järgi on lubatud ainult omastav poolteisekümne, osastav pool
teistkümmend, sisseütlev poolteisekümnesse (-teise- II vältes).
poolteistsada 150

Nim
Om
Os
Sisseütl

poolteistsada
poolteisesaja ~ pooleteisesaja
pooltteistsada^]
poolteisesajasse (-teise- II või III vältes),
poolteisessesajasse ~ pooleteisesajasse (-teise- II
või III vältes), pooleteisessesajasse

ÕSi järgi on lubatud ainult omastav poolteisesaja, osastav pool
teistsada, sisseütlev poolteisesajasse (-teise- II vältes).
Niisiis on kõik /?oo/te/.st-arvsõnad viimases õigekeelsussõnaraa
matus käänamise poolest harilikud liitsõnad. Tegelikus keeletarvitu
ses pool- siiski tihtipeale käändub omastavas ja osastavas, jäädes
sisseütlevast alates edasi omastavasse: pooleteise liitri, pooltteist liit
rit, lahusta pooleteises liitris vees, pooleteiseks liitriks; pooleteise
kümne riiuli, pooltteistkümmet riiulit, raamatud on pooleteiselkümnel
riiulil, pooleteisekskümneks riiuliks; pooleteisesaja sõduri, pooltteistsada[t] sõdurit, pooleteiseltsajalt sõdurilt, pooleteisesaja sõdu
rita. Ei ole põhjust pidada neid rööpvorme vigasteks (vrd sõnade
poolteist ]& viisteist käänamist, kus viis- on alati käändunud). Võib
väita isegi enam: nad on keeletarvituses sagedamad ja loomuliku45

mad. Vormid, mille esiosa pool- on muutumatu, on jäetud ettepoole
üksnes seetõttu, et see on senine ainuõigeks peetud norming.
TIIU ERELT

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1996, nr 2, lk 115—117.

„Eesti keele sõnaraamatus ÕS 1999” on põhiarvsõnade käänam ine esitatud
selle soovituse kohaselt. TE
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Õigusaktid ja kuupäevafraas
21. detsembril 1995 arutas Emakeele Seltsi keeletoimkond Rein
Kulli esildise alusel kuupäevafraasi kasutamist õigusaktide puhul.
Küsimus on selles, millist käibel olevat kasutust - põhivariandid a)
1995. a[asta] 16. novembri määrus/otsus/käskkiri n r ... , b) 16. no
vembri 1995. a[asta] määrus/otsus/käskkiri nr ... ja c) määrus/ot
sus/käskkiri n r ... 16. novembrist 1995[. aastal] —pidada keeleliselt
õigeks ning soovitatavaks. Kõnealune probleem jaguneb õieti ka
heks: 1) kuupäevastus õigusakti rekvisiidina (infoelemendina) dokumendipeas (päises) ja 2) kuupäevastus mingile õigusdokumendile
osutamisel teises õigusaktis või muus tekstis.
K ahtlem ata on gram m atiliselt õigem algsem puhtakujuline
pöördjärjestus, s.o aasta-kuu-kuupäev, nagu seda tänapäevani on
praktiseeritud ostu-m üügilepingutes, nt: „Tallinnas ühe tuhande
üheksasaja kaheksaküm ne seitsm enda[l] (1987.) aasta[l] augus
tikuu üheksateistküm nendal (19.) päeval”. Paraku on sagedamaks
igapäevatarvituseks seesugune arhailine pruuk liiga kohmakas.
Pidevas seadusloom e-ja täitevtegevuses on vaja ratsionaalsem at
tarvitusviisi.
Kui õigusaktide päises võistlevad praegu põhiliselt variandid 1)
Vabariigi Valitsus \ | määrus \ \ 17. oktoobrist 1995. a \ \ N r ~ nr 336,
Vabariigi Presidendi otsus nr 622 17. oktoobrist 1995. a j a 2) Riigi
Maksuameti käskkiri nr 22 8. mail 1994, siis õigusakti(de)le viitami
sel mõnes teises õigusaktis või mujal (nt ajakirjanduses) konkureeri
vad praegu kolm tarvitusviisi: 1) 77. oktoobri 1995. a määrus nr
336, 2) valitsuse määrus nr 336 17. oktoobrist 1995[.a] ja 3) valit
suse 1995. a 17. oktoobri määrus nr 336.
Missugust tarvitusviisi eelistada ja soovitada õigusakti päises, jätab
keeletoimkond asjaosaliste (seadusandjate; täitevvõimu esindajate)
otsustada. Küll aga on vaja silmas pidada, et kui päises on märgitud
nii dokumendi väljaandmise koht kui ka aeg, peavad need käändes
ühilduma, st kui väljaandmiskoht on kohakäändes, peab sellega ühil
duma ka kuupäev. Seega siis on õige
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RIIGI ELAMUAMET (~ ELAMUAMET)
käskkiri nr 54
16. septembril 1994
Tallinnas
16. september 1994)
(ei ole õige: ... Tallinnas
Võimalik on jätta nii koha- kui ka ajamääratlus käänamata, kuid
sel juhul peab nimetavakäändelise kohamääratluse järel tingimata
olema koma. Seega siis peab olema
TALLINNA LINNAVOLIKOGU 11 M Ä Ä R U S 11
Tallinn, 15. detsember 1994
nr 21,
mitte aga Tallinn_ 15. detsember 1994.
Probleemsem on õigusaktile osutamine. Selge on, et päises ole
vad rekvisiidid või rekvisiidiosad (väljaandja, õigusakti liiginimetus,
number, vajaduse korral ka pealkiri, väljaandmise kuupäev) tuleb
viitamisel ühendada süntaktiliselt üheks tervikuks kas seestütleva või
omastava käände abil. Seestütleva käände korral (määrus nr 336 17.
oktoobrist 1995) on tegu indoeuroopaliku malliga, kuna eesti keelele
on omane omastavas käändes eestäiend. Ka ei tohiks numbritega
kirjutatud arvud sattuda tekstis kõrvuti, nagu seestütleva kään
de kasutamise korral juhtub (nr 12 15. oktoobrist). Omastava kään
de puhul on kaks võimalust: 1)7 7. oktoobri 1995. a määrus nr 336ja
2) 1995. a 17. oktoobri määrus nr 336. Neist viimane, pöördjärjes
tus, on süntaktiliselt põhjendatav (vrd nt 1995. aasta novembrikuu
Keel ja Kirjandus), selle ainuvõimalikuks pidamine aga tekitab tõr
keid, sest kuupäevastust tuleb sageli tarvitada läbisegi nii õigusakti
rekvisiidina (kus loomulik on meie traditsiooniline dateerimisjärjestus kuupäev-kuu-aasta) kui ka teisele õigusaktile osutades.
Näiteks:
Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 1995. a määruse nr 203
„Vabariigi Valitsuse liikmete asendamine” osaline muutmine | |
Vabariigi Valitsuse määrus 17. oktoobrist 1995. a | j Nr 334
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või
VABARIIGI VALITSUS 11 m ä ä r u s 11 18. jaanuarist 1995. a
nr 25 | | Tallinn, Toompea 11 Vabariigi Valitsuse
18. oktoobri 1993. a määruse nr 316 muutmine
Tarvitada ühel juhul normaal-, kohe samas teisel juhul pöördjär
jestust pole kuigi ratsionaalne. Asja kaaludes pidas ESi keeletoim
kond otstarbekaks säilitada seesugustel juhtudel tänapäevasem
järjestus (kuupäev-kuu-aasta). Grammatilisi takistusi ei ole, sest
kuupäevafraas on käsitatav tervikuna, täiendfraasina. Seesuguseid
juhtum eid on näiteks
Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1995. a[asta] määrus nr ...
„............. ”, Vabariigi Valitsuse 16. oktoobri 1995. a määruse lisas
nimetatu.
Riigi Elamuameti peadirektori 3. aprilli 1995. a käskkirjaga nr 21
kinnitatud korteriühistu näidispõhikiri.
Tallinna halduskogu 19. aprilli 1995. a otsusega kehtestatud
põhiüürimäärad.
Ajamääratluses võib sõnalise kuunimetuse asemel muidugi olla
ka number, näiteks Vabariigi Valitsuse 14.04.1995. a määrus, Põhja-Tallinna halduskogu 19.04.1995. a otsusega kehtestatud üürimäärad, niisama nagu numbritega võib kirjutada ka seestütlevalise kuupäevafraasi, nt Tallinna Linnavalitsuse määrus 26.01.1996 nr 10.
REIN KULL
MAIRE RAADIK

Õ igusterm inoloogiakom isjon arutas probleemi oma koosolekul 29. veebruaril
1996. a.
Sedastati, et õigusakti dateeringusse ehk kuupäevastusse kuulub obligatoor
selt kolm elem enti ehk kuupäevarekvisiidi osist: 1) kuupäev selle sõna kitsamas
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tähenduses, s.o päeva järjenum ber kuus; 2) kuu nim etus või järjenum ber; 3) aasta
number. See, missuguses järjestuses need kuupäevafraasi elem endid paigutuvad
mingile õigusaktile osutamisel mõnes teises õigusaktis või mujal, oleneb otstar
best ja tekstiliigist.
Kom isjon leidis, et õigusalases asjaajamises tuleb eelistada tarvitusviisi
17. oktoobri 1995. a määrus/otsus/korraldus/käskkiri. Täiesti võim alik on ka
pöördjärjestusega mall 1995. a 17. oktoobri määrus/otsus vm, mis on omal kohal
retrospektiivses käsitluses (nt bibliograafiaviidetes jm ). Ei pooldatud venepärast
tarvitust m äärus/otsus vm 17. oktoobrist 1995.

Varem ilmunud:
Õiguskeel 1996, nr 2, lk 26-28.
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Eesti kohanimede õigekirjast
E m akeele Seltsi keeleto im k o n d arutas 23. novem bril j a 21. detsem bril 1995
R iigi M aa-am eti j a v alitsu se k o hanim ekom isjoni palvel ning P eeter P älli esildise
alusel E esti koh an im ed e norm im ise küsim usi. A rutuse all oli kaks küsim usteringi:
kohanim ede k irja p ild i fikseerim ine vastavuses kohapeal k äibiva nim ekujuga ning
k o hanim ede kokku- ja lah kukirjutam ine. 9. oktoobril 1996 tegi k e eleto im k o n d
m õlem a soovituse üksikutes p unktides täpsustusi.

Keeletoimkond rõhutas Eesti kohanimede normimise algusaega
dest kehtinud põhimõtet, et eestikeelseid kohanimesid tuleb kirja
panna eelkõige kujul, nagu neid kohapeal tarvitatakse. Kuigi varem
on Eesti eri paigus erineval määral nimesid kirjakeelestatud, ei tä
henda see murdeliste nimekujude vigaseks lugemist.
Keeletoimkond on põhimõtteliselt nõus suundumusega kasutada
kohanimesid enam nende kohapealsel häälikkujul. Eriti puudutab see
Võrumaa kohanimesid, mille kirjakeelestamine on sageli tegelikku
häälikkuju moonutanud (hiirüvä -> Hürova, härämäe -> Härjamäe
~ Häramäe).
Et Eesti põhikaardi koostamisel on praegu käsil Võrumaa lehed,
siis andis keeletoimkond nende kohta järgmised soovitused.
1. Nimede kohapealse häälikkuju edasiandmisel kasutatagu eesti
kirjaviisi, sealhulgas järgmiste täpsustustega:
a) vokaalharmoonia säilimisel on eesvokaalid ä, e, ö ja ü ning
tagavokaalid a, õ, o ja u\ ühes lihttüves esinevad vaid emmad-kummad {nt Härmä, Sepä, Söödä, Mürgü, Tammõ, Holsta, Põrstõ, Tsutsu);
i on neutraalne, esinedes nii ees- kui ka tagavokaalidega (Tsirgu,
Niidu)', o esineb erandina ka eesvokaalsete nimede järgsilpides (ö
asemel: Käätso, Peedo);
b) kõrgenenud keskkõrgeid vokaale (ee ~ ji, op ~ uu, öö ~ üu)
võib märkida nende kõrgete vastetega: Tiidlä, Suuveere, Tüütsmannr,
c) kõrget (nn venepärast) õ-d märgitakse õ-ga: Nönova, Võölastõ;
d) nime lõpul esinevat larüngaalklusiili ehk katkehäälikut ei mär
gita: Hindsa, Määsi;
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e) afrikaadi nõrka vastet märgitakse ds-iga: Madsa, Nedsäjä]
f) palatalisatsiooni üldjuhul ei märgita. Silbialgulise konsonandi
puhul võib seda märkiday’-iga, eriti sõnades ja nimedes, kus see kir
jakeele traditsioonile omane. Vokaalidevahelist lühikest palatalisee
ritud konsonanti võib nt teatmeteostes ja kaartidel siiski märkida ka
analoogiliselt ^igekeelsussõnaraam atus” kasutatud märkimissüsteemiga, st akuudiga konsonandi järel.
Selline märkimisviis ei kuulu eesti tavaortograafiasse. Näiteid:
M ar'a (tavaortograafias Marja), K ar'a (tavaortograafias Karja),
Ton 'a (Tonja), Hui 'aku (Hulaku), Koi o (Kolo).
2. Liigisõnade kohapealse, kirjakeelest erineva häälikkuju võib
säilitada nimetuuma ja liigisõna kokkukirjutuse korral, muul juhul
kasutatakse liigisõna kirjakeelset kuju: Kirbumõts, Põdrasuu, aga
Väherü mets, Ragandi soo.
3. Kohapealsest häälikkujust lähtuvat nime tuleks loodusnimede
puhul kindlasti eelistada. Asustusnimede kuju fikseerimisel tuleks
arvestada kohalike elanike soove ja säilitada kõige tuntumad koha
nimed (nt linnade ja kihelkondade nimed) nende eesti kirjakeelde
juurdunud kujul.
4 . Olemasolevate kohanimede parandamine, sh tegeliku hääldu
sega vastavusse viimine on eriti vajalik juhtudel, kus seni käibivad
nimed on normitud eksitavalt (nn kantseleietümoloogiad): Meenikünna soo (p.o Meenikunnu soo), Laanemetsa (algne nimi Lannamõtsa)]ne.
Eesti kohanimede kokku-ja lahkukirjutamisel on põhiliseks ras
kuseks olnud reeglite rakenduspiirkondade ebamäärasus ja vajadus
arvestada liigselt keeleväliseid teadmisi (sekundaarnimede puhul).
Toimkond asus seisukohale, et kuigi reeglistiku muutmine ei ole ots
tarbekohane, võiks senised juhised esitada kokkusurutumalt ja selli
sel kujul, mis arvestaks praktilisi vajadusi ja võimalusi, eeskätt ni
mede fikseerimiseks kaartidel jm.
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Üldreeglina kirjutatakse kohanimedes liigisõna nimetuumaga
kokku. Näiteid: Emajõgi, Munamägi, Põhjalaht, Lasnamägi, Pel
gurand, Mõisaküla, Metsakalmistu, Rannavärav, Kivisild, Suveaed,
Rohukabjasoo, Tähigenotsumägi, Loodekarjamaa.
Erinevalt üldreeglist kirjutatakse kohanimede liigisõna nimetuu
mast lahku, kui
1) kohanimi võib samas tähenduses esineda nii koos liigisõnaga
kui ka ilma selleta: Tartu linn (=Tartu), Aakre küla (-Aakre), Räpi
na alev (^Räpina), Surju mõis (=Surju), Peipsi jä rv (^Peipsi), Kih
nu saar (=Kihnu)',
2) tegemist on aadressikoha, s.o tänava, maantee, puiestee, välja
ku vms nimega: Allika tänav. Narva maantee. Mere puiestee, Vaba
duse väljak. Lossi plats, Suitsu põik. Järve tee\ (kui nime esiosa on
muutumatu sõna, siis kirjutatakse sõnaosad ikkagi kokku: Kesktä
nav, Keskväljak, Umbtänav)',
3) nimetuumaks on käänduv omadussõna: Suur väin (seesütlev:
Suures väinas), Väike Emajõgi (vrd Väikesel Emajõel), Vaikne jä rv
(vrd Vaiksel järvel)',
4) tegemist on selge sekundaarnimega, s.o teisest kohanimest tu
leneva kohanimega: Pärnu jõgi. Endla järv. Kihnu väin. Muuga laht.
Nimede sekundaarsust tuleks käsitada sünkroonses tähenduses,
st lahku tuleks liigisõna kirjutada eelkõige nendes sekundaarnime
des, mis tulenevad nt külade või olemasolevate talude nimedest. Ni
mede varasem päritolu jäägu kaalutlusest välja.
PEETER PÄLL
Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1997, nr 1, lk 41-42.
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Väliskohanim ede õigekiri
1996. aasta sü g isel-talvel peeti E m akeele Seltsi keeletoim konna koosolekud,
kus arutati ko o statav as keelek o rrald u ssõ n araam atu s esitatavate välisk o h an im ed e
õ igekirjutust. A lljärg n ev on ülevaade neil k o osolekutel arutatust.
Ü htek o k k u peeti sel teem al neli koosolekut: 9. ja 28. oktoobril, 14. novem bril
ja 19. detsem bril 1996. Peale k eeletoim konna liikm ete (T iiu E relt, K rista K erge,
K atrin K ern, E llen N iit, Jaak Peebo, P eeter Päll, M aire R aadik, M eeli Sedrik, E l
len U u spõld) osalesid koosolekutel veel Tartu ü likoolist O tt K urs (kolm el k o o s
olekul), R aivo A unap ja H eino M ardiste (m õlem ad kahel korral). Eesti E n tsü k lo 
peed iak irjastu sest A sm u Saar (kõigil kordadel). U rve T am m järv (kahel korral),
Ivar-A nton K arros (2) ja Ebeli N ahkur (1). M aailm a m aade nim ede arutam ise k o o s
olekul v iibis A aran d R oos välism inisteerium ist, kreeka keele asjatu n d jan a osales
Jan ik a Päll T artu ülikoolist. Järgnev on lühikokkuvõte a a ita tu st ja keeleto im k o n n a
soo vitustest.

Keeletoimkond pidas vajalikuks rõhutada, et väliskohanimede
kirjutamise põhimõtteid ei muudeta. Käesoleva sajandi algusest ala
tes kinnistunud ja viimati 1983. aastal õigekeelsuskomisjoni poolt
fikseeritud reeglid ja põhimõtted on endiselt jõus:
1. Võõrkeelseid isiku-, koha-jm nimesid kirjutatakse üldjuhul
nende lähtekeelsel kujul; ladinatähelisest keelest pärit nimed kirju
tatakse muutmata kujul, muukirjalisest keelest pärit nimed kantakse
reeglite järgi üle ladina kirja.
2. Kohanimede hulgas on eranditeks paljud ajalooliselt kujune
nud eestikeelsed nimed, sh kirjapildimugandid. Nende hulk põhi
mõtteliselt keeles enam ei kasva, pigem on võimalik suund originaa
lile. Seejuures on alati õigekeelsuslikult võimalik ja korrektne kasu
tada reeglipärast nime ka juhul, kui eestikeelne vaste on olemas.
Keelekorraldussõnaraamatu lisas on kolm eri moodust või vastu
võetavuse astet eestikeelse nimekuju esitamiseks.
1. Eestikeelne nimi on esikohanimi, st teda võib kõigis konteksti
des ja ilma piiranguteta eestikeelses tekstis tarvitada. Näiteid: Pariis
{prantsuse Paris), Riia {läti Rlga), Pihkva {vene Pskov) jne.
2. Esikohanimi on lähtekeelne, ent eestikeelne nimi on rööpvõim alusena sam uti m ööndud. Eesti nime kasutam ine ei ole
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nõudlikumates tekstides enam väga soovitatav, ent veaks teda ei
saa pidada. Siia kuuluvad paljud varasemad kirjapildim ugandid
või harva tarvitust leidnud eestikeelsed naabrusnimed. Näiteid:
Argentina (hispaania), ee ka Argentiina; Kõrgõzstan (kirgiisi), ee
ka Kirgiisia; Porhov (vene), ee ka Porkva. Mõnel juhul on eestikeel
sele nimele lisatud kitsendav märgend, nt Ventspils (läti), ee ajal
Vindavi (st sobib kasutada ajaloolises kontekstis); Antakya (türgi),
ee ajal Antiohhia; Gaza (Eur), eepiib Assa (st sobib piibli konteks
tis).
3. Esikohanimi on lähtekeelne, varem kasutusel olnud eestikeel
ne nimi ei ole enam korrektne, ta on lisatud üksnes informatsioo
niks. Näiteid: Lesotho (ingl), ee vmo Lesoto (st kirjapildimugandit
Lesoto ei ole enam õige kasutada, samas siiski ee ajal Basuutomaa);
Madrid (hispaania), ee vmo Madriid.

Maailma m a a d e nimed
Arutelu aluseks oli maailma maade nimestik (ladinatäheliste keel
tega maade osas), nii nagu see sisaldus 1983. aasta õigekeelsusko
misjoni otsuse lisas, ning 1994. a ilmunud teatmik „Maailma maade
nimed”. Olulisemad seisukohad olid järgmised.
Maanimele Gruusia lisati Ott Kursi soovitusel rööpnimeks Geor
gia, mis on Eestis ka 1930. aastatel kasutusel olnud. Enamik toim
konna liikmeid pooldas siiski Gruusia esikohale jätmist.
Aktsepteeriti esikohanimena kuju Holland (1983. a: Hollandi),
riigi ametliku nimetusena on eelistatav Madalmaade Kuningriik.
Nimekuju Kroaatia peeti vananenuks ja eelistati omakeelsele ni
mele lähemat kuju Horvaatia (horvaadi Hrvatska). Sellega seoses
otsustati ka Jugoslaavia vabariigi Montenegro nimi, mida peeti aja
loolise traditsiooniga põhjendatavaks erandiks; vahepeal kasutuses
olnud idaslaavipärast kuju Tšemogooria (vrd serbia algkuju Crna
Gora) peeti vähem soovitatavaks.
Kolumbia puhul otsustati naasta 1983. a otsuse lisas esitatud algkeelse nimekuju Colombia juurde, kuigi see jääb /a-lõpuliste maa
nimede üldpildist kõrvale. Kolumbia jääb rööpvõimaluseks.
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Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi tavanimena otsus
tati soovitada Suurbritanniat. Inglismaa kohta lisati märkus. Amet
likes tekstides on korrektne lühinimi Ühendkuningriik.
Toetati algkeelseid nimekujusid Myanmar, Rwanda ja Zaire;
viimasest on nüüd saanud Kongo Demokraatlik Vabariik.
Turkm eenia puhul soovitatakse algkeelset nim ekuju Türkmenistan, niisamuti on rahva nimetus türkmeenid.
Lähtudes Tallinna tehnikaülikooli professori Andres Taklaja kir
jast peeti Venemaa ametliku nimetuse tõlkena soovitatavaks kuju
Venemaa Föderatsioon (vt tabeli märkusi), Taklaja pakutud Rossia
arvati siiski võõrapäraseks.
Pealinnanim ede osas lepiti erinevalt 1983. a nim estikust tava
päraste nim ekujudega Bukarest (reeglipärane nimi Bucure§ti),
H elsingi (H elsinki), K openhaagen (Kobenhavn) ja Lissabon
(Lisboa). Kuuba pealinna soovitatakse kasutada eeskätt algkeelsel kujul La Habana, 1994. a teatmiku Havanna jääb rööpvõim aluseks.

