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I. JOHDANTO
Eestikeel - vana,aulik ja armasmaakeel,seemeie tundeleja - sagedasti
vööragi
- körvalekauniskeel on meierahvapölisernja piisivarnvara.
Andrus Saareste

1.1. Tutkimuksentavoitteet

Viro jälleenitsenäistyi
vuonna 1991.ja nuori valtio lähti nopeastimuutostentielle.
Neuvostorakennelmatoli purettava,ja uudet länsimaisettavat oli omaksuttava
lyhyen ajan sisällä. Kun yhteiskuntamuuttuu, myös kieli muuttuu, Erittäin vastaanottavainenja vaikutteille altis on kielen sanasto.Esimerkiksi neuvostoajan
poliittisen elämänkeskeisiäsanojapartei 'puolue' on saanutrinnalleenuudissanat
fraktsioon ja erakond,sanansanatooriune'sanatorio'lisäksi ovat syntyneetuudis'vesipuisto'ja spa'kylpylä'ia odottavaaäitiä on parempisanoa
sanatveekesfrzs
joka on
Nyky-Virossabeebioorelolevaksikuin käyttääsanaarase'olla raskaana',
pejoratiivisensävyn.
saamassa
Työssänitutkin viron kielen uudissanastoa
ia pyrin antamaanyleiskatsauksenviron kieleentulleistauusistasanoista.Uudissanaeli neologismion
sanastoon
syntynytuusi sana.Uudissanavoi olla myösjo kielessäolemassaoleva
sana,kun sille on annettu uusi. ajankohtainenmerkitys. Uusia sanoja on viron
kieleen16n viime vuodenajan,kun Viro on ollut itsenäinenvaltio, tullut niin runsasmäärä,että on mahdotontaesittäätässätutkimuksessaniitä kaikkia. Siitä syystä olen kä)ttänyt tutkimusaineistonaneljää vironkielistä vuoden 2004 naistenlehteä. Lehdistä olen satunnaisestipoiminut minulle uusia sanoja.Näitä analysoin
virolaisen kielitieteilijän Tiiu Ereltin uusien sanojenmuodostusluokittelunmallin
mukaan,jonka hän on esittänytvuonna1989julkaisemassaan
viron kielen uudissanakirjassa.Erelt tutki viron kielen uudissanastoa
vuosina 1979-1989ja kokosi
uudet sanatpieneenuudissanastoon.
Sanastossa
on annettuuudet sanat,selitykset
ja esimerkkilauseetsanojen käytöstä. Uudissanastonjohdantokappaleessa
Erelt
ja tätäjaotteluaolen
esitteleemyös viron kielen uusien sanojenmuodostustapoja,
käyttänytaineistonianalyysinpohjarra.Ereltin mukaan(1989: 5-7) uudissanoja
saadaan
kieleen1) yhdistämäIlä.2)johtamalla,
3) lainaamallamurteistatai rnuista
ja 5) antarnallavanhallesanalleuusi merkitys.
kielistä,4) sepittärnällä
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Tutkimuksenion deskriptiivinen.Seuraananalyysissaniuudissanojenyhdistymistä ja johtamista, sanojenlainaarnistamurteista sekä vierasperäisensanastonlainautumista.Tarkastelenmyös, millaisia merkityksenmuutoksiaon omaperäisessä
sanastossa
tapahtunut,ja esitänminulle uudet sanat.Koska aihe on laaja, en paneudu uudissanojensananmuodostuskeinoihin
syvällisemminenkä analysoi esimerkiksi sanojenlainautumistaperinnäisenjaon mukaisestiyleis-, erikois- ja sitaattilainoina,vaan tarkastelensanojenlainautumistayleisesti.Analyysini pohjana
käytän viron kielen kielioppikirjan (Eesti keele grammatika: EKG 1995)ja viron
kielen käsikirjan(Eestikeelekäsiraamat: EKK 2000) sananmuodostusosia
sekä
Reet Kasikin viron kielen johto-oppia. Esitänmyös näissäkäsikirjoissaesiintyvät
sanankäyttö
suosituksetj a perusteelIi semmatselitykset,mikäli uuden sanankäyttö
poikkeaakielioppiperiaatteistatai sen muoto ei ole suositeltava.Tutkin myös uusia sanojajonkin verran sanojenalkuperänkautta eli etymologisestija analysointini apunakäytän Raunin etymologistasanakirjaasekäWiedemanninja Häkkisen
teoksia. Olen pyrkinyt päättämäänsananuutuuden etsimällä sananesiintymistä
pääasiassa
neljästäsanakirjalähteestä:
Neuvosto-Virossa
ilmestyneistä
sanakirjois(Öigekeelsussönaraamat:ÖS 1978). vierassanojen
ta oikeakielisyyssanakirja
(Väike
sanakirja(Vöörsönadeleksikon: VI- l98l) ja viron kielen uudissanasto
uudissönastik: VUS 1989) sekä nykyviron selittävästäsanakirjasta(Eesti keele
sönaraamat
ÖS : EKS 1999).Sanojenlainautumista
kieleenja sanojenmerkityksiä olen selittänytuseidensanakirjojenavulla (Vöörsönadeleksikon: VL 1981,
Oikeetasuomee: OS 2006. Nykysuomensanakirja,Nykyenglanninkäyttösanasto, suomalais-virolainen
sanakirja(Soome-eesti
sönaraamat:SES 1986). Aineistoni analyysissäkäytän käsikirjojenja sanakirjojensulkeissaannettujaisokirjainlyhenteitä.
Paremmankuvan saamiseksisiitä, minkä verran uuden sanankäyttö
on yleistynyt viron kielessämuissayhteyksissäolen sanojenanalyysinyhteydessä
hakenuttietoa lisäksi Internetinavulla. Viittaukset suomennykykieleenjoidenkin
uudissanojenyhteydessäeivät ole vertaileviavaan satunnaisia,hieman laajemman
näkökulmanluomiseksi.Johdonmr"rkainen
viron ja suomenuudissanojenvertailu
vaatisi oman tutkimuksensa.Lisäksi tarkastelentyössäniuusien sanojenjakautumistaaiheoiireihin.ia tuon esimerkkilauseita.

1.2.Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistonion peräisinneljästävirolaisestavuoden 2004 naistenlehdestä:
Eesti lttrainenro 4, huhtikuun lehti, Anne nro 12, joulukuun lehtr, Kaalujalgijad
nro 3, kesä-heinäkuunlehti sekälervis Pluss nro 6, kesäkuunlehti.
Lehdistä vanhin on Eesti Naine 'Eestiläinennainen' on aineistoni
vanhin aikakauslehti,ja sen ensimmäinennumero on ilmestynytjo vuonna 1924.
Vuodesta7947 vuoteen1989lehti on ilmestynytNöukogudeNaine'Neuvostonainen' nimisenä. Aikakauslehdenentinen nimitys Eesti Naine on otettu käyttöön
ja siinä on 84Viron itsenäistymisenmyötä. Lehti ihnestyy kerran kuukaudessa
124 sivua. Vuoden 2007 mediatutkimuksenmukaan (Emor 2007) lehdellä on
94 000 lukijaa, mikä on nykyisin Viron lehtien suurin lukijamäärä.Lehden päätoimittaja Katrin Streimannkertoo, että lehdessäkäsitelläänkaikkia aiheita,jotka
jollakin tavoin sivuavat virolaisen naisen elärnää.Lehti kirjoittaa rakkaudesta,
ja uusistatuotteista.
lapsista,perheestä,
työsuhteista,
ihmissuhteista.
ruoanlaitosta
Sen tavoitteenaon olla naisellehyvä ystävätär.joka ymmärtää,neuvooja tarjoaa
mukavaaseuraa.
Eesti Naine -lehdenhuhtikuun numerossaon virolaisen uutisankkurin Ene Veiksaarinhaastattelu,kirjoitus virolaisnaistenja ulkomaalaismiesten
avioitumisestaja heidän elämästäänVirossa sekä kertomus äiti-tytär-suhteista
niissätilanteissa,jossa aikuinentytär päättääjäädä asumaanäitinsätai vanhempiperensaluo. Lehdessäkirjoitetaanrnyösmuun muassaelinikäisestä
oppimisesta,
pukeuheen lemmikkieläimistäja näytlelijöistä.Runsaastion kauneudenhoitoon,
ja horotumiseenja ruoanlaittoonliittyväätietoa;lisäksilehdessäon sanaristikko
skooppi.
AikakausilehtiAnne on ollut Viron markkinoilla kymmenenvuotta.
Vuosina 1996-1998lehti ilmestyi sanon"ralehden
Eesti Ekspress32-sivuisenaliitteenä.Nykyään Annen painomääräon 45 000 ja siinä on 108-160 sivua.Anne
ilmestyy kerran kuukaudessa.Se on lehden päätoimittajanTiina Langin mukaan
nykynaistenlehti, jossa kenotaan niistä naisistaja miehistä,jotka jollakin tavoin
ovat tekemisilläänherättäneetViron yhteiskunnassahuomrota.Annen joulukuun
numerossapyritaanvastaamaankysymykseen.riippuuko rakkausrahasta,etsitään
kumppania Internetistä,keskustellaanhyvästäparisuhteesta,haastatellaannaisia,
jotka tekevät vuorotyötä, neuvotaanmeikki- ja vaateasioissasekä valmistetaan
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jouluruokia. Lehden sivuilla kerrotaanmyös Venezuelannaisistaja heidän elämästään.
Aineistoni kolmas Iehti. Tervis Pluss, on liikuntaan, terveyteenja
ravintoon erikoistunut lehti, joka on Virossa ilmestynyt vuodesta2000. Sen forrnaattion läheinensuomalaiselle
Kunto Plus -lehdelle.Lehdelläon päätoimittajan
Sirje Maasikarnäenarvion mukaan 73 000 lukijaa ja sen painokappalemäärä
on
23 000. Lehdessäon 82 sivua,ja se ilmestyy kerrankuukaudessa.Lehti käsittelee
liikunta-, terveys-ja lääketieteenasioitaja esitteleelukijoilleen uusia tutkimustuloksia. Kesäkuun Tervis Pluss numerossaovat testauksessauudet harrastukset
maastopyöräily,rullaluisteluja sonnijoogaja lisäksi annetaanhyviä vinkkejä metsässäliikkumiseen.Lehdenhenkilöhaastattelussa
on diabetestasairastavannaisen
tarina. Lehdenaiheitaovat myös muun muassapalovammatsekäinsuliinin vaikutus elimistöömme.Mielenterveydestähuolehditaan"puhtaidenajatusten"ja nauruterapianvoimin. Lehdenruokasivuilla vahnistetaanmansikkaherkkuj
a.
Kaalujdlgijad'Painonvaftijat' on aineistoni ainoa kansainvälistä
formaattia käyttävä lehti (vrt. esimerkiksi suomalaiseenPainonvartijoihinja yhdysvaltalaiseen
Weight Watchersiin).Lehti on Painonvartijat-liikkeen
äänenkannattaja.Liike alkoi USA:ssavuonna1963,ja nykyäänPainonvartijaton korporaatio, jolla on toimintaa37 maassa.Virossa liike aloitti helmikuussa1995. Lehti
Kaalujälgijad on ilmestynyt vuodesta2002 kuusi kertaa vuodessa:tammikuussa,
maaliskuussa,toukokuussa,heinäkuussa,syyskuussaja marraskuussa.Lehti on
painonhallinnanerikoislehti,joka tarjoaauutta tietoa ravitsemuksesta
sekäliikunnasta.Kesän numerossakerrotaanterveydestä,haastatellaan
virolaista humoristia
ja stand up -koomikkoa, opastetaanjumppaliikkeissäja houkutellaanhölkkäämään. Kauneudenhoitoonliittyvillä sivuilla annetaanhyviä jalka- ja ihonhoitoneuvoja sekä opastustaturvalliseenauringonottoon.Ruokasivuilla grillataan terveellisiäkala- ja liharuokia.Lehdessäon rnyös lukijapalsta,jolla lukijoiden kysymyksiin vastaavateri alojen asiantuntijat.Ihmissuhteidensivuilla käsitellään
isänja pojanvälisiäsuhteita.

1.3.Aikaisempitutkirnus
ReetKasikin mediatutkimus

Kasik on tutkinut Virossa vuosina 2000-2002julkaistujen sanomalehtienkieltä.
ja sivistyksel(2003: 118-148)osoittaa,että humanististen
Hänentutkimuksensa
listen tavoitteidensijaannykymediassaovat korostuneetsensaatiohakuisuus
sekä
taloudellinen voitto, jotka sanelevatsanomalehtienkirjoitustyylin, aihepiirit ja
sanaston.Kasikin mukaanon uudissanojenmääräkasvanutnopeasti.Virossajärjestettiin vuonna 2002 sanakilpailuEU-sanastonenglanninkielistenlainasanojen
korvaamiseksiviron kielen omilla sanoilla. Kasikin tutkimuksen mukaan kolme
kuukautta kilpailutulostenjulkaisemisenjälkeen näkyvät viron mediassauudet
kitpailun voittaneetomasanatlöimimine < integratsioon,engl. integration, suom.
inlegraatio; töukefond< struktuurfond. engl. structural.fitnds,suom. rakennerahasto; tciisleppimatus< nulltolerants engl.zero tolerance,suom. nollatoleranssi;
tileilmastumine,(myös tilmastumine) < globaliseerumine, engl. globalisation,
suom. globalisaatio; vabaiihendus< valitsusvcilineorganisatsioon, engl. nongovernmentalorganisation, suom. valtiosta riippumaton organisaatio; h'iisiohfornine < kriisikorraldus,engl. crrsis managemenl,suom.kriisihallintu jailhenduse öigustik < uhenduseacquis, engl. Communityacqui,r,suom.yhteisanscicinnöstö.
Kasikin mukaanon mediakielessähyvin nopeastilevinnyt ja kasvajoissaesiintyyviron kielellevieraitaäänteitä,
nut uusienvierassanojen
eli sanojen.
ja sitaattisanojeneli kieleenmukautumattomienlainasanojenmäärä.Runsaintaon
lainaaminenenglanninkielestä.Mediassavoivat lainasanatesiintyärinnakkaisina
muotoina, siis sitaattilainanaja omasanana,kuten hody building ja atleetvöimlentine 'kehonrakemus'rai briefingja inJbtund'tiedotustilaisuus'.
Toisaaltaeräät
lehtimiehet ovat ryhtyneet hakemaanteksteihinsäomaperäistätyylisävyä ja siitä
syystähe ovat alkaneetkäyttääjo kielenkäytöstäpoistuneitasanojaeli arkaismeja
tai nrurresanoja,kuten möllima (pro registreeruma),scitil (pro seal), lcinnik (pro
anunt)ja elik (pro ehk; völ). Kasikin mukaanmediankirjoitustyyli on tullut läja teksteissä
hemmäksijokapäiväistäkeskustelukieltä
esiintyymyös tyylin epäyhtenäisyyttä:käytetäänsekäjäykkää viranomaiskieltäettä vapaamuotoistapuhekieltä.
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Tarton yliopiston uudissanaston
opinnäytetöitä

jälkeen muun muassaTarton yliUudissanastoaon tutkittu Viron itsenäistymisen
opistossa,jossa on valmistunutjoukko opinnäytetöitä. Mall Reier on työssään
Uudissanojamediassa(1993-1995) (Uudissönuajakirjanduses(1993-1995) analysoinut 385 uutta sanaa.Tutkimuksentuloksenaon, että noin 230 oli lainasanoja
ja noin 150 omaperäisiä.
Lainoistasuurinosa (noin 185)oli englanninkielestäja
30 suomenkielestä.Aihepiireistäeniten uusia sanojaoli tullut elokuva-alalle,talouteen,ruokakulttuuriin,urheiluunja musiikkiin. Uusia sanojaon saatujohtamalla,ja paljon on puhekielisiäilmaisuja.
Reet Liiiitsepp on tutkinut sanomalehdenLiivimaa Kroonika uudissanoja(Uudissönadajalehekeeles
1996). Produktiivisinjohdos on hänen tutkimuksensamukaan substantiivijohdos-fras. Usein korvataan yleisessäkäytössä
oleva johdin uudellaja saadaanepätavallinenjohdos, esimerkiksimuodon ktipsis
johdoksissaesiintyy paljon ääntämistavan
sijaan kiipsik 'keksi'. Vierasperäisissä
mukaisiajohdoksia,joita vaikea selittää,esimerkiksiaironmeidenlik< Iron Maiden. Uudet yhdyssanatovat enimmäkseenyhdyssubstantiiveja,mutta on myös
muutamia yhdysverbejä,yhdysadjektiivejaja yhdysadverbeja.Uudissanasyntyy
vaihtamallakielessäjo käytössäolevan yhdyssananmäärite-tai perusosauuteen,
minkä seurauksenaon epätavallinenyhdyssana,esimerkiksi ninamoondaja 'nenänvääntäjä'.Uudissanaon syntynyt myös siten, että adverbiäei on käytetty yhdyssananmääriteosana,
esimerkiksieiblond'tummatukkainen'.Lisäksi uudissana
voi olla muodoltaanepätavallinen
poskelle'.
sana,kutenpösesuudlema'suudella
Lainasanojenoikeinkirjoitus ei ole vakiintunut, ja kirjoituksissa
esiintyy sekäsitaattilainojaettäjo mukaantuneitamuotoja,esim. cool - kuul'hreno'. Usein esiintyy yhdyssanoja,joissa on vierasperäinenmäärite-tai perusosaja
omaperäinenosa, esimerkiksipostripoiss 'poika julisteessa'.Sitaattilainojenpohjalta on syntynyt verbejä,kuten pleima 'soittaa', ja johdoksia, esimerklksiSautimine'huutaminen'. Suurin osa lainasanoistaon englanninkielestä.Aihepiireistä
uudissanojaon eniten tullut musiikkin ja urheilun aloille. Runsaastion suhtautumista ilmaiseviatai täytesanoinaesiintyviä sitaattilainoja,kuten already projuba
'jo' ja sure pro muidugi'tietysti'.
Merilin Nurmen opinnäytetyövuodelta 2001 käsitteleesanomalehden SL Öhtuleht 'Iltalehti' uudissanastoa.
Nurme on analysoinut86 sanomalehti-

numeroaja poiminut 116 uutta sanaa.Tutkimus osoittaa,että yhdyssanat
ovat
metaforisia,esimerkiksi mtistikapar.fitim,mystinenparfyymi',
sanojenmuodos_
tuksessa esiintyy äänteellistäleikittelya, esimerkiksi lollkapsas
pro lillkapsas
'kukkakaali' [sananloll merkityson 'tyhmä']. Esiintyy
myös ihnaisuverbejä,kuten kukrut veristama'tuhlata rahaa'

lsanakukkur tarkoittaakukkaroa, sanaveris-

tama tatkoiltaa 'veristcici,tappaa']. Tutkimuksessaesiintyy
myös nimeämistä,
jossa johonkuhun kuuiuisaanhenkilöön liitetaän jokin
ajankohtainensana, esimerkiksiMilitaar-Laar'Militaristi-Laar'
[Mart Laar onvirolainenhistorioitsijaja
politiikko]. Eniten uusia sanojaon lainattuenglanninkielestä,
muttajonkin vegan
myös venäjästä.Aihepiireistä on uutta sanastoasyntynyt urheilun,
musiikin. ruokakulttuurinj a politiikan alueille.
Reet Igav on tutkinut vuoden 2004 kandidaatintyössään Neologisntid' Teooria ja praktiline kasutus trtikiajakirjancluse.r'Neologismit.
Teoria ja
käyttö mediassa'viiden vironkielisen sanomalehdenuudissanojaTiiu

Ereltin uu-

dissanojensanamuodostusperiaateteorian
pohjalta. l'utkimus osoittaa,että viime
vuosina on viron kielessälisääntyn1,tmerkityksenmuutostenmäärä,mikä
on kyköksissäuudissanojensyntyyn. Uusia sanojarnuodostetaan
rllnsaastimyös siten,
että olemassaolevalle sanalleannetaanlisäksi uusi merkitys tai

sen merkitys ka-

penee'Eniten on viron kieleenlainautunutenglanninkielen
sitaattilainoia.
Tiit Hennoste

Muutosprosessit
viron kielessäovat olleet viidentoistaviime itsenäisyysvuoden
ajan suuria,ja viron kielitieteenaikakauslehdessäKeelja Kirjandus 'Kieli ja
kirjallisuus' on esitettymonia erilaisiakannanottoja
viron kielen tilanteestasekäkehittymissuuntauksista.
Nuoren kielitieteilijäsukupolvenedustajanTiit Hennosten
nrukaan(1999:8s-96) viron kieli on kehittymässäseuraavaan
suuntaan:
1) Yksi kansa- monta kielta. Tavanomaistaon, että ihmiset puhuvat
vähintää1
kahtakieltä yhtä sujuvasti(bilingualismi);
2) viron kielessäon palionosakieliä(kirjakieli,tietokonekieli,
arkikielet.murteet)
3) Kieltä ohjaakäyrtäjäitse.
4) Kieli on avoin uusille vaikutteile jajatkuvasri muutoksessa.
5) Kielen kehittärniseen
ja rikastuttamiseenlöytyvät keinot sekäkielestäitsestään
ettämuistakielistä.
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6) Viron kieli tulee tarvitsemaanyhä enemmänuusia sanoja,jotka myös poistuvat
käytöstäyhä nopeamminja lyhyemntässäajassa.

1.4.Viron kielenkehitvs.sanaston
kehittaiat

Viron kieli kuuluu suomalais-ugrilaisten
kielten itämerensuomalaiseen
kieliryhmään.Yhdessävatjanja liivin kanssase muodostaaitämerensuomalaisten
kielten
eteläisenryhmän, suomi, karjalaja vepsäpohjoisenryhmän. Viron kielen historia
ei Huno Rätsepin(2002:9) mukaanole pitkä vaan se on itämerensuomalaisista
kielistä lähtenyt erkaantumaanvasta 2000*2500 vuotta sitten. Viron kielen kehityshistoriajakautuu Karl Pajusalunmukaan (Erelt 2002: 30) kolmeen aikakauteen:
- vanhaviron kieli (1200-luvulle)
- suurtenmuutostenperiodinviron kieli (1200-1700)ja
- uusvironkieli (1700-luvultaalkaen).
Lähes500 vuodenajan(1200-1700)oli Viron virallinenkieli saksaja viron kielpapit. He kirjoittivat kielioppi- ja sanakirjojaVirossa
tä tutkivat saksankieliset
toimiville saksalaisille.Ensimmäinenvironkielinen kirja, Wanradt-Koellin kateki,smus,ilmestyi vuonna 1525. Kirja on kirjoitettu saksankielen oikeakirjoitussääntöjenmukaisesti.Heinrich Gösekeninvuonna 1660julkaisemaviron kielen
kielioppikirja Manuductio ad Linguam Oesthonicanoli ensimmäinenyritys selittää vironkielistensanojenetymologistaalkuperää.1600-luvulta1800-luvunloppuun oli Virossa kaksi murteidenpohjalta kehittynyttä kirjakieltä: Tallinnan eli
pohjoisviron kirjakieli ja Tarton eli etelävironkirjakieli. Pohjoisvironkielestätuli
Viron virallinen kieli kansallisenheräärnisenaikoina, 18O0-luvunloppupuolella.
180O-luvulta
alkaentuli viron kielentutkijoidenjoukkoon myös virolaisia,esimerkiksiKrisdan JaakPetersonja Otto Wilhelm Masing. Aikakauden
huomattavimpiakielimiehiä oli pastori Johamr Heinrich Rosenplänter,joka oli
saksankielisentieteellisen aikakauskirjanBeitriige zur genauern Kenntniz der
EhstnischenSprache'Lisäyksiäviron kielen parempaantuntemiseen'toimittaja.
Aikakauskirjailmestyi vuosina 1813-1832,ja se käsitteli viron kielen tärkeitä
kysymyksiä, muun muassaoikeinkirioitusta,taivutusta,lauseoppiaja sanastoa.
Langemetsinmukaan(2002:98) tarve kehittaaviron kielen sanastoakasvoi sellaista vauhtia, että Rosenplänterkutsni lehdensivuilla kaikkia virolaisia tuomaan
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kansankielestäkirjakieleenja kaikkien tietoon "vaikka vain kymmenen uutta sasyntymähetkenävoinaa". Viron kielen leksikologian eli sanastontutkimuksen
daankin Langemetsin(2002) mukaanpitää 1800-luvunalkua ja Beiträgenilmestyrnistä.Kun 18O0-luwnalkupuolellasanojalähinnäkerättiinja julkaistiin, vuosisadanloppupuolellaryhdyttiin sanastoakehittämäänjo tietoisemminja säännönmukaisemmin,esimerkiksi lainaamallamuista kielistäja sepittämällä.Enemmän alettiin kiinnittää huomiota myös uusien sanojenmuodostamiseenyhdistämälläja johtamalla.
1800-luvun loppupuolen merkittävimpiä kielentutkijoita ja sanastonkehittäjiäoli Friedrich Roberl Faehlmann,joka tutki johto-oppia. Hän kiinnitti
huomiota siihen, että viron kielessäjohdosten rinnalla myös niiden kannat ovat
itsenäisesti
käytössä,kutenesimerkiksijaftama * jätk'jatkaa - jatko'. Hän käsitteli myös johdinten merkitystäja korosti johtarnisentärkeyttäuusien, koko kansalleymmärrettäviensanojen muodostamisessa.
Paljon on viron kirjakielen kehitykseenvaikuttanutmyös virolainen
kielimies ja lääkäri Friedrich Reinhold Kreutzwald, jonka mielestä olisi tärkeä
ja laajentaasanastoajohtarnalla.Viron kielessä
tuoda kieleen uusia sanavartaloita
ja Kreutzwald ryhtyi innokkaastitäydentämäänsanasoli vähiin abstraktisanoja,
toa. Hän toi kieleen uusia käännöslainojasekä lainavartaloita,esimerkiksi lääkeja reuma'reuma';luonnontieteeseen
kilpkonn
tieteeseen
meeleorganid'hermosto'
'kilpikonna' ja elu awaldawad ollused [nykyviron kielessäorgaanilised ainedf
'orgaanisetaineet'. Muita sanojaovat esimerkiksi urgastee[nykyvirossatunnefi
'tunneli' ja sis,sewautus
fnykyvirossa muliel 'vaikutelma'. Kteutzwald neuvoi
myös välttämään huonoja käännöslainoja,kuten esimerkiksi lainaa vclljawander[nykyvirossa vdljareindaja] 'maastamuuttaja'.Johtimista Kreutwald otti
käyttöönmuun muassa(n)it-johtimen ja johti esimerkiksisanat ametnik'virkaili-

