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I .  JOHDANTO

Eesti keel - vana, aulik ja armas maakeel, see meie tundele ja - sagedasti vööragi

- körvale kaunis keel on meie rahva pölisern ja piisivarn vara.

Andrus Saareste

1. 1. Tutkimuksen tavoitteet

Viro jälleenitsenäistyi vuonna 1991. ja nuori valtio lähti nopeasti muutosten tielle.

Neuvostorakennelmat oli purettava, ja uudet länsimaiset tavat oli omaksuttava

lyhyen ajan sisällä. Kun yhteiskunta muuttuu, myös kieli muuttuu, Erittäin vas-

taanottavainen ja vaikutteille altis on kielen sanasto. Esimerkiksi neuvostoajan

poliittisen elämän keskeisiä sanoja partei 'puolue' on saanut rinnalleen uudissanat

fraktsioon ja erakond, sanan sanatooriune 'sanatorio' lisäksi ovat syntyneet uudis-

sanat veekesfrzs 'vesipuisto' ja spa'kylpylä'ia odottavaa äitiä on parempi sanoa

Nyky-Virossa beebioorel olevaksi kuin käyttää sanaa rase'olla raskaana', joka on

saamassa pej oratiivisen sävyn.

Työssäni tutkin viron kielen uudissanastoa ia pyrin antamaan yleis-

katsauksen viron kieleen tulleista uusista sanoista. Uudissana eli neologismi on

sanastoon syntynyt uusi sana. Uudissana voi olla myös jo kielessä olemassa oleva

sana, kun sille on annettu uusi. ajankohtainen merkitys. Uusia sanoja on viron

kieleen 16n viime vuoden ajan, kun Viro on ollut itsenäinen valtio, tullut niin run-

sas määrä, että on mahdotonta esittää tässä tutkimuksessa niitä kaikkia. Siitä syys-

tä olen kä)ttänyt tutkimusaineistona neljää vironkielistä vuoden 2004 naistenleh-

teä. Lehdistä olen satunnaisesti poiminut minulle uusia sanoja. Näitä analysoin

virolaisen kielitieteilijän Tiiu Ereltin uusien sanojen muodostusluokittelun mallin

mukaan, jonka hän on esittänyt vuonna 1989 julkaisemassaan viron kielen uudis-

sanakirjassa. Erelt tutki viron kielen uudissanastoa vuosina 1979-1989 ja kokosi

uudet sanat pieneen uudissanastoon. Sanastossa on annettu uudet sanat, selitykset

ja esimerkkilauseet sanojen käytöstä. Uudissanaston johdantokappaleessa Erelt

esittelee myös viron kielen uusien sanojen muodostustapoja, ja tätäjaottelua olen

käyttänyt aineistoni analyysin pohjarra. Ereltin mukaan (1989: 5-7) uudissanoja

saadaan kieleen 1) yhdistämäIlä.2)johtamalla, 3) lainaamalla murteista tai rnuista

kielistä, 4) sepittärnällä ja 5) antarnalla vanhalle sanalle uusi merkitys.
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Tutkimukseni on deskriptiivinen. Seuraan analyysissani uudissanojen yhdistymis-

tä ja johtamista, sanojen lainaarnista murteista sekä vierasperäisen sanaston lai-

nautumista. Tarkastelen myös, millaisia merkityksenmuutoksia on omaperäisessä

sanastossa tapahtunut, ja esitän minulle uudet sanat. Koska aihe on laaja, en pa-

neudu uudissanojen sananmuodostuskeinoihin syvällisemmin enkä analysoi esi-

merkiksi sanojen lainautumista perinnäisen jaon mukaisesti yleis-, erikois- ja si-

taattilainoina, vaan tarkastelen sanojen lainautumista yleisesti. Analyysini pohjana

käytän viron kielen kielioppikirjan (Eesti keele grammatika: EKG 1995)ja viron

kielen käsikirjan (Eesti keele käsiraamat: EKK 2000) sananmuodostusosia sekä

Reet Kasikin viron kielen johto-oppia. Esitän myös näissä käsikirjoissa esiintyvät

sanankäyttö suositukset j a perusteel I i semmat sel itykset, mikäli uuden sanan käyttö

poikkeaa kielioppiperiaatteista tai sen muoto ei ole suositeltava. Tutkin myös uu-

sia sanoja jonkin verran sanojen alkuperän kautta eli etymologisesti ja analysoin-

tini apuna käytän Raunin etymologista sanakirjaa sekä Wiedemannin ja Häkkisen

teoksia. Olen pyrkinyt päättämään sanan uutuuden etsimällä sanan esiintymistä

pääasiassa neljästä sanakirjalähteestä: Neuvosto-Virossa ilmestyneistä sanakirjois-

ta oikeakielisyyssanakirja (Öigekeelsussönaraamat: ÖS 1978). vierassanojen

sanakirja (Vöörsönade leksikon : VI- l98l) ja viron kielen uudissanasto (Väike

uudissönastik : VUS 1989) sekä nykyviron selittävästä sanakirjasta (Eesti keele

sönaraamat ÖS : EKS 1999). Sanojen lainautumista kieleen ja sanojen merkityk-

siä olen selittänyt useiden sanakirjojen avulla (Vöörsönade leksikon: VL 1981,

Oikeeta suomee : OS 2006. Nykysuomen sanakirja, Nykyenglannin käyttösanas-

to, suomalais-virolainen sanakirja (Soome-eesti sönaraamat: SES 1986 ). Aineis-

toni analyysissä käytän käsikirjojen ja sanakirjojen sulkeissa annettuja isokirjain-

lyhenteitä.

Paremman kuvan saamiseksi siitä, minkä verran uuden sanan käyttö

on yleistynyt viron kielessä muissa yhteyksissä olen sanojen analyysin yhteydessä

hakenut tietoa lisäksi Internetin avulla. Viittaukset suomen nykykieleen joidenkin

uudissanojen yhteydessä eivät ole vertailevia vaan satunnaisia, hieman laajemman

näkökulman luomiseksi. Johdonmr"rkainen viron ja suomen uudissanojen vertailu

vaatisi oman tutkimuksensa. Lisäksi tarkastelen työssäni uusien sanojen jakautu-

mista aiheoiireihin. ia tuon esimerkkilauseita.



1.2. Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni on peräisin neljästä virolaisesta vuoden 2004 naistenlehdestä:

Eesti lttraine nro 4, huhtikuun lehti, Anne nro 12, joulukuun lehtr, Kaalujalgijad

nro 3, kesä-heinäkuun lehti sekä lervis Pluss nro 6, kesäkuun lehti.

Lehdistä vanhin on Eesti Naine 'Eestiläinen nainen' on aineistoni

vanhin aikakauslehti, ja sen ensimmäinen numero on ilmestynyt jo vuonna 1924.

Vuodesta 7947 vuoteen 1989 lehti on ilmestynyt Nöukogude Naine'Neuvostonai-

nen' nimisenä. Aikakauslehden entinen nimitys Eesti Naine on otettu käyttöön

Viron itsenäistymisen myötä. Lehti ihnestyy kerran kuukaudessa ja siinä on 84-

124 sivua. Vuoden 2007 mediatutkimuksen mukaan (Emor 2007) lehdellä on

94 000 lukijaa, mikä on nykyisin Viron lehtien suurin lukijamäärä. Lehden pää-

toimittaja Katrin Streimann kertoo, että lehdessä käsitellään kaikkia aiheita, jotka

jollakin tavoin sivuavat virolaisen naisen elärnää. Lehti kirjoittaa rakkaudesta,

lapsista, perheestä, työsuhteista, ihmissuhteista. ruoanlaitosta ja uusista tuotteista.

Sen tavoitteena on olla naiselle hyvä ystävätär. joka ymmärtää, neuvoo ja tarjoaa

mukavaa seuraa.

Eesti Naine -lehden huhtikuun numerossa on virolaisen uutisankku-

rin Ene Veiksaarin haastattelu, kirjoitus virolaisnaisten ja ulkomaalaismiesten

avioitumisesta ja heidän elämästään Virossa sekä kertomus äiti-tytär-suhteista

niissä tilanteissa, jossa aikuinen tytär päättää jäädä asumaan äitinsä tai vanhempi-

ensa luo. Lehdessä kirjoitetaan rnyös muun muassa elinikäisestä oppimisesta, per-

heen lemmikkieläimistä ja näytlelijöistä. Runsaasti on kauneudenhoitoon, pukeu-

tumiseen ja ruoanlaittoon liittyvää tietoa; lisäksi lehdessä on sanaristikko ja horo-

skooppi.

Aikakausilehti Anne on ollut Viron markkinoilla kymmenen vuotta.

Vuosina 1996-1998lehti ilmestyi sanon"ralehden Eesti Ekspress 32-sivuisena liit-

teenä. Nykyään Annen painomäärä on 45 000 ja siinä on 108-160 sivua. Anne

ilmestyy kerran kuukaudessa. Se on lehden päätoimittajan Tiina Langin mukaan

nykynaisten lehti, jossa kenotaan niistä naisista ja miehistä, jotka jollakin tavoin

ovat tekemisillään herättäneet Viron yhteiskunnassa huomrota. Annen joulukuun

numerossa pyritaan vastaamaan kysymykseen. riippuuko rakkaus rahasta, etsitään

kumppania Internetistä, keskustellaan hyvästä parisuhteesta, haastatellaan naisia,

jotka tekevät vuorotyötä, neuvotaan meikki- ja vaateasioissa sekä valmistetaan
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jouluruokia. Lehden sivuilla kerrotaan myös Venezuelan naisista ja heidän elä-

mästään.

Aineistoni kolmas Iehti. Tervis Pluss, on liikuntaan, terveyteen ja

ravintoon erikoistunut lehti, joka on Virossa ilmestynyt vuodesta 2000. Sen for-

rnaatti on läheinen suomalaiselle Kunto Plus -lehdelle. Lehdellä on päätoimittajan

Sirje Maasikarnäen arvion mukaan 73 000 lukijaa ja sen painokappalemäärä on

23 000. Lehdessä on 82 sivua, ja se ilmestyy kerran kuukaudessa. Lehti käsittelee

liikunta-, terveys- ja lääketieteen asioita ja esittelee lukijoilleen uusia tutkimustu-

loksia. Kesäkuun Tervis Pluss numerossa ovat testauksessa uudet harrastukset

maastopyöräily, rullaluistelu ja sonnijooga ja lisäksi annetaan hyviä vinkkejä met-

sässä liikkumiseen. Lehden henkilöhaastattelussa on diabetesta sairastavan naisen

tarina. Lehden aiheita ovat myös muun muassa palovammat sekä insuliinin vaiku-

tus elimistöömme. Mielenterveydestä huolehditaan "puhtaiden ajatusten" ja nau-

ruterapian voimin. Lehden ruokasivuil la vahni stetaan mansikkaherkkuj a.

Kaalujdlgijad'Painonvaftijat' on aineistoni ainoa kansainvälistä

formaattia käyttävä lehti (vrt. esimerkiksi suomalaiseen Painonvartijoihin ja yh-

dysvaltalaiseen Weight Watchersiin). Lehti on Painonvartijat-liikkeen äänenkan-

nattaja. Liike alkoi USA:ssa vuonna 1963, ja nykyään Painonvartijat on korporaa-

tio, jolla on toimintaa 37 maassa. Virossa liike aloitti helmikuussa 1995. Lehti

Kaalujälgijad on ilmestynyt vuodesta 2002 kuusi kertaa vuodessa: tammikuussa,

maaliskuussa, toukokuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Lehti on

painonhallinnan erikoislehti, joka tarjoaa uutta tietoa ravitsemuksesta sekä liikun-

nasta. Kesän numerossa kerrotaan terveydestä, haastatellaan virolaista humoristia

ja stand up -koomikkoa, opastetaan jumppaliikkeissä ja houkutellaan hölkkää-

mään. Kauneudenhoitoon liittyvillä sivuilla annetaan hyviä jalka- ja ihonhoito-

neuvoja sekä opastusta turvalliseen auringonottoon. Ruokasivuilla grillataan ter-

veellisiä kala- ja liharuokia. Lehdessä on rnyös lukijapalsta, jolla lukijoiden ky-

symyksiin vastaavat eri alojen asiantuntijat. Ihmissuhteiden sivuilla käsitellään

isän ja pojan välisiä suhteita.



1.3. Aikaisempi tutkirnus

Reet Kasikin mediatutkimus

Kasik on tutkinut Virossa vuosina 2000-2002 julkaistujen sanomalehtien kieltä.

Hänen tutkimuksensa (2003: 118-148) osoittaa, että humanististen ja sivistyksel-

listen tavoitteiden sijaan nykymediassa ovat korostuneet sensaatiohakuisuus sekä

taloudellinen voitto, jotka sanelevat sanomalehtien kirjoitustyylin, aihepiirit ja

sanaston. Kasikin mukaan on uudissanojen määrä kasvanut nopeasti. Virossa jär-

jestettiin vuonna 2002 sanakilpailu EU-sanaston englanninkielisten lainasanojen

korvaamiseksi viron kielen omilla sanoilla. Kasikin tutkimuksen mukaan kolme

kuukautta kilpailutulosten julkaisemisen jälkeen näkyvät viron mediassa uudet

kitpailun voittaneet omasanat löimimine < integratsioon, engl. integration, suom.

inlegraatio; töukefond < struktuurfond. engl. structural .fitnds, suom. rakennera-

hasto; tciisleppimatus < nulltolerants engl. zero tolerance, suom. nollatoleranssi;

tileilmastumine, (myös tilmastumine) < globaliseerumine, engl. globalisation,

suom. globalisaatio; vabaiihendus < valitsusvciline organisatsioon, engl. non-

governmental organisation, suom. valtiosta riippumaton organisaatio; h'iisioh-

fornine < kriisikorraldus, engl. crrsis managemenl, suom. kriisihallintu jailhendu-

se öigustik < uhenduse acquis, engl. Community acqui,r, suom. yhteisan scicinnös-

tö.

Kasikin mukaan on mediakielessä hyvin nopeasti levinnyt ja kasva-

nut uusien vierassanojen eli sanojen. joissa esiintyy viron kielelle vieraita äänteitä,

ja sitaattisanojen eli kieleen mukautumattomien lainasanojen määrä. Runsainta on

lainaaminen englannin kielestä. Mediassa voivat lainasanat esiintyä rinnakkaisina

muotoina, siis sitaattilainana ja omasanana, kuten hody building ja atleetvöimle-

ntine 'kehonrakemus' rai briefing ja inJbtund'tiedotustilaisuus'. Toisaalta eräät

lehtimiehet ovat ryhtyneet hakemaan teksteihinsä omaperäistä tyylisävyä ja siitä

syystä he ovat alkaneet käyttää jo kielenkäytöstä poistuneita sanoja eli arkaismeja

tai nrurresanoja, kuten möllima (pro registreeruma), scitil (pro seal), lcinnik (pro

anunt) ja elik (pro ehk; völ). Kasikin mukaan median kirjoitustyyli on tullut lä-

hemmäksi jokapäiväistä keskustelukieltä ja teksteissä esiintyy myös tyylin epäyh-

tenäisyyttä: käytetään sekä jäykkää viranomaiskieltä että vapaamuotoista puhe-

kieltä.
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Tarton yliopiston uudissanaston opinnäytetöitä

Uudissanastoa on tutkittu Viron itsenäistymisen jälkeen muun muassa Tarton yli-

opistossa, jossa on valmistunut joukko opinnäytetöitä. Mall Reier on työssään

Uudissanoja mediassa (1993-1995) (Uudissönu ajakirjanduses (1993-1995) ana-

lysoinut 385 uutta sanaa. Tutkimuksen tuloksena on, että noin 230 oli lainasanoja

ja noin 150 omaperäisiä. Lainoista suurin osa (noin 185) oli englannin kielestä ja

30 suomen kielestä. Aihepiireistä eniten uusia sanoja oli tullut elokuva-alalle, ta-

louteen, ruokakulttuuriin, urheiluun ja musiikkiin. Uusia sanoja on saatu johtamal-

la, ja paljon on puhekielisiä ilmaisuja.

Reet Liiiitsepp on tutkinut sanomalehden Liivimaa Kroonika uudis-

sanoja (Uudissönad ajalehekeeles 1996). Produktiivisin johdos on hänen tutki-

muksensa mukaan substantiivijohdos -fras. Usein korvataan yleisessä käytössä

oleva johdin uudella ja saadaan epätavallinen johdos, esimerkiksi muodon ktipsis

sijaan kiipsik 'keksi'. Vierasperäisissä johdoksissa esiintyy paljon ääntämistavan

mukaisia johdoksia, joita vaikea selittää, esimerkiksi aironmeidenlik < Iron Mai-

den. Uudet yhdyssanat ovat enimmäkseen yhdyssubstantiiveja, mutta on myös

muutamia yhdysverbejä, yhdysadjektiiveja ja yhdysadverbeja. Uudissana syntyy

vaihtamalla kielessä jo käytössä olevan yhdyssanan määrite- tai perusosa uuteen,

minkä seurauksena on epätavallinen yhdyssana, esimerkiksi ninamoondaja 'ne-

nänvääntäjä'. Uudissana on syntynyt myös siten, että adverbiä ei on käytetty yh-

dyssanan määriteosana, esimerkiksi eiblond'tummatukkainen'. Lisäksi uudissana

voi olla muodoltaan epätavallinen sana, kuten pösesuudlema'suudella poskelle'.

Lainasanojen oikeinkirjoitus ei ole vakiintunut, ja kirjoituksissa

esiintyy sekä sitaattilainoja että jo mukaantuneita muotoja, esim. cool - kuul'hre-

no'. Usein esiintyy yhdyssanoja, joissa on vierasperäinen määrite- tai perusosa ja

omaperäinen osa, esimerkiksi postripoiss 'poika julisteessa'. Sitaattilainojen poh-

jalta on syntynyt verbejä, kuten pleima 'soittaa', ja johdoksia, esimerklksi Sauti-

mine'huutaminen'. Suurin osa lainasanoista on englannin kielestä. Aihepiireistä

uudissanoja on eniten tullut musiikkin ja urheilun aloille. Runsaasti on suhtautu-

mista ilmaisevia tai täytesanoina esiintyviä sitaattilainoja, kuten already pro juba

'jo' ja sure pro muidugi'tietysti'.

Merilin Nurmen opinnäytetyö vuodelta 2001 käsittelee sanomaleh-

den SL Öhtuleht 'Iltalehti' uudissanastoa. Nurme on analysoinut 86 sanomalehti-



numeroa ja poiminut 116 uutta sanaa. Tutkimus osoittaa, että yhdyssanat ovat
metaforisia, esimerkiksi mtistikapar.fitim,mystinen parfyymi', sanojen muodos_
tuksessa esiintyy äänteellistä leikittelya, esimerkiks i lollkapsas pro lillkapsas
'kukkakaali' [sanan loll merkitys on 'tyhmä']. Esiintyy myös ihnaisuverbejä, ku-
ten kukrut veristama'tuhlata rahaa' lsana kukkur tarkoittaa kukkaroa, sana veris-
tama tatkoiltaa 'veristcici, tappaa']. Tutkimuksessa esiintyy myös nimeämistä,
jossa johonkuhun kuuiuisaan henkilöön liitetaän jokin ajankohtainen sana, esi-
merkiksi Militaar-Laar'Militaristi-Laar' [Mart Laar onvirolainen historioitsija ja
politiikko]. Eniten uusia sanoja on lainattu englannin kielestä, mutta jonkin vegan
myös venäjästä. Aihepiireistä on uutta sanastoa syntynyt urheilun, musiikin. ruo-
kakulttuurin j a politiikan alueille.

Reet Igav on tutkinut vuoden 2004 kandidaatintyös sään Neologis-
ntid' Teooria ja praktiline kasutus trtikiajakirjancluse.r 'Neologismit. Teoria ja
käyttö mediassa' viiden vironkielisen sanomalehden uudissanoja Tiiu Ereltin uu-
dissanojen sanamuodostusperiaateteorian pohjalta. l'utkimus osoittaa, että viime
vuosina on viron kielessä lisääntyn1,t merkityksenmuutosten määrä,mikä on ky-
köksissä uudissanojen syntyyn. Uusia sanoja rnuodostetaan rllnsaasti myös siten,
että olemassa olevalle sanalle annetaan lisäksi uusi merkitys tai sen merkitys ka-
penee' Eniten on viron kieleen lainautunut englannin kielen sitaattilainoia.

Tiit Hennoste

Muutosprosessit viron kielessä ovat olleet viidentoista viime itsenäisyysvuoden
ajan suuria, ja viron kielitieteen aikakausleh dessä Keel ja Kirjandus 'Kieli ja kir-
jallisuus' on esitetty monia erilaisia kannanottoja viron kielen tilanteesta sekä ke-
hittymissuuntauksista. Nuoren kielitieteilijäsukupolven edustajan Tiit Hennosten
nrukaan (1999:8s-96) viron kieli on kehittymässä seuraavaan suuntaan:
1) Yksi kansa - monta kielta. Tavanomaista on, että ihmiset puhuvat vähintää1
kahta kieltä yhtä sujuvasti (bilingualismi);

2) viron kielessä on palion osakieliä (kirjakieli, tietokonekieli, arkikielet. murteet)
3) Kieltä ohjaa käyrtäjä itse.

4) Kieli on avoin uusille vaikutteile jajatkuvasri muutoksessa.

5) Kielen kehittärniseen ja rikastuttamiseen löytyvät keinot sekä kielestä itsestään
että muista kielistä.
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6) Viron kieli tulee tarvitsemaan yhä enemmän uusia sanoja, jotka myös poistuvat

käytöstä yhä nopeammin ja lyhyemntässä ajassa.

1.4. Viron kielen kehitvs. sanaston kehittaiat

Viron kieli kuuluu suomalais-ugrilaisten kielten itämerensuomalaiseen kieliryh-

mään. Yhdessä vatjan ja liivin kanssa se muodostaa itämerensuomalaisten kielten

eteläisen ryhmän, suomi, karjala ja vepsä pohjoisen ryhmän. Viron kielen historia

ei Huno Rätsepin (2002:9) mukaan ole pitkä vaan se on itämerensuomalaisista

kielistä lähtenyt erkaantumaan vasta 2000*2500 vuotta sitten. Viron kielen kehi-

tyshistoria jakautuu Karl Pajusalun mukaan (Erelt 2002: 30) kolmeen aikakau-

teen:

- vanha viron kieli (1200-luvulle)

- suurten muutosten periodin viron kieli (1200-1700) ja

- uusviron kieli (1700-luvulta alkaen).

Lähes 500 vuoden ajan (1200-1700) oli Viron virallinen kieli saksa ja viron kiel-

tä tutkivat saksankieliset papit. He kirjoittivat kielioppi- ja sanakirjoja Virossa

toimiville saksalaisille. Ensimmäinen vironkielinen kirja, Wanradt-Ko el lin kat e -

ki,smus, ilmestyi vuonna 1525. Kirja on kirjoitettu saksan kielen oikeakirjoitus-

sääntöjen mukaisesti. Heinrich Gösekenin vuonna 1660 julkaisema viron kielen

kielioppikirja Manuductio ad Linguam Oesthonican oli ensimmäinen yritys selit-

tää vironkielisten sanojen etymologista alkuperää. 1600-luvulta 1800-luvun lop-

puun oli Virossa kaksi murteiden pohjalta kehittynyttä kirjakieltä: Tallinnan eli

pohjoisviron kirjakieli ja Tarton eli eteläviron kirjakieli. Pohjoisviron kielestä tuli

Viron virallinen kieli kansallisen heräärnisen aikoina, 1 8O0-luvun loppupuolella.

180O-luvulta alkaen tuli viron kielen tutkijoiden joukkoon myös vi-

rolaisia, esimerkiksi Krisdan Jaak Peterson ja Otto Wilhelm Masing. Aikakauden

huomattavimpia kielimiehiä oli pastori Johamr Heinrich Rosenplänter, joka oli

saksankielisen tieteellisen aikakauskirjan Beitriige zur genauern Kenntniz der

Ehstnischen Sprache 'Lisäyksiä viron kielen parempaan tuntemiseen' toimittaja.

Aikakauskirja ilmestyi vuosina 1813-1832, ja se käsitteli viron kielen tärkeitä

kysymyksiä, muun muassa oikeinkirioitusta, taivutusta, lauseoppia ja sanastoa.

Langemetsin mukaan (2002:98) tarve kehittaa viron kielen sanastoa kasvoi sel-

laista vauhtia, että Rosenplänter kutsni lehden sivuilla kaikkia virolaisia tuomaan



9

kansankielestä kirjakieleen ja kaikkien tietoon "vaikka vain kymmenen uutta sa-

naa". Viron kielen leksikologian eli sanastontutkimuksen syntymähetkenä voi-

daankin Langemetsin (2002) mukaan pitää 1800-luvun alkua ja Beiträgen ilmes-

tyrnistä. Kun 18O0-luwn alkupuolella sanoja lähinnä kerättiin ja julkaistiin, vuo-

sisadan loppupuolella ryhdyttiin sanastoa kehittämään jo tietoisemmin ja sään-

nönmukaisemmin, esimerkiksi lainaamalla muista kielistä ja sepittämällä. Enem-

män alettiin kiinnittää huomiota myös uusien sanojen muodostamiseen yhdistä-

mällä ja johtamalla.

1800-luvun loppupuolen merkittävimpiä kielentutkijoita ja sanas-

tonkehittäjiä oli Friedrich Roberl Faehlmann, joka tutki johto-oppia. Hän kiinnitti

huomiota siihen, että viron kielessä johdosten rinnalla myös niiden kannat ovat

itsenäisesti käytössä, kuten esimerkiksi jaftama * jätk'jatkaa - jatko'. Hän käsit-

teli myös johdinten merkitystä ja korosti johtarnisen tärkeyttä uusien, koko kan-

salle ymmärrettävien sanoj en muodostamisessa.