Venemaa haldusüksuste nimed
Põhiliselt arutati Venemaa vabariikide ja muude autonoomsete
üksuste nimetamist. Lühinimede osas eelistati /a-lõpulisi vorme
Inguššia, Karatšai-Tšerkessia, Korjakkia, Tšetšeenia, Udmurtia.
Arvestades vabariikide eneste soove omakeelse nime esiletõstmiseks
soovitati järgmisi nimekujusid: Baškortostan ehk Baškiiria, Sahha
ehk Jakuutia, Tatarstan ehk Tatarimaa ning Tõva (varem Tuva,
vastavalt ka rahvas tõvalased). Eraldi juhiti tähelepanu sellele, et
Tšetšeenia ametliku nimetuse tõlge vene keelest (^eneHCKaa PecnyõJiHKa M H K epH fl) on korrektne kujul Itškeeria Tšetšeeni Vabariik (vrd
ka nt vene ApaõcKaa PecnyõnHKa ErnneT = Egiptuse Araabia Vaba
riik). Kokkuvõtvalt on vabariikide soovitatavad nimekujud järgmised
(sulgudes pealinnanimed on omakeelsed):
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L üh inim i

A m etlik nim etus

Pealinn

Adõgee
Altai
Baškortostan ehk
Baškiiria
Burjaatia
Dagestan
Hakassia
Inguššia ehk Ingušimaa
Kabardi-Balkaaria
Kalmõkkia

Adõgee Vabariik
Altai Vabariik

Maikop (M õjekvaphe)
Gomo-Altaisk
Ufa (Öfö)
Ulaan Üde
Mahhatškala
Abakan (Agban)
Nazran (Näsara)
Naltšik (Nalšõk)
Elista (Elst)

Sahha ehk Jakuutia
Tatarstan ehk Tatarimaa
Tšetšeenia ehk
Tšetšeenimaa

Baškortostani Vabariik
Burjaatia Vabariik
Dagestani Vabariik
Hakassia Vabariik
Inguši Vabariik
Kabardi-Balkaari Vabariik
Kalmõkkia Halmg
Tanghtši Vabariik
Karatšai-Tšerkessi
Vabariik
Karjala Vabariik
Komi Vabariik
Mari Eli Vabariik
M ordva Vabariik
Põhja-Osseetia Alaania
Vabariik
Sahha (Jakuutia) Vabariik
Tatarstani Vabariik
Itškeeria Tšetšeeni
Vabariik

Tšuvaššia
Tõva
Udmurtia

Tšuvaši Vabariik
Tõva Vabariik
Udmurdi Vabariik

Karatšai-Tšerkessia
Karjala
Komi
Mari maa
Mordva
Põhja-Osseetia

Tšerkessk
Petroskoi
Sõktõvkar
Joškar-Ola
Saransk
Vladikavkaz (Dzäudžõkäu)
Jakutsk (Jakutskaj)
Kaasan (Kazan)
Džohhar-Ghala
(Dzoxar-Gala,
endine Groznõi)*
Tšeboksarõ (Šupaškar)
Kõzõl
Iževsk (Iž)

* Tšetšeenia pealinna täpne nimekuju tabeli koostamise ajal (1998) oli Dzoxar.

T äh etab elid
Keeletoimkond kaalus mitme mitteladinatähelise keele nimede
edasiandmist eesti keeles. Eeskätt otsustati soovitada latinisatsioonitabeleid, mis on vastu võetud ÜRO kohanimekonverentsidel.
1. Araabia nimed. Nimede kirjutamiseks soovitab keeletoimkond
kasutada ÜRO 3. kohanimekorralduskonverentsil (1977) heaks kii
detud nn parandatud Beiruti tabelit (1971), mis on seni rahvusvahe
liselt kõige levinum. Väljaspool dokumente ja teatmeteoseid on möön57

dav diakriitikute ärajätmine. Mitme läänepoolse araabia riigi (ees
kätt Alžeeria, Maroko ja Mauritaania) puhul on rahvusvaheliseks
tavaks kasutada prantsuspärast transkriptsiooni. Paljud araabia m aa
de kohanimed on kasutusel traditsioonilisel kujul. Keeletoimkond
käsitles ka mitme üksiknime kirjapilti, pidades mitmel juhul otstar
bekaks originaalnime, nt Al-Kuwayt (Kuveidi pealinn), Al-Manämah
(Bahreini pealinn), BanghäzT (Liibüa endine pealinn), Asyüt ja Aswän
(linnad Egiptuses). M ugandatud kujul soovitati nt Hartum (AlKhurtüm), Jeeriko (ArThä), Mediina (Al-MadTnah).
2 . Heebrea nimed. Keeletoimkond soovitab ÜRO 3. kohanime
konverentsil (1977) vastuvõetud tabelit, mis on vastavuses Iisraelis
1957. a kehtestatud süsteemiga. Enamik keelekorraldussõnaraamatu
lisasse tulevaid kohanimesid on mugandid, sest on tuntuks saanud
juba piiblitekstidest. Heebreapäraselt tulevad aga nt linnanimed ‘Akko,
Ashdod, Ashqelon, Be’er Sheva4, Lod, Teverya.
3. Korea nimed. Soovitatav on kasutada nn McCune’i-Reischaueri
süsteemi, mis on rahvusvaheliselt levinuim. Kahe Korea pealinnad
on selles süsteemis P ’yõngyang ja Soul. Mööndavad on veel ka ees
tipärases transkriptsioonis nimekujud Phjongjang ja Soul, ent näi
teks Phönjan on taunitav, sest on ilmselt venekeelse nime PlxeHMiH
põhjal tekkinud kauaaegne arusaamatus (üheski teises keeles ei ole
teada sellele ligilähedastki häälikkuju).
4. Kreeka nimed. Siin oli otsustamine keerukaim, sest paratama
tult tekib konflikt uus-ja vanakreeka nimekujude vahel. Arvestades
siiski vältimatut suunda keelte omaladinate tunnustamisele ja seda,
et mujal maailmas hakatakse üha enam kreeklaste poolt järjekindlalt
levitatavat tabelit kasutama, otsustas keeletoim kond soovitada
uuskreeka koha-ja isikunimede kirjutamiseks kasutada ÜRO 5. ko
hanimekonverentsil (1987) heaks kiidetud tabelit (ilmunud Keeles ja
Kirjanduses 1993, nr 8, lk 457-467). Vana-Kreeka nimede puhul on
endiselt sobiv kasutada 1976. a õigekeelsussõnaraamatus avaldatud
kreeka nimede latinisatsiooni tabelit, jättes siiski kõrvale selle nn eesti
variandi. Tänapäeva Kreeka kohanimede hulgas jääb kasutusele suur
hulk eestipäraselt kirjutatavaid nimesid, samuti on mõned vanakree
ka tabeli kohased nimed. Üksiknimesid arutades tegi toimkond pa
randusi vanakreeka suunas, nt eelistades nimekujusid Delos (uus58

kreeka Dilos), Epeiros (Ipeiros), Kephallenia (Kefallinia), Lesbos
(Lesvos), Phokis (Fokis). Uuskreeka nim ede latinisatsioonis on soo
vitatav säilitada aktsendi (rõhu) m ärkim ine, nõnda annab see ühtlasi
võim aluse eristada u u s -ja vanakreeka nim ekujusid.
5. M uud keeled. K eeletoim kond soovitab kasutada ka järgm iste
keelte ÜRO kohanim ekonverentsidel heaks kiidetud tabeleid: amhari
(1972), India keeled (1972, 1977), khm eeri (1972), m akedoonia
(1977), pärsia (1967) ja tai (1967). India keelte tabelite kasutam ine
tuleb kõne alla ainult vastavakeelsete nim ekujude latiniseerim isel.
India ja Pakistani kohanim ede puhul kasutatakse tegelikkuses liht
sustatud transkriptsiooni, sageli ka inglispäraseid nim ekujusid.
Kõigi eespool m ärgitud keelte tabelite avaldam ine Keeles ja K ir
janduses oleks tehniliselt tülikas, sestap on soovitatav huvilisel pöör
duda vastava tabeli saam iseks Em akeele Seltsi keeletoim konna poo
le, kes saab jag ad a nende reeglite ingliskeelseid lähtem aterjale. Osa
tabeleid tuleb avaldam isele veel enne keelekorraldussõnaraam atut
ilmuvas m aailm a kohanim ede teatmikus.
K eeletoim kond ju h tis avalikkuse tähelepanu sellele, et A serbaidžaanis ja M oldovas on üle m indud ladina tähestikule, m istõttu
eestikeelses tekstis on õige kasutada vastavaid ladinatähelisi nim e
kujusid ning nt aserbaidžaani nim ede eesti teksti transkribeerim ise
tabel (1977) pole enam ajakohane. Aserbaidžaani tähestikus on täht
<9e, m ille võib vähenõudlikus tekstis asendada Jä-ga.

Üksiknimede õigekirjutus
K eeletoim kond arutas nim estikku, milles olid välja toodud erine
vused võrreldes 1976. aasta õigekeelsussõnaraam atu kohanim elisaga. O sa erinevusi on tingitud keelevälistest põhjustest, nt on paljusid
linnu üm ber nim etatud ja nende varasem aid nim esid ennistatud. Sa
muti on nüüd õige uute iseseisvate riikide (Ukraina, Valgevene, A r
m eenia jn e) kohtade nim etam isel kasutada nende om akeelseid nim e
sid, loobudes vahendajakeelsetest. Teine osa erinevusi tugines aga
õigekeelsuskom isjoni 1983. aasta otsuses võetud järjekindlale suu59

nale kärpida kirjapildimugandite arvu. Uues kohanimelisas tulevad
m ugandam ata kujul nt Antwerpen (varem Antverpen), Brugge
(Brügge), Gujarat (Gudžarat), Kilimanjaro (Kilimandžaaro), Kyõto
(Kioto), Nanjing (Nanking), Oostende (Ostende), Shanghai (Šanghai),
Shikoku (Šikoku), Tahiti (Tahiiti), Taiwan (Taivan), Toscana (Toskaana), Trieste (Triest), Uppsala (Upsala), Yafo (Jaffa). Rööpnime
dena jäävad eestipärased nimekujud nt sellistel juhtudel: Hawaii ehk
Havai, Krakõw ehk Krakov, Nemunas ehk Neemen, Poltava ehk Pol
taava, Sevastopol ehk Sevastoopol, Simferopol ehk Simferoopol,
Zaragoza ehk Saragossa, Tevere ehk Tiber, Tian Shan ehk Tjan-Šan,
Tula ehk Tuula, Venezia ehk Veneetsia, Wisla ehk Visla.
PEETER PÄLL
Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1998, nr 6, lk 411-414.
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Mõne sõna morfoloogiast
6. m ärtsil 1997. a toim us Tartus E m akeele Seltsi keeleto im k o n n a koosolek,
kus kõne all oli m õ n e s õ n a j a sõnarühm a m orfoloogia. A rutam ise ajendiks olid
Jaak Peebo ülik o o liõ p ik u „M u u tk o n n ad ” kirjutam isel j a to im etam isel kerkinud
k üsim used. Et raam atu toim etaja T iiu E relt on ka teoksil oleva uue n orm atiivse
k irja k ee lesõ n ara am a tu to im etaja, siis olid need küsim used ühtlasi selle sõ n araa
m atu tegijate kahtluskohad. O tsustati teha m õned m uutused sõnade vältes, k ä än a 
m ises ja p ö ö ram ises - kõik sellised, et senine norm ing on ikka õige, tem a kõrval
oleks aga rööp selt võim alik veel teine. K oosolekust võtsid osa to im konna liik
m ed K rista K erge, K atrin K em , E llen Niit, Jaak Peebo, M aire R aadik, M eeli Sedrik,
Ellen U u sp õ ld ja T iiu Erelt.

1. e-omadussõnade välde.
Kõik toimkonna liikmed pooldasid uue sõnaraamatu muudatust,
et seni ainult astmevahelduslikuna esitatud omadussõnad ahne, ihne,
kaine, kiire, kärme, terve, tiine oleksid võimalikud ka astmevaheldu
seta sõnadena - seega nii wõ/e-tüüpi ahne : .ahne kui ka aasta-\\\üy\
.ahne : .ahne jne. Keeletarvitaja teadvuses kuuluvad need kokku
muude kahesilbiliste kolmandavälteliste omadussõnadega, nagu kaa
me, kirbe, kõrge, lahke, lämbe, pehme.
2. Ainsuse osastava -tpesa-tüü\i\ sõnades.
Toimkond toetas uue sõnaraamatu tegijate lahendust anda mõnel
uuemal laenul ainsuse osastavas Mõpuline rööpvorm, nt logo ja lo
got, homo ga, homot, n i i n i m i n i t , sumo ja sumot. Grammatiline ho
monüümia on /?^a-tüübis suurem kui muudes eesti keele muuttüü
pides. Enamasti see vormide äratundmist ja tekstist arusaamist ei
sega, aga uute laenude puhul on vormi selgem markeerimine loomu
lik nähtus. Sellel seisukohal oli ka Johannes Voldemar Veski, kui ta
„Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatus” normis tolleaegsed uued laenud
gala, kilo, kino, koma, kuli, rabi, harakiri}m ainult /-osastavaga. (Vt
ka T. Erelt ,Jüri(t) ja Türi(t)” kogumikus „Keelenõuanne soovitab”
1996.)
3. Sõna kahju ainsuse osastav.
Toimkonna liikmetel ei olnud midagi selle vastu, et tubli-tüübx
kolm erandsõna oleksid ainsuse osastavas ühtmoodi rööpvormide61

ga: nagu rubla ja rublat, vedru ja vedrut, nii ka kahju ja kahjut (Henn
Saari ettepanek). Nt: ei suudetud kahjut ära hoida, miski ei korva
tekitatud kahjut. tubli-ixmbis erandlik /-ta osastav on jäänuk välteva
helduslikust tüübist kahi : kahju : .kahju (nagu a h i : ahju : .ahju).
On päris harilik, et sõna vahetab tüüpi, aga uuel muutmisel jääb alles
mõni vana tüübi vorm, siin siis nõrgenenud vältega kahju. Osastava
selgem markeerimine tüübikohase t-ga on loomulik nähtus.
4. Sõnade politseinik ja pealik käänamine.
J. Peebo soovis mõlemal sõnal anda kaks välte-ja käänamisvõimalust. Kõik toimkondlased olid nõus, et tuletusaluse tüve välte nõr
genemine ja kõnetaktiliigenduse muutumine «/^-tuletisespolitseinik
on seaduspärane nähtus ning võib käänata kahte moodi: polit.seinik,
polit.sei.nikku, polit.seinike, polit.sei.nikke (senine norming) või p o 
litseinik, politseinikut, politseinikute, politseinikuid (uus rööpvõimalus). Sõnade ümbrik ja kolhoosnik ^u\m\ lubas VÕK seda juba 1962.
aastal ning ÕS 1976 lisas sõna sovhoosnik.
Räägiti taas vajadusest uurida maastik-ja kontsert-tüübi problee
mi. N õunikute, m itm ikute, auklikuid teid, jä n d rik u id m ände,
kontserditel, teemandeid jm s vorme ei tuleks vähemalt õpilastöödes
pidada r a s k e k s veaks.
Vastupidist teed on keelekasutuses läinud sõna pealik välde ja
käänamine. Senine norming on olnud II-välteline pealik, pealikut,
pealikute, pealikuid, kuid nii suuliselt kui ka kirjalikult võib tihti
kohata III-vältelist .pealik, .pea.likku, pealike, .pea.likke. Kuigi kolm
toimkonna liiget olid sellise üldtendentsile vastukäiva paralleelsuse
aktsepteerimise vastu, otsustati lõpuks seda siiski tunnustada.
5. Verbide laastatita, saastama ja öördattta pööramine.
22. jaanuaril 1981 tegi vabariiklik õigekeelsuskomisjon leeven
dava otsuse õppima-ja muutuma-tüübi verbide vahekorra kohta, kuid
samasugust otsust on vajanud ka mõned praegu hakkama-iüübis ole
vad verbid, mis tugevasti tendeerivad muutuma-tüüpi. Kõik toim
konna liikmed pooldasid uue sõnaraamatu käsikirjas tehtud muuda
tust, et peale astmevaheldusliku pööramise oleks kolmel sõnal õige
ka astmevahelduseta pööramine: .laastama : laastata ja .laastada;
.saastama : saastata ja .saastada; .öördama ‘peale kaebama, üles
andma’ : öörata ja .öördada. Kahe esimesega samasugune häälik62

koosseis on sõnal .taastama }&seda pööratakse ainult astmevaheldu
seta {.taastada, .taastades).
6. Sõna korsten välde ja käänamine.
K. Kerge ettepanekul otsustati aktsepteerida seda sõna kirjakee
les ka vältevahelduslikuna, s.o korsten : .korstna: korstent nagu aken.
II-vältelised vormid on laialt levinud kogu Eestis. Muidugi on endi
selt õige ka kõigis vormides III-välteline .korsten : .korstna : .korst
nat nagu .vaagen või .poogen.
On huvitav meenutada, et vabariiklik õigekeelsuskomisjon aru
tas selle sõna käänamist 1972. aastal. Tookord soovisid paralleelsust
Paul Alvre, Elmar Elisto, Tiiu Erelt, Rein K ülija Ernst Nurm, tuge
vasti seisis vastu Arnold Kask, ülejäänud kõhklesid rööpvormide
vajalikkuses. Selle struktuuriga sõnad on kirjakeeles III-vältelised ja
usuti, et konsonandikobar hoiab III välte alles (VÕKi protokollid
21. VI ja 4 .X 1972).
7. Sõna aula välde ja käänamine.
K. Kerge tegi ettepaneku pidada senise tubli-\üwp\ II-vältelise
aula : aula : a u la t: aulade kõrval õigeks ka aasta-tüüpi III-vältelist
.aula : .aula : .aulat : .aulate. Kaks toimkondlast pooldasid senist
normingut, kõik ülejäänud K. Kerge ettepanekut. Kuigi tegemist on
kreeka laenuga, analüüsivat 90% üliõpilastestki selle sõna tuletiseks
au+la. Sõna on vähemalt paarkümmend aastat seisnud kõigis vältekriitiliste sõnade nimestikes, sh Mati Hindi keskkooliõpikus (I tr
1983).
Sõnaraam atutegijate soovil räägiti taas läbi kaks suurt käändtüüpi.
1. Kolmesilbiliste III-välteliste lane-, Une-, kene-, mine-lnteliste nimisõnade käänamine.
Nende sõnade kohta on olemas vabariikliku õigekeelsuskomisjo
ni 12. märtsi 1980. a otsus: „Kolmandavältelistel (omastavas) kolmesilbilistel
ja ^-sõnadel võib mitmuse osastavas olla nii -si kui
ka -seid', vastavalt on kaks võimalust ka /-mitmuses.” Peale muude
sõnade {endine, aktus, põhjus, määrus, õiglane jts) hõlmab otsus ka
lane-line-kene-fnine-mmisõnad, nagu lätlane, tööline, lõokene, löö
mine. Selle alltüübi paralleelvorme lubas VÕK ainult reegli terviku
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ja selguse pärast, lisades klausli, et se/d-vormid on „nõudlikumas
tekstis vähem soovitatavad”. Uue sõnaraamatu käsikirjas on otsusekohased rööpvormid praegu esitatud, kuid autorid soovisid siiski
kuulda toimkonna arvamust nende tegeliku kasutuse kohta.
E. Niit tutvustas üliõpilasuuringut kahtlusaluste vormide moo
dustamise kohta. Ei ole selgepiirilist vahet, et selles allrühmas kasu
tataks seid-vormQ vähem kui muudel III-vältelistel kolmesilbilistel
« e-ja s-sõnadel. 5 /-ja seid-vormi vahekord kõigub üksiksõnuti tuge
vasti, sagedatel sõnadel on üldiselt seid-vormi rohkem. E. Niit ja
teised õppejõududest toimkondlased kinnitasid, et see VÕKi otsuse
osa ei ole keelekasutusega vastuolus. Nooremale põlvkonnale ei ole
vormid Jätlaseid, ar.meenlaseid, .tööliseid, .lõokeseid, .loomiseid
midagi tavatut.
2. /wMwstfMm-tüüpi sõnade käänamine (T. Erelt informeeris koos
olekul lühidalt, allpool pikemalt).
Täheühendiga VjV2C lõppevate sõnade kohta on VÕK teinud
otsuse 22. detsembril 1982: „Lubada ^ igekeelsussõnaraam atu”
muuseum-tnxvpi sõnu (tüüp 49), mille nominatiivi lõppkonsonandi
ees on kirjapildis vokaalide ühend, käänata ka a/öwm-tüübi (tüüp 4)
järgi.” Pole olnud põhjust kahelda selle otsuse vajalikkuses üldkasu
tatavate sõnade nagu kriteerium, ministeerium, stipendium, akordion,
pension, sümpoosion, muuseum jm s puhul. Kõhklusi oli aga siia
muuttüüpi kuuluvate terminite osas, nt keemia, geoloogia, ehituse
jm alade sõnad heelium, magneesium, raadium, triitium, alluuvium,
kambrium, ordoviitsium, aatrium, trikliinium, bastion jms. T. Erelt
informeeris toimkonda, et on uurinud nende sõnade käänamist eri
alakirjanduses ja küsinud eriteadlaste arvamust. Paralleelsuse luba
mine ei ole eriteadlastele vastumeelt.
Teine kõhkluskoht on olnud sõnad, mille siirdumist a/^wm-käändtüüpi võiks pidurdada fonotaktika. On hulk sõnu, kus joteerumisega
tekib fonotaktiliselt raskepärane konsonandikobar, nt aatrium, gang
lion, kambrium, kollokvium, konsortsium, morfium, naatrium, ordo
viitsium, prooprium, skorpion, strontsium (siingi rohkesti termineid).
Nende eraldamine viiks aga üksiksõnuti otsustamisele ning kui proo
vite siin diftongilist hääldust ja i hääldamist 7 -ina või mingi hääliku
na i ja j- i vahepeal, siis vaevalt see ülemäära raske ongi. Iseasi on
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sõnad barüon, donžuan, jaaguar, jaanuar, kaasuar, kakuam, karani,
liineal, nukleon, ookean, panteon, veebruar, kus uue sõnaraamatu
tegijad tõepoolest ei kavatse lisada VÕKi otsuse kohast, aga siiski
peagu olematut paralleelsust. Päris väljajäävad sõnaraamatust kuu
g u a r i leeguan, sest neid loomi nimetatakse harilikult vastavalt puu
ma ja iguaan.
TIIU ERELT

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1997, nr 10, lk 696-698.