daja

ja' ja kirjaseadnik- nykyvirossakirjanik'kirjailija'. Kreutzwaldinjohtamia ovat
myös seuraavatnykyvirossakäytössäolevat kemiallisetsanat:hapnik'happi',
stisinik'hiili', lcimmastik'typpi' ja wesinik'vety'; lääketieteenterminologiaan
kuuluvat mcidanik'mätänevä',palawik'kuume' ja pölendik - nykyvirossapöletik
'tulehdus'. Kreutzwaldtodisti, että as-johtimenavulla on mahdollistatuoda viron
ja hänjohti esimerkiksiseuraavatmyös nykyvirossa
kieleenuusia abstraktisanoja,
käytössäolevat abstraktijohdokset:iludus 'kauneus', etendus'esitys' ja omadus
'onrinaisuus'. na-johdintaKreutzwald käytti ilmaisemaannaispuolistahenkilöä,
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kuten sanoissakuningana [nykyvirossakuningaruea]'kuningatar'ja keisrina fnykyvirossa keisrinnal'keisarinna'; myöhemmin, 1800-luvunloppupuolella,otti
j ohtimenkäyttöönnykyaikaisessa
virolainenkielitieteilijäA. Grenzstein
muodossa -nna. Kreutzwaldin luomia ovat myös lane-johtimenavullajohdetut substantiivit lvistlane 'kristitty' ja u,öidulane 'voittaja' [nykyvirossa vöitja] sekä takausatiivit andekstanta- nykyvirossaandeslama'antaaanteeksi' sekä verbi rAheldama'huomauttaa'.
Tärkeimpiä 1800-luvunloppupuolenviron kielen tutkijoita on FerdinandJohannWiedemann(1805-1887).Hän julkaisi vuonna 1869ison virolaissaksalaisensanakirjanEstnisch-deut,sches
Wörterbuch(noin 50 000 sanaa).Sanat
ovat sekäpohjoisvironettä etelävironkielestä.Paljon on murresanoja,yhdyssanoja, sananmuodosteita,
lainoja, erikoisalojensanojaja nimiä. Sanojenmerkitys on
annettu saksan kielellä. Sanojen lisäksi on runsaasti muun muassa lauseesimerkkejä,fraseologiaasekä sanaleikkejä.Wiedemanninsanakirja oli Langemetsin (2002) mukaanyli 100 vuotta, vuoden 1994Viron murresanakirjanjulkaisemiseensaakka,myös kattavin viron kielen murresanakirja.
Viron kielen sanastonkehittäjä on myös Karl August Hermann.
Hermanninpyrkimyksenäon ollut viron kielen sanojenpuhdistaminenvierasperäisyyksistä.Hän on viron kieleen tuonut esimerkiksi vironkieliset sijamuotojen
nimitykset. Hänen mukaansauusien sanojentäytyy mukautuakielessäjo oleviin
ja sanastoavoidaan rikastuttaaanalogiaakäyttämällä.Tärkeitä ovat myös sanan
lyhyys- ja kauneusperiaate.
Hermann suositteleevanhojen sanojen,kuten mauk
licime vorstl'makkara', waip 'matto', wa,sarlhaamer,vasarl'vasara' ja scicirikud
futiksicll 'housut' fnykyvirossa sanalla scicirikudon merkitys 'nahkasaapaat'1,
käyttöönottoa.Yhdyssananktinnipciev'kylvöpäivä'mukaanHermannon muodostanut yhdyssananstinnipciev'syntymäpäivä'ja johdoksen sundima > sundmus
'pakko' mallin mukaan andmus fnykyvirossa andumus] 'antaumus', maitsmus
lmaitsel 'maku' ja teadmus lteadminc] 'tietän"rys'.Käyttämällä mallina sanaa
jögikond Jokialue' hän on luonut esimerkiksi seuraavatsanatseltskond 'seura,
porukka',perekond'perhe, koolkond 'koulukunta'ja saatkond'lähetystö'.PaikannimienMustla ja Hargla mallin mukaanon saatuanalogisestiIngla [nykyvirossalrglismaaf 'EnglanIi'. SoornlnlnykyvirossaSooze] 'Suomi', Lcicinla[uykyvirossa Lc)cis,lcicineriigidl 'Länsi(valtiot)'. Hermann käytti /a-johdinta paikkaa
tarkoittavienjohdostenluomisessa,esimerkiksimagala fnykyvirossamagamistu-
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åa] 'makuuhuone'.uinula fnykyvirossamagamistuba]'makuuhuone',
tööla ltöötuba)'työhuone'ja elula fnykyvirossaelutubaf 'olohuone'.Hän on tuonut myös
taiteenalalle uusia sanoja,kuten sanatwöidusfnykyvirossakunst] 'taide', ntiokuje
[nykyvirossaportreel 'muotokuva', heliwöidus lnykyvirossamuusika] musiikki',
laulumcingfnykyvirossaooper)'ooppera',puhkpill 'puhallinsoitin'ym. Hän on
luonut myös tiedesanastoa,
esimerkiksi l ooduswcieteadu,sfnykyään sanaffitis ika]
'fysiikka' ja löigestus
fnykyäänanatoctnia]'anatomia'.K. A. Hermannoli 1800luvun loppupuolenproduktiivisimpiasanastonluojia. ja nykyvirossaon käytössä
noin 140 hänensepittämäänsä
sanaa.
1900-luvunalkupuolellaviron kielen osuusvirallisenakielenäkasvoi ja kielta ryhdyttiin nykyaikaistamaanja standardisoimaan.
Luotiin kielenuudistusliike,jonka tavoitteena
kieliopinuudistamisen
lisäksioli sanastonajantasal(1912-1924)perustajaja 1900-luvunrnerIe saattaminen.
Kielenuudistusliikkeen
kittävimpiä kielitieteilijöitä oli JohannesAavik. Aavik otti päämääräkseen
viron
kirjakielen muuttamisen,ja hänentärkeimpänätavoitteenaanoli pyrkimys kielen
kauneuteen.Hänen mielestäänviron kielen sanastooli köyhä eikä se pystynyt
enäätäyttämäänkehittyvänyhteiskunnanvaatimuksia.Aavik aloitti sanastonkartuttamisenmuodostamallauusiajohdoksiaja yhdyssanoja,esim. vcifa 'Lrlos'>
vciljendada'ilmaista'ja pdevakord'esityslista,ohjelma'. Parhaanasanastonkartoitusmenetelmänä
Aavik piti uusienkantasanojenhankkirnistamuista kielistä,ja
tärkeintäoli sanojenäänteellinensopivuus.Aavik opiskeli Helsingin yliopistossa.
kielentutkimusta.
Hänenmielesia hän osasihyvin suorreasekätunsi suomalaista
tään suomenkieli oli sanastonlähteenäyhtä lähellä viron kieltä kuin murteet,ja
suomenkielen asiantuntijanahän tarjosi vuosina 1912-1920yhteensäyli 800
suomenkielen lainasanaa.LainaamisenedellytyksenäAavik piti sanantarpeellisuutta:senpiti rikastaaviron kieltä uudellamerkitykselläja sananoli pakko sopia
viron äännejärjestelmään.
Aavikin mielestäei voinut lainatasellaisiasanoja,jotka
ja suomenkielestälainatuilla
virossajo tunnettiinjossakintoisessamerkityksessä,
johdoksillapiti olla viron kieleensopivajohdin.
Aavik yritti myös kehittääviron kielen omaa sananmuodostusjärjestelmää,ja suomenmalleja esikuvinakayttaenhän muodostiesimerkiksiabstrakteja rzs-johdoksia,tas-,
jutuka,s'puheline-ja /l,t-suffiksillisista
adjektiiveista.kuten
lias' > jutukus'puheliaisuus',verbin aktiivin ensimmäisestä
partisiipista.esimerkiksi arusaadttv 'ymmärrettävä' > arusaadavus'ymmarrettävyys',ja ta- ja tu-
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karitiivijohdoksista,
esimerkiksisurematu'kuolematon'> sltremalzrs'kuolematperiaatteitakäyttämällä Aavik kehitti vitomuus'. Suomen sananmuodostuksen
roon z-suffiksillisen refleksiivi- ia passiiviverbienmuodostussysteemin,
esimerkiksi verbit kattuma'peittyä'ja katinduma'kääntyä'.Aavik suosittelimyös muita
johtimia,ja hänenluomistaan250 sanasta60 on jaänyt viron kirjakieleen.
Aavik loi myös tekosarrojaja käytti luomiseenkolmea menetelmää:
l) mukautusmenetelmää
eli konsonanttejaja vokaalejamukauttamallasaatiin sellainenrakenne,jolla olisi kaunissointu,esirnerkiksiveenda'vakuuttaa,
saadavakuuttuneeksi',2) muuntomenetelmää
eli uusi sanamuodostetaan
siten,että muutetaan vieraskielisensanall äärnekoostumusta,esimerkiksisiiras 'vilpitön' < ra.
,cincöreja 3) kokoomamenetelmää
eli uusi sanasaadaanliittämällä yhteensanojen
osia,esimerkiksiselmet< selle asemelet'sen sijaanettä'. Nämä esimerkkisanat
ovat käytössämyös nykyvirossa.JohannesAavikin esittämätkielenuudistusehdotukset synnyttivät yhteiskunnassaaktiivisia keskusteluja.Virolaiset kielimiehet
jakautuivat mielipiteitensäperusteellakolmeen ryhmään: ensimmäisenryhmän
rnielestäkieltä piti rikastaa kaikin mahdollisin keinoin, toinen ryhmä sr.rhtautui
uudistuksiin hyvin varovastija kolmas ryhrnä uskoi, että tarvittavat kielenur-rdistusaineksetlöytyvät viron kielestäitsestään.Kolmannenryhrnäniohtohahmooli
JohannesVeski, toinen 1900-luvunViron merkittävimpiäkielitieteilijöitäja viron
kielenkehittajia.
Veski piti Aavikin tavoin tärkeänäviron kielen kehitystä,mutta hänelle kieli oli ensisijaisestivirallinen kieli eli viestinnän,koulutuksenja tieteen
kieli. Hänen mielestäänvoi yleissanastonlisäksi myös rikastuttaaerikoisalojen
sanastoaesimerkiksimurresanojenavulla. Kun Tarton yliopisto avattiin vironkielisenävlronna1919,perustettiinVeskinjohdolla valiokunnatkehittamaänuuttaeri
Monista Veskin kehittärnistäerikoisalojensanoistaon tullut nyalojen sanastoa.
kyisenkirjakielensanoja,kutenmuun rnuassasanoistahaigla'sairaala',rcrvi'hoiIIänen
to' ja ravila 'hoitola'. Veskin tuloksellisimpiaalueitaon sananmuodostus.
onnistui muun muassaottaa käyttöc;njoitakin aikaisemminepäproduktiivisiaja
vähän tunnettuja johtimia, esimerkiksi eteläviron murteesta mu-johdin, jonka
avullahänjohti sanatelamu'asuintalo'ja valamu'kaatoallas'.
Vuosina 1920-1944viron kieli oli Viron virallinen kieli ja viroa
käytettiinvaltion hallintoelimissä,
oppilaitoksissa,
tieteessäsekämediassa.Myös
korkeakoulutolivat vironkielisiä. Tärkeimpänätämän ajanjaksonviron kielitietei-
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jonka ansiostaviron murlijänä voidaan pitää murteentutkijaaAndrus Saarestea,
johdolteentutkimusalkoi kehittyä omaksi tutkimusalueekseen.
Andrus Saaresten
la valmistunutViron murreatlason nykyviron kattavin murrekokoelma.
Seuraavaperiodi viron kielen kehityksessäoli neuvostokausivuosina 1945-1991.Neuvosto-Vironkielitiedeoli muidentieteenalojen
tavoin mukautettava yhteisiin neuvostoliittolaisiintiedevaatimuksiinja tavoitteisiin. Venäjän
ja mallikieli.
kielestätuli tärkeintuon ajanlainanantaja-

2. YHDISTÄHANPN

ja uuden yhdyssanan
Yhdistäminenon helpoinja levinnein sananmuodostustapa,
tulo kieleenhuomataanharvimmin (Erelt 1989:5). Yhdistämistäsanastonrikastuttamiskeinonaon viron kielessäkäytetty kautta aikojen,ja esimerkiksi 1600luvun viron kielen tutkijan,saksalaisen
Heinrich Stahlin(n.1600-1657)julkaise"Vocabula" esiintyy Kikasen (2002) mukaan 306
massaviron kielen sanastossa
yhdyssanaa.Yhdyssanoihinon kiinnittänyt kieliopissaanhuomiota myös 1700luvun kielimiesHeinrichGöseken.Hän pani merkillesanojenyhdistämisen,
mutta
hän kirjoitti yhdyssanatvielä saksankielen mallin mukaan erikseen,kuten Silrna
jo tietoisestiuusiensanoTena (: silmäterä).1800-luvullakäytettiinyhdistämistä
jen luorniseen.Tunnetuimpiatämänajanjaksonkielimiehiäoli virolainenlääkäri
ja kielimies Fr. R. Kreutzwald,jonka luomia ovat esimerkiksiyhdyssanatmaakeja eeskiri'säännöt,ohje'.
ra 'maapallo', kopsupöletik'keuhkokuume'
1900-luvunalkupuolella,kun Viro itsenäistyija luotiin oma valtio,
kieli kaipasirunsaastiuusia käsitteitä.Eri alojen kieleen luotiin suuri määräuusia
'lauseoppi',
yhdyssanoja;esirnerkiksikieiitiede sai uudet käsitteetlau,seöpetus
nimisöna'nomini' ja omadussöna'adjektiivi'.Musiikin alalle luotiin sanattiibklaver 'flyygeh', heliredel 'asreikko'ja avamcing'alkusoitto'.Muita uusia viime
vuosisadanyhdyssanojaovat muun muassastinnipciev'syntymäpäivä',supelmaja
'kylpylä'ja keskkool'keskikoulu'.
(vursina 1945N. Remmelinmukaan(1968: 310) neuvostoaikana
erittäin
i991) käytettiin sanojenyhdistämistäuusiensanojenmuodostamiskeinona
paljon. Neuvostoyhteiskuntaakuvailevat esimerkiksi yhdyssanat liiduvabariik
'neuvostotasavalta',ven. triitevkomitee'toimeenpanevakomitea',plaanimajandus
'suunnitelmatalous'ja kolhoosipöld 'kolhoosipelto'. Myös erikoisalojensanasto
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sai runsaastiuusia yhdyssanoja,esimerkkeinäbiologian termi valkaine 'valkuaisaine', ilmatieteentermi körgröhkkond'korkeapaine'ja lääketieteentermr verevuIum 'vetenpurkauma'.
jaetaandeterminatiivisiksi
eli alisteisiiksija
Viron kielenyhdyssanat
kopulatiivisiksi eli rinnasteisiksi.Kopulatiivisia ovat yhdyssanat,joiden kaikki
tai pudi-padi'tilpeosatovat tasaveroisia,
esimerkiksisanatööpciev'vuorokausi'
joissa toinenosistailmaihööri'. Determinatiivisia
taasovat sellaisetyhdyssanat,
persee perusmerkityksen,toinen on määrittäväosa; esimerkiksi yhdyssanassa
perusosa./zlht'johtaja'ilmaisee
pääsonalijuht'henkilöstöpäällikkö'yhdyssanan
personall- 'henkilöstö-' täydentääpääsananmerkitystä.
rnerkityksenja rnääriteosa
Aineistossanion 149 yhdistärnällämuodostettuauutta determinatiivistayhdyssanaa.ja ne ovat jaettavissamääriteosienlukurnäärienmukaan kaksiosaisiin,kolseuraavasti:
miosaisiinja neliosaisiinyhdyssanoihin

yhdyssanoja138
kaksiosaisia
kolmiosaisiayhdyssanoja l0
neliosaisiayhdyssanoj
a
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Sanaluokittainaineistoni yhdyssanatjakautuvat yhdyssubstantiiveihin.yhdysadj ektiiveihinsekäyhdysverbeihin.

2. 1. Yhdyssubstantiivit

Yhdyssubstantiivienensisijainentehtäväon kuvailla asioitaja ilmiöitä niiden väjoilisten sidosten(yhteyksien)perusteella.Yleisimmätovat yhdyssubstantiivit,
den määriteosaon substantiivi.Substantiivinenmääriteosavoi olla yksikön rrouseinpaikaltai iossakinmuussasijamuodossa.
minatiivissa,yksiköngenetiivissä
lissijoissa,tai määriteosallavoi olla sellainenmuoto, joka ei esiinny lauseessa
itsenäisesti.
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2.1.1. Substantiivinen
määriteosa
2.1.1.1
. Määriteosana
vksikönnominatiivi

Nominatiivimuotoinenmääriteosavoi ilmaista esimerkiksi perussanankertoman
esineenulkoisen tunnusmerkin.Tällaisia ovat muun muassaseuraavat aineistoni
yhdyssanat:rulluisutaja 'rullaluistelija', piistolsprei 'suihkespray',kott-tool 'säkkituoIi' ja pakettaken'kolmikerroksiset
ikkunat'.

Garnier' Ambre Solaire Color Control SPF 30 pilstolspreiga päikesetoode(175 kr) on nahalepihustadesrohelistvärvi - -. (Tervis
Plusss. 67)
'Garnier'n Ambre SolaireColor Control SPF 30 -aurinkotuotespray
( 175 kruunua)on iholle suihkutettaessa
vihreänväristä- -.'
Näidenyhdyssanojenmääriteosat
rull 'rulla' ja ptistol 'pistooli' kuvailevatperussanan ulkomuodon. Yhdyssanassakott-tool 'säkkituoli' määriteosaftor 'säkki'
viittaa perussanantool 'tuoli' muotoonja yhdyssananpakettakenmääriteosapaket('pakelti' viittaa ikkunan malliin, vrt. snomenkielen vastaavaansanaan'kolmikenoksisetikkunat'. Aineistoni yhdyssananperusosanaesiintyvä sana aken
'ikkuna' saatumuinaisvenäjänsanasta*orcun. Tämä vanha lainasanaon antanut
pakettaken,jokatarkoittaatiivistä, kaksi- tai kolmekeruudenyhdyssanakäsitteen
jossa on useitaikkunakerroksia.
roksistaikkunaaeli kuvallisesti'ikkr.rnapakettia',

Silmitsen kuulates punaste seinteja pakettakendegaelumaja ning
möistatan,kas tegemistot1Lluevöi vana hoonega.(Kaalujälgijad s.
16)
'Kuunnellessani
katselentaloa.jossa on punaisetseinätsekäkolmikerroksisetikkunat,ja yritän arvata.onko rakennusuusi vai vanha.'
joissa laina- ja vierasperäiset
Nominatiivimuotoesiintyy myös tapauksissa,
sananosattai vierasperäinenmääriteosaon liitetty perussanaan.
Aineistossaniesiintyvät muun muassaseuraavatyhdyssanat,joiden määriteosanaon vierasperäisen
sanannominatiivimuoto:ekstreemmarfr'seikkailuretki',
ekstreemsporr'seikkailuja alternatiivravimess'vaihtourheilu', komplekspreparaat'yhdistelmävalmiste'
ehtoisenhoidon messut'. Vierasperäinenmääriteosaekstreemon alun perin latinan kielenlaina( <lat. extremum),jase tarkoittaa'äärimmyyttä,äärimmäisyyttä'.
Tämän vierasperäisenmääriteosanavulla on muodostettuuudet yhdyssanateftsr-
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jotka kuvaavat uuden yhteiskunnanituniselle tarjoreemsportja elrstreemmatk,
amia harrastuksia.

Mölemalpäevalkorraldatak
seekstreentmatku loodusesse.
(TervisPlusss. 8)
'Molempina
päivinäjärjestetään
seikkailuretkiä
luontoon.'
Airreistoni yhdyssanankomplekspreparaatmääriteosankompleks(< lat. complexas 'yhteen sidottu') merkitys on 'yhdistelmä,ryhmä'. Yhdessäpääsananpreparaat'valmiste, lääke' (< lat.praeparafus'valmistettu')kanssase muodostaauuyhdistehnälääke'.
den käsitteen'yhdistelmävalmiste,

(EestiNaine s.89)
Kaltsiumi sisaldavkomplekspreparaat.
'Kalsiumiasisältäväyhdistelmälääke.'
Ylrdyssananalternatiivravimessmääriteosanaesiintyvän vierassananalternatiiv
jonka merkimerkitys on 'vaihtoehto'. Sanamuodostaakolmiosaisenyhdyssanan,
tys on'vaihtoehtoisenhoidon messut'.Käsiteon suomenkielessämyös'uskomuslääkintämessut'.
ovat pääasiassa
Uskomuslääkintää
ne hoitomuodot,jotka
jääväI tutkitun lääketieteenulkopuolelle.
25.*26.iuunil vöib tervisetarkust
nöudaLahemaarahvuspargis
Vösu
uuesspordihoonestoimuval ctlternatiivrqyimessil. (Tervis Plusss.8)
'25.-26. kesäkuutajärjestetäänLahemaankansallispuistonVösun
uudessaurheiluhallissavaihtoehtoisenhoidon messut.'
2.1.1.2.Määriteosana
vksikönsenetiivi

Viron kielessä genetiivimuotoinenmääriteosaon paljon yleisempi kuin nominatiivinen määriteosaja genetiivimuotoisellaalkuosallaon monta funktiota. Se
(subjektiivis-possessiivinen
voi ilmaistaomistus-tai hallintasuhdetta
määriteosa)
tai tekemisenkohdetta(objektiivinenmääriteosa).Genetiivimuotoinenmiiäriteosa
esiintyy aineistoniyhdyssanoissa
sellraavissa
tapauksissa:
1) Määriteosailmaiseepääsananlajia tai laatuapääsanantoiminta-alanperusteella
esimerkiksi aineistoni yhdyssanoissapersonaliiuht 'henkilöstöpiällikkö',
kontmuni katsi ooni mini ster
'puhelinoperaatori',
'meikkitaiteilia'.

' viestintäministeri
',

ktiiinetehnik

'kynsiteknikko'

mohiilioperaator

ja

meigikunstnik
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Kujutad ette, enamusinimesi maksabiga kuu oma mobiilioperaatorile kuumaksu.(Anne s.99)
'Voitko kuvitella, että suurin osaihmisistämaksaapuhelinoperaattorilleen kuukausimaksua
i oka kuukausi.'
2) Määriteosa ilmaisee omistus-, hallinta- ja kuuluvuussuhdettayhdyssanoissa
tööjöutttrg 'työvoimamarkkinat'. vanentahiivilis 'vanhempainraha',pannipaber
'pannupaperi'sekäkannukohv'pannukahvi'.
Määriteosaon vierassana
seuraavismeigikreem'meikkivoide',meigiloon
sa kuuluvuuttailmaisevissayhdyssanoissa
'meikkisävy',voltitimivedelik'tuuhentava
neste'ja spreilakk'hiuslakka(suihke)'.
Sanassaefektigeel 'muotoilugeeli' sekä määrite- että pääosaovat vierassanoja.
Määriteosaefekt (< lat. effectus'toiminta, vaikutus') tarkoittaavaikutustatai vaikutelmaa sekä seuraustaja yhdyssananperusosageel (< lat. gelare 'pakastaa')
merkityson'muotoilugeeli'.
hyytelömäistäseosta.Yhdyssanan
Matis' meestejöulukomplekt (e.fektigeel,raseerimisjärgneniisutav
(Anne s.47)
palsam,örn puhastusvaht).
'Matisin miestenjoululahjapakkaus(rnuotoilugeeli,parranajonjalpalsami,mietopuhdistusvaahto).'
keinenkosteuttava
3) Määriteosailmaiseesijaintia.esiintymis-ja olopaikkaaaineistoniyhdyssanoisterviserada'kuntopolku',
matkakesftzs'retkikeskus'.
sa veekeskzts'vesipuisto',
ja jöusaal'kuntosali'. Nämä yhdyssanatovat uusia
turismitalu'maatilamajoitus'
harrastus-ja v apaa-ajanviettopaikkoja.

- - veekeskused
linnulaulugaja ilma - sulistajatelening tösisemast
ujumistreeningusthuvitujatele.(Kaalujälgijad s.6.)
' - - vesipuistotlinnunlauluineen - harrastelijoillesekä enemmän
uimisestakiinnostuneille.'
josta perusosan
tarkoitekoostuu,esimerkiksisanois4) Määriteosana
on ainesana,
'hunajahieronta'.
Yhdyssananmeemossa riisileivake'riisikakku'ia nteentossaai
saaå 'hunajahieronta'määriteosames'i'hunaja' on ikivanha indoeurooppalainen
lainavuosilta3000-1000eKr. Perusosa
mass'aai(< ransk.massage'hieronta')on
vierassanojensanakirjan(VL 1981: 401) mukaankudostenmekaanistamuokkausta erilaisiatekniikoita, kuten sivelyä,taputustaja täristystä,kä)ttämällä. Aineistoni yhdyssanatarkoittaahierontaa,jossa käytetäänhunajaa.
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Kellelgi on välja pakkuda tervendav tselluliidivastaneprogramm
ja muu asjakohasega.
koos heatuju toa, meemassaaåi
(Kaalujälgijads. 6)
'Joku tarjoaaterveellisenohjelman selluliittia vastaan(sisältäähyja muun asianmukaisen
vän tuulen huoneen,hunajahieronnan
hoidon).
5) Määriteosanaruumiinosa esiintyy uusissatuotenimissäjalasprei 'jalkaspray',
nciopiserdaja'kasvojen kostutin', silmameik'silmämeikki', silmapalsam
'silmäpalsami', huulelciige 'huulikiilto',
kehajahutaja 'vartalon

viilentäjä'

sekä

kehakooriia 'vartalonkuorin' ja
ktitintekreem 'kynsivoide'

ja

ammattinimikkeessäkiitinetehnifr'kynsiteknikko' sekä yhdyssanoissasörmetants
'sormitanssi'ja sörmejooga'sormijooga'. Määriteosinanäissäyhdyssanoissa
ovat
vanhatomaperäiset
sanatsörm'sormr', huul 'huuli', silm'silmä' ja ktitis 'kynsi'.
Esimerkiksisanasörm'sormi' on peräisinsuomalais-mordvalaiselta
kaudelta(<
*sorme), huul 'huuli' on varhaiskantasuomeen(noin 3000 vuoden taakse)
palautuvasana,silm'silmä' on ikivanha uralilainensana( < *silmä), ja se kuuluu
Klaasin (1997) mukaan viron kielen omaperäistensanojenvanhimpaanryhmään
(n. 4000-5000 eKr).Vanha suomalais-ugrilainensana on myös yhdyssanojen
kthinetehnifr'kynsiteknikko' ja kaantelcreem'kynsivoide'määriteosakiliis 'kynsi'
(<*kinöe, kunöe).
ja
Parimadsuvetootedon - - jahutavad-värskendavad
nciopiserdajad
rahustavadmaskid (sobivad hästi pärast pöhjalikku päikese käes
praadimist).(Kaalujälgijads. 43)
'Parhaitakesätuotteitaovat * - viilentävät-raikastavat
kasvojenkosja
teuttajat rauhoittavatnaamiot (sopivathyvin perusteellisenauringonotonjälkeen).'
Kehakreem, kehakoorijaj a duSigeelkokku ptihadehinnaga249.(Anne s. 75)
'Vartalovoide,vartalokuorijaja suihkugeeliyhteensä
juhlahintaan249.:
6) Määriteosaon objektiivineneli ilmaiseetekemisenkohteenyhdyssanoissa
pciikeseturvaja'aurinkosuoja' , pciikesepulke. stick'aurinkopulkko' ja pciikesenautleja'atrrngosta nautija'. Näiden yhdyssanojenmääriteosanaon vanha sanapciike,
jonka varhaisempivastineon Rätsepin(2002: 107) mukaan *pr)ivtikkciinen.Tässä
merkityksessäesiintyvät 1700-luvunkirkkokielessä sanatpciivlik tai pcicivlik,ja
nämä ovat käytössäsekäviron vörun murteessaettä liivin kielessä.Deminutiivi-
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liitteiselläjohdoksella *paivlikkainenon vastineitamyös vatjan ja liivin kielessä.
Näin vanhaa omaperäistäsanaapciike käyttämällä on saatujoukko uusia auringonottoonliittyviä sanoja.

Ptiikeseturvajad,tööle! (Tervis Plusss. 66)
' Auringonsuojatuotteet,toimeen!'
vöivad endaleka natuke edevustlubaPäevitunudpciikesenautlejad
-.
(Tervis
Pluss
s.
67)
da
'Ruskettuneet auringonottajat voivat antaa itselleen luvan ntyös
hiernankainostella- -.'
naeruteMääriteosaon objektiivinen myös seuraavissaaineistoniyhdyssanoissa'.
ia', naer ujooga' nauwlooga', naer uter qpeut' nauruterapeutti',
r aapi A' naurUterap
naeru-uurija 'naurun tutkija' ja naeruenergia 'nauruenergia'.Määriteosanaon
sananaer'nauru' ensimmäiseltävuosituhanneltaeKr.
vanhaitämerensuomalainen
Sen avulla on kieleen saatujoukko ihmisenhyvinvointiin liittlviä uusiakäsitteitä,
jotka esiintyvätesimerkiksiaikakausilehdenTervis Plussnaurujooga-artikkelissa.
lauseessa:
Käsite naeru-uurijad'nauruntutkijat' esiintyy esimerkiksiseuraavassa

Naeru-uurijod itlevad, et 20 sekunditnaeruteeb kehale samapalju
headkui 30 minutitjooksmist.(TervisPlusss. 59)
'Naurun tutkijat sanovat,että20 sekuntianauruatekeevartalolle yhtä hyvääkuin 30 minuuttiajuoksua.'
Yhdyssanojenmääriteosaon objektiivinen myös sanoissakaalulangetaio 'paia',pul simöötja' sykemittari'j a r asvaimu' rasvaimu'.
nonpudottaj
7) Määriteosa ilmaisee käyttötarkoitustaseuraavissaaineistoni yhdyssanoissa:
treeningumasin'kuntolaite', sauakönd'sauvakävely'ja kepikönd 'sauvakävely'.
Nämä uudissanatliittyvät vapaa-ajanharrastuksiinja uusiin liikuntarnuotoihin.

Ning liikumisaktiivne eluviis ei tähendaseda,et sajöusaalis higist
nöretadesmöne keerulisetreeningumasinopeal surmarninejanäoga
tehavuhid - -. (Kaalujälgijads. 6)
keerulisiharjutusteseeriaid
'Eikä liikunnallinen elämäntyylitarkoita sitä, että yrität kuntosalilla
hiki hatussamonimutkaisella laitteella tehdä vaikeita liikesarjoja
- -.'
kuolemanväsyneenä
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"Joostama näiteksliigesevigastuse
pärastenam ei saa,selle asemel
teenkepiköndi," seletabta (Kaalujälgijads. 12)
' " Nivelrikon takia en pysty esimerkiksijuoksemaan,sen sijaan
harrastansauvakävelvä."hän toteaa.'
Määriteosaon monikon genetiivissäaineistoniyhdyssanoissa
kiliintekreem'kynsivoide' ja toiduainetekonsultant'ravintokonsultti'. Yhdyssanassakiiilntekreem
määriteosakiitinte- 'kynsien' on monikon genetiivimuoto vanhasta suomalaisugrilaista alkuperääolevastasanastakiiils'kynsi'. Uudissananmerkitys on 'kynsivoide'. Yhdyssanantoiduainetekonsultant
määriteosantoiduainele-(perusmuoto
yhdyssanatoiduaine) merkitys on 'elintarvike'. Toiduainetekonsultanlon uusi
ammattinimike,ja senmerkitys on 'ravintokonsultti'.

Tiiu Rand, toiduainetekonsultant:
Kas lahjendatudpiim on lapsele
(TervisPlusss.7l)
täisväärtuslik?
'Tiiu Rand, ravintokonsulentti:Onko vähärasvainenmaito lapselle
täysiarvoista?'