Paljon on viron kirjakielen kehitykseen vaikuttanut myös virolainen

kielimies ja lääkäri Friedrich Reinhold Kreutzwald, jonka mielestä olisi tärkeä

tuoda kieleen uusia sanavartaloita ja laajentaa sanastoa johtarnalla. Viron kielessä

oli vähiin abstraktisanoja, ja Kreutzwald ryhtyi innokkaasti täydentämään sanas-

toa. Hän toi kieleen uusia käännöslainoja sekä lainavartaloita, esimerkiksi lääke-

tieteeseen meeleorganid'hermosto' ja reuma'reuma'; luonnontieteeseen kilpkonn

'kilpikonna' ja elu awaldawad ollused [nykyviron kielessä orgaanilised ainedf

'orgaaniset aineet'. Muita sanoja ovat esimerkiksi urgastee [nykyvirossa tunnefi

'tunneli' ja sis,sewautus fnykyvirossa muliel 'vaikutelma'. Kteutzwald neuvoi

myös välttämään huonoja käännöslainoja, kuten esimerkiksi lainaa vclljawander-

daja [nykyvirossa vdljareindaja] 'maastamuuttaja'. Johtimista Kreutwald otti

käyttöön muun muassa (n)it-johtimen ja johti esimerkiksi sanat ametnik'virkaili-

ja' ja kirjaseadnik - nykyvirossa kirjanik'kirjailija'. Kreutzwaldin johtamia ovat

myös seuraavat nykyvirossa käytössä olevat kemialliset sanat: hapnik'happi',

stisinik'hiili ', lcimmastik'typpi' ja wesinik'vety'; lääketieteen terminologiaan

kuuluvat mcidanik'mätänevä', palawik'kuume' ja pölendik - nykyvirossa pöletik

'tulehdus'. Kreutzwald todisti, että as-johtimen avulla on mahdollista tuoda viron

kieleen uusia abstraktisanoja, ja hän johti esimerkiksi seuraavat myös nykyvirossa

käytössä olevat abstraktijohdokset: iludus 'kauneus', etendus 'esitys' ja omadus

'onrinaisuus'. na-johdinta Kreutzwald käytti ilmaisemaan naispuolista henkilöä,
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kuten sanoissa kuningana [nykyvirossa kuningaruea] 'kuningatar' ja keisrina fny-

kyvirossa keisrinnal'keisarinna'; myöhemmin, 1800-luvun loppupuolella, otti

virolainen kielitieteilijä A. Grenzstein j ohtimen käyttöön nykyaikaisessa muodos-

sa -nna. Kreutzwaldin luomia ovat myös lane-johtimen avulla johdetut substantii-

vit lvistlane 'kristitty' ja u,öidulane 'voittaja' [nykyvirossa vöitja] sekä ta-

kausatiivit andekstanta - nykyvirossa andeslama'antaa anteeksi' sekä verbi rA-

heldama'huomauttaa'.

Tärkeimpiä 1800-luvun loppupuolen viron kielen tutkijoita on Fer-

dinand Johann Wiedemann (1805-1887). Hän julkaisi vuonna 1869 ison virolais-

saksalaisen sanakirjan Estnisch-deut,sches Wörterbuch (noin 50 000 sanaa). Sanat

ovat sekä pohjoisviron että eteläviron kielestä. Paljon on murresanoja, yhdyssano-

ja, sananmuodosteita, lainoja, erikoisalojen sanoja ja nimiä. Sanojen merkitys on

annettu saksan kielellä. Sanojen lisäksi on runsaasti muun muassa lause-

esimerkkejä, fraseologiaa sekä sanaleikkejä. Wiedemannin sanakirja oli Lange-

metsin (2002) mukaan yli 100 vuotta, vuoden 1994 Viron murresanakirjan julkai-

semiseen saakka, myös kattavin viron kielen murresanakirja.

Viron kielen sanaston kehittäjä on myös Karl August Hermann.

Hermannin pyrkimyksenä on ollut viron kielen sanojen puhdistaminen vieraspe-

räisyyksistä. Hän on viron kieleen tuonut esimerkiksi vironkieliset sijamuotojen

nimitykset. Hänen mukaansa uusien sanojen täytyy mukautua kielessä jo oleviin

ja sanastoa voidaan rikastuttaa analogiaa käyttämällä. Tärkeitä ovat myös sanan

lyhyys- ja kauneusperiaate. Hermann suosittelee vanhojen sanojen, kuten mauk

licime vorstl'makkara', waip 'matto', wa,sar lhaamer, vasarl'vasara' ja scicirikud

futiksicll 'housut' fnykyvirossa sanalla scicirikud on merkitys 'nahkasaapaat'1,

käyttöönottoa. Yhdyssanan ktinnipciev'kylvöpäivä' mukaan Hermann on muodos-

tanut yhdyssanan stinnipciev '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 seuraavat sanat seltskond 'seura,

porukka', perekond'perhe, koolkond 'koulukunta' ja saatkond 'lähetystö'. Pai-

kannimien Mustla ja Hargla mallin mukaan on saatu analogisesti Ingla [nykyvi-

rossa lrglismaaf 'EnglanIi' . Soornln lnykyvirossa Sooze] 'Suomi', Lcicinla [uyky-

virossa Lc)cis, lcicineriigidl 'Länsi(valtiot)'. Hermann käytti /a-johdinta paikkaa

tarkoittavien johdosten luomisessa, esimerkiksi magala fnykyvirossa magamistu-
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åa] 'makuuhuone'. uinula fnykyvirossa magamistuba]'makuuhuone', tööla ltöö-

tuba)'työhuone' ja elula fnykyvirossa elutubaf 'olohuone'. Hän on tuonut myös

taiteen alalle uusia sanoja, kuten sanatwöidus fnykyvirossa kunst] 'taide', ntiokuje

[nykyvirossa portreel 'muotokuva' , heliwöidus lnykyvirossa muusika] musiikki',

laulumcing fnykyvirossa ooper)'ooppera', puhkpill 'puhallinsoitin' ym. Hän on

luonut myös tiedesanastoa, esimerkiks i l o o dusw cie t e adu,s fnykyään sana ffitis ika]

'fysiikka' ja löigestus fnykyään anatoctnia] 'anatomia'. K. A. Hermann oli 1800-

luvun loppupuolen produktiivisimpia sanaston luojia. ja nykyvirossa on käytössä

noin 140 hänen sepittämäänsä sanaa.

1900-luvun alkupuolella viron kielen osuus virallisena kielenä kas-

voi ja kielta ryhdyttiin nykyaikaistamaan ja standardisoimaan. Luotiin kielenuu-

distusliike, jonka tavoitteena kieliopin uudistamisen lisäksi oli sanaston ajan tasal-

Ie saattaminen. Kielenuudistusliikkeen (1912-1924) perustaja ja 1900-luvun rner-

kittävimpiä kielitieteilijöitä oli Johannes Aavik. Aavik otti päämääräkseen viron

kirjakielen muuttamisen, ja hänen tärkeimpänä tavoitteenaan oli pyrkimys kielen

kauneuteen. Hänen mielestään viron kielen sanasto oli köyhä eikä se pystynyt

enää täyttämään kehittyvän yhteiskunnan vaatimuksia. Aavik aloitti sanaston kar-

tuttamisen muodostamalla uusia johdoksia ja yhdyssanoja, esim. vcifa 'Lrlos' >

vciljendada'ilmaista' ja pdevakord'esityslista, ohjelma'. Parhaana sanastonkar-

toitusmenetelmänä Aavik piti uusien kantasanojen hankkirnista muista kielistä, ja

tärkeintä oli sanojen äänteellinen sopivuus. Aavik opiskeli Helsingin yliopistossa.

ia hän osasi hyvin suorrea sekä tunsi suomalaista kielentutkimusta. Hänen mieles-

tään suomen kieli oli sanaston lähteenä yhtä lähellä viron kieltä kuin murteet, ja

suomen kielen asiantuntijana hän tarjosi vuosina 1912-1920 yhteensä yli 800

suomen kielen lainasanaa. Lainaamisen edellytyksenä Aavik piti sanan tarpeelli-

suutta: sen piti rikastaa viron kieltä uudella merkityksellä ja sanan oli pakko sopia

viron äännejärjestelmään. Aavikin mielestä ei voinut lainata sellaisia sanoja, jotka

virossa jo tunnettiin jossakin toisessa merkityksessä, ja suomen kielestä lainatuilla

johdoksilla piti olla viron kieleen sopiva johdin.

Aavik yritti myös kehittää viron kielen omaa sananmuodostusjärjes-

telmää, ja suomen malleja esikuvina kayttaen hän muodosti esimerkiksi abstrakte-

ja rzs-johdoksia,tas-, line- ja /l,t-suffiksillisista adjektiiveista.kuten jutuka,s'puhe-

lias' > jutukus'puheliaisuus', verbin aktiivin ensimmäisestä partisiipista. esimer-

kiksi arusaadttv 'ymmärrettävä' > arusaadavus 'ymmarrettävyys', ja ta- ja tu-
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karitiivijohdoksista, esimerkiksi surematu'kuolematon' > sltremalzrs'kuolemat-

tomuus'. Suomen sananmuodostuksen periaatteita käyttämällä Aavik kehitti vi-

roon z-suffiksillisen refleksiivi- ia passiiviverbien muodostussysteemin, esimer-

kiksi verbit kattuma'peittyä' ja katinduma'kääntyä'. Aavik suositteli myös muita

johtimia, ja hänen luomistaan 250 sanasta 60 on jaänyt viron kirjakieleen.

Aavik loi myös tekosarroja ja käytti luomiseen kolmea menetelmää:

l) mukautusmenetelmää eli konsonantteja ja vokaaleja mukauttamalla saatiin sel-

lainen rakenne, jolla olisi kaunis sointu, esirnerkiksi veenda'vakuuttaa, saada va-

kuuttuneeksi', 2) muuntomenetelmää eli uusi sana muodostetaan siten, että muu-

tetaan vieraskielisen sanall äärnekoostumusta, esimerkiksi siiras 'vilpitön' < ra.

,cincöre ja 3) kokoomamenetelmää eli uusi sana saadaan liittämällä yhteen sanojen

osia, esimerkiksi selmet < selle asemel et'sen sijaan että'. Nämä esimerkkisanat

ovat käytössä myös nykyvirossa. Johannes Aavikin esittämät kielenuudistusehdo-

tukset synnyttivät yhteiskunnassa aktiivisia keskusteluja. Virolaiset kielimiehet

jakautuivat mielipiteitensä perusteella kolmeen ryhmään: ensimmäisen ryhmän

rnielestä kieltä piti rikastaa kaikin mahdollisin keinoin, toinen ryhmä sr.rhtautui

uudistuksiin hyvin varovasti ja kolmas ryhrnä uskoi, että tarvittavat kielenur-rdis-

tusainekset löytyvät viron kielestä itsestään. Kolmannen ryhrnän iohtohahmo oli

Johannes Veski, toinen 1900-luvun Viron merkittävimpiä kielitieteilijöitä ja viron

kielen kehittajia.

Veski piti Aavikin tavoin tärkeänä viron kielen kehitystä, mutta hä-

nelle kieli oli ensisijaisesti virallinen kieli eli viestinnän, koulutuksen ja tieteen

kieli. Hänen mielestään voi yleissanaston lisäksi myös rikastuttaa erikoisalojen

sanastoa esimerkiksi murresanojen avulla. Kun Tarton yliopisto avattiin vironkie-

lisenä vlronna 1919, perustettiin Veskin johdolla valiokunnat kehittamaän uutta eri

alojen sanastoa. Monista Veskin kehittärnistä erikoisalojen sanoista on tullut ny-

kyisen kirjakielen sanoja, kuten muun rnuassa sanoista haigla'sairaala', rcrvi 'hoi-

to' ja ravila 'hoitola'. Veskin tuloksellisimpia alueita on sananmuodostus. IIänen

onnistui muun muassa ottaa käyttöc;n joitakin aikaisemmin epäproduktiivisia ja

vähän tunnettuja johtimia, esimerkiksi eteläviron murteesta mu-johdin, jonka

avulla hän johti sanat elamu'asuintalo' ja valamu'kaatoallas'.

Vuosina 1920-1944 viron kieli oli Viron virallinen kieli ja viroa

käytettiin valtion hallintoelimissä, oppilaitoksissa, tieteessä sekä mediassa. Myös

korkeakoulut olivat vironkielisiä. Tärkeimpänä tämän ajanjakson viron kielitietei-
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lijänä voidaan pitää murteentutkijaa Andrus Saarestea, jonka ansiosta viron mur-

teentutkimus alkoi kehittyä omaksi tutkimusalueekseen. Andrus Saaresten johdol-

la valmistunut Viron murreatlas on nykyviron kattavin murrekokoelma.

Seuraava periodi viron kielen kehityksessä oli neuvostokausi vuosi-

na 1945-1991. Neuvosto-Viron kielitiede oli muiden tieteenalojen tavoin mukau-

tettava yhteisiin neuvostoliittolaisiin tiedevaatimuksiin ja tavoitteisiin. Venäjän

kielestä tuli tärkein tuon ajan lainanantaja- ja mallikieli.

2. YHDISTÄHANPN

Yhdistäminen on helpoin ja levinnein sananmuodostustapa, ja uuden yhdyssanan

tulo kieleen huomataan harvimmin (Erelt 1989: 5). Yhdistämistä sanaston rikas-

tuttamiskeinona on viron kielessä käytetty kautta aikojen, ja esimerkiksi 1600-

luvun viron kielen tutkijan, saksalaisen Heinrich Stahlin (n.1600-1657) julkaise-

massa viron kielen sanastossa "Vocabula" esiintyy Kikasen (2002) mukaan 306

yhdyssanaa. Yhdyssanoihin on kiinnittänyt kieliopissaan huomiota myös 1700-

luvun kielimies Heinrich Göseken. Hän pani merkille sanojen yhdistämisen, mutta

hän kirjoitti yhdyssanat vielä saksan kielen mallin mukaan erikseen, kuten Silrna

Tena (: silmäterä). 1800-luvulla käytettiin yhdistämistä jo tietoisesti uusien sano-

jen luorniseen. Tunnetuimpia tämän ajanjakson kielimiehiä oli virolainen lääkäri

ja kielimies Fr. R. Kreutzwald, jonka luomia ovat esimerkiksi yhdyssanat maake-

ra 'maapallo' , kopsupöletik'keuhkokuume' ja eeskiri 'säännöt, ohje'.

1900-luvun alkupuolella, kun Viro itsenäistyi ja luotiin oma valtio,

kieli kaipasi runsaasti uusia käsitteitä. Eri alojen kieleen luotiin suuri määrä uusia

yhdyssanoja; esirnerkiksi kieiitiede sai uudet käsitteet lau,seöpetus 'lauseoppi',

nimisöna'nomini' ja omadussöna'adjektiivi'. Musiikin alalle luotiin sanat tiibk-

laver 'flyygeh', heliredel 'asreikko' ja avamcing'alkusoitto'. Muita uusia viime

vuosisadan yhdyssanoja ovat muun muassa stinnipciev 'syntymäpäivä', supelmaja

'kylpylä' ja ke skkool'keskikoulu'.

N. Remmelin mukaan (1968: 310) neuvostoaikana (vursina 1945-

i991) käytettiin sanojen yhdistämistä uusien sanojen muodostamiskeinona erittäin

paljon. Neuvostoyhteiskuntaa kuvailevat esimerkiksi yhdyssanat liiduvabariik

'neuvostotasavalta', ven. triitevkomitee 'toimeenpaneva komitea', plaanimajandus

'suunnitelmatalous' ja kolhoosipöld 'kolhoosipelto'. Myös erikoisalojen sanasto
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sai runsaasti uusia yhdyssanoja, esimerkkeinä biologian termi valkaine 'valkuais-

aine', ilmatieteen termi körgröhkkond'korkeapaine' ja lääketieteen termr verevu-

Ium 'vetenpurkauma'.

Viron kielen yhdyssanat jaetaan determinatiivisiksi eli alisteisiiksi ja

kopulatiivisiksi eli rinnasteisiksi. Kopulatiivisia ovat yhdyssanat, joiden kaikki

osat ovat tasaveroisia, esimerkiksi sanat ööpciev'vuorokausi' tai pudi-padi'tilpe-

hööri'. Determinatiivisia taas ovat sellaiset yhdyssanat, joissa toinen osista ilmai-

see perusmerkityksen, toinen on määrittävä osa; esimerkiksi yhdyssanassa per-

sonalijuht'henkilöstöpäällikkö'yhdyssanan perusosa./zlht'johtaja'ilmaisee pää-

rnerkityksen ja rnääriteosa personall- 'henkilöstö-' täydentää pääsanan merkitystä.

Aineistossani on 149 yhdistärnällä muodostettua uutta determinatiivista yhdyssa-

naa. ja ne ovat jaettavissa määriteosien lukurnäärien mukaan kaksiosaisiin, kol-

miosaisiin ja neliosaisiin yhdyssanoihin seuraavasti:

kaksiosaisia yhdyssanoja 1 38

kolmiosaisia yhdyssanoja l0

neliosaisia yhdyssanoj a 7

Sanaluokittain aineistoni yhdyssanat

j ektiiveihin sekä yhdysverbeihin.

2. 1 . Yhdyssubstantiivit

jakautuvat yhdyssubstantiiveihin. yhdysad-

Yhdyssubstantiivien ensisijainen tehtävä on kuvailla asioita ja ilmiöitä niiden vä-

listen sidosten (yhteyksien) perusteella. Yleisimmät ovat yhdyssubstantiivit, joi-

den määriteosa on substantiivi. Substantiivinen määriteosa voi olla yksikön rro-

minatiivissa, yksikön genetiivissä tai iossakin muussa sijamuodossa. usein paikal-

lissijoissa, tai määriteosalla voi olla sellainen muoto, joka ei esiinny lauseessa

itsenäisesti.
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2.1 .1 . Substantiivinen määriteosa

2.1.1.1 . Määriteosana vksikön nominati ivi

Nominatiivimuotoinen määriteosa voi ilmaista esimerkiksi perussanan kertoman

esineen ulkoisen tunnusmerkin. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat aineistoni

yhdyssanat: rulluisutaja 'rullaluistelija', piistolsprei 'suihkespray', kott-tool 'säk-

kituoIi' ja pakettaken'kolmikerroksiset ikkunat'.

Garnier' Ambre Solaire Color Control SPF 30 pilstolspreiga päike-
setoode (175 kr) on nahale pihustades rohelist värvi - -. (Tervis
Pluss s. 67)
'Garnier'n Ambre Solaire Color Control SPF 30 -aurinkotuotespray
( 175 kruunua) on iholle suihkutettaessa vihreänväristä - -.'

Näiden yhdyssanojen määriteosat rull 'rulla' ja ptistol 'pistooli' kuvailevat perus-

sanan ulkomuodon. Yhdyssanassa kott-tool 'säkkituoli' määriteosa ftor 'säkki'

viittaa perussanan tool 'tuoli' muotoon ja yhdyssanan pakettaken määriteosa pa-

ket('pakelti' viittaa ikkunan malliin, vrt. snomen kielen vastaavaan sanaan 'kol-

mikenoksiset ikkunat'. Aineistoni yhdyssanan perusosana esiintyvä sana aken

'ikkuna' saatu muinaisvenäjän sanasta *orcun. Tämä vanha lainasana on antanut

uuden yhdyssanakäsitteen pakettaken,joka tarkoittaa tiivistä, kaksi- tai kolmeker-

roksista ikkunaa eli kuvallisesti 'ikkr.rnapakettia', jossa on useita ikkunakerroksia.

Silmitsen kuulates punaste seinte ja pakettakendega elumaja ning
möistatan, kas tegemist ot1 Llue vöi vana hoonega. (Kaalujälgijad s.
16)
'Kuunnellessani katselen taloa. jossa on punaiset seinät sekä kolmi-
kerroksiset ikkunat, ja yritän arvata. onko rakennus uusi vai vanha.'

Nominatiivimuoto esiintyy myös tapauksissa, joissa laina- ja vierasperäiset sa-

nanosat tai vierasperäinen määriteosa on liitetty perussanaan. Aineistossani esiin-

tyvät muun muassa seuraavat yhdyssanat, joiden määriteosana on vierasperäisen

sanan nominatiivimuoto: ekstreemmarfr'seikkailuretki', ekstreemsporr 'seikkailu-

urheilu', komplekspreparaat'yhdistelmävalmiste' ja alternatiivravimess 'vaihto-

ehtoisen hoidon messut'. Vierasperäinen määriteosa ekstreem on alun perin lati-

nan kielen laina ( <lat. extremum),ja se tarkoittaa 'äärimmyyttä, äärimmäisyyttä'.

Tämän vierasperäisen määriteosan avulla on muodostettu uudet yhdyssanat eftsr-
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jotka kuvaavat uuden yhteiskunnan ituniselle tarjo-

Mö lemal päeval korraldatak se e ks tr e e ntmat ku loo dusesse.
(Tervis Pluss s. 8)
'Molempina päivinä järjestetään seikkailuretkiä luontoon.'

Airreistoni yhdyssanan komplekspreparaat määriteosan kompleks (< lat. comple-

xas 'yhteen sidottu') merkitys on 'yhdistelmä, ryhmä'. Yhdessä pääsanan prepa-

raat'valmiste, lääke' (< lat. praeparafus 'valmistettu') kanssa se muodostaa uu-

den käsitteen'yhdistelmävalmiste, yhdistehnälääke'.

Kaltsiumi sisaldav komplekspreparaat. (Eesti Naine s.89)
'Kalsiumia sisältävä yhdistelmälääke.'

Ylrdyssanan alternatiivravimess määriteosana esiintyvän vierassanan alternatiiv

merkitys on 'vaihtoehto'. Sana muodostaa kolmiosaisen yhdyssanan, jonka merki-

tys on'vaihtoehtoisen hoidon messut' .  Käsite on suomen kielessä myös'usko-

muslääkintämessut'. Uskomuslääkintää ovat pääasiassa ne hoitomuodot, jotka

jääv äI tutkitun lääketieteen ulkopuo lel le.

25.*26.iuunil vöib tervisetarkust nöuda Lahemaa rahvuspargis Vösu
uues spordihoones toimuval ctlternatiivr qyimes s il. (Tervis Pluss s. 8)
'25.-26. kesäkuuta järjestetään Lahemaan kansallispuiston Vösun
uudessa urheiluhallissa vaihtoehtoisen hoidon messut.'

2.1.1.2. Määriteosana vksikön seneti ivi

Viron kielessä genetiivimuotoinen määriteosa on paljon yleisempi kuin no-

minatiivinen määriteosa ja genetiivimuotoisella alkuosalla on monta funktiota. Se

voi ilmaista omistus- tai hallintasuhdetta (subjektiivis-possessiivinen määriteosa)

tai tekemisen kohdetta (objektiivinen määriteosa). Genetiivimuotoinen miiäriteosa

esiintyy aineistoni yhdyssanoissa sellraavissa tapauksissa:

1) Määriteosa ilmaisee pääsanan lajia tai laatua pääsanan toiminta-alan perusteella

esimerkiksi aineistoni yhdyssanoissa personaliiuht 'henkilöstöpiällikkö',

ko nt mun i kat s i o o n i mi n i s t e r ' viestintäministeri ' ,

'puhelinoperaatori', ktiiinetehnik 'kynsiteknikko' ja

'meikkitaiteilia'.

mohiilioperaator

meigikunstnik
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Kujutad ette, enamus inimesi maksab iga kuu oma mobiilioperaato-
rile kuumaksu. (Anne s.99)
'Voitko kuvitella, että suurin osa ihmisistä maksaa puhelinoperaatto-
rilleen kuukausimaksua i oka kuukausi.'

2) Määriteosa ilmaisee omistus-, hallinta- ja kuuluvuussuhdetta yhdyssanoissa

tööjöutttrg 'työvoimamarkkinat'. vanentahiivilis 'vanhempainraha', pannipaber

'pannupaperi' sekä kannukohv'pannukahvi'. Määriteosa on vierassana seuraavis-

sa kuuluvuutta ilmaisevissa yhdyssanoissa meigikreem'meikkivoide', meigiloon

'meikkisävy', voltitimivedelik'tuuhentava neste' ja spreilakk'hiuslakka (suihke)'.

Sanassa efektigeel 'muotoilugeeli' sekä määrite- että pääosa ovat vierassanoja.

Määriteosa efekt (< lat. effectus 'toiminta, vaikutus') tarkoittaa vaikutusta tai vai-

kutelmaa sekä seurausta ja yhdyssanan perusosa geel (< lat. gelare 'pakastaa')

hyytelömäistä seosta. Yhdyssanan merkitys on'muotoilugeeli'.

Matis' meeste jöulukomplekt (e.fektigeel, raseerimisjärgne niisutav
palsam, örn puhastusvaht). (Anne s.47)
'Matisin miesten joululahjapakkaus (rnuotoilugeeli, parranajonjal-
keinen kosteuttava palsami, mieto puhdistusvaahto).'

3) Määriteosa ilmaisee sijaintia. esiintymis- ja olopaikkaa aineistoni yhdyssanois-

sa veekeskzts'vesipuisto',  terviserada'kuntopolku', matkakesftzs'retkikeskus'.

turismitalu'maatilamajoitus' ja jöusaal'kuntosali'. Nämä yhdyssanat ovat uusia

harrastus- ja v apaa- ajanviettopaikkoj a.

- - veekeskused linnulauluga ja ilma - sulistajatele ning tösisemast
uj umistreeningust huvituj atele. (Kaaluj älgij ad s. 6. )
' - - vesipuistot linnunlauluineen - harrastelijoille sekä enemmän
uimisesta kiinnostuneille.'

4) Määriteosana on ainesana, josta perusosan tarkoite koostuu, esimerkiksi sanois-

sa riisileivake 'riisikakku' ia nteentossaai 'hunajahieronta'. Yhdyssanan meemos-

saaå 'hunajahieronta' määriteosa mes'i'hunaja' on ikivanha indoeurooppalainen

laina vuosilta 3000-1000 eKr. Perusosa mass'aai (< ransk. massage 'hieronta') on

vierassanojen sanakirjan (VL 1981 : 401) mukaan kudosten mekaanista muokkaus-

ta erilaisia tekniikoita, kuten sivelyä, taputusta ja täristystä, kä)ttämällä. Aineisto-

ni yhdyssana tarkoittaa hierontaa, jossa käytetään hunajaa.
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Kellelgi on välja pakkuda tervendav tselluliidivastane programm
koos hea tuju toa, meemassaaåi ja muu asjakohasega.
(Kaalujälgijad s. 6)
'Joku tarjoaa terveellisen ohjelman selluliittia vastaan (sisältää hy-
vän tuulen huoneen, hunajahieronnan ja muun asianmukaisen
hoidon).

5) Määriteosana ruumiinosa esiintyy uusissa tuotenimissä jalasprei 'jalkaspray',

nciopiserdaja'kasvojen kostutin',  si lmameik'si lmämeikki ' ,  si lmapalsam

'silmäpalsami', huulelciige 'huulikiilto', kehakooriia 'vartalonkuorin' ja

kehajahutaja 'vartalon viilentäjä' sekä ktitintekreem 'kynsivoide' ja

ammattinimikkeessä kiitinetehnifr 'kynsiteknikko' sekä yhdyssanoissa sörmetants

'sormitanssi' ja sörmejooga 'sormijooga'. Määriteosina näissä yhdyssanoissa ovat

vanhat omaperäiset sanat sörm'sormr', huul 'huuli', silm'silmä' ja ktitis 'kynsi'.