„Eesti keele sõnaraamatus ÕS 1999” on kõiki eelloetletud soovitusi arvesta
tud. TE
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Maailma maade nimed
ja nende elanike nimetused
Järgnev tabel põhineb väliskohanimede kirjutusviisil,, Eesti keele sõnaraam a
tu OS 1 9 9 9 ” kohanimelisas, mida arutati Emakeele Seltsi keeletoimkonna koos
olekutel 1996. aasta sügisel-talvel. 12. veebruari 1998. a koosolekul lisati tabelis
se elanikunim etuste ja maanime täiendvormi veerg. Ajatasa hoitava tabeli võib
leida Internetist aadressil http://www.eki.ee/knab/.
Tärniga on 1. veerus tähistatud mitteiseseisvad maad või riikide eraldi asetse
vad osad (lühendid: Austri = Austraalia, Br = Briti, Holl = Holland, LAV = LõunaAafrika Vabariik, Port = Portugal, Pr - Prantsuse, U-M er = Uus-Meremaa, USA =
Ameerika Ühendriigid). Põhinimekujule lisaks esitatakse tilde jä rel ka muid eesti
tekstis kasutatavaid nimekujusid; sulgudes esitatakse nime lähtekuju kohalikus ame
tikeeles või -keeltes. Põhinimekujuga kokkulangev variant esitatakse seejuures lü
hendatult, nt Dublin (Baile Ätha Cliath, D.). 2. veerus esitatakse üksnes ametliku
nimetuse eestikeelne vaste. Mitteladinatäheliste keelte nimed on transkribeeritud
ladina tähestikku Eestis kehtivate reeglite järgi, nende puudum isel rahvusvaheliselt
enam levinud kujul. Ebakindlate nimekujude jä rel on küsimärk.
M aa elaniku nimetus 4. veerus esitatakse ainsuse nimetavas. Seejuures on vaja
silm as pidada, et elanikunim etus on sageli homonüümne vastavat m aad asustava
rahva (etnose) nimetusega, nt poolakas, soomlane. Ü hemõttelist viidet elanikunim etusele aitab neil ju h tu d el saavutada pikem sõnaühend, nt Poola elanik. Soome
elanik (tuletised poolam aalane, soomemaalane ei ole üldjuhul soovitatavad). Ük
sikutel ju h tu d el on elanikunim etuse pikem variant, mis tuleneb otseselt m aani
mest, ühemõtteline, sam as kui lühem kuju viitab sageli rohkem etnosele, nt afgaan
viitab nii A fganistani elanikule kui ka pustu ehk afgaani keelt kõnelevale rahvale,
afganistanlane viitab üksnes riigi elanikule. Üherahvuseliste riikide puhul on va
hel ka rahvaliikmenimetus kasutusel maa elanike tähenduses, neil ju h tu d el on see
lisatud sulgudes, nt burundilane (~ rundi). Kaheosaliste maanimede (Antigua ja
Barbuda jm s) puhul on mõnikord võimalik kasutada elanikunimetusena üksnes esi
mesest nimest saadud tuletist /antigualanej, kui see ei tundu aga võimalik, on sulgu
des esitatud kummagi nime tuletised. Vahel ei ole tuletatud elanikunimetuse andmi
ne võimalik, siis on 2. veerus vaid kriips või sulgudes nimetus, mis ei viita ühemõt
teliselt vastavale maale (vrd kongolane ‘Kongo Vabariigi või Kongo D V ela n ik’).
5. veerus on teadmiseks esitatud üksikud maanime teisendvormid, mida võib
eesti tekstis kasutada sünonüümselt vastava kohanime omastavalise (täis)vormiga,
vrd Prantsusmaa ehk Prantsuse (valitsus, lipp, sõjavägi jne). Need nimekujud on
tekkinud sageli vastavate võõrkeelsete adjektiivide tõlkimisel, mistõttu neid on ka
nimetatud käändumatuteks omadussõnadeks. Paljude mitmuslike maanimede puhul
on ainsuslik täiend eesti tekstis ainusoovitatav, vrd maanimi Komoorid, ent Komoori
valitsus.

66

armeenlane
arubalane
aserbaidžaan

Maanime täiendvorm
Elanikunimetus

u -a <u

.g

g

SPc

<u G
qj ci
H
E 'S
•'“* Ui
O O ^, .S?
•o &0 W
)

OJ

^ca „§ «G
^ c ^ Š £
£"3 13

Ci

C

C

S OJ
O -G

G

>
I
^

<C

cö "cS

^ 'S 00

O

° < <Su

« ><D .SS

cö
J

H

Ametlik nimetus

i-h

d
ä

’S
a

d
3

'l ,

.2

^o
G
E

|l

tn r"3 Cd
ga j g> GO
^

t-J

03

>N

< <

03

<
oo

J
„K
O
G

<
ci
o
£

<

03

rG G
G W)

Maa lühi- või tavanimi

ICO

^

Q <

^

.2 2

2
S

Ui

OJ

C3

1)

J3 >N

< <

c3

cO

T3

’-S ^a j

<

<

03

_G
G

OJ
on

j

"y
^
g ."S
cd
O
'O
G
<

O
0i3
G
<

M)
G
<;
*

'CO
^

DQ cd
^3
cd

103

5

G ^d)

W) < .
'^ ! w
G
<

G
O
*

,
/'

^
üs _G
G
<U

öD

cd

G

c« <
oo
«u .£ D
w
B

cd
cd

>
W

2
■3

<

eo ^
^
G
'C ^

g

< <

< <

-G J h

C3

•G

(U

G G

s

_-a
'm

.&
CT ^S

) G

^

Ofl bO 'G

g

C3

<

c3
_g

•C -15
Ö =P

03

<u

:Ö

T3

2 -a

G 'C - 5 'i-i
d ,3
aj
a <u K
aj

£

<

g 'C
^
G
c _§
£

m

^O G13i
.Ü «

■g
'5b

ra

G

<

00

•š <
cd

U-i

<

tJ )
Ih

<

Armeenia Vabariik
Aruba
Aserbaidžaani Vabariik
A shm ore’i ja C artier’
saarte ala

S

TGD

e-

OJ

03 >-

•š

b <
c :~
2
H <

Pealinn

JD

Armeenia (Kajastan)
*Aruba (Holl)
Aserbaidžaan (Azerbaycan)
*Ashmore ja Cartier (Ashmore
and Cartier Islands) (Austri)

o

Jerevan
Oranjestad
Bakuu (Baki)

a>

J.

<

Canberra
Viin (Wien)
Nassau

austraallane
austerlane
bahamalane

3fD P
3 62

cr
cd
tr.
N
n
—:
fo
3
n

cr
eT

bouvet’lane

brasiillane

£L
ST

Austraalia Liit
Austria Vabariik
Bahama Ühendus

cr
£L
£
ET
a>
(>

bahreinlane

on

cr
n>
3
3‘
3w
3«
?

C

CD

cr
£L
ocT
ST
B
CD

Cd

Al-Manämah

c:

03 ^
^3 Cd

h

r
-

o
3. 3 § ^ • '“1
o f£n ^
FT
x
§ 0 ^ 2 .
C/5

»3 tr

Brasilia

p
3O

Ptf. k
C3oq
D.
c
;q

p. o 2.

Bahreini Riik

W c
cr 3

l 'S g '! '»
w < & < s.
^
co w n
ö
3‘
(K>
?r
R-& K.

03

Austraalia (Australia)
Austria (Österreich)
Bahama ~ Bahama saared
(The Bahamas)
Bahrein (Al-Bahrayn)

03 Cd

<
< ^

03 0d 03

Cd
a

a*. c 3

^^ fN
2.-)

03 03

cd

rt> cd
3 tr.
3'
S. K
n

03 03 03

O tr n>

o o

ST
CD

3 2.

03

*Bouvet’ saar (Bouvet0 ya)
Bouvet’ saar
(Norra)
Brasiilia (Brasil)
Brasiilia Liitvabariik
*Briti India ookeani ala
Briti India ookeani ala
(British Indian Ocean Territory)

^ 3.'

03

S:. ■i
w n>
^ CTQ
o

O

C/5 00
^ 3.
S
ü=
tl. 3
n

<’ I 3
I 25

*
Cd
W

n' C0
a
5’

S 8 ^

o3. r 1 D3 aq"

Cd

fB rc

td CÖ

03 03 tö

n n

o D“ W
Eri C o

00
o
Ö3
O

s

g

u
aj “s

— T3
(U U C

—

~o

ö £
^ £

q

D

3
Cd

5
^ _S 'S
> 3
..
4J cd cd cd
i : .-3 o ^
3

3

^
•O
cd
3

3

^ s s
:3 , o o
73 -O XJ

S .

X)

c
cd
71
C/5

salvadorlane
eritrealane

l

San Salvador
Asmara

1

ekvatoriaalguinealane

3

Malabo

c

^ S
0 3
1-1 Õ

es

PQ ^

a
ž

o
H
"O
03
O
ai

3

O
.-i
J-h ,^Uh1 M> c3

c3 'Cd

00 o

1) ^

, ÖJ3
3 h
° ^
m S
cü C
oo 5
O D t
bO^ «
a c ^ .5.
o 3 ? £ o
PQ oo O m O, CQ

!>n o

° S
<s> T3 -C

3 3
cd .cd

CO ^

3
cd
OJ
C/5
O
Q 1 Oi
O
r£

o
1 öO
3
o
ÖD g
3
o
S Q
O o
Q
3
cd
o
C/5
3
o3
oo

S '
cd
3
-cd
s
N
3
g
Ü
<u
T3 3 - 5
3 , Id
a
h

'3
icd
cy
<
o
1-1
3

o<

E ^

cd O j§ > -I

g >

_

Q
.2
^ >
^
i-c cd

•r;
^
3

CQ

Cti
-O

cd
cd
üo
3

3
S
-r- ’c >
^
a ^ _o
S
3 3 .. "Õ
PQ PQ PQ PQ u u

3
'3o
u<

%
>-, -2
Jü
cd ^>
^cd .«
-

> ^
.3 I
S £
03 T3
(L>
O <G
U U

cn

-3

'i |
■§d

> o3
_h -O
^
’^
03 ^ 5

.— cOd

>

3 3
° '3

»
:-S
3, o
Q Q

O <U ÖO
WWW

Ekvatoriaal-Guinea
Vabariik
El Salvadori Vabariik
Eritrea Riik

cd
=£
CS
0X)
OJ

T3

•S

J3
-3
Oh

'C
m

<u

O g
) °
PQ

«

03
cd ^-i

PQ

-S *
£ -2
■§ > S
e ^

^

CPl PQ PQ CQ U

U

C

3

3

3

cd O

's

m 3

- - ä - S - S ö g ^

3

t ž ü W | a g Q Q g - a . &
° <0
-^>5 5
o <u oü

U U

Q Q Q

W W W

Ekvatoriaal-Guinea
(Guinea Ecuatorial)
El Salvador ~ Salvador
Eritrea (Ertra)

>

3 ^3
&

sr p

O
O O
tr &:

o
ö:
2:

g 3

g o;

s-•
_ Jta:
w: "-O
^o "•
^ 5
w r
n 'TJ

•

to

D
. C
J

n> §
^sr SrT oq
^

O 3
O K
v; ^3
-^ jr
►n 3:
?3 T!
3a> U3
2

O O O O O G
O

3.

<

<

&3
CT B2 cr

etiooplane

guinealane
guineabissaulane
guyanalane ~
guajaanlane

Addis Abeba

m

,3 S ►
i
3 C ^ 3*

falklandlane

2.’ o

c B.
D
. W
(u

> ^cd3r: Oh'

O

Port Stanley

n 3

H oo
cr w

g 3'

O
*

fidžilane

Z
c
3

&5

Suva

Guatemala
Conakry
Bissau
Georgetown

bd

3
*6’
g]

O
"

?? P ^ O3 r; 2 °2P- X3
w
n>
o.
n> ,'“ •

n>

Etioopia Demokraatlik
Liitvabariik
Falklandi saared
ja sõltkonnad
Fidži Vabariik

Guinea Vabariik
Guinea-Bissau Vabariik
Guyana Vabariik

O

W C3 Ol

3:
<
C
D3

CL

(T3 CTQ
3

CTQ CTQ

3

CD 3
3W ^
3

)
D
2 O

O
:

O:
3

O
3

'ts

2
C/3

CD

g%

OJ *
f^
\"> 3f 3 L
JZL, c j
3. g
ru
£L n g 5T w
3
i
^5
C
D
p
s
CL

CTQ
CX)

CD

o
OQ
ST
CD
o"-1

O
:

O:
3

Etioopia (Ityopya)

r? g

§ ^
&
2. 33
o*
c _
T3
a.
Oi w
S■T
H
, Ö
^ o
a

*Falklandi (Malviini) saared
(Falkland Islands) (Br)
Fidži (Fiji, Viti)

Guinea (Guinee)
Guinea-Bissau (Guine-Bissau)
Guyana ~ Guajaana

e O

E
O
:

2.

"

3'

aj

S C
c
55 ccc

ÕS

^
P
c
o
X!

T3

indialane
indoneeslane
iraaklane
iraanlane

u

cd
00
O
^
t>0
c
o
x:
ö

aa

New Delhi
Jakarta
Bagdad (Baghdäd)
Teheran (Tehrän)

S
)3
S? 0
CÖ
-a ü

N Q

cu
.iS M

>

o

W

^
03

15
<U

•-£

cg

-1 5
03

s .
•>

Oi P< S
ffi

tS

-a
c

o ~S

^

>

-

3

>

8 -3 «
i

iu

^

õ

(U

'C

CX
5 03 '-3

S

5

India Vabariik
Indoneesia Vabariik
Iraagi Vabariik
Iraani Islamivabariik

^

'C c
0J) g
§
M .S
g
_C
s
’S
3

ffi

<u
1 ?

5

^ 5 S ^
«

Q

3 2

G 2

b0

03

C

öü

e o

:5 .=1 o ^
N
i 73 Q
o
w
S! Š

’i S

K

G

W

<

g

-a

2

g

5

03

G- = :

.2 2

Õ

K

ffi

G
i2

X
00
G

o

bO
G

O

J

^

"a

<u

^ 1 ^ 1 -1
H §o
^ c3 O

^ž

S o
H S
C « P
o 2
K r

S

o

:b

-C

*

s

India (Bhärat)
Indoneesia (Indonesia)
Iraak ( ‘Iräq)
Iraan (Irän)

•a
c

WWW

n

I

g - ^

o o
c.
-t
a

la S

I

T3

s

I O
E
O

i

*
>-(
W
Oi
3 0
^
C
cr fco Sp'
o
g S
6
3
p*
N
<
-"i fii
ca
o -1

O
Ei

w

?
w
3
rc
3
O

5?
3

£
-

1

c<

03
B=

c«

> >

VI

o
M
'<

w
£3

w P
a 3
H
rt>

p

S.

^ 2
>3 ö
>
r

2
- i

^

^

^

ST

§

1

1

1

ztt: s? ^
^

v 3
^ <r

e

o
3

<

e

0ü

5 3 2
CL w ^
g e 2

3
sr
P <

n>

C

03 &3

P

p

B3

&3

"

C

i

.

&3

3 f3S -S
^3

^
^
f

Ji3

ru

s

§

<

3 <-W
D.
03
03 5'
1—I 3 J 63 CT-

<

|

^ Õ' D 03
i-^ ^
'~ ' ■—-

c^ . 1
—•

Oi

CT
O
D-

D.

ET
C
i3
<
5-

g

e ctq , _ , ;3 2‘
-^
^ o W r1
C1
- 3H
3/2 1
c—
/51 C
^^ 3
C
_.

3

p

o

=r c
n. O
Q
C
/2 O

3

n

c
O
T
O

n -c

W
fl5>

WWW

w

n> p

3

<

2

w
CÜ g&3
N
Op ju
^/5 w
C

w

W

w w
o

03

£

=

F ls

uO "

o
o

w

fu p p
K
^ 3
E
^ £0
!=r o. 2

o iq-

£

^

3’

5 ‘

^

63

3

Cd
p

w
p

Z

C
T
Q
3

3
6
cr 63

63

3

>

D .

>

o

5:
3

63
^

63

-• ^

k

TJ
3“

;
^

fo

o

f£ 3
"ü

•3 “

3 2

P

eo

O

3

W H

K> P

3
crq

I

?0

3 ’ Oi O O
3 i»r O ^
C
T
P ■-<

ö

3 ^63

p

JU

G.
‘

S*'
3^ ^ft)

?Ö

H o

o 3
"K p

Õ' w

t*r
m

^p

63

^

ft

cu

63

?r

p

p

p

3

3

3

►-h cd ju
2. 3 3
JV p
' '■
63

x

p

p

c« 3

(

2o
6?

3-

p

Oi 3

3

cr
o
D-

3 crs
5“ 0
K ^
p
p

p
p

<
p

3

CD

p

3
S

m
n>

p
r-i

63
M

p
tu P

P CD

c«
—

Kongo D V 8 ~ Kongo-Kinshasa
(Republique democratique
du Congo)
Kongo Vabariik ~
Kongo-Brazzaville
Brazzaville

Kongo Vabariik

<u -e
^ 5

s

< j

' Ch
-S
> >
-^ _g
<u -2
H P
M

)
oo W
c C
o S1) "O
C
U (U cd

D
T3

* 8
u
S.
CT U o
U

CX tn
'(U o
CcJ ^
w O

o

« 'rt'
C 'Cd o
iH = 3
Ä w U
fd <u

O

00

1)

N 0>
e ) ‘o c

.ä

•-H

D

>

3

.S2 i o

-S
2
ts 1,3

^c -s
OJ x42
§

*G
^ JŠ

CÖ

^ >

• -

W)

u O
)
> W
Ui
3 .w
O

c/5

o

ci-

5 s

td g- g
.2 ^ 0
«5 i—! C
q
cXO

< m

X>

£

a
->!

oo
N

=3

o,

«3
r3
^
>
^cd

D,
■•3

>* . h
% ^

O
cd
i—l

i—1

O
cd

Vilnius
Maseru
Monrovia
Vaduz
Beirut (Bayrüt)

<D «
c S

03
■'

5
°5

C3

leedulane
lesotholane ( ~ sotho)
libeerlane
liechtensteinlane
liibanonlane

'
^

M

>
^
Q1

Leedu Vabariik
Lesotho Kuningriik
Libeeria Vabariik
Liechtensteini Vürstiriik
Liibanoni Vabariik

(kongolane)

(kongolane)

<L>

g
"c
5on

Leedu (Lietuva)
Lesotho
Libeeria (Liberia)
Liechtenstein
Liibanon (Lubnän)

Kinshasa

Kongo Demokraatlik
Vabariik

'3)
5

U

o

-g

tn

s ^9 O
t-.
ü
£L g— P
CJ" CJ ■
5i> ^
(T) O-’ w
n>
3q- -H o
,f»
3

^

tn
p.

fü “
ODfö
C« “l

!3
õ' >
C
TQ(Jn'9 -R1■
* ^
> >1 > c
2. 5-'
^ ^
w ^ g°3 tt
n.
5 50 sp
^
3cr

P

p

P

w
n '
s-~*. <s>

os. °- c
CD

rw

fy*1 f'*' n*1 r>^
-• Cl ca £>
< ^5 :
po
p <
2. p

R g*

3 S ö
m _
•z
—• > > §
? rr °N
rS ^ ^ 'f

o C'
►
gS

p: O
^-t

< P
S
^ c
t- <
—• KÖ5

<

p

3

CD

CD

CD

P = & f
? r

S

3

(T
)

CD

CD

p

^

^
v
j—
- C
D

3n> ff
P C6

CL

3

p: p: Oi

P
P; CL C
O 3 p 3
►
Õ fD 3 P

liibüalane

3
3
nT ^
p ”
c
d

H ^
O p
^ "3
P B'
« £
g n
"Ö
c^ Ä
Tj
£ ^

Tripoli (Jaräbulus)

^ 1
l £3

^ r

luksemburglane

w o s

co

Luxembourg

B %

3 3 3 3 33

.^ 1

^

< eo^ r ^ cj
|
I
5 -’ ^
1ro
g o 3

p

r
Oi
_ c
p 3
Ž>

^ P
D.
O
OW H
-.

&
O

CD

p

C

Suur Liibüa Araabia
Sotsialistlik
Rah vadžamahir ij a
Luksemburgi
Suurhertsogiriik

<

Cl

Oi

c

v P
F
& ^<T
>

Q .

rv‘i

p
3 >c2 S r

r

Oi

Liibüa (LTbyah)

2.

S: ^

Luksemburg (Luxembourg,
Luxemburg, Letzebuerg)

*r r

P :
P 1 c .

CL cd

Maroko (Al-M aghrib)
M arshalli Saared (Marshall
Islands, Aelõh In M ajel)
^Martinique {Pr)
Mauritaania (M ürltäniyä,
Fort-de-France
Nouakchott

M a rtin iq u e ’! departemang
Mauritaania
^
3

c5
^
>
■3
E
"w
>
u
^
.2
<L>

103

Id §
3 'N
O T3

ö s
Oh Q
3 U
'S
) s
'Q J
< ^
■o o

3

3 "2
■§ .SP

■ CO

C
ÖJj

i
ca j3
2

Q U

.fcj

.— I

cn r C
CLh U

03

S?
3 >
O
o
1- T3
oj

2

xi

03

§ JD S
. s- sf-s
2
S S >2 S
SC ^

■o

'5b

U

>
:3

O

5P 5 ^
OT) T3

Katmandu
(K äthm ädaum )

T3
T3

Nepali Kuningriik

§11

nepallane

naurulane
(neitsisaarlane)

s? E
s s

Yaren
Charlotte Amalie

s s
I ä

Nauru Vabariik
Ühendriikide Neitsisaared

m artin iq u e’lane
m auritaanlane

m arokolane
m aršalllane

•J=
'C o
03 C«
m G S
^
aj ^ 3r S "'

Nauru (Naoero)
*N eitsisaared, USA (Virgin
Islands of the United States)
Nepal (Nepal)

Rabat (Ar-Ribät)
Uliga/Majuro

Maroko Kuningriik
M arshalli Vabariik

£

* Ti

hü o
3. ^ C h
s ^ g

O
£ ^
n> 3

3 ^C/2 3
JD
5*

r
Oi

^ ^ ^
p 3
^
t3
^—
o £
• -^
o

n> w

C/3*
<D

3

C
tr:c
a:r
n>

3.

B. ž?
con

aiTJ
g

£5

H

CJ P
p
3

Öö

O

»

*z z z

"T3 O
C
fü fo &5
c
^

jq((}
ÕC(
O
Tq
i sa

W »
3
^ z
d 9

^

O §1-f6 e 05
s.w ?2 ^S,
3
i

CJ &
3

R C
fq

OQ

a-

£2
o ^
lpü o%
i—.
o <

*JC
^D W
*T3^
'T
P3

§ ^
SX> f .
e- <
3 S
n> 3:
3

n Er^'

ajB^^StfqcfqÕ'
TSs
o- i ^ f Dr Dni
M
3 p WO
n. 0 3

3‘ 'D

S
^

g
3

^

<

ww

o> =•

o

03 3 . ^
~

C

< ■5- •' ^

O
-r 03
w 3 : <3

i
I <i
g.O- I
3

s

>r ^

3: ?r

< > r >

&: Cl.

g

3

?*r

^

P

"ÖOZZZZZZ

^3 T

2O
^ > Z >g
S- 3 5 “ S" S - g
1
°^
» ^ 3 # ^p
Ä
S

333

“

S 3
2. 3

p- pi cr

\—i eo
K' ^

crp

T3"Ö^ca
C3
OCQ 3
s"
P
J *3
^
2
P
Ä. B
£?CTQ
p* s

•p' O 3

3 C
rq
3 Ä

2.
p

p

S

n>

3

P

3

(X)

cir>
CV

3

ro

p

p

r\i

B

rr-

£ 3 s
p
■
-1
cro p p
£. 3- p
3

p

3

c3 .

ft
P

3

3 . 3 . 3.

cfq" cfq" Õ ‘
2, «

P

P
3

r r ffq

*Põhja-Mariaanid (Northern
Mariana Islands) (USA)
*Reunion (Pr)

Põhja-Korea (Chosõn)

Reunioni departemang

Korea Rahvademokraatlik
Vabariik (KRDV)
Põhja-Mariaani Ühendus

'S
<D

.2

0>

"9
Q

3
E "

C /D

C
o
•ö E

03
’2 H 3
<C3 s
03
£
o

T3
P

w

CO

fei
03

03

03

I *3 S "S
o o K
lf

s

e

o

03
00

C
03
"(/D

G
O

'o
00

cd

C

'S
oo
*

.£

'c3
U oo

<D T3
Ä -O
OhÜ,
Q
."S >
c .S
« ^ i-J

3 .a .-S

Ü

Oi 00

ö <D
o cr

C/5

"S
ši

03

uV
£
.2
o Cü

<D

s
V
OJ

u.
ü

£ .S
’3
oo
.S
c3
c3 00
00 *

c

03
C/5

E 5

C3
00

GO
'

Xl
E
03

hJ

N

E

San Marino Vabariik
Säo Tome ja Principe
Demokraatlik Vabariik

oa
OP
San Marino
Säo Tome

samoalane ~
läänesamoalane
sanmarinolane
säotome’lane

S

San Marino
Säo Tome ja Principe (Säo Tome
e Principe)

s «
2 3
iTt CQ
Apia

&
c

Samoa Iseseisvusriik

reunionlane

põhjamariaanlane

põhjakorealane

aj 03 cd
S "c 13
<u 73
C/3 O
C2
o £ 5
o p ?