2.1.1.3.Määriteosana
iokin muu siiamuoto

Muissa sijamuodoissaoleva määriteosaesiintyy yhdyssubstantiiveissa
harvoin,
tapauksissa,joissa yhdyssanallaon jokin erikoismerkitys.Määriteosaon tavallisesti jossakin paikallissijassa;esimerkiksi aineistoni yhdyssananvciikeettevötja
'pienyrittäjä' määriteosaon ete-vartalonillatiivimuoto ette- 'eteen'. Tämän yhdyssanantaustallaon saksalaisperäinen
käännöslainavornehmen( > ette vötma
'ryhtyä,aloittaa'> ettevöte'yritys'> vciikeettevöte'
pienyritys').
ja vdikeettevötia.(EestiNaine s. 79)
Diana Oru on raamatupidaja
'Diana Oru on kirjanpitäjäja yksityisyrittäjä.'
Myös yhdyssananellujricimiskurszs'selviytymiskurssi' määriteosaellu- 'eloon'
(< elu'elämä').Aineistoniyhdyssanoj
on illatiivimuodossa
en pealerullimine'roll
on' ja mactletooja'maahantuoja'määriteosatovat allatiivimuodossa:peale 'päälle' ja maale 'maalle' .
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Läbimurdeliseks lahendusekson siin saanud ravirnipudeli kuulotsik, mis toimib nn roll-on (pealerullirnise)pöhimöttel.
(EestiNaine s. 85)
'Uusi ratkaisuon lääkepullonroll-on-muotoinen
pää,joka toimii rullausperiaatteella.'

2.I.1.4. Määriteosana
konsonanttivartalo

Aineistossaniesiintyy myös yhdyssanoja,joiden määriteosaon konsonanttivartayhdyssanoissa
lo, esimerkiksis-loppuinensanavartalo
suhtlemistreener'parisuh'selviytymiskurssi'ja kaimiskepp'kävelysauva'.
dekouluttaja' , ellujcicintiskursus
ja kciimis-ovat lyhentyNäiden yhdyssanojenmääriteosatsuhtlemis-,ellujcicimi.sneet mine-johtimisistasubstantiiveistasuhtlemine'kanssakäyminen',ellujdcimine
ja kaimine'kävely'.
'selviytyminen'

- - iiheks vöi mitmeks päevaks.
Pönevusretked,
ellujciamiskursused
(Kaalujälgijads. 6)
'Yhden tai kahdenpäivänelämysretket,selviytymiskurssit- -.'
Maja tagantkostavadpallimatsudja öuel käib parasjagukciimisketrtpide väljajagamine,- -. (Kaalujälgijads.6)
'Talon takaakuuluu pallon pomppauksiaja pihalla
jaetaankävelysauvoja- -.'
2.I.1.5.Määriteosana
lyhenne

Yhdyssananmääriteosavoi olla myös lyhenne, kuten aineistoni uudissanoissa
SOS-pillid jälkiehkäisypillerit', SPApediktitir 'SPA-jalkahoito' sekä WC'vcirskendaja'WC-raikastin'. Nämä määritteetovat koostelyhenteitäja vierasperäisiä. YhdyssananSoS-pillid määriteosanaoleva lyhenne SOS tarkoittaa 'Save
Our Souls' eli 'pelastakaa
sielumme'ja se on kansainvälinen
hätämerkki.Yhdysjulkaissananperusosana
olevasanapillidon vanha,ja se esiintyyjo 1S0O-luvulla
tussaisossavirolais-saksalaisessa
sanakirjassa.
Sananmerkityson 'pilleri, tabletjalkiehkäisylääkkeestä
ti'. YhdyssanaSOS-pillid esiintyyaineistossani
kertovassa
mainoksessa:
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SOS-pillid (ka 'Järgmisehommiku pillid") on vahekorrajärgsedrasestumisvastased
tabletid naistele.mida kasutataksekr-rni3 ööpäeva
jokksul pärastkaitsmataseksuaalvahekorda.
(Tervis Plusss. 41)
' Jälkiehkäisyvalmistetta
("seuraavanaamunpillerit") käytetäänI -3
vuorokauttasuojaamattomanyhdynnänj älkeen.'
Tutkimuksessanijäi arvoitukseksitämän yhdyssananalkuperä,sillä esimerkiksi
englanninkielessäsananvastine on emergencycontraceptiveja suomenkielessä
jalkiehkdisyvalmiste.Näin sanaaei liene suoraanotettu kayttoon englannin tai
suomenkielen mallin mukaan.
Määriteosaon lyhennernyös aineistoniyhdyssanassa
SPA-pedikilar
'SPA-jalkahoito'.SPI tarkoittaakylpylää,ja sanallaon Tiina Paetin(2004: 8586) mukaankaksi etymologiaa.Se voi olla peräisinbelgialaisenLiögen provinspaikannimestä,tai se voi olla koostelyhenne
sissasijaitsevanSpa-nimisen
latinan
kielensanoistasanusper aquam'terveysvedenkautta,avulla'.

Niirid saadnautidatöelist SPA pediktitiri oma kodus!
(Kaalujälgijads.39)
'Ny on sinullamahdollisuusnauttiakylpyläjalkahoitokotonasi!'
Köige pikem ja löögastavamon moesolev SPA-pediki.iiir- -.
(Kaalujälgijads.40)
- *.'
'Pisin ia rentouttavinon muodikasSPA-ialkahoito
Sanankirjoitr,rstavassa
esiintyy melkoista sekaannusta.Se voi esiintyä teksteissä
pienellä alkukirjaimella spa tai isolla alkukirjaimella Spa; sanavoi esiintyä kirjainlyhenteenäSPA, kahdellaa-kirjaimella kirloitettuna spaa tai seuraavansanan
kanssayhteen tai erikseenkirjoitettuna,esimerkiksiSpahotelltai Spa hotell 'kylpylähotelli'. Sanannykykäyttö Internet-sivuillaon, että se on kirjoitettu isolla
alkukirjaimella (esimerkit kylpylämainoksesta(Kalev 2007)): Kalev Spa'ga
Kreekasse!'KreikkaanKalev Spaankanssa!'),ja pienilläkirjaimilla yhteenkirjoitettuna (Kingi-idee Kalevspa'.st!'Lahjaidea Kalev Spasta!')tai kirjainlyhenteenä
(GrandRoseSPI Hotel 'Grand RoseSPA Hotel.'(Grandrose2007)) Aineistossani
SPI esiintyy kirjainlyhenteenäyhdyssanassa
SPA-pedikutir 'Spa-jalkahoito',ja
lisäksimyöserillisenäsanana
spa'kylpylä',esimerkiksi
Palmolive- Mönus nagLrspa massaaZ.
(EestiNaine s.21)
' Palmolive- Nautinnollistakylpylähierontaa.'
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Ilmeistä on, että sanaspa on syrjäyttämässä
neuvostoaikaisen
sanansanatoorium.
Sanasanatoorium(< lat. sanareravima 'hoitaa') tarkoittaavierassanojensanakirjan (VL 1981) mukaanparantolaa,
jossa on hyvä ilmastoja joka on tarkoitettu
muun muassakeuhko-, hermosto- sekä sydänsairailleja jossa tarjotaan sähkösekämutahoitoja,hierontaaja muita hoitoja; hoitojen kannaltatärkeitä ovat myös
tarkka päiväohjelmaja dieetti. Sanatoorium 'sanatorio,parantola' oli neuvostoajan kylpylä ja ennenkaikkea lepo- ja kuntoutuspaikkasekätyöikäisille että eläkeläisille. Sanaon käytössävielä nykyäänkin,mutta yleensävain neuvostoajoista
puhuttaessa.Se esiintyy myös aineistoni neuvostoaikaakäsittelevässäkirjoitukS CSSA:

Käisin sanatooriumisMrneralnöjeVodös, sealtutvusin mitmete diabeetikutega
iile NöukogudeLiidu - -. (TervisPlusss.16).
'Kävin sanatoriossaMineralnije Vodyssä, siellä tutustuin moniin
Neuvostoliitondiabeetikoihin- -.'

YhdyssananSPA-pediktitir perusosapedikiielr (< ransk. pödicure < lat. pes. gen.
pedis 'jalka' -r cura 'hoito') tarkoittaajalkojen, erityisesti varpaiden sekä varpaankynsienhuoltoa ja hoitoa. Sanaon ollut käytössämyös neuvostoaikaisessa
kauneushoidonalan
YhdyssananSPA-pediktitirmerkitys on kylpylässä
sanastossa.
tehtäväjalkahoito.
Yhdyssana WC-vcirskendaja'WC-raikastin'koostuu määriteosasta
joka on kansainvälinen
WC (< engl. water closet'vesiveesee'),
lyhenne,sekäperusosastavcirskendaja,joka tarkoittaa 'raikastinta'. Käy.ttämistänisanakirjoista
sanavarskendajapuuttuu, mutta viron kielen sanakirjassa(EKS 1999) esiintyy
sanavcirskendi.ionka merkitvs on 'raikastin'.

Uus Domestosevedel WC-värskendajaannab tualetile perfektse
ja puhtuseiga veetömbega.
(TervisPlusss.81)
värskuse
'Uusi DomestosinnestemäinenWC-raikastin antaa veeseelleerinomaista raikkauttaj a puhtauttaj okaisella huuhteluker-ralla.'
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2.1.1.6.Muut määriteosat

Määriteosa on taipumaton aineistoni yhdyssanoissaebatasasus'epätasaisuus',
erakool 'yksityiskoulu', taaskasutus'kierrätys', tavakool 'julkinen koulu', /avasöidurulluisud 'harrastelijarullaluistimet',tavaosakond'tavallinen osasto', /avainimene'tavallinen ihminen', tctt'ahind'normaalihrnta',antibeebipillid 'ehkäija ptisiklient'kanta-asiakas'.
sypillerit',eripakkumine'erikoistarjous'
Yhdyssananebatasaszzs
määriteosanaoleva sanaeba- 'epdr-'on viron kielen ainoa varsinainenetuliite eli prefiksi. Tämä etuliite antaayhdyssanalle
tavallisestikielteisenmerkitvksen.kuten sanassatasqsus'tasaisuus': ebatasasus
'epritasaisuus'.

Värske, minimalistliku meigi alus on veatu pöhi: kata naha ebaja varjudsilmadeall peitevärviga.
(EestiNaine s. 55)
tasasused
'Raikkaan,minimalistisenmeikin perustaon virheetönpohja: peitä
ja tummatsilmänalusalueet
peiteväri11ä.'
ihon epätasaisuudet
Samoinmyös yhdyssananerakoolmääriteosaera- on viron kielen etuliite.viron
kielen käsikirjan (EKK 2000: 324) mtkaan tarkemmin prefiksoidi eli prefiksin
tavoin käyttäytyvä muuttumaton sana. Yhdyssanaerakool tarkoittaa yksityistä
koulua. Yhdyssanantaaskosulasmääriteosataas- tarkoittaa'jälleen,uudelleen'.
Yhdessäperusosankasutus'käyttö' kanssase muodostaauudissanantaaskasutus
'kierrätys'.

Hulgaliselt kasulikku teavet: kus saabtaasknsutusse
anda tarbetuks
-.
(EestiNaines.74)
muutunudkraami,
'Paljon hyödyllistätietoa siitä, mihin voi jättää kierrätykseenkuuiuvaa tarpeettomaksikäynytlä Iavaraa- - .'
Määriteosastatava- 'tavallinen, jokapäiväinen' näyttää tulleen suosittu uusien
yhdyssanojenmuodostuksessa.
Esimerkiksi yhdyssanatavakooltarkoittaa 'julkista koulua' ja sananvastakohtaon myös aineistossaniesiintyväuudissanaerakool
'yksityinenkoulu'.

Kas pannalaps tava- vöi erakooli? (EestiNaine s.78)
'Aloittaako lapsi valtion koulussavai yksityisessä?'
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Sanantavasöidurulluisudmerkitys on 'harrastelijoidenrullaluistimet' ja ammattilaisen luistimet ovat treeninguuisud 'kilpaluistimet'. Yhdyssana tavaosakond
esiintyy aineistossanimerkityksessä'sairaalantavallinen osasto'. Aineistoni yhdyssanatavahind tarkoittaa tavaran normaalihintaa,ja sen sanaparinaesiintyy
aineistossanimyös soodushindeli tarjoushinta.Sanatavainimene'tavallinen ihminen' erottaameidät kuuluisuuksista.Suomenpuhekielenilmaisua tavis vastaavaa viron puhekielistäsanaavielä ei ole esiintynyt.

Ma ei kujuta ette,et ma olcksin kusagil tavaosakonnas,
naerabMans
(Anne
löbusalt.
s.34)
'En osaakuvitellaolevaniiossaintavallisellaosastolla.navraaMaris
iloisesti'.
Yhdyssanaantibeebipillid 'ehkäisypillerit' on kolmiosainen. Sanan määriteosa
anti- on kreikankielenprefiksija senmerkityson 'vastaan,vastainen'.Tämäprefiksi on viron kielen käytetyimpiävierasperäisiä
erikoisaloienetuliitteitä,ja se
ilmaiseekieltoa (EKG 1995:551). Määriteosabeebi-on lainasanaenglanninkielen sanasta< engl. baby'vauva'. Pillid on vanhajo 1800-luvunWiedemannin
isossavirolais-saksalaisessa
sanakirjassa
esiintyväsana,joka talkoittaa'pillereitä'. Uusi yhdyssanaon muodostettuliittämälläyhteenvierasperäinen
liite anti- ja
yhdyssanabeebipillid.Tällainenyhdistämistapa
liite ja vironkielifvierasperäinen
nen perusosalei viron kielenkäsikirjan(EKK 2000: 344) mukaanole suositeltava
sananmuodostllstapa.
sillä vierasperäiset
liitteet saavatkielioppisääntöjen
mukaan
liittyä vain vierassanavartaloihin.
Mittestinnitanudnaisteleon valikmeetodiksantibeebipillid.
(TervisPlusss.71)
'Naisille, jotka eivät vielä ole synnyttäneet,on vaihtoehtona epillerit.'
Määriteosaeri-' erikors-.erillis-' muodostaaperusosan
pakkumine'tarjous, tarjonta' kanssayhdyssananeripakkumine 'erikoistarjous'. Sanapakkumine
liittyy kaupankäyntiin,ja viron kielen sanakirjassasanaon mainittu seuraavassa
yhteydessä:nöudmineja pakkumine 'kysyntä ja tarjonta'; lisäksi yhdyssanoissa
kohapakkumine'paikantarjonta', | ööp akkumine'ty ötarjonta', tilepakkumine'yli'huutokauppatarjonta'.Sanapaktarjonta', enampakkumineja vr)hempakkumine
kumine 'tarjonta' on johdettu verbistäpakkuma'tarjota'. Sekäinfinillivi pakkumi-
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ne 'tarionta' että verbi pakkuma'tarjota' ovat olleet viron kielessäkäytössämyös
neuvostoaikana,mutta niitä ei käytetty kaupankäynninyhteydessävaan yleisessä
merkityksessä,
kuten esimerkiksiistetpakkuma'tarjota istumapaikkaa'tai kohvi
pakkuma'tarjota kahvia'. Sanapakkumine on saanutuuden merkityksentarjous,
ja lisäksi ovat syntyneetuudetyhdyssanat,joiden perusosanasanapakkumine 'tarjonta' esiintyy, esimerkiksi eripakkumineja sooduspakkumine.
Suomenkielessä
on sananeripakkumine vastine 'erikoistarjous', sanansooduspakhtminevastine
on 'alennustarjous'.Yhdyssananpiisiklienl 'kanta-asiakas'määriteosapusi- on
lyhenneadjektiivistaplisiv 'pysyvä'. Perusosanklient 'asiakas'kanssane muodostavatuudissanan
ptisiklienteli'kanta-asiakas'.

Pn.tlkliente teavitatakse soodsamatest löpumtitikidest ja uute
kollektsioonidesaabumisest.
(Anne s.7)
' Kanta-asiakkaita informoidaanalennusloppuunmyynnei
stä j a uusien vaatekokoelmien
saapumi
sesta.'
2.1.2. Adj ektiivinenmääriteosa

Substantiivija sitä täsmentäväadjektiivi muodostavattavallisemminsanaliitonja
adjektiivi taipuu silloin pääsanansijamuodoissa,esimerkiksi i/i.rstt)druk'kaunis
tyttö' - ilusal ttidrukul 'kauniilla tytöllä'. Kun adjektiivi esiintyy yhdyssanan
määriteosana,
yhdyssanasaauseinjonkin tietyn erikoismerkityksen.
Aineistossani
esiintyyesirnerkiksiyhdyssana
mahetoit,jonkamerkityson, luomuruoka,.

Mahetoit: vähernväetist,rohkemtervist. (EestiNaine s. 74)
'Luonuruoka: vähemmänla'noitteita, enemmänterveyttä.,
Vastaavasti
sanaliitonmahetoit merkityson'mieto. ei tulinenruoka'. Sanaantahe
'mieto' on aikaisemminkäytetty lähinnä maatalousalanerikoissanastonyhdyssanoissa mahepöllumaiandus
'luomumaatalous'ja mahepöllun&ts'luomuviljely'.
Määriteosaa
mahekaytetaanmyös uudessayhdyssanassa
mahetooted'luomutuotteet, luontaistuotteet',joka on tullut aikaisempienkäsitteiden loocJu,clikud
tooted
ja loctdustooted'luontaistuotteet'
rinnalle. Viron itsenäistymisenalkuaikoina,
1990-luvunalussa,sanoilla looduslikudtooted ia loodustootedoli myös merkitys
'luomutuotteet'.Viron kielen sanakirjassa
(EKS 1999) on sanalleloodustuorerJ
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annettuseuraavamerkitys: 'loodustoode- loodusestsaadudaine v ese srintees-ja
vabrikutoote vastandina,nt vili, piim. puit' eli 'luontaistuote- luonnosta saatu
aine tai asia,esim. vilja, maito ja pur"rtavara;
vastakohtanasynteettinentai tehdasja mahetooted
tuotanto'.Nykyvirossaon käsitteilläloodustooted'luontaistuotteet'
'luomutuotteet' eri merkitys ja luontaistuotteetovat muun muassaluontaisetrajoita myydäänluontaistuotekaupoissa.
vintolisätja luontaiskosmetiikka,
Määriteosan mahe avulla on luotu runsaastiur"rsiayhdyssanoja,jotka esiintyvät laajalti
Viron mediassa,kuten uudissanatmahernesinifr'luomumehiläishoitaja',mahemcirk'luomumerkki'ja mahetootjatekonsulenl'ltomutuottajienkonsulentti'.
Adjektiivinen määriteosavoi olla myös I partisiipin muotoisena,kuten aineistoni yhdyssanassalooujuht, jonka merkitys on 'kehittämispäällikkö'.
Sanaliitonloovjuht merkitysolisi sensijaan'luovajohtaja,luovapäällikkö'.

Tarmo (25), turundus-ja lootjuht: Köige paremkingitus on kahtlemataiiks konalik puhkuspäikeseall. (Anle s.45)
'Tarmo (25), markkinointi-ja kehittamispäällikkö:
Paraslahja on
tietystikunnonaurinkoloma.'
Tämän ammattinimikkeenkäyttö on yleistynytja käsiteon selitettyesimerkiksi
seuraavassa
Internetistä
noirnitussalauseessa:
"Olen n.-ö. loovjuht vör creativedirector," proovib Krinnap oma
tegevust seloomustada.<Loovjuht pole muud kui tilekasvanud
copywriter vöi disainer,kes kogu agentuuriköiki loovprojektekontrollib.>(Krinnap)
' "Olen kehittärnispäällikköeli creativedirector,yrittaä Kiinnap ker" Kehittämispäällikkö
toa toimenkuvastaan.
ei ole muuta kuin ulos
kasvanutcopywritertai disainer,joka tarkistaakaikkia toimiston kehittämisprojekteja."'
Yhdyssananlooujuhtlisäksion viron kieleensyntynytmyös käsiteloovtiim'kehittamistiimi'. iosta esimerkkinäseuraavayritysmainos:
Kutsu briifrngule nii agentuuriprojektijuht kui ka loovtiim (söltub
agentuurist,kas copy/ideekirjutaja,kunstiline juht vöi looujuht).
(Eral)
'Pyydä neuvottelemaansekä toimiston projektipäällikkö että kehittämistiimi (riippuu toimistosta,tuleekocopy/ideoija,taiteellinenj ohtaja tai kehittamispäälIikkö).'
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2.2. Yhdysadjektiivit

Viron kielelle ovat tyypillisiä determinatiiviseteli alisteisetyhdysadjektiivit.Yh- adjektiivitai partisiippi- ihnaiseeominaisuutta
ja määriteosa
dyssananperusosa
täsmentääsitä tai korostaapcrusosantarkoittamanominaisuudenteho- tai voijoiden perusmakkuusastetta.
Aineistossanicsiintyvätseuraavatyhdysadjektiivit,
osa on partisiippi:elukestev'elinikäinen'.ennastiuåriv'itseohjautllva'ja superimav 'huippuimukykyinen'.Näiden yhdyssanojenmääriteosatelu 'elämän-' ja
ennast'itseään'korostavatperusosienkestev'kestävä'ja.jtthtiv'ohjaava'ominaisuudenvoimakkuutta.Uudet yhdyssanatliittyvät aikuisopiskeluunja elinikäiseen
oppimiseen,ja vastaavatkäsitteetovat esimerkiksienglamin kielessäliJb long
learning ja self-directedlearning ja suornenkielessäelinikriinen oppiminen ja
itseohjautuva.

Elukestevöpe pole ttihipaljassönakölks.(EestiNaine s.29)
'Elinikäinenoppiminenei ole pelkkäsanahelinä.'
Täiskasvanudon loomuomaseltennastiuhtiyadöppijad, kes teavad
ise.midaja kuidasöppida.(EestiNaines.29)
'Aikuiset ovat luonteeltaan
itseohjautuvia
opiskelijoita,jotka itsetieja
tävätparhaiten,mita miten oppivat.'
Määriteosasuper-on lainautunutlatinankielestä(< lat. 'yli-, ylin, korkein,huippr.r')ja sanakorostaaperusosan
voimakkuutta,
imov 'imukykyinen'ominaisuuden
esimerkiksi superimaveli 'huippuimukykyinen'.Yhdyssanaesiintyyvauvanvaiooistakertovassa
artikkelissa
:
Tootjadei avalda.millest koosnevadmähkmetesuperimavadgeelid
- -. (Annes. 37)
' Tuottajat eivätjulkaise tietoavaippojen huippuimukykyistengeeli* -.'
en koostumuksesta
2.2.1.Perusosana
adjektiivitsöbralikja vabu

Aineistossaniesiintyy kolme yhdysadiektiivia,joiden perusosanaon adjektiivi
joiden perusosana
söbralik'ystävällinen',ja viisi yhdysadjektiivia,
on adjektiivi
vaba'vapaa'. Adjektiivin söbralifrperusmerkityson viron kielen sanakirjanmukaan'ihmistä kohtaanystävällinen,ihmisystävällinen'.
Aineistoniyhdyssanoissa
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keskkonnasöbralik 'ympäristöystävällinen', taljesöbralik 'vyötäröystävällinen'
sekänahasöbralik'ihoystävällinen'yhdyssananperusosasöbralik on menettän1t
ja se on muuttunutviron kielen käsikirjan (EKK 2000: 337)
perusmerkityksensä,
mukaan liitemäiseksisanaksieli suffiksoidiksi.Yhdyssananperusmerkitystäkantaatällaisissatapauksissamääriteosa.

Matis Le Lait ja Le Lotion - pehmedja nahasöbralikudpuhastavad
piim ja toonik - -. (Kaalujälgijads. 43)
'Matis Le Lait ja Le Lotion - pehmeätja ihoystävällisetpuhdistavat
ja kasvovesi- -.'
puhdistusmaito
Viron kielen sanakirja(EKS 1999:754) suositteleevälttämääntällaistenyhdyssanojenkäyttämistä,joiden perusosanaon adjektiivi söbralik, ja ehdottaasanan
söbralik korvaamistamuilla sanoilla; esimerkiksi lastesöbralikmahl tilalle olisi
sopivampi ilrlaisu lastele sobiv mahl 'lapsille sopiva mehu', söbralikud hinnad
tilalle soodsadhinnad'tarjoushinnat'ja yhdyssanankeskkonnasöbralik'ympärisja keskkonnascicistlik
eli 'ympäristöä
töystävällinen'tilalle sanatkeskkonnahoidlik
hoitava,ympäristöäsäästävä'.

Kuidas öpetadalast keskkonnasöbralikultkättuma - vöi öpetab laps
hoopisvanemaid?(EestiNaine s.74)
'Millä tavoin voidaan lasta opettaaympäristöystävällisestikäyttäytymään- tai ehkäon lapsenaika opettaavanhempiaan?'
yhdysadjektiivien
Sama kanta on myös suomenkielessäystcivcillinen-loppuisten
käytön suhteenja esimerkiksi Jouko Vesikansa toteaa kirjoituksessaan(1989:
ja sen ohella 'ympäristöystävälli250): "Niin yleisestikuin 'vesistöystävällinen'
nen' esiintyvätkin nykyviestinnässä,ne eivät ole aitoa, suositeltavaa nykysuomea."
Aineistossaniesiintyy myös joukko yhdyssanoja,joiden perusosana
on adjektiivi vaba 'vapaa', esimerkiksirasvavaba'rasvaton',pingevuba 'paineeja probleemivaba'onton, stressitön',ölivaba'öljytön', suhlo'uvaåa'sokeriton'
joissa
gelmaton'.Viron kielen käsikirjan(EKK 2000: 337) mukaantapauksissa,
perusosanaon adjektiivi vaba, on yhdyssanoiensijastasuositeltavaakäyttääsanaliittoa, esimerkiksi rasvavaba - resvast vaba (nomini elatiivimuodossa)'rasvaton', pingevaba: pingest vaba'paineeton,stressitön',ölivaba: ölist vaba'öljy-
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tön'. Tärnäntyyppistenyhdyssanojenperusosan-vabtt korvaaminen -tu '-tOn'karitiivijohtimella on myös kielioppisäärtöjenmukaista,ja esimerkiksi myös aineistoni yhdyssananprobleemivaba asemestavoitaneenkäyttää johdosta probleemitu 'ongelmaton'tai sanalnttoaprobleemistvaha 'ongelmaton'.

Seeei tähendaveel liha muutmisttäielikult rasvavabaks- -.
(Kaalujälgijads. 46)
'Tämä ei tarkoitalihan käsittelemistäkokonaanrasvattomaksi- -.'
Unistuste puhkusele minek peaks olema täiesti probleemivaba ja passtaskus!(Anne s.45)
vaid hambahari
'Unelmien matkan täytyisi olla täysin ongelmatonta- vain hammasharjaja passimukaanl'
Myös suomenkielen perinteiseensanastooneivät Vesikansan(1989: 244) mukaan
vapaa-loppuisetyhdysadjektiivitkuulu, ja hänenmielestääntällaisia germaanisten
kielten 'vapaata'merkitseviäjälkiosia (ruotsin -fri ja -ledig, engannin-freeja saksan-frei) vastaavatsuomenkielessäjohtimet -lOn ja -mAtOn.

2.2.2.Perusosana
adjektiivit vöimeline,oegtxeja vastane

Aineistossani esiintyvät myös yhdyssanat,joiden perusosanaovat adjektiivit
vöimeline'kykyinen', kuten konkurent,sittöimeline'kilpailukykyinen',
aegne'aikainen'. esimerkiksinöukaaegne'neukkuaikainen',1a vastane'vastainen',esimerkiksi sanattselluliidivastane'selluliittia vastaan'ja rasestumisvastane'raskauden ehkäisyyn'. Adjektiivin vöimeline merkitys on 'kykyinen', ja sen avulla
(EKS 1999:917)
on mrrodostettu
esimerkiksiseuraavatviron kielen sanakirjassa
esiintyvät yhdyssanat: liikumisvöimeline 'liikuntakykyinen', maksevöimeline
'maksukykyinen', ostuvöimeline'ostokykyinen' ja teovöimeline'toimintakykyingn'.
Yhdyssanankonkurentsivöimelinemääriteosankonkurentsi-merkitys on 'kilpailu, prosessi'.Yhdyssanatarkoittaakilpailukykyistä,ja käsiteliittyy työelämään.

Körgharidus on hädavajalik,piisimaks tööjöuturul konkurentsivöimeline.(EestiNaine s.29)
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Körgharidus on hädavajalik,ptisimaks tööjöuturul konkurentsivöimeline.(EestiNaine s. 29)
'Korkeakoulututkinto on tarpeellista pysyäkseen työmarkkinoilla
kilpailukykyisenä.'
Yhdyssanannöukaaegneperusosaon adjektiivi aegne,jonka merkitys on 'aikainen'. Määriteosanöuka- on slangimuodostesanastanöukogude 'neuvosto'. Suomen kielessä vastaavatslangisanatovat 'neukku' ja 'neukkuaikainen'. Tämän
yhdyssanankäyttö näyttääyleistyvänViron mediassa.