Esimerkiksi sana sörm'sormi' on peräisin suomalais-mordvalaiselta kaudelta (<

*sorme), huul 'huuli' on varhaiskantasuomeen (noin 3000 vuoden taakse)

palautuva sana, silm'silmä' on ikivanha uralilainen sana ( < *silmä), ja se kuuluu

Klaasin (1997) mukaan viron kielen omaperäisten sanojen vanhimpaan ryhmään

(n. 4000-5000 eKr).Vanha suomalais-ugrilainen sana on myös yhdyssanojen

kthinetehnifr 'kynsiteknikko' ja kaantelcreem'kynsivoide' määriteosa kiliis 'kynsi'

(<*kinöe, kunöe).

Parimad suvetooted on - - jahutavad-värskendavad nciopiserdajad ja
rahustavad maskid (sobivad hästi pärast pöhjalikku päikese käes
praadimist). (Kaalujälgijad s. 43)
'Parhaita kesätuotteita ovat * - viilentävät-raikastavat kasvojen kos-
teuttajat ja rauhoittavat naamiot (sopivat hyvin perusteellisen aurin-
gonoton jälkeen).'
Kehakreem , kehakoorija j a duSigeel kokku ptihadehinn aga 249 .-
(Anne s. 75)
'Vartalovoide, vartalokuorija ja suihkugeeli yhteensä
juhlahintaan 249.:

6) Määriteosa on objektiivinen eli ilmaisee tekemisen kohteen yhdyssanoissa pcii-

keseturvaja 'aurinkosuoj a' , pciikesepulk e. stick'aurinkopulkko' ja pciikesenautle-

ja'atrrngosta nautija'. Näiden yhdyssanojen määriteosana on vanha sana pciike,

jonka varhaisempi vastine on Rätsepin (2002: 107) mukaan *pr)ivtikkciinen. Tässä

merkityksessä esiintyvät 1700-luvun kirkkokielessä sanat pciivlik tai pcicivlik, ja

nämä ovat käytössä sekä viron vörun murteessa että liivin kielessä. Deminutiivi-
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liitteisellä johdoksella *paivlikkainen on vastineita myös vatjan ja liivin kielessä.

Näin vanhaa omaperäistä sanaa pciike käyttämällä on saatu joukko uusia aurin-

gonottoon liittyviä sanoj a.

Ptiikeseturvajad, tööle! (Tervis Pluss s. 66)
' Auringonsuoj atuotteet, toimeen !'

Päevitunud pciikesenautlejad vöivad endale ka natuke edevust luba-
da - -. (Tervis Pluss s. 67)
'Ruskettuneet auringonottajat voivat antaa itselleen luvan ntyös
hiernan kainostella - -.'

Määriteosa on objektiivinen myös seuraavissa aineistoni yhdyssanoissa'. naerute-

r aap i A' naurUterap ia', nae r uj o o ga' nauwloo ga', nae r ut e r qp e ut' nauruterapeutti',

naeru-uurija 'naurun tutkija' ja naeruenergia 'nauruenergia'. Määriteosana on

vanha itämerensuomalainen sana naer'nauru' ensimmäiseltä vuosituhannelta eKr.

Sen avulla on kieleen saatu joukko ihmisen hyvinvointiin liittlviä uusia käsitteitä,

jotka esiintyvät esimerkiksi aikakausilehden Tervis Pluss naurujooga-artikkelissa.

Käsite naeru-uurijad'naurun tutkijat' esiintyy esimerkiksi seuraavassa lauseessa:

Naeru-uurijod itlevad, et 20 sekundit naeru teeb kehale sama palju

head kui 30 minutit jooksmist. (Tervis Pluss s. 59)
'Naurun tutkijat sanovat, että20 sekuntia naurua tekee vartalolle yh-

tä hyvää kuin 3 0 minuuttia juoksua.'

Yhdyssanojen määriteosa on objektiivinen myös sanoissa kaalulangetaio 'pai-

nonpudottaj a', pul s imö ö tj a' sykemittari' j a r asv aimu' rasvaimu' .

7) Määriteosa ilmaisee käyttötarkoitusta seuraavissa aineistoni yhdyssanoissa:

treeningumasin 'kuntolaite', sauakönd 'sauvakävely' ja kepikönd 'sauvakävely'.

Nämä uudissanat liittyvät vapaa-ajan harrastuksiin ja uusiin liikuntarnuotoihin.

Ning liikumisaktiivne eluviis ei tähenda seda, et sa jöusaalis

nöretades möne keerulise treeningumasino peal surmarnineja
keerulisi harjutusteseeriaid teha vuhid - -. (Kaalujälgijad s. 6)
'Eikä liikunnallinen elämäntyyli tarkoita sitä, että yrität kuntosalilla
hiki hatussa monimutkaisella laitteella tehdä vaikeita liikesarjoja
kuolemanväsyneenä - -.'

higist
näoga
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"Joosta ma näiteks liigesevigastuse pärast enam ei saa, selle asemel
teen kepiköndi," seletab ta (Kaalujälgijad s. 12)
' " Nivelrikon takia en pysty esimerkiksi juoksemaan, sen sijaan

harrastan sauvakävelvä." hän toteaa.'

Määriteosa on monikon genetiivissä aineistoni yhdyssanoissa kiliintekreem'kyn-

sivoide' ja toiduainetekonsultant 'ravintokonsultti'. Yhdyssanassa kiiilntekreem

määriteosa kiitinte- 'kynsien' on monikon genetiivimuoto vanhasta suomalais-

ugrilaista alkuperää olevasta sanasta kiiils'kynsi'. Uudissanan merkitys on 'kyn-

sivoide'. Yhdyssanan toiduainetekonsultant määriteosan toiduainele- (perusmuoto

yhdyssana toiduaine) merkitys on 'elintarvike'. Toiduainetekonsultanl on uusi

ammattinimike, ja sen merkitys on 'ravintokonsultti'.

Tiiu Rand, toiduainetekonsultant: Kas lahjendatud piim on lapsele
täisväärtuslik? (Tervis Pluss s.7l )
'Tiiu Rand, ravintokonsulentti: Onko vähärasvainen maito lapselle
täysiarvoista?'

2.1.1.3. Määriteosana iokin muu si iamuoto

Muissa sijamuodoissa oleva määriteosa esiintyy yhdyssubstantiiveissa harvoin,

tapauksissa, joissa yhdyssanalla on jokin erikoismerkitys. Määriteosa on tavalli-

sesti jossakin paikallissijassa; esimerkiksi aineistoni yhdyssanan vciikeettevötja

'pienyrittäjä' määriteosa on ete-vartalon illatiivimuoto ette- 'eteen'. Tämän yh-

dyssanan taustalla on saksalaisperäinen käännöslaina vornehmen ( > ette vötma

'ryhtyä, aloittaa' > ettevöte'yritys' > vciikeettevöte' pienyritys').

Diana Oru on raamatupidaja ja vdikeettevötia. (Eesti Naine s. 79)
'Diana Oru on kirjanpitäjä ja yksityisyrittäjä.'

Myös yhdyssanan ellujricimiskurszs 'selviytymiskurssi' määriteosa ellu- 'eloon'

on illatiivimuodossa (< elu'elämä'). Aineistoni yhdyssanoj en pealerullimine 'roll

on' ja mactletooja'maahantuoja' määriteosat ovat allatiivimuodossa: peale 'pääl-

le' ja maale 'maalle' .
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Läbimurdeliseks lahenduseks on siin saanud ravirnipudeli kuul-
otsik, mis toimib nn roll-on (pealerullirnise) pöhimöttel.
(Eesti Naine s. 85)
'Uusi ratkaisu on lääkepullon roll-on-muotoinen pää, joka toimii rul-
lausperiaatteella.'

2.I.1.4. Määriteosana konsonanttivartalo

Aineistossani esiintyy myös yhdyssanoja, joiden määriteosa on konsonanttivarta-

lo, esimerkiksi s-loppuinen sanavartalo yhdyssanoissa suhtlemistreener'parisuh-

dekouluttaj a' , ellujcicintiskursus 'selviytymiskurssi' ja kaimiskepp 'kävelysauva'.

Näiden yhdyssanojen määriteosat suhtlemis-, ellujcicimi.s- ja kciimis- ovat lyhenty-

neet mine-johtimisista substantiiveista suhtlemine 'kanssakäyminen', ellujdcimine

'selviytyminen' ja kaimine'kävely'.

Pönevusretked, ellujciamiskursused - - iiheks vöi mitmeks päevaks.
(Kaalujälgijad s. 6)
'Yhden tai kahden päivän elämysretket, selviytymiskurssit - -.'

Maja tagant kostavad pallimatsud ja öuel käib parasjagu kciimisketrt-
pide väljajagamine, - -. (Kaalujälgijad s.6)
'Talon takaa kuuluu pallon pomppauksia ja pihalla
jaetaan kävelysauvoja - -.'

2.I.1.5. Määriteosana lyhenne

Yhdyssanan määriteosa voi olla myös lyhenne, kuten aineistoni uudissanoissa

SOS-pillid jälkiehkäisypillerit', SPApediktitir 'SPA-jalkahoito' sekä WC'-

vcirskendaja 'WC-raikastin'. Nämä määritteet ovat koostelyhenteitä ja vieraspe-

räisiä. Yhdyssanan SoS-pillid määriteosana oleva lyhenne SOS tarkoittaa 'Save

Our Souls' eli 'pelastakaa sielumme' ja se on kansainvälinen hätämerkki. Yhdys-

sanan perusosana oleva sanapillid on vanha, ja se esiintyy jo 1S0O-luvulla julkais-

tussa isossa virolais-saksalaisessa sanakirjassa. Sanan merkitys on 'pilleri, tablet-

ti'. Yhdyssana SOS-pillid esiintyy aineistossani jalkiehkäisylääkkeestä kertovassa

mainoksessa:
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SOS-pillid (ka 'Järgmise hommiku pillid") on vahekorrajärgsed ra-
sestumisvastased tabletid naistele. mida kasutatakse kr-rni 3 ööpäeva
jokksul pärast kaitsmata seksuaalvahekorda. (Tervis Pluss s. 41)
' Jälkiehkäisyvalmistetta ("seuraavan aamun pillerit") käytetään I -3
vuorokautta suoj aamattoman yhdynnän j älkeen.'

Tutkimuksessani jäi arvoitukseksi tämän yhdyssanan alkuperä, sillä esimerkiksi

englannin kielessä sanan vastine on emergency contraceptive ja suomen kielessä

jalkiehkdisyvalmiste. Näin sanaa ei liene suoraan otettu kayttoon englannin tai

suomen kielen mallin mukaan.

Määriteosa on lyhenne rnyös aineistoni yhdyssanassa SPA-pedikilar

'SPA-jalkahoito'. SPI tarkoittaa kylpylää, ja sanalla on Tiina Paetin (2004: 85-

86) mukaan kaksi etymologiaa. Se voi olla peräisin belgialaisen Liögen provins-

sissa sijaitsevan Spa-nimisen paikan nimestä, tai se voi olla koostelyhenne latinan

kielen sanoista sanus per aquam'terveys veden kautta, avulla'.

Niirid saad nautida töelist SPA pediktitiri oma kodus!
(Kaalujälgijad s.39)
'Ny on sinulla mahdollisuus nauttia kylpyläjalkahoito kotonasi!'

Köige pikem ja löögastavam on moes olev SPA-pediki.iiir - -.
(Kaalujälgijad s.40)
'Pisin ia rentouttavin on muodikas SPA-ialkahoito - *.'

Sanan kirjoitr,rstavassa esiintyy melkoista sekaannusta. Se voi esiintyä teksteissä

pienellä alkukirjaimella spa tai isolla alkukirjaimella Spa; sana voi esiintyä kir-

jainlyhenteenä SPA, kahdella a-kirjaimella kirloitettuna spaa tai seuraavan sanan

kanssa yhteen tai erikseen kirjoitettuna, esimerkiksi Spahotell tai Spa hotell 'kyl-

pylähotelli'. Sanan nykykäyttö Internet-sivuilla on, että se on kirjoitettu isolla

alkukirjaimella (esimerkit kylpylämainoksesta (Kalev 2007)): Kalev Spa'ga

Kreekasse! 'Kreikkaan Kalev Spaan kanssa!'), ja pienillä kirjaimilla yhteen kirjoi-

tettuna (Kingi-idee Kalevspa'.st! 'Lahjaidea Kalev Spasta!') tai kirjainlyhenteenä

(Grand Rose SPI Hotel 'Grand Rose SPA Hotel.'(Grandrose 2007)) Aineistossani

SPI esiintyy kirjainlyhenteenä yhdyssanassa SPA-pedikutir 'Spa-jalkahoito', ja

l isäksi myös eri l l isenä sanana spa'kylpylä',  esimerkiksi

Palmolive - Mönus nagLr spa massaaZ. (Eesti Naine s.21)
' Palmolive - Nautinnollista kylpylähierontaa.'



23

Ilmeistä on, että sana spa on syrjäyttämässä neuvostoaikaisen sanan sanatoorium.

Sana sanatoorium (< lat. sanare ravima 'hoitaa') tarkoittaa vierassanojen sanakir-

jan (VL 1981) mukaan parantolaa, jossa on hyvä ilmasto ja joka on tarkoitettu

muun muassa keuhko-, hermosto- sekä sydänsairaille ja jossa tarjotaan sähkö-

sekä mutahoitoja, hierontaa ja muita hoitoja; hoitojen kannalta tärkeitä ovat myös

tarkka päiväohjelma ja dieetti. Sanatoorium 'sanatorio, parantola' oli neuvosto-

ajan kylpylä ja ennen kaikkea lepo- ja kuntoutuspaikka sekä työikäisille että elä-

keläisille. Sana on käytössä vielä nykyäänkin, mutta yleensä vain neuvostoajoista

puhuttaessa. Se esiintyy myös aineistoni neuvostoaikaa käsittelevässä kirjoituk-

SCSSA:

Käisin sanatooriumis Mrneralnöje Vodös, seal tutvusin mitmete dia-
beetikutega iile Nöukogude Liidu - -. (Tervis Pluss s.16).
'Kävin sanatoriossa Mineralnije Vodyssä, siellä tutustuin moniin
Neuvostoliiton diabeetikoihin - -.'

Yhdyssanan SPA-pediktitir perusosa pedikiielr (< ransk. pödicure < lat. pes. gen.

pedis 'jalka' -r cura 'hoito') tarkoittaa jalkojen, erityisesti varpaiden sekä var-

paankynsien huoltoa ja hoitoa. Sana on ollut käytössä myös neuvostoaikaisessa

kauneushoidonalan sanastossa. Yhdyssanan SPA-pediktitir merkitys on kylpylässä

tehtävä jalkahoito.

Yhdyssana WC-vcirskendaja'WC-raikastin' koostuu määriteosasta

WC (< engl. water closet 'vesiveesee'), joka on kansainvälinen lyhenne, sekä pe-

rusosasta vcirskendaja, joka tarkoittaa 'raikastinta'. Käy.ttämistäni sanakirjoista

sana varskendaja puuttuu, mutta viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) esiintyy

sana vcirskendi. ionka merkitvs on 'raikastin'.

Uus Domestose vedel WC-värskendaja annab tualetile perfektse
värskuse ja puhtuse iga veetömbega. (Tervis Pluss s.81)
'Uusi Domestosin nestemäinen WC-raikastin antaa veeseelle erin-
omai sta raikkautta j a puhtautta j okai se lla huuhteluke r-r alla.'
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2.1.1.6. Muut määriteosat

Määriteosa on taipumaton aineistoni yhdyssanoissa ebatasasus 'epätasaisuus',

erakool 'yksityiskoulu', taaskasutus 'kierrätys', tavakool 'julkinen koulu', /a-

vasöidurulluisud 'harrastelijarullaluistimet', tavaosakond 'tavallinen osasto', /a-

vainimene 'tavallinen ihminen', tctt'ahind 'normaalihrnta', antibeebipillid 'ehkäi-

sypillerit', eripakkumine 'erikoistarjous' ja ptisiklient'kanta-asiakas'.

Yhdyssanan ebatasaszzs määriteosana oleva sana eba- 'epdr-' on vi-

ron kielen ainoa varsinainen etuliite eli prefiksi. Tämä etuliite antaa yhdyssanalle

tavallisesti kielteisen merkitvksen. kuten sanassa tasqsus 'tasaisuus' : ebatasasus

'epritasaisuus'.

Värske, minimalistliku meigi alus on veatu pöhi: kata naha eba-
tasasused ja varjud silmade all peitevärviga. (Eesti Naine s. 55)
'Raikkaan, minimalistisen meikin perusta on virheetön pohja: peitä
ihon epätasaisuudet ja tummat silmänalusalueet peiteväri11ä.'

Samoin myös yhdyssanan erakool määriteosa era- on viron kielen etuliite. viron

kielen käsikirjan (EKK 2000: 324) mtkaan tarkemmin prefiksoidi eli prefiksin

tavoin käyttäytyvä muuttumaton sana. Yhdyssana erakool tarkoittaa yksityistä

koulua. Yhdyssanan taaskosulas määriteosa taas- tarkoittaa 'jälleen, uudelleen'.

Yhdessä perusosan kasutus 'käyttö' kanssa se muodostaa uudissanan taaskasutus

'kierrätys'.

Hulgaliselt kasulikku teavet: kus saab taasknsutusse anda tarbetuks
muutunud kraami, - -. (Eesti Naine s.74)
'Paljon hyödyllistä tietoa siitä, mihin voi jättää kierrätykseen kuuiu-
vaa tarpeettomaksi käynytlä Iavaraa - - .'

Määriteosasta tava- 'tavallinen, jokapäiväinen' näyttää tulleen suosittu uusien

yhdyssanojen muodostuksessa. Esimerkiksi yhdyssana tavakool tarkoittaa 'julkis-

ta koulua' ja sanan vastakohta on myös aineistossani esiintyvä uudissana erakool

'yksityinen koulu'.

Kas panna laps tava- vöi erakooli? (Eesti Naine s.78)
'Aloittaako lapsi valtion koulussa vai yksityisessä?'
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Sanan tavasöidurulluisud merkitys on 'harrastelijoiden rullaluistimet' ja ammatti-

laisen luistimet ovat treeninguuisud 'kilpaluistimet'. Yhdyssana tavaosakond

esiintyy aineistossani merkityksessä 'sairaalan tavallinen osasto'. Aineistoni yh-

dyssana tavahind tarkoittaa tavaran normaalihintaa, ja sen sanaparina esiintyy

aineistossani myös soodushind eli tarjoushinta. Sana tavainimene 'tavallinen ih-

minen' erottaa meidät kuuluisuuksista. Suomen puhekielen ilmaisua tavis vastaa-

vaa viron puhekielistä sanaa vielä ei ole esiintynyt.

Ma ei kujuta ette, et ma olcksin kusagil tavaosakonnas, naerab Mans
löbusalt. (Anne s.34)
'En osaa kuvitella olevani iossain tavallisella osastolla. navraa Maris
i loisesti ' .

Yhdyssana antibeebipillid 'ehkäisypillerit' on kolmiosainen. Sanan määriteosa

anti- on kreikan kielen prefiksi ja sen merkitys on 'vastaan, vastainen'. Tämä pre-

fiksi on viron kielen käytetyimpiä vierasperäisiä erikoisaloien etuliitteitä, ja se

ilmaisee kieltoa (EKG 1995: 551). Määriteosa beebi- on lainasana englannin kie-

len sanasta < engl. baby'vauva'. Pillid on vanha jo 1800-luvun Wiedemannin

isossa virolais-saksalaisessa sanakirjassa esiintyvä sana, joka talkoittaa 'pillerei-

tä'. Uusi yhdyssana on muodostettu liittämällä yhteen vierasperäinen liite anti- ja

yhdyssana beebipillid. Tällainen yhdistämistapa fvierasperäinen liite ja vironkieli-

nen perusosal ei viron kielen käsikirjan (EKK 2000: 344) mukaan ole suositeltava

sananmuodostllstapa. sillä vierasperäiset liitteet saavat kielioppisääntöjen mukaan

liittyä vain vierassanavartaloihin.

Mittestinnitanud naistele on valikmeetodiks antibeebipillid.
(Tervis Pluss s.71)
'Naisille, jotka eivät vielä ole synnyttäneet, on vaihtoehtona e-
pi l leri t . '

Määriteosa eri-' erikors-. erillis-' muodostaa perusosan pakkumine'tarjo-

us, tarjonta' kanssa yhdyssanan eripakkumine 'erikoistarjous'. Sana pakkumine

liittyy kaupankäyntiin, ja viron kielen sanakirjassa sana on mainittu seuraavassa

yhteydessä: nöudmine ja pakkumine 'kysyntä ja tarjonta'; lisäksi yhdyssanoissa

ko hap akkumine' paikan tarj onta', | ö ö p akkumine' ty ötarj onta', til epakkumine' yli-

tarjonta', enampakkumine ja vr)hempakkumine 'huutokauppatarjonta'. Sana pak-

kumine 'tarjonta' on johdettu verbistä pakkuma'tarjota'. Sekä infinillivi pakkumi-
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ne 'tarionta' että verbi pakkuma'tarjota' ovat olleet viron kielessä käytössä myös

neuvostoaikana, mutta niitä ei käytetty kaupankäynnin yhteydessä vaan yleisessä

merkityksessä, kuten esimerkiksi istet pakkuma'tarjota istumapaikkaa' tai kohvi

pakkuma'tarjota kahvia'. Sana pakkumine on saanut uuden merkityksen tarjous,
ja lisäksi ovat syntyneet uudet yhdyssanat, joiden perusosana sana pakkumine 'tar-
jonta' esiintyy, esimerkiksi eripakkumine ja sooduspakkumine. Suomen kielessä

on sanan eripakkumine vastine 'erikoistarjous', sanan sooduspakhtmine vastine

on 'alennustarjous'. Yhdyssanan piisiklienl 'kanta-asiakas' määriteosa pusi- on
lyhenne adjektiivista plisiv 'pysyvä'. Perusosan klient 'asiakas' kanssa ne muo-

dostavat uudissanan ptisiklient eli'kanta-asiakas'.

Pn.tlkliente teavitatakse soodsamatest löpumtitikidest ja uute
kollektsioonide saabumisest. (Anne s.7)
' Kanta-as iakkaita informoidaan alennusloppuunmyynnei stä j a uusi-
en vaatekokoelmien saapumi sesta.'

2.1 .2. Adj ektiivinen määriteosa

Substantiivi ja sitä täsmentävä adjektiivi muodostavat tavallisemmin sanaliiton ja

adjektiivi taipuu silloin pääsanan sijamuodoissa, esimerkiksi i/i.rs tt)druk'kaunis

tyttö' - ilusal ttidrukul 'kauniilla tytöllä'. Kun adjektiivi esiintyy yhdyssanan

määriteosana, yhdyssana saa usein jonkin tietyn erikoismerkityksen. Aineistossani

esiintyy esirnerkiksi yhdyssana m ahetoit,jonka merkitys on, luomuruoka,.

Mahetoit: vähern väetist, rohkem tervist. (Eesti Naine s. 74)
'Luonuruoka: vähemmän la'noitteita, enemmän terveyttä.,

Vastaavasti sanaliiton mahe toit merkitys on'mieto. ei tulinen ruoka'. Sanaa ntahe
'mieto' on aikaisemmin käytetty lähinnä maatalousalan erikoissanaston yhdyssa-

noissa mahepöllumaiandus 'luomumaatalous' ja mahepöllun&ts'luomuviljely'.

Määriteosaa mahe kaytetaan myös uudessa yhdyssanassa mahetooted'luomutuot-

teet, luontaistuotteet', joka on tullut aikaisempien käsitteiden loocJu,clikud tooted
ja loctdustooted'luontaistuotteet' rinnalle. Viron itsenäistymisen alkuaikoina,

1990-luvun alussa, sanoilla looduslikud tooted ia loodustooted oli myös merkitys
'luomutuotteet'. Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) on sanalle loodustuorerJ
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annettu seuraava merkitys: 'loodustoode - loodusest saadud aine v ese srintees- ja

vabrikutoote vastandina, nt vili, piim. puit' eli 'luontaistuote - luonnosta saatu

aine tai asia, esim. vilja, maito ja pur"rtavara; vastakohtana synteettinen tai tehdas-

tuotanto'. Nykyvirossa on käsitteillä loodustooted'luontaistuotteet' ja mahetooted

'luomutuotteet' eri merkitys ja luontaistuotteet ovat muun muassa luontaiset ra-

vintolisät ja luontaiskosmetiikka, joita myydään luontaistuotekaupoissa. Määrite-

osan mahe avulla on luotu runsaasti ur"rsia yhdyssanoja, jotka esiintyvät laajalti

Viron mediassa, kuten uudissanat mahernesinifr 'luomumehiläishoitaja', mahe-

mcirk'luomumerkki' ja mahetootjate konsulenl'ltomutuottajien konsulentti'.

Adjektiivinen määriteosa voi olla myös I partisiipin muotoisena, ku-

ten aineistoni yhdyssanassa looujuht, jonka merkitys on 'kehittämispäällikkö'.

Sanaliiton loov juht merkitys olisi sen sijaan'luovajohtaja, luovapäällikkö'.

Tarmo (25), turundus- ja lootjuht: Köige parem kingitus on kahtle-
mata iiks konalik puhkus päikese all. (Anle s.45)
'Tarmo (25), markkinointi- ja kehittamispäällikkö: Paras lahja on
tietysti kunnon aurinkoloma.'

Tämän ammattinimikkeen käyttö on yleistynyt ja käsite on selitetty esimerkiksi

seuraavassa Internetistä noirnitussa lauseessa:

"Olen n.-ö. loovjuht vör creative director," proovib Krinnap oma
tegevust seloomustada. <Loovjuht pole muud kui tilekasvanud
copywriter vöi disainer, kes kogu agentuuri köiki loovprojekte kon-
trollib.> (Krinnap)
' "Olen kehittärnispäällikkö eli creative director, yrittaä Kiinnap ker-
toa toimenkuvastaan. " Kehittämispäällikkö ei ole muuta kuin ulos
kasvanut copywriter tai disainer, joka tarkistaa kaikkia toimiston ke-
hittämisprojekteja."'