Samoa ~ Lääne-Samoa

P ’yõngyang ~
Phjongjang
Chalan Kanoa
/ Garapan
Saint-Denis
Põhja-Mariaani

cr>

<
^

C C
C
2.

^
-

3
g

t-r* Cl

^

n> o<'

&

E?: ^

i ‘ 3
g «
3

£

£•

š

00

5-

M< 00
<

n

£

W &3
0 2 'c/d

o
^

3 »

«’

00

c^i oo

>

r

oo 3

W

ty3 ^-.
a> &>

VJM

o
^-t
o>
-

%

00 ^

3 <

Q 3- 3

<

^
<

00

õ< õ< cro
3'
fti
2

£L ci
= o.
01 L
cn
'C^ 1

‘ <

p

2 . C05
5n<

m
r

~.

S
3

<
su

<
»:

3:

n> cr
-1

cr R-

c
p

o*
S

n‘ P

cd
<T>

r 1
o
3
&
3

r

o

3
w
Od

ti
63
3
3 ^
&
: ,Ih

n
o.
O

3 ? 3‘
S* ^ c2.
0
3 * ^* s

r

s
!=
£2
o.
3"
O

r
C
Oä
K
3
w

® g?
63 3
^ CTQ
K \S 5
63

o
^
2 . "<■
ju

JU |

"CX

&‘ o*
2.
••—
•-1 C
/5
po C^>

3

CD

x
T 1 w

cl

2.

<

X <

!=!■ B5
oo o'

00 00

00

ju 50
?r T3

3 ■-• c

£

f

3 * C.

00

Cl 3

c

I.

5-’ -t^

/^N CD
Stf
n>' 00
o> cr

n3- "63O

Cl. jü

Cd
n>

c

W CTQ I

r-1 (JQ

G 3. 3
ä g
?r 3

o ^
3 , W
o? S".

o"
<

X £

C
3su ?r
^ o JU
^3
TD

3" 2^ 63
^

£ ,3

2 ^
t C : c/i

3

c

§

sa

o

)
'

=S

<

C:
C:

o
<

eo

c

00
3“

ro &:

o
<

n

C- O- ’-! |_|
a ' O E: 3
2 . g p*r cro

£’

< o
n‘

0 0 00

3

S

ä- S
!_ |
^ ^

ž
v S'
g <w era

ps

00
o
o

IZl C/D

00

3

cr
C/l< &T)
< C:
C
D C:
CD

<

ST 3

<
5p13 &
r^

O"

ju

C
5.
63

3■
cro

63

a

83

3
JU
w: 3

3 ^ 0 3
3
< < C
T
Q
63
CD 63 63
63 <T>
>t 3
£= 3 K- C

g
3
3

C
T
Q

td
g o o
3
< <
W C
D ^5

su n> ?*r

tr t

^

'—•

cn
f? ’
*1
H-J
po
n>

00 c/3
2
0
C^< w
^
(D
ro 9CTQ
PO
p 3
P
Co

Türkmeeni
~ turkmeen

C 00 ^
03 O O

^aj -S
x:
03
<D
)C
/5 >C
/5

E

3
G
O
W) w
.S ^
'Š '§
03 3
!>0 H

türkmeen

$ "o 'ÕJ

g
türklane

c

§ OJ S
rs c ' l
>2 3 S

~ türkmenistanlane
ugandalane
ukrainlane

Tadžiki
oo

|g 1.3 ^I
O 1-1
H H

1 I(U
>C/3 >C/3
H H

03
-0«
^5
'3
l o
g ^ ^
3
3 3
H
H H

” s
03
“■S
O °bO
f—1 03
rrt
03

=
s
3
Oh

3
3
13
^ H
-3 _

S*?

ü -

O

r j

o
o

H

03

03
"õ

ö fl --3

3O .S
u.
H H

.2

O
.9
03
U
03 O
— i

« üO

03

-3

^
<U r >
>(J = S
u
:3
33
>
>« 3H
3
H H*
H
H H

Ašgabat

Ankara

CQ
'2 -5 «3

Uganda Vabariik
Ukraina

V
•3
'C
s03
>
S
>c«
H

£ &
_
.^2 c3 cd
-g Js > >

Uganda
Ukraina

3^3
^

Türkmenistan

-3
t-i
^3
^ 3
^ 03
O lj
öjq
O O
H H

>

Türgi Vabariik

bO
3
'2
3
W
rei
H

03
>
"O
c
-ö
Q
03
s
03
S
c
03
H

cd
Q -S
z £

t:
52: cx
O

c
3
Üi

o H

~ Turkmeenia

o 'S c
£
M g o
§
c H ^o so 13
^
Q J Uh
CQ

,03 r03v
O cio

Türkmenistan

2

Kampala
Kiiev (Kiiv)

3

Türgi (Türkiye)

~
Tadžikistani Vabariik
Tadžikistan (Todžikiston)

tadžikistanlane

tadžikk

zimbabwelane
taanlane

Harare
Kopenhaagen
(Kebenhavn)
Dušanbe
Zimbabwe Vabariik
Taani Kuningriik
Zimbabwe
Taani (Danmark)

<u
1)
"c c _

Ungari Vabariik
Budapest
ungarlane

^

<

?

2 : SL
ct> niN

Ungari (M agyarorszäg)

?0
o

I

^ n

Montevideo
Taškent (Toškent)

3

Uruguay Idavabariik
Usbekistani Vabariik

X

CD

Uruguay
Usbekistan (Uzbekiston)

C
ri

2 ?
2 c
3^ 2 ^ ,

uruguaylane
usbekk ~
usbekistanlane
uuskaledoonlane

k m
£' < S
n>
^0
Tl
^ £ 03 3 C

^ B ca eo
<

Noumea

c
2

S 3
3 DO
O

d

Uus-Kaledoonia ja

<
< E.
C. D 5"! s»
(kT

gj

nr

*Uus-Kaledoonia

< <

C|:

§“

N 3

M ^
3 >13

I
C:

- . 3n“ ^ 2 Ä. & ^ §

^^ 3:
- 3 —
? I—
5*T D.

p g. 3.: C/3 3 -: ^
d* ‘ oO
^ CD
f-»8 CD
^

^

^ <

<- S
g- n

<O:
C

2
2- <
1 O-

Tl
O:

O-

03

2

n

3

C l-

O

2:

^ SL
3 : CK5
Km ^<-

CÄ

2

?r

s g
n> 2

s=
3- p<

£3 0
^2

3 Cu

:>

2 2

o

co

—•
Pr •P
CD> OO
c ^

5“

2Z
•O.'

<

«= <
2S . fl>
T>
£3 C
/3 £0
n n> w

d
3
T

<
MW
^‘ l

S. cfo*
— ^

B. S
§

n> 5I -

S
«§ sr

U sbeki

Märkusi
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Oktoobrist 1997 kasutab Kabulis olev valitsus ametliku nimetusena kuju Af
ganistani Islamiemiraat.
Lühendisi Ameerika, ameerika Ameerika Ühendriikide kohta on soovitatav
vähemalt tarbetekstides vältida.
Põhiseaduses kasutatav ametlik nimetus on Andorra Orud (katalaani Les Valis
d ’Andorra).
Pärast rahuleppe sõlmimist on riigi ametlik nimetus Bosnia ja Hertsegoviina.
Riik jaguneb kaheks osaks, mille ametlikud nimetused on Bosnia ja Hertsego
viina Föderatsioon (moslemite ja horvaatide osa) ning Serblaste Vabariik
(Republika Srpska, serblaste osa).
Maa enda soovil tema nime ametlikes tekstides teistesse keeltesse ei tõlgita.
Pärast uue põhiseaduse vastuvõtmist kasutatakse ametlikult üksnes nime Gruusia
(ehk Georgia).
Holland kitsamas tähenduses märgib kaht provintsi: Lõuna-Holland (holl
Zuidholland) ja Põhja-Holland (holl Noordholland); niisamuti on nimel M a
dalmaad varasemas ajaloos tänapäevasest erinev tähendus.
Maist 1997 kannab endine Zaire (pr Zaire) nime Kongo Demokraatlik Vabariik.
Makedoonia Vabariik on riigis endas kasutatava ametliku nimetuse tõlge; ÜRO
tunnustab riiki nimetuse all „endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia” ; nime
muutmist taotleb Kreeka, kes peab selle kasutamist pretendeerimiseks Kreeka
samanimelisele piirkonnale.
Saint Kitts on Saint Christopheri saare tavanimi.
Inglismaa kitsamas tähenduses märgib Suurbritannia saare osa ilma Šotimaata
ja Walesita; nime kasutamine terve riigi kohta on lubatav ajaloolises konteks
tis, tänapäevase riigi puhul on see mööndav vaid vähem ametlikes tekstides.
Tšehhi(maa) kui riigi lühinimi tuleb lahus hoida maa kahe ajaloolise osa nime
dest, mis on soovitatavad tšehhipärasel kujul Cechy (ka Tšehhi) ja Morava (ka
Moraavia). Mõlema maaosa saksapäraseid nimesid Böömimaa ja Määrimaa
ei ole soovitatav kasutada muus kui üksnes ajaloolises kontekstis.
Diplomaatilises suhtlemises kasutatakse nimetust Püha Tool (ehk Püha Au
järg); Vatikani Linnriigiks nimetatakse paavstivõimule otseselt alluvat ala nt
Rahvusvahelise Elektersideliidu ja Ülemaailmse Postiliidu dokumentides.
Seni kasutatud tõlge Vene Föderatsioon on ebatäpne. Venekeelses tekstis te
hakse vahet adjektiividepoccuücxuü (‘Venemaa, Vene riigiga seotud’) j a pycckuü ( ‘vene, venelastega seotud’) vahel.
Need saared (Baker, Howland, Järvis, Johnston, Kingman, Midway s-d,
Palmyra, Sand, Wake) ei moodusta ei eraldi ega tervikuna omaette haldusük
sust, vaid kuuluvad USA nn inkorporeerimata saarte hulka Vaikses ookeanis.

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1998, nr 6, lk 414-426.
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Hilisemad täpsustused
Maanimede loendit on ajakohastatud seisuga 04.10.2000 järgmiselt:
-

-

Aomeni staatus on muutunud (Hiina erihalduspiirkond).
Bhutani pealinna nimi on parandatud kujul Thimphu (varem Thim
bu).
Hongkong on taastatud tabelisse Hiina erihalduspiirkonnana.
Ida-Timori staatust on täpsustatud (ÜRO halduse all), indoneesiakeelne kuju on asendatud tetumikeelsega.
Iirimaa )?l Iiri nimevariantide järjestus on muudetud (varem Iiri
Iirimaa).
Kasahstani pealinna nimi on Astana (varem Akmola).
Maldiivide kohalikke nimekujusid on täpsustatud.
Samoa ametlik nimetus on Samoa Iseseisvusriik (varasemas ta
belis Lääne-Samoa Iseseisvusriik).
Venezuela uus ametlik nimetus on Venezuela Bolivari Vabariik
(seni Venezuela Vabariik).
~

PEETER PÄLL
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Rahvaste ja keelte nim etuste
õigekiri
Emakeele Seltsi keeletoim kond arutas oma koosolekutel 4. detsembril 1997 ja
12. veebruaril 1998 riigi klassifikaatorikeskuses koostatud maailm a rahvaste üle
vaate alusel ja Peeter Pälli esildisel rahvaste, hõimude, keelte ja m urrete nimetuste
õigekirja.
Keelte ja rahvaste nimetuste õigekirjutuse põhimõtted fikseerusid 1920. aastatel
üheaegselt nn käändumatu omadussõna mõiste toomisega eesti keelde. Selle koha
selt kasutatakse keelte ja rahvaste nimetustes väikest algustähte ja eesti kirjaviisi.
1950. aastatel laiendati häälduspärast kirjutusviisi ka murdenim etuste kirjuta
m isele, nt ungari keele seekä i m urre jm s. Sellest loobuti 1975. aastal, kui
kohanim elähteste murdenim etuste puhul soovitati tarvitada kohanim esid nende
algkujul ja suure algustähega.
Muus osas ei ole reeglistikku vahepeal muudetud, kuid paljude kaugemate
keelte ja rahvaste nim etuste õigekirjutus tekitab praktilises tarvituses jätkuvalt ras
kusi. Selgeimini ilmneb see vähe tuntud keelte ja rahvaste nimetam isel, kus arvu
kaid õigekirjam ugandeid on raske kokku viia algkujudega. „Eesti nõukogude ent
süklopeedia” esimeses väljaandes püüti näiteks indiaani keelte nimetusi võim ali
kult häälduspärastada, kuigi sealgi jäi mugandamata mitm eid nim ekujusid (Nez
P e /re jm s). Teises väljaandes on enamiku indiaani keelte nimetuste m ugandam i
sest loobutud, keelenimetused esitatakse „üldkäibival kujul”, sh suure algustähega.

Olles neid raskusi möönnud, soovitab Emakeele Seltsi keeletoim
kond siiski põhiliselt senise reeglistiku juurde jäämist. Muu hulgas
peetakse oluliseks säilitada erinevus eesti kirjaviisi ja võõrkirjaviisi
(nt tsitaatsõnade) vahel selliselt, et võõrkirjaviis võiks esineda üks
nes:
a) nimedes (kirjutatakse suure algustähega);
b) võõrnimetuletistes (lane-, lik- jm regulaarliidetega, vajaduse
korral kasutatakse ülakoma);
c) tsitaatsõnades (kirjutatakse kursiivis, käänamisel lisatakse üla
koma järel käändelõpp püstkirjas).
Alljärgnev reeglistik ja soovitused ei muuda otseselt seniseid reeg
leid ja kasutust, ent pakuvad võimaluse vajaduse korral paindliku
malt esitada keele-ja rahvanimetusi ladinatähelises maailmas enim
kasutataval kujul.
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Üldreeglina kirjutatakse keelte, rahvaste ja hõimude nimetused
väikese algustähega ja häälduspärasel kujul:
keelte nim etused: eesti, inglise, isuri, jaava, jaapani, kõmri,
navaho, pandžabi, ruanda, samoa, suulu, tõva, türkmeeni, uiguuri,
vepsa, volofi;
rahvaste ja hõimude nimetused: eestlased, inglased, jaavalased,
jaapanlased, kõmrid, navahod, pandžabid, ruandad, samoalased, suu
lud, tõvalased, türkmeenid, uiguurid, vepslased, volofid.

A llreeglid
1. Keelte ja rahvaste nimetamisel võib säilitada nimetuste algkirjapildi, kasutades siiski väikest algustähte. Algkirjapildi annab kas
keele ja rahva endanimetus (autonüüm) või nimetus maa kohalikus
keeles, erandjuhtudel ka mõni muukeelne nimetus. Kui nimetuse kir
japilt sisaldab võõrtähti või tähti, mis ei hääldu eesti kirjaviisi koha
selt, kasutatakse tsitaatsõnadele omast kursiivi vm esiletõstu. Mu
gandamata kirjapilt sobib eelkõige eesti tavas juurdumata nimetuste
puhul, näiteks enamiku Ameerika indiaani, Austraalia, Paapua jt
keelte ja rahvaste puhul:
keelte nimetused: (Ameerika indiaani keeled) alabama, babine,i,
catawba, kansa, kiowa, muinane, omurano, quiche, trique, txikäo\
(A ustraalia keeled) alyawarr^i, bandjalang,i, gambera, manda,
mariyedi, waray; (Paapua keeled) bagupi,yY//w’i, kotogüti, kwato,
nobanobi, toaripi, (Aafrika keeled) ganäde, hiechware, !o!ung,i,
/ra m ’i;
rahvaste ja hõimude nimetused: alabamad, babine’id, catawba'd,
kansad, kiow a’’d, muinaned, omuranod, quiche’d, trique'd, txikäo^d,
alyawarrxd, bandjalang’id, gamberad, mandad, mariyedfd, waray’’d,
bagupid,y7//m’id, kotogütid, kwato^d, nobanobid, toaripid,g£made’d,
hiechware'd, !o!ung'id, /xam^id.
2. Keelerühmituste ja üksikutel juhtudel keelte endi nimetustes
sisalduvad kohanimed võivad säilitada oma algkirjapildi, s.o suure
algustähe ja algse kirjutusviisi:
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keelerühmituste (hõimkondade, keelkondade, rühmade") nimetu
sed: Adamaoua-Oubangui keeled, Altai keelkond, Filipiini keeled,
Kaukaasia keeled, Kordofani keelkond. Pamiiri keeled, Uurali keel
kond;
keelte nimetused: Coeur d ^ le n e ’!, Erie, Euchre Creeki (indiaani
keeled Põhja-Ameerikas).
Märkus 1. Etnonüümiga seotud maanimesid (vrd eesti ja Eesti,
läti ja Läti, ungari ja Ungari) ei ole soovitatav selle reegli alla hõl
mata.
Märkus 2. Keelemurrete puhul säilitavad kohanimed alati oma
algkirjapildi: eesti keele Mulgi, Tartu ja Võru murre, Põhja-Eesti ja
Lõuna-Eesti murded, eskimo keele Ida-Arktika, Loode-Alaska ja
Põhja-Alaska murre, ungari keele Szekely murre; vadja keele Kukkusi
murre.
3. lane-\\\XQ kasutamist rahva-ja hõimunimetustes on soovitatav
piirata eeskätt juhtudega, kus nad on vastavuses mõne kohanimega.
Riikkondsusele ehk elukohale viitavad tuletised säilitavad seejuures
lähtekirjaviisi nii nagu muud võõrnimetuletised, etnilist (lingvisti
list) päritolu märkivad tuletised on tavaks mugandada:
riikkondsuse ehk elukoha iärgi saadud nimetused: antigualased,
bahamalased, belize’lased, dominicalased, grenadalased, guadeloupe’lased, nicaragualased, pitcaimlased, saintkittslased;
etnilist (lingvistilist) päritolu märkivad tuletised: kataloonlased
(vrd K ataloonia) ehk katalaanid, provanslased (vrd Provence),
radžastanlased (vrd Rajasthan), sardiinlased (Sardiinia) ehk sardid.

Valik k e e lte ja rahvaste
nim etusi
Loend sisaldab keelte ja neid keeli kõnelevate rahvaste nim etusi eesti keeles
kasutam iseks soovitataval kujul. Tilde järel esitatakse rööpkujusid, kasutamiseks
mittesoovitatavad on märgendiga van (vananenud). Keelenimetuse järel sulgudes
on nim etus inglise keeles ning, kui võimalik, ka omakeelne nimetus (autonüüm).
Kui nim etuses erineb üksnes algustäht, esitatakse sulgudes üksnes see koos lühendipunktiga. K aksikkriipsu järel on antud seda keelt kõneleva rahva nim etus ainsu-
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se nim etavas, kui selline on kasutusel, ning komaga eraldatult mitmuse nim etava
kuju või lõpp. Rea lõpus on nurksulgudes näidatud keelkond ja/või keelerühm,
kuhu see keel kuulub. Viimane on üksnes orientiiriks ega pretendeeri lõplikule
tõele.
Loend sisaldab keeli, mis 1) on mõnes riigis või piirkonnas ametikeeled, 2)
sisalduvad ISO 639 kahe- ja kolm etäheliste keelte loetelus (v.a keelerühm ad ja
enamik ajaloolisi keelevorme), 3) esinevad eestikeelses kirjanduses (sh sõnaraa
matutes). Hääbunud keeled on loendis tähistatud |-g a .
Häälduse (välte, rõhu ja peenenduse) täpsustam iseks kasutatakse ^ i g e k e e l 
sussõnaraam atu” (1976) märkimisviisi. Nii nagu seal, ei märgita sõna pearõhku
m itm esilbilistes sõnades, mille kolmas silp on III vältes või pika vokaaliga. Neil
juhtudel - näiteks sõnades gudžara'tlane, hilig'ainoni, ju ka g iiri - on pearõhk te
gelikus kõnes vahelduv, st võib langeda kas esimesele või kolmandale silbile. Täishäälikutevahelist silbipiiri näitab vajaduse korral sidekriips nimetuse järel nurk
sulgudes: geo'rgia [ge-o'rgia\.
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abasiini (Abaza, a.) || abas'iin, -siinid [Kaukaasia — abhaasi-adõgee]
abhaasi (Abkhaz, aphsua) || abh'aas, -baasid [Kaukaasia — abhaasi-adõgee]

ada'ngme (A.) || ada'ngme, -d [N igeri-K on go — kvaa]
adÕg'ee (Adyghian, adõge) || adÕg'ee, -d [Kaukaasia — abhaasi-adõgee]
afari ~ danakili (Afar) || afar, -id ~ danakil, -id [afroaasia - kusi]
afgaani vt pustu
afrihili (A.) || —[tehiskeel]
afrikaani (Afrikaans, a.)|| afrika'nder, -drid [indoeuroopa — germ aani]
'aimara ~ aimar'aa (Aymara, aimara) || 'aim ara, -d [Andi]
fakadi ~ babüroonia-ass'üüria (Akkadian, lišänum akkadltum)
|| akad, -id [afroaasia — sem i]
akoli vt a'tšoli
alam^sorbi (Low Sorbian, dolnoserbska ree) jj (vt sorbi) [indoeuroopa
— slaavi]

alb'aania (Albanian, shqip) || alb'aanlane, -sed [indoeuroopa]
aleuudi (Aleut, a.) jj aleuiTt, -uudid [eskim o-aieuudi]
alt'ai ~ oiroodi van (A., altaj) jj alt'ailane, -sed [A ltai — türgi]
ambo (A., ovambo) || ambo, -d [N ig eri-K o n g o — bantu]
a nihari ~ amhaara van (Amharic, amarinya) || a'm har, -id [afroaasia
— sem i]

ar'aabia (Arabie, ‘arabT) || a rvaablane, -sed [afroaasia - sem i]
arani'ea (Aramaic, lishana khata) || aram'ealane, -sed [afroaasia

—

sem i]

arapaho ( A . ) || arapaho, -d [aigonkini]
arm'eenia (Armenian, hajeren) || arm'eenlane, -sed [indoeuroopa]
aserbaidžaani (Azerbaijani, azerbaycan) jj aserbaidž'aan, -žaanid
— aser, -id [Altai —türgi]
a'ssami (Assamese, assamT) jj a'ssam , -id ~ a'ssamlane, -sed
[indoeuroopa — India]

ass'üüria vt s'üüria
asteegi vt nahua
atšehi (Achinese, aceh) || atšeh, -id [austroneesia]
a'tšoli ~ akoli (Acholi) || a'tšoli, -d ~ akoli, -d [N üiuse-Sahara]
avaari (Avar, a.) || av'aar, avaarid [Kaukaasia — D agestani]
avadhi (Awadhi) || avadhi, -d [indoeuroopa — India]
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ta v e'sta (Avestan) || - [indoeuroopa — Iraani]
bali (Balinese) j| bali, -d ~ balilane, -sed [austroneesia]
balkaari vt k aratš'ai-b alk aari
b a 'm b a ra (B.) || ba^mbara, -d [Nigeri-Kongo — mände]
banda (B.) || banda, -d [Nigeri-Kongo — Adamaoua-Oubangui]
basa (B.) II basa, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
baski (Basque, euskara) || ba'sk, baskid [eraldiseisev]
baškiiri (Bashkir, baškort) || baškMir, -kiirid [Altai — türgi]
bataki —toba-bataki (Toba-Batak) || batak, -id [austroneesia]
bedža ~ bedau je (Beja) || bedža, -d ~ bedau je, -d [afroaasia - kusi]
b e i'a u ~ p a i'a u (Palauan) || beraulane, -sed ~ paPaulane, -sed
[austroneesia]

belu^tši (Baluchi, balüchl) II belu tši, -d [indoeuroopa — Iraani]
bem ba (B., cibemba) || bemba, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
be'n g ali (B., banglä) || besngal, -id [indoeuroopa — india]
bho'dŽ puri (Bhojpuri) || bho'dŽpliri, -d [indoeuroopa — India]
bhutani vt dzongkha
bihaari (Bihari) || bih'aar, -baarid ~ bih'aarlane, -sed [indoeuroopa
— India]

bikoli (Bikol) || bikol, -id [austroneesia]
b irm a (Burmese, myanmasa) || birm alane, -sed

[hüna-tübeti —

Assami-Birma]

bislama (B.) || -1 [indoeuroopa — romaani]
boji v/ b vui
bradži (Braj) || br adž, bradžid [indoeuroopa — india]
bretooni (Breton, brezhoneg) || bret'oon, -toonid [indoeuroopa - keldi]
bugi (Buginese) || bugi, -d [austroneesia]
bugotu (Bughotu) || bllgOtll, -d [austroneesia — Melaneesia]
b 'u i ~ boji (Puyi, bouyei) II b"ui, -d [hiina-tübeti — tai]
b u lg 'a a ria (Bulgarian, bälgarski) || bulg'aarlane, -sed [indoeuroopaslaavi]

burjaadi (Buryat, burjaad) || burjaa"t, -jaadid [Altai — mongoli]
buruša"ski (Burushask) || burušavsk, -ša"skid [eraldi seisev]
b u 'šm an i (Bushman, saan) || bu'šm an, -id [khoisani]
1 Bislama on Vanuatus kasutatav kreoolikeel.