Uudiskaupei meenutanöukaaegseidmarhlappe.(Anne s. 37)
'Uutuustuotteeteivät muistutaneukkuaikaisiaharsovaippoja.'
Nöukaaegnepesumasin.
'Neuvostoaikainenpesukone'(pesukoneen
myynti-ilmoitus 2007)
NöukaaegneLada kuulab veel söna, kuid raske rooli tile kontrolli
kaotanudjuht maandubjärgmiselhetkelninapidi lumevallis.(Pöder
2007)
'NeuvostoaikainenLada tottelee,mutta raskaastaratista otteen menettänytkuljettajalöytää itsensähetkenpäästälumiharrgesta.'
Aineistoni yhdyssanoj
perusosanaesiinen tselluliidivastaneja rasestumi,svestane
tyy adjektiivi vastane,jonka merkitys on 'jtkin vastaan,-vastainen'.Määriteosan
joka tarkoittaa'selluliittia vastaan'.Sana
tselluliidi- kanssamuodostuuyhdyssana,
programmeli 'selluliittiohjelma'.
esiintyyuudiskäsiteessä
tselluliidivastone

Kellelgi on välja pakkudatselluliidivastaneprogramm- -.
(Kaalujälgijads.6)
- -.'
'Joku tarioaaselluliittiohielman
Yhdyssananraseslumisvastane
määriteosanrasestumrs-perusmuotoon rasestumine 'raskaaksituleminen',ja viron kielessäesiintyväverbi on rasestuma'tulla
raskaaksi'.Sananrase ovat aikoinaanetelävironmurteesta(< eteläviron rase rasse 'raskas,raskasjalkainen')viron lääketieteenterminologiaanlainanneetvirolaisetkielimiehetA. Valdesja J. Veski (Kull 2000: 187).Sanatarkoittialun perin
raskastaja raskasjalkaista.Sananrase nterkitys nykyään on 'olla raskaana'.Aineistossaniesiintyvänyhdyssananrasestumisvastane
merkitys on 'raskauttavastaan; ehkäisyyn' ja vastane-adlektiiviaon käytetty esimerkiksikäsitteessärasespillid 'ehkäisypillerit'. f'ällatstenvastane-loppuistenyhdysadjektiitumisvastctsed
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vien sijasta on mahdollistamyös käyttää kreikan kielen prefiksiä anti, jolla on
sama merkrtys (vastane 'vastaan'), kuten esimerkiksi aineistoni yhdyssanassa
antibeebipillid'ehkäisypillerit'.
Viron kielen sanakirja(EKS 1999:886) suositteyhdyssanojenkäytön vähentämistäja ehdottaaesimerkiksi
lee vastane-loppuisten
yhdyssananalkoholismivastaneravi sijaanyhdyssanaaalkoholismiravl 'katkaisuhoito'.

Kiillap olid sriiidi uus elustiil (pöhiliseksliikumisvahendikssai auto,
palju headtoitu) ja vöib-olla ka rasestumisvastased
pillid.
(EestiNaine s. 14)
'Todennäköisestioli syynä uusi elämäntyyli (pääkulkuneuvonaoli
auto,paljon hyvää ruokaa),kentiesmyös ehkäisypillerit.'
2.3. Yhdysverbit

Yhdysverbit ovat yhdyssanoja,joiden perusosanaon verbi. Yhdyssanoinakäsiteltäviä verbimuotojaon viron kielessävähäinenmaärä,mikäli yhdysverbinkriteeriksi otetaanseikka,että perusosa(verbi) ja siihen liitetty sanavaftalopysyvät samanmuotoisinataivutusmuutoksistahuolimatta.Viron kielessäpuhutaanfiniittiverbinja nominin kiteytyneestäliitosta, ilmaisuverbistä(vriljendverb),esim.laseb
jalga

'juoksee karkuun', ja partikkeliverbistä, adverbillisesta yhdysverbistä

(tihendverb),esim.lcihebcira'ldthtee(pois)'.Tällaistenverbienosistavain pääosa
eli verbi taipuu ja osat kirjoitetaan erikseen:cira minema '. ta laheb cira 'lähtea :
hän lähtee (pois)'. Yhdistämiselläon vähäinenmerkitys verbinmuodostuksessa.
Vain pieni osaviron kielen verbeistäon yhdysverbejä,ja esimerkiksivuoden 1976
oikeakielisyyssanakirjassa
noin 8 000 verbistä vain parin sadan yhteydessäoli
osoitettavissayhdysverbi;muut olivat "ilmaisuverbejä"ja partikkeliverbejä.
Viron kielen käsikirjan (EKK 2000: 308) mukaan yhdysverbissä
ovat perusosaja määriteosakiinteässäyhteydessätoisiinsaja määriteosaon muuttumattomana perusosanedellä kaikissa taivutusmuodoissa;esimerkiksi verbin
alahintama 'aliarvostaa' määriteosaala- pysyy muuttumattomanaseuraavissa
muodoissa:verbin 3.infinitiivi alahinlama'aliarvostamaan',
yksikön 3. persoona
alahindab '(hän) aliarvostaa',verbin f . infinitiivi alahinnata 'aliarvostaa'ja
verbin passiivinperfekti alahinnatud' aliarvostettu'.
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Nomini + verbi

Aineistossaniesiintyvät yhdysverbit miendkoolitama 'täydennyskouluttaa',rullui,sutama'rullaluisteila',lohesurfama'purjelautailla'ja siigavpuhastama'syväpuhdistaa',joiden määriteosana
on nornini.

Loogilisenajärgneb valik: kas lappidaauku end tciiendkoolitades
vöi
omandada(teine) körgharidusvöi hoopis magistrikraad.(Eesti Naine s. 29)
'Loogiseltatuntuu valinta:täydennyskoulutus
tai toinen korkeakoulututkinto tai ehkämaisteriooinnot.'
Määriteosanavoi olla nominatiivimuotoinensubstantiivi,kuten sanoissatciiend'täydennys-',rull-'rulla-' ja lohe-'lohikäärme-',tai nominatiivimuotoinen
adjektiivi, esimerkiksimääriteosassa
szigcv-'syvä-'. Tällaisetnominatiivistensubstantiivialkuisten ja verbien yhdistymisetovat viron kieliopin (EKG 1995: 425) mujoissa määritteenäon
kaan yleistymässäviron nykykielessä,varsinkintapauksissa,
adjektiivivartalo.Tällaiset yhdysverbit ovat kielioppisäännöistäpoikkeavia siitä
syystä,ettäniissäyhdysverbinosat,määrite-ja perusosa,
eivät ilmaisekeskinäisiä
joissa versyntaktisiasuhteita.Viron kieliopin periaatteidenmukaantapauksissa,
billä ilmaistua toimintaa täytyisi luonnehtiajonkin ominaisuudenkautta, tämä
tehdäänadjektiivin taivutusrnuodonavulla, esimerkiksi siis silgavoltpuhastanta,
vr1.aineistoniyhdysverbi stigavpuhastama' syväpuhdistaa'.

GarnierPure- isekuumenev3 min. näomasksavija kurgiekstraktiga
silgavpuhastabnahakuni 7 päevaks.(Anne s.123)
'Garnier Pure
lämpenevä 3 minuutin savi- ja kurkkuihoa 7 päivänajaksi.'
uutekasvonaamio
syväpuhdistaa
Viron kielen kielioppikirjan mukaan (EKG 1995: 425) poikkeavastion muodostettu myös esimerkiksiaineistoniyhdysverbirulluisutama'rullaluistella'.Viron
kielen syntaksinperuspiirteitäon, että verbi ja sen osatovat keskenäänsidoksissa,
esinrerkiksil ennukigasöitnta (komitatiivnevormistus)'matkustaalentokoneella
(komitatiivinenmuoto)'. Aineistoniuudissanassa
rullui,\utama'rullaluistella'tällainen osienvälinensidoksisuuspuuttuu. Tämäntyyppisetyhdysverbit lienevätkin
analogiajohdoksiayhdysdeverbaaleista,
esimerkiksirulluisutamine ----,rulluisutama.
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Mötle, kui sageli söidad ning kas rulluisutad treenimiseksvöi lihtsaltlöbu pärast.(TervisPlusss. l0)
'Mieti, kuinka usein luisteletja treenaatkovai luisteletharrastusmielessä.'
Aineistoni yhdysverbineelpakkima'esipakata'määriteosaon pääosanmerkitystä
tarkentavaprefiksin tapainenmuuttumatonsanaeel- 'esi-' .

Osta vaid viilutamata. riivirnata j a eelpakkimatatoiduaineid.
(EestiNaines.77)
ja esipakkaamat' Osta pelkästäänviipaloimattomia,raastamattomia
tomia elintarvikkeita.'
ja muun
Tämä määriteosaon suosittuviron kielenyhdyssanojen
muodostuksessa,
muassaviron kielen sanakirja(EKS 1999:115)antaarllnsaanjoukon yhdyssanoja, kuten yhdyssubstantiiviteelleping 'esisopimus'ja eelroog 'alkupalat' sekä
yhdysverbiteelregistreerima'ilmoittautuaetukäteen'ja eeltt;otlema'esikäsitellä'.

2.4. Sanaliitot

N. Remmelin(1968: 142) nukaan sanaliittoon kahdentai useammansananmerkityksellinenkokonaisuus.
Kuten yhdyssanassa
myös sanaliitossa
on päämerkitystä kantavaperlrsosasekäsitä täydentävä(t)määriteosa(t).Sanaliitotvoidaan jakaa
senosienmukaankaksi-,kolme-,neljä-tai viisiosaisiinsanaliittoihin.Ne voidaan
myös jakaasen mukaan.missä suhteessasanaliitonmääriteosatovat pääsanaansa.
Sanaliitonpääsanavoi olla substantiivi,adjektiivi,verbi tai adverbi.Aineistossani
esiintyyneljä kaksiosaista
sekäkolme kolmiosaistasanaliittoa.Kaksiosaisiasanaliittoja ovat uudissanatrasestumisvastased
pillid'ehkäisypillerit', elukestevöpe
'elinikäinenoppiminen',ennastjuhtivöppija'itseohjautuvaopiskelija'ja takjakinnisegaptiksmcihkmed'tanakiinnitteincnhousuvaippa'.Kolmiosaisiasanaliittoja ovat erakorralisemeditsiini öde' ensihoitaja',avalike suhetejuht'PR-henkilö'
ja p c)rast-pcii kest-kr een' aurinkovoide(auringonotonj älkeinen)'.
pillid'ehkäisypillerit', elukestev
Sanaliittojenrasestumisvaslased
öpe 'ehnrkäinenoppiminen'ja ennastjuhtivöltpija 'itseohjautuvaopiskelija' mddriteosinaolevia yhdyssanojarasestumisvastane
'ehkäisy',elukestev'elinikäinen'
ja ennastjuhtiv'itseohjautuva'olen käsitellyt osassayhdysadjektiivit.Näiden sa-
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naliittojen perusosanaon substantiivi. Sanaliitto takjakinnis'egaptiksmrihknted
'tarrakiinnitteinenhousuvaippa'koostuu perusosanaolevastayhdyssanasubstantiivista piiksmcihkmed'housuvaippa'ja määriteosanaolevastayhdyssanastatakjakinnis 'tarrakiinnitys',joka on sanaliitonmääritteenäyksikön komitatiivimuotoinen takiakinnisega(suomenkielessäadjektiivimuotoinenmääritesanaliitossa'tarrakiinnitteinenhousuvaippa').Viron kielessäkomitatiivia kaytetäanlaaja-alaisesti
ja erilaisissakieliopillisissatehtävissä.Aineistonisanaliitossa
komitatiivimuotoinen nrääriteosatakjakinnisegailmaiseekuuluvuuttaja täydentääperusosaapilksmcihknted'housuvaippa'.
Myös sanaliitonmääriteosatakjakinni.s'tarrakiinnitys'
on uudissana,ja senmääriteosantakja (< takjas)merkitys on 'takiainen'.

Need on tänapäevased
takjakinnisegapilksmdhkmed,mille sissekäib
vahetatavpuuvillfliisistsisu.(Anne s.37)
'Nämä ovat nykypäiväisiä tarrakiinnitteisiähousuvaippoja,joihin
kuuluu myös vaihdettava puuvillaflii sikemos.'
Komitatiivin -ga pääteon kehittynyt 1600-luvullaitsenäisenäesiintyneestäkaassanasta.Remeksenmukaan (1983: 62) on alkuaanollut kyseessäsanankansa latiivimuoto *kansak.Komitatiivi on viron kielen nuorin sijamuoto.Viron -ga päätteellä on itämerensuomalaisista
kielistä vastine vadassa(-kA), liivissä (-fts) ja
SuomenKymenlaaksonmurteessa.esim. talotlka.
Sanaliitoterakorralisemeditsiini öde ja avalike suhetejuht ovat uusia ammattinimikkeitä.Sanaliittoaerakorralise meditsiini öde vastaavasuomenkielinen ammattinimikeon 'ensihoitaja'.joka työskenteleevalvonta- tai tehoosastolla[virossaerakorralisemeditsiiniosakonfl tai ensiavussafvirossakiirabil.
Viron kielessäovatjo aikaisemminolleet käytössäsekäyhdyssanameditsiiniötle
'sairaanhoitaja'että sen lyhennemuotomedöde,joka on käännöslainavenäjän
kielestä( ven. MeÄcecrpa.Määriteosa erakorraline 'eÅkoinen' antaauudenuuden
käsitteen.
Erakorualisemeditsiini öena näebnaine olukordi, mis tavainimesele
öövastavadtunduvad.(Anne s. 34)
'Ensihoitajana nainen näkee tilanteita, jotka tavallisille ihmisille
näyttävätpelottavilta.'
Myös sanaliittoavalike suhetejuht, suornessaPR-henkitö(PR : Public Relations
'jirlkiset suhteet')ja englanninkielessäHead o/ Public Relations,on uusi ammat-
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tinimike. SuomenkielisennettitietosanakirjanWikipedian (Wikipedia 2007) mukaankirjainlyhennePR on englanninkielestä< engl.public relationsja se tarkoittaa suhdetoimintaa,yrityksen tai järjestön suhteidenhankintaaja ylläpitoa sekä
mainostusta.Myös vironkielinenVikipeedia selittääkäsitteenavalikud ^yuhted
tulevan englanninkielisistä
sanoistapublic relations.lyhenteenäPR (Vikipeedia
2007). Viron kielessä ovat lisäksi käytössä myös yhdyssanatavalikkussuhted.
tildsussuhtedja suhtekorraldus. Viron kielen sanakirja(EKS 1999: 84) suosittelee sanaliitonavalike suhetetilalle yhdyssanaasuhtekorraldus;ehdotettuon myös
sanoja suhtekorraldusosakond(PR-osakond,avolike suhete osakonfi eli 'PRosasto'ja suhtekorraldaia.
Äkki on mängusabikaasaMarioni käsi. kes töötab sanlasteatrisjuba
kaheteistktimnendat
aastat,praeguavalikesuhetejuhina? (Anne s.8)
'Ehkä pelissäon myös mukanapuoliso Marion, joka on samassateatterissa työskemrellyt yksitoista vuotta, nykyään teatterin PRhenkilönä?'
Sanaliitonp tirasl-pdikesl-kreemmerkitys on 'auringonotonj älkeinen
voide, aurinkovoide'.Sanaliittoalkaa suhdesanalla
pr)rast'jälkeen',joka on järjestynyt partitiivin kera, kuten suurin osa viron prepositioista.Remeksenmukaan
(1983: 165) tällaistenrakenteideneli post- ja prepositioiden.ns. suhdesanojen,
käyttö viron kielessäperustuuuseissatapauksissalähinnäsaksankielen vaikutukseenja suositeltavampaa
olisi huolitellussakielessäkäyttää suhdesanailmauksen
sijastasijamuotoa.Kielioppisääntöjen
mukaista(Remes1983: 168) on aineistoni
sanaliitossasananpcirasl käyttö partitiivin kera temporaalisesti,siispcirastpciikest
'auringonjälkeen'. Sanaliitonperusosaon substantiivikreem'voide'. Arvoituksellista on sanaliiton yhdistäminenyhdysmerkeillä,sillä sanaliiton osat kirjoitetaanviron kielessäerikseen.ilman vhdvsmerkinlisäämistä.

Otstarbekason kasutadapcirast-pciikest-kreeme,
mis vötavad kohe
- -. (Kaalujälgijad s. 44)
mahanahapunetuse
'Hyvää olisi käyttääauringonotonjälkeisiä voiteita,jotka poistavat
ihon punoituksen- -,'
Viron kielessäon aikaisemminollut käyössä myös kaksiosaisetsanahitotpaikesejcirgne kreem' aurinkovoide'j a pdevitusjcirgne h"eem'auringonotonjälkeinen
voide',joiden määriteosalovatpciike'aurinko'ja pcievitus'auringonotto'.Aineis-

a-
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toni sanaliittopcirast-pciikest-lcreem
näyttääolevankäännöslainaenglanninkielen
sanaliitosta'after sunlotion'.
3. JOHTAMINEN
Johtamineneli derivaatioon viron kielessäsanojen
yhdistämisenrinnalla toinen
yleinen uusiensanojenmuodostuskeino.Johtaminen
tarkoittaauuden sanan,''uodostanristajohtimen eli sanavaftaloonliittyvän kieliaineksen
avulla. yksittäinen
johdin muodostaayleensäyhden tietyn
sanaluokansanoja,esim. substantiivinjohtimet ja adjektiivinjohtimet
tuottavatsubstantiiveja jaadjektiiveja,jorkin johtimet
näitä rnolernpiakin,verbinjohtimettuottavatverbejäja

adverbinjohtimetadverbeja' viron kielen johtimet ovat enimmäkseen
suffiksejaeli ne liitetäan kantasanan
loppuun' Huno Rätsepinmukaan(2002:185) viron
kirjakielessäkäytössäon yli
100 erityyppistäjohdinta. Ainoa prefiksi eli kantasanan
eteenliitettäväjohdin on
ebQ-'Johtimellaon selväominaismerkitys
ja se lisääjotakin kantasanansa
merkitykseen'Johtamallasaatuuusi sana,johdos, voi olla myös
leksikaalistunut,jolloin
vartalonja johtimen suhteeteivät ole semanttisesti
läpinäkyviä,kuten esirnerkiksi
johdoksess
a majandus,talous..
Johtamistakeinonarikastuttaaviron kieltä uusilla sanoilla
käyttivät
-io 1800-luvunvirolaisetkielimiehet.Esimerkiksilääkärija kirjailija F. R. Kreutzwald johti -ik-johtimella nykyisinkin käy'tössäolevat
lääketieteentennit pötetik
'tulehdus' ja palavik 'kuume'. Kirjailija c.
R. Jakobsonjohti _zs_johtimella
biologiantermit ollus'materia'
[käytössämyös nykyvirossal

ia avau,s,avautuma,.
K. A. Hermann johti -zs-johtimella kielioppitermit
arus ,subjekti,, uterus
[nykyvirossaöeldis]'predikaatti',{tin,nts'yksikkö'ja mitmus,,monikko,.Eniten
on viron kieltäjohtamallarikastuttanut1900-luvunkielimies
J. V. Veski,joka on
luonut runsaastiuutta erikoisalojensanastoa.Veski
lisäsi esimerkiksi seuraavien
jolrtimien produktiivisuutta:-mu (elatnu,asuintalo,)
,viivoitin,), _a,
, -el Qoonel
(meelas'imarteleva'),-m (kivim'kivilaji'), -ti (iahuti
Jäähdytin'). _istu(haavistu
'haavisto'). -kond (keskkond'ympäristö'),
-e ; -me (vööde Juova, : vöötmed
iuovat') ja -la (haigla 'sairaala')(Kull2000: l8l). Aineistossaniesiintyy
62
muodostettua
.johtamalla
uudissanaa.
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3.L Substantiivijohtimet
johtimet-mine,-usja -is
3.1.1.Teonnimien

Tämän ryhmän johtimien avulla saadaanjohdoksia verbeistä,eli ne ovat deverbaaleja. mine-johdin on produktiivinen ia sen avulla voidaan muodostaamistä
tahansaverbistätoimintaailmaisevianorninejaeli teonnimiä(EKK 2000: 310).
chattimine'keskusteluinternetissä',peaJohdin esiintyy aineistoniuudissanoissa
ja soolerullimine'roll-on' ja 'deodorantinkäyttö', eripakkumine'ertkoistarjous'
duspakkumine'alenws, tarjous'. Aineistoni johdoksen chattimine kantasanaon
englanninkielen suoralaina chat 'keskustellainternetissä',johon on liitetty johdin -mine.

Ja chattimisekirge rahuldabta telefonisöige mitmesajakrooni eest
kuus- -. (EestiNaine s. 17)
'Ja chattailunjanon hän sammuttaapuhelimessamonella sadalla
- -.'
kruunullakuukaudessa
Vironkielisillä nettisivuilla käydäänkeskustelujatämän englanninkielisenverbin
ja korvaamisestavironkieliselläverbillä lobama. Vilon
chattima poistamisesta
kielen sanakirjassa(EKS 1999: 415) verbin ktbama merkitys on 'lobisema, loba
ajama' eli 'rupatella' ja se on samamerkityksinenenglanninkielisenverbin chattimakanssa.

Seega:ei mingit chattimi.st(röve anglikanism,go away!) enam,
edaspidilobamel (Travels2007)
'Eli ei enäätsättäilyä(hirveä anglismi, go away!), vastedesrupatellaan!
kantasanoinaovat
Johdosten peolerullimine, eripakkumineja sooduspakkutnine
verbit rullima 'rullata' ja pakkuma 'tarjota' ja rnääritteinäovat adverbi pealetarjous-'.
'päälle-',taipumatonsanaeri-'erikois-' ja adjektiivr soodus-'alennus-,
Viron kielessäverbin pakkumajohdospakkurnineon alun perin tarkoittanut 'tarjoilua'. Määriteosaeri- anraatälle johdokselle uuden merkityksen eripakkttmine
eli 'erikoistarjous'ja määriteosasoodus- uuden merkityksen 'alennushinta,tarjoushinta'.
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Suveeripakkumine650 kr tavahind930 kr. (Kaalujälgijads. 23)
'Kesän erikoistarious650 kruunua.tavallinenhinta 930 kruunua.'
I-6 nädalakodukursussooduspakkurnine
495 kr
(Kaalujälgiiads. 23)
'1-6 viikon kotikurssitarjoushintaan
495kruunua.'
ja sillä on monia
-rrs-johdinon viron kielen tavallisimpiasubstantiivijohtimia,
merkityksiä.Se ilmaiseeesimerkiksitoimintaprosessin
lisäksi myös toiminnan
tulosta (Kasik 1996: 87). Johdin esiintyy aineistoni uudissanoissataaskasutus
'kierrätys' ja peitrasvasisaldus'piilorasvanosulls'. Jolitimella on muodostettu
verbikantaisiasubstantiiveja,ja johdin liittyy verbin konsonanttivartaloon,esimerkiksi kasut/a/ma> kasutus'käyttö' ja sisald/a/ma> sisaldus 'sisältö'. Yhja peitrasvasisaldusovat uusia käsitteita'kienätys'
dyssanajohdokset
taaskasutus
ja'piilorasvanosuus'.
Hulgaliselt kasulikku teavet: kr"rssaabtaa,;kasutusse
anda tarbetuks
muutunudkraami -. (EestiNaines.74)
'Runsaastihyödyllistä tietoa: mihin voi jättää kierrätykseentarkoitettuaitselleentarpeettomaksikäynyttätavaraa- *.'
Kaaiust mahavötmiseprogramm meestele.Annab teadmisi toidukohta- -. (Kaalujälgijads. 23)
arnetepeitrasvasi,salduse
'Painonpudotusohjehna
piilon-riehille.
Antaatietoaelintarvikkeiden
rasvanosuudesta- -.'
-is-johdin on -zs-johtimen etuvokaalinenvastine. Se esiintyy aineistoni sanassa
vanemahtivills' vanhempainkorvaus.
vanhempainraha'
.

Tehkerohkem lapsi, sestriik maksabvanemahtivitist
(EestiNaines. 9)
'Enernmän lapsia sillä valtio maksaa vanhempainrahaa[automainoksesta]'
Johtimen otti aikoinaanlaajasti käyttöön kielitieteilijä Veski toiminnan tuloksen
ilmaisemiseksi. Veski suositteli, että zs-johtimen sijasta olisi käytettävä rsjohdinta teon tulostamerkitsevissädeverbaaleissa
ja -us ilmaisisi pelkästääntekemistä(Remes1983:202).Näidenjohtimien ero ei nykyisin kuitenkaanole niin
johdonmukaista,ja -zs-johdinvoi tarkoittaasekätekemistäettä myös teon tulosta.
Rätsepinmukaan (2002: 315) sanahilvitus on JohannesAavikin suomestaviroon
lainaamasana (< sm. hyvilys).jonka Veski otti myöhemmin käyttöön juridisena
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'kompensaatio'.Nykyvirossatässämerkityksessä
terminämerkityksessä
on sana
(EKS 1999: 198-199)on mainittu iohdoksen
htivitis. Viron kielen sanakirjassa
htivitis (-is-johdin) merkitykseksi'kahjutasu,kompensatsioon'eli 'vahingonkorvaus, kompensaatio'ja johdoksenhiivitus (-zs-johdin)merkitykseksi'kahju tasumine,heakstegemine'
eli'vahingon korvaaminen,kompensointi'.

3.1.2.Tekijännimijohtimet
-ja, -lane,-line, -(V)r ja-ke

joka ilmaiseetekijää sen
-ja on viron kielessäproduktiivinendeverbaalijohdin,
yleisessä merkityksessä.Aineistossani esiintyvät esimerkiksi seuraavattekijää
ilrnaisevatuudissanat:individuaalnöustaja'henkilökohtainenneuvonantaj
a', pciikesenautleja'auringostanautija',rulluisutaja'rullaluistel4a',kokkaja'kokkaaja',
meikija 'meikkaaja', treenija 'treenaaja',kaalulangetaia'painonpudottaja'
, kaalujcilgija 'painonvartija'ja vriikeettevötja'yksityisyrittäjä,pienyrittäjä'. Näissäjohdoksissatekijä on elollinen,erikoistapauksena
maaletooja'maahantuoja'.

ja
Layla Edward (a1) ja TeresaEgana (42) on hingamisterapeudid
individuaalnöustajad- -. (Anne s.104)
'Layla Edward @1) ja TeresaEgana (42) ovat hengitysterapeutteja
ja henkilökohtaisia
- -.'
neuvonantajia
Päevitunudpr)ikesenautlejadvöivad endaleka natuke edevustlubada - -. (TervisPlusss. 67)
'Ruskettuneetaurinkonauttiiatvoivat itselleensuodahieman turhamaisuutta- -.'
Näiteks "Stiilipeo" vötetel edutati meikiiat mänginud ttitarlaps
modelliks.(Anne s.98)
'Esimerkiksi "Stiilipeon" kuvauksissa meikkaajaa näytellyt tyttö
pääsimalliksi.'
Kas ksalulangetajadvajavaderijalatseid?(Kaalujälgijads.3I )
'Tarvitsevatkopainonpudottaiaterikoisjalkineita?'
Tekijä on elotonja johdos on tuotteennimi sanoissakehakoorija'vartalonkuorinta-aine', triikija 'hiusten suoristuslaite',ndopiserdaja 'kasvojen kostutin', pulsintöötjcr'sykemittari', WC-vcirskendaia'WC-raikaslin',
kehajahntaja'vartalon
viilentäjä'ja ptiikeseturvaja'auringonsuojatuote'.
Viron kielen käsikirjan(EKK
2000: 324) suositustenmukaan.ia-johdinta tulisi esimerkiksi erikoisalojen ter-
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minologiassakäyttää elollista tekijää ilmaistaessa.Välineennimijohtiminaolisi
käytettävä muita johtimia. esimerkiksi -i-johdinta, siis WC-vcirskendi,ei WCvcirskendaia' WC-raikastin'. Nykyviron yleiskielessä r aja on horjuva ja -j a -johdin
voi viitatasekaelolliseentekiiäänettävälineeseen.

Green Tea sari täieneslöhna viiendal siinnipäevalkolme uue kehajahutajaga. (Tervis Plusss. 44)
'Green Tea sarjaantuli sen viidentenäsyntymäpäivänäkolme uutta
varlalonviilentäiää.'
Päikeseturvajad,
tööle! (TervisPlusss.66)
' Auringonsuojat, hommiin!'
Parimad suvetootedon kerged emulsioonkreemid,silmageelid,
j ahutavad-värskendavad
näopiserdaiad - -. (Kaalujälgij ad s.43)
'Parhaimpia kesätuotteita ovat kevyet nestemäiset voiteet, silviilentävätja raikastavatkasvojen
mänympärysgeelit,
-.'
kostuttaiat
-lane on viron kielen yleisempiäyksilöäilmaiseviajohtimia ja se ilmaiseehenkilön jonkin tunnuksen,ominaisuudentai suhteenperusteella.Johdin on produktiivinen varsinkin ihmisennimityksissä;esimerkiksimonet henkilöä rlmaisevatlanejohdokset tarkoittavat kuuluvuutta kantasananosoittamaanpaikkaan, kansaan,
heimoon tai muuhun yhteisöön(tallinlane'tallinnalainen')(Rernes1983: 187).
söltlanehenkilonulkoiseentunnukseen.
lane-johdinviittaa aineistonijohdoksessa
v artalosöIt-,
Sanankantasanana
on verbin sö| tuma'riippua' konsonanttipäätteinen
johon johdin -lane on liittynyt. Johdossöltlanetarkoittaajostakinnautintoaineesta
riippuvaistahenkilöä. Käsittelen sanaatarkemmin kappaleessaVanhat sanatuudessamerkityksessä.
Jine-johdinilmaiseehenkilönjonkin väliaikaisentunnuksentai ominaisuudenperusteella. -line-johtimen avulla johdetaan sekä substantiivejaettä
adjektiiveja.Produktiivistaon adjektiivienjohtarninen,substantiivejaon huomattavastivähemmän.Aineistossaniesiintyy substantiivijohdosvarateismeline,jonka
nrerkitys on 'varhaisteini'. Sanateismeline'teinil on mainittu uudissananaviron
(VUS 1989:64)ja se tarkoittaa'11(13)-19-vuotiasta
lasta
kielen uudissanastossa
tai nuorukaista(substantiivi)'sekä'l l(13)-19-vuotiasta(adjektiivi)'.Sanakirjassa
esiintyvätmyös muodotteismed,teisnteteeli 'ikä 11(13)-19vuotta' sekäteisme-
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lisus eli'teini-ikä'. Aineistoni uudissanavarateismelineheneekäämröslainasuomen kielen sanastavarhaisteini.
Tiiiikad vöivad tekkida igas vanuses.Köige sagedaminion nendega
(Tervis Plusss. 32)
hädasvarateismelised.
'Känsät voivat ilmestyä kaikenikäisille.Useimmitenniitä esiintyy
varhaisteineillä.'
-line ja -lane-johtimienmerkityksetovat joissakin tapauksissahyvin samankaltaisia. Remeksenmukaan(1983: 188)johtimien ero ilmeneesiinä,että -lane-johdin
viittaa henkilön johonkin pysyvään tunnukseentai ominaisuuteen;esirnerkiksi
johdos soomlane'suomalainen'viittaa kansaan,toimeenviittaajohdos teadlune
'tiedenries'ja uskontoonluterlane'luterilainen'.-line-johdinviittaa väliaikaisuuliteen, esimerkiksijohclostiilriline 'vuokralainen',ja johtimella muodostetaan
nimityksiä(rinnallavoi olla myös re-johdos),
säksijonkin venan rahayksikköjen
esimerkiksi marga(li)ne 'markanraha'ja euro(li)ne 'euron kolikko'.