Yhdyssanan looujuht lisäksi on viron kieleen syntynyt myös käsite loovtiim'ke-

hittamistiimi'. iosta esimerkkinä seuraava yritysmainos:

Kutsu briifrngule nii agentuuri projektijuht kui ka loovtiim (söltub
agentuurist, kas copy/ideekirjutaja, kunstiline juht vöi looujuht).
(Eral)

'Pyydä neuvottelemaan sekä toimiston projektipäällikkö että kehit-
tämistiimi (riippuu toimistosta, tuleeko copy/ideoija, taiteellinen j oh-
taja tai kehittami spääl I ikkö).'
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2.2. Yhdysadjektiivit

Viron kielelle ovat tyypillisiä determinatiiviset eli alisteiset yhdysadjektiivit. Yh-

dyssanan perusosa - adjektiivi tai partisiippi - ihnaisee ominaisuutta ja määriteosa

täsmentää sitä tai korostaa pcrusosan tarkoittaman ominaisuuden teho- tai voi-

makkuusastetta. Aineistossani csiintyvät seuraavat yhdysadjektiivit, joiden perus-

osa on partisiippi: elukestev 'elinikäinen'. ennastiuåriv 'itseohjautllva' ja superi-

mav 'huippuimukykyinen'. Näiden yhdyssanojen määriteosat elu 'elämän-' ja

ennast'itseään' korostavat perusosien kestev'kestävä' ja.jtthtiv'ohjaava' ominai-

suuden voimakkuutta. Uudet yhdyssanat liittyvät aikuisopiskeluun ja elinikäiseen

oppimiseen, ja vastaavat käsitteet ovat esimerkiksi englamin kielessä liJb long

learning ja self-directed learning ja suornen kielessä elinikriinen oppiminen ja

itseohjautuva.

Elukestev öpe pole ttihipaljas sönakölks. (Eesti Naine s.29)
'Elinikäinen oppiminen ei ole pelkkä sanahelinä.'

Täiskasvanud on loomuomaselt ennastiuhtiyad öppijad, kes teavad
ise. mida ja kuidas öppida. (Eesti Naine s.29)
'Aikuiset ovat luonteeltaan itseohjautuvia opiskelijoita, jotka itse tie-
tävät parhaiten, mita ja miten oppivat.'

Määriteosa super- on lainautunut latinan kielestä (< lat. 'yli-, ylin, korkein, huip-

pr.r') ja sana korostaa perusosan imov 'imukykyinen' ominaisuuden voimakkuutta,

esimerkiksi superimav eli 'huippuimukykyinen'. Yhdyssana esiintyy vauvanvai-

ooista kertovassa artikkelissa :

Tootjad ei avalda. millest koosnevad mähkmete superimavad geelid
- -. (Anne s. 37)
' Tuottaj at eivät julkaise tietoa vaippoj en huippuimukykyisten geeli-
en koostumuksesta * -.'

2.2.1. Perusosana adjektiivit söbralik ja vabu

Aineistossani esiintyy kolme yhdysadiektiivia, joiden perusosana on adjektiivi

söbralik'ystävällinen', ja viisi yhdysadjektiivia, joiden perusosana on adjektiivi

vaba'vapaa'. Adjektiivin söbralifr perusmerkitys on viron kielen sanakirjan mu-

kaan'ihmistä kohtaan ystävällinen, ihmisystävällinen'. Aineistoni yhdyssanoissa
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keskkonnasöbralik 'ympäristöystävällinen', taljesöbralik 'vyötäröystävällinen'

sekä nahasöbralik'ihoystävällinen' yhdyssanan perusosa söbralik on menettän1t

perusmerkityksensä, ja se on muuttunut viron kielen käsikirjan (EKK 2000: 337)

mukaan liitemäiseksi sanaksi eli suffiksoidiksi. Yhdyssanan perusmerkitystä kan-

taa tällaisissa tapauksissa määriteosa.

Matis Le Lait ja Le Lotion - pehmed ja nahasöbralikud puhastavad
piim ja toonik - -. (Kaalujälgijad s. 43)
'Matis Le Lait ja Le Lotion - pehmeät ja ihoystävälliset puhdistavat
puhdistusmaito ja kasvovesi - -.'

Viron kielen sanakirja (EKS 1999:754) suosittelee välttämään tällaisten yhdys-

sanojen käyttämistä, joiden perusosana on adjektiivi söbralik, ja ehdottaa sanan

söbralik korvaamista muilla sanoilla; esimerkiksi lastesöbralik mahl tilalle olisi

sopivampi ilrlaisu lastele sobiv mahl 'lapsille sopiva mehu', söbralikud hinnad

tilalle soodsad hinnad'tarjoushinnat' ja yhdyssanan keskkonnasöbralik'ympäris-

töystävällinen' tilalle sanat keskkonnahoidlik ja keskkonnascicistlik eli 'ympäristöä

hoitava, ympäristöä säästävä'.

Kuidas öpetada last keskkonnasöbralikult kättuma - vöi öpetab laps
hoopis vanemaid? (Eesti Naine s.74)
'Millä tavoin voidaan lasta opettaa ympäristöystävällisesti käyttäy-
tymään - tai ehkä on lapsen aika opettaa vanhempiaan?'

Sama kanta on myös suomen kielessä ystcivcillinen-loppuisten yhdysadjektiivien

käytön suhteen ja esimerkiksi Jouko Vesikansa toteaa kirjoituksessaan (1989:

250): "Niin yleisesti kuin 'vesistöystävällinen' ja sen ohella 'ympäristöystävälli-

nen' esiintyvätkin nykyviestinnässä, ne eivät ole aitoa, suositeltavaa ny-

kysuomea."

Aineistossani esiintyy myös joukko yhdyssanoja, joiden perusosana

on adjektiivi vaba 'vapaa' , esimerkiksi rasvavaba 'rasvaton', pingevuba 'painee-

ton, stressitön', ölivaba'öljytön', suhlo'uvaåa'sokeriton' ja probleemivaba'on-

gelmaton'. Viron kielen käsikirjan (EKK 2000: 337) mukaan tapauksissa, joissa

perusosana on adjektiivi vaba, on yhdyssanoien sijasta suositeltavaa käyttää sana-

liittoa, esimerkiksi rasvavaba - resvast vaba (nomini elatiivimuodossa) 'rasva-

ton', pingevaba: pingest vaba'paineeton, stressitön', ölivaba: ölist vaba'öljy-
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tön'. Tärnäntyyppisten yhdyssanojen perusosan -vabtt korvaaminen -tu '-tOn'-

karitiivijohtimella on myös kielioppisäärtöjen mukaista, ja esimerkiksi myös ai-

neistoni yhdyssanan probleemivaba asemesta voitaneen käyttää johdosta prob-

leemitu 'ongelmaton' tai sanalnttoa probleemist vaha 'ongelmaton'.

See ei tähenda veel liha muutmist täielikult rasvavabaks - -.
(Kaalujälgijad s. 46)
'Tämä ei tarkoita lihan käsittelemistä kokonaan rasvattomaksi - -.'

Unistuste puhkusele minek peaks olema täiesti probleemivaba -
vaid hambahari ja pass taskus! (Anne s.45)
'Unelmien matkan täytyisi olla täysin ongelmatonta - vain ham-
masharja ja passi mukaanl'

Myös suomen kielen perinteiseen sanastoon eivät Vesikansan (1989: 244) mukaan

vapaa-loppuiset yhdysadjektiivit kuulu, ja hänen mielestään tällaisia germaanisten

kielten 'vapaata' merkitseviä jälkiosia (ruotsin -fri ja -ledig, engannin -free ja sak-

san -frei) vastaavat suomen kielessä johtimet -lOn ja -mAtOn.

2.2.2. Perusosana adjektiivit vöimeline, oegtxe ja vastane

Aineistossani esiintyvät myös yhdyssanat, joiden perusosana ovat adjektiivit

vöimeline 'kykyinen', kuten konkurent,sittöimeline'kilpailukykyinen', aegne'ai-

kainen'. esimerkiksi nöukaaegne 'neukkuaikainen', 1a vastane 'vastainen', esi-

merkiksi sanat tselluliidivastane 'selluliittia vastaan' ja rasestumisvastane 'ras-

kauden ehkäisyyn'. Adjektiivin vöimeline merkitys on 'kykyinen', ja sen avulla

on mrrodostettu esimerkiksi seuraavat viron kielen sanakirjassa (EKS 1999: 917)

esiintyvät yhdyssanat: liikumisvöimeline 'liikuntakykyinen', maksevöimeline

'maksukykyinen', ostuvöimeline 'ostokykyinen' ja teovöimeline 'toimintakykyi-

ngn'.

Yhdyssanan konkurentsivöimeline määriteosan konkurentsi- merkitys on 'kilpai-

lu, prosessi'. Yhdyssana tarkoittaa kilpailukykyistä, ja käsite liittyy työelämään.

Körgharidus on hädavajalik, piisimaks tööjöuturul konkurentsivöi-
meline. (Eesti Naine s.29)
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Körgharidus on hädavajalik, ptisimaks tööjöuturul konkurentsivöi-
meline. (Eesti Naine s. 29)
'Korkeakoulututkinto on tarpeellista pysyäkseen työmarkkinoilla
kilpailukykyisenä.'

Yhdyssanan nöukaaegne perusosa on adjektiivi aegne, jonka merkitys on 'aikai-

nen'. Määriteosa nöuka- on slangimuodoste sanasta nöukogude 'neuvosto'. Suo-

men kielessä vastaavat slangisanat ovat 'neukku' ja 'neukkuaikainen'. Tämän

yhdyssanan käyttö näyttää yleistyvän Viron mediassa.

Uudiskaup ei meenuta nöukaaegseid marhlappe. (Anne s. 37)
'Uutuustuotteet eivät muistuta neukkuaikaisia harsovaippoja.'

Nöukaaegne pesumasin.
'Neuvostoaikainen pesukone' (pesukoneen myynti-ilmoitus 2007)

Nöukaaegne Lada kuulab veel söna, kuid raske rooli tile kontrolli
kaotanud juht maandub järgmisel hetkel ninapidi lumevallis. (Pöder
2007)
'Neuvostoaikainen Lada tottelee, mutta raskaasta ratista otteen me-
nettänyt kuljettaja löytää itsensä hetken päästä lumiharrgesta.'

Aineistoni yhdyssanoj en tselluliidivastane ja rasestumi,svestane perusosana esiin-

tyy adjektiivi vastane, jonka merkitys on 'jtkin vastaan, -vastainen'. Määriteosan

tselluliidi- kanssa muodostuu yhdyssana, joka tarkoittaa 'selluliittia vastaan'. Sana

esiintyy uudiskäsiteessä tselluliidivastone programm eli 'selluliittiohjelma'.

Kellelgi on välja pakkuda tselluliidivastane programm - -.
(Kaalujälgijad s.6)
'Joku tarioaa selluliittiohielman - -.'

Yhdyssanan raseslumisvastane määriteosan rasestumrs- perusmuoto on rasestu-

mine 'raskaaksi tuleminen', ja viron kielessä esiintyvä verbi on rasestuma'tulla

raskaaksi'. Sanan rase ovat aikoinaan eteläviron murteesta (< eteläviron rase -

rasse 'raskas, raskasjalkainen') viron lääketieteen terminologiaan lainanneet viro-

laiset kielimiehet A. Valdes ja J. Veski (Kull 2000: 187). Sana tarkoitti alun perin

raskasta ja raskasjalkaista. Sanan rase nterkitys nykyään on 'olla raskaana'. Ai-

neistossani esiintyvän yhdyssanan rasestumisvastane merkitys on 'raskautta vas-

taan; ehkäisyyn' ja vastane-adlektiivia on käytetty esimerkiksi käsitteessä rases-

tumisvastctsed pillid 'ehkäisypillerit'. f'ällatsten vastan e-loppuisten yhdysadjektii-
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vien sijasta on mahdollista myös käyttää kreikan kielen prefiksiä anti, jolla on

sama merkrtys (vastane 'vastaan'), kuten esimerkiksi aineistoni yhdyssanassa

antibeebipillid'ehkäisypillerit'. Viron kielen sanakirja (EKS 1999: 886) suositte-

lee vastane-loppuisten yhdyssanojen käytön vähentämistä ja ehdottaa esimerkiksi

yhdyssanan alkoholismivastane ravi sijaan yhdyssanaa alkoholismiravl 'katkaisu-

hoito'.

Kiillap olid sriiidi uus elustiil (pöhiliseks liikumisvahendiks sai auto,
palju head toitu) ja vöib-olla ka rasestumisvastased pillid.
(Eesti Naine s. 14)
'Todennäköisesti oli syynä uusi elämäntyyli (pääkulkuneuvona oli
auto, paljon hyvää ruokaa), kenties myös ehkäisypillerit.'

2.3. Yhdysverbit

Yhdysverbit ovat yhdyssanoja, joiden perusosana on verbi. Yhdyssanoina käsitel-

täviä verbimuotoja on viron kielessä vähäinen maärä, mikäli yhdysverbin kritee-

riksi otetaan seikka, että perusosa (verbi) ja siihen liitetty sanavaftalo pysyvät sa-

manmuotoisina taivutusmuutoksista huolimatta. Viron kielessä puhutaan finiitti-

verbin ja nominin kiteytyneestä liitosta, ilmaisuverbistä (vriljendverb), esim. laseb

jalga 'juoksee karkuun', ja partikkeliverbistä, adverbillisesta yhdysverbistä

(tihendverb), esim. lciheb cira'ldthtee (pois)'. Tällaisten verbien osista vain pääosa

eli verbi taipuu ja osat kirjoitetaan erikseen: cira minema '. ta laheb cira 'lähtea :

hän lähtee (pois)'. Yhdistämisellä on vähäinen merkitys verbinmuodostuksessa.

Vain pieni osa viron kielen verbeistä on yhdysverbejä, ja esimerkiksi vuoden 1976

oikeakielisyyssanakirjassa noin 8 000 verbistä vain parin sadan yhteydessä oli

osoitettavissa yhdysverbi; muut olivat "ilmaisuverbejä" ja partikkeliverbejä.

Viron kielen käsikirjan (EKK 2000: 308) mukaan yhdysverbissä

ovat perusosa ja määriteosa kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja määriteosa on muut-

tumattomana perusosan edellä kaikissa taivutusmuodoissa; esimerkiksi verbin

alahintama 'aliarvostaa' määriteosa ala- pysyy muuttumattomana seuraavissa

muodoissa: verbin 3.infinitiivi alahinlama'aliarvostamaan', yksikön 3. persoona

alahindab '(hän) aliarvostaa', verbin f . infinitiivi alahinnata 'aliarvostaa' ja

verbin passiivin perfekti al ahinnat ud' aliarvo stettu' .
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Nomini + verbi

Aineistossani esiintyvät yhdysverbit miendkoolitama 'täydennyskouluttaa', rul-

lui,sutama'rullaluisteila', lohesurfama 'purjelautailla' ja siigavpuhastama'syvä-

puhdistaa', joiden määriteosana on nornini.

Loogilisena järgneb valik: kas lappida auku end tciiendkoolitades vöi
omandada (teine) körgharidus vöi hoopis magistrikraad. (Eesti Nai-
ne s. 29)
'Loogiselta tuntuu valinta: täydennyskoulutus tai toinen korkeakou-
lututkinto tai ehkä maisteriooinnot.'

Määriteosana voi olla nominatiivimuotoinen substantiivi, kuten sanoissa tciiend-

'täydennys-', rull-'rulla-' ja lohe-'lohikäärme-', tai nominatiivimuotoinen adjek-

tiivi, esimerkiksi määriteosassa szigcv- 'syvä-'. Tällaiset nominatiivisten substan-

tiivialkuisten ja verbien yhdistymiset ovat viron kieliopin (EKG 1995: 425) mu-

kaan yleistymässä viron nykykielessä, varsinkin tapauksissa, joissa määritteenä on

adjektiivivartalo. Tällaiset yhdysverbit ovat kielioppisäännöistä poikkeavia siitä

syystä, että niissä yhdysverbin osat, määrite- ja perusosa, eivät ilmaise keskinäisiä

syntaktisia suhteita. Viron kieliopin periaatteiden mukaan tapauksissa, joissa ver-

billä ilmaistua toimintaa täytyisi luonnehtia jonkin ominaisuuden kautta, tämä

tehdään adjektiivin taivutusrnuodon avulla, esimerkiksi siis silgavolt puhastanta,

vr1. aineistoni yhdysve rbi s ti gav puhas t ama' syväp uhdi staa'.

Garnier Pure - isekuumenev 3 min. näomask savi ja kurgiekstraktiga
silgavpuhastab naha kuni 7 päevaks. (Anne s.123)
'Garnier Pure lämpenevä 3 minuutin savi- ja kurkku-
uutekasvonaamio syväpuhdistaa ihoa 7 päivän ajaksi.'

Viron kielen kielioppikirjan mukaan (EKG 1995: 425) poikkeavasti on muodos-

tettu myös esimerkiksi aineistoni yhdysverbi rulluisutama'rullaluistella'. Viron

kielen syntaksin peruspiirteitä on, että verbi ja sen osat ovat keskenään sidoksissa,

esinrerkiksi l e nnukiga s ö itnta (komitatiivne vormistus)' matkustaa lentokoneella

(komitatiivinen muoto)'. Aineistoni uudissanassa rullui,\utama'rullaluistella' täl-

lainen osienvälinen sidoksisuus puuttuu. Tämäntyyppiset yhdysverbit lienevätkin

analogiajohdoksia yhdysdeverbaaleista, esimerkiksi rulluisutamine ----, rulluisuta-

ma.
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Mötle, kui sageli söidad ning kas rulluisutad treenimiseks vöi liht-
salt löbu pärast. (Tervis Pluss s. l0)
'Mieti, kuinka usein luistelet ja treenaatko vai luistelet harrastusmie-
lessä.'

Aineistoni yhdysverbin eelpakkima 'esipakata' määriteosa on pääosan merkitystä

tarkentava prefiksin tapainen muuttumaton sana eel- 'esi-' .

Osta vaid viilutamata. riivirnata j a eelpakkimata toiduaineid.
(Eesti Naine s.77)
' Osta pelkästään viipaloimattomia, raastamattomia ja esipakkaamat-
tomia elintarvikkeita.'

Tämä määriteosa on suosittu viron kielen yhdyssanojen muodostuksessa, ja muun

muassa viron kielen sanakirja (EKS 1999:115) antaa rllnsaan joukon yhdyssano-

ja, kuten yhdyssubstantiivit eelleping 'esisopimus' ja eelroog 'alkupalat' sekä

yhdysverbit eelregistreerima 'ilmoittautua etukäteen' ja eeltt;otlema 'esikäsitellä'.

2.4. Sanaliitot

N. Remmelin (1968: 142) nukaan sanaliitto on kahden tai useamman sanan mer-

kityksellinen kokonaisuus. Kuten yhdyssanassa myös sanaliitossa on päämerkitys-

tä kantava perlrsosa sekä sitä täydentävä(t) määriteosa(t). Sanaliitot voidaan jakaa

sen osien mukaan kaksi-, kolme-, neljä- tai viisiosaisiin sanaliittoihin. Ne voidaan

myös jakaa sen mukaan. missä suhteessa sanaliiton määriteosat ovat pääsanaansa.

Sanaliiton pääsana voi olla substantiivi, adjektiivi, verbi tai adverbi. Aineistossani

esiintyy neljä kaksiosaista sekä kolme kolmiosaista sanaliittoa. Kaksiosaisia sana-

liittoja ovat uudissanat rasestumisvastased pillid'ehkäisypillerit', elukestev öpe

'elinikäinen oppiminen', ennastjuhtiv öppija'itseohjautuva opiskelija' ja takja-

kinnisega ptiksmcihkmed 'tanakiinnitteincn housuvaippa'. Kolmiosaisia sanaliitto-

ja ovat erakorralise meditsiini öde' ensihoitaja', avalike suhete juht'PR-henkilö'

ja p c)r as t -p ci i ke s t - kr e en' aurinkovoide (au ringonoton j älkeinen)'.

Sanaliittojen rasestumisvaslased pillid'ehkäisypillerit', elukestev

öpe 'ehnrkäinen oppiminen' ja ennastjuhtiv öltpija 'itseohjautuva opiskelij a' mdd-

riteosina olevia yhdyssanoja rasestumisvastane 'ehkäisy', elukestev'elinikäinen'

ja ennastjuhtiv 'itseohjautuva' olen käsitellyt osassa yhdysadjektiivit. Näiden sa-
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naliittojen perusosana on substantiivi. Sanaliitto takjakinnis'ega ptiksmrihknted

'tarrakiinnitteinen housuvaippa' koostuu perusosana olevasta yhdyssanasubstan-

tiivista piiksmcihkmed 'housuvaippa' ja määriteosana olevasta yhdyssan asta takja-

kinnis 'tarrakiinnitys', joka on sanaliiton määritteenä yksikön komitatiivimuotoi-

nen takiakinnisega (suomen kielessä adjektiivimuotoinen määrite sanaliitossa 'tar-

rakiinnitteinen housuvaippa'). Viron kielessä komitatiivia kaytetäan laaja-alaisesti

ja erilaisissa kieliopillisissa tehtävissä. Aineistoni sanaliitossa komitatiivimuotoi-

nen nrääriteosa takjakinnisega ilmaisee kuuluvuutta ja täydentää perusosaa pilks-

mcihknted'housuvaippa'. Myös sanaliiton määriteosa takjakinni.s'tarrakiinnitys'

on uudissana, ja sen määriteosan takja (< takjas) merkitys on 'takiainen'.

Need on tänapäevased takjakinnisega pilksmdhkmed, mille sisse käib
vahetatav puuvillfliisist sisu. (Anne s.37)
'Nämä ovat nykypäiväisiä tarrakiinnitteisiä housuvaippoja, joihin
kuuluu myö s vaihd ettav a puuvillafl ii sikemos.'

Komitatiivin -ga pääte on kehittynyt 1600-luvulla itsenäisenä esiintyne estä kaas-

sanasta. Remeksen mukaan (1983: 62) on alkuaan ollut kyseessä sanan kansa la-

tiivimuoto *kansak. Komitatiivi on viron kielen nuorin sijamuoto. Viron -ga päät-

teellä on itämerensuomalaisista kielistä vastine vadassa (-kA), liivissä (-fts) ja

Suomen Kymenlaakson murteessa. esim. talotlka.

Sanaliitot erakorralise meditsiini öde ja avalike suhete juht ovat uu-

sia ammattinimikkeitä. Sanaliittoa erakorralise meditsiini öde vastaava suomen-

kielinen ammattinimike on 'ensihoitaja'. joka työskentelee valvonta- tai teho-

osastolla [virossa erakorralise meditsiini osakonfl tai ensiavussa fvirossa kiirabil.

Viron kielessä ovat jo aikaisemmin olleet käytössä sekä yhdyssana meditsiiniötle

'sairaanhoitaja' että sen lyhennemuoto medöde, joka on käännöslaina venäjän

kielestä ( ven. MeÄcecrpa. Määriteos a erakorraline 'eÅkoinen' antaa uuden uuden

käsitteen.

Erakorualise meditsiini öena näeb naine olukordi, mis tavainimesele
öövastavad tunduvad. (Anne s. 34)
'Ensihoitajana nainen näkee tilanteita, jotka tavallisille ihmisille
näyttävät pelottavilta.'

Myös sanaliitto avalike suhete juht, suornessa PR-henkitö (PR : Public Relations

'jirlkiset suhteet') ja englannin kielessä Head o/ Public Relations, on uusi ammat-
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tinimike. Suomenkielisen nettitietosanakirjan Wikipedian (Wikipedia 2007) mu-

kaan kirjainlyhenne PR on englannin kielestä < engl. public relationsja se tarkoit-

taa suhdetoimintaa, yrityksen tai järjestön suhteiden hankintaa ja ylläpitoa sekä

mainostusta. Myös vironkielinen Vikipeedia selittää käsitteen avalikud ̂ yuhted

tulevan englanninkielisistä sanoista public relations.lyhenteenä PR (Vikipeedia

2007). Viron kielessä ovat lisäksi käytössä myös yhdyssanat avalikkussuhted.

tildsussuhted ja suhtekorraldus. Viron kielen sanakirja (EKS 1999: 84) suositte-

lee sanaliiton avalike suhete tilalle yhdyssanaa suhtekorraldus; ehdotettu on myös

sanoja suhtekorraldusosakond (PR-osakond, avolike suhete osakonfi eli 'PR-

osasto' ja suhtekorraldai a.

Äkki on mängus abikaasa Marioni käsi. kes töötab sanlas teatris juba
kaheteistktimnendat aastat, praegu avalike suhete juhina? (Anne s.8)
'Ehkä pelissä on myös mukana puoliso Marion, joka on samassa te-
atterissa työskemrellyt yksitoista vuotta, nykyään teatterin PR-
henkilönä?'

Sanaliiton p tirasl -pdikesl-kreem merkitys on 'auringonoton j älkeinen

voide, aurinkovoide'. Sanaliitto alkaa suhdesanalla pr)rast'jälkeen', joka on jär-

jestynyt partitiivin kera, kuten suurin osa viron prepositioista. Remeksen mukaan

(1983: 165) tällaisten rakenteiden eli post- ja prepositioiden. ns. suhdesanojen,

käyttö viron kielessä perustuu useissa tapauksissa lähinnä saksan kielen vaikutuk-

seen ja suositeltavampaa olisi huolitellussa kielessä käyttää suhdesanailmauksen

sijasta sijamuotoa. Kielioppisääntöjen mukaista (Remes 1983: 168) on aineistoni

sanaliitossa sanan pcirasl käyttö partitiivin kera temporaalisesti, siis pcirast pciikest

'auringon jälkeen'. Sanaliiton perusosa on substantiivi kreem'voide'. Arvoituk-

sellista on sanaliiton yhdistäminen yhdysmerkeillä, sillä sanaliiton osat kirjoite-

taan viron kielessä erikseen. ilman vhdvsmerkin lisäämistä.

Otstarbekas on kasutada pcirast-pciikest-kreeme, mis vötavad kohe
maha nahapunetuse - -. (Kaalujälgij ad s. 44)
'Hyvää olisi käyttää auringonoton jälkeisiä voiteita, jotka poistavat
ihon punoituksen - -,'

Viron kielessä on aikaisemmin ollut käyössä myös kaksiosaiset sanahitot pai-

ke sej cir gne kreem' aurinkovoide' j a pdevitusj cir gne h"e em'auringonotonj älkeinen

voide', joiden määriteosal ovat pciike 'aurinko' ja pcievitus 'auringonotto'. Aineis-
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toni sanaliitto pcirast-pciikest-lcreem näyttääolevan käännöslaina englannin kielen
sanaliitosta 'after sun lotion'.