Cooki [küki] m aoori (Cook Islands Maori) || Cooki maoori, -d
[austroneesia — Polüneesia]

dajaki (Dayak) || dajak, -id [austroneesia]
danakili vt afari
dargi (Dargwa, dargan) || d a'rg , dargid [Kaukaasia — Dagestani]
dari ( D . ) || ( - ) 2 [indoeuroopa — Iraani]
delavari (Delaware, lenape) || delavar, -id [aigonkini]
dinka (D.) || dinka, -d [Nüiuse-Sahara]
divehi vt maldiivi
djula (Dyula) || djula, -d [Nigeri-Kongo — mände]
dogri (D.) || dogri, -d [indoeuroopa — India]
dogribi-Karujärve indiaani (Bear Lake-Dogrib) || dogrib, -id;
K arujärve indi'aanlane, -sed [naa-dene]
dzo'ngkha ~ bhutani (D.) jj dzo'ngkha, -d ~ bhutanlane, -sed
[hiina-tiibeti — Tiibeti-Himaalaja]

duala (D.) || duala, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
edo (Bini) || edo, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
f'eelam i (Elamite) || 'eelamlane, -sed [eraldiseisev]
eenetsi ~ jenisseiwsamojeedi van (Enets, enjtše’) || eenets, -id

[Uura

li — samojeedi]

eesti (Estonian) || ee stlane, -sed [Uurali — soome-ugri]
eflki vt ibi 'bio
fegi'ptuse (Egyptian) || egi'ptlane, -sed [afroaasia — egiptuse]
ekadžuki (Ekajuk) || ekadžu'k , -džukid [Nigeri-Kongo]
ersa (Erzya, erzjan') || ersa, -d [Uurali — soome-ugri]
eskimo ~ inuiti ~ jupiki3 (E.) || eskimo, -d ~ inuivt [-w-r/], -id
— j l i p i k , - i d [eskimo-aleuudi]

espanj' ool vt ladiino
espera'ntO (E.) || - [tehiskeel]
eti'oopia ~ geezi (Geez) || - [afroaasia — semi]
eve (Ewe, e.) || eve, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
eveeni ~ lamuudi van (Even, e.) || ev'een, eveenid

[Altai -

tunguusi]

2 D ari ehk Kabuli pärsia keeleks nim etatakse Afganistanis kasutatavat pärsia
kirjakeelt.
3 Inuiti nim etust kasutatakse lääneeskimo, jupiki nimetust idaeskimo keelte ja
m urrete kohta.
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eve'ngi

tunguusi van (Evenk, evedõ)

~

||

eve'nk, eve'ngid

[A lta i-

tunguusi]

evo'ndo

~

jau^nde (Ewondo)

||

evo'ndo, -d

~

jau'nde, -d

[Nigeri-

Kongo — bantu]

fangi (Fang) || fa"ng, fangid [Nigeri-Kongo — bantu]
fanti (F.) || fanti, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
fidži (Fijian, fiti) || fldžilane, -sed [austroneesia — Melaneesia]
tfo in viikia (Phoenician) || foin'iiklane, -sed [afroaasia — semi]
foksi ~ rebaseJndiaani (Fox) || fo'ks, foksid ~ rebase Jndi'aanlane, -sed [algonkini]
foni (Fon) || foni, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
friisi (Frisian, frysk) || fr'iis, friisid ~ friislane, -sed [indoeuroopa —
germaani]

friuuli (Friulian, furlan) || friuuli, -d [indoeuroopa — romaani]
fulbe ~ fulani (Fula(ni), fulfulde) || fulbe, -d [Nigeri-Kongo]
fääri (Faroese, foroyskt) || f'äärlane, -sed [indoeuroopa — germaani]
g'aa (Ga) || g 'a a , -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
gaeli (Scots Gaelic, gäidhlig) || g'ael, gaelid [indoeuroopa — keldi]
gagauusi (Gagauz, g.) || gaga"uus, -uusid [Altai — türgi]
gajo (Gayo) || gajo, -d [austroneesia]
galeegi (Galician, galego) || gaFeeg, -leegid [indoeuroopa — romaani]
galla vt oromo
ganda ~ luga^nda (G., luganda) || ganda, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
gbaja (Gbaya) || gbaja, -d [Nigeri-Kongo — Adamaoua-Oubangui]
geezi vt eti' oopia
giljaki vt nivhi
geo' rgia vt gr' uusia
g'oa v/ ko'nkani
goldi vt nan' ai
gondi (G.) || gondi, -d [dravüdi]
f gooti (Gothic) || g O O ' t , goodid [indoeuroopa — germaani]
gorontalo (G.) jj g o r o n t a l ü , -d [austroneesia]
grebo (G.) jj grebo, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
gr'uusia ~ geo'rgia [ge-o'rgia] (Georgian, kharthuli) || grus'iin,
-siinid ~ geo'rglane, -sed [Kaukaasia — kartveli]
grööni (Greenlandic, kalaallisut) || gr'öönlane, -sed [eskimo-aieuudi]
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guaraiTii (Guarani, avane’e) || guaranvii, -d [ekvaatori]
gudžarati (Gujarati, gujarätl) || gudžara't, -rätid ~ gudžaravtlane,
-S e d [indoeuroopa — India]

gvi'tšini (Gwich’in) || gv i'tšin , -id [naa-dene]
haida (H.) II haida, -d [eraldiseisev]
haitiwkreooli (Haitian Creole) || haitilane, -sed [indoeuroopa - romaani]
haka'ssi (Khakass, hakas) || hak a'ss, -ka'ssid [Altai — türgi]
han'di ~ ostjaki van (Khant, hantõ ~ kantõk) || h a 'n 't , han^did
[Uurali — soome-ugri]

hausa (H.) || hausa, -d [afroaasia — Tšaadi]
h av'ai (Hawaiian, haw ai‘i) || hav'ailane, -sed

[austroneesia — Polünee

sia]

h'eebrea ~ ivriivt, -riidi (Hebrew, ‘ivrit) || ju u vt', juud'id

[afroaasia

— semi]

herero (H ., Otjiherero) || herero, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
fheti ~ hetiidi ~ hiti — neši (Hittite) || h 'e t't , hetid — h e tii't,
-tüdid ~ hi tt, hitid [indoeuroopa — Anatoolia]
hiina (Chinese, zhongwen) || h viinlane, -sed [hiina-tübeti — hiina]
hilig'ainom (Hiligaynon) || hilig'ainon, -id [austroneesia]
himatšali (Himachali) || himatšali, -d [indoeuroopa — India]
hindi (H., hindT) || hindu, -d [indoeuroopa — India]
hirimotu vt motu
hisp'aania (Spanish, espanol) || hisp'aanlane, -sed [indoeuroopa — ro
maani]

hiti vt heti
hmongi ~ m i'ao (Hmong) || hm ovng, hmongid ~ m i'ao, -d [miao-jao]
hollandi (Dutch, nederlands) || hollandlane, -sed [indoeuroopa — ger
maani]

horvaadi ~ kroaadi van (Croatian, hrvatski) || h o rv aa't, -vaadid
[indoeuroopa — slaavi]

hotentoti vt nama
hu' ei (Hui, h.) || h u' ei, -d [hiina-tübeti — hiina]
hupa (H.) || hupa, -d [naa-dene]
ihani (Iban) || iban, -id [austroneesia]
ibi'bio ~ efiki (Efik-Ibibio, ibibio-efik) || ibi'bio, -d ~ efik, -id
[Nigeri-Kongo]
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ibo ~ igbo (I.) II ibo, -d ~ igbo, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
idžo (Ijo) || idžo, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
iiri (Irish, gaeilge) || "iirlane, -sed [indoeuroopa — keldi]
iloko (Ilocano) || iloko, -d [austroneesia]
indon'eesia (Indonesian, bahasa indonesia) || indorfeeslane, -sed
[austroneesia]

i'nglise (English, E.) || i nglane, -sed [indoeuroopa — germaani]
inglTŠi (Ingush, ghalghaj) || ingu"ŠŠ, -gu'šid [Kaukaasia — nahhi]
inju^piaki (Inupiak, inupiaq) || eskimo4, -d [eskimo-aieuudi]
inter li'ngua (I.) || - [tehiskeei]
inter li vngue ( I . ) II - [tehiskeei]
inuiti vt eskimo
inifktituti (Inuktitut) || eskimo5, -d [eskimo-aieuudi]
iraani vt pä' rsia
i' slandi (Icelandic, islenzk) || i' slandlane, -sed [indoeuroopa — germaani]
isuri (Ingrian, ižoran) || isur, -id [Uurali — soome-ugri]
it aalia (Italian, italiano) || it aallane, -sed [indoeuroopa — romaani]
itelmeeni ~ kamtšadali van (Itelmen, itõnmõ’n) || itelm 'een,
-meenid [paleoaasia]
ivr'iit vt h'eebrea
jaa'pani (Japanese, nihongo) || jaa'panlane, -sed [eraldiseisev]
jaava (Javanese, bahasa jawa) || jaavalane, -sed [austroneesia]
jakuudi ~ sahha (Yakut, saha) || jakuu't, -kuudid ~ sahha, -d
[Altai — türgi]

j ' ao (Y.) || j ' ao, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
japi (Yapese) || ja 'p p , japid [austroneesia — Mikroneesia]
jau nde vt evo ndo
jenissei^ostjaki vt keti
jenissei^samojeedi vt eenetsi
jidiši (Yiddish) || ju u 't', juud'id6 [indoeuroopa — germaani]
j 'ii ~ lolo (I) || j Mi, -d ~ lolo, -d [hiina-tiibeti — Assami-Birma]
joruba (Y., yoruba) || joruba, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
jukagiiri ~ oduli (Yukaghir, odul) || jukag'iir, -giirid [paleoaasia]
4 Injupiak on üks e sk im o k eeli; rahvanim etusena ei esin e .
5

Inuktitut o n üks esk im o k eeli; rahvanim etusena ei esin e .

6 Jid iš o n ü k s ju u tid e k eeli; rahvanim etusena ei esin e .
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jukateegi vt maaja
jupiki vt eskimo
juraki^samojeedi vt neenetsi
juuditar'aabia (Judeo-Arabic) || ju u 't', juud'id [afroaasia — sem i]
juudi_pä'rsia (Judeo-Persian) ||
juud'id [indoeuroopa — Iraani]
fkaavi (Kawi) || - [austroneesia]
kaba'rdi-tšerke'ssi (Kabardian-Circassian, keberdej-šerdžes) ||
kaba'rd, -ba'rdid; tšerke'ss, -keesid [Kaukaasia — abhaasiadõgee]

kabiili (Kabyle) II kab'iil, -biilid [afroaasia - berberi]
kado (Caddo) || kado, -d [kado]
kaja (Kayah) || kaja, -d [hiina-tiibeti — A ssam i-B irm a]
kale'ndžini (Kalenjin) || kale'ndžin, -id [N üiuse-Sahara]
kalmõ^ki (Kalmyk, harm g) || kalmõ'kk, -mõ'kid [A ltai - m on goli]
kamba (K., kikamba) || kamba, -d [N igeri-K on go - bantu]
kamtšadali vt itelmeeni
kannada ( K . , kannaa) || kannada, -d [dravüdi]
kanuri (K.) || kanuri, -d [N üiuse-Sahara]
karaiimi (Karaim, karaj) || kara'iim , -iimid [Altai - türgi]
karakalpa^ki (Kara-Kalpak, karakalpak) || karakalpa'kk, -pa'kid
[A ltai — türgi]

karatš'ai-balkaari (Karachay-Balkar, karatšaj-malkar) || karatš'ai,
-d; balk'aar, -kaarid [Altai - türgi]
kareni (Karen) || karen, -id [hiina-tiibeti — A ssam i-B irm a]
kariibi (Carib) || kar'iib, -riibid [kariibi]
karjala (Karelian, karjalan) || karjalane, -sed [Uurali — soom e-ugri]
Karujärve indiaani vt dogribi
kasa'hhi (Kazakh, kazak) || kasa'hh, -sa'hhid [Altai — türgi]
kašmiiri (Kashmiri, kashmlrl) || kašrrfiir, -miirid ~ kašm'iirlane,
-Sed

[indoeuroopa — dardi]

kašuubi (Kashubian) || kašvuub, -šuubid [indoeuroopa — slaavi]
katalaani (Catalan, catalä) || katalvaan, -laanid — katal'oonlane,
-S e d [indoeuroopa — romaani]

kavtšini ~ tsinpo (Kachin, jinghpaw) || ka'tšin, -id ~ tsinpo, -d
[hiina-tiibeti — A ssam i-B irm a]

keti ~ jenissei^ostjaki van (Ket) || k e'tt, ketid
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[paieoaasia]

ke'tšua (Quechua, Qheswa -K ech w a) || kevtšua, -d
khamti (Khamti) || khamti, -d [hiina-tübeti - tai]
khasi (K., khäsT) || khasi, -d [austroaasia — m oni-khm eeri]
khmeeri (K hm er, khm er) jj k h n T e e r, khm eerid

[Andi]

[a u str o a a s ia —

m oni-khm eeri]

kikuju (Kikuyu, GTkÜyÜ) || kikuju, -d [N igeri-K on go — bantu]
kimbu'ndu vt mbundu
kirgiisi (Kirgiz, kõrgõz) jj k irg 'iis, -giisid [Altai — türgi]
kiribati ~ tungaru (I-Kiribati) jj kiribati, -d [austroneesia — M ikroneesia]
kiriku^slaavi ~ vana„slaavi (Church Slavic) jj - [indoeuroopa - slaavi]
kisi (K.) jj kisl, -d [N igeri-K on go]
kituba vt kongo
komi ~ sürjawkomi (K., komi) jj komi, -d [U urali — soom e-ugri]
kongo ~ kituba ~ monokutuba (K., kiköngo) jj kongo, -d [N i
g eri-K o n g o — bantu]

ko'nkani ~ g'oa (K ., kõnkam) jj k o 'n k a n i, -d ~ g 'o a , -d
[indoeuroopa — India]

kono (K.) j| kono, -d [N igeri-K on go — mände]
koosa (Xhosa, isixhosa) jj koosa, -d [N igeri-K on go — bantu]
kopti (Coptic) jj k o 'p t, koptid [afroaasia — egiptuse]
korvea (Korean, chosõn-o) || k o re a la n e , -sed [eraldi seisev]
korja'ki ~ nõmõlaani van (Koryak, tšavtšvajejõl) jj korja'kk, -ja'kid
[paleoaasia]

korni (Cornish, Kernewek) jj k o vrn, kornid [indoeuroopa - keldi]
korsika (Corsican, corsu) || korsiklane, -sed [indoeuroopa — romaani]
kosr'ae ~ kusai'e van (Kosraean) jj kosrvae, -d [austroneesia — M ikro
neesia]

kpelle (K.) jj kpelle, -d [N igeri-K on go — mände]
kreeka (Greek, ellinika) || kree'klane, -sed [indoeuroopa]
kr'ii (Cree) jj k r 'ii, -d [aigonkini]
kriigi vt maskogi
krimmiwtatari (Crimean Tatar, qnm tatar) jj krim m ijatarlane, -sed
[A ltai — türgi]

kr io (K.) || k r'io , -d [indoeuroopa — germ aani]
kroaadi vt horvaadi
kr'UU (Km) jj k r ' UU, -d [N igeri-K on go —kvaa]
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kum õ'ki (Kumyk, kumuk) || kum õ'kk, -mõ'kid [A ltai - türgi]
kurdi (Kurdish, zimane kurdi) || k u 'rd , kurdid [indoeuroopa — iraani]
kuriThhi vt oraoni
kusai'e vt k o sr'a e
k u te n 'a i (K.) || kuten^ai, -d [eraldi seisev]
kõm ri ~ ue'lsi van (Welsh, cymraeg) || kõ'm r, kõmrid [indoeuroopa
— keldi]

ladiini (Ladin, 1.) || lad iin, -diinid [indoeuroopa — romaani]
ladiino ~ espanj'ool, -i (Ladino) || ju u 't', juud'id [Indoeuroopa

—

romaani]

ladina (Latin, lingua ladna) || - [indoeuroopa — itaii]
la 'h n d a ~ le 'h n d a ~ lääne„pa'ndžabi (Lahnda) || la'hnda, -d
~ le htida, -d [indoeuroopa — India]
lahu (L.) || lahu, -d [hiina-tiibeti — A ssam l-B irm a]
laki (Lakk, lakku) || lavkk, lakid [K aukaasia — D agestani]
lam ba (L.) || lamba, -d [N igerl-K on go — bantu]
lam uudi vt eveeni
P a o (L., pha xa lao) || Pao, -d [hiina-tiibeti - tai]
lapi vt saami
leedu (Lithuanian, lietuviiO || leedulane, -sed [indoeuroopa — baiti]
le 'h n d a vt la 'h n d a
lesgi (Lezgi, lezgi tšal) II lesgi, -d [Kaukaasia — D agestani]
letseburgi (Luxembourgian, letzebuergesch) || le'tsebu'rglane, -sed
[Indoeuroopa — germ aani]

liivi (Livonian, Hvõd) || Tiivlane, -sed [U urali - soom e-ugri]
li'n g ala (L., lingäla) || li'ngala, -d [N igerl-K on go - bantu]
lisu (L.) || U S U , -d [hiina-tiibeti — A ssam i-B lrm a]
lolo vt j ' ii
loma (L.) || loma, -d [N igerl-K on go — mände]
lozi (L., sikololo) || lozi, -d [N igerl-K on go - bantu]
luba (L., chiluba) || luba, -d [N igerl-K on go - bantu]
luga'nda vt ganda
lu ise ^jo (Luiseno) || luise'njo, -d [asteegi-tano]
lulua (Luba-Lulua) II lulua, -d [N lgeri-K on go - bantu]
luuda (L.) || lunda, -d [N igerl-K on go — bantu]
P u o (L., Dholuo) || Puo, -d [N iiluse-Sahara]
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(Llishai) || lu š ei, -d [hiina-tübeti — Assami-Birma]
luužitsi vt sorbi
1'õuna^ndebele (South Ndebele) || Fõuna^ndebele, -d

lu š 'e i

[N ig e r i-K o n g o —

bantu]