-line- ia -

esimerlane-johttmiaon hyödynnetty rnyös luonnontieteidenerikoissanastossa,
kiksi -lane-johtimetilmaisevateläintieteentermistössäheimoa (kass --, kaslctsed
'kissaeläimet')ja -line-johtimet lahkoa tai alalahkoa(madu ----,maolised 'käärmeet')(Remes
I 983: 190).
-(T)r-johdin voi liittyä sekä nomineihin että verbeihinja kantasana
on aina vahvassaasteessa.Aineistossaniesiintyvät -(V)r-johdoksetvereröhu-ja
ja sykemittari', nteikar'meikkaaja', blender'juomien
pulsimööttlr'verenpaineenesiintyyaineistostressinaiheuttaja'.-zzr-johdin
sekoitin'ja stressor'stressitekijä,
ja sykemittari'.Johdinon
ni yhdyssanassa
vereröhu-ja pulsimöötur'verenpainetehtävänäoli ilKasikin mukaan(1996: 110) hyvin vanha,ja sen alkuperäisenä
nraistatekijää sen ammatin tai toiminnan kautta, esimerkiksi kangur 'kutoja' .ja
juuksur 'kampaaja,pafiuri'. Viime vuosisadanalkupuoleltalähtienjohdinta on
alettukäyttäämyös teon välineenjohtirnena,esimerkiksijohdoksissavedur'veturi' ja pidur 'jarru'. Aineistoni uudissanavereröhu-ja pulsirnöötnr 'verenpaine-ja
sykemittari' on tuotteennimi.
Vereröhuaparaat
randmeltmöötmiseks
Täisautomaatnekompaktne vereröhu- ja pulsimöötur, mrllel viimaseidtulemusisalvestavmälu. (TervisPlusss.55)
'Verenpainemittariranteeltamittaamiseksi.Täysautomaattinen
komjoka
ja
pakti verenpaine- sykemittari.
tallentaa viimeksi mitatut
tulokset.'

Åa

-ar-johtimella on johdettu aineistossaniesiintyväuudissanameikar'meikkitaiteilija, meikkaaja'.Johdin on aikaisemminRemmelinmukaan(1968: 304) antanut
sanoille pejoratiivisenvivahteen, esimerkiksi johdokset .joomar 'juoppo' ja
mörvar 'murhaaja'.Nykyvirossa-ar-johdoksetovat uusia englanninja suomen
kielen lainasanojatai suomen kielen mallin mukaan muodostettujajohdoksia
ja se on tullut
(EKK 2000:3 16).Aineistonijohdos meikaron uusi ammattinimike,
aikaisemmankauneudenhoitoalan
ammattinimikkeenkosmeetik'kosmetologi'
rinnalle.
toonides
Meikar Reet Härmat: "DelikaatsetesbeeZikates-pruunides
on alatimidagiluksuslikku".(Anne s.63)
'MeikkitaiteilijaReetHärmat:beigenja ruskeanhienovaraisissa
sävyissäon ainajotakin luksusta.'
-er-johtimellaon muodostettuvälineennimiblender'astiajuomien sekoitustavaron englanninkielen lainasanablend,jokatarkoittaaesimerten'. Sanankantasana
kiksi'teen-, kahvin-tai tupakansekoitusta'.

Pane mahl ja köik i.ilejäänudkomponendid koos jääkuubikutega
*-. (TervisPlusss.43)
blenderisse
'Kaada mehuja kaikki muut aineetjääkuutioineen
juomaskoittimeen- -.'
stressor 'stressiteJohdin -or vlittaa kantasananolotilaan aineistoniuudissanassa
on englanninkielen lainasana< engl. stress
kijä, stressinailieuttaja'.Kantasanarla
'stressi'.

pidama kiiret elutempotOleme harjunud peamisteksstre,ssoritek,s
-. (TervisPlusss. 56)
'Olemme tottuneetpitämäänstressinpääaiheuttajinanopeaa
elämäntahtia- -.'
Tekijännimijohdin-ke on nykyviron kirjakielen ainoaproduktiivinendeminutiiveja eli vähennyssanoja
muodostavaiohdin(Remes1983: 185).Kun puhutaanesineistä,johdin ilmaiseeniiden kokoa ja pienuutta.Kun kyseessäovat eloolliset
olennot, johdin ilmaisee subjektiivistaja myös hellittelevääsuhtautumrsta.-kejohdin viittaa tuotteen kokoon aineistoni sanassariisileivake 'riisikakku'. ja se
riisileivake < -leib : -leiva- + -ke.
liittvv heikkoasteiseen
sanavartaloon.
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150g topsdieetjogurtitja2 riisileivakesl(TervisPlusss. 46)
ja2 riisikakkua.'
'150 gr dieettijogurttia
3.1.3.Välinettäilmaisevaiohdin -ifr

-ift-johtimella muodostetaansubstantiiveja tavallisesti substantiiveista,mutta
ja verbeistä(Remes1983: 179).Aineistossaniesiintyvätseumyös adjektiiveista
raavatesinettätai välinettäilmaisevatsubstantiivijohdokset:
rullik'rullaluistimen
rulla', kuulotsik'roll-on',möödik'mittari' ja naidik'näy.ttö'.-ik on viron kielessä
johdin.
pr oduktiivinen

ja eraldimansetist- -.
Käsivarrenöödikudkoosnevadnäidikuosast
(TervisPlusss. 54)
'Käsivarsimittareissa
on näyttöja erillinenranneke- -.'
Erurekui töttad poodi mlluiske ostma,annaendalearu, kui kogenud
oled: kas on varemrullikutega pikki vahemaidläbi liueldud - -.
(TervisPlusss. 10)
'Ennen kuin kiirehdit kauppaanostamaanluistimia, ajattele,kuinka
paljon sinulla on kokemusta:oletko luistimilla luistellut pitkiä matkoja - -.'
3.2.AdjektiivinjohtimeL
-lik ja -ne

Adjektiivinjohtimiaesiintyy viron kielessäsuhteellisenvähän,ja niistä ainakin
puolet on epäproduktiivisia.
Suurin osa viron kielen adjektiiveistaon johdoksia,
'lapsellinen'.-line,
mikäjohtuukolmenjohtimen,
-lik,esimerkiksijohdoslapselik
esimerkiksijohdos triibuline'raidallinen',ja -ne, esimerkiksijohdos kuldne 'kulNäistäjohtimistaon -ne-johdinkaikkeinproduktiivitainen',produktiivisuudesta.
sin nykyviron adjektiivinjohdin.Suurin osa viron adjektiiveistaon näiden kolmen
johtimen avullajohdettuja (Kasik 1996 132).Adjektiivisanojenjoukossa on runja viron kielen
saasti myös johdoksia, jotka muodostuvatvierassanavartalosta
kaksi,-neomaperäisestä
adjektiivijohtimesta.
Tällaisiajohdoksiaon aineistossani
johtimella johdetut adjektiivit eksklusiivne'erikoinen,ainutlaatuinen'
ja rfiiinne
'rutiininomainen'. Näiden johdostenvierassanavarlalot
ovat englamin kielestä
lainautuneetsanateksklusiiv< engl. exclus'ive'hieno, yksinomainen'ja rutiin <
routine 'tavanomaisuus,rutiinl'. -ne-johtimellaon muodostettumyös aineistoni
uudissananöukaaegne'neuvostoaikainen'.
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-lik on viron kielen yleisimpiä adjektiivinjolrtimia(Remes 1983:
208).ja se esiintyyaineistonisanassakasmoslik'kaamosmainen'.
Johdinilmaisee
kaltaistmtta. Kantasananaon substantiivikaomos'kaamos',joka tarkoittaapimeja
ää syys-ja talviaikaa.Sanakaamoson viron kielessäesiintynytjo aikaisernmin,
(Soome-eesti
se esiintyyesimerkiksisuomalais-virolaisessa
sanakirjassa
sönaraamat 1986: 133).Uusi on -lik-johtimellaiohdettuadjektiivi kaamoslik,jokaesiintyy esimerkiksiseuraavassa
lauseessa:
Kur kaamosliftpimedus mässibendassekogu linna, tuleb otsida sisemisttuld inimestest,asjadestja nähtustest.(Anne s.8)
'Kun kaamosmainenpimeys valtaakoko kaupungin,on sisäistätulta
etsittäväihmisistä.asioistaia ilmiöistä.'
3.3. Adverbinjohdin-rsi

Adverbit ovat rakenteeltaanhyvin kirjava sanaluokka(Kasik 1996: 166). Näiden
joukossaesiintyy paljon sanoja,joissa ei voida erottaamuita morfologisiaosia
paitsi kanta, kuten sanoissakohe 'heti' ja otse 'suoraan'.Produktiivisiaadverbinjohtimia on nykyvirossavähän,esimerkiksijohtimet -/l (selvästiyleisempikuin
suomentavallisemmanadverbinjohtimenvastine -sli (Remes 1983: 232)) ja -sti,
joiden tehtävänäon ainoastaanmuuttaasanaluokkaa,esimerkiksijohtaa adjektiivista adverbi,mikäli tämä on syntaktisestitarpeen:kiire jooks 'nopeajuoksu' >
iookseb kiiresti 'juoksee nopeasti'. Epäproduktiivisiaovat johtimet -vil(e), esimerkiksi sanassarirevil(e) 'levottomaksi', -stikhLl,esimerkiksi sanassalahestikku
ja -/si, esimerkiksisanassa
'lähekkäin'.-/di, esimerkiksisanassapooleldi'osittain'
meritsi'meritse'.Aineistossani
esiintyy-rsi-johtimenavullajohdettu sananteilitsi
'sähköpostitse'.
Kielihistoriallisesti-rsi on ollut prolatiivin sijamuoto,mutta nykyään se lasketaankuuluvaksi johdinten ryhmään. Viron kielen /sl-johtiminen
adverbityyppi vastaa suomen itse-päätteistäprolatiivia ja vastaa kysymykseen
(Remes1983:238).
mitä kar"rtta.

Pärastmeilitsi maakuulamistsai meesneli arvestatavattööpakkumist
ja asi oligi otsustatud
(EestiNaine s. 19)
'Miehelle tuli sähköpostienlähettämisentuloksenaneljä varteenotettavaa ty ötarjoustaj a asiaoli päätetty.'

3.4. Verbinjohtimet-skle-ja-ta-, -da-

Yleisesti voidaan viron kielen verbinjohtimetjakaa kantasananrnerkitystämuuttaviksi tai merkitystämodifioiviksi johtimiksi. Modifioivia verbinjohtimiaovat
frekventatiiviset eli toistuvaa tekernistä ilmaisevat, esimerkiksi -skle-johdin
(möti,sklema'mietiskellä'), momentaaniseteli yhtäkkistä tekemistä ilmaisevat,
esimerkiksi -ata (-ahta) (kölksatama'kllahtaa', kilahtama 'kilahtaa'), sekä kontinuatiiviseteli jatkuvaa tekemistäilmaisevatjohdokset,esimerkiksi-i,se-johdin
(vöppuma'. vöbisema'järkkyä: vapista').Aineistossanion kolme uutta verbijohdosta,Iebasklema' lepäillä',mi kser dama' v alkata'j a r ulIitama' rullaluistella'.
-skle-johtimen produktiivisuus on nykyvirossa Kasikin mukaan
(Kasik 1996: 39) vähäinenja sen avulla muodostetaanfrekventatiivisiaeli toistuvaa jaksoittaistatekemistäilmaiseviaverbejä.Aineistossaniesiintyyverbijohdos
lebasklemu'lepäillä',joka on rnuodostettukantaverbinlebama'leveitä'ja -sklejohtimen avulla:leba-+ -skle--r-ma.
Kiviseinte vahel on pehmed diivanid, mis lausa kutsuvad lebasklema. (Annes. 109)
'Kiviseinien sisällä on muhkeat sohvat. iotka suorastaankutsuvat
löhöilemään.'
Verbijohdoksetrullitama'rullaltristella'ja mikserdama'vatkata'on muodostettuta(-da)-johtimella.Sen avulla muodostetaankausatiivisiaja faktiivisia verbijohdoksia.Johtimellaon kaksi muotoa:-ta- llittyy vokaaliin sekäsoinnittomaankonsonanttiin,-da- llittyy soinnilliseenkonsonanttiin.Johdin on yleisin viron kielen
verbinjohdin. Kun kantasananaon verbi, johdokset ovat kausatiivisiaeli aiheuttamistailmaisevia;kun kantasanaon nomini,iohdoksetovat faktiivisia eli ne ilmaisevat sellaiseksi tekemistä, mitä kantasanatarkoittaa. Remeksen mukaan
(1983: 226) myös kantasananrnerkitysvaikuttaajohdoksenmerkitystehtävään,
joka voi olla esimerkiksiinstrumentatiivinentai instruktiivinen.Instrumentatiivista eli kantasanantarkoitteellatoimimista ilmaiseeaineistoniverbiiohdosrullitama
'rullaluistella'.
Enne kui lähed uute uiskudegarullitctma, kontrolli mutrivötmega
tile, egarattadkusagiltlahti pole. (TervisPlusss. 11)
'Ennenkuin lähdetuusilla luistimilla luistelemaan.tarkista.että pvörät eivätole irti.'
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Johdoson deverbaalija kantaverbinä
on rullima'rullata', jonka merkityson 'rullata; kaulia'. Johdin -ta- on liittynyt kantaverbinvokaalivartaloon:rulli/ ma > rulli- + -7(t- * -ma. Aineistossaniesiintyy samassamerkityksessämyös uudissana
rulluisutama'rullaluistella',joka on muodostettuyhdistämällä(osaYhdysverbit).
-da-johdin esiintyy aineistoni verbijohdoksessamikserdamq' v atkata', joka on myös instrumentatiivinen.Kantasananaon nomini mil<ser'vatkain',
joka esiintyyuudissanana
viron kielenuudissanastossa
(VUS 1989:38). Aineistoni verbi mikserdamaon uudissana,sillä aikaisemminon käytetty muun muassa
ilmaisuamikserigavahustama'vatkata'.
jaoks vöiks kodujuustueelnevaltläbi söela
Moekatepidulauasegude
ja
suruda mikserdadaväheserasvarikkaröösa koorega - -. (Eesti
Naine s. 67)
juhlapöytäänkuuluu survoaraejuustosihdin läpi ja
'Trendikkääseen
vatkatatilkalla runsasrasvaista
kuohukermaa- -.'
3.5. Typistäminen

Eräs sananmuodostustapoja
on myös typistäminen,jossa pitkähkö sana, usein
yhdyssanatai vierasperäinensana,katkaistaansopivaltakohdin, tavallisestikaksitavuiseksisanaksi,esimerkiksiteleviisor> teler'televisio,TV'(Kasik 1996:796).
Vierassanojensanakirjassa(l 981) esiintyvät sanatteleviisor'TY -vastaanotin'ja
televisioon'televisio'.Sanateleviisoron typistynyt 1980-luvunloppupuolella,ja
(VUS
se esiintyy uudissananatypistemuodossateler viron kielen uudissanastossa
1989:65). Aineistossani
esiintyyuudissanatele, joka on muodostettutypistämälja senmerkityson 'televisiotyöpaikkana',esimerlä sanaatelevisioon'televisio',
krksi Taamb rcles 'työskenteleetelevisiossa'.Ainestossanion typistesanaatele
käyttämällämuodostettumyös yhdyssanatlelelemmik'TV-suosikki',teleuudised
' TV-uutiset'ia teIesalvestus' TV-nauhoitus'.
"Teie, Ene,oletemu telelemmik!"(EestiNaine s. l l)
' "TeoEne.oletteminun televisiosuosikkini!"
'
- - raadiostlahkumatapoleks Eneju iialgi jöudnud telesse.
(EestiNaines. 11)
'- - ellei Ene olisi lähtenytradiosta,hän ei olisi koskaanpäässyttelevisioon.'
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jaoks laenatud
"Käisin tilikooli ajal Tartu tänavateltelesalvestuse
(Eesti
- -.
miilitsavormistaksoviinakonfiskeerimas
Naine s. 12)
' "Kävin yliopistonaikanaerästäohjelmaavartenlainatussa
miliisin
univormussatakavarikoimassa
taksiviinaaTarton kaduilla - -." '
4. MURTEI]T UUSIEN SANOJEN LÄHTEENÄ

Myös murteetovat viron kielessäkauttaaikojen olleet uusiensanojenlähteenä.Jo
ensimmäisessävironkielisessäkirjassa, vuoden 1535 Wanradt-Koellin ksteki.smuk,sessa,
esitettiin vähäisiätietoja viron murteistaja kiinnitettiin huomiota siihen, että Viron eri osissapuhuttiin viron kieltä eri tavoin. Murteita alettiinjohdonmukaisestitutkia 180O-luvulta
lähtien.ja sen ajan kuuluisimmankielimiehen
Johann Wiedemanninvirolais-saksalainensanakirjasisälsijo huornattavanmäärän eteläviron murresanastoa.Wiedemannin sanakirjaakäytti terminologiatyössään1900-luvullamuun muassakielitieteilijäJohannesVeski,joka piti ensisijaisen tärkeänäkäyttää uusien sanoienlähteenäviron murteita.Hän lainasi esimerkiksi Hiidenmaanmurteestasananrutgiline,jonkarnerkitysoli 'kuokkavieras',ja
antoi sanalleeläintieteen
terminologianmerkityksen'loinen'.
Murresanoja esiintyy runsaastinykyviron kirj akielensanakirjoi ssaj a
erikoisalojensanastoissa,
sillä myös muut virolaisetkielitieteilijatovat korostaneet murteiden tärkeyttä viron kielen rikastuttamisessa.Sanakirjoissaesitetään
esimerkiksi pohjois- ja eteläviron murteella sanaparit,kuten koer (pohjois-viron
japeni (etelä-viron
rnurteella)
murteella)'koira'.Hennosten
mukaan(2002: 118)
murrepiirteitäei esiinny viron tieteellisissäteksteissä,mutta muuten on murresanojen käyttö hieman lisääntynyttämän päivän mediassasekä haastatteluissa
että
artikkeleissa.Vuoden 2002 sanakilpailunvoittaneidenuusienomaperäistensanojen joukossaesiintyyrnyösvanhamuffesanalöim'loimi'. Tästäsanastaon johtarnalla saatuvierassananintegratsioon; integraatio'korvaavatomasanatl öimimine
ja löiming. Sanailmaiseemetaforisesti,miten Euroopaneri osat sulautuvatkoko(löimuvad'integroituvat')samallatavallakutenmatonerilaisetloimet
naisuudeksi
muodostavatkeskenäänerivärisen,mutta yhtäläisenkokonaisuuden.
Viron kielessäerotetaankolme päämurretta:Koillis-Viron rannikja etekomurre,pohjoisviro,joka jakautuusaari-.länsi-,keski-ja itämurteeseen,
Viron kirjakieli peläviro.joka jakautuuViljandin. Tarlonja Vörun murteeseen.
rustuupääosinpohjoisvironmurteisiin,mutta siinäon myös etelävirolaisia
ainek-
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sia. Murteet ovat aina rikastuttaneetviron kirjakielta, ja innokkaimpia murteista
lainaajiaovat olleet virolaisetkirjailijat. EsimerkiksiNoor-Eesli-ryhmän(19051915)jäsenetkirjailijat Aavik, Ridalaja Tuglasovat käyttäneetsaartensekäeteläviron murresanoja.Hennostenmukaan (2002: 118) kirjailijat ovat käyttäneet
kotiseutumurteitaansekähakeneetmurresanojatietoisestiWiedemanniltaja myöhemmin Viron tärkeirnmältämurteentutkijaltaAndrus Saarestelta.Aineistossani
esiintyy kaksi murteista lainattua uutta sanaa,johdoksetjörmilt ja netilt. Sanan
jörm (iörne)merkitys on'viripill'

eli Juonittelija' eräissäsaartenja länsimurleis-

sa.Joissakinpitäjissäse tarkoittaa'tokkuraista'(uimane).

- - kooselus,kus kumbki jörmilt oma jonni ajab, on öhk pidevalt
paks.(Annes.27)
jossa kumpikin jääräpäisestipidättäytyy omissa
' - - parisuhteessa,
mielipiteissä.
on ilmapiiri tulehtunut.'
ja senmerSananett'kaunis,nätti' esiintyyrannikkomurteessaia
keskimurteessa
kitys on'nzitti'. Se esiintyy jo Wiedemanninvuoden 1893 isossavirolaisja sen saksankielinen
saksalaisessa
merkityson 'nett, hiibsch'. Aisanakirjassa,
rreistoni uudissanaj
ohdosnet il t tarkoittaa'nätisti' .

Kui Valdo juba kolmandatkorda kilkavale .IaanMarkuselelennukit
teeb,lausubnetilt diivanil istuv Kitty: "Nad on alati sellised- -. "
(Kaalujälgijad
s. 1l)
'Kun Valdo jo kolmatta kertaa lennättääkikattavaaJaan Markusta,
sohvallaistuvaKitty sanoonätisti:"He ovat ainatällaisia.- -. " '

5. VANHAT SANAT UUDESSA MERKITYKSESSA

Uusia sanojasaadaankieleenmyös antamallavanhoillejo kielessäolemassaoleville sanoille uusi merkitys. Merkitykset muuttuvat,kun yhteiskuntarnuuttuuja
meitä ympäröivä maailma muuttuu. Viron kielen käsikirjan mukaan (EKK 2000:
voi esimerkiksi olla merkityksen supistuminen,
507-508) merkitykserunuutos
kuten saksankielen lainasanassaktipsis 'keksi', jota viime vuosisadanalussaruvettiin käyttämäänmerkityksessä'leivonnaninen'ja nykymerkitys on supistunut
tarkoittamaan'keksiä'. Merkityksenmuutosvoi lisäksi olla merkityksenlaajentuminen; esimerkiksi suomenkielen lainasanahiiire tarkoitti alun perin 'rikettä tai
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estettä'.Nykyään sanallaon myös merkitys 'alarmi'. Sananmerkitys voi saada
myös paheksuvansävyn,kuten vuoden 1937neutraaliverbi cirima'tehdä kaupaa'
ja 1990-luvunalkupuolellahuonon sävyn 'keinotella,tehdäpisai 198O-luvulla
meää kauppaa (sahkerdada)'. Merkityksenmuutosvoi tapahtua myös toiseen
suuntaan,eli merkitys voi muuttua paremmaksi;esimerkiksi sanahelge tarkoitti
aikaisemmin'tukahduttavaakuumuutta', nykyään 'valoisaa.kirkasta'. Merkityksenmuutoksiaovat myös metaforat eli sananmerkitys perustuu rnielleyhtymiin.
Esimerkiksi sanankivikörb merkitys on tcinapcievauuslinn'nykypäivän uuskaupunki'. Sanankivikörb suorakäännöson 'kiviaavikko' eli sanakuvaa tämän päivän kaupunkia,jossa korkeatbetonikerrostalotovat tiheästivierekkäin.
Merkityksen laajentuminenon tapahtunutaineistonisanoissatriikima'stJortstaa',triikija 'suoristin'ja söltlane 'riippuvainen'. Verbi triikima 'silittää' on vanhalainasanakeskialasaksan
kielestä< stricken,ja senmerkityson'silittää vaatteita'. Tekijännimijohdostriikija tarkoittaahenkilöä,joka silittää vaatteita. Aineistossaniesiintyvä johdos triikija on teonnimijohdosja se on saanut
uudenmerkityksen.Se tarkoittaahiustensuoristuslaitetta.

Juuksed triikides sirgeks. Et rilisirgeid juukseid saada.peab neid
ekstrasirgestamaehktriikina (Anne s. 61).
'Hiukset silittämälläsuoriksi.Jotta saataisiinerikoisensuoratukka.
niitä tävtvv suoristaaeli silittää.'
Nii kuivadessej uustessekuumtöötluse alla (tr i i kij ad, ko olutajad)kui
(Anne s. 77).
ka löppviimistluseks.
'Sekä kuivaan tukkaan ennen kuumakäsittelyä(suoristajat,kihartimet) ettämyösviimeistelyyn.'
Sanantriikija rinnalla kodinkoneliikkeidenhintalaptrissaesiintyy nykyään myös
laitteennimityksenä sanaj uuste si r genda.itt.
Uuden rnerkityksenon saanutmyös aineistoni sanasöltlane 'jostahenkilö'. Viron kielessäkäytettiin aikaikin nautintoaineesta,
asiastariippr"rvainen
cira rippuma
semminmerkityksessä'riippua jostakin' saksankielen käännöslainaa
(< saks.abhcingen)ja sanottiinesimerkiksi:Need kaks ncihtustripuvad cira teineteisesteli 'Nämä kaksi ilmiötä ovat riippuvaisiatoisistaan'.Virolainenkielitieteilijä JohannesVeski vaihtoi tämän verbin ja otti käyttöön konkreettisessamerkityksessäolleenunohdetunsanansöltus,jonkaperusmerkitysoli 'silmukka'. Hän

5l
johti siitä verbin söltuma sekä edelleenjohdospesueensöltuvus 'riippuvuus'.
ja söltlane'riippuvainen'.
söltumatus'riippumattomuus'
mukaan (ÖS 197S)merkitys 'poolSanallasöltlane on oikeakielisyyssanakirjan
vaba sunnismainetalupoeg' eli 'talonpoika,joka on osittain sidoksissamaatilkkuunsa'. Viron kielen sanakirjassa(EKS 1999) sanalle on lisääntynyt merkitys
'söltuja' eli 'riippuvainen'. Sanan merkitys on maatilkkuunsasidoksissaolevan
talonpojan lisaksi laajentunut tarkoittarnaanmyös riippuvuutta muun muassa
ja ostamisesta.
pelaamisesta,
makeasta
huumausaineista,

Söltlasi raviva Wismari haigla psiihholoogi Milvi Igalaane sönul
töesti sagelikaalu soovistvastataiihiskonnaootustele.
langetatakse
(Kaalujälgijads.15)
' RiippuvaistenhoitosairaalanWi smarin psykologin Milvi I galaanen
sanoinusein laihdutetaannimenomaanhalustavastatayhteiskunnan
odotuksiin.'
Ajukahjustuse saanud Eesti söltlased lähevad Rootsi uurimisele.
(Mäekivi 2006)
'Aivovaurion saaneetvirolaiset huumeriippuvaisetviedäänRuotsiin
tutkimuksiin.'
öltlane.
shoppamise
vöi shokolaadi-s
Testi,kas oledtelekavaatamise,
2006)
Q.Jaisteleht
tai suklaastariippuvai'Testaa,oletko televisiosta,shoppaamisesta
nen.'

Merkitys laajentunutmyös aineistoniverbissätimmima'maustaa'.Sanaon laina
saksankielen verbistä< saks.stimmen.Sekäviron kielen sanakirjassa(EKS 1999)
(ÖS l97S) sananmerkitys on 'virittää, esiettä myös oikeakielisyyssanakirjassa
merkiksi virittää soitinta', kuten lauseessa:Tintmispilli hc)cildeeli 'viritti soittimen kuntoon'. Lisäksi silla on puhekielinenmerkitys 'juopotella', esimerkiksi
lauseessaMees tuli körtsist, ise parajalt timrnis (purius) eli 'Mies tuli kapakasta,
itse aika hiprakassa(hurnalassa).'Aineistossaniverbi esiintyy merkityksessä
'maustaa(sopivaksi)'.