3. JOHTAMINEN

Johtaminen eli derivaatio on viron kielessä sanojen yhdistämisen rinnalla toinen
yleinen uusien sanojen muodostuskeino. Johtaminen tarkoittaa uuden sanan ,''uo-
dostanrista johtimen eli sanavaftaloon liittyvän kieliaineksen avulla. yksittäinen
johdin muodostaa yleensä yhden tietyn sanaluokan sanoja, esim. substantiivinjoh-
timet ja adjektiivinjohtimet tuottavat substantiiv eja jaadjektiiveja, jorkin johtimet
näitä rnolernpiakin, verbinjohtimet tuottavat verbejä ja adverbinjohtimet adverbe-
ja' viron kielen johtimet ovat enimmäkseen suffikseja eli ne liitetäan kantasanan
loppuun' Huno Rätsepin mukaan (2002:185) viron kirjakielessä käytössä on yli
100 erityyppistä johdinta. Ainoa prefiksi eli kantasanan eteen liitettävä johdin on
ebQ-' Johtimella on selvä ominaismerkitys ja se lisää jotakin kantasanansa merki-
tykseen' Johtamalla saatu uusi sana, johdos, voi olla myös leksikaalistunut, jolloin
vartalon ja johtimen suhteet eivät ole semanttisesti läpinäkyviä, kuten esirnerkiksi
johdoksess a maj andus,talous..

Johtamista keinona rikastuttaa viron kieltä uusilla sanoilla käyttivät

-io 1800-luvun virolaiset kielimiehet. Esimerkiksi lääkäri ja kirjailija F. R. Kreutz-
wald johti -ik-johtimella nykyisinkin käy'tössä olevat lääketieteen tennit pötetik
'tulehdus' ja palavik 'kuume'. Kirjailija c. R. Jakobson johti _zs_johtimella
biologian termit ollus'materia' [käytössä myös nykyviross al ia avau,s,avautuma,.
K. A. Hermann johti -zs-johtimella kielioppitermit arus ,subjekti,, 

uterus
[nykyvirossa öeldis]'predikaatti', {tin,nts'yksikkö' ja mitmus,,monikko,. Eniten
on viron kieltä johtamalla rikastuttanut 1900-luvun kielimies J. V. Veski, joka on
luonut runsaasti uutta erikoisalojen sanastoa. Veski lisäsi esimerkiksi seuraavien
jolrtimien produktiivisuutta: -mu (elatnu,asuintalo,) , -el Qoonel 

,viivoitin,), _a,
(meelas 'imarteleva'), -m (kivim'kivilaji'), -ti (iahuti Jäähdytin') . _istu (haavistu
'haavisto'). -kond (keskkond'ympäristö'), -e ; -me (vööde Juova, : vöötmed
iuovat') ja -la (haigla 'sairaala')(Kull 2000: l8l). Aineistossani esiintyy 62
.johtamalla muodostettua uudissanaa.
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3. L Substantiivijohtimet

3.1.1. Teonnimien johtimet -mine, -us ja - is

Tämän ryhmän johtimien avulla saadaan johdoksia verbeistä, eli ne ovat dever-

baaleja. mine-johdin on produktiivinen ia sen avulla voidaan muodostaa mistä

tahansa verbistä toimintaa ilmaisevia nornineja eli teonnimiä (EKK 2000: 310).

Johdin esiintyy aineistoni uudissanoissa chattimine 'keskustelu internetissä', pea-

lerullimine'roll-on' ja 'deodorantin käyttö', eripakkumine 'ertkoistarjous' ja soo-

duspakkumine 'alenws, tarjous'. Aineistoni johdoksen chattimine kantasana on

englannin kielen suora laina chat 'keskustella internetissä', johon on liitetty joh-

din -mine.

Ja chattimise kirge rahuldab ta telefonis öige mitmesaja krooni eest
kuus - -. (Eesti Naine s. 17)
'Ja chattailun janon hän sammuttaa puhelimessa monella sadalla
kruunulla kuukaudessa - -.'

Vironkielisillä nettisivuilla käydään keskusteluja tämän englanninkielisen verbin

chattima poistamisesta ja korvaamisesta vironkielisellä verbillä lobama. Vilon

kielen sanakirjassa (EKS 1999: 415) verbin ktbama merkitys on 'lobisema, loba

ajama' eli 'rupatella' ja se on samamerkityksinen englanninkielisen verbin chat-

timakanssa.

Seega: ei mingit chattimi.st (röve anglikanism, go away!) enam,
edaspidi lobamel (Travels 2007)
'Eli ei enää tsättäilyä (hirveä anglismi, go away!), vastedes rupatel-
laan!

Johdosten peolerullimine, eripakkumine ja sooduspakkutnine kantasanoina ovat

verbit rullima 'rullata' ja pakkuma 'tarjota' ja rnääritteinä ovat adverbi peale-

'päälle-', taipumaton sana eri-'erikois-' ja adjektiivr soodus-'alennus-, tarjous-'.

Viron kielessä verbin pakkumajohdos pakkurnine on alun perin tarkoittanut 'tar-

joilua'. Määriteosa eri- anraa tälle johdokselle uuden merkityksen eripakkttmine

eli 'erikoistarjous' ja määriteosa soodus- uuden merkityksen 'alennushinta, tar-

joushinta'.
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Suve eripakkumine 650 kr tavahind 930 kr. (Kaalujälgijad s. 23)
'Kesän erikoistarious 650 kruunua. tavallinen hinta 930 kruunua.'

I-6 nädala kodukursus sooduspakkurnine 495 kr
(Kaalujälgiiad s. 23)
'1-6 viikon kotikurssi tarjoushintaan 495 kruunua.'

-rrs-johdin on viron kielen tavallisimpia substantiivijohtimia, ja sillä on monia

merkityksiä. Se ilmaisee esimerkiksi toimintaprosessin lisäksi myös toiminnan

tulosta (Kasik 1996: 87). Johdin esiintyy aineistoni uudissanoissa taaskasutus

'kierrätys' ja peitrasvasisaldus'piilorasvan osulls'. Jolitimella on muodostettu

verbikantaisia substantiiveja, ja johdin liittyy verbin konsonanttivartaloon, esi-

merkiksi kasut/a/ma > kasutus 'käyttö' ja sisald/a/ma > sisaldus 'sisältö'. Yh-

dyssanajohdokset taaskasutus ja peitrasvasisaldus ovat uusia käsitteita 'kienätys'

ja'pi i lorasvan osuus'.

Hulgaliselt kasulikku teavet: kr"rs saab taa,;kasutusse anda tarbetuks
muutunud kraami - -. (Eesti Naine s.74)
'Runsaasti hyödyllistä tietoa: mihin voi jättää kierrätykseen tarkoi-
tettua itselleen tarpeettomaksi käynyttätavaraa - *.'

Kaaiust mahavötmise programm meestele. Annab teadmisi toidu-
arnete peitrasvasi,salduse kohta - -. (Kaalujälgijad s. 23)
'Painonpudotusohjehna n-riehille. Antaa tietoa elintarvikkeiden piilo-
rasvan osuudesta - -.'

-is-johdin on -zs-johtimen etuvokaalinen vastine. Se esiintyy aineistoni sanassa

v ane m ahtivills' vanhempainkorvaus. vanhempainraha' .

Tehke rohkem lapsi, sest riik maksab vanemahtivitist
(EestiNaine s. 9)
'Enernmän lapsia sillä valtio maksaa vanhempainrahaa [auto-
mainoksesta]'

Johtimen otti aikoinaan laajasti käyttöön kielitieteilijä Veski toiminnan tuloksen

ilmaisemiseksi. Veski suositteli, että zs-johtimen sijasta olisi käytettävä rs-

johdinta teon tulosta merkitsevissä deverbaaleissa ja -us ilmaisisi pelkästään te-

kemistä (Remes 1983:202). Näiden johtimien ero ei nykyisin kuitenkaan ole niin

johdonmukaista, ja -zs-johdin voi tarkoittaa sekä tekemistä että myös teon tulosta.

Rätsepin mukaan (2002: 315) sana hilvitus on Johannes Aavikin suomesta viroon

lainaama sana (< sm. hyvilys). jonka Veski otti myöhemmin käyttöön juridisena
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terminä merkityksessä 'kompensaatio'. Nykyvirossa tässä merkityksessä on sana

htivitis. Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999: 198-199) on mainittu iohdoksen

htivitis (-is-johdin) merkitykseksi 'kahjutasu, kompensatsioon' eli 'vahingonkor-

vaus, kompensaatio' ja johdoksen hiivitus (-zs-johdin) merkitykseksi 'kahju tasu-

mine, heakstegemine' eli'vahingon korvaaminen, kompensointi'.

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

-ja on viron kielessä produktiivinen deverbaalijohdin, joka ilmaisee tekijää sen

yleisessä merkityksessä. Aineistossani esiintyvät esimerkiksi seuraavat tekijää

ilrnaisevat uudissanat: individuaalnöustaja 'henkilökohtainen neuvonantaj a', pcii-

kesenautleja 'auringosta nautija', rulluisutaja'rullaluistel4a', kokkaja'kokkaaja',

meikija 'meikkaaja' , treenija 'treenaaja', kaalulangetaia'painonpudottaja' , kaalu-

jcilgija 'painonvartija' ja vriikeettevötja 'yksityisyrittäjä, pienyrittäjä'. Näissä joh-

doksissa tekij ä on elollinen, erikoistapauksena maal etooj a'maahantuoja'.

Layla Edward (a1) ja Teresa Egana (42) on hingamisterapeudid ja
individuaalnöustajad - -. (Anne s.104)
'Layla Edward @1) ja Teresa Egana (42) ovat hengitysterapeutteja
ja henkilökohtaisia neuvonantajia - -.'

Päevitunud pr)ikesenautlejad vöivad endale ka natuke edevust luba-
da - -. (Tervis Pluss s. 67)
'Ruskettuneet aurinkonauttiiat voivat itselleen suoda hieman turha-
maisuutta - -.'

Näiteks "Stiilipeo" vötetel edutati meikiiat mänginud ttitarlaps
modelliks. (Anne s.98)
'Esimerkiksi "Stiilipeon" kuvauksissa meikkaajaa näytellyt tyttö
pääsi malliksi.'

Kas ksalulangetajad vajavad erijalatseid? (Kaalujälgijad s.3I )
'Tarvitsevatko painonpudottaiat erikoisjalkineita?'

Tekijä on eloton ja johdos on tuotteen nimi sanoissa kehakoorija'vartalonkuorin-

ta-aine', triikija 'hiusten suoristuslaite', ndopiserdaja 'kasvojen kostutin', pul-

sintöötjcr 'sykemittari', WC-vcirskendaia'WC-raikaslin', kehajahntaja 'vartalon

viilentäjä' ja ptiikeseturvaja'auringonsuojatuote'. Viron kielen käsikirjan (EKK

2000: 324) suositusten mukaan .ia-johdinta tulisi esimerkiksi erikoisalojen ter-
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minologiassa käyttää elollista tekijää ilmaistaessa. Välineennimijohtimina olisi

käytettävä muita johtimia. esimerkiksi -i-johdinta, siis WC-vcirskendi, ei WC-

v cir s ke nd aia' WC-raikastin' . Nykyviron ylei skieles s ä r aja on horj uva ja -j a -johdin

voi viitata seka elolliseen tekiiään että välineeseen.

Green Tea sari täienes löhna viiendal siinnipäeval kolme uue keha-
jahutajaga. (Tervis Pluss s. 44)
'Green Tea sarjaan tuli sen viidentenä syntymäpäivänä kolme uutta
varlalonviilentäi ää.'

Päikeseturvajad, tööle! (Tervis Pluss s.66)
' Auringonsuoj at, hommiin !'

Parimad suvetooted on kerged emulsioonkreemid, silmageelid,
j ahutavad-värskendavad näop iserdai ad - -. (Kaaluj äl gij ad s. 43 )
'Parhaimpia kesätuotteita ovat kevyet nestemäiset voiteet, sil-
mänympärysgeelit, viilentävät ja raikastavat kasvojen
kostuttaiat - -.'

-lane on viron kielen yleisempiä yksilöä ilmaisevia johtimia ja se ilmaisee henki-

lön jonkin tunnuksen, ominaisuuden tai suhteen perusteella. Johdin on produktii-

vinen varsinkin ihmisennimityksissä; esimerkiksi monet henkilöä rlmaisevat lane-

johdokset tarkoittavat kuuluvuutta kantasanan osoittamaan paikkaan, kansaan,

heimoon tai muuhun yhteisöön (tallinlane'tallinnalainen') (Rernes 1983: 187).

lane-johdin viittaa aineistoni johdoksessa söltlane henkilon ulkoiseen tunnukseen.

Sanan kantasanana on verbin s ö | tuma'riippua' konsonanttipäätteinen v artalo s ö I t -,

johon johdin -lane on liittynyt. Johdos söltlane tarkoittaa jostakin nautintoaineesta

riippuvaista henkilöä. Käsittelen sanaa tarkemmin kappaleessa Vanhat sanat uu-

dessa merkityksessä.

Jine-johdin ilmaisee henkilön jonkin väliaikaisen tunnuksen tai omi-

naisuuden perusteella. -line-johtimen avulla johdetaan sekä substantiiveja että

adjektiiveja. Produktiivista on adjektiivien johtarninen, substantiiveja on huomat-

tavasti vähemmän. Aineistossani esiintyy substantiivijohdos varateismeline, jonka

nrerkitys on 'varhaisteini'. Sana teismeline 'teinil on mainittu uudissanana viron

kielen uudissanastossa (VUS 1989: 64) ja se tarkoittaa '11(13)-19-vuotiasta lasta

tai nuorukaista (substantiivi)' sekä 'l l(13)-19-vuotiasta (adjektiivi)'. Sanakirjassa

esiintyvät myös muodot teismed, teisntete eli 'ikä 11(13)-19 vuotta' sekä teisme-
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lisus eli'teini-ikä'. Aineistoni uudissana varateismeline henee käämröslaina suo-

men kielen sanasta varhaisteini.

Tiiiikad vöivad tekkida igas vanuses. Köige sagedamini on nendega
hädas varateismelised. (Tervis Pluss s. 32)
'Känsät voivat ilmestyä kaikenikäisille. Useimmiten niitä esiintyy
varhaisteineillä.'

-line ja -lane-johtimien merkitykset ovat joissakin tapauksissa hyvin samankaltai-

sia. Remeksen mukaan (1983: 188) johtimien ero ilmenee siinä, että -lane-johdin

viittaa henkilön johonkin pysyvään tunnukseen tai ominaisuuteen; esirnerkiksi

johdos soomlane 'suomalainen' viittaa kansaan, toimeen viittaa johdos teadlune

'tiedenries' ja uskontoon luterlane 'luterilainen'. -line-johdin viittaa väliaikaisuu-

teen, esimerkiksi johclos tiilriline 'vuokralainen', ja johtimella muodostetaan li-

säksi jonkin venan rahayksikköjen nimityksiä (rinnalla voi olla myös re-johdos),

esimerkiksi marga(li)ne 'markanraha' ja euro(li)ne 'euron kolikko'. -line- ia -

lane-johttmia on hyödynnetty rnyös luonnontieteiden erikoissanastossa, esimer-

kiksi -lane-johtimet ilmaisevat eläintieteen termistössä heimoa (kass --, kaslctsed

'kissaeläimet') ja -line-johtimet lahkoa tai alalahkoa (madu ----, maolised 'käär-

meet')(Remes I 983 : 190).

-(T)r-johdin voi liittyä sekä nomineihin että verbeihin ja kantasana

on aina vahvassa asteessa. Aineistossani esiintyvät -(V)r-johdokset vereröhu- ja

pulsimööttlr 'verenpaineen- ja sykemittari' , nteikar 'meikkaaj a' , blender 'juomien

sekoitin' ja stressor'stressitekijä, stressin aiheuttaja'. -zzr-johdin esiintyy aineisto-

ni yhdyssanassa vereröhu- ja pulsimöötur'verenpaine- ja sykemittari'. Johdin on

Kasikin mukaan (1996: 110) hyvin vanha, ja sen alkuperäisenä tehtävänä oli il-

nraista tekijää sen ammatin tai toiminnan kautta, esimerkiksi kangur 'kutoja' .ja

juuksur 'kampaaja, pafiuri'. Viime vuosisadan alkupuolelta lähtien johdinta on

alettu käyttää myös teon välineen johtirnena, esimerkiksi johdoksissa vedur'vetu-

ri' ja pidur 'jarru'. Aineistoni uudissana vereröhu- ja pulsirnöötnr 'verenpaine- ja

sykemittari' on tuotteen nimi.

Vereröhuaparaat randmelt möötmiseks
Täisautomaatne kompaktne vereröhu- ja pulsimöötur, mrllel vii-
maseid tulemusi salvestav mälu. (Tervis Pluss s.55)
'Verenpainemittari ranteelta mittaamiseksi. Täysautomaattinen kom-
pakti verenpaine- ja sykemittari. joka tallentaa viimeksi mitatut
tulokset.'
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-ar-johtimella on johdettu aineistossani esiintyvä uudissana meikar'meikkitaitei-

lija, meikkaaja'. Johdin on aikaisemmin Remmelin mukaan (1968: 304) antanut

sanoille pejoratiivisen vivahteen, esimerkiksi johdokset .joomar 'juoppo' ja

mörvar 'murhaaja'. Nykyvirossa -ar-johdokset ovat uusia englannin ja suomen

kielen lainasanoja tai suomen kielen mallin mukaan muodostettuja johdoksia

(EKK 2000: 3 16). Aineistoni johdos meikar on uusi ammattinimike, ja se on tullut

aikaisemman kauneudenhoitoalan ammattinimikkeen kosmeetik'kosmetologi'

rinnalle.

Meikar Reet Härmat: "Delikaatsetes beeZikates-pruunides toonides
on alati midagi luksuslikku". (Anne s.63)
'Meikkitaiteilija Reet Härmat: beigen ja ruskean hienovaraisissa sä-
vyissä on aina jotakin luksusta.'

-er-johtimella on muodostettu välineennimi blender'astia juomien sekoitusta var-

ten'. Sanan kantasana on englannin kielen lainasana blend,joka tarkoittaa esimer-

kiksi'teen-, kahvin- tai tupakansekoitusta'.

Pane mahl ja köik i.ilejäänud komponendid koos jääkuubikutega

blenderisse *-. (Tervis Pluss s.43)
'Kaada mehu ja kaikki muut aineet jääkuutioineen
juomaskoittimeen - -.'

Johdin -or vlittaa kantasanan olotilaan aineistoni uudissanassa stressor 'stressite-

kijä, stressin ailieuttaja'. Kantasanarla on englannin kielen lainasana < engl. stress

'stressi' .

Oleme harjunud peamisteks stre,ssoritek,s pidama kiiret elutempot -
-. (Tervis Pluss s. 56)
'Olemme tottuneet pitämään stressin pääaiheuttajina nopeaa
elämäntahtia - -.'

Tekijännimijohdin -ke on nykyviron kirjakielen ainoa produktiivinen deminutiive-

ja eli vähennyssanoja muodostavaiohdin (Remes 1983: 185). Kun puhutaan esi-

neistä, johdin ilmaisee niiden kokoa ja pienuutta. Kun kyseessä ovat eloolliset

olennot, johdin ilmaisee subjektiivista ja myös hellittelevää suhtautumrsta. -ke-

johdin viittaa tuotteen kokoon aineistoni sanassa riisileivake 'riisikakku'. ja se

liittvv heikkoasteiseen sanavartaloon. riisileivake < -leib : -leiva- + -ke.
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150 g tops dieetjogurtit ja2 riisileivakesl (Tervis Pluss s. 46)
'150 gr dieettijogurttia ja2 riisikakkua.'

3.1.3. Välinettä ilmaiseva iohdin -ifr

-ift-johtimella muodostetaan substantiiveja tavallisesti substantiiveista, mutta

myös adjektiiveista ja verbeistä (Remes 1983: 179). Aineistossani esiintyvät seu-

raavat esinettä tai välinettä ilmaisevat substantiivijohdokset: rullik'rullaluistimen

rulla', kuulotsik'roll-on', möödik'mittari' ja naidik'näy.ttö'. -ik on viron kielessä

produkt i iv inen johdin.

Käsivarren öödikud koosnevad näidikuosast ja eraldi mansetist - -.
(Tervis Pluss s. 54)
'Käsivarsimittareissa on näyttö ja erillinen ranneke - -.'

Erure kui töttad poodi mlluiske ostma, anna endale aru, kui kogenud
oled: kas on varem rullikutega pikki vahemaid läbi liueldud - -.
(Tervis Pluss s. 10)
'Ennen kuin kiirehdit kauppaan ostamaan luistimia, ajattele, kuinka
paljon sinulla on kokemusta: oletko luistimilla luistellut pitkiä mat-
koja - -.'

3.2. AdjektiivinjohtimeL -lik ja -ne

Adjektiivinjohtimia esiintyy viron kielessä suhteellisen vähän, ja niistä ainakin

puolet on epäproduktiivisia. Suurin osa viron kielen adjektiiveista on johdoksia,

mikäjohtuukolmenjohtimen, - l ik,esimerkiksi johdoslapselik ' lapsell inen'.- l ine,

esimerkiksi johdos triibuline'raidallinen', ja -ne, esimerkiksi johdos kuldne 'kul-

tainen', produktiivisuudesta. Näistä johtimista on -ne-johdin kaikkein produktiivi-

sin nykyviron adjektiivinjohdin. Suurin osa viron adjektiiveista on näiden kolmen

johtimen avulla johdettuja (Kasik 1996 132). Adjektiivisanojen joukossa on run-

saasti myös johdoksia, jotka muodostuvat vierassanavartalosta ja viron kielen

omaperäisestä adjektiivijohtimesta. Tällaisia johdoksia on aineistossani kaksi, -ne-

johtimella johdetut adjektiivit eksklusiivne 'erikoinen, ainutlaatuinen' ja rfiiinne

'rutiininomainen'. Näiden johdosten vierassanavarlalot ovat englamin kielestä

lainautuneet sanat eksklusiiv < engl. exclus'ive 'hieno, yksinomainen' ja rutiin <

routine 'tavanomaisuus, rutiinl'. -ne-johtimella on muodostettu myös aineistoni

uudissana nöukaaegne'neuvostoaikainen'.
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-lik on viron kielen yleisimpiä adjektiivinjolrtimia (Remes 1983:

208). ja se esiintyy aineistoni sanassa kasmoslik'kaamosmainen'. Johdin ilmaisee

kaltaistmtta. Kantasanana on substantiivi kaomos 'kaamos', joka tarkoittaa pime-

ää syys- ja talviaikaa. Sana kaamos on viron kielessä esiintynyt jo aikaisernmin, ja

se esiintyy esimerkiksi suomalais-virolaisessa sanakirjassa (Soome-eesti sönaraa-

mat 1986: 133). Uusi on -lik-johtimellaiohdettu adjektiivi kaamoslik,joka esiin-

tyy esimerkiksi seuraavassa lauseessa:

Kur kaamoslift pimedus mässib endasse kogu linna, tuleb otsida si-
semist tuld inimestest, asjadest ja nähtustest. (Anne s.8)
'Kun kaamosmainen pimeys valtaa koko kaupungin, on sisäistä tulta
etsittävä ihmisistä. asioista ia ilmiöistä.'

3.3. Adverbinjohdin -rsi

Adverbit ovat rakenteeltaan hyvin kirjava sanaluokka (Kasik 1996: 166). Näiden

joukossa esiintyy paljon sanoja, joissa ei voida erottaa muita morfologisia osia

paitsi kanta, kuten sanoissa kohe 'heti' ja otse 'suoraan'. Produktiivisia adverbin-

johtimia on nykyvirossa vähän, esimerkiksi johtimet -/l (selvästi yleisempi kuin

suomen tavallisemman adverbinjohtimen vastine -sli (Remes 1983: 232)) ja -sti,

joiden tehtävänä on ainoastaan muuttaa sanaluokkaa, esimerkiksi johtaa adjektii-

vista adverbi, mikäli tämä on syntaktisesti tarpeen: kiire jooks 'nopea juoksu' >

iookseb kiiresti 'juoksee nopeasti'. Epäproduktiivisia ovat johtimet -vil(e), esi-

merkiksi sanassa rirevil(e) 'levottomaksi', -stikhLl, esimerkiksi sanassa lahestikku

'lähekkäin'. -/di, esimerkiksi sanassapooleldi'osittain' ja -/si, esimerkiksi sanassa

meritsi'meritse'. Aineistossani esiintyy -rsi-johtimen avulla johdettu sana nteilitsi

'sähköpostitse'. Kielihistoriallisesti -rsi on ollut prolatiivin sijamuoto, mutta ny-

kyään se lasketaan kuuluvaksi johdinten ryhmään. Viron kielen /sl-johtiminen

adverbityyppi vastaa suomen itse-päätteistä prolatiivia ja vastaa kysymykseen

mitä kar"rtta. (Remes 1983: 238).

Pärast meilitsi maakuulamist sai mees neli arvestatavat tööpakkumist
ja asi oligi otsustatud (Eesti Naine s. 19)
'Miehelle tuli sähköpostien lähettämisen tuloksena nelj ä varteenotet-
tav aa ty ötarjousta j a asia oli päätetty.'
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Yleisesti voidaan viron kielen verbinjohtimet jakaa kantasanan rnerkitystä muut-

taviksi tai merkitystä modifioiviksi johtimiksi. Modifioivia verbinjohtimia ovat

frekventatiiviset eli toistuvaa tekernistä ilmaisevat, esimerkiksi -skle-johdin

(möti,sklema 'mietiskellä'), momentaaniset eli yhtäkkistä tekemistä ilmaisevat,

esimerkiksi -ata (-ahta) (kölksatama 'kllahtaa', kilahtama 'kilahtaa'), sekä kon-

tinuatiiviset eli jatkuvaa tekemistä ilmaisevat johdokset, esimerkiksi -i,se-johdin

(vöppuma '. vöbisema'järkkyä : vapista'). Aineistossani on kolme uutta verbijoh-

do sta, I e b a s kl e m a' lepäillä', m i ks e r da ma' v alkata' j a r ul I it ama' rullalui stella' .

-skle-johtimen produktiivisuus on nykyvirossa Kasikin mukaan

(Kasik 1996: 39) vähäinen ja sen avulla muodostetaan frekventatiivisia eli toistu-

vaa jaksoittaista tekemistä ilmaisevia verbejä. Aineistossani esiintyy verbijohdos

lebasklemu 'lepäillä', joka on rnuodostettu kantaverbin lebama'leveitä' ja -skle-

johtimen avulla: leba- + -skle--r -ma.