Tõuna^sotho vt sotho
lät'i (Latvian, latviešu) || lä'tlane, -sed [indoeuroopa — baiti]
läänewpa'ndžabi vt la hnda
lääne^sotho vt tsvana
maaja ~ jukateegi (Maya ~ Yucateco) || maaja, -d ~ ju k atee'k ,
-teegid [penuti — maaja]
madura (Madurese) || madura, -d [austroneesia]
magahi (M .) |] magahi, -d [indoeuroopa — India]
mai thili (M .) II mai thili, -d [indoeuroopa — India]
m aka'ssari (Makasar) || m aka'ssar, -id [austroneesia]
m aked'oonia (Macedonian, makedonski) || m aked'oonlane, -sed
[indoeuroopa — slaavi]

malagassi (Malagasy, m.) || malagassi, -d [austroneesia]
m ai'ai (Malay, bahasa malaysia) || m aPailane, -sed [austroneesia]
malajalami (Malayalam, malayälam) || malajalam, -id [dravüdi]
maia vi vt njandža
maldiivi ~ divehi (Maldivian, divehi) || maldMivlane, -sed ~
divehi, -d [indoeuroopa — India]
mali^nke (M .) || m ali'nke, -d ~ m andi'ngo, -d [N igeri-K on go —mände]
malta (Maltese, malti) || maltalane, -sed [afroaasia - sem i]
m a'ndari (Mandar) || m a'n d ar, -id [austroneesia]
mandžu (Manchu, manzhu) || mandžu, -d [Altai — tunguusi]
m anipuri (M ., manipurT) || m anipuri, -d [h iin a -tü b eti — A ssa m i-B ir 
ma]

maiTsi — voguli van (M ., män^si) || m an'si, -d [U urali — soo m e-u g ri]
maoori (Maori, mäori) || maoori, -d [austroneesia — P olüneesia]
marathi (M ., maräthl) || marathi , -d [indoeuroopa — india]
mari ~ niiduwmari ~ tšeremissi van (M ., (olõk) marij) || mari, -d
~ marilane, -sed [U urali — soom e-ugri]
m a r'ša rii (Marshallese, Majej) || m a r 'š a vliiane, -sed [austroneesia —
M ikroneesia]

m aV vari (Marwari) || m a'rv ari, -d
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[indoeuroopa — india]

m as'ai (M., maasai) || masvai, -d [N üiuse-Sahara]
maskogi ~ kriigi ~ ojajndiaani (Creek) || maskogi, -d ~ krii k,
kriigid ~ oja^indi^aanlane, -sed [m askogi]
mbundu ~ kimbu'ndu (Kimbundu, k.) || mbundu, -d [N igeri-K on go
— bantu]

mende (M., Msnde) || mende, -d [N igeri-K on go - mände]
mi' ao vt hmongi
mi'kmaki (Micmac) || m ivkm a'k, -makid [aigonkini]
miiiangkab'au (M.) || minangkab'au, -d [austroneesia]
mohoogi (Mohawk) || mohoo'k, -hoogid [irokeesi]
mokša (Moksha, mokšen') || mokša, -d [U urali — soom e-ugri]
moMdova ~ mold'aavia (Moldavian, moldoveanä) || moMdovlane, -Sed ~ mold aavlane, -sed [indoeuroopa —romaani]
mongo (M.) II mongo, -d [N igeri-K on go - bantu]
mo'ngoü (Mongol, m.) || m o'ngol, -id [Altai — m on goli]
moni ~ talaingi (Mon) || mõni, -d ~ talai'ng [-la-rng], -id [austroaasia
— m oni-khm eeri]

mo'rdva vt ersa; mokša
more ~ mossi (Mossi) || mossi, -d [N igeri-K on go]
motll ~ llirimotll (M.) || motu, -d [austroneesia — M elaneesia]
m u'st jalajndiaani (Blackfoot) || m u 'stjalawindi'aanlane, -sed ~
m u 's tja 'lg , -jalad [aigonkini]
mu'stlaswk'eel ~ romi (Romany, romani) || mu'stlane, -sed ~
romi, -d [indoeuroopa — India]
m 'äejnari (Hill Mari, kõrõk-marõ) || m'äe^mari, -d [U urali — soom e-ugri]

mänksi (Manx, gaelg Vanninagh) || mänvks, mänksid

[indoeuroopa —

keldi]

nahua ~ asteegi (Nahuatl, n.) || nahua, -d ~ astee'k, -teegid
[asteegi-tano]

nama ~ hotentoti (Hottentot) || nama, -d — h o 'ten to 't't, -tot'id
[khoisani]

nan'ai ~ goldi van (N., naanaj) || nan'ai, -d [Altai - tunguusi]
nasi (Nakhi, naxi) || nasi, -d [hiina-tübeti — A ssam i-B irm a]
nauru (Nauruan, naoero) || naurulane, -sed [austroneesia — M ikroneesia]
navaho (Navajo, Dine ~ Naabeeho) jj navaho, -d [naa-dene]
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ndebele ~ põhja^ndebele (N., isindebele) || ndebele, -d ~m atabele, -d [Nigeri-Kongo —bantu]
ndonga (Oshindonga) || ndonga, -d [Nigeri-Kongo —bantu]
neenetsi ~ juraki^samojeedi van (Nenets, njenetsja) || neenets, -id
[U urali — sam ojeedi]

nepali (N.) || nepallane, -sed [indoeuroopa - india]
neši vt h e t'i
nevari (Newari) II nevari, -d [hiina-tübeti —Tiibeti-Himaalaja]
n g a n a ssa a n i ~ tavgi_samojeedi van (Nganasan, ngenge’sa) ||
nganass'aan, -saanid [Uurali —samojeedi]
n 'ia s i (Nias) || IlMaS, -id [austroneesia]
niidu^m ari vt m ari
niue (Niliean) || niue, -d [austroneesia — Polüneesia]
nivhi ~ giljaki van (Nivkh, nivgh) || n i'v h , nivhid [paieoaasia]
njasmvesi (Nyamwezi) || n javmvesi, -d [N igeri-K on go - bantu]
njandža ~ tšitševa ~ tševa ~ malavi(Nyanja, Chinyanja) ||
njandža, -d ~ tševa, -d ~ malavi, -d[N igeri-K on go — bantu]
njoro (Nyoro) II njoro, -d [N igeri-K on go — bantu]
nkole (N.) || nkole, -d [N igeri-K on go — bantu]
n og'ai (Nogay, nogaj) || n o g 'a i, -d [A ltai - türgi]
norra (Norwegian, norsk) || norralane, -sed [indoeuroopa — germ aani]
nzima (N.) II nzinia, -d [N igeri-K on go — kvaa]
niipe (N.) || nilpe, -d [N igeri-K on go — kvaa]
nõmõlaani vt korja'ki
oduli vr jukagiiri
o d ž ib v 'e i (Ojibwa, ojibwe) || odžibv'ei, -d [aigonkini]
oiroodi vt a lt 'a i
o ja jn d ia a n i vt m askogi
oksitaani (Occitan, o.) || oksitaanlane, -sed [indoeuroopa —romaani]
oraoni ~ k u n T h h i (Kurukh) || oraon, -id ~ ku ru 'h h , -ru^hhid
[draviidi]
oria (Oriya, oriyä) || oria, -d [indoeuroopa —india]
o r ja jn d ia a n i vt sleivi
oroki (Orok, ujlta) || orok, -id [Altai - tunguusi]
orom o ~ galla van (O., afan oromo) || oromo, -d ~ galla, -d van
[afroaasia —kuši]
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orotši (Oroch) || orotš, -id [Altai — tunguusi]
osei'dži (Osage) || os'eidž, -sei'džid [siuu]
OSSeedi (Ossetic, iron) || OSSee't, -seedid [indoeuroopa — Iraani]
ostjaki vt han'di
ostjakiwsamojeedi vt söPkupi
pal au vt bei'au
pampa'nga (Pampangan) || pampa'nga, -d [austroneesia]
pa'ndžabi (Punjabi, panjäbT) || pa'ndžab, -id [indoeuroopa - india]
pangasinani (Pangasinan) || pangasinan, -id [austroneesia]
papiame'nto (P.) || - [indoeuroopa — romaani]
pedi ~ põhja^sotho (P., Sepedi) || pedi, -d ~ põhja^sotho, -d
[Nigeri-Kongo — bantu]

permiwkomi (Komi-Permyak, komi-permjatsköj) || permiwkomi, -d
[Uurali — soome-ugri]

pilipino vt tagalogi
po'hnp'ei ~ ponape (Ponapean) || p 'o h n p vei, -d ~ ponape, -d
[austroneesia — Mikroneesia]

poola (Polish, polski) || poolakas, -kad [indoeuroopa — slaavi]
portugali (Portuguese, portugues) || portugallane, -sed [indoeuroopa —
romaani]

pran'tsuse (French, fran^ais) || pran'tslane, -sed

[indoeuroopa — romaa

ni]

prova'nsi ~ provanssaali7 (Provennal, p.) || provan'slane, -sed
[indoeuroopa — romaani]

pustu — afgaani (Pashto, pashto) || pustu, -d ~ afg'aan, -gaanid
[indoeuroopa — Iraani]

põhjawndebele vt ndebele
põhja„sotho vt pedi
p ävrsia ~ iraani (Persian, farsi) || pä'rslane, -sed — ir"aanlane,
- S e d [indoeuroopa — Iraani]

radžastani (Rajasthani, räjasthänl) || radžastanlane, -sed

[indoeuroopa

— India]

rapanvui (R.) || rapan'ui, -d

[austroneesia — Polüneesia]

7 Provansi märgib eelkõige Lõuna-Prantsusmaa idaosa (Provence’!) keelt, oksitaani
nimetus (vt ka see) viitab Prantsusmaa lõunaosa keeltele/murretele laiemalt.
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raroto'nga (Rarotongan) || rarOtO nga, -d [austroneesia — Polüneesia]
rebase indiaani vt foksi
retoromaani (Rhaeto-Romance, romontsch) || retorom'aan, -maanid [indoeuroopa — romaani]
romi vt miTstlasJ^eel
rootsi (Swedish, svenska) II roo tslane, -sed [indoeuroopa — germaani]
maanda (Rwanda, ikinyarwaanda) || rua'nda, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
rum'eenia (Romanian, romänä) || rum'eenlane, -sed [indoeuroopa —
romaani]

rundi (R., ikimundi) || rundi, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
saami ~ lapi (Lapp, säbmi) || s'aam , saamid ~ s'aamlane, -lased
~ la plane, -sed [Uurali — soome-ugri]
sahha v/jakuudi
saksa (German, deutsch) j| sa kslane, -sed [indoeuroopa — germaani]
Sam'aaria aram'ea (Samaritan Aramaic) || Sam'aaria aram 'ealane, -sed [afroaasia — semi]
sam 'oa (Samoan) II Sam 'oalane, -sed [austroneesia — Polüneesia]
sandave (Sandawe) || sandave, -d [khoisani]
sango (S., sangho) II sangü, -d [Nigeri-Kongo — Adamaoua-Oubangui]
san'skriti (Sanskrit, s.) || - [indoeuroopa — India]
sau'tali ( S . ) II san^tali, -d [austroaasia]
sapoteegi (Zapotec) || sapotee'k, -teegid [oto-mange]
sardi (Sardinian, limba sarda) || savrd, sardid ~ sard'iinlane, -sed
[indoeuroopa — romaani]

sasaki (Sasak) || sasak, -id [austroneesia]
sebu (Cebuano) II sebu, -d [austroneesia]
seiše'lliJkreooli (Seychellese?, seselwa) || seise'liiane, -sed

[indo

euroopa - romaani]

sel' kupi vt söl' kupi
seneka (Seneca) || seneka, -d [irokeesi]
se'rbia (Serbian, srpski) || se'rblane, -sed [indoeuroopa — slaavi]
se' rbia-horvaadi ~ serbohorvaadi (Serbo-Croatian, srpskohrvatski) || se'rblane, -sed; horvaa't, -vaadid [indoeuroopa — slaavi]
sereri (Serer) || serer, -id [Nigeri-Kongo]
SibO (S., xibe) || Sibü, -d [Altai — tunguusi]
sidamo (S.) || sidamo, -d [afroaasia — kuši]
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s'iiam i vt t'a i
sindhi (S., sindhT) || sindhi, -d [indoeuroopa - India]
si'n g a li ~ singaleesi van (Sinhalese, sirhhala) || s i'n g a l, -id
[indoeuroopa — India]

s i'u u (Sioux, lakhöta) || si'u u , -d [siuu]
sleivi ~ orja_indiaani (Slave(y)) || sleivi, -d [naa-dene]
slova^ki (Slovak, slovensky) || slova'kk, -va'kid [indoeuroopa — slaavi]
sloveeni (Slovenian, slovensci) || slov'een, -veenid [indoeuroopa- slaavi]
somaali (Somali, soomaali) || soirf aallane, -sed ~ som 'aal, -maa
lid [afroaasia — kuši]
son g'ai (Songhai) || so n g 'ai, -d [N üiuse-Sahara]
son fn k e (S.) II SOni'nke, -d [Nigeri-K ongo - mände]
soome (Finnish, suomi) || s'oom lane, -sed [Uurali - soom e-ugri]
sorbi ~ luužitsi (Sorbian) || s o 'rb , sorbid [indoeuroopa — slaavi]
sotho ~ l'õu n awsotho ~ suuto (Sotho, Sesotho) 1| sotho, -d ~
SUUtO, -d [Nigeri-K ongo — bantu]
sranani (Sranantongo, sranan) || surinamelane, -sed8 [indoeuroopa —
germ aani]

suahiili (Swahili, Kiswahili) || suahiili, -d [N igeri-K ongo — bantu]
sukuma (S.) || sukuma, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
fsum eri (Sumerian) || sumer, -id [eraldi seisev]
su'nda (Sundanese, bahasa sunda) || su 'n d a, -d [austroneesia]
sunji (Zuni) || sunji, -d [penuti]
SU SU (S.) || SUSU, -d [N igeri-K ongo — mände]
suulu (Zulu, Isizulu) || suulu, -d [Nigeri-K ongo — bantu]
suuto vt sotho
svaasi (Swati, siSwati) || Svaasi, -d [N igeri-K ongo - bantu]
söPkupi ~ sel'kupivö /2 ~ ostjaki^samojeedi
(Selkup, sörkup)
|| SÖl ku p, -kupid [Uurali — samojeedi]
sürja^komi vt komi
s'ü üria ~ ass'üüria ~ 'uusjs'üüria (Syriac) || s'üürlane, -sed
— ass üürlane, -sed [afroaasia — semi]
šaieeni ~ š'eieni (Cheyenne, Tsetsehestähese) || šai'een , -eenid
~ š eien, -id [aigonkini]
8 Sranani on Surinames kõneldav kreoolikeel.
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šani (Shan) || Šani, -d [hiina-tiibeti — tai]
šona (Shona, chiShona) || šona, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
šoori (Shor) || š'o o r, soorid [Altai — türgi]
Š oti (Scots) || ŠO tlane, -sed [indoeuroopa — germaani]
zande (Z.) || zande, -d [N igeri-K ongo — Adam aoua-Oubangui]
zenaga (Z.) || zenaga, -d [afroaasia — berberi]
taadi (Tati, t.) || taa tlane, -sed [indoeuroopa — Iraani]
taani (Danish, dansk) || Taanlane, -sed [indoeuroopa — germ aani]
tabassaraani (Tabasaran, tabasaran tšal) || tabassar'aan, -raanid
[K aukaasia — Dagestani]

ta d ž rk i (Tajik, todžiki) || tadži'kk, -ži'kid [indoeuroopa — Iraani]
tagalogi ~ pilipino (Tagalog, t.) || tagalog, -id ~ tagal, -id [austroneesia]

tahi ti (Tahitian) || tahi tilane, -sed [austroneesia — Polüneesia]
t 'a i ~ s'iiam i van (Thai, t.) || t'ailane, -sed ~ s'iiamlane, -sed
Van [hiina-tiibeti — tai]
talaingi vt moni
talõ'ši (Talishi, tolõš) || talõ" S S, lo sid [indoeuroopa Iraani]
tam ašeki vt tuareegi
tam ili (Tamil, tamil) || tamil, -id [dravüdi|
ta tari (Tatar, t.) || tatarlane, -sed [Altai - türgi]
tavgi^samojeedi vt nganassaani
telugu (T., telugu) || telugu, -d [draviidi]
temne (T.) || temne, -d [N igeri-Kongo]
tereno (T.) || tereno, -d [ekvaatori]
tetum i (Tetum) || tetum, -id [austroneesia]
tig r'e e (Tigre) || tigr'ee, -d [afroaasia — semi]
tigri^nja (Tigrinya, tigrina) || tigri'nja, -d [afroaasia — semi]
tiibeti (Tibetan, boigai) || tiibetlane, -sed [hiina-tiibeti — T ü b eti-ffim aalaja]

dvi (Tiv) II tivi, -d [Nigeri-Kongo]
tlingiti (Tlingit, lingit) || tlingit, -id [naa-dene]
toba-bataki vt bataki
tokePail (Tokelauan) || tokel au, -d [austroneesia — Polüneesia]
to'k-pisini vt 'u u s wm elan'eesia
tonga ~tŠ ito'nga (T., Chitonga) || tonga, -d [N igeri-K ongo 102

bantu]

tonga (Tongan) || tongalane, -sed [austroneesia — Polüneesia]
truki vt tšuugi
tsinpo vt ka tšini
tsonga (T., Xitsonga) II tsonga, -d [Nigeri-Kongo - bantu]
tsvana ~ lääne^sotho (Tswana, Setswana) || tsvana, -d

[Nigeri-Kongo

— bantu]

tšagatvai (Chagatai) || tšagat'ai, -d [Altai — türgi]
tšam o'rro (Chamorro) || tšam o'rro, -d [austroneesia]
tšehhi (Czech, cesky) || tše 'h h , tšehhid [indoeuroopa - slaavi]
tšeremissi vt mari
tšerke ssi vt kaba rdi-tšerke ssi
tšerokMi (Cherokee, Tsalagi) || tšerokvii, -d [irokeesi]
tšetšeeni (Chechen, nox9iyn) || tšetšveen, -šeenid [Kaukaasia — nahhi]
tševa vt njandža
tšibtša (Chibchan) || tšibtša, -d [tšibtša]
tšikas'oo (Chickasaw, chikasha) || tšikas'oo, -d [maskogi]
tšiili (Chin) II tšini, -d [hllna-tilbeti — Assami-Birma]
tšinuki žarg'oon (Chinook jargon) || - [penuti]
tšipev'ai (Chipewyan) || tšipev'ai, -d [naa-dene]
tšito'nga vt tonga
tšitševa vt njandža
tšokto (Choctaw) II tšokto, -d [maskogi]
tšua'ngi (Chuang) || tšua-ng, -a'ngid [hllna-tilbeti — tai]
tšuktši (Chukchi, tšavtšõv) || tšuktši, -d [paleoaasia]
tšuugi ~ truki (Trukese, chuuk) || tšu u 'k , tšuugid [austroneesia —
Mikroneesia]

tšuva'ši (Chuvash, tšovaš) || tšuva'šš, -va'šid [A lta i- tü r g i]
tuareegi ~ tamašeki (Tamashek, tamasheq) || tu ar'eeg , -reegid
[afroaasla — berberi]

tumbuka (T.) || tumbuka, -d [Nigeri-Kongo — bantu]
tu'ngani (Dungan) || tu"ngan, -id [hllna-tilbeti — hiina]
tungaru vt kiribati
tunguusi vt eve'ngi
turkmeeni vt türkmeeni
tuvalu (Tuvaluan) || tuvalu, -d [austroneesia — Polüneesia]
tv 'ii (Twi, Twii) || tv 'ii, -d [Nigeri-Kongo — kvaa]
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tõva ~ tuva (Tuvinian, tõva) || tõvalane, -sed ~ tuvalane, -sed
[A ltai — türgi]

türgi (Turkish, türk9e) || tür'klane, -sed [A ltai — türgi]
türkmeeni ~ turkmeeni (Turkmen, türkmen) || türkm'een, -meenid
~ turkm 'een, -meenid [Altai —türgi]
udehe (Udihe) || udehe, -d [Altai — tunguusi]
udnufrdi ~ votjaki van (Udmurt, udmurt kõl) || udm ur't, -rniTrdid
[U urali — soom e-ugri]

ue lsi vt kõmri
fugariti (Ugaritic) || ugarivtlane, -sed [afroaasia — sem i]
uiguuri (Uighur) || uig'uur, -guurid [A ltai — türgi]
ukrai'na (Ukrainian, ukrainska) || ukr'ainlane, -sed

[in d o e u r o o p a —

slaavi]

umbu'ndu (U.) || umbu^ndu, -d [N igeri-K on go — bantu]
u'ngari (Hungarian, magyar) || u'ngarlane, -sed [U urali - soom e-ugri]
urdu (U., urdü) || urdu, -d [indoeuroopa — India]
usbe'ki (Uzbek, o ‘zbek) || usbe'kk, -be'kid [Altai - türgi]
vuuswmelanveesia ~ to'k-pisini (Neomelanesian ~ Melanesian
Pidgin, tok-pisin) || - 9 [indoeuroopa — germ aani]
' uus^s' üüria vt s' üüria
v'aa (Wa, va) II v aa, -d [austroaasia — m oni-khm eeri]
vadja (Votic, vadjaa) || vadjalane, -sed [U urali — soom e-ugri]
Vvai (V.) || v 'a i, -d [N igeri-K on go — mände]
valamo (Walamo) || valamo, -d [afroaasia — kusi]
va'lgewvene (Belorussian, belaruskaja) || va'lge^venelane, -sed
[indoeuroopa — slaavi]

vanaslaavi vt kiriku^slaavi
var'ai (Waray) jj var'ai, -d [austroneesia]
vareseJndiaani (Crow) || varese jn d faan lan e, -sed [siuu]
vašo (Washo) || vašo, -d [hoka]
venda (V., Tshivenda) || venda, -d [N ig eri-K o n g o - bantu]
vene (Russian, russki) jj venelane, -sed [indoeuroopa — slaavi]
vepsa (Veps, vepsan) || ve'pslane, -sed [U urali — soom e-ugri]
vie'tnami (Vietnamese, tieng viet-nam) jj vietnam lane, -sed [austro
aasia — vietm u ongi]

9 Uusmelaneesia ehk tok-pisini on Paapua Uus-Guineas kasutatavaid pidžinkeeli.
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voguli vt m arfsi
VOlapÜ'k, -i (V.) || - [tehiskeel]
volofi (Wolof) || volof, -id [N it ..i-K o n g o ]
votjaki vt udmu rdi
ülem^sorbi (High Sorbian, hornjoserbšcina) || (vt sorbi)

[indoeuroopa

— slaavi]

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1998, nr 4, lk 262-272.

Hilisemaid täpsustusi
Keelte ja rahvaste loendis on parandatud mõningaid sõnakujusid:
innuiti (eskimo juures) asemel inuiti, inupiaki asemel injupiaki,
oksitaani ja provansi keel on antud eraldi.
Lisaks võib kasutaja tähelepanu juhtida järgmistele asjaoludele.
1. Mõned puht keelte nimetused, mis rahvanimetusena ei esine,
on eesti keeles kasutatavad ka ilma põhisõnata keel, st nimetavali
selt. Sellised on nt espanjool, esperanto, injupiak, inuktitut, ivriit,
jidiš, kimbundu, ladiino, luganda, pilipino, provanssaal, sanskrit,
sranan, tšitonga, tšitševa, volapük. Eespool olevas loendis on seda
laadi nimetused antud sageli omastavaliselt.
2. Keelte ja rahvaste nimetustele ei ole antud kõiki eesti keeles
kasutatavaid sünonüüme. Ilukirjanduses ja vahel mujalgi on kasutu
sel mitmeid rahvaste endanimetusele lähemaid variante: madjarid
(ungarlased), apsuad (abhaaside kohta), förjalased (fäärlaste puhul)
jne.