Kui kasutadgrilliseguvaid maitsetimmimiseks,on see0 punkti.
(Kaalujälgijads.53)
'Jos käyät grillaussekoitustavain maustamiseen(maun säätämiseen),0 pistettä.'
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6. VANHAT SANAT UUDESSA KÄYTÖSSÄ

Aineistossanion myös joukko sellaisia sanoja.jotka rninulle ovat uusia, mutta
jotka ovat sanakirjalähteiden
mukaan osoittautuneetvanhahtaviksitai jo vanhentuneiksi sanoiksi.Neuvostoaikananiitä ei käytetty ollenkaantai niiden käyttö oli
hyvin rajallista. Tällaisia sanojaovat aineistossanidri, pciddima,möllima, vcirksgrtitineja kants.
tuba, öövctstav.
Sanallariri on merkitykset'business;myymälä,pieni liike' ja se on
vanha sana. Oikeakielisyyssanakirjanmukaan (ÖS 1975) sanan vanhentunut
merkitys on 'arki', ja sana on mainittu esimerkiksi yhdyssanassaciripciev
'arkipäivä'. Viron kielen sanakirjassa(EKS 1999) on merkitykset 'kauplemine,
äritegevus: tulu-,

kasumiettevöte v

-i.iritus; kauplus

v

selletaoline

teenindusettevöte'
eli 'kaupankäynti;voittoa tuottavayritys; kauppa,liike tai muu
vastaavantyyppinenpalveluyritys'. Neuvostoaikana sanalla ciri oli merkitys
'yrittäminen', mutta sana oli tyylisävyltään pejoratiivinen. Viron kielen
(VUS 1989) mainitaan sanastadri johdettu substantiivi cirikas,
uudissanastossa
jonka merkityson 'trokari', ja sanaesiintyyesimerkiksilauseessa"Viru" limber
tiirles rohkesti cirikaid eli 'Hotelli "Virun" ympärillä pyörii runsaastitrokareita'.
Nämä olivat tavallisestinuoriamiehiä,jotka tekivätpimeääkauppaaja vaihtoivat
pimeästi valuuttaa.Myös viron kielen sanakirja(EKS 1999)antaasanallecirikas
pejoratiivisen merkityksen. Viron itsenäistyttyävuonna I99l alettiin sanaaari
eli merkityksessä'pieni myymälä tai
käyttää sen vanhassaperusmerkityksessä
erikoisliike'. Tässä samassa merkityksessäsana esiintyy myös aineistoni
yhdyssanassa
erikoisliike'.
karusnaha-ja nahatiri'turkis-ja nahkatuotteiden
Karusnaha-ja nahaciriTallinnas.Tule uudistakevadkollektsiooni!
(EestiNaines. 6)
'Turkis- ja nahkatuotteiden
erikoisliike Tallinnassa.Tule tutnstumaankevätkokoelmaan!'
Vanha sana,jonka käyttö on viron kielessä lisääntynyt, on myös aineistossani
esiintyvä verbi pcicidima'päättyä'.Viron kielen sanakirjassa(EKS 1999) sanalla
on merkitys'tipnema,tipuks,haripunktiksolema'eli'huipentua', esimerkiksilause miskipcicidibmillegagi tarkoittaa'jokin huipentuujohonkin'.
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Ene ja tollase peadirektoriseisukohadmuutusid tihel päevalvöimatult vastandlikeksningpcicidisidtösisettili ja vallandamisega.(Eesti
Naines. 11)
'Enen ja silloisenpääjohtajanmielipiteet muuttuivat eräänäpäivänä
vastakkaisiksiia kulminoituivat riitaan sekäirtisanomiseen.'
Viron kielen instituutin nettisivuilla on Tiiu Erelt antanutkattavan selityksentäviron kieleen.Hänen selityksensämukaan (Erelt 1998)
män verbin saamisesta
virolainen kielenuudistajaAavik suositteli aikanaanlainaamistasuomenkielestä
pc)cittuma< sm. pc)r)ttycija hän esitti vuoden 1921 uudissanojensanakirjassaan
kahta suomenkielen lainasananpac)ttycimuotoa:pc)c)tma'löpetama' eli 'lopettaa'
japcicituma'löppema' eli 'loppua'. Verbinpcicidimaoletetaanmuodostuneenviron
seurauksena.
kielen mulresananja suomenkielen lainasananyhteensulautumisen
Sana esiintyy myös JohannesVoldemar Veskin vuoden 1930 viron oikeakiemutta valitettavastiilman selityksiä.On myös epäselvä,esiinlisyyssanakirjassa,
(Tartyykö sanasanakirjassasilloin ensimmäisenkeran. Viron kansanperinteessä
ton, Vörun ja Setunalueilla) verbillä pcic)dima,myöspcicitmaon merkitys 'sulhasen suvun vyöttäminen morsiamenpuolelta'(Tedre).Viron itsenäistyttyä1990luvulta lähtien verbin pdr)dima käyttö on yleistynyt Viron mediassaja siitä on
tullut melkeinjokapäiväinenkäyttöverbi.

Katrini arvateson ridikiil sobiv ka juhuks, kui kontoripäev peaks
pcicidimapeeneöhtusöögiga'(Kossar2004)
'Katrinin mielestäkäsilaukkuon sopivamyös silloin, kuin toimistopäiväpäättyisihienoonillalliseen.'
(Sakala)
langemisega.
Mässpidipcicidimavalitsuse
I
kaatumiseen.'
päättyä
hal
ituksen
' Mellakan oli tarkoitus

Vanhaverbi on myös aineistonintöllima.Ylron kielensanakirja(EKS 1999)mainitseemerkityksenmöllima VMO (vanhahtava)ja ARGI (arkikielinen) 'rneldima"
teatama;sissekirjutama,registreerima'eli 'tiedottaa,ilmoittaa, ilmoittautua,rekis< melden.
teröityä'. Verbi on vanhalainasanakeskialasaksasta

tegijaHelistab toimetustesse,vötab i.ihendustlemmikloomasaadete
(EestiNaine s.33)
tegaja möllib end eetrisse.
'soittaa toimituksiin, ottaa yhteyttä lemmikkiohjelmientekijöihin ja
ilmoittautuuohielmaan.'
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Kuusaluvald meelitabelanikuksmöllimo.(VirumaaTeataja)
'Kuusalun kunta houkuttelee muuttamaan (rekisteröityrnään
asukkaaksi).'
Osavötjatearv on piiratud, seetöttupeavad soovijad end möllima.
(Loodusajakiri)
'Osallistujien lukumääräon rajoitettu.ia halukkaidenon ilmoittauduttava.'
peab
isik, kes kiill loob, aga ei saa hakkama prisiva sissetr"rlekuta,
(Sirp)
ettevöttes
riiklikus
vöi
möllima end tööle
erafirrnas.
'Taidetta hanastavanhenkilön, jolta puuttuvat vakituiset tulot, täyyrityksessä,'
tyy ilmoittautuatöihinjulkisessatai yksityisessä

Myös aineistoni sanavrirkstubaon vanha. Sana esiintyy jo Georg Mrillerin 39
saarnankäsikirjassa(1600-1606) muodossavarksleede'töökoda' (< werkstede).
Aristen (1981: 123) mukaanMtillerilla on joukko sellaisiasaksankielen lainasanoja, joita nykyviro ei käytä fAristen kirjoitus neuvostoaikaisessakirjassa
v.1981]. Tällä sanalistallaesiintyy myös sanavcirksteede'työpaja', jota neuvostoaikanaei käytetty. Sanaesiintyyvirolaisella1800-luvunkielitieteilijälläJohann
Wiedemannillamuodoissaurilfts-tuba,vafk-tuba (Anste l98l: 125).Neuvostoaija suosittekainen oikeakielisyyssanakirja
1ÖS 1978)toteaasananvanhentuneeksi
lee sanojentöökoda'verstas'ja töötuba'työhuone' käyttöä.Myös viron kielen
sanakirjan(EKS 1999)mukaansanaon vanhahtavaja arkikielinenja se tarkoittaa
'verstastatai työhuonetta'.
Teisemaitsekaltkaunistatudaknataga on Maire vaimne vcirkstuba.
(EestiNaines.38)
'Toisenhyvällämaullakoristellunikkunantakanaon Mairen henkinen verstas.'
Sananvdrkstubakäyttö on yleistynyt myös muualla Viron mediassa.
Tänavuveebruarisrandapurjetanudplangukuhjastkerkivad Ktiti tallu uus vrirkstubajahobusetall.(Ptittsepp2000)
'Tämän vuoden helmikuussarantaanajelehtineistapuista rakennetaanKiitin tilalle uusi verstassekähevostalli.'
Eile keskpäevalkuivatasidjääpurjetajatejuhendajad Hool ja Tönis
Vare soojapuhuritegaj ahtklubi vtir kst uba. (Etvsport)
'Eilen puolen päivän aikaan kuivasivat jääpurjehtijien valmentajat
Hool ja Tönis Vare lämpöpuhaltimillapurjehdusklubinverstasta.'

))
Aineistossaniesiintyy uudissanajohdos
ödvastav'Firmu, öudust tekitav' eli 'kauhua herättävä,kauhistuttava'.Tämänjohdoksenkantasanaööv on JohannesAavija harkin sanansepitys
vuodelta1930.Sanaesiintyyvuoden 1985uudissanojen
voin esiintlvien sanojensanakirjassa(Erelt 1985).Sanakirjaantaaseuraavatmuodot ja selitykset:ööv (nom.),ööva (gen.)'kange,öudnehirm, hirmukoledus'eli
'voimakas pelko, kauhu', ööva.s(nom.), ööva (gen.) 'hirmu, öudust tekitav' eli
'pelkoa aiheuttava',öövalt (adverbi) 'hirmsalt' eli 'pelottavasti'.öövastama(verbi) 'kanget, öudsat hirmu, hirmukoledustäratama' eli 'herättäävoimakastapelkoa' ja öövastuma(verbi) 'hirmukoledtisega
täituma' eli 'tayttyä kauhulla'. Sanamuodot ööv 'öudne hirm, hirmuöudus' eli 'kauhu' sekä ööver 'öudusfilm, lugu, öudukas' eli 'thrilleri' esiintyvät uudissanoinaviron kielen uudissanastossa
(VUS 1989). Viron kielen sanakirjassa
(EKS 1999) sanallaööv on merkitys
'öudne hirm; hirmuöudus' eli 'pakokauhu'ja sanalleöövar merkityksen 'arkikielessä(ARGI) 'öudusfilm,-lugu,öudukas'eli 'kauhuelokuva,
thrilleri'.
Erakorralisemeditsiini öenanäeb naine olukordi, mis tavainimesele
öövastavadnäivad.(Anne s.34)
'Ensihoitajananäkee nainen tilanteita,jotka tavallisistaihmisistä
tuntuvatkauhistuttavilta.'
Myös aineistoni sanagriiilne on vanha. Viron kielen sanakirjanmukaan (EKS
1999)sanatarkoittaa'kesäisenulkoretkenpaikkaaja kesäistäluontoa'.

Uued grillhitid tulevad! * - Parimadgrtitines grillituna, serveerituna
söpradele
tantsuja laulu saatel.(Kaalujälgijads.55)
'Uudet grillihitit tulossa!- - Parhaitaluonnossagrillattuinaja ystäville tanssien-laulaen
tariottuna.'
Aineistoni vanhallasanallakants on viron kielen sanakirjan(EKS 1999) mukaan
kaksi merkitystä.Sanaon alun perin tarkoittanutvirolaistenmuinaistalinnoitusta
tai linnaa. Lisäksi sillä on merkitys 'vahva tuki, voimakastukikohta'. Aineistoni
sanatarkoittaa'kuvaannollisestivahvaatukikohtaatai vahvaakannatusaluetta'.

Kuid sattusintäiestiteistsususelemaale-tolerantsusekantsi.
(A nnes.17)
'Mutta osuin aivan toisenlaiseenmaahan.suvaitsevuuden
kannatusalueelle.'

7. SANOJEN LAINAAMINEN

Uusia sanojasaadaankieleenyhdistämisenja johtamisenlisäksi myös lainaamalta
muualta.Virolaisetovatjo pitkäänolleetyhteyksissä
muihin kansoihinja heinoihin, ja uusien taitojen lisäksi kieleen on runsaastikantautunutuutta käsitteistöa.
Viron kielen lainasanaton tapanajakaavanhimmiksija nuoremmiksilainasanoiksi (Remmel 1968:318). Vanhimmatlainat ovat sanoja,jotka ovat viron kieleen
ja balttilaisiltaheimoilta 110O-luvun
kulkeutuneetslaavilaisilta,germaanilaisilta
loppupuolellesaakka,nuoremmatsanaton lainattu saksalaisilta,ruotsalaisiltaja
venäläisiltäkansoilta1200-luvultaeteenpäin.Viron kirjakielensuurin lainasanojen ryhmä on alasaksalaiset
lainasanat(kirjakielessä771-850). Lainat liittyvät
ja
esimerkiksiruokaanQtannkook'pannukakku'),
(kcic)rid'sakset')
vaatetukseen
yhteiskuntasuhteisiin
Qtreili 'neiti' ja hcirra 'herra'). Saksalaisialainasanojaon
viron kielessän. 500.Ne liittyvät esimerkiksikasveihin(kartul'peruna'),ruokaan
(viiner 'nakki') ja sisustukseen
(sohva'sohva').Viron kielessäesiintyvätruotsalaiset lainasanatjakautuvat kahteenryhrnään:vironruotsalaisetlainat, jotka ovat
peräisin 1200-luvultaLänsi-Viron rannikkoalueidenruotsalaisilta,ja ruotsinruotsalaisetlainat,jotka tulivat viron kieleen 1500-ja 1600-luvulla.Ruotsalaisialainoja on viron kielessä100-150,kuten esimerkiksisanatkroonu'kruunll', pagar
' leipuri', ncikk'v edenhaltij
a' ja pl asku' kenttäpullo'.
Vanhojavenäläisiälainojaon viron kirjakielessän. 350, esimerkiksi
luontoonja kasveihin liittyvät sanatkapsas 'kaali', tatar 'tattari' ja tarakan 'torakka', rakennuksiinja rakentamiseenkraan 'hana' ja vaksal 'asema', vaatetukseenkombinesoon'haalari',sanamorss 'mehu' ja tupakkaanpabeross'paperossi'. Verbeistä on lainautunutesimerkiksi kostitama 'kestittää'. Suomen kielestä
alkoi viroon lainautuasanoja180O-loppupuolelta
alkaen.Tietoisestisuomenkiejohtolen käyttöälainanantajakielenä
suosittelivirolainenkielenuudistusliikkeen
hahmo JohannesAavik. Aavik loi ensimmäisenäselkeänja perustellunyleiskäsityksen suomen lainasano.jen
roolista ja merkityksestäviron kirjakielen sanaston
(Kasik 1999: 100).Nykyviron 700 lainasanasta
rikastamisessa
noin 40 % onkin
JohannesAavikin suomenkielestälainattujasanoja.
Kielestätoiseenvoidaanlainataäänteitä,esimerkiksiviron kieleen
on lainattu äänteetfja 5, voidaanlainatajohtimia, esimerkiksivenäjänkielestäon
lainattu johdin -nik, voidaan lainata myös sanavartaloita,sanojaja merkityksiä,
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esimerkiksiamerikanenglannista
on viron kieleensaatumerkityslaina(filmi)tciht<
engl.movie.s/ar 'elokuvatähti'.Lainasanatvoivat kokonaanmukautuakieleen,ja
silloin niitä sanotaanyleislainoiksi.Lainasatroihin
voi jäädä myös vierasperäisiä
piirteitä; esimerkiksisananalussaesiintyvätvierasperäiset
konsonantitb, g, d,
ja sananjälkitavussaesiintyy o tai pitkä vosananalussaon konsonanttiylttymä
kaali. Sellaisiasanoja,jotka ovat vain osittainrnukautuneet
viron kielenäännejärjestelmään,sanotaanvierassanoiksi.
Lainasanatvoivat olla rnyös käännöslainoja,
eli sana käännetäänja lainanantajakielestä
lainataanmyös sanan merkitys; esimerkiksi sanamililgijuht on käännöslainasuomenkielen sanastamyyntipcirillikkö
ja sanaeeskujuon lainattusaksankielensanastaVorbild'esimerkki'.

7.1.Englanninkielenlainat

Aineistossaniesiintyy 35 englanninkielestälainattuasanaa.Uutta sanastoaon
ja uusia sanojaon lainattu monille eri
tarvittu uusien asioidenilmaisemiseksi,
elämänalueille,esimerkiksiyhteiskuntaelämään,
talouteen,tietotekniikkaan,vapaa-aikaania viihdemaailmaan,
Uusia käsitteitäon lainattumyös mulln muassa
ihmisten ulkonäköäja kauneudenhoitoa
kuvailevaansanastoon.
Yhteiskuntaelämääkuvaavataineistossaniesiintyvät lainasanat aktsioon 'toiminta' , fcinn 'fanr' , fannima 'ihailla kuuluisuuksia', prominent ' jull<krs',
ja tiles haipima'mainostaa,kehuamediassa'.
rebirthning'uudelleensyntyminen'
Sana aktsioon on lainautunutenglannin kielen sanastaaction 'toiminta'. Sana
(EKS 1999) vauhdikkaaksitoiminnaksi tai
selitetäänviron kielen sanakirjassa
tapalrtumaksijasille on annettumyös arkikielinenmerkitys 'olla aktiivinen,oila
(ESS 2003: 13) esiintyy sanontaaktsioonisolema,
iskussa'.Slangisanakirjassa
joka tarkoittaa'olla iskussa,toimia aktiivisesti'.Sanaakä)tetäänlaajalti myös
viron puhekielessä;esimerkiksi slangissasanotaanteeme ciksi eli 'tehdään äkvierassanojen
(VL 1981)
söniä;keksitäantoimintaa'.Vanhemmassa,
sanakirjassa
(ransk.action),ja senmerkityssanasanaon mainitturanskankielen lainasanana
kirjan mukaanon 'toiminta tai tapahtumajonkin taloudellisentai poiiittisenpäämäärän saavuttamiseksi'.Aineistossanisananaktsioon merkitys on 'toiminta tai
toimenpide'.
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Aili siida läks ehtvanaemalikulthaledaksning ta asutasend juba
"vaeseid" lapselapsipäästma,kui asjastkuulnud Ene helistasja aktsiooni kategooriliseltära keelas- laager oli möeldud poistele hakkasaamise
koolis.
(EestiNaines.13)
'Aili-mummo heltyi ja hän oli jo nenossa lapsenlastensa
pelastusoperaatiolle,kun asiastakuullut Ene soitti ja toiminnan kokonaan
kielsi - olihanleiri tarkoitettupoikienpärjäämiskokeeksi.'
Sana.fcinnon lainautunutenglanninkielen sanasta.fan'intoilija,fani' ja se tarkoittaa'kuuluisuuksienihailijaa'.Aineistossaniesiintyymyös verbiftinnima < engl.
toJhn,jonka merkityson 'ihailla,esim.kuuluisuuksia'.Myös suomenpuhekielessä esiintyvätsekäsubstantiivifani < engl..fan ettäverbi.fanittaa< engl. to fan.
Siis tuli riks abielupaar,kes oli sedastiili kaua./anninud- -.
(A nnes.118)
'Sitten tuli eräspariskunta,joka oli tätä tyyliä ihaillut (fanittanut)
jo kauan- -.'
Sanaprominenl on viron kielen sanakirjanmukaan(IIKS 1999)'väljapaistevisik'
eli 'julkisuudenhenkilö,julkkis'. Vanhemmissasanakirjoissa,
vierassanojen
sa(ÖS 1978),esiintyyainoastaan
nakirjassa(VL 1981)ja oikeakielisyyssanakirjassa
sananprominent adjektiivimuotoprominentne,joka on sanakirjojenmukaan lainasanalatinan sanastaprominensja jonka merkitys on 'etteulatuv,silmapaistev,
väljapaistev' eli 'silmäänpistävä,merkittävä'. Sanaaprominent on nykyvirossa
henkilö.julkkis'.
ryhdytty käyttämäänmerkityksessä'kuuluisa
Hollywoodi prominendid, söbradja austajad,terved autode karavanid lillekoormatega,tuhandedfannid ummistasidtänavaid.
(EestiNaines.51)
'Hollywoodin julkkikset, ystävätja kokonaisetautokaravaanitkukkineen.tuhannetfanit tukkivat kadut.'
Aineistoni uudissanarebirthing 'uudelleensyntyminen'liittyy yliluonnollisiin
ilmiöihin. Neuvostoaikana
ei yliluonnollisistaaiheistajuuri keskusteltueikä kirjakaupoissaollut tämän aihepiirin kirjallisuutta.Nykyään yliluonnolliseneli esoteerisen kirjallisuudenmääräon kasvanuttasaistatahtia,ja aiheestakiinnostunutlöyAihetta kasiteltää monenlaistatietoa sekäkirjoista että myös aikakauslehdistä.
ja sanarebirthing'uudelleensynläänmyös aineistonilehdeneräässä
artikkelissa,
lauseessa:
tyminen' esiintyy esimerkiksiseuraavassa
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Layla Edward @1) ja TeresaEgana (42) on hingamisterapeudid
ja
ja
individuaalnöustaj
ad hingamise r ebir thningu alal.(Annes.104)
'Layla Edward (l) ja TeresaEgana (42) ovat hengitysterapeutteja
ja henkilökohtaisia
neuvonantajia
herrgittämisen
sekäuudelleensyntymisenalalla.'
Verbiä tileshaipimakäyttämissäni
sanakirjoissa
ei esiinny. Verbi on muodostettu
englanninkielenverbistähype 'mainostaa'ja viron kielenadverbistaiiles'y\ös' ja
sen merkitys on aineistossani'mainostaa,kehua mediassa'.Haku Googlen hakukoneella osoittaasananolevan aktiivisessakäytössältuloksia hakusanallatiles
haipima 2641.

Laps,kes kasvanudvaheldumisiemaja isajuures,kes on hellitatud,
andekas,rneediapooltjuba udusulisi.ileshaibitud.(EestiNaine s.41)
'Lapsi, joka on vuorotellenasunutsekääidin että isän luona, ioka on
lellitty, lahjakas,mediankehuma.'
Tietoyhteiskuntaanliittyvät aineistoni uudissanatlaptop, mobiil, MP3helinad,
MSN ja SMS. Sanalaptop on suoralaina englanninkielen sanastalaptopja se tarkoittaa'kannettavaa
tietokonetta'.

Loosi lähevad:laptopApple iBook 12" (Anne s.129)
'Palkintoina:kannettava
tietokoneApple iBook 12" '
Viron puhekielessäon tästäsuorastalainastatullut käyttöönsanak)pakas,joka on
laajalti käytössä.Suomenpuhekielessäesiintyy vastaavaslangisanalcippc)ri.

Kas on mötet vötta kaasa oma lcipakal?(Trip)
'Kannattaakoottaaoma läppärimukaan?'
Tämän lainasananrimalla käytetäänmyös vironkielistä yhdyssanaastilearvuti,
jonka suorakäännössuorneksiolisi 'sylitietokone'.
Kun tietokoneetovat pienentyneet entisestään,
on markkinoilletullut myös kannettavantietokoneenuusi pienoismalli,joka on saanutnimekseenviraliisestipihuarvutija jonka nimi puhekielessäon pihukas. Suomenkielessätällaisestatietokoneenpienoismallistakäytetäännimityksiä'kämmenmikro,taskutietokone
tai taskumikro'.
Pihukaskannataksveel välja. (Trip)
'Kämmenmikrovoisi tulla kyseeseen.'
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Aineistossaniesiintyvä lainasana mobiil 'kännykkä' on lyhenne yhdyssanasta
ntobiilteleJon< engl. mobilephone 'matkapuhelin'.Nykyviron puhekielessä
on
sanamobiil lyhentynyt entisestäänia sen lyhenne on mobla. Lyhenteenvastine
suomenpuhekielessäon kcinny.Aineistossaniesiintyvätmyös sananmobiil avulla
muodostetut yhdyssanat mobiilioperaator 'matkapuhelinoperaattori',mobiiliteenus 'matkapuhelinpalvelut'ja rahvamobiil, jorka merkitys on 'koko kansan
kännykkä'. Sananmobiil käyttö on sen verran yleistynyt, että alun perin tästäpuhekielisestä
neutraalityylinen
yleiskielinensana.
sanasta
on tulossanopeaatal-rtia

Kokku lähebloosi 5 MotorolaV180 mobiili. (Anne s.29)
'Yhteensäarvotaan5 Motorola V 180 -kännykkää.'
ZORRO mobiiliteenersei kiisi kelleltki kuumaksuega hakka kunagi
kiisima. (Anne s.99)
'ZORRO puhelinpalveluihinei kuulu kuukausimaksu.'
Mlks rahvamobiilil ZORRO kuumaksuei ole egatule? (Anne s.99)
'Miksi koko kansankännykälläei ole eikä tule kuukausimaksua?'
Aineistossaniesiintyvä lyhenneMSN on lainautunutenglanninkielen lyhenteestä
MSN. Lyhennetulee englanninkielisistäsanoistaMicrosoft Netulork,ia se tarkoit(ESS 2003) on mainittu
taa 'pikaviestiohjelmaa'.
Viron kielen slangisanakirjassa
'MSN' sekä verbit messima,SMS|substantiivitmess 'tekstiviesti' ja messerzger
me, messamaja esemmessima.
Näistä sanoistakäyttöön ei ole jäänyt sanaame.esama. Myös lyhenne SMS on lainautunut englanninkielisestälyhenteestä,ja se
koostutrsanoistaShort MessageService.SMS tarkoittaaInternet-sanakirjanWikipedia mukaanmatkapuhelintentekstiviestijärjestelmää.
Viron kielessäsananmerkitys on 'tekstiviesti'.Näistä kahdestalyhenteestälyhennettäMSN on ryhdytty
käyttämäänmerkityksessä'keskusteluInternetissä'ja lyhennellä SIVSmerkityksessä 'puhelimen tekstiviesti'. Virossa nuoret sanovat Saadan SMS-|; saadun
: emm S : ess saatuverbi essem:
sönumi; essemmessin
llyhenteestäS ess M
messimaf.Suomalaisetlähettävättekstiviestejdtai tekstareita(slangisana).ViroSuomessamesetetcicin
tar ollaan
emmessennisl;
laisnuoretovat MSNis[äännetään'.
me,;essti.
vöi e-kirja teel. (Tervis Plusss. 8)
Meeldetuletusläkitatakse^S,41S-i
' Muistutuslähetetään
tekstiviestillätai sähköpostitse.'
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Suheldesmeilitsi, MSMs vöi telefonitsi,on pigem tunne, et sulle
- -. (Anne s. 3)
olulisedinimesedon siinsamas,
körvaltänavas
'Pitämällä yhteyttä sähköpostitse,MSN:ssä tai puhelimitse, tuntuu
silta,ettameilletärkeätihmisetolisivataivanlähellämme,ehkäpä
- -.'
naapurikadulla
Aineistoni sanaliitossaMP3 helinad'MP3 -soittoäänet'esiintyvälyhenneMP3 on
Internet-sanakirjanmukaanmaailmansuosituinmusiikin pakkausmenetelmä.
Aineistoni sanaMP 3 helin tarkoittaa'matkaouhelimenmelodisiasoittoääniä'.
Telefonil on vahetatavesipaneel,väga värviline ekraanja MP3 helinqd. (Anne s.29)
'Puhelimessaon vaihdettavaetupaneeli.monivärinennäyttö ia melodisetsoittoäänet.'
Ihmisen ulkonäköön ja vaatetukseenliittyvät uudissanataksessuadl 'asusteet',
eksklusiivne'hieno, erikoinen', streti 'stretsi'. Sana aksessuaaron lainautunut
englannin kielen sanastaaccessory,accessories,ja sen merkitys on 'lisätarvikkeet, asusteet'.Sanaesiintyy myös neuvostoaikaisessa
vierassanojensanakirjassa
(VL 1981),ja sen mukaanse on lainautunutranskankielestä(< accessoire).Sanan merkitys on 'lisand, lnanus,körvalasi' eli 'lisätarvikkeet;sivuseikka'.Neuvostoaikanasanankäyttö oli vähäistä,ja esimerkiksi käyttämistänimeuvostoaikaisistatutkimuslähteistäen löytänyt sanankäytöstärninkäänlaisiaviitteita. Viron
kielen sanakirja (EKS 1999) mainitsee sanalle aksessuaarmerkitykset 'lisand,
ja esimerkkilauseen
juurde
manus,pisiasi' eli 'lisätarvikkeet,asusteet'
Röivastuse
kuuluvad ak,sessuaarid
eli 'Vaatteisiinkuuluvat asusteet'.Aineistoni lainasana
tarkoittaa'sisustukseen
liittyviä lisätarvikkeita'.
Kolmandaks,eelistadatuleks timaratenurkadegamööblit, lampeja
miks ka mitte ukseavasid.Samadreeglid kehtivadka sobivateak.sessuaaridevalikul. (EestiNaine s.88)
'Kolmanneksitulisi suosiapyöreäkulmaisiahuonekaluja, valaisimia
ja miksi ei myös oviaukkoja.Samatsäännötkoskevatmyös sopivien
sisustustarvikkeiden
valinnassa.'
Sananaksessuaarkäyttö on yleistynyt viron kielessä,ja se esiintyy monissakirjoituksissapäivittäin,esimerkiksi:
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Nubar varbaröngad.Ilus aksessuaarsuveksvöi talvisel ajal soojamaa reisileminnes.Sobiblasteleimeilusakssörmuseks.(Looks Design)
'Nubar varvaskorut.Kaunis asustekesällä tai talvella etelälomalle
mentäessä.
Sopii lapsillekauniiksisormukseksi.'
(Liiviste 2006)
Lapskui aksessuaar.
'Vauva asusteena.'
Nykytuotteiden ainutlaatuisuutta ja

hienoutta kuvaa aineistoni uudissana

< engl.exclusive'hieno'.
eksklusiivne
ElizabethArdeni eksklusiivnekinkekarp.(Anne s. 3)
'ElizabethArdenin laadukaslahjapakkaus.'
DetsembrikuusEvellegakoos TASUTA eksklttsiivneQl0 käte- ja
kiiiintekreem.(Anne s.76)
'Joulukuussa
EvellenmukanalaadukasQl0-käsi-ja kynsivoide
ilmaiseksi.'
Tämän sanankäyttö on yleistynyt, ja sananselitys on virallisesti esitetty myös
vironkielisillä kielineuvon (Keelenöuanne)Internet-sivuillaMaire Raadikin artikkelissa.Raadikin mukaan(Keelenöuannesoovitab2) sanallaeksklttsiivneon sellraavat merkitykset: 1) 'välistav, vöimatuks tegev, nt mutually exclusiveoptions
'i.iksteistvälistavadvalikud' eli 'poissulkeva,mahdottomaksitekevä'. esim. mutually exclusiveoptions 'toisensapoissulkevatvalinnat'; 2) iiksik, ainus, nt the
couple had exclusivepossessionof the.flcrt'korter kuulus (abielu)paariainuomandusse' eli 'yksityinen, yksinoikeus. esim. the couple had exclusivepos.sessionof
the flat 'asunto oli yksinomaanavioparin omaisuutta;'samuti: (sönumi vöi loo
kohta) selline,mida kuskil mujal ei avaldataega levitata,nl on exclusiveinterview
'ainuintervjuu'; (kauba kohta) selline, mida kuskilt mujalt ei saa' eli 'lisäksi
(esim. artikkelista tai kirjoituksestasellainen,jota missäänmuualla ei julkaista,
yksinoikeudella';(tuotteesta)
es\m.exclusit,eintervieu''haastattelu
sellainen,jota
mistäänmuualtaei voida hankkia'; 3) eralduv,ligipääsmatu,ainult vähestelevalituile kättesaadav;körgestklassist- körget klassija kallis, nt one of Britain's most
exclusiveclubs ':i'ks köige peenemaidBriti klubisid' eli 'eristäytyvä,tavoittamaton, vain harvoille valituille saavutettavissaoleva; korkealuokkainenja kallis,
es\m.one of Britain's mosf exclusiveclub,s'yksiBritannianhienoimpiaklubeja'.
Nimisöna exclusiveon 'sönum vöi lugu, rnille on avaldanudainult tiks allikas' eli
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'substantiiviexclusivetarkoittaa'artikkeliatai kirjoitusta,jonka on julkaissutvain
yksi lahde'. Raadikin mukaan(Keelenöuannesoovitab2) merkityksessä'korkeavastineetolisivat chic'\il<k, peen' eli 'hieluokkainen,kallis' sananeksklusiivne
no', choice'valitudheaduses'eli 'oivallinen',classy'tore,uhke,peen' eli 'hieno',
elegont 'elegantne,maitsekas,kaunis' eli 'tyylikäs', fashionable 'moodne, moekas, peen' eli 'muodikas',posh'tore, peen,uhke, Sikk' eli 'hieno, hienostunut'.
Merkityksessä'poissulkeva'Raadik ehdottaasananeksklusiivtilalle virolaisen
luutlik (verbi luutma
kielitieteilijänJohannesAavikin vuoden 1928sanansepitettä
'poissulkea, tehdä mahdottomaksi'), esirnerkiksi (tiksteist) luntvacl plaanitl eli
'toisensapoissulkevatsuunnitelmat'ja vqstastikkuluutlikud vciitedeli 'toistensa
suhteenmahdottomatväittämät'. Sanaeksklusiivneesiintyy myös neuvostoaikaisissa sanakirjoissa.Sekä vierassanojensanakirjassa(VL 1981) että oikeakie(ÖS 197S)sananmerkityson 'yksinomainen,hieno,muita hyllisyyssanakirjassa
kivä'. Neuvostoaikanasanankäyttö oli vähäistä,enkä käyttämistänineuvostolähteistälöytänyt yhtäänviitettä sananeksklusiivkäytöstä.
Lainasananstreti < engl. stretch merkitys on 'venytys, venyminen'.
Aineistonisanatarkoittaa'kankaanmateriaalia'.Sanaesiintyymyös suomenkielessä,ja suomenpuhekielensanakirjarnainitseemuodot stretsi < engl. stretch
housut (stretch
(fabric) eli 'joustoneule,-kangas'ja stret.siteli 'joustoneuleiset
pants)'.