Kiviseinte vahel on
ma. (Anne s. 109)
'Kiviseinien sisällä
löhöilemään.'

pehmed diivanid, mis lausa kutsuvad lebaskle-

on muhkeat sohvat. iotka suorastaan kutsuvat

Verbijohdokset rullitama'rullaltristella' ja mikserdama'vatkata' on muodostettu -

ta(-da)-johtimella. Sen avulla muodostetaan kausatiivisia ja faktiivisia verbijoh-

doksia. Johtimella on kaksi muotoa: -ta- llittyy vokaaliin sekä soinnittomaan kon-

sonanttiin, -da- llittyy soinnilliseen konsonanttiin. Johdin on yleisin viron kielen

verbinjohdin. Kun kantasanana on verbi, johdokset ovat kausatiivisia eli aiheut-

tamista ilmaisevia; kun kantasana on nomini, iohdokset ovat faktiivisia eli ne il-

maisevat sellaiseksi tekemistä, mitä kantasana tarkoittaa. Remeksen mukaan

(1983: 226) myös kantasanan rnerkitys vaikuttaa johdoksen merkitystehtävään,

joka voi olla esimerkiksi instrumentatiivinen tai instruktiivinen. Instrumentatiivis-

ta eli kantasanan tarkoitteella toimimista ilmaisee aineistoni verbiiohdos rullitama

'rullaluistella'.

Enne kui lähed uute uiskudega rullitctma, kontrolli mutrivötmega
tile, ega rattad kusagilt lahti pole. (Tervis Pluss s. 11)
'Ennen kuin lähdet uusilla luistimilla luistelemaan. tarkista. että pvö-
rät eivät ole irti.'
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Johdos on deverbaali ja kantaverbinä on rullima'rullata', jonka merkitys on 'rul-

lata; kaulia'. Johdin -ta- on liittynyt kantaverbin vokaalivartaloon: rulli/ ma > rul-

li- + -7(t- * -ma. Aineistossani esiintyy samassa merkityksessä myös uudissana

rulluisutama 'rullaluistella', joka on muodostettu yhdistämällä (osa Yhdysverbit).

-da-johdin esiintyy aineistoni verbij ohdoksessa miks er damq' v atka-

ta', joka on myös instrumentatiivinen. Kantasanana on nomini mil<ser 'vatkain',

joka esiintyy uudissanana viron kielen uudissanastossa (VUS 1989: 38). Aineisto-

ni verbi mikserdama on uudissana, sillä aikaisemmin on käytetty muun muassa

ilmaisua mikseriga vahustama'vatkata'.

Moekate pidulauasegude jaoks vöiks kodujuustu eelnevalt läbi söela
suruda ja mikserdada vähese rasvarikka röösa koorega - -. (Eesti
Naine s. 67)
'Trendikkääseen juhlapöytään kuuluu survoa raejuusto sihdin läpi ja
vatkata tilkalla runsasrasvaista kuohukermaa - -.'

3.5. Typistäminen

Eräs sananmuodostustapoja on myös typistäminen, jossa pitkähkö sana, usein

yhdyssana tai vierasperäinen sana, katkaistaan sopivalta kohdin, tavallisesti kaksi-

tavuiseksi sanaksi, esimerkiksi televiisor > teler'televisio, TV'(Kasik 1996:796).

Vierassanojen sanakirjassa (l 98 1) esiintyvät sanat televiisor'TY -vastaanotin' ja

televisioon'televisio'. Sana televiisor on typistynyt 1980-luvun loppupuolella, ja

se esiintyy uudissanana typistemuodossa teler viron kielen uudissanastossa (VUS

1989: 65). Aineistossani esiintyy uudissana tele, joka on muodostettu typistämäl-

lä sanaa televisioon'televisio', ja sen merkitys on 'televisio työpaikkana', esimer-

krksi Taamb rcles 'työskentelee televisiossa'. Ainestossani on typistesanaa tele

käyttämällä muodostettu myös yhdyssanat lelelemmik'TV-suosikki', teleuudised

' TV-uutiset' ia t e I e s alv e s tus' TV-nauhoitus'.

"Teie, Ene, olete mu telelemmik!" (Eesti Naine s. l l)
' "Teo Ene. olette minun televisiosuosikkini!" '

- - raadiost lahkumata poleks Ene ju iialgi jöudnud telesse.
(Eesti Naine s. 11)
'- - ellei Ene olisi lähtenyt radiosta, hän ei olisi koskaan päässyt te-
levisioon.'
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"Käisin tilikooli ajal Tartu tänavatel telesalvestuse jaoks laenatud
miilitsavormis taksoviina konfiskeerimas - -. (Eesti Naine s. 12)
' "Kävin yliopiston aikana erästä ohjelmaa varten lainatussa miliisin
univormussa takavarikoimassa taksiviinaa Tarton kaduilla - -." '

4. MURTEI]T UUSIEN SANOJEN LÄHTEENÄ

Myös murteet ovat viron kielessä kautta aikojen olleet uusien sanojen lähteenä. Jo

ensimmäisessä vironkielisessä kirjassa, vuoden 1535 Wanradt-Koellin ksteki.s-

muk,sessa, esitettiin vähäisiä tietoja viron murteista ja kiinnitettiin huomiota sii-

hen, että Viron eri osissa puhuttiin viron kieltä eri tavoin. Murteita alettiin joh-

donmukaisesti tutkia 180O-luvulta lähtien. ja sen ajan kuuluisimman kielimiehen

Johann Wiedemannin virolais-saksalainen sanakirja sisälsi jo huornattavan mää-

rän eteläviron murresanastoa. Wiedemannin sanakirjaa käytti terminologiatyös-

sään 1900-luvulla muun muassa kielitieteilijä Johannes Veski, joka piti ensisijai-

sen tärkeänä käyttää uusien sanoien lähteenä viron murteita. Hän lainasi esimer-

kiksi Hiidenmaan murteesta sanan rutgiline,jonka rnerkitys oli 'kuokkavieras', ja

antoi sanalle eläintieteen terminologian merkityksen'loinen'.

Murresanoj a esi intyy runsaasti nykyviron kirj akielen sanakirj oi ssa j a

erikoisalojen sanastoissa, sillä myös muut virolaiset kielitieteilijat ovat korosta-

neet murteiden tärkeyttä viron kielen rikastuttamisessa. Sanakirjoissa esitetään

esimerkiksi pohjois- ja eteläviron murteella sanaparit, kuten koer (pohjois-viron

rnurteella) japeni (etelä-viron murteella) 'koira'.  Hennosten mukaan (2002: 118)

murrepiirteitä ei esiinny viron tieteellisissä teksteissä, mutta muuten on murresa-

nojen käyttö hieman lisääntynyt tämän päivän mediassa sekä haastatteluissa että

artikkeleissa. Vuoden 2002 sanakilpailun voittaneiden uusien omaperäisten sano-

jen joukossa esiintyy rnyös vanha muffesana löim'loimi'. Tästä sanasta on johta-

rnalla saatu vierassanan integratsioon ; integraatio' korvaavat omasanat l öimimine

ja löiming. Sana ilmaisee metaforisesti, miten Euroopan eri osat sulautuvat koko-

naisuudeksi (löimuvad'integroituvat') samalla tavalla kuten maton erilaiset loimet

muodostavat keskenään erivärisen, mutta yhtäläisen kokonaisuuden.

Viron kielessä erotetaan kolme päämurretta: Koillis-Viron rannik-

komurre, pohjoisviro, joka jakautuu saari-. länsi-, keski- ja itämurteeseen, ja ete-

läviro. joka jakautuu Viljandin. Tarlon ja Vörun murteeseen. Viron kirjakieli pe-

rustuu pääosin pohjoisviron murteisiin, mutta siinä on myös etelävirolaisia ainek-
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sia. Murteet ovat aina rikastuttaneet viron kirjakielta, ja innokkaimpia murteista

lainaajia ovat olleet virolaiset kirjailijat. Esimerkiksi Noor-Eesli-ryhmän (1905-

1915) jäsenet kirjailijat Aavik, Ridala ja Tuglas ovat käyttäneet saarten sekä ete-

läviron murresanoja. Hennosten mukaan (2002: 118) kirjailijat ovat käyttäneet

kotiseutumurteitaan sekä hakeneet murresanoja tietoisesti Wiedemannilta ja myö-

hemmin Viron tärkeirnmältä murteentutkijalta Andrus Saarestelta. Aineistossani

esiintyy kaksi murteista lainattua uutta sanaa, johdokset jörmilt ja netilt. Sanan

jörm (iörne) merkitys on'viripill' eli Juonittelija' eräissä saarten ja länsimurleis-

sa. Joissakin pitäj issä se tarkoittaa'tokkurai sta' (uimane).

- - kooselus, kus kumbki jörmilt oma jonni ajab, on öhk pidevalt
paks. (Anne s.27)
' - - parisuhteessa, jossa kumpikin jääräpäisesti pidättäytyy omissa
mielipiteissä. on ilmapiiri tulehtunut.'

Sana nett'kaunis, nätti' esiintyy rannikkomurteessaia keskimurteessa ja sen mer-

kitys on'nzitt i ' .  Se esi intyy jo Wiedemannin vuoden 1893 isossa virolais-

saksalaisessa sanakirjassa, ja sen saksankielinen merkitys on 'nett, hiibsch'. Ai-

rrei stoni uudissanaj ohdos n e t il t tarkoittaa' näti sti' .

Kui Valdo juba kolmandat korda kilkavale .Iaan Markusele lennukit
teeb, lausub netilt diivanil istuv Kitty: "Nad on alati sellised - -. "
(Kaalujälgi jad s. 1l)
'Kun Valdo jo kolmatta kertaa lennättää kikattavaa Jaan Markusta,
sohvalla istuva Kitty sanoo nätisti: "He ovat aina tällaisia. - -. " '

5. VANHAT SANAT UUDESSA MERKITYKSESSA

Uusia sanoja saadaan kieleen myös antamalla vanhoille jo kielessä olemassa ole-

ville sanoille uusi merkitys. Merkitykset muuttuvat, kun yhteiskunta rnuuttuu ja

meitä ympäröivä maailma muuttuu. Viron kielen käsikirjan mukaan (EKK 2000:

507-508) merkitykserunuutos voi esimerkiksi olla merkityksen supistuminen,

kuten saksan kielen lainasanassa ktipsis 'keksi', jota viime vuosisadan alussa ru-

vettiin käyttämään merkityksessä 'leivonnaninen' ja nykymerkitys on supistunut

tarkoittamaan 'keksiä'. Merkityksenmuutos voi lisäksi olla merkityksen laajentu-

minen; esimerkiksi suomen kielen lainasana hiiire tarkoitti alun perin 'rikettä tai
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estettä'. Nykyään sanalla on myös merkitys 'alarmi'. Sanan merkitys voi saada

myös paheksuvan sävyn, kuten vuoden 1937 neutraali verbi cirima'tehdä kaupaa'

sai 198O-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella huonon sävyn 'keinotella, tehdä pi-

meää kauppaa (sahkerdada)'. Merkityksenmuutos voi tapahtua myös toiseen

suuntaan, eli merkitys voi muuttua paremmaksi; esimerkiksi sana helge tarkoitti

aikaisemmin 'tukahduttavaa kuumuutta', nykyään 'valoisaa. kirkasta'. Merkityk-

senmuutoksia ovat myös metaforat eli sanan merkitys perustuu rnielleyhtymiin.

Esimerkiksi sanan kivikörb merkitys on tcinapcieva uuslinn'nykypäivän uuskau-

punki'. Sanan kivikörb suora käännös on 'kiviaavikko' eli sana kuvaa tämän päi-

vän kaupunkia, jossa korkeat betonikerrostalot ovat tiheästi vierekkäin.

Merkityksen laajentuminen on tapahtunut aineistoni sanoissa triiki-

ma'stJortstaa', triikija 'suoristin' ja söltlane 'riippuvainen'. Verbi triikima 'silit-

tää' on vanha lainasana keskialasaksan kielestä < stricken, ja sen merkitys on'si-

littää vaatteita'. Tekijännimijohdos triikija tarkoittaa henkilöä, joka silittää vaat-

teita. Aineistossani esiintyvä johdos triikija on teonnimijohdos ja se on saanut

uuden merkityksen. Se tarkoittaa hiusten suoristuslaitetta.

Juuksed triikides sirgeks. Et rilisirgeid juukseid saada. peab neid
ekstra sirgestama ehk triikina (Anne s. 61).
'Hiukset silittämällä suoriksi. Jotta saataisiin erikoisen suora tukka.
niitä tävtvv suoristaa eli silittää.'

Nii kuivadesse j uustesse kuumtöötl use alla (t r i i kij a d, ko olutajad) kui
ka löppviimistluseks. (Anne s. 77).
'Sekä kuivaan tukkaan ennen kuumakäsittelyä (suoristajat, kiharti-
met) että myös viimeistelyyn.'

Sanan triikija rinnalla kodinkoneliikkeiden hintalaptrissa esiintyy nykyään myös

laitteen nimityksen ä sana j uu s t e s i r ge nd a.i tt.

Uuden rnerkityksen on saanut myös aineistoni sana söltlane 'josta-

kin nautintoaineesta, asiasta riippr"rvainen henkilö'. Viron kielessä käytettiin aikai-

semmin merkityksessä 'riippua jostakin' saksan kielen käännöslainaa cira rippuma

(< saks. abhcingen) ja sanottiin esimerkiksi: Need kaks ncihtust ripuvad cira teine-

teisest eli 'Nämä kaksi ilmiötä ovat riippuvaisia toisistaan'. Virolainen kielitietei-

lijä Johannes Veski vaihtoi tämän verbin ja otti käyttöön konkreettisessa merki-

tyksessä olleen unohdetun sanan söltus,jonka perusmerkitys oli 'silmukka'. Hän
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johti siitä verbin söltuma sekä edelleen johdospesueen söltuvus 'riippuvuus'.

söltumatus'riippumattomuus' ja söltlane'riippuvainen'.

Sanalla söltlane on oikeakielisyyssanakirjan mukaan (ÖS 197S) merkitys 'pool-

vaba sunnismaine talupoeg' eli 'talonpoika, joka on osittain sidoksissa maatilk-

kuunsa'. Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) sanalle on lisääntynyt merkitys

'söltuja' eli 'riippuvainen'. Sanan merkitys on maatilkkuunsa sidoksissa olevan

talonpojan lisaksi laajentunut tarkoittarnaan myös riippuvuutta muun muassa

huumausaineista, pelaamisesta, makeasta ja ostamisesta.

Söltlasi raviva Wismari haigla psiihholoogi Milvi Igalaane sönul
langetatakse töesti sageli kaalu soovist vastata iihiskonna ootustele.
(Kaalujälgijad s.15)
' Riippuvaisten hoitosair aalan Wi smarin psykolo gin Milvi I galaanen
sanoin usein laihdutetaan nimenomaan halusta vastata yhteiskunnan
odotuksiin.'

Ajukahjustuse saanud Eesti söltlased lähevad Rootsi uurimisele.
(Mäekivi 2006)
'Aivovaurion saaneet virolaiset huumeriippuvaiset viedään Ruotsiin
tutkimuksiin.'

Testi, kas oled telekavaatamise, shoppamise vöi shokolaadi-s öl tl an e .

Q.Jaisteleht 2006)
'Testaa, oletko televisiosta, shoppaamisesta tai suklaasta riippuvai-
nen.'

Merkitys laajentunut myös aineistoni verbissä timmima'maustaa'. Sana on laina

saksan kielen verbistä < saks. stimmen. Sekä viron kielen sanakirjassa (EKS 1999)

että myös oikeakielisyyssanakirjassa (ÖS l97S) sanan merkitys on 'virittää, esi-

merkiksi virittää soitinta', kuten lauseessa: Tintmis pilli hc)cilde eli 'viritti soitti-

men kuntoon'. Lisäksi silla on puhekielinen merkitys 'juopotella', esimerkiksi

lauseessa Mees tuli körtsist, ise parajalt timrnis (purius) eli 'Mies tuli kapakasta,

itse aika hiprakassa (hurnalassa).' Aineistossani verbi esiintyy merkityksessä

'maustaa (sopivaksi)'.

Kui kasutad grillisegu vaid maitse timmimiseks, on see 0 punkti.
(Kaalujälgijad s.53)
'Jos käyät grillaussekoitusta vain maustamiseen (maun säätämi-
seen), 0 pistettä.'



52

6. VANHAT SANAT UUDESSA KÄYTÖSSÄ

Aineistossani on myös joukko sellaisia sanoja. jotka rninulle ovat uusia, mutta

jotka ovat sanakirjalähteiden mukaan osoittautuneet vanhahtaviksi tai jo vanhen-

tuneiksi sanoiksi. Neuvostoaikana niitä ei käytetty ollenkaan tai niiden käyttö oli

hyvin rajallista. Tällaisia sanoja ovat aineistossani dri, pciddima, möllima, vcirks-

tuba, öövctstav. grtitine ja kants.

Sanalla riri on merkitykset 'business; myymälä, pieni liike' ja se on

vanha sana. Oikeakielisyyssanakirjan mukaan (ÖS 1975) sanan vanhentunut

merkitys on 'arki', ja sana on mainittu esimerkiksi yhdyssanassa ciripciev

'arkipäivä'. Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) on merkitykset 'kauplemine,

äritegevus: tulu-, kasumiettevöte v -i.iritus; kauplus v selletaoline

teenindusettevöte' eli 'kaupankäynti; voittoa tuottava yritys; kauppa, liike tai muu

vastaavantyyppinen palveluyritys'. Neuvostoaikana sanalla ciri oli merkitys

'yrittäminen', mutta sana oli tyylisävyltään pejoratiivinen. Viron kielen

uudissanastossa (VUS 1989) mainitaan sanasta dri johdettu substantiivi cirikas,

jonka merkitys on 'trokari', ja sana esiintyy esimerkiksi lauseessa "Viru" limber

tiirles rohkesti cirikaid eli 'Hotelli "Virun" ympärillä pyörii runsaasti trokareita'.

Nämä olivat tavallisesti nuoria miehiä, jotka tekivät pimeää kauppaa ja vaihtoivat

pimeästi valuuttaa. Myös viron kielen sanakirja (EKS 1999) antaa sanalle cirikas

pejoratiivisen merkityksen. Viron itsenäistyttyä vuonna I99l alettiin sanaa ari

käyttää sen vanhassa perusmerkityksessä eli merkityksessä 'pieni myymälä tai

erikoisliike'. Tässä samassa merkityksessä sana esiintyy myös aineistoni

yhdyssanassa karusnaha- ja nahatiri'turkis- ja nahkatuotteiden erikoisliike'.

Karusnaha- ja nahaciri Tallinnas. Tule uudista kevadkollektsiooni!
(Eesti Naine s. 6)
'Turkis- ja nahkatuotteiden erikoisliike Tallinnassa. Tule tutnstu-
maan kevätkokoelmaan!'

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, haripunktiks olema' eli'huipentua', esimerkiksi lau-

se miski pcicidib millegagi tarkoittaa 'jokin huipentuu johonkin'.
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Ene ja tollase peadirektori seisukohad muutusid tihel päeval vöima-
tult vastandlikeks ning pcicidisid tösise ttili ja vallandamisega. (Eesti
Naine s.  11)
'Enen ja silloisen pääjohtajan mielipiteet muuttuivat eräänä päivänä
vastakkaisiksi ia kulminoituivat riitaan sekä irtisanomiseen.'

Viron kielen instituutin nettisivuilla on Tiiu Erelt antanut kattavan selityksen tä-

män verbin saamisesta viron kieleen. Hänen selityksensä mukaan (Erelt 1998)

virolainen kielenuudistaja Aavik suositteli aikanaan lainaamista suomen kielestä

pc)cittuma < sm. pc)r)ttyci ja hän esitti vuoden 1921 uudissanojen sanakirjassaan

kahta suomen kielen lainasanan pac)ttyci muotoa: pc)c)tma 'löpetama' eli 'lopettaa'

japcicituma 'löppema' eli 'loppua'. Verbinpcicidima oletetaan muodostuneen viron

kielen mulresanan ja suomen kielen lainasanan yhteensulautumisen seurauksena.

Sana esiintyy myös Johannes Voldemar Veskin vuoden 1930 viron oikeakie-

lisyyssanakirjassa, mutta valitettavasti ilman selityksiä. On myös epäselvä, esiin-

tyykö sana sanakirjassa silloin ensimmäisen keran. Viron kansanperinteessä (Tar-

ton, Vörun ja Setun alueilla) verbillä pcic)dima, myös pcicitma on merkitys 'sulha-

sen suvun vyöttäminen morsiamen puolelta'(Tedre). Viron itsenäistyttyä 1990-

luvulta lähtien verbin pdr)dima käyttö on yleistynyt Viron mediassa ja siitä on

tullut melkein jokapäiväinen käyttöverbi.

Katrini arvates on ridikiil sobiv ka juhuks, kui kontoripäev peaks

pcicidima peene öhtusöögiga' (Kossar 2004)
'Katrinin mielestä käsilaukku on sopiva myös silloin, kuin toimisto-
päivä päättyisi hienoon illalliseen.'

Mäss pidipcicidimavalitsuse langemisega. (Sakala)
' Mellakan oli tarkoitus päättyä hal I ituksen kaatumi seen.'

Vanha verbi on myös aineistoni ntöllima.Ylron kielen sanakirja (EKS 1999) mai-

nitsee merkityksen möllima VMO (vanhahtava) ja ARGI (arkikielinen) 'rneldima"

teatama; sisse kirjutama, registreerima' eli 'tiedottaa, ilmoittaa, ilmoittautua, rekis-

teröityä'. Verbi on vanha lainasana keskialasaksasta < melden.

Helistab toimetustesse, vötab i.ihendust lemmikloomasaadete tegija-
tega ja möllib end eetrisse. (Eesti Naine s.33)
'soittaa toimituksiin, ottaa yhteyttä lemmikkiohjelmien tekijöihin ja

ilmoittautuu ohi elmaan.'
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Kuusalu vald meelitab elanikuks möllimo. (Virumaa Teataja)
'Kuusalun kunta houkuttelee muuttamaan (rekisteröityrnään
asukkaaksi).'

Osavötjate arv on piiratud, seetöttu peavad soovijad end möllima.
(Loodusajakiri)
'Osallistujien lukumäärä on rajoitettu .ia halukkaiden on ilmoittau-
duttava.'

isik, kes kiill loob, aga ei saa hakkama prisiva sissetr"rlekuta, peab
möllima end tööle riiklikus ettevöttes vöi erafirrnas. (Sirp)
'Taidetta hanastavan henkilön, jolta puuttuvat vakituiset tulot, täy-
tyy ilmoittautua töihin julkisessa tai yksityisessä yrityksessä,'

Myös aineistoni sana vrirkstuba on vanha. Sana esiintyy jo Georg Mrillerin 39

saarnan käsikirjassa (1600-1606) muodossa varksleede 'töökoda' (< werkstede).

Aristen (1981: 123) mukaan Mtillerilla on joukko sellaisia saksan kielen lainasa-

noja, joita nykyviro ei käytä fAristen kirjoitus neuvostoaikaisessa kirjassa

v.1981]. Tällä sanalistalla esiintyy myös sana vcirksteede 'työpaja' , jota neuvosto-

aikana ei käytetty. Sana esiintyy virolaisella 1800-luvun kielitieteilijällä Johann

Wiedemannilla muodoissa urilfts-tuba, vafk-tuba (Anste l98l: 125). Neuvostoai-

kainen oikeakielisyyssanakirja 1ÖS 1978) toteaa sanan vanhentuneeksi ja suositte-

lee sanojen töökoda'verstas' ja töötuba'työhuone' käyttöä. Myös viron kielen

sanakirjan (EKS 1999) mukaan sana on vanhahtava ja arkikielinen ja se tarkoittaa

'verstasta tai työhuonetta'.

Teise maitsekalt kaunistatud akna taga on Maire vaimne vcirkstuba.
(Eesti Naine s.38)
'Toisen hyvällä maulla koristellun ikkunan takana on Mairen henki-
nen verstas.'

Sanan vdrkstuba käyttö on yleistynyt myös muualla Viron mediassa.

Tänavu veebruaris randa purjetanud plangukuhjast kerkivad Ktiti tal-
lu uus vrirkstubaja hobusetall. (Ptittsepp 2000)
'Tämän vuoden helmikuussa rantaan ajelehtineista puista rakenne-
taan Kiitin tilalle uusi verstas sekä hevostalli.'

Eile keskpäeval kuivatasid jääpurjetajate juhendajad Hool ja Tönis
Vare sooj apuhuritega j ahtklubi v tir ks t ub a. (Etvsport)
'Eilen puolen päivän aikaan kuivasivat jääpurjehtijien valmentajat
Hool ja Tönis Vare lämpöpuhaltimilla purjehdusklubin verstasta.'
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Aineistossani esiintyy uudissanajohdos ödvastav 'Firmu, öudust tekitav' eli 'kau-

hua herättävä, kauhistuttava'. Tämän johdoksen kantasana ööv on Johannes Aavi-

kin sanansepitys vuodelta 1930. Sana esiintyy vuoden 1985 uudissanojen ja har-

voin esiintlvien sanojen sanakirjassa (Erelt 1985). Sanakirja antaa seuraavat muo-

dot ja selitykset: ööv (nom.), ööva (gen.) 'kange, öudne hirm, hirmukoledus' eli

'voimakas pelko, kauhu', ööva.s (nom.), ööva (gen.) 'hirmu, öudust tekitav' eli

'pelkoa aiheuttava', öövalt (adverbi) 'hirmsalt' eli 'pelottavasti'. öövastama (ver-

bi) 'kanget, öudsat hirmu, hirmukoledust äratama' eli 'herättää voimakasta pel-

koa' ja öövastuma (verbi) 'hirmukoledtisega täituma' eli 'tayttyä kauhulla'. Sa-

namuodot ööv 'öudne hirm, hirmuöudus' eli 'kauhu' sekä ööver 'öudusfilm, -

lugu, öudukas' eli 'thrilleri' esiintyvät uudissanoina viron kielen uudissanastossa

(VUS 1989). Viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) sanalla ööv on merkitys

'öudne hirm; hirmuöudus' eli 'pakokauhu' ja sanalle öövar merkityksen 'arkikie-

lessä (ARGI) 'öudusfilm, -lugu, öudukas' eli 'kauhuelokuva, thrilleri'.

Erakorralise meditsiini öena näeb naine olukordi, mis tavainimesele
öövastavad näivad. (Anne s.34)
'Ensihoitajana näkee nainen tilanteita, jotka tavallisista ihmisistä
tuntuvat kauhistuttavilta.'