PEETER PÄLL
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V ene-eesti ja eesti-ven e
ümberkirjutusreeglid
Tähetabel vene nimede transkribeerim iseks
Eesti dokumentides
Emakeele Seltsi keeletoimkonna
23. novembri 1995. a soovitus
Vene nimede transkribeerimisel asendatakse vene tähed eesti oma
dega j ärgmiselt:
tähed

märkused; näited

a= a
6 := b
b = v
r=g
A= d

AH/ipHaHOB = Andrianov, KajiyrHH = Kalugin

'e = e

EopoAHHo = Borodino, Toõojilck = Tobolsk
Boirra = Volga, B aB H jioB = Vavilov
rpHropHH = Grigori, Bojior^a = Vologda
^ oh = Don, Boiirorpajj = Volgograd
(üldjuhul:)
IleTponaBJTOBCK = Petropavlovsk, C epren = Sergei

2e = je

(sõna algul, samuti vokaali, b- ning h-märgi järel:)
EropoB = Jegorov, ÄJieKceeB = Aleksejev,

1e = j o
2e = o

>k — ž

3= z
‘h = i

BacHJibeB = Vassiljev, rioAteB^oB = Podjezdov
(üldjuhul:)
Opeji = Orjol, E jik h h = Jolkin
(5K, h, m, m järel:)
^CejiTbm = Žoltõi, EyraneB = Pugatšov
Märkus. Täht e-ga märgitud e transkribeeritakse nagu e
^CyKOB = Žukov, H h >k h h h H o B ro p o A = Nižni Novgorod
SepnoB = Zemov, KyxysoB = Kutuzov
(üldjuhul:)
H c a e B = Issajev, cDhjihh = Filin
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2h = j

(sõna algul vokaali ees:)
H ochcJ) = J o s s if

‘hh = ii
2hh = i
•h = i
2h = j
k —k

ji = 1
m = m
h = n
0=0
n=p
p=r
’c = s
2c = ss

x=t
y=u
(j) = f

'x = h
2x = hh

U = ts
tš

h=

m = š

(üldjuhul:)
HoBopocGHHCK = Novorossiisk, B hh = Vii
(kahe- ja enamasilbilise sõna lõpul:)
FopbKHH = Gorki, /],ojiropyKHH = Dolgoruki
(üldjuhul:)
MafiopoB = Maiorov, Tojictoh = Tolstoi
(sõna algul vokaali ees:)
Moahoc = Jodnoje
Kara = Katja, )KyKOBCKHH = Zukovski
JlHneaK = Lipetsk, C m o j ic h c k = Smolensk
MycoprcKHH = Mussorgski, Kocxpoivia = Kostroma
HoBropo# = Novgorod, M h h h h = Minin
O m c k = Omsk, J I o m o h o c o b = Lomonossov
nasjioB = Pavlov, Cxenan = Stepan
PyciiaH = Ruslan, Hropb = Igor
(üldjuhul:)
CepoB = Serov, KypcK = Kursk
(vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel:)
ÜHcapeB = Pissarev, ^ e n n c = Deniss
M ärkus. Liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva
c-i võib asendada ühekordse s-iga (HoBOCHÕHpcK = Novo
sibirsk)
Thtob = Titov, HpKyTCK = Irkutsk
YmaKOB = Ušakov, JlyHHH = Lunin
Oa^eeB = Fadejev, Ka^xauoB = Kaftanov

(üldjuhul:)
XaõapoBCK = Habarovsk, ApxnnoB = Arhipov
(vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel:)
Hexoe = Tšehhov, ^ojirnx = Dolgihh
M ärkus. Liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva x
võib asendada ühekordse h-ga (CaMOxo/iOB = Samohodov)
UwranoB = Tsõganov, Ky^p^BueB = Kudrjavtsev
^ hhhkob = Tšitšikov, PaTHHHa = Gattšina
U I h llikhh = Šiškin, F lyu iK H K = Puškin
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m, = štš
!>
bi

=õ

‘b
2b = j
3= e
K) —ju
5i = ja

meApHH = Štšedrin, Bepem aran = Vereštšagin
(jääb märkimata:)
noA^HCB = Podjatšev
KpMJiOB = Krõlov, MomHMH = Moštšnõi
(üldjuhul jääb märkimata:)
lOpbeeeu, = Jurjevets, ToTBMa = Totma
(h ees:)
Hjibhh = Iljitš, H jibhhckhh = Iljinski
3jieKTporopcK = Elektrogorsk
K)»;HO-CaxajiHHCK = Južno-Sahhalinsk, Tiox^eB =
Tjuttšev
^IpociiaBiiB = Jaroslavl, EpaHCK = Brjansk,
EBreHHJi = Jevgenija, H üm n - Lidija
Märkus. Väljaspool dokumente ja teatmeteoseid võib
eesnimede lõpul h järel n asendada a-ga (EBreuHH =
Jevgenia, JIhahh = Lidia)

Lisa. Erinevused võrreldes 1976. a ^igekeelsussõnaraam atus”
avaldatud tabeliga:
1) c = ss vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel (varem: .. sõna
lõpul rõhulise silbi vokaali järel);
2) liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva c-i võib asendada
ühekordse s-iga (varem: asendatakse ühekordse s-iga);
3) liitsõnalise nime järelkomponendi algul oleva x võib asendada
ühekordse /*-ga (varem: asendatakse ühekordse /?-ga);
4) h = ja (kõigil juhtudel; varem: eesnimede lõpul hh = ia; nüüd lubatav
üksnes väljaspool dokumente ja teatmeteoseid).
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T ähetabel v en e kirillitsas kirjutatud nim ede
tran slitereerim isek s ladina tähestikk u
Vene n im ed e tran slitereerim isel asen d atak se vene täh ed ladina
o m ad eg a järg m iselt:
tähed

a^ a
6=b
b= v
r=g
A= d
e=e

e=e

näited

An^pHaHOB = Andrianov, KannHHH = Kalinin
Eopo/jHHC) ^ Borodino, T o õ o j ib c k = ToboFsk
Bojira = Volga, B aeH JiO B = Vavilov
FpMropuH = Grigorij, BojiorAa = Vologda
^1,oh = Don, Bojirorpa^; = Volgograd
neTponaBJiOBCK = Petropavlovsk, Cepren = Sergej,
EropoB = Egorov, AjieKcees = Alekseev,
BacHJibes = VasiTev, üo^esflO B = Pod”ezdov
Opeji = Orel, E jikhh = Elkin,
>KejiTbm = Želtyj, CyraneB = Pugacev

Märkus. Täht e-ga märgitud e transkribeeritakse vastavalt
algkujule kas e või Q-ga
>k —ž
3= z
h= i
h=j
= k
ji = 1
m = m
h = n
o= o
n = p
p = r
c= s
k

t = t
y = u

)KyKOB = Zukov, Hh^khhh HoBropo^ = Nižnij Novgorod
SepnoB = Zemov, KyTyaos = Kutuzov
McaeB = Isaev, O hjihh = Filin, H och (J) = lo sif
MafiopoB = Majorov, Tojictoh = Tolstoj,
M ouiKap-Ojia = Jo šk ar-O la
KaxH = K atja, }KyKOBCKHH = Ž ukovskij
JlnnenK = L ipeck, C mojichck = S m o len sk
M ycoprcKHH = M usorgskij, KocrpOMa = K ostrom a
H oB ropo^ = N o v g o ro d , M h h h h = M inin
O mck = O m sk, JI omohocob = L om o n o so v
IlaBjiOB = Pavlov, C renaH = S tepan
P yojian = R uslan, H ro p b = Ig o r’
CepoB = Serov, Kypcx = K ursk, IlHcapeB = Pisarev,
^eHHC = D enis, H o b o c h ö h p c k = N o v o sib irsk
T h to b = Titov, H p K y x c K = Irkutsk
YmaKOB = U šakov, JlyunH = L unin
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4) = f
x=h
U= C
H= C
m= š
šc
*= ”
bi = y
L= ’
3 = 6
K) —ju
5 i= ja

O a^ees = Fadeev, Ka(|)TaHOB = K aftanov
XaöapoBCK = Habarovsk, ApxnnoB = Arhipov,
M^exoB = Cehov, ^ o jirn x = Dolgih, CaM0X0^0B =
Sam ohodov
U,biraHOB = Cyganov, KyupjraijeB = K udrjavcev
H hhhkob = Cicikov, FaTHHHa = Gatcina
lUHmKHH = Siškin, riymKHH = Puškin
IlJ,eApHH = Seedrin, Bepem arnH = Verešcagin
IloAtHHeB = Pod”jaeev
KpbiJTOB = Krylov, M omubm = M ošcnyj
lO pteB eu = J u r’evec, ToTbMa = T o fm a,
H jilhu = H’ic, H jilhhckhh = IFinskij
3jieKTporopcK = Elektrogorsk
K)>KHO-CaxajiHHCK = Južno-Sahalinsk, TioTHeB = Tjuteev
^IpocjiaBjib = Jaroslavl’, BpancK = Brjansk,
MapHH = M arija, EBremifl = Evgenija,
= Lidija

Varem ilmunud: Riigi Teataja Lisa 1996, nr 40, art 259, lk 14471450 (haridusministri 8. veebruari 1996. a määrus nr 5 ü m b e rk irju 
tusreeglite kehtestamine”); Riigi Teataja I 1998, nr 31/32, art 427
(Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 1998. a määrus nr 66 „Võõrkeelsete
isikunimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine”). Samad ümberkir
jutusreeglid on esitatud „Eesti keele sõnaraamatus ÕS 1999”, „Eesti
ortograafia” 3. trükis 1999 ja „Eesti keele käsiraamatu” 2. trükis 2000.
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E esti-ven e täh etab el
Emakeele Seltsi keeletoimkonna
8. aprilli 1998. a soovitus
Eestikeelsete nimede (isikunimede, kohanimede, ettevõttenime
de jms) transkribeerimisel venekeelses tekstis asendatakse eesti tä
hed vene omadega järgmiselt:
tähed

märkused; näited

a=a

Assamalla = AccaMajuia, Aaspere = Aacnepe, Maria =
Mapna
b=6
Tabivere = TaõiiBepe, Vabriku = Baõpmcy
d=a
Kodila = Ko,ii,HJia, Vändra = Ban^pa
]e = e
(üldjuhul:)
Venevere = BeneBepe, Hiiemetsa = XnfieMexca
2e = 3
(vokaalide järel [v.a \] ja sõna algul:)
Laeva = Jlaaea, Mustvee = MycTBea, Esna = 3cHa,
Eeriku = SapnKy
f* = (])
Filmi = O hjimh
g=r
Lagedi = Jlare^H, Koonga = Kooma
h=x
Hargla = Xapraa, Lihula = JlHxyjia
4=h
(üldjuhul:)
Tihemetsa = TiixeMeTca, Pirita = HnpMTa
2i = h
(\ järel, samuti diftongi järelosisena:)
Iisaku = HusaKy, Siim = C hhm , Keila = Keujia
ja —h
Jakobson = ükoõcoh, Vajangu = Baanry, Kaija = Kaua
je ^ e
Jensen = EnceH, Pojengi = HoeHm , Jeeriku = Eapuxy
'jo —ho (üldjuhul:)
Joa = Hoa, Ajo = Aho, J oosu = Hoosy
2jo = lo (konsonandi järel:)
Heljo = Xejibo
ju = ic
Juminda = lOMHH^a, Pajusti - RaiocTH
jõ = Hbi Jõgeva = HbireBa, Kuivajõe = KyHBaHto, Jõõpre = H titm pe
jä —h
Jägala = ürana, Pühajärv = HioxaapB
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jää = H3 Jäärja =
Jääger = 5forep
jö = 03
Jördi = Hap/jH
jöö = H33 Jöödri = H33aph, Jöörandi = M33paH/iH
j ü = K)
Jüriküla = lOpmoona, Jürsi = lOpcn
jüü = K)H Jüüsiku = IO hshky
M ärkus, ja, je, j u, jä, jü eraldamiseks eelnevast konsonan
dist tarvitatakse tähte h: Ahja = Axmi, Kärje = K^pte,
Kaljuste = Kajibiocxe, Mustjala = MycTbHJia, Valgjärve =
BanrbHpBe
k=k
Kokora = KoKopa, Rakke = PaKKe
1 = ji
Lille = JlHJine, Paldiski = üajiAHCKH
M ärkus. Konsonandi ees ja sõna lõpul on varem 1-z isiku
nimedes edasi antud ka m>-ga, nt Vilde = Ehjib^c, Albert =
AjiBÖepx. Selline transkribeerimine ei ole reeglipärane ning
peenendusmärki sisaldavad nimed tuleb lugeda identseks
reeglipäraste transkribeeringutega: Kojibk = Kojik (Kolk),
Kohbt = Koht (Kont) jn e
m —m
Meremäe = MepeMJO, Nõmme - HbiMMe
n=h
Nina = HnHa, Kõnnu = Kbrnny
0 = 0
Oru = Opy, Oonurme = OonypMe, Kaansoo = Kaancoo
p=n
Parapalu = Hapanany, Kapp = Kann
r=p
Rägavere = ParaBepe, Erra = 3ppa
’s = c
(üldjuhul:)
Sauga = Cayra, Nissi = H h c c h , Nursi = Hypcn
2s = 3
(vokaalide vahel:)
Kose = Kose, Lüganuse = JlioraHyse
M ärkus. Liitsõnalise nime sõnaosade piiril olevat s-i võib
ka vokaalide vahel transkribeerida tähega c, nt Lohusuu =
Jloxycyy, Riisoja = Phhcoh, Kasesalu = Kasecajiy
š* = m Sahti = UlaxTH
Z* = 3
Zoo = Soo
M ärkus. Lõunaeestipärastes isikunimedes transkribeeritakse is-ina häälduv z tähega i\: Zirk = U,HpK
ž* = )K Maneeži = MaHe3>KH
Tartu = Tapxy, Küttejõu = KiOTTefibiy
t=t
u=y
Udriku = Yapmcy, Jõesuu = Hbi3cyy
112

Vaivara = BaHBapa, Süvahavva = CiOBaxaBBa
Võru = Bwpy, Õngu = blnry, Lõõla = Jlbibma
(üldjuhul:)
Pärnu = IlapHy, Jõelähtme = Hbi3JiÄXTM6
(sõna algul:)
2ä = 3
Äksi = 3 kch, Ärina = 3pnHa
'ää = H3 (üldjuhul:)
Päärn = riH3pH, Jõeäär = Hbi3S[3p, Otepää = Oxenio
2ää = 33 (sõna algul:)
Ääsmäe = 33CM5I3, Äärma = 33pMa
Pöide = neH^e, Möldre = Menjipe, Ördi = Epan
ö=e
ÖÖ = 63 Söödi = Ce3flH, Pööma = nö3pHa, Jüriöö = K)pHe3,
Ööbiku = E36uKy
Sürgavere = CiopraBepe, Ülemiste = K)jieMHCTe
Ü = 10
ÜÜ = K)H Küüni = Kiohhh, Üüdibe = lOH^HÖe

V —B
Õ = bl
'ä = h

M ärkused
1. Tärniga on tähistatud eesti tähed, mis esinevad üksnes võõrsõna
des. Eesti nimistus on selliseid sõnu peamiselt tänavanimedes.
2. Transkribeeritud nimedes esinevat tähte e ei või mingil tingimusel
asendada e-ga.
3. Kohanimede lahkukirjutatavad liigisõnad võib tõlkida vene keel
de, kui tõlkevasted on selged ja juurdunud, nt Pärnu jõgi = peita
FbipHy, Tähe tänav = yimua Taxe. Liigisõna jääb aga tõlkimata ja
ta transkribeeritakse nime koosseisu, lisades nime ette üldisema
venekeelse liigisõna, a) kui liigisõnal kindel tõlkevaste puudub
või on teda kasutatud ebaharilikus tähenduses: Voosi kurk =
npojiHB B o o s h K yp K , Torila ots = m s i c Topnjia o t c , Paslepa viik =
sanHB riacnena bhhk, Mullutu laht = osepo MymiyTy Jiaxx (järve
nimi); b) nimetuuma ja liigisõna kokkukirjutuse korral: Emajõgi
= peKa 3MaHbirH, Valgejärv = oaepo BanreapB; c) asulasiseste
aadressikohtade (tänavate, väljakute jms) nimedes, mis sisalda
vad muud liigisõna kui tänav või väljak: Ehitajate tee = yjiHita
3xHTa5rre xea. Kooli põik = yjmua K o o j ih hbihk, Pärnu maantee =
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yjiHua riapHy Maanxea, Torupilli ots = yjiHu;a TopynHJiJiH o t c , Vana
turg = njioma/ib Bana xypr. Viimane reegel on eeskätt dokumenti
de ja täpsust nõudvate tekstide tarbeks.
4. Võõrkeelsete Eesti koha-ja isikunimede transkribeerimisel raken
datakse vastava keele jaoks kehtivaid reegleid: Kreutzwald (sak
sakeelne nimi) = KpenuBajibÄ, Skätanäs (rootsikeelne nimi) =
CKOTanec jne.

Lisa. Erinevused, võrreldes ENSV ÜN Presiidiumi 30.12.1971 kin
nitatud juhistega:
1. a = a (kõigil juhtudel; varem: eesnime lõpul ia = hh).
2. ja, je, ju, jä, jü eraldamiseks eelnevast konsonandist tarvitatakse
tähte b (varem lisaklausel: liitsõnalises nimes, mille teine osis al
gab ja, je, ju, jä või jü-ga, eraldatakse see eelnevast konsonandist
tähega t: Mustjala = Mycrtfljia).
3. Muudetud on märkust l - i transkribeerimise kohta J ib -g a (see pole
ühelgi juhul enam reeglikohane).
4. Liitsõnalise nime sõnaosade piiril olevat s-i võib ka vokaalide
vahel transkribeerida tähega c (varem: transkribeeritakse c-iga).
5. Lisatud on märkus lõunaeestilistes nimedes esineva z-i kohta.
6. lä'i = H3,2ää = 33 (varem lisareegel 3ää = h sõna lõpul, nt Otepää =
Oienn; samuti kehtis reegel 2ää = 33 sõna, sh liitsõnaosise algul,
nt Kuldäär = Kyn/psp, kusjuures juhul, kui liitsõnalise nime esi
mene osis lõpeb e-ga, anti järgnev ää ikkagi edasi ^3 abil: Jõeäär
= ML>I35I3p).

7. ö = e, öö - 63 (varem lisareegel: sõna algul ö = 3 , öö =
8. Täpsustatud on tabeli lõpus esitatud märkusi.

33).