Stretiiga piiksid vöivad puusadestiisnagitihkelt iimber istuda- -.
(Kaalujälgijad s.72)
'stretsihousutvoivat olla lantion kohdaltahyvinkin
vartalonmyötäisiä- -.'
ja aineisSanojaon englanninkielestälainattumyös kauneudenhoitosanastoon,
aplikaator'sivellin'. tekstuur
tossaniesiintyvätesimerkiksiseuraavatuudissanat:
'rakenne,koostumus'ja voliltint 'rLrnsaus,
tuuheus'. Sanaaplikaator on lainautunut englanninkielen sanastaapplicator,ja sen merkitys on 'sivellin, (luomivärin)
levitin, asetin'.
aplikaatorisse ning vaid iihe viLauvärv koguneb spetsiaalsesse
lunud liigutusegaon laud tihtlaseltjumestatud.(Anne s. 56)
'Luomiväriä tulee levittimeen sopiva määrä,ja vain yksi kädenliike
ehostaaluomettasaisesti.'
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Sanaesiintyy myös suomenkielessä,ja esimerkiksisuomenkielisilläkosmetiikkarnyynnin nettisivuilla on käytetty sananaplikaator merkityksessäsekä sanaa
Iuomivarin levitin ettämyös yhdyssanaaluomivc)riapplikaattori.
Sana tekstuelresiintyy neuvostoaikaisissa
sanakirjoissa.Sekä vierassanojen
sanakirjan(VL 1981)ettäoikeakielisyyssanakirjan
(ÖS 1978)mukaan
se on lainautunutlatinankielestä(< textura'kudum,iihendus').Sanakuuluu erija sillä on vierassancrjen
koisalojenterminologiaan,
sanakirjan(VL 1931)mukaan
seuraavatmerkitykset: metsäteollisuudessa
se tarkoittaa '(puidu) toim, stiii, kiri'
eli'puumateriaalinpintakuviointia';geologiassa
sarlanmerkityson'siseehitus,
kivimit moodustavatemineraalosakeste
ruumiline paigutus' eli 'kiveä muodostavien mineraaliosienkeskinäinensijaintija keskinäisetosuudet';painotekniikassa
'tihedapöimunudtriikikirja liik' eli 'painokirjoituksen
laji'. Viron kielen sanakirja
(EKS 1999) mainitseesanangeologiassaja metsätaloudessa
esiintyvät merkitykset 'toim, siiti' eli 'puun kuvioitus, syyt' ja painotekniikassa
'kirjaliik' eli 'kirjasinlaji'. Aineistonisanatekstuuronlainautunutenglanninkielestä< engl. texture ja senmerkityson 'koostumus,rakenne'.
Revlonipösepuna:
vägamönusaja pehmetekstuuriga.(Anne s.70)
'Revloninposkipuna:miellyttäväja pehmeäkoostumukseltaan.'
Sanastatekstuurnäyttäätulleen naistenlehtiensuosikki, sillä se on käytössäaika
monessaaineistoniartikkelissaja tuotteidenmainoksissa.Se esiintyy esimerkiksi
luomiväri-, huulipuna-ja shampoomainoksessa
merkityksessä'koostumus'ja
hiustuoternainoksessa
merkitvksessä'rvhti'.
Joe Blascoeripärakson uuedkreemjatekstuurigalauvärvid.
(Anne s.66)
'JoeBlascolleominaistaovat uudetvoidemaisetluomivärit.'
Revlonipösepunavägarnönusaja pehmetekstuuriga(Anne s.6l)
'Revlonin poskipuna- hyväntuntoinenja pehmeäkoostumus.'
Kohevust andvadja mandariinilöhnalisedtooted peene telrstuuriga
juustele(Anne s.75)
' Tuuheuttaantavat ja mandariinintuoksui
settuotteethennoiIIe
hiuksille.'
LaminatesGrip on viimistlev, alkoholivaba.vedela tekstuuriga modelleerivtoode.(Anne s.76)
'LaminatesGrip on alkoholiton,nestemäinenmuotoilutuote.'
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Annab kohevust,tekstuurija sära.(Anne s.76)
'Antaa tuuheutta,ryhtiäja kiiltoa.'
Aineistonisanavoliiiimonvierassanojen
sanakirjan(VL 1931)mukaanlainasana
ranskasta(volume)ja latinasta(volumen).Sanakuuluu erikoisalojenterminologiaanja se tarkoittaa'ruumala;kirjarull, köide; teoseosa' eli 'tilavuutta; kirjerullaa.
rridettä;teoksenosaa'.Sananvoltitimjohdoksen
volililmikas(< ransk.volumineux)
rnerkityson sanakirjan
(vL 1981)mukaan'kogukas,
tiise'eli'muodokas'.Viron
kielen sanakirjassa
(EKS 1999)esiintyvätsanatvoli)tint,jonka rnerkityson '(lopsakas)kehavorm' eli '(uhkeat)vartalonmuodot',esimerkiksilauseessa
Majaproua
voltitimid'Emännänmuodot',ja sanajohdos
voltitimikas,jonka merkitys on 'tiise
ja vormikas' eli 'täyteläinenja muodokas'.Aineistoni sananvoltitim < engl.t,olume 'nide, osa; paljous, tilavuus' merkitys on 'runsaus' ja sana esiintyy huulipunamainoksessa.
Mönusalt pehme tekstuur ning niisutavadja voltitimi andvad koostisosadmuudavadhuuled vastupandamatult
meelaks.
(EestiNaines.100)
'Miellyttävän pehmeäkoostumussekäkosteuttavatja runsauttalisävät aineosattekeväthuuletvastustamattoman
herkuilisiksi.'
Sanaesiintyy aineistossani
myös hiushoitotuotteiden
mainoksessa
merkityksessä
'tuuheus'.
- - aitabmodelleeridamoodsaltlohakasoengu- andesneile (uustele) voluami(Anne s.75)
'- - auttaamuotoilemaanmuodikkaanepäsiistinkampauksenja antaaniille (hiuksille)tuuheutta.'
Runsasjoukko sanoja on englannin kielestä lainautunut viron kieleen vapaaaikasanastoon.Aineistossani esiintyvät esimerkiksi uudet urheilulajinimitykset
combo, kickbox, bodypumpja ,spinning.Nämä ovat englanninkielen sitaattilainoja, ja vastaavatsanatesiintyvätmyös suomenkielessä.Uusi harrastuson Virossa
rullaluistelu eli rulluisutamine,ja tähän harrastukseenliittyvät uudet välinesanat
.fitnes,riuisk eli 'harrasterullaluistirnet'
.fa aggressiveuisk eli 'ammattilaisluistimet'. Näissäyhdyssanoissa
määriteosa.fitness
tarkoittaa 'fyysistä kuntoa, terveyttä' ja sanaaggressive'hyökkäävää,
aggressiivista'.
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Pämu randaaeroobikasse!Erinevaid stiile - combot.- -. kickboxi - jm tutvustavadtreeneridHelja Aas - -. (Tervis Plusss.9)
'Pärnunrannalleaerobickiin!Erilaisistalajeista- combo,- -. kickbox, - - ym. teille kertovatvalmentajatHelja Aas - -.'
Uks minu lemmikalasidon spinning- *. Käin jöusaalisja bodypumpl trennis,mis lisabvastupidavust.
(Tervi Plusss.82)
'Eräs suosikkilajejanion spinning
Käyn kuntosalilla ja
jotka lisäävätkestävyyttä.'
bodypumpissa,
Saadavalon lasteja juunioriderulluisud,fitnessi-ehk tavasöidurulluisud,- - ag€:ressiveehktrikiuisud- -. (TervisPlusss. l1)
'Myynnissäon lastenja juniorien rullaluistimet,fitnesseli harrasteluistimet- - ja ammattilaisluistimet.'
Uusien harrastuksienlisäksi vapaa-aikasanasto
on täydentynytesimerkiksi ostostentekoonja jännittäviin hetkiin liittyvillä uusilla sanoilla.Näitä ovat muun muassa sanat action 'toiminta', ciry 'keskusta,kaupunki', second-hand-t"öivakauplus
'käytettyjenvaatteidenmyymälä',shopping'soppailu'ja supermarket'supermarket'. Sanaaction on sitaattilainaenglanninkielen sanastaaction, ja sen rnerkitys
on 'toiminta, toimi, toimenpide,teko, työ; vaikutus;taistelu'.Viron kielen sanakirja (EKS 1999) tuntee merkitykset 'äks, märul, möll' eli 'meteli, metakka,rähäkkä'. Sanakirjasuositteleetämän sitaattilainanvälttämistäja korvaamistaesimerkiksi sanalla 'märuI'. Sana mcirul esiintyy jo muun muassauudessapoliisiammattinimikkeessä
mcirulipolitsel
eli'rnellakkapoliisi'.

"Minu jaoks oleks see liiga rutiinne - eks mu siida ihka aclionit,"
naerabMaris löbusalt.(Anne s.34)
' "Minulle tällainen[työ] olisi liian rutiininomaista- mieleni tekee
toimintaa."nauraaMaris iloisesti.'
Myös sanacity on sitaattilainaenglannista,ja se tarkoittaa '(suurta) kaupunkia'.
Viron kielen sanakirja(EKS 1999) antaamerkitykset 'kaupunki ja myös virastokeskustaa'.
alue'. Aineistonisanatarkoittaa'kaupungin

Muidugi vöin öhtul vahel citys istuda, vaadatalinna ja tunnetada
avarust,agaegama sellevaatejuurespuhka.(TervisPlusss. 82)
'Tietysti voin joskus keskustassa
istua,katsoakaupunkiaia tuntea
senavaruuden.mutta tämä näkymäei kvllä rentoutaminua.'
seSecond-hand-röivakauplzs
muodostuu englannin kielen sitaattilainasanoista
röivakauplus,joka tarkoittaa 'vaateliicond-hand ja vironkielisestäyhdyssanasta
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kettä'. Sana second-handtarkoittaa 'käytettyä, vanhaa tai antikvaarista'. Viron
kielessäon tämänkäsitteenlisäksi käytössämyös sanakasutatudröivaste kcruplus
eli 'käytettyjen vaatteiden liike'. Neuvostoaikanakäytettiin kasitetta komisjonikaubandus (VL 1981:335),jonka merkitys on '(valtion) osto-ja myyntiliike'. Viron valtion itserräisyyden
alkuaikoinaolivat käytössämyös suomenkielen
lainasanakirbuturg eli 'kirpputori' ja sen puhekielinenmuoto kirbukas eli 'kirppari'. Nykyviron puhekielessäesiintyy myös sanakultsukas"joka on johdettu sanastakalts eli 'rätti, riepu'.
Ei häbeneöelda, et olen eelistanudjuba aastaidhäid second-handröivakauplusi.(Anne s.I 30)
'Minua ei hävetämyöntää,ettäjo vuosia olen suosinuthyviä käytettyj en vaatteidenmyymälöitä.'
Sitaattilainanshopping (< engl. shopping) merkitys on 'ostokset'. Viron kielen
sanakirja(EKS 1999) mainitseemerkityksen'ostostenteko'. Viron kieleen on
lainautunutlisäksi verbi ioppama 'tehdä ostoksia',ja sanakirjatuntee myös vironkielisenvastineenpoodlema.Tämä vironkielinenverbi on johdettu substantiivistapood eli 'kauppa,myymälä'. Vaikka nänä vironkieliset käsitteetsanakirjassa esiintyvätkin,näidensanojenkäytöstäei ole vielä näy'ttöä.
Isegi pärast mitme suure kotitäiega löppenud shoppingut ei pea
si.iiimepiinutundma.(Anne s.130)
'Edes shoppailtuammemonet kassilliset tavaraa,meidän ei tarvitse
tunteahuonoaomatuntoa.'
Englanninkielen laina on myös aineistonisanasupermarkel< engl. supermarket,
jonka merkitys on '(iso) valintamyymälä,suurmyymälä'.Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) on merkitys supermarketeli kuubahall eli 'iso valintamyymälä'.
(VUS 1989:
Sana kaubahall esiintyy uudissananaviron kielen uudissanastossa
jossa elintar24), ja tämän mukaan sananmerkitys on 'iso itsepalvelumyyrnälä,
vikkeiden lisäksi myydään myös tarpeellisiateollisuustuotteita'.Sananvastineet
ovat englanninkielessäsuperntarkelj a venäjänkielessäyl u6epcar4.
ei kavatsenaineneid mritigile pakkuda- -.
Supermarketitesse
ei ole naisellaaikomustaniitä
(Anne s.37)'Supermarketeihin
tarjota - -.'
jatämä on täydentySanojaon englanninkielestälainattu myös ruokasanastoon,
Ainesnyt esimerkiksiuudissanoillagalet'riisikakku' ja,sniiksid'pikkupurtava'.
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toni sanagalett on vierassanojensanakirjan(VL 1981)mukaanlainasanaranskan
kielestä(galette)jasenmerkityson 'sokerikuorrutettu
pieni pyöreäkeksi, esimerkiksi armeijantarpeeseen'.
Viron kieien sanakirjan(EKS 1999)mukaansanatarkoittaa'keksiätai piparia'.Aineistonisananmerkityson 'riisikakku'.
Dr. Nature galetid sobivadideaalseltvöileibadevalmistamisekssingi, juustu,pasteedivöi puuviljadega.
(Kaalujälgijads. 50)
'Dr. Naturen riisikakut sopivat mainiosti kinkku-, juusto-, pasteijatai hedelmävoileipien
vahnistamiseen.'
Suomen kielessäsanangalett vastine on riisikakku, englanninkielessäcracker.
Viron kielessäkäytetäänmyös englanninkielestä lainautunuttasanaalcreeker<
engl. crackerja suomenkielestälainautunuttasanaariisileivake ( sm. riisikakku.
Sanankreeker merkitys on viron kielen sanakirjan(EKS 1999) mukaan 'kuivakeksi'. Myös riisileivake esiintyy aineistossani.
Aineistoni lainasana snciks<
jo mukautunut muoto nciks
engl. snacksja sen viron kielen äännejärjestelmään
tarkoittavat 'pientä välipalaa, evästä tai pikkupufiavaa'. Suomen puhekielessä
tämä englanninkielestälainautunutsanaesiintyy muodossanaksu < engl. s;nack,s,
crisps, chips. Suomenpuhekielensanakirjan(OS 2006) mukaan sana tarkoittaa
'perunalastua
tms. pikku purlavaa'.
Eine-, löuna- vöi öhtusöögiajal kaunistavadTeie lauda isuäratavad,
maitsvadja tervislikud nciksid(galettidereklaam). (Kaalujälgijad s.

s0)
'Eines-, lounas-tai illalispöytäännekoristavatrnaukkaatja herkulliset naksut(riisikakkujenmainoksesta).'
Kui peadlapsedsiiski kaasavötma,laseneil ostasndkseja maiustusi oma rahaeest.(EestiNaine s.76)
'Jos sinun täytyy kuitenkin ottaa lapsetmukaan, anna heidän ostaa
naksujaja makeisiaheidänomilla rahoillaan.'
Aineistossaniesiintyymyös lainasanabuffeteli 'noutopöytä'yhdyssanoissa
talvebulfet' talvikattaus' ja öht ubuffel' i ltakattaus'
.
Kuni kuuendajaanuarini on Best WesternHotel Tallinki restoranis
hörk talvehuffet.(Anne s. 7)
'Tammikuun 6. päiväänon Best WesternHotel Tallinkin ravintolasSA

herkullinentalvikattaus(noutopöytä).'
Öhnbuffet ' menuroadon soolalöherummiga.- -. (Anne s. 7)
'Iltakattauksen
suosikkejaovat suolatturommilohi,- -.'
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Sanabuffet on sitaattilainaenglanninkielestä(buffet),ja se tarkoittaa 'astiakaappia, sivupöytääja seisovaapöytää'. Viron kielessäsanaon ollut käytössämyös
neuvostoaikanamuodossapuhvef. Vierassanojensanakirjan(VL 1931) mukaan
sanaon lainautunutvenäjänkielen sanasta6yQemja sillä on kaksi merkitystäeli
'kahvio' ja 'astiakaappi'.Nämä molemmat muodot, buffet ja puhvet, esiintyvät
myös nykyään,ja viron kielen sanakirjassa(VL 1999)niillä on seuraavatmerkitykset:buf/bt'seisovapöytä'ja puhvet'kahvio; astiakaappi'.Merkityksessä'noutopöytä' on viron kielessäkäytettymyös ilmaisuaRootsi laud.

7.2. Suomenkielenlainat

Suomen kielestä ovat lainautuneetkauneushoitoalaanliittyvä tuotenimitys geel
'geeli' sekä verbit kokkama'kokata', surfama'surfata' ja ioppoma 'shopata'.
Aineistonisanangeel (<lat. gelare'pakastaa')merkityson 'hyytelö,hyytelömäinen aine(kosmetiikassa)'.

Geel annabjulgeefekti.(Annes.6I ).
'Geeli luo rohkeanvaikutelman.'
Aikaisemmin on viron kielessä tämän kosmetiikkatuotteen(geeD nimityksenä
ollut käytössäsanaåelee,jokaon lainautunutvenäjänkielen sanastaacenö'hyytelö'.

Vierassanojensanakirjanmukaan (VL 1981) sana on lainautunut ranskan

kielen sanastagelöeja sen merkitys on ruokasanana'hyytelö, esimerkiksimarjatai hedelmähyytelö'. Sana äelee esiintyy vielä vuoden 1991 aikakausilehdessä
Eesti Naine esimerkiksiseuraavassa
lauseessa:

Soometelevisioonissoovitatakse
mitmesuguseid
erilisi massaaZihar*.
ju, seepe,äeleesid
ja kreeme(EestiNaine (1991:91)
' Suomentelevisiossasuositellaan
monenlaisiahierontaharj
oja, saipja
-.'
puoita,geelejä voiteitaNykyvirossa sananielee on korvannut sanageel.
Verbi kokkamaon lainautunutsuomenkielen verbistäkokala. Viron kielen sanakirjan (1999) mukaan verbi on arkikieltä ja se tarkoittaa 'kokata, laittaa ruokaa'.Vironkielessäesiintyysubstantiivikokk'kokki', muttaruoanlaittoverbinä
on
käytetty esimerkiksiilmaisuat oi tu valmi stama' laittaaruokaa'.
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Parakujääb kiire töö körvalt väheaega,varem kokkasinrohkem.
(A nnes.l l8)
' Valitettavastij ää nykyäänvapaa-aikaatyökiireiltäni vähemmän,aikaisemminkokkasinenemmän.'
Verbi surfama tarkoittaaviron kielen sanakirjan(EKS 1999)mukaan liikkumista
Internetissä.Suomenpuhekielensanakirjassa(OS 2006) on verbimuodotsur.ffailla ja surfata,joiden merkitys on 'käyttää Internetiä,siirtya sivulta toiselle,viettää
aikaanetissä'.
Verbiä su(ata on aineistossanikäytetty seuraavassa
lauseessa:

Kui juhtub "vedama", siis käed liiguvad siiski sedavörd,et saab
söömisegahakkama ning vöimaluse korral internetis surfata - -.
(TervisPlusss. 6)
'Jos käy "hyvä tuuri", niin kädet liikkuvat sen verran, että ihminen
selviytyy syömisestäitse ja mahdollisuuksienmukaan pystyy surffailemaannetissä- -.'
Verbi ioppama on viron kielen sanakirjan(EKS 1999)rnukaanarkikielinenja sen
merkitys on 'tehdä ostoksia'. Sanakirjassaesiintyy myös vironkielinen verbi
poodlema. Suomen puhekielen sanakirjassa(OS 2006) on muodot shopata ja
shoppaillajaniidenmerkitykset'käydäostoksilla,kienellä kaupoissa'.Aineistossani esiintyy myös englanninkielen sitaattilainashopping merkityksessä'shoppailu'.

Sopp a'. vabadusvali da. Mango 2004.aastatalveröivastekol Iektsioon
pakub midagi igale rnaitsele- -. (Anne s.7)
'Shoppaa:vapausvalita. Mangon vuoden 2004 talvlaatteiden kokoelmatarjoaajokaisellejotakin - -.'
Sekä verbi surfama että verbi ioppama ovat viron kieleen lainautuneetsuomen
kielestä,sillä Kasikin (2004:8) mukaannäissäon käytettysuomenverbinmuodosmukaansellaisissa
tusmallia.Nimittain viron kielen verbinmuodostusperiaatteiden
joissa englanninkielen lainavartaloon yksitavuinenkonsonanttiloptapauksissa,
puinen, esimerkiksisubstantiivitfilm 'filmi' ja meik 'meiklii', vartalovokaalin
mukaistaesimerkiksiverbeissä
tulisi olla -i. kuten se on kielioppisääntöjen
filmima'fimata' ja meikima 'meikata'.Kielioppisääntöjäon noudatettusuurimmassa
osassanykyviroon lainautuneistauudisverbeistä,kuten verbeissäruulimu Johtaa',
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haipima'mainostaa'ja printinra 'tulostaa'.Toisaaltaon nykykieleentullut runsaasti-a-vartalovokaalisia
verbejaja ne ovat suomenmallin mukaanmuodostettuja. kuten muun muassaaineistoniuudisverbitsurfamaja Soppama.Kasikin rnukaan nämä alun perin puhekielisetverbimuodosteeton hyväksytty myös neutraalissa kielenkäytössäja viron kieli on näin saamassauuden verbinmuodostustyypin.

7 .3. La\natmuistakielistä

Sanatlainautuvatkielestä,josta tavallisestilainautuumyös uusi käsite.Esimerkiksi ruokakulttuuri on alue,johon lainautuutietystä maastamaan ruoka. Aineistoni
uudissanachorizo vorst on lainautunutespanjankielisistä
maista,ja sen merkitys
ja latinalaisessa
on 'chorizomakkara'eli 'Espanjassa
Amerikassachilillä, mausteilla ja usein myös valkosipulilla maustettumakkara'. Ruokasanatzatziki kaste
on 'tsatsiki-niminenkastike' ja tulee Kreikasta.Tsatsiki on kreikkalainenruoka,
joka sopii leivän päälletai lautaselleaterianlisukkeeksi.

Välismaalt ostan kaasajuustusid, kastmeidja plekkpurkides teed.
Selle suve suurimad avastusedon chorizo vorst ja tzatziki kaste.
(Annes.1l9)
'Ulkomailta ostanmukaanijuustoja, kastikkeitaja teetäpeltipurkisja tsatsisa. Tämän kesänsuurimpialöytöiä olivat chorizomakkara
kikastike.'
7.4. Käännöslainat

jotka on muodostettujäljittelemällä
Käännöslainatovat sanojatai sanontatapoja,
vieraankielen ilmaisua,Aina ei voida varmastisanoa,onko sanakäännöstoisesta
kielestätai onko sanaeri kielissämuodostettusamalta.toisen kielen vaikutuksista
riippumattomana(Erelt 1995: 74). Viron kieleen ovat voimakkaastivaikuttaneet
saksajavenäjä,ja suuri osaviron kielenyhdyssanoista
on näistäsaatujakäännösja nykyviron sanasväistymässä,
lainoja.Saksaja venäjäovat lainanantajakielinä
pääasiassa
suomenja englanninkielestä.
toon tuleeuusiakäännösiainoja
Sano.ienluokittelu omapohjaisiksitai kääntämällämuodostetuiksion
vaikeaa. Sanojenvierasperäisyyspaljastuu useimmiten silloin, kun sanaaverrataan muihin vaikutteitaantaneisiinkieliin. Usein on myös vaikeatapäätellä,mikä
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kieli on ollut käännöslainan
mallina. Esimerkiksiaineistonikäännöslainojen
yhteydessäon vaikeaasanoa,onko sanatullut suoraanenglanninkielestätai onko se
lainautunutsllomenkielen välityksellä.Pyrkirnyksenänion tässäyhteydessäantaa
jonkinlainenyleiskuva,miilaisiakääruröslainoja
on viron kieleentullut ja ja mihin
aihepiireihinon ollut tarvettakääntääsanastoamuualta.Esitänmyös englannin-ja
suomenkielisetsananvastineet.
Viron koulutusmaailmasanasto
on saanutuusia sanoja,kuten elukestevöpe (engl.
lifelong learning, suom. elinikciinenoppiminen),tciiendkoolitama(suom. tr)ydennyskouluttaa)ja ennastjuhtivöppia (suom. itseohjautuvaoppija). Työelämään
liittyvät muun muassa sanat konkurentsit,öinze
(suom. kilpailulrylq,).meeskond
(engl. team, suom. tiimi). tiimitöö (engl. team work, suom. tiimityöskentely)ja
str essi taluvas (suom.s/r essinsietokvlry).