Myös aineistoni sana griiilne on vanha. Viron kielen sanakirjan mukaan (EKS

1999) sana tarkoittaa 'kesäisen ulkoretken paikkaa ja kesäistä luontoa'.

Uued grillhitid tulevad! * - Parimad grtitines grillituna, serveerituna
söpradele tantsu ja laulu saatel. (Kaalujälgijad s.55)
'Uudet grillihitit tulossa! - - Parhaita luonnossa grillattuina ja ystä-
ville tanssien-laulaen tari ottuna.'

Aineistoni vanhalla sanalla kants on viron kielen sanakirjan (EKS 1999) mukaan

kaksi merkitystä. Sana on alun perin tarkoittanut virolaisten muinaista linnoitusta

tai linnaa. Lisäksi sillä on merkitys 'vahva tuki, voimakas tukikohta'. Aineistoni

sana tarkoittaa 'kuvaannollisesti vahvaa tukikohtaa tai vahvaa kannatusaluetta'.

Kuid sattusin täiesti teistsususele maale- tolerantsuse kantsi.
(Anne s.17)
'Mutta osuin aivan toisenlaiseen maahan. suvaitsevuuden
kannatusalueelle.'



7. SANOJEN LAINAAMINEN

Uusia sanoja saadaan kieleen yhdistämisen ja johtamisen lisäksi myös lainaamalta

muualta. Virolaiset ovat jo pitkään olleet yhteyksissä muihin kansoihin ja heinoi-

hin, ja uusien taitojen lisäksi kieleen on runsaasti kantautunut uutta käsitteistöa.

Viron kielen lainasanat on tapana jakaa vanhimmiksi ja nuoremmiksi lainasanoik-

si (Remmel 1968:318). Vanhimmat lainat ovat sanoja, jotka ovat viron kieleen

kulkeutuneet slaavilaisilta, germaanilaisilta ja balttilaisilta heimoilta 110O-luvun

loppupuolelle saakka, nuoremmat sanat on lainattu saksalaisilta, ruotsalaisilta ja

venäläisiltä kansoilta 1200-luvulta eteenpäin. Viron kirjakielen suurin lainasano-

jen ryhmä on alasaksalaiset lainasanat (kirjakielessä 771-850). Lainat liittyvät

esimerkiksi ruokaan Qtannkook'pannukakku'), vaatetukseen (kcic)rid'sakset') ja

yhteiskuntasuhteisiin Qtreili 'neiti' ja hcirra 'herra'). Saksalaisia lainasanoja on

viron kielessä n. 500. Ne liittyvät esimerkiksi kasveihin (kartul'peruna'), ruokaan

(viiner 'nakki') ja sisustukseen (sohva 'sohva'). Viron kielessä esiintyvät ruotsa-

laiset lainasanat jakautuvat kahteen ryhrnään: vironruotsalaiset lainat, jotka ovat

peräisin 1200-luvulta Länsi-Viron rannikkoalueiden ruotsalaisilta, ja ruotsinruot-

salaiset lainat, jotka tulivat viron kieleen 1500- ja 1600-luvulla. Ruotsalaisia lai-

noja on viron kielessä 100-150, kuten esimerkiksi sanat kroonu'kruunll', pagar

' leipuri', ncikk' v edenhaltij a' ja pl as ku' kenttäpullo'.

Vanhoja venäläisiä lainoja on viron kirjakielessä n. 350, esimerkiksi

luontoon ja kasveihin liittyvät sanat kapsas 'kaali', tatar 'tattari' ja tarakan 'to-

rakka', rakennuksiin ja rakentamiseen kraan 'hana' ja vaksal 'asema', vaatetuk-

seen kombinesoon'haalari', sana morss 'mehu' ja tupakkaan pabeross 'paperos-

si'. Verbeistä on lainautunut esimerkiksi kostitama 'kestittää'. Suomen kielestä

alkoi viroon lainautua sanoja 180O-loppupuolelta alkaen. Tietoisesti suomen kie-

len käyttöä lainanantajakielenä suositteli virolainen kielenuudistusliikkeen johto-

hahmo Johannes Aavik. Aavik loi ensimmäisenä selkeän ja perustellun yleiskäsi-

tyksen suomen lainasano.jen roolista ja merkityksestä viron kirjakielen sanaston

rikastamisessa (Kasik 1999: 100). Nykyviron 700 lainasanasta noin 40 % onkin

Johannes Aavikin suomen kielestä lainattuja sanoja.

Kielestä toiseen voidaan lainata äänteitä, esimerkiksi viron kieleen

on lainattu äänteetf ja 5, voidaan lainata johtimia, esimerkiksi venäjän kielestä on

lainattu johdin -nik, voidaan lainata myös sanavartaloita, sanoja ja merkityksiä,
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esimerkiksi amerikanenglannista on viron kieleen saatu merkityslaina (filmi)tciht <

engl. movie.s/ar 'elokuvatähti'. Lainasanat voivat kokonaan mukautua kieleen, ja

silloin niitä sanotaan yleislainoiksi. Lainasatroihin voi jäädä myös vierasperäisiä

piirteitä; esimerkiksi sanan alussa esiintyvät vierasperäiset konsonantit b, g, d,

sanan alussa on konsonanttiylttymä ja sanan jälkitavussa esiintyy o tai pitkä vo-

kaali. Sellaisia sanoja, jotka ovat vain osittain rnukautuneet viron kielen äännejär-

jestelmään, sanotaan vierassanoiksi. Lainasanat voivat olla rnyös käännöslainoja,

eli sana käännetään ja lainanantajakielestä lainataan myös sanan merkitys; esi-

merkiksi sana mililgijuht on käännöslaina suomen kielen sanasta myyntipcirillikkö

ja sana eeskuju on lainattu saksan kielen sanasta Vorbild'esimerkki'.

7.1. Englannin kielen lainat

Aineistossani esiintyy 35 englannin kielestä lainattua sanaa. Uutta sanastoa on

tarvittu uusien asioiden ilmaisemiseksi, ja uusia sanoja on lainattu monille eri

elämänalueille, esimerkiksi yhteiskuntaelämään, talouteen, tietotekniikkaan, va-

paa-aikaan ia viihdemaailmaan, Uusia käsitteitä on lainattu myös mulln muassa

ihmisten ulkonäköä ja kauneudenhoitoa kuvailevaan sanastoon.

Yhteiskunt aelämää kuvaavat aineistossani esiintyvät lainasan at akt -

sioon 'toiminta' , fcinn 'fanr' , fannima 'ihailla kuuluisuuksia' , prominent ' jull<krs' ,

rebirthning'uudelleensyntyminen' ja tiles haipima'mainostaa, kehua mediassa'.

Sana aktsioon on lainautunut englannin kielen sanasta action 'toiminta'. Sana

selitetään viron kielen sanakirjassa (EKS 1999) vauhdikkaaksi toiminnaksi tai

tapalrtumaksija sille on annettu myös arkikielinen merkitys 'olla aktiivinen, oila

iskussa'. Slangisanakirjassa (ESS 2003: 13) esiintyy sanonta aktsioonis olema,

joka tarkoittaa 'olla iskussa, toimia aktiivisesti'. Sanaa kä)tetään laajalti myös

viron puhekielessä; esimerkiksi slangissa sanotaan teeme ciksi eli 'tehdään äk-

söniä; keksitäan toimintaa'. Vanhemmassa, vierassanojen sanakirjassa (VL 1981)

sana on mainittu ranskan kielen lainasanana (ransk. action),ja sen merkitys sana-

kirjan mukaan on 'toiminta tai tapahtuma jonkin taloudellisen tai poiiittisen pää-

määrän saavuttamiseksi'. Aineistossani sanan aktsioon merkitys on 'toiminta tai

toimenpide'.
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Aili siida läks ehtvanaemalikult haledaks ning ta asutas end juba
"vaeseid" lapselapsi päästma, kui asjast kuulnud Ene helistas ja akt-
siooni kategooriliselt ära keelas - laager oli möeldud poistele hak-
kasaamise koolis.
(Eesti Naine s.13)
'Aili-mummo heltyi ja hän oli jo nenossa lapsenlastensa pelas-
tusoperaatiolle, kun asiasta kuullut Ene soitti ja toiminnan kokonaan
kielsi - olihan leiri tarkoitettu poikien pärjäämiskokeeksi.'

Sana.fcinn on lainautunut englannin kielen sanasta.fan'intoilija, fani' ja se tarkoit-

taa'kuuluisuuksien ihailijaa'. Aineistossani esiintyy myös verbiftinnima < engl.

toJhn,jonka merkitys on 'ihailla, esim. kuuluisuuksia'. Myös suomen puhekieles-

sä esiintyvät sekä substantiivi fani < engl. .fan että verbi.fanittaa < engl. to fan.

Siis tuli riks abielupaar, kes oli seda stiili kaua./anninud - -.
(Anne s.118)
'Sitten tuli eräs pariskunta, joka oli tätä tyyliä ihaillut (fanittanut)
jo kauan - -.'

Sana prominenl on viron kielen sanakirjan mukaan (IIKS 1999)'väljapaistev isik'

eli 'julkisuuden henkilö, julkkis'. Vanhemmissa sanakirjoissa, vierassanojen sa-

nakirjassa (VL 1981) ja oikeakielisyyssanakirjassa (ÖS 1978), esiintyy ainoastaan

sanan prominent adjektiivimuoto prominentne, joka on sanakirjojen mukaan lai-

nasana latinan sanasta prominens ja jonka merkitys on 'etteulatuv, silmapaistev,

väljapaistev' eli 'silmäänpistävä, merkittävä'. Sanaa prominent on nykyvirossa

ryhdytty käyttämään merkityksessä'kuuluisa henkilö. julkkis'.

Hollywoodi prominendid, söbrad ja austajad, terved autode kara-
vanid lillekoormatega, tuhanded fannid ummistasid tänavaid.
(Eesti Naine s.51)
'Hollywoodin julkkikset, ystävät ja kokonaiset autokaravaanit kuk-
kineen. tuhannet fanit tukkivat kadut.'

Aineistoni uudissana rebirthing 'uudelleensyntyminen' liittyy yliluonnollisiin

ilmiöihin. Neuvostoaikana ei yliluonnollisista aiheista juuri keskusteltu eikä kirja-

kaupoissa ollut tämän aihepiirin kirjallisuutta. Nykyään yliluonnollisen eli esotee-

risen kirjallisuuden määrä on kasvanut tasaista tahtia, ja aiheesta kiinnostunut löy-

tää monenlaista tietoa sekä kirjoista että myös aikakauslehdistä. Aihetta kasitel-

lään myös aineistoni lehden eräässä artikkelissa, ja sana rebirthing'uudelleensyn-

tyminen' esiintyy esimerkiksi seuraavassa lauseessa:
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Layla Edward @1) ja Teresa Egana (42) on hingamisterapeudid ja
individuaalnöustaj ad hingamise ja r e b ir thningu alal.(Anne s. 1 04)
'Layla Edward (l) ja Teresa Egana (42) ovat hengitysterapeutteja
ja henkilökohtaisia neuvonantajia herrgittämisen sekä uudelleensyn-
tymisen alalla.'

Verbiä tiles haipima käyttämissäni sanakirjoissa ei esiinny. Verbi on muodostettu

englannin kielen verbistä hype 'mainostaa' ja viron kielen adverbista iiles'y\ös' ja

sen merkitys on aineistossani 'mainostaa, kehua mediassa'. Haku Googlen haku-

koneella osoittaa sanan olevan aktiivisessa käytössä ltuloksia hakusanalla tiles

haipima 2641.

Laps, kes kasvanud vaheldumisi ema ja isa juures, kes on hellitatud,
andekas, rneedia poolt juba udusulis i.iles haibitud. (Eesti Naine s.41)
'Lapsi, joka on vuorotellen asunut sekä äidin että isän luona, ioka on
lellitty, lahjakas, median kehuma.'

Tietoyhteiskuntaan liittyvät aineistoni uudissanat laptop, mobiil, MP3helinad,

MSN ja SMS. Sana laptop on suora laina englannin kielen sanasta laptopja se tar-

koittaa'kannettavaa tietokonetta'.

Loosi lähevad: laptop Apple iBook 12" (Anne s.129)
'Palkintoina: kannettava tietokone Apple iBook 12" '

Viron puhekielessä on tästä suorasta lainasta tullut käyttöön sana k)pakas,joka on

laajalti käytössä. Suomen puhekielessä esiintyy vastaava slangisana lcippc)ri.

Kas on mötet vötta kaasa oma lcipakal? (Trip)
'Kannattaako ottaa oma läppäri mukaan?'

Tämän lainasanan rimalla käytetään myös vironkielistä yhdyssanaa stilearvuti,

jonka suora käännös suorneksi olisi 'sylitietokone'. Kun tietokoneet ovat pienenty-

neet entisestään, on markkinoille tullut myös kannettavan tietokoneen uusi pie-

noismalli, joka on saanut nimekseen viraliisesti pihuarvuti ja jonka nimi puhekie-

lessä on pihukas. Suomen kielessä tällaisesta tietokoneen pienoismallista käyte-

tään nimityksiä'kämmenmikro, taskutietokone tai taskumikro'.

Pihukas kannataks veel välja. (Trip)
'Kämmenmikro voisi tulla kyseeseen.'
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Aineistossani esiintyvä lainasana mobiil 'kännykkä' on lyhenne yhdyssanasta

ntobiilteleJon < engl. mobile phone 'matkapuhelin'. Nykyviron puhekielessä on

sana mobiil lyhentynyt entisestään ia sen lyhenne on mobla. Lyhenteen vastine

suomen puhekielessä on kcinny. Aineistossani esiintyvät myös sanan mobiil avulla

muodostetut yhdyssanat mobiilioperaator 'matkapuhelinoperaattori', mobiili-

teenus 'matkapuhelinpalvelut' ja rahvamobiil, jorka merkitys on 'koko kansan

kännykkä'. Sanan mobiil käyttö on sen verran yleistynyt, että alun perin tästä pu-

hekielisestä sanasta on tulossa nopeaa tal-rtia neutraalityylinen yleiskielinen sana.

Kokku läheb loosi 5 Motorola V180 mobiili. (Anne s.29)
'Yhteensä arvotaan 5 Motorola V 1 80 -kännykkää.'

ZORRO mobiiliteeners ei kiisi kelleltki kuumaksu ega hakka kunagi
kiisima. (Anne s.99)
'ZORRO puhelinpalveluihin ei kuulu kuukausimaksu.'

Mlks rahvamobiilil ZORRO kuumaksu ei ole ega tule? (Anne s.99)
'Miksi koko kansan kännykällä ei ole eikä tule kuukausimaksua?'

Aineistossani esiintyvä lyhenne MSN on lainautunut englannin kielen lyhenteestä

MSN. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Microsoft Netulork, ia se tarkoit-

taa 'pikaviestiohjelmaa'. Viron kielen slangisanakirjassa (ESS 2003) on mainittu

substantiivit mess 'tekstiviesti' ja messerzger 'MSN' sekä verbit messima, SMS|-

me, messama ja esemmessima. Näistä sanoista käyttöön ei ole jäänyt sanaa me.e-

sama. Myös lyhenne SMS on lainautunut englanninkielisestä lyhenteestä, ja se

koostutr sanoista Short Message Service. SMS tarkoittaa Internet-sanakirjan Wiki-

pedia mukaan matkapuhelinten tekstiviestijärjestelmää. Viron kielessä sanan mer-

kitys on 'tekstiviesti'. Näistä kahdesta lyhenteestä lyhennettä MSN on ryhdytty

käyttämään merkityksessä 'keskustelu Internetissä' ja lyhennellä SIVS merkityk-

sessä 'puhelimen tekstiviesti'. Virossa nuoret sanovat Saadan SMS-|; saadun

sönumi; essemmessin llyhenteestä S : ess M : emm S : ess saatu verbi essem-

messimaf. Suomalaiset lähettävät tekstiviestejd tai tekstareita (slangisana). Viro-

laisnuoret ovat MSNis [äännetään'. emmessennisl; Suomessa mesetetcicin tar ollaan

me,;essti.

Meeldetuletus läkitatakse ̂S,41S-i vöi e-kirja teel. (Tervis Pluss s. 8)
' Muistutus lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostitse.'
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Suheldes meilitsi, MSMs vöi telefonitsi, on pigem tunne, et sulle
olulised inimesed on siinsamas, körvaltänavas - -. (Anne s. 3)
'Pitämällä yhteyttä sähköpostitse, MSN:ssä tai puhelimitse, tuntuu
silta, etta meille tärkeät ihmiset olisivat aivan lähellämme, ehkäpä
naapurikadulla - -.'

Aineistoni sanaliitossa MP3 helinad'MP3 -soittoäänet' esiintyvä lyhenne MP3 on

Internet-sanakirjan mukaan maailman suosituin musiikin pakkausmenetelmä. Ai-

neistoni sana MP 3 helin tarkoittaa 'matkaouhelimen melodisia soittoääniä'.

Telefonil on vahetatav esipaneel, väga värviline ekraan ja MP3 he-
linqd. (Anne s.29)
'Puhelimessa on vaihdettava etupaneeli. monivärinen näyttö ia me-
lodiset soittoäänet.'

Ihmisen ulkonäköön ja vaatetukseen liittyvät uudissanat aksessuadl 'asusteet',

eksklusiivne 'hieno, erikoinen', streti 'stretsi'. Sana aksessuaar on lainautunut

englannin kielen sanasta accessory, accessories, ja sen merkitys on 'lisätarvik-

keet, asusteet'. Sana esiintyy myös neuvostoaikaisessa vierassanojen sanakirjassa

(VL 1981), ja sen mukaan se on lainautunut ranskan kielestä (< accessoire). Sa-

nan merkitys on 'lisand, lnanus, körvalasi' eli 'lisätarvikkeet; sivuseikka'. Neu-

vostoaikana sanan käyttö oli vähäistä, ja esimerkiksi käyttämistäni meuvostoai-

kaisista tutkimuslähteistä en löytänyt sanan käytöstä rninkäänlaisia viitteita. Viron

kielen sanakirja (EKS 1999) mainitsee sanalle aksessuaar merkitykset 'lisand,

manus, pisiasi' eli 'lisätarvikkeet, asusteet' ja esimerkkilauseen Röivastuse juurde

kuuluvad ak,sessuaarid eli 'Vaatteisiin kuuluvat asusteet'. Aineistoni lainasana

tarkoittaa'sisustukseen liittyviä lisätarvikkeita'.

Kolmandaks, eelistada tuleks timarate nurkadega mööblit, lampe ja
miks ka mitte ukseavasid. Samad reeglid kehtivad ka sobivate ak.ses-
suaaride valikul. (Eesti Naine s.88)
'Kolmanneksi tulisi suosia pyöreäkulmaisia huonekaluj a, valaisimia
ja miksi ei myös oviaukkoja. Samat säännöt koskevat myös sopivien
sisustustarvikkeiden valinnassa.'

Sanan aksessuaar käyttö on yleistynyt viron kielessä, ja se esiintyy monissa kir-

joituksissa päivittäin, esimerkiksi:
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Nubar varbaröngad. Ilus aksessuaar suveks vöi talvisel ajal sooja-
maa reisile minnes. Sobib lastele imeilusaks sörmuseks. (Looks De-
sign)

'Nubar varvaskorut. Kaunis asuste kesällä tai talvella etelälomalle
mentäessä. Sopii lapsille kauniiksi sormukseksi.'

Laps kui aksessuaar. (Liiviste 2006)
'Vauva asusteena.'

Nykytuotteiden ainutlaatuisuutta ja hienoutta kuvaa aineistoni uudissana

eksklusiivne < engl. exclusive'hieno'.

Elizabeth Ardeni eksklusiivne kinkekarp. (Anne s. 3)
'Elizabeth Ardenin laadukas lahjapakkaus.'

Detsembrikuus Evellega koos TASUTA eksklttsiivne Ql0 käte- ja
kiiiintekreem. (Anne s.76)
'Joulukuussa Evellen mukana laadukas Ql0-käsi- ja kynsivoide
ilmaiseksi.'

Tämän sanan käyttö on yleistynyt, ja sanan selitys on virallisesti esitetty myös

vironkielisillä kielineuvon (Keelenöuanne) Internet-sivuilla Maire Raadikin artik-

kelissa. Raadikin mukaan (Keelenöuanne soovitab 2) sanalla eksklttsiivne on sell-

raavat merkitykset: 1) 'välistav, vöimatuks tegev, nt mutually exclusive options

'i.iksteist välistavad valikud' eli 'poissulkeva, mahdottomaksi tekevä'. esim. mu-

tually exclusive options 'toisensa poissulkevat valinnat'; 2) iiksik, ainus, nt the

couple had exclusive possession of the .flcrt 'korter kuulus (abielu)paari ainuoman-

dusse' eli 'yksityinen, yksinoikeus. esim. the couple had exclusive pos.session of

the flat 'asunto oli yksinomaan avioparin omaisuutta; 'samuti: (sönumi vöi loo

kohta) selline, mida kuskil mujal ei avaldata ega levitata, nl on exclusive interview

'ainuintervjuu'; (kauba kohta) selline, mida kuskilt mujalt ei saa' eli 'lisäksi

(esim. artikkelista tai kirjoituksesta sellainen, jota missään muualla ei julkaista,

es\m. exclusit,e intervieu' 'haastattelu yksinoikeudella'; (tuotteesta) sellainen, jota

mistään muualta ei voida hankkia'; 3) eralduv, ligipääsmatu, ainult vähestele vali-

tuile kättesaadav; körgest klassist - körget klassi ja kallis, nt one of Britain's most

exclusive clubs ':i'ks köige peenemaid Briti klubisid' eli 'eristäytyvä, tavoittama-

ton, vain harvoille valituille saavutettavissa oleva; korkealuokkainen ja kallis,

es\m. one of Britain's mosf exclusive club,s'yksi Britannian hienoimpia klubeja'.

Nimisöna exclusive on 'sönum vöi lugu, rnille on avaldanud ainult tiks allikas' eli
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'substantiivi exclusive tarkoittaa 'artikkelia tai kirjoitusta, jonka on julkaissut vain

yksi lahde'. Raadikin mukaan (Keelenöuanne soovitab 2) merkityksessä 'korkea-

luokkainen, kallis' sanan eksklusiivne vastineet olisivat chic'\il<k, peen' eli 'hie-

no', choice'valitud headuses' eli 'oivallinen', classy'tore, uhke, peen' eli 'hieno',

elegont 'elegantne, maitsekas, kaunis' eli 'tyylikäs', fashionable 'moodne, moe-

kas, peen' eli 'muodikas', posh'tore, peen, uhke, Sikk' eli 'hieno, hienostunut'.

Merkityksessä 'poissulkeva' Raadik ehdottaa sanan eksklusiiv tilalle virolaisen

kielitieteilijän Johannes Aavikin vuoden 1928 sanansepitettä luutlik (verbi luutma

'poissulkea, tehdä mahdottomaksi'), esirnerkiksi (tiksteist) luntvacl plaanitl eli

'toisensa poissulkevat suunnitelmat' ja vqstastikku luutlikud vciited eli 'toistensa

suhteen mahdottomat väittämät'. Sana eksklusiivne esiintyy myös neuvostoaikai-

sissa sanakirjoissa. Sekä vierassanojen sanakirjassa (VL 1981) että oikeakie-

lisyyssanakirjassa (ÖS 197S) sanan merkitys on 'yksinomainen, hieno, muita hyl-

kivä'. Neuvostoaikana sanan käyttö oli vähäistä, enkä käyttämistäni neuvostoläh-

teistä löytänyt yhtään viitettä sanan eksklusiiv käytöstä.

Lainasanan streti < engl. stretch merkitys on 'venytys, venyminen'.

Aineistoni sana tarkoittaa 'kankaan materiaalia'. Sana esiintyy myös suomen kie-

lessä, ja suomen puhekielen sanakirja rnainitsee muodot stretsi < engl. stretch

(fabric) eli 'joustoneule, -kangas' ja stret.sit eli 'joustoneuleiset housut (stretch

pants)' .

Stretiiga piiksid vöivad puusadest iisnagi tihkelt iimber istuda - -.
(Kaalujälgij ad s.72)
'stretsihousut voivat olla lantion kohdalta hyvinkin
vartalonmyötäisiä - -.'

Sanoja on englannin kielestä lainattu myös kauneudenhoitosanastoon, ja aineis-

tossani esiintyvät esimerkiksi seuraavat uudissanat: aplikaator'sivellin'. tekstuur

'rakenne, koostumus' ja voliltint 'rLrnsaus, tuuheus'. Sana aplikaator on lainautu-

nut englannin kielen sanasta applicator, ja sen merkitys on 'sivellin, (luomivärin)

levitin, asetin'.

Lauvärv koguneb spetsiaalsesse aplikaatorisse ning vaid iihe vi-
lunud liigutusega on laud tihtlaselt jumestatud. (Anne s. 56)
'Luomiväriä tulee levittimeen sopiva määrä,ja vain yksi kädenliike
ehostaa luomet tasaisesti.'
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Sana esiintyy myös suomen kielessä, ja esimerkiksi suomenkielisillä kosmetiik-

karnyynnin nettisivuilla on käytetty sanan aplikaator merkityksessä sekä sanaa

Iuomivarin levitin että myös yhdyssanaa luomivc)riapplikaattori.

Sana tekstuelr esiintyy neuvostoaikaisissa sanakirjoissa. Sekä vie-

rassanojen sanakirjan (VL 1981) että oikeakielisyyssanakirjan (ÖS 1978) mukaan

se on lainautunut latinan kielestä (< textura'kudum, iihendus'). Sana kuuluu eri-

koisalojen terminologiaan, ja sillä on vierassancrjen sanakirjan (VL 1931) mukaan

seuraavat merkitykset: metsäteollisuudessa se tarkoittaa '(puidu) toim, stiii, kiri'

el i 'puumateriaal in pintakuviointia';  geologiassa sarlan merkitys on'siseehitus,

kivimit moodustavate mineraalosakeste ruumiline paigutus' eli 'kiveä muodosta-

vien mineraaliosien keskinäinen sijainti ja keskinäiset osuudet'; painotekniikassa

'tiheda pöimunud triikikirja liik' eli 'painokirjoituksen laji'. Viron kielen sanakirja

(EKS 1999) mainitsee sanan geologiassa ja metsätaloudessa esiintyvät merkityk-

set 'toim, siiti' eli 'puun kuvioitus, syyt' ja painotekniikassa 'kirjaliik' eli 'kir-

jasinlaji'. Aineistoni sanatekstuur onlainautunut englannin kielestä < engl. textu-

re ja sen merkitys on 'koostumus, rakenne'.

Revloni pösepuna: väga mönusa ja pehme tekstuuriga. (Anne s.70)
'Revlonin poskipuna: miellyttävä ja pehmeä koostumukseltaan.'

Sanasta tekstuur näyttää tulleen naistenlehtien suosikki, sillä se on käytössä aika

monessa aineistoni artikkelissa ja tuotteiden mainoksissa. Se esiintyy esimerkiksi

luomiväri-, huulipuna- ja shampoomainoksessa merkityksessä'koostumus' ja

hiustuoternainoksessa merkitvksessä'rvhti'.

Joe Blasco eripäraks on uued kreemja tekstuuriga lauvärvid.
(Anne s.66)
'Joe Blascolle ominaista ovat uudet voidemaiset luomivärit.'

Revloni pösepuna väga rnönusa ja pehme tekstuuriga (Anne s.6l)
'Revlonin poskipuna - hyväntuntoinen ja pehmeä koostumus.'

Kohevust andvad ja mandariinilöhnalised tooted peene telrstuuriga
juustele (Anne s.75)
' Tuuheutta antav at ja mandariinintuoksui set tuotteet hennoi I I e
hiuksi l le. '

Laminates Grip on viimistlev, alkoholivaba. vedela tekstuuriga mo-
delleeriv toode. (Anne s.76)
'Laminates Grip on alkoholiton, nestemäinen muotoilutuote.'
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Annab kohevust, tekstuuri ja sära. (Anne s.76)
'Antaa tuuheutta, ryhtiä ja kiiltoa.'

Aineistoni sanavoliiiim onvierassanojen sanakirjan (VL 1931) mukaan lainasana

ranskasta (volume) ja latinasta (volumen). Sana kuuluu erikoisalojen terminologi-

aan ja se tarkoittaa 'ruumala; kirjarull, köide; teose osa' eli 'tilavuutta; kirjerullaa.

rridettä; teoksen osaa'. Sanan voltitimjohdoksen volililmikas (< ransk. volumineux)

rnerkitys on sanakir jan (vL 1981) mukaan'kogukas, t i ise'el i 'muodokas'. Viron

kielen sanakirjassa (EKS 1999) esiintyvät sanatvoli)tint, jonka rnerkitys on '(lop-

sakas) kehavorm' eli '(uhkeat) vartalonmuodot', esimerkiksi lauseessa Majaproua

voltitimid'Emännän muodot', ja sanajohdos voltitimikas, jonka merkitys on 'tiise

ja vormikas' eli 'täyteläinen ja muodokas'. Aineistoni sanan voltitim < engl. t,olu-

me 'nide, osa; paljous, tilavuus' merkitys on 'runsaus' ja sana esiintyy huuli-

punamainoksessa.

Mönusalt pehme tekstuur ning niisutavad ja voltitimi andvad koos-
tisosad muudavad huuled vastupandamatult meelaks.
(Eesti Naine s.100)
'Miellyttävän pehmeä koostumus sekä kosteuttavat ja runsautta lisä-
vät aineosat tekevät huulet vastustamattoman herkuilisiksi.'

Sana esiintyy aineistossani myös hiushoitotuotteiden mainoksessa merkityksessä

'tuuheus'.

- - aitab modelleerida moodsalt lohaka soengu - andes neile (uuste-
le) voluami (Anne s.75)
'- - auttaa muotoilemaan muodikkaan epäsiistin kampauksen ja an-
taa niille (hiuksille) tuuheutta.'

Runsas joukko sanoja on englannin kielestä lainautunut viron kieleen vapaa-

aikasanastoon. Aineistossani esiintyvät esimerkiksi uudet urheilulajinimitykset

combo, kickbox, bodypump ja ,spinning. Nämä ovat englannin kielen sitaattilaino-

ja, ja vastaavat sanat esiintyvät myös suomen kielessä. Uusi harrastus on Virossa

rullaluistelu eli rulluisutamine, ja tähän harrastukseen liittyvät uudet välinesanat

.fitnes,riuisk eli 'harrasterullaluistirnet' .fa aggressiveuisk eli 'ammattilaisluisti-

met'. Näissä yhdyssanoissa määriteosa.fitness tarkoittaa 'fyysistä kuntoa, terveyt-

tä' ja sana aggressive'hyökkäävää, aggressiivista'.
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Pämu randa aeroobikasse! Erinevaid stiile - combot. - -. kickboxi -
- jm tutvustavad treenerid Helja Aas - -. (Tervis Pluss s.9)
'Pärnun rannalle aerobickiin! Erilaisista lajeista - combo, - -. kick-
box, - - ym. teille kertovat valmentajat Helja Aas - -.'

Uks minu lemmikalasid on spinning - *. Käin jöusaalis ja bodypum-
pl trennis, mis lisab vastupidavust. (Tervi Pluss s.82)
'Eräs suosikkilajejani on spinning Käyn kuntosalilla ja
bodypumpissa, jotka lisäävät kestävyyttä.'

Saadaval on laste ja juunioride rulluisud,fitnessi- ehk tavasöidurul-
luisud, - - ag€:ressive- ehk trikiuisud - -. (Tervis Pluss s. l1)
'Myynnissä on lasten ja juniorien rullaluistimet, fitness eli harraste-
luistimet - - ja ammattilaisluistimet.'

Uusien harrastuksien lisäksi vapaa-aikasanasto on täydentynyt esimerkiksi ostos-

tentekoon ja jännittäviin hetkiin liittyvillä uusilla sanoilla. Näitä ovat muun muas-

sa sanat action 'toiminta', ciry 'keskusta, kaupunki', second-hand-t"öivakauplus

'käytettyjen vaatteiden myymälä', shopping'soppailu' ja supermarket'supermar-

ket'. Sana action on sitaattilaina englannin kielen sanasta action, ja sen rnerkitys

on 'toiminta, toimi, toimenpide, teko, työ; vaikutus; taistelu'. Viron kielen sana-

kirja (EKS 1999) tuntee merkitykset 'äks, märul, möll' eli 'meteli, metakka, rä-

häkkä'. Sanakirja suosittelee tämän sitaattilainan välttämistä ja korvaamista esi-

merkiksi sanalla 'märuI'. Sana mcirul esiintyy jo muun muassa uudessa polii-

siammattinimikkeessä mcirulipolitsel eli'rnellakkapoliisi'.

"Minu jaoks oleks see liiga rutiinne - eks mu siida ihka aclionit,"
naerab Maris löbusalt. (Anne s.34)
' "Minulle tällainen [työ] olisi liian rutiininomaista - mieleni tekee
toimintaa." nauraa Maris iloisesti.'

Myös sana city on sitaattilaina englannista, ja se tarkoittaa '(suurta) kaupunkia'.

Viron kielen sanakirja (EKS 1999) antaa merkitykset 'kaupunki ja myös virasto-

alue'. Aineistoni sana tarkoittaa'kaupungin keskustaa'.

Muidugi vöin öhtul vahel citys istuda, vaadata linna ja tunnetada
avarust, aga ega ma selle vaate juures puhka. (Tervis Pluss s. 82)
'Tietysti voin joskus keskustassa istua, katsoa kaupunkia ia tuntea
sen avaruuden. mutta tämä näkymä ei kvllä rentouta minua.'

Second-hand-röivakauplzs muodostuu englannin kielen sitaattilainasanoista se-

cond-hand ja vironkielisestä yhdyssanasta röivakauplus, joka tarkoittaa 'vaatelii-
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kettä'. Sana second-hand tarkoittaa 'käytettyä, vanhaa tai antikvaarista'. Viron

kielessä on tämän käsitteen lisäksi käytössä myös sana kasutatud röivaste kcruplus

eli 'käytettyjen vaatteiden liike'. Neuvostoaikana käytettiin kasitetta komis-

jonikaubandus (VL 1981: 335), jonka merkitys on '(valtion) osto- ja myyntilii-

ke'. Viron valtion itserräisyyden alkuaikoina olivat käytössä myös suomen kielen

lainasana kirbuturg eli 'kirpputori' ja sen puhekielinen muoto kirbukas eli 'kirp-

pari'. Nykyviron puhekielessä esiintyy myös sana kultsukas" joka on johdettu sa-

nasta kalts eli 'rätti, riepu'.

Ei häbene öelda, et olen eelistanud juba aastaid häid second-hand-
röivakauplusi. (Anne s. I 30)
'Minua ei hävetä myöntää, että jo vuosia olen suosinut hyviä käytet-
tyj en vaatteiden myymälöitä.'

Sitaattilainan shopping (< engl. shopping) merkitys on 'ostokset'. Viron kielen

sanakirja (EKS 1999) mainitsee merkityksen 'ostosten teko'. Viron kieleen on

lainautunut lisäksi verbi ioppama 'tehdä ostoksia', ja sanakirja tuntee myös vi-

ronkielisen vastineen poodlema. Tämä vironkielinen verbi on johdettu substantii-

vista pood eli 'kauppa, myymälä'. Vaikka nänä vironkieliset käsitteet sanakirjas-

sa esiintyvätkin, näiden sanojen käytöstä ei ole vielä näy'ttöä.

Isegi pärast mitme suure kotitäiega löppenud shoppingut ei pea
si.iiimepiinu tundma. (Anne s. 1 30)
'Edes shoppailtuamme monet kassilliset tavaraa, meidän ei tarvitse
tuntea huonoa omatuntoa.'

Englannin kielen laina on myös aineistoni sana supermarkel < engl. supermarket,

jonka merkitys on '(iso) valintamyymälä, suurmyymälä'. Viron kielen sanakirjas-

sa (EKS 1999) on merkitys supermarket eli kuubahall eli 'iso valintamyymälä'.

Sana kaubahall esiintyy uudissanana viron kielen uudissanastossa (VUS 1989:

24), ja tämän mukaan sanan merkitys on 'iso itsepalvelumyyrnälä, jossa elintar-

vikkeiden lisäksi myydään myös tarpeellisia teollisuustuotteita'. Sanan vastineet

ovat englannin kielessä s uperntarkel j a venäjän kielessä yl u6 epcar4.

Supermarketitesse ei kavatse naine neid mritigile pakkuda - -.
(Anne s.37) 'Supermarketeihin ei ole naisella aikomusta niitä
tarj ota - -.'

Sanoja on englannin kielestä lainattu myös ruokasanastoon, jatämä on täydenty-

nyt esimerkiksi uudissanoilla galet'riisikakku' ja,sniiksid'pikkupurtava'. Aines-
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toni sana galett on vierassanojen sanakirjan (VL 1981) mukaan lainasana ranskan

kielestä (galette)ja sen merkitys on 'sokerikuorrutettu pieni pyöreä keksi, esimer-

kiksi armeijan tarpeeseen'. Viron kieien sanakirjan (EKS 1999) mukaan sana tar-

koittaa 'keksiä tai piparia'. Aineistoni sanan merkitys on 'riisikakku'.

Dr. Nature galetid sobivad ideaalselt vöileibade valmistamiseks sin-
gi, juustu, pasteedi vöi puuviljadega. (Kaalujälgijad s. 50)
'Dr. Naturen riisikakut sopivat mainiosti kinkku-, juusto-, pasteija-
tai hedelmävoileipien vahnistamiseen.'

Suomen kielessä sanan galett vastine on riisikakku, englannin kielessä cracker.

Viron kielessä käytetään myös englannin kielestä lainautunutta sanaa lcreeker <

engl. cracker ja suomen kielestä lainautunutta sanaa riisileivake ( sm. riisikakku.

Sanan kreeker merkitys on viron kielen sanakirjan (EKS 1999) mukaan 'kuiva-

keksi'. Myös riisileivake esiintyy aineistossani. Aineistoni lainasana snciks <

engl. snacks ja sen viron kielen äännejärjestelmään jo mukautunut muoto nciks

tarkoittavat 'pientä välipalaa, evästä tai pikkupufiavaa'. Suomen puhekielessä

tämä englannin kielestä lainautunut sana esiintyy muodossa naksu < engl. s;nack,s,

crisps, chips. Suomen puhekielen sanakirjan (OS 2006) mukaan sana tarkoittaa

'perunalastua tms. pikku purlavaa'.

Eine-, löuna- vöi öhtusöögi ajal kaunistavad Teie lauda isuäratavad,
maitsvad ja tervislikud nciksid (galettide reklaam). (Kaalujälgijad s.
s0)
'Eines-, lounas- tai illalispöytäänne koristavat rnaukkaat ja herkulli-
set naksut (riisikakkujen mainoksesta).'

Kui pead lapsed siiski kaasa vötma, lase neil osta sndkse ja maiustu-
si oma raha eest. (Eesti Naine s.76)
'Jos sinun täytyy kuitenkin ottaa lapset mukaan, anna heidän ostaa
naksuja ja makeisia heidän omilla rahoillaan.'

Aineistossani esiintyy myös lainasana buffet eli 'noutopöytä' yhdyssanoissa talve-

b ulfe t' talv ikattau s' ja ö h t ub uffel' i ltakattaus' .

Kuni kuuenda jaanuarini on Best Western Hotel Tallinki restoranis
hörk talvehuffet. (Anne s. 7)
'Tammikuun 6. päivään on Best Western Hotel Tallinkin ravintolas-
SA

herkullinen talvikattaus (noutopöytä).'

Öhnbuffet ' menuroad on soolalöhe rummiga. - -. (Anne s. 7)
'Iltakattauksen suosikkeja ovat suolattu rommilohi, - -.'
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Sana buffet on sitaattilaina englannin kielestä (buffet),ja se tarkoittaa 'astiakaap-

pia, sivupöytää ja seisovaa pöytää'. Viron kielessä sana on ollut käytössä myös

neuvostoaikana muodossa puhvef. Vierassanojen sanakirjan (VL 1931) mukaan

sana on lainautunut venäjän kielen sanasta 6yQemja sillä on kaksi merkitystä eli

'kahvio' ja 'astiakaappi'. Nämä molemmat muodot, buffet ja puhvet, esiintyvät

myös nykyään, ja viron kielen sanakirjassa (VL 1999) niillä on seuraavat merki-

tykset: buf/bt 'seisova pöytä' ja puhvet'kahvio; astiakaappi'. Merkityksessä 'nou-

topöytä' on viron kielessä käytetty myös ilmaisua Rootsi laud.

7.2. Suomen kielen lainat

Suomen kielestä ovat lainautuneet kauneushoitoalaan liittyvä tuotenimitys geel

'geeli' sekä verbit kokkama'kokata', surfama'surfata' ja ioppoma 'shopata'.

Aineistoni sanan geel (<lat. gelare'pakastaa') merkitys on 'hyytelö, hyytelömäi-

nen aine (kosmetiikassa)'.

Geel annabjulge efekti.(Anne s.6 I ).
'Geeli luo rohkean vaikutelman.'

Aikaisemmin on viron kielessä tämän kosmetiikkatuotteen (geeD nimityksenä

ollut käytössä sana åelee,joka on lainautunut venäjän kielen sanasta acenö'hyyte-

lö'. Vierassanojen sanakirjan mukaan (VL 1981) sana on lainautunut ranskan

kielen sanasta gelöe ja sen merkitys on ruokasanana 'hyytelö, esimerkiksi marja-

tai hedelmähyytelö'. Sana äelee esiintyy vielä vuoden 1991 aikakausilehdessä

Eesti Naine esimerkiksi seuraavassa lauseessa:

Soome televisioonis soovitatakse mitmesuguseid erilisi massaaZihar-
ju, seepe, äeleesid ja kreeme - *. (Eesti Naine (1991: 91)
' Suomen televisiossa suositellaan monenlaisia hierontaharj oj a, saip-
puoita, geelejä ja voiteita - -.'

Nykyvirossa sanan ielee on korvannut sana geel.

Verbi kokkama on lainautunut suomen kielen verbistä kokala. Viron kielen sana-

kirjan (1999) mukaan verbi on arkikieltä ja se tarkoittaa 'kokata, laittaa ruo-

kaa'.Viron kielessä esiintyy substantiivi kokk'kokki', mutta ruoanlaittoverbinä on

käytetty esimerkiksi ilmai sua t o i tu v al m i s t am a' laittaa ruokaa' .
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Paraku jääb kiire töö körvalt vähe aega, varem kokkasin rohkem.
(Anne s. l  l8)
' Valitettavasti j ää nykyään vapaa-aikaa työkiireiltäni vähemmän, ai-
kaisemmin kokkasin enemmän.'

Verbi surfama tarkoittaa viron kielen sanakirjan (EKS 1999) mukaan liikkumista

Internetissä. Suomen puhekielen sanakirjassa (OS 2006) on verbimuodot sur.ffail-

la ja surfata, joiden merkitys on 'käyttää Internetiä, siirtya sivulta toiselle, viettää

aikaa netissä'.

Verbiä su(ata on aineistossani käytetty seuraavassa lauseessa:

Kui juhtub "vedama", siis käed liiguvad siiski sedavörd, et saab
söömisega hakkama ning vöimaluse korral internetis surfata - -.
(Tervis Pluss s. 6)
'Jos käy "hyvä tuuri", niin kädet liikkuvat sen verran, että ihminen
selviytyy syömisestä itse ja mahdollisuuksien mukaan pystyy surf-
failemaan netissä - -.'

Verbi ioppama on viron kielen sanakirjan (EKS 1999) rnukaan arkikielinen ja sen

merkitys on 'tehdä ostoksia'. Sanakirjassa esiintyy myös vironkielinen verbi

poodlema. Suomen puhekielen sanakirjassa (OS 2006) on muodot shopata ja

shoppaillaja niiden merkitykset 'käydä ostoksilla, kienellä kaupoissa'. Aineistos-

sani esiintyy myös englannin kielen sitaattilaina shopping merkityksessä 'shop-

pailu'.

S o pp a'. vabadus val i da. Mango 200 4.aasta talveröivaste kol I ektsi oon
pakub midagi igale rnaitsele - -. (Anne s.7)
'Shoppaa: vapaus valita. Mangon vuoden 2004 talvlaatteiden ko-
koelma tarjoaa jokaiselle jotakin - -.'

Sekä verbi surfama että verbi ioppama ovat viron kieleen lainautuneet suomen

kielestä, sillä Kasikin (2004:8) mukaan näissä on käytetty suomen verbinmuodos-

tusmallia. Nimittain viron kielen verbinmuodostusperiaatteiden mukaan sellaisissa

tapauksissa, joissa englannin kielen lainavartalo on yksitavuinen konsonanttilop-

puinen, esimerkiksi substantiivit film 'filmi' ja meik 'meiklii', vartalovokaalin

tulisi olla -i. kuten se on kielioppisääntöjen mukaista esimerkiksi verbeissä filmi-

ma'fimata' ja meikima 'meikata'. Kielioppisääntöjä on noudatettu suurimmassa

osassa nykyviroon lainautuneista uudisverbeistä, kuten verbeissä ruulimu Johtaa',
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haipima'mainostaa' ja printinra 'tulostaa'. Toisaalta on nykykieleen tullut run-

saasti -a-vartalovokaalisia verbeja ja ne ovat suomen mallin mukaan muodostettu-

ja. kuten muun muassa aineistoni uudisverbit surfama ja Soppama. Kasikin rnu-

kaan nämä alun perin puhekieliset verbimuodosteet on hyväksytty myös neutraa-

lissa kielenkäytössä ja viron kieli on näin saamassa uuden verbinmuodostustyy-

pin.

7 .3. La\nat muista kielistä

Sanat lainautuvat kielestä, josta tavallisesti lainautuu myös uusi käsite. Esimerkik-

si ruokakulttuuri on alue, johon lainautuu tietystä maasta maan ruoka. Aineistoni

uudissana chorizo vorst on lainautunut espanjankielisistä maista, ja sen merkitys

on 'chorizomakkara' eli 'Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa chilillä, maus-

teilla ja usein myös valkosipulilla maustettu makkara'. Ruokasana tzatziki kaste

on 'tsatsiki-niminen kastike' ja tulee Kreikasta. Tsatsiki on kreikkalainen ruoka,

joka sopii leivän päälle tai lautaselle aterian lisukkeeksi.

Välismaalt ostan kaasa juustusid, kastmeid ja plekkpurkides teed.
Selle suve suurimad avastused on chorizo vorst ja tzatziki kaste.
(Anne s.1 l9)
'Ulkomailta ostan mukaani juustoja, kastikkeita ja teetä peltipurkis-
sa. Tämän kesän suurimpia löytöiä olivat chorizomakkara ja tsatsi-
kikastike.'

7.4. Käännöslainat

Käännöslainat ovat sanoja tai sanontatapoja, jotka on muodostettu jäljittelemällä

vieraan kielen ilmaisua, Aina ei voida varmasti sanoa, onko sana käännös toisesta

kielestä tai onko sana eri kielissä muodostettu samalta. toisen kielen vaikutuksista

riippumattomana (Erelt 1995: 74). Viron kieleen ovat voimakkaasti vaikuttaneet

saksaja venäjä, ja suuri osa viron kielen yhdyssanoista on näistä saatuja käännös-

lainoja. Saksa ja venäjä ovat lainanantajakielinä väistymässä, ja nykyviron sanas-

toon tulee uusia käännösiainoja pääasiassa suomen ja englannin kielestä.

Sano.ien luokittelu omapohjaisiksi tai kääntämällä muodostetuiksi on

vaikeaa. Sanojen vierasperäisyys paljastuu useimmiten silloin, kun sanaa verra-

taan muihin vaikutteita antaneisiin kieliin. Usein on myös vaikeata päätellä, mikä
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kieli on ollut käännöslainan mallina. Esimerkiksi aineistoni käännöslainojen yh-

teydessä on vaikeaa sanoa, onko sana tullut suoraan englannin kielestä tai onko se

lainautunut sllomen kielen välityksellä. Pyrkirnyksenäni on tässä yhteydessä antaa

jonkinlainen yleiskuva, miilaisia kääruröslainoja on viron kieleen tullut ja ja mihin

aihepiireihin on ollut tarvetta kääntää sanastoa muualta. Esitän myös englannin- ja

suomenkieliset sananvastineet.

Viron koulutusmaailmasanasto on saanut uusia sanoja, kuten elukestev öpe (engl.

lifelong learning, suom. elinikciinen oppiminen), tciiendkoolitama (suom. tr)yden-

nyskouluttaa) ja ennastjuhtiv öppia (suom. itseohjautuva oppija). Työelämään

liittyvät muun muassa sanat konkurentsit,öinze (suom. kilpailulrylq,). meeskond

(engl. team, suom. tiimi). tiimitöö (engl. team work, suom. tiimityöskentely) ja

s tr e s s i t aluvas (suom.s/ r e s s ins ie t o kvlry).

Tekivad kahtlused oma konkurentsivöimes. (Anne s.38)
'Herää epäilyksiä omasta kilpailukyvystä.'

Marion selgitab, et Linnateatris ongi selline tiimitöö. et
korral teevad köik inimesed köike. (Anne s.8)
'Marion selittää, että kaupunginteatterissa onkin tällainen
kentelv. että tarvittaessa kaikki tekevät kaikkia töitä.'

vajaduse

tiirnityös-

Monet käännöslainat ilmaisevat ammattia, esimerkiksi personalijuht (engl. per-

sonnel manager, suom. henkilöstöp(icillikkö), avqlike suhete juht (engl. Head of

Public Relations, suom. PR-henkilö), vtilissuhete .iuht (engl. Manager of Foreign

Aff'airs, slrom. kansainvcilisten suhteiden .iohtaja), erakorralise meditsiini öde

(engl. The Ernergency Medicine Nurse, sllom. ensihoitaja), suhtlentistreener

(engl. Truiner of Social Skills. sLlom. sosiaalisten taitojen valmentcict),finantsjuht

(engl. Financial Director, suom. ./inan,ssijohtaja), majandus- .ia kommuni-

katsioonirninister (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 käyntikortissaan on kaupunginteatterin kansainvälis-
ten suhteiden iohtajan t i t tel i . '
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"Nii-öelda revolutsiooniline situatsioon tekkis, kui mind sekretär-
juhiabi kohalt personaliiuhiks edfiati," sönab Anu. (Eesti Naine
s.29)
"'Tilanteesta kehittyi "vallankumouksellinen", klln minut sihteerin
toimesta ylennettiin henkilöstöpäälliköksi, Anu kertoo.'

Yhteiskuntaelämään liittyy lisäksi esimerkiksi käännöslaina varqteismeline

(suom. varhaisteini).

Runsaasti on käännetty sanoja vapaa-ajan sanaston eri alueille. Esi-

merkiksi r"rusia liikuntalajia ovat step-, bodypump-, kickboxing-, .funlcy- ja hilo-

aeroobika: uusi käsite on myös elämyksiä tarjoava urheilu, kuten ekstreemsport

(engl. extreme sport, action sport, adventure sport, suom. seikkailu-urheilu).

Kahjuks kinnittavad arstid, et tihtilugu on eestlase puhkus liigagi ak-
tiivne - juuakse, kihutatakse, harrastatakse ekstreemsporti - -. (Ter-
vis Ph.rss s. 4)
'Valitettavasti ovat lääkärit sitä mielta, että virolaisten loma on
useimniten liiankin aktiivinen - käytetään alkoholia, ajetaan kovaa,
harrastetaan seikkailu-urheilua - -.'

Uusia tapahtumia ovat esimerkiksi alternatiivravimess (engl. alternative rnedici-

ne, suom. u.s'komus/cicikintri. vaihtoehtolcicikintci) ja luonnossa toimeen tulemista

varten järjestettävä kurssi ellujcicimiskttrsus (engl. survit,al course, suom. eloon-

.jiiamiskurs,si, selviytymiskurssi). Tällainen selviytymiskurssi tarkoittaa kurssia,

jolla voi opetella esimerkiksi rakentamaan yöleiriä, tekemään tulta ja valmista-

maan ruokaa luonnon antimista. Kääntänällä on viron kieleen saatu myös esimer-

kiksi katkustamiseen ja matkailuun liittyvät sanat turismimess (suom. matkailu-

messut), maalurism (suom. maatilamqtkailu) ia kauner"rdenhoitopalveluihin liitty-

vä paikannimi ktit;nestuudio (suom. lqtnsistudio) sekä matkapuhelinpalveluita tar-

joava mobiiliteeni;s (suom. mobiilipalvelut).

25.-261trunil vöib tervisetarkust nöuda Lahemaa rahvuspargis Vösu
uues spordihoones toimuval alternatiivravimessil. (Tervis Pluss s. 8.)
'25.-26. kesäkuuta voi terveyspalveluihin tutustua Lahemaan kan-