Varem ilmunud:
Riigi Teataja Lisa 1998, nr 177/ 178, art 683
(haridusministri 18. mai 1998. a määrus nr 6
„Kohanimede ümberkirjutusreeglite kehtestamine”).
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Kaupade nimetamine
Selgitab MAIRE RAADIK
Emakeele Seltsi keeletoim kond on kaupade nim etam ist arutanud 6. novembril
1997 Tartus, 8. aprillil 1998 Tallinnas, 6. mail ja 25. septembril 1998 Tartus. Vaja
dus vaadata läbi senised kaupade nim etam ise põhim õtted on olnud tingitud uue
laadse keelem aterjali rohkusest.
Suurim m uudatus seniste reeglitega võrreldes puudutab kohanim elise esiosa
ga kaubanim etusi, kus on otsustatud loobuda kohanim e kirjutam isest väiketähega.
See on tegelikult loogiline jätk varasematele sam alaadsetele otsustele.
1975. aastal otsustas vabariiklik õigekeelsuskomisjon, et murdenimetustes võib
kohanim e kirjutada suure algustähega. 1976. a ^ ig e k e elsu ssõ n araa m at” ei maini
enam kohanim e väiketähega kirjutamist ürginim este nim etustes, geoloogiliste la
demete ja setete nim etustes ega piltlikes väljendites.1 1997. a ilmunud „Eesti kee
le käsiraam at” möönab kohanim e kirjutam ist suure algustähega osa kaupade ni
m etustes (näited Camembertijuust, Gruyere ’ijuust, Gorgonzola juust. Bei Piemonte
ju ust).
Samast „Eesti keele käsiraam atust” leiame kokku kuus rühm a nim etusi, kus
siiani on olnud tavaks kirjutada kohanime omastav kääne väikese algustähega sar
naselt käändum atu omadussõnaga (st nagu ugri keeled, katoliku kirik). N eed on:
1) taime-, lo o m a -ja loom atõunimetused, 2) toodete liiginimetused, 3) nähtuste,
viiside, meetodite jm liiginimetused, 4) haiguste, ravimite, keem iliste ühendite,
värvuste jm liiginim etused, 5) keelkondade, keelerühmade ja keelte nim etused, 6)
rahvaste ja hõim ude nimetused. Kuigi siinne soovitus on kirjutatud toidukaupade
põhjal, peab Emakeele Seltsi keeletoim kond võim alikuks rakendada samu põhi
mõtteid, st kohanim e kirjutam ist suure algustähega 1) mis tahes toodete, samuti 2)
nähtuste, viiside, m eetodite jm ning 3) haiguste, ravimite, keemiliste ühendite,
värvuste jm puhul. Seega võib kohanime kirjutada suure algustähega ka sellistes
ühendites nagu Türgi diivan. Soome kelk, Hiina köök. Rootsi laud. Siberi katk,
B erliini roheline jm .
Kas soovitus laieneb ka taime- ja loom anim etustele, on vastavate alade eri
teadlaste otsustada. Keeletoimkond ei pea end pädevaks muutma senises botaani
ka ja zooloogia nom enklatuuris kehtivat reeglit kirjutada taim e-ja loom anim etus
tes kohanimi väikese tähega. Samas on toimkond seisukohal, et kohanime reegli
pärast tarvitust neil juhtudel ei tule lugeda eksimuseks eesti õigekeelsuse vastu;
üldkeeles võib Tallinna kilude eeskujul kirjutada ka Läänemere kilu, kuigi esim e
ne on toote-, teine kalaliik - Sprattus sprattus balticus.
1 P. Päll, Nn. käändumatu omadussõna õigekirjast. - Keel ja Kirjandus 1985, nr 5,
lk 274-281.
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Keelte ja rahvaste nimetusi on Emakeele Seltsi keeletoim kond arutanud eral
di, lähem alt on sellest kirjutanud Peeter Päll (vt „Rahvaste ja keelte nim etuste
õigekiri” siinses kogumikus). Põhiosas jääb keelte ja rahvaste nim etuste õigekiri
samaks, st nad kirjutatakse üldiselt väikese algustähega ja häälduspäraselt, nt eesti
keel, pandžabi rahvas, vrd siiski Coeur d 'Alene ’i keel, Erie keel (kohanimede jä r
gi nim etatud indiaani keeled Põhja-Ameerikas).
Toidukaubad, mis on olnud käesoleva soovituse kirjutamisel aluseks, on tege
likult neid valdkondi, kus vajadus uute reeglite järele on ilmnenud kõige selgem i
ni. Läbivaatam ist ootasid nii kaupade nimetamise põhim õtted üldse kui ka kitsa
malt kohanim elise esiosaga kaubanim ede õigekiri, kus eriti uuemate nimede pu
hul on osutunud sageli raskeks seniseid reegleid rakendada. Eesti keele instituudi
keelenõustajad soovitasid vahepeal isegi kirjutada küll nt eesti juust, rokfoori ju u st
(vanem ad kinnistunud nimetused), aga sealsamas siiski nt Ahja juust, Brie ju u s t
(uuem ad). Seda laadi näidete rohkus pani kaaluma, kas poleks otstarbekam loobu
da erandlikust kohanim e väiketähega kirjutam isest kõigi toodete liiginim etuste
puhul ja allutada nad üldreeglile, mille järgi kohanimi kirjutatakse suure algus
tähega ka kohanim elise täiendiga ühendites. Seega käiks nt Eesti ju u s t sama
reegli järgi mis E esti kroon, st mõlemad suure algustähega, mitte vastupidi - eesti
kroon nagu eesti ju u st, nagu praegu mõnikord ekslikult arvatakse.
Seni kehtinud reeglite järgi on suurtäht viidanud valm istus- või asukohale,
väiketäht tüübile või liigile. Näiteks saku õlu võis olla tehtud nii Sakus kui ka nt
Tartus, ja Saku õlu võis olla nii saku kui ka nt tartu õlu. (Praegu tehakse Saku õlut
Sakus ja Tartu õlut Tartus.) Nn käändumatu omadussõna analoogiast tuletatud nõue
kirjutada liiki või tüüpi näitav kohanime omastav kääne väikese algustähega ja
häälduspäraselt eeldab paraku, et kirjutaja tõesti teab, mida kohanimi näitab. Uue
reegli puhul pole vähemalt õigekirja seisukohalt enam oluline, kas Tartu õlu on
sellenim eline õllesort või näiteks Tartu Aleksandri õlu. Eristamaks üht teisest, võib
tarviduse korral alati täpsustada, kas on mõeldud Tartu-nimelist õlut, Tartu õllete
hase õlut või Tartus tehtud õlut.
Uus reegel ei välista siiski täielikult suure ja väikese algustähe opositsiooni,
sest mõnel harval juhul võib koha- ja liigikuuluvuse eristamiseks olla mõeldav
kirjutada kohanim i ka väikese algustähega, nt Edami edami ju u s t - Eesti edami
ju u s t (juustusort, tehtud kord Edamis, kord Eestis). Selge vastanduse puududes on
küll eelistatavam suurtäht: Põltsamaa Eesti juust, Tori-Selja Eesti ju u st. Kui liiki
näitav kohanim i on ühtlasi valm istuskoha nimi (Edami Edami ju u st), on selgem
öelda ja kirjutada pikemalt: Edamis tehtud Edami ju u s t ~ Edamis tehtud Edam
(kui kauba liik on teada, võib liigisõna ka ära jääda). Üksikuid vanemaid nimesid
võib kujunenud tava järgides kirjutada ka väikese algustähega ja häälduspäraselt,
nt R oqueforti ju u s t ~ Roquefort ~ rokfoori ju u st ~ rokfoor (nagu pilsen, bordoo ]\).
Selliste hulk ei ole siiski kuigi suur.
Et suurim muudatus senisega võrreldes puudutab kohanim elise esiosaga kau
banim ede kirjutamist, on selle kohta esitatud ka kõige rohkem näiteid tooterühm a-
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de kaupa. Isikunim elise esiosaga kaubanimede puhul jääb üldjoontes kehtim a se
nine reegel, mille kohaselt isikunimi kirjutatakse suure algustähega ka isiku
nim elise täiendiga ühendites.2 Keeletoimkond peab võimalikuks soovitada suu
re algustähega (ja mugandam ata) kirjutada ka selliseid nimesid nagu nt Napoleoni
tort ')& Aleksandri kook, mida seni on käsitletud täielikult mittenim edeks m uutu
nud nim edena ning kirjutatud seetõttu väikese algustähega ja häälduspäraselt
(napooleonitort, aleksandrikook).
Omaette rühm a moodustavad nimed, kus isikunimi langeb kokku pühanim etuse esiosaga (isikunim eks on õieti pühanimetuse lähtenimi -p ü h ak u n im e mugand),
nagu nt Jaani ja jaani(päeva), M adise ja madise(päeva), Mardi ja mardi(päeva),
K adri ja kadri (päeva). Siin kirjutatakse nimi väikese algustähega ja järgneva liigi
sõnaga kokku üksnes neil juhtudel, kui ta tuleneb selgelt vastava püha nim etusest,
nagu nt mardihani ‘mardipäevaks või -õhtuks tehtav hanepraad’, vrd K adri sai
(saiasort, m ida toodetakse ja süüakse aasta läbi).
Nimi, sh kaubanim eks olev isikunimi - kuid mitte üksik kohanimi - võib kaubanim es paikneda nii liigisõna ees kui ka järel, kusjuures eestipärane on üldiselt
eesasend. Järelasend võib osutada, et tegem ist on sekundaarnimega, nt teraleib
Ants, õlu Aleksander (isikunim i toote nimena), kuna eesasendis võib nimi märkida
ka om ajat või valm istajat, nt paprikamajonees, P rovence’i majonees ja majonees
F orm eer on Form eeri majoneese (AS Formeeris toodetud).
Nim epanekul tuleks võim aluse korral eelistada omastavalist nim etusmalli, nt
pigem Tiigriõlu, M aam ehe sink, kui õlu Tiiger, sink Maamees. Omastavas käändes
nimi paikneb alati liigisõna ees: Teekonnakompvek, mitte kom pvek Teekonna, Ju u 
beli tordipulber või Juubelitordi pulber, mitte tordipulber Juubeli. Nime käänamata jätm ine liigisõna ees on viga, nt Kellogs m aisihelbed p.o Kellogsi m aisihel
bed, E liit piim atooted p.o Eliidi piimatooted. Kui nime mingil põhjusel käänata ei
taheta või ei saa, tuleks ta panna liigisõna järele, nt ju u st Atleet, maisihelbed K ellogs.
Üksik kohanimi asetseb kaubanimes alati liigisõna ees, olenem ata sellest, kas
ta näitab valm istuskohta või liiki, nt Nõo rulaad, Kubani vorst, mitte rulaad Nõo,
vorst Kubani. Kui kohanimi on kaubanim e osa, võib ta paikneda ka liigisõna järel,
nt m unaliköör Kiin Torn, liköör Vana Tallinn ~ Vana Tallinna liköör, õlu Saku
Tume, vein Põltsamaa Punane. Muide, niisuguseid nimesid nagu Saku Tume või
Põltsamaa Punane (koosnevad tootmis- vm koha nimest ja kaupa iseloom ustavast
om adussõnast) on mõeldav kirjutada ka nim etustena, mispuhul võib muuta ka sõ
nade järjekorda: õlu Saku Tume - Saku tume õlu ~ tume Saku õlu. Kui nimes esi
nev omadussõna ei ole otseselt liigisõnana kasutatav, nt (veinid) Põltsamaa Tõm
mu, Põltsamaa Kuldne, saab nime ja nimetuse vahele kindlama piiri tõmmata.
Kõigile kaupadele ei ole nimesid pandud; sõnad, mis näitavad koostisainet,
valm istusviisi, kuju, otstarvet vms, ei ole kaubanimed ja neid kirjutatakse
2 Isikunimi kirjutatakse erandlikult väikese algustähega loomatõugude ja usundite
nimetustes (orlovi traavel, muhamedi usk). Ka siin ei tule lugeda suurt algustähte
veaks.
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nagu üldsõnu. Nt suitsujuust, õllevorst on nimetused, (sulatatud juust) Merevaik,
(juustuga poolsuitsuvorst ~ juustu-poolsuitsuvorst) Õlleke on nimed. Kuigi selge
matel juhtudel ei tohiks see raske olla, ei osata nime ja nimetuse vahel vahet teha;
nimeks on pandud sõnu, mis seda kuidagi olla ei saa, nt lõunakonserv Seljanka pro
konservseljanka või seljankakonserv, tordipulber Rumm i pro rummitordipulber,
m aitsestatud viin Pipra pro (maitsestatud) pipraviin, magus naps M etsm aasika
pro m agus m etsm aasikanaps.
Nime ja nim etuse vaheline piir ei ole alati päris selge neil juhtudel, kui nimeks
on pandud üldnimi. Näiteks maaleib on ‘maal tehtud leib’, kuid sama sõna võib
olla pandud ka leivasordi nimeks ja sel juhul tuleb teda kirjutada juba nagu nime,
st suure algustähega: M aaleib. Sama laadi näiteid on linnasai ja Linnasai, laadasai ja Laadasai, kodusai ja Kodusai, pagarisai ja Pagarisai jt. Kasutaja seisuko
halt on need tülikad nimed. Nt K uningavorsti puhul võib olla enam-vähem kindel,
et seda ei tehta ei kuningatest ega kuningatele, seevastu nt piknikupihv laseb end
üsna hästi kaheti tõlgendada (ja kirjutada): Piknikupihvi võib süüa kus tahes ja kes
tahes, piknikupihvi süüakse piknikul nagu hom mikuhelbeid hommikul ja õllevorsti
õlle kõrvale. M õistlikum on muidugi panna nimesid, mille nimeks-olek ka võhi
kule kätte paistab, või siis leppida nimetustega. Ebaõnnestunud nim evaliku näi
teid on A hju sai (sai, mis jõuab kauplusse ahjusoojalt). Hamburgeri Am ps pro
ham burgerisai ~ ham burgerikukkel (või vähemalt tulnuks kokku kirjutada - Hamburgeriam ps nagu Õlleamps).
M uide, oleks hea, kui toote nime saaks välja lugeda ka tootel olevalt sildilt.
M ida pidada nim eks, kui saiakoti ühe külje peal on kiri „ham burgerikukkel” , tei
sel küljel „hamburgeri amps” , või kui mööda jogurtitopsi on laiali puistatud kirjad
„Johanna jo g u rt”, „M eie”, „ananassi jo g u rt”? (Õige on muidugi ananassijogurt.)
N agu juba esitatud näidetestki näha, võidakse nimi (v.a isiku- ja kohanimi)
teatud juhtudel järgneva liigisõnaga ka kokku kirjutada. Senised reeglid ei ole
seda võim alust kaubanim ede puhul ette näinud, kuid analoogilist kokkukirjutust
kohtab nt ettevõttenim edes {Hansapank, Vaalgalerii]i). Keeletoimkond soovitab
kirjutada nime (v.a isiku- ja kohanim i) järgneva liigisõnaga kokku siis, kui
nii nimi kui ka liigisõna koosnevad kumbki ühest tüvest, nt Kirdesai, Reheleib.
Kui em b-kum b, st kas nimi või liigisõna, koosneb kahest või enam ast tüvest,
on soovitatav kirjutada nimi järgnevast liigisõnast lahku, nt Viljaveski leib.
K östri täissuitsuvorst. Kui kohanimi langeb kokku üldkeele sõnaga, peab teadma,
kumm a järgi kaup on nimetatud; sellest oleneb, kas kirjutada nt Ranna ju u st (Ranna-nimelise koha järgi) või Rannajuust. Pikemad kirjutame muidugi lahku, nt Ranna
poolsuitsuvorst.
Nagu tavaks saanud, ei tühista uus reeglistik vana kehtivust päevapealt, ja kes
soovib, võib kohanim elise täiendiga ühendeis kasutada veel liiki toonitavat väi
kest algustähte. Kui aga tekib kahtlus, kas kirjutada suur või väike algustäht, võiks
küll eelistada pigem suurtähte.
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Kaupade nim etamine
(soovitus on kirjutatud toidukaupade põhjal)
Kaupade nimetused kirjutatakse väikese algustähega.
Näiteks leib, sai, müsli, salaami, viiner, feta ~ fetajuust, ricotta
(juust), mozzarella (juust), jogurt, õlu, šampanja, pitsa, lasanje,
ravioolid, tšiili, araabika (kohv);3
koostisaine järgi: terasepik, kliisarveke, linnaseleib, piimavorst,
krabipulgad, küüslaugukaste, roseepiprakaste, konjakikommid, piparmündinäts;
valmistusviisi järgi: keeduvorst, täissuitsuvorst, suitsujuust,
kuju järgi: vormisai, vigurburgerid, rullsink, miniviiner;
otstarbe järgi: röstsai, grillvorst, õllevorst, teekook, hommikuhelbed, pannkoogimoos, salatikaste jne.
Paljudele kaupadele on pandud nimed. Kaubanimedes kirju
tatakse iga sõna (v.a sidesõnad) suurtähega, liigisõna väikesega.
Näiteks Perenaise sai, Talupoja leib, Ärimehe leib. Talu terase
pik, Veskimehe teraleib. Täpi täissuitsuvorst. Pandivere juust. Kara
kumi kommid, Kadri sai, Kirdesai, Moonakasepik, Reheleib, Laadavorst, Kuningavorst, Sõbrasink;
Rännumees (leib), Rukki-Ruudi (leib), Pariisi Kaksikud (saiad),
suitsurulaad Korall, ju u st Atleet, koorekompvekid Kiss-Kiss, tera
leib Ants, kakao Meie Mark, rummikompvekid M ust Roos, vein Põlt
samaa Kuldne, õlu Saku Originaal, õlu Seitse Munka ~ Seitsme Mun
ga õlu, õlu Tõmmu Hiid ~ Tõmmu Hiiu õlu, liköör Vana Tallinn ~
Vana Tallinna liköör, assortiikompvekid Kallile.
Märkus. Kui kauba liik on teada, võib liigisõna ka ära jääda.
Näiteks: Ostsin kaks Rännumeest, ühe paki Meie Marki ja pool kilo
Atleeti.
Kui emb-kumb, st kas nimi või liigisõna, koosneb kahest või ena
mast tüvest, on soovitatav kirjutada nimi järgnevast liigisõnast
lahku.
3 Haruldasemaid nimetusi kirjapildilt ei mugandata, muust eesti tekstist eristamiseks
tuleb nad kirjutada teises, nt kursiivkirjas (sööb n c o /to ’t ja mozzarella’’i).
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Näiteks Vanapoisi sai, Peretütre leib, Rehepapi rukkileib, Vilja
veski leib, Simmani peenleib, Tare teraleib, Köstri täissuitsuvorst,
Ordu suitsurulaad, Linnamehe sink, Pealinna pelmeenid. Raehärra
õlu.
Kui nii nimi kui ka liigisõna koosnevad kumbki ühest tüvest, on
soovitatav kirjutada nimi (v.a isiku- ja kohanimed) järgneva lii
gisõnaga kokku.
Näiteks M ammas ai, Linnas ai, Laadasai, Kodusai, Pagarisai,
Ammapäts (sai), Pilvesepik, Muulileib, Taluleib, Maaleib, Tööleib,
Volbhleib, Tiigrikook, Akadeemikutort, Lastevorst, Doktorivorst,
Mürsikuvorst, Perekurk, Lossivein 27, Peoviin, Juubelišokolaad.
Isikunimelise esiosaga kaubanimedes kirjutatakse isikunimi
suure algustähega ja liigisõnast lahku, liigisõna on väikese al
gustähega.
Näiteks Madise leib. Jaani leib, Pauli teraleib, Möldri-Liisa sai,
Aleksandri kook, Napoleoni kook, Napoleoni tort, Marta juust, Lem
bitu poolsuitsuvorst, Hugo munaroog, Tõllu ketšup. Rummu Jüri õlu,
Heleni neljaviljahelbed, Johannese nisukliid, Veski-Mati riis, Alma
piim, Emma kohupiimakreem.
Kohanimelise esiosaga kaubanimedes kirjutatakse kohanimi,
olenemata sellest, kas kohanimi näitab valmistuskohta või liiki,
suure algustähega ja liigisõnast lahku, liigisõna aga väikesega.
N äiteks lihatooted: Viru maksavorst, Näpi poolsuitsuvorst,
Krakovipoolsuitsuvorst, Järva täissuitsuvorst, Muuga vorst, Sagadi
vorst. Adavere sardell. Nõo rulaad. Kunda sink. Parma keedusink.
Siberi pelmeenid. Kiievi frikadellid. Taani salaami. Ungari pekk;
kalatooted: Hiiu lest. Tallinna kilud. Atlandi heeringas. Islandi
heeringas. Peipsi tint. Tallinna anšoovis. Islandi krevetid;
juustud: Eesti juust. Hollandi leib. Pühajärve juust. Tarvastu
juust. Venejuust. Viru juust, Pärnu juust. Tartu juust, Ahja talujuust;
Edami juust, Gouda juust, Gruyere’i juust, Brie juust, Emmentali
juust, Gorgonzola juust, Camembertijuust, Roquefortijuust, Stiltoni
juust, Cheddari juust;
pagaritooted: Toolse leib. Kadrina leib. Pärnu leib. Viru leib,
Aruküla peenleib, Järva peenleib. Tallinna peenleib, Riia leib. Boro
dino leib. Baieri leib. Viini sai;
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õlled: Saku õlu, Pärnu õlu, Tartu õlu, Kuressaare õlu, Toolse õlu,
Vihula õlu, Palmse õlu;
kohv, tee: Colombia ~ Kolumbia kohv, Costa Rica kohv, Santose
kohv, Assami ~ India tee, Darjeelingi tee, Tseiloni tee, Indoneesia
tee, Hiina tee, Gruusia tee. Inglise tee;
m uud: Itaalia kaste, Tabasco kaste, Worcesteri ~ Worcestershire’i
kaste, Bretagne ’i pasteet, Provance 7 majonees. Vene sinep, Põltsa
maa sinep.
Märkus 1. Vanemates tavapärastes ühendites võib nimi säilida
oma endisaegsel kujul ja teda ei pea tänapäevastama, nt Krakovi vorst
(Krakõwi vorst), Pilseni õlu ehkpilsen (Plženi õlu), Tseiloni tee (Sri
Lanka tee), Havanna sigarid (La Habana sigarid), Böömi klaas
(Cechy klaas).
Märkus 2. Kui kauba liik on teada, võib liigisõna ka ära jääda:
ostab Stiltonit (Stiltoni juustu), sööb Bried (Brie juustu). Vanemaid
nimetusi võib siiski kirjutada muude nimelähteste sõnade eeskujul
ka väiketähega ja häälduspäraselt: pilsen (Pilseni õlu), bordoo (Bor
deaux’ vein), tokai (Tokaj vein), šarlott (Charlotte’! tort).
Märkus 3. Taim e-ja loomanimetustes on vastavalt botaanikas ja
zooloogias tavaks kirjutada kohanime omastav kääne väikese algus
tähega: saaremaa robirohi, virgiinia kadakas, amuuri tiiger, india
elevant, grööni vaal. Üldkeeles ei ole viga ka Saaremaa robirohi,
Virginia kadakas. Amuuri tiiger. India elevant. Grööni vaal.

Varem ilmunud:
Keel ja Kirjandus 1998, nr 11, lk 766-770.
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Võõrnimede hääldus
E m akeele Seltsi keeletoim kond arutas om a koosolekutel 17. veebruaril, 7. m ärt
sil, 11. aprillil ja 3. m ail 2000. a E inar K raudi esildise alusel võ õ rk eelsete n im ede
hääldam ise probleem e. A ruteludel osalesid k eeletoim konna liikm ed Tiiu Erelt, R eet
K äsik, K rista K erge, K atrin K ern, E in ar K raut (liige alates 2000. a aprillist), Jaak
Peebo, P eeter Päll, M aire R aadik, E llen U uspõld, T iit-R ein V iitso ja k ü lalisen a
T iina M ullam aa.
T oim kond ei seadnud endale eesm ärgiks anda am m endavaid soovitusi v õ õ rn i
m ede h ääld am isek s, vaid pidas silm as kaht p raktilist väljundit: 1) p õ him õttelisi
soovitusi v õ im alik u nim ede h ääldussõnastiku koostam iseks, ning 2) vajalikke p a 
randusi „E esti keele sõ naraam atu Õ S 1999” kordustrüki kohan im ev alim ik u s ja
h ääld u sju h istes.

1.
Võõrnimesid tuleb üldreeglina hääldada mõõdukalt originaali
lähedaselt, st lähtudes päritolukeele hääldusest, kuid arvestades eesti
hääldusalust ja häälikusüsteemi. Selle reegli alla ei käi:
a) nimed, mille kirjapilt on eesti keelde mugandatud, seega ei ole
enam võõrkeelsed nimed (Berliin, Helsingi, Mooses, Muhamed, Pa
riis, Riia, Taavet, L/wra/jms);
b) üksikud reeglipäraselt kirjutatavad nimed, mille hääldamine
kirjapildi (s.o eesti hääldusreeglite) kohaselt on kujunenud tradit
siooniks: Arkansas, Budapest, Gent, London, Moskva ]ms. Veaks ei
tule lugeda seda, kui nime soovitakse hääldada ja sellele vastavalt
käänata ka originaalilähedaselt, nt Arkansas [a'rkan.soo] : omastav
Arkansas
Toimkond on seisukohal, et võõrnimede korrektseks häälda
miseks piisab eesti häälikusüsteemi kuuluvatest häälikutest. Võõrhäälikutest kõige enam tekitasid diskussiooni inglise ja mõne teise
keele hääldusest tuntud hammashäälikud [#] ja [<3]. Kuigi üldreegel
eeldab nende asendamist inglise nimedes kas kuuldeliselt lähedaste
[/]-i ja [v]-ga või kirjapildile vihjavate [r] ja [W]-ga, pidasid toimkon
na liikmed ka võimalikuks nende häälikute matkimist eestikeelses
kõnes. Hispaania keele puhul on [ö] asendushäälik [sfo)].
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Niisamuti peeti loomulikuks nimedes eesti hääldusaluse ja võõr
sõnade üldiste hääldusmallide järgimist. See tähendab muu hul
gas:
a) b, d, g, z-i ja z helitut hääldamist nime alguses ning poolhelitut
hääldamist sõna sees ja lõpus helilises ümbruses;
b) vältus-ja rõhusuhete kohandamist;
c) redutseerunud (taandunud) häälikute kirjapildilähedast hääl
damist.
Samas ei maksa välistada olukorda, kus kuulajale tahetakse näi
data nime võõrust või vihjata kirjapildile ja hääldatakse mõnda hää
likut täpsemalt, kui eesti hääldusvahendid seda võimaldavad; ees
kätt käib see näiteks nimealguliste b, d, g, z-i ja ž kohta nime esma
mainimisel.
Toimkond peab õigeks säilitada nime lähtekeele pearõhk. Üks
nes tuntumate nimede puhul on eesti häälduses kujunenud lähtekeelsest erinev rõhk:
a) paljude vene nimede esisilbirõhk on tavapärane: Baikal, Ja
roslavl, Orenburg, Rostov, Sahhalin, Tambov;
b) nimetavas kolmesilbiliste sõnade puhul on rõhu nihkumine
esisilbile võõrsõnades üldtunnustatud tendents, mida tuntumate või
suulises tekstis korduvalt kasutatavate võõrnimede puhul aktseptee
ritakse: Amsterdam, Jerevan, Magadan, Pavlodar, Rotterdam.
Samuti tuleb võim alikult säilitada nime lähtekeeles esinevad
pikkade ja lühikeste häälikute erisused. Keelte puhul, kus rõhk
toob kaasa lahtise silbi täishääliku vältuse pikenem ise (nt ida
slaavi, poola, enamik romaani keeli, suahiili, indoneesia), on soo
vitatav seda nime häälduses kajastada: Kanin [kaanin], Luga [luu
ga], Zakopane [zakopaane], Queretaro [kereetaro], Nairobi [nairoobi], B ali [baali].
Lähtekeele pingsaid kaashäälikuid (k, p, t, s, / j t ) saab eesti
häälduses edasi anda vastava hääliku topeldamise (geminatsiooni)
abil, kui häälik esineb ümbruses, mis seda võimaldab ja nõuab: Cesis
[tseessis], M asarik [massarik], Porhov [porhhov].
Eesti keeles puuduvaid häälikuid saab edasi anda kas kuuldeliselt lähim a eesti häälikuvastega (nt araabia > h: Ijatfram aw t
[hadra.maut]), kirjapildile vihjava hääldusega (nt hispaania [b] nime
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alguses > v: Vigo [viigo]) või neid saab jätta hääldamata (nt araabia
heliline kõriahtushäälik ‘ayn: ‘Ammän [ammaan]).

2.
ÕS 1999 kohanimevalimiku ja hääldusjühiste täpsustamiseks vaat
les keeletoimkond lähemalt hispaania, hollandi, inglise, prantsuse,
rootsi, saksa ja vene nimede hääldust.
Kohanimevalimikus pidas keeletoimkond oluliseks häälikupikkuste senisest täpsemat ja süsteemsemat kajastamist.
Keerulisim probleem on niisuguste nimede häälduse ja käändtüübi määramine, kus nime rõhulises lõppsilbis on lähtekeeles lühi
ke täishäälik ja kaashäälik (v a k, p, t, f š). Tavapäraselt on need
nimed paigutatud seminar-tüüpi (ÕS 1999 6. tüüp), pidades silmas
eelkõige nende käänamist kirjapildis: Don : Doni : Doni, Termiz :
Term izi: Termizi, Erzurum : E rzurum i: Erzurumi. Samas on selge,
et suulises kasutuses niisugused nimed käänduvad pigem astmeva
heldusliku tüübi järgi (ÕS 1999 20. tüüp): [donn : d o n n i: .donni],
[ter.miiz: term iizi: ter.miizi], [erzu.rumm : erzuru 'm m i: erzu.rummi].
Raskusi põhjustab asjaolu, et niisuguste nimede hulk on küllalt suur,
mistõttu igakordne häälduse lisamine ei ole tundunud praktiline. Li
saks ei ole alati selge, millist häälikut lõppsilbis pikendada.
Toimkond nõustus soovitusega piirduda kohanimevalimiku algus
se lisatud märkusega:
„Nimed, mille rõhulises lõppsilbis on kirjapildis lühike täishää
lik ja kaashäälik (v.a k, p, t, f, £), on valimikus määratud 6. tüüpi
kuuluvaks, nt Erzurum : E rzurum i: Erzurumi. See kajastab nimede
käändelõppe üksnes nende kirjapildi seisukohalt. Suulises kõnes on
loomulik, et üks lõppsilbi häälikutest (kaas- või täishäälik) pikeneb
ning nimi käändub vältevaheldusliku malli (20. tüübi) kohaselt:
[erzu.rumm : erzuru'm m i: erzu.rummi].”
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