(Anne s.38)
Tekivad kahtlusedomakonkurentsivöimes.
'Herääepäilyksiäomastakilpailukyvystä.'
Marion selgitab, et Linnateatris ongi selline tiimitöö. et vajaduse
korral teevadköik inimesedköike.(Anne s.8)
'Marion selittää,että kaupunginteatterissa
onkin tällainentiirnityöskentelv.ettätarvittaessa
kaikki tekevätkaikkiatöitä.'
Monet käännöslainatilmaisevat ammattia, esimerkiksipersonalijuht (engl. personnel manager, suom. henkilöstöp(icillikkö),
avqlike suhetejuht (engl. Head of
Public Relations,suom.PR-henkilö),vtilissuhete.iuht (engl. Manager of Foreign
Aff'airs, slrom. kansainvcilistensuhteiden.iohtaja), erakorralise meditsiini öde
(engl. The Ernergency Medicine Nurse, sllom. ensihoitaja), suhtlentistreener
(engl. Truiner of Social Skills.sLlom.sosiaalistentaitojen valmentcict),finantsjuht
(engl. Financial Director, suom. ./inan,ssijohtaja),majandus- .ia kommunikatsioonirninister (engl. Minister of Economic Alfairs and Communications,
suom.liikenne-ja viestintciministeri).

Pealegi vaatab tema visiitkaardilt vastu ka Linnateatri valissuhete
.iuhi tntel. (Anne s.8)
'Lisäksi hänen käyntikortissaanon kaupunginteatterinkansainvälisten suhteiden
iohtajantitteli.'
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"Nii-öelda revolutsiooniline situatsioontekkis, kui mind sekretärjuhiabi kohalt personaliiuhiks edfiati," sönab Anu. (Eesti Naine
s.29)
"'Tilanteesta kehittyi "vallankumouksellinen",klln minut sihteerin
toimestaylennettiinhenkilöstöpäälliköksi,
Anu kertoo.'
Yhteiskuntaelämäänliittyy

lisäksi esimerkiksi käännöslaina varqteismeline

(suom.varhaisteini).
Runsaastion käännettysanojavapaa-ajansanastoneri alueille. Esimerkiksi r"rusialiikuntalajia ovat step-, bodypump-,kickboxing-,.funlcy-ja hiloaeroobika:uusi käsite on myös elämyksiätarjoava urheilu, kuten ekstreemsport
(engl. extremesport, action sport, adventuresport, suom.seikkailu-urheilu).

Kahjuks kinnittavadarstid,et tihtilugu on eestlasepuhkusliigagi aktiivne - juuakse,kihutatakse,harrastatakse
ekstreemsporti- -. (Tervis Ph.rss
s. 4)
'Valitettavasti ovat lääkärit sitä mielta, että virolaisten loma on
useimniten liiankin aktiivinen - käytetäänalkoholia, ajetaankovaa,
- -.'
harrastetaan
seikkailu-urheilua
Uusia tapahtumiaovat esimerkiksi alternatiivravimess(engl. alternative rnedicija luonnossatoimeen tulemista
ne, suom. u.s'komus/cicikintri.
vaihtoehtolcicikintci)
(engl. survit,al course, suom. eloonvarten järjestettäväkurssi ellujcicimiskttrsus
.jiiamiskurs,si,selviytymiskurssi).Tällainen selviytymiskurssi tarkoittaa kurssia,
jolla voi opetella esimerkiksi rakentamaanyöleiriä, tekemääntulta ja valmistamaanruokaaluonnon antimista.Kääntänällä on viron kieleen saatumyös esimerkiksi katkustamiseenja matkailuun liittyvät sanatturismimess(suom. matkailuliittymessut),maalurism (suom. maatilamqtkailu)ia kauner"rdenhoitopalveluihin
vä paikannimi ktit;nestuudio(suom. lqtnsistudio)sekämatkapuhelinpalveluitatarjoava mobiiliteeni;s(suom.mobiilipalvelut).

25.-261trunilvöib tervisetarkustnöudaLahemaarahvuspargisVösu
(TervisPlusss.8.)
uuesspordihoones
toimuvalalternatiivravimessil.
'25.-26. kesäkuutavoi terveyspalveluihintutustua LahemaankanjärjestettävillävaihtoehtosallispuistonVösun liikuntakeskuksessa
lääkintämessuilla.'
Kääntämällä on saatu esimerkiksi ur"rdetharrastusmuodotsörme.iooga(suom.
sormijoogcr)ja naerujooga(suom. naurujooga) sekänäihin harrastuksiinliittyvät
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käsitteetsörmetantsja naeruteraapia.Uusia liikuntamuotojaon sauaköndja kepikönd (suom. sauvakcively)
ja harrastusvälineitäovat kciimiskepp(suom. kdvelysauva), ntaastikuralas (suom. maastopyörci)ja rulluisud (engl. roller skates,
suom.rullaluistimet\.
Köndimist alusta30 minutist ning lisa iga nädalajärel 5 minutit, kuni jöuad 60 minutini. Seejärelvöid möne nädalapärast alustadasauaköndi.(TervisPlusss.73)
'Aloita kävely 30 minuutistasekä lisää joka viikko 5 minuuttia,
kunnesolet päässyt60 minuuttiin. Senjälkeen voisit muutamanviikon kuluttua aloittaasauvakävelvn.'
Tavallisestituotteentai palvelun siinyttyä maastatoiseenmyös tuotteentai palvelun nimi käännettään.
Aineistoni lehdissäesiintyy runsaastiuusistatuotteista,palveluistaja hoitomuodoistakerlovia kirjoituksia.joissa on paljon käännöslainoja.
Käännetty on esimerkiksi seuraavatkauneudenhoitotuotteiden
nimitykset: vartalonhoitoon kehakoorija(engl. body scrub, suom.vartalon kuorintavoide),kauniin
ruskettuneensävyn saamiseksipruunistuslo'eem(engl. ran cream, suom.ruskettava voide), auringonottoonliittyvä tuotepciikesepulgad(engl. sun stick, suom. arrinkopuikko), hiusten muotoiluun voltitimivedelik(engl. voluntizingliquid, suom.
volyymineste),
kasvotr-rotteet
ja peitekreem
ntiopi.serdaja(engl..face spray, suom. kasvo,suihke)
(suom.peitevoide)sekä huulepalsam (suom. huulipalsami), huulelcilge (suom.
httttI i ki i Ito) j a si Imapalsam (suom.si Intiip alsami).

RevloniColorstayNaturalConcealeriöhulineja ölivabapeitekreem
(i10.-) katabkergestitumedadsilmaalused,
väiksemadiluveadning
(Tervis
Plusss.44)
ebatasasused.
'Revlon Colorstay Natural Concealerinohut ja öljy.tön peitevoide
(110.-) peittäähelpostitummat silmänalustat,
pienemmätkauneusvirheet sekäepätasaisuudet.'
MentholatumiSoftlipsihrigieenilisihuulepalsameid
on kolme erineva maitsega:- -. (TervisPlusss.44)
'Mentholatumin Softlips hygieenisiähuulipalsameitaon saatavilla
- -.'
kolmeaerimakuista:
Käännöslainojaesiintyy myös ruoanlaittoonja ruokaanliittyvässäuudissanastossa. Ruoanlaittoonliittyy esirnerkiksituotenimitys saumikser(suom. sauvasekoitin) ja ruokasanastoon
muun muassafr"iikarlulid(engl.fried potatoes, suom.rans-
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kanperunat), dipisegu (engl. dip mix, suom. dippisekoitus),riisileivake (suom.
riisikakku), nrikileib (suom. ntikkileipii), kanrutkohv(suom.pannukahvi)ja aroomikohv (suom. aromikahvl).Ruokaanliittyvä käsite on myös käannöslainavahepala 'vähpala'. Sanallavahepalaon myös musiikkialan erikoissanastoonliittyvä
merkitys,eli se on tauollaesitettävälyhyt musiikkikappale.Merkityksessä'välipala' esiintyyviron kielessämyös oma sanaootle,esimerkiksilauseessa
Vötahr,.
sööb oodet,vötab v. sööb ooteksvöileiba; IöMta-,öhtuoodeeli 'Ottaa tai syö välipalaa,ottaa tai syö välipalaksi voileipää; aamupäivävälipalatai iltapäivävälipala'
(EKS 1999:532).

ja miislid - -.
Tee ise friikartulid, tortiljad, salatikastmed
(EestiNaines.77)
ja
'Valmista itse ranskanperunat,
tortillat, salaattikastikkeet
myslit - -.'
Ihmisen ulkonäköön ja kauneudenhoidonpalveluihin liittyvä käännöslainaon
esimerkiksi juuksepikendus (suom. hiuspidennys).Käsienhoitoon on syntynyt
ja kynsienhoidosta
myös kynsiin liittyviä erikoispalveluja,
on tullut suorastaan
taidetta; esimerkiksi tavallisen manikyyrin lisäksi voi teettää uudet skulptutu'(engl. acrylig
ktitined (engl. sculpturenails, suom. rakennekynnet),okr'iltilkUAned
Ihmisen ulnails, slrom. akryylilqtnnet)tai kangaskiltined(suom. kangaslrynner).
konäköön liittyvät myös sanatkaalujcilgija(engl. weight watcher, suom.painonvartijct)ja kaalulangetuja(suom. painonpudottaja).Mikäli paino ei ota pudotakseenluonnollisellatavalla,apuuntuleerasvaimu(suom.rasvaimu).
Rasvaimusse
minek oleksValdojaoks liiga veidermöte.
(Kaalujälgijads.12)
'Ajatus rasvaimuunlähtemisestätuntuisi Valdosta liian kummalliselta.'
Käämöslainoja ovat myös sanat kinkekaart (suom. lahjakortti) ja margitooted
(suom.merkkituotteet)sekäpaarisuhe (suom.parisuhde).
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8. YHTEISKTINTA MUUTTUU. KIELI MUUTTUU
Kieli elää suhteessayhteiskuntaan.Yhteiskuntamuutokset
näkyvät myös kielessä,
ennenkaikkea sen sanastossa,
tapahtuvinamuutoksina.Muuttunut sanastokertoo
meille suurinpiirtein maatalousyhteiskunnan
teollistumiseenvaihtumisenajanjakson ja milloin esimerkiksi Virossa päättyr neuvostokausija alkoi länsimallisen
valtion rakentaminen.Kieli muuttun aina, mutta rajuimmat muutoksetsanastossa
tapahtuvatsilloin, kun koko yhteiskunnanrakenteetmuuttuvat. Näin on käynyt
Virossa,jossaneuvostokausi
(1940-1991)ja venäjänkielenvaikutuson vaihtunut
ja englanninkielen vaikutukseen.Tässäosiossaon aikomuklänsimaalaisuuteen
senaniesittaäsanastonkuvailun
avulla, millä tavalla yhteiskuntarakenteiden
muutos näkyy viron kielen sanastossa.
Sekä Viron ensimmäisenitsenäisyydenajan
(1919-1939)ettaneuvostoajan
naistenlehdet
kiinnittivät huorniotaenemmänyhteiskunnallisiinasioihin kuin naisenulkonäköön.muotiin. uusiin harrastuksiintai
ruoanlaittoon.Sen vuoksi on hyvin hankalaverrata esimerkiksikauneudenhoitotai yhteiskuntasanaston
muuttumistapelkästäännaistenlehtienaineistonpohjalta.
Vertailun vuoksi käytän vuoden 1934 Eesti Naine -lehteä,kirjan 20 aastat Eesti
iseseisvustsönosja pildis (20 vuotta itsenäinenViro sanoinja kuvin) sanastoa.
muutamia neuvostoaikaisia
naistenlehtiä,kuten vuoden 1979 ja vuoden 1986
NöukogudeNaine -lehtiä,ja vuoden 1991 Eesti Naine -lehteäsekäerilaisia sanomalehtiä,joista olen satunnaisesti
poiminut sanojatai uusille käsitteille vastaavia
vanhojaneuvostoaikaisiatai Viron ensirnmäisenitsenäisyydenajalta peräisin olevia sanoja.Esitän tässäsanapoimintojaeri vuosien lahteistakulttuurinmuutoksen
paremmaksiyrnrnärtämiseksi.

8.1.Sanoiaeri vuosilta

Valtio ja hallinto
1939

1979

2004

töökaitse

töökaitse

töökaitse'työsuojelu'

hoolekanne

hoolekanne'sosiaalihuolto'

ärid ja kontorid

kantseleid

biirood'virastot'

riigikogu

keskkomitee

riigikogu' parlamentti'

volikogu

täitevkomitee

volikogu 'valtuusto'
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pafiei

fraktsioon,erakond'puolue'

5eflustöö

sponsorlus'sponsorointi'

1939

1979

2004

manufaktuurkauplus

kaupluskauplus

pood,äri. supermarket

Kauppaja talous

'kauppa,myymälä'

Työ ja koulutus
1939

1979

2004

tööhöiveamet

-

tööhöiveamet
'työvoimatoimisto'

tööturg

-

tööturg'työmarkkinat'

tööandja

-

tööandja'työnantaja'

Uudet sanat

2004
kohanemiskoolitus'
ohjaava
koulutus'
heitunud'syrjäy'tyneet'
löimimine' integreerimine'

Viihdeja vapaa-aika
1939

1979

2004

suvihotell-pansion

puhkekodu,puhkebaas

veekeskus
'vesipuisto.kylpylä'

sanatoorium

sanatoorium

suvitus-ja ravitsuskohad sanatoorium

spa'kylpylä'

rahvamaja

rahvamaja,

kultuurimaja

vaba-ajakeskus'vapaaaikakeskus'
hr-rvikeskus
Muoti, vaatetus
t939

1979

2004

dzamper

dzemper

sviiter
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moelisandid

aksessuaarid'
asusteet'

zelee

g e e l' g e e li'

manikiiiirija

maniktiiirij a, kiitinetehnik
'kynsiteknikko'

Liikunta

1979

1939

2004

vöimlemine minitootmisvöimlemine virgutusvöimlemine'
taukojumppa'

Muita sanoja

199r

2004

rase

beebiootel'olla
raskaana'

vallasema

yksinhuoltaj
iiksikerna'
a'

8.2. Yhteiskuntamuuttuu.Koulutus.tvöelämä.ammatit.virastot.

Yhteiskuntamuutosnäkyy koulutusmaailmaanliittyvän sanastontäydentymisessä.
Uutta on Virossaesimerkiksikoko aikuiskoulutusilmiönäja elinikäinenoppiminen. Uusia käsitteitäovat muun muassaelukestevöpe'ehnikäinen oppiminen' ja
triiendkoolitama 'täydennyskouluttaa'. Neuvostoaikainen peruskoulu oli

8-

klassilinekool (1.-8. luokka),lukio oli keskkool(9.-l l. luokka)eikä aikuiskoulutusta käsitteenätunnettu.Uusia työelämäänliittyviä käsitteitäovat muun muassa
tööjöuturg'työvoimamarkkinat' ja tööhöiveamet'työvoimatoimisto'. Mielenkiintoista on, että nämä käsitteetesiintyvät myös Viron ensimmäisenitsenäisyyden
Työvoimapolitiikajastakertovassakirjassa.Sanojaei käytettyneuvostoaikana.
'ohjaava koulutus',
kaan liittyvät myös uudet käsitteet,kuten kohanemiskoolitus'
heitunud'syrjäytyneet'ja löimimine'kotouttaminen'.Työelämäänliittyviä uusia
haasteitaja työn vaativuuttailmaisevat käsitteetkonkurentsivöimeline'kilpailukykyinen'ja slressitalavirs'stressinsietokyky'.
Yhteiskunnanmuutos näkyy myös uusissaammattinimikkeissä.Uudissanojaovat muun muassapersonalijuår 'henkilöstöpäällikkö',Ioouiuhl 'kehityspäällikkö',avalikesuhetejuht'PR-henkilö'ja kommunikatsiooniminister'viesammatteihinliittyvät uudissanatmeigikunsttintäministeri'. Kauneudenhoitoalaan
nik 'meikkaaja' ja nteikar 'meikkaaja'. Neuvostoajaltaon käytössämyös sana
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kosmeetik'kosmetologi'.Uusi ammatti on myös kiitinetehnifr'kynsimuotoilija',
sillä aikaisemminkäytettiin käsienhoitoonerikoistuneestaammattilaisestanimitystä manikaArija'manikyyri'. Uusi ammattinimikeon myös toiduainetekonsultant 'ravintokonsulentti' eli henkilö, joka antaa kaikenlaisiaelintarvikkeisiin ja
ravintoon liittyviä hyviä neuvoja ihmisen terveellisempäänelämään. Sanatrcwimiamet' lääkevirasto'ia maksusrnet'verotoimisto'ovat uusiavaltion virastonimityksiä.
Neuvostoaikaisetsanat telefonist,telefonitöölajaja telefoniametnik
ovat jäämässähistoriaan,ja niiden tilalle on tullut uusi käsite mobiilioperaator
'puhelinoperaattori'.Sanattelefonist,telefonitöötajaja telefoniametnikeli 'puhelunvälittäjä, keskusneiti' olivat niiden henkilöiden ammattinimikkeita,jotka vastasivat puheluihinja puhelimiin liittyvistä asioistasekävälittivät puheluitapuhelinkeskuksessaeli telefonijaamas.Uttsi ammattinimikeon esimerkiksi myös erakorrqlise meditsiini öde 'enslhoitaja'. Neuvostoyhteiskunnassa
esiintyivät sana
ja sen lyhennemedöde.Sanatarmeditsiiniöde'sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja'
koitti sekäsairaanhoitajaa
Nykyään on sananmeditsiiniöde
että terveydenhoitajaa.
avulla muodostettuuusi käsiteerakotalise nteditsiiniöde; tämähoitoalanammattilainen työskenteleetavallisestiensiavussa,ambulanssissa
tai sairaalantehoosastolla.

8.3. Ihminenlänsimaistuvassa
Virossa

Monet viron kieleen tulleista uusista sanoistaliittyvät ihmiseen.Ihmisen hyvinvointiin kuuluvat lisääntyvävapaa-aika.harrastukset,omastaulkonäöstäänja terveydestäänhuolehtiminen,sosiaalisetsuhteetja ongelmat,kuten stressi,erilaiset
riippuvuudet, alkoholinkäyttö sekä epäterveellisetelämäntavatja niistä johtuvat
j atkuvatlaihdutuspaineet.
palvelutarjonnassa.
NykyLisääntyvävapaa-aikanäkyy enenevässä
esimerkiksirulluisutamine'rulvirossaon tarjollamonenlaisiauusiaharrastuksia,
laluistelu',kepikönd'sauvakävely',
sörntejooga'sormijooga'ja maatttrisnt'maatilamatkailu'.Runsaastijäriestetäänmyös erikoisalojenmessuja,kuten turismimess 'matkailumessut' tai alternqtih,ravimess'vaihtoehtoisenhoidon messut'.
ja sananmerkitys on muun muassaneuSanamessesiintyi myös neuvostoaikana.
vostoaikaisessa
vierassanoj
en sanakirjassa( I 98I ), mutta sitä ei Neuvosto-Virossa
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käytetty. Sen sijaan oli käytössäsanalaat, jonka merkitys on 'myyntimarkkinat'.
Laat oh Neuvosto-Virossakeväisinja syksyisinjärjestettäväkoko kansanmyynja esimerkiksi syksyllä ennen koulujen alkamistajärjestettimarkkinatapahtuma,
tiin koululaismarkkinat eli koolilaat. jossa myytiin kaikenlaisia koulunkäyntiin
liittyviä tuotteita.
Vapaa-aikaavoidaan viettää erilaisissapaikoissa,kuten veekeskus
'vesipuisto', spa 'kylpylä', tervisekeskrzs
'kuntokeskus' tai vaikkapa ilusalong
'kauneushoitola'. Kylpylää tarkoittavatkäsitteetolivat esimerkiksiViron ensimmäisen itsenäisyydenaikana suvihotell-pansion'kesähotelli-pansionaatti',
sanatoorium'sanatorio'ja suvitus-ja rattitsuskohad'lomanviettosekähoitopaikat'.
Neuvostoaikana
olivat käytössäsanatsanatoorium'sanatorio'ja puhkekodu'lomakylä'. Vapaa-ajanharrastuspaikkojaovat nykyään huvikesfrlzs
'nuorisokeskus'
ja vaba-ajakeskus'vapaa-aikakeskus',
ja ne ovat tiloja, joissa kokoontuvaterilaiset harrastusryhmätja -kurssit.

Viron ensimmäisen itsenäisyyden vapaa-

aikakeskusoli nimeltäänrahvamaja 'kansanopisto',ja neuvostoaikanasen nimi
oh kultuurinnja 'kulttuuritalo'. Vapaa-ajanviettopaikkojenlisäksi on tarjolla
myös erilaisiajännitystäja elämyksiätarjoaviakurssejasekäretkiä. kuten ellu'selviytymiskurssi', ekstreem,sport
'seikkailu-urheilu', pönevusretk
.jcicimiskursas
'erikoisretki'.
'seikkailuretki'sekäekstreemmalfr
Nopeasti kehittyy myös kaupankäynti.Neuvostoaikaisestapulasta,
defitsiit, ei ole enääjälkeäkään,ja tavararunsaushoukutteleekuluttamaan.Neuvostosanadefitsiit on nopeastikorvautunut uudissanoillaioppama ia shopping.
ja eriYhteiskuntaanon tullut suuri määräerilaisia ostoskeskuksia
eli ostukeskttsi
on runsaastituotteidenja palveluidennimikoisliikkeitäeli arisid. Uudissanastoa
tyksissä,ja sita tuleejatkuvastilisää.Esimerkiksisopii käsienhoitoonliittyvä erikoisala kynsienhoito,jota tehdäänerillisessäkynsistudiossaeli ktiilnestuudios.
Kynsienhoidonammattilainenon ktitinetehnikeli'kynsiteknikko',joka muotoilee
asiakkaalleuudet kynnet. Eri tavoin laitettujenkynsitekniikkojenmääräon suuri,
ja asiakasvoi halutessaansaadaesimerkiksi kangasktitined'kangaskynnet',akKynsien muortiillkuaned'akryylikynnet' tai skulptuurktitined'rakennekynnet'.
toilun lisäksi on tarjolla myös erilaisiahiusmuotiinliittyviä uusia palveluja;esimerkiksikampaamossa
asiakasvoi laitattaa
fiiber rastad'rastat',afropatsid'afroletit' tai miksi ei juuksepikenduseeli 'hiuspidennyksen'.Ympärivuotisenrusketuksen takaa esimerkiksi solaarium'solarium' tai vielä uudempi rusketusmuoto
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spray-pcievitas'aurinkosuihke',tai ehkä parempi on uusi tuote pruunistuskreem
on nyky-Viron yhteiskunnassa
voide'. Palvelujentarjonnassa
men'itseruskettava
ty todella pitkälle, ja näyttääsiltä, että palvelualoillaerikoistutaanyhä enemmän.
Yhteiskuntaturhamaistuu.Ihmisen paino-ongelmiinsaadaanapuarasvaimust eli
rasvaimustasekä tarjotaan erilaisia vartalonhoitopalveluita,kuten kehahooldus
'vafialonhoito', CFK-tselluliidihooldus'selluliitinpoisto CFK-menetelmällä'ja
Venattunaaineistonivuoden 2004
tselliliidivastaneraui 'selluliitinpoistohoito'.
naistenlehtiin on Viron ensimmäisenitsenäisyysajannaistenlehdessäkäsitelty
ulkonäköön ja ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita todella vähän ja lehdessä
esiintyy vain muutama tuotemainos;neuvostolehdissäuusista tuotteista ei juuri
kerrotaeikä niitä mainosteta.
Uuteen yhteiskuntaanliittyvät myös uudenlaiset ongelmat. Yhä
ja suositaan
enemmänpuhutaanympäristöongelmistaeli keskkonnaprobleemidest
ympiiristöä säästäviä("ympiiristöystävällisiä")tuotteita eli keskkonnasöbralikke
tooteid. Kulutusta neuvotaanvähentämäänja tarpeetontatavaraaviemäänkienäVanhat vaatteetvoidaan myydä halvalla second-handtykseen eli taaskasutusse.
röivakauplustes eli 'kirpputoreilla'. Nyky-Viron yhteiskunnassarnyönnetään
nryös sellaiset ongelmat kuin asotsiaalid eli 'syrjäytyneetja alkoholisoituneet
'peliriippuvaihenkilöt', söltlased eli 'riippuvaiset', esimerkiksi mringusöltlcrsed
set' ja nerkosöltlased'huumeriippuvaiset',sekä narkojoobesolevad eli 'huumausaineenvaikutuksen alaisenaolevat henkilöt'. Tuntemattomiaeivät ole myöskiiän nyky-yhteiskunnantyöelämäänja ihmiseenliittyviä kovia paineita ilmaisevat uudissanatsisentineltihipölemine 'burn ottt', slressor 'stressinaiheuttaja'ja
depressioon'depressio'.Ihmisille,joilla on erilaisiaongelmia,on avattumonenja taastusravikeslaisia hoito- ja palvelukeskuksia,kuten rehabilitatsioonikeskus
kus eli 'kuntoutuskeskus'.Hoitoa voidaanjärjestäämyös avohoitonaeli silloin on
kyseessäavahoolekanne,avahooldus.
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9. PAATANTO

Tutkimukseni tavoitteenaoli tarkastellaviron kielen uudissanastoa
neljän vironkielisen naistenlehden
pohjalta.Tulokset osoittavat,että paljon on uusia sanoja
kieleentullut yhdistämälläja johtamalla,jonkin venan on käytetty murresanojaja
on tapahtunutmerkityksenmuutoksia.
Suurin osa lainasanoistaon tullut englannin
kielestä,ja runsaastion käännöslainoja.Aihepiireistäyhteiskunta-aloille,esimerkiksi työvoimapolitiikkaan,on otettu käyttöön vanhoja,Viron ensimmäisenitsejoita neuvostoyhteiskunnassa
näisyysajan,sano.ja,
ei käytetty. Runsaastion tullut
ja ihrnisenulkonäköön,terveyteenja hyvinvoinkieleenuusiaammattinimikkeitä
tiin liittyviä uusia käsitteitä.Palvelujentarjontaaon kehitetty äärimmäisenpitkälle, ja mielenkiintoistaolisikin seurata,mikä on seuraavaaluevaltaus.
Kielessäesiintyy sekäjo vakiintuneitaettä vakiintymattomia lainasanoja.Samassalehdessäja jopa samassaartikkelissasaattaaolla esimerkiksi sitaattilainaja kieleenjo mukautunutyleislaina,kuten sanataktsioonja action, joiden merkitys on 'toiminta'. Myös nusissajohdoksissa esiintyy vakiinturnattomuutta; esimerkiksi aineistonijohdokset möötja, möödik ja möötur tarkoittavat
kaikki samaaeli 'mittaria'.
Kieli muuttuu arkisemmaksi,ja monen aineistoni sananselityksen
yhteydessäesiintyy rnerkintä"arkikielinen".Kielessäotetaankäyttöön myös jo
vanhentuneitasanojaja omaperäisyyteenpyritään murresanojenkinkäytöllä. Viron kielen sanastossa
tapahtuuniin nopeitamuutoksia,ettävuonna2002järjestetKilpailu tuottikin
tiin kilpailu uusienviron omakielistenEU-sanojensaamiseksi.
hyviä tuloksia,ja viron kieleenon jo vakiintunut esimerkiksimurresanalöim, jonka merkitys on 'loimu'. EU-sanastossatämä uusi sana tarkoittaa integraatiota.
Kielen muuttumistaja uusia suosituksiakäsittelevätkielitieteellisetaikakauslehdet Keel ja Kirjandus'Kieli ja Kirjallisuus'ja Oma Keel 'Oma Kieli'. Viron nykykielta tutkivat TallinnassaEesti Keele Instituut ja TarlossaTarton yliopisto.
ja sivujenKeelenöue(KielineuViron kielen instituutillaon omat Internet-sivut,
vastauksiakysymyksiin,
vo) -nimisillä sivuilla saa lyhyessäajassaasiantuntevia
jotka koskevatmuuttuvaaviron kielta.jasanastoa.
(Kielineuvo)ilmesKeelenör"re
tyy myös kirjana.
Viron kielenja sanastonnopeakehittyminenon saanutmyös kor.rlut
ja äidinkielenopettajat
kiinnittämäänhuomiotamuutoksiin.Koululaisillejärjestet-
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tävän 22. äidinkielentaidonkilpailunotsikkona on Niltidiskultuuri kajastusi eesti
keeles (Nykykulttuurin heijastuksiaviron kielessä),ja kilpailun tavoitteenaon
saada lyhyehköjä tutkirnuksia nykyviron kielestä. Tutkimustöiden aihena ovat
rrluun muassakulttuurivaikutuksetviron kirjakieleen,nettikieli, lainaverbienmorfologia, lainasanojenkestovaihtelu,käännöslainojenkäyttö virolaisissateksteissä
ja kansainvälisennuorisokulttuurinsanatviron puhekielessä.
Tutkimuskohteenasanastoja myös uudissanasto
on laajaalue.Jatkotutkirnustavoisi tehdäesimerkiksisyventymälläjohonkin sananmuodostusosioon,
kuten uusien sanojenyhdistämiseen,johtamiseentai lainasanojentaivutusjärjestelmään mukautumiseen.Myös viron ja suomennuorisokielenmuutoksetvertailevanatutkimuksenaolisi haastava.Uusi aluevaltausolisi myös Internet-kieliia
sen vaikutusviron kielen rakenteeseen.
Viron kieli muuttuu nopeasti,ja rinnakkain esiintyy erilaisia sanoja,
joilla on samamerkitys.Esimerkiksisamassa
liikkeessä,vierekkäinolevientavaratuotteidenhintalapuissavoi olla tuotenimityksenäsmoothie- smuuti - mahedik
'pirtelö'ja kuluttaja ihmetteleeitsekseen,mikä ero tuotteissamahtaaolla, ymmärtämättä,että kyseessäon samatuote,jolla on vain kolme erilaistanimitystä.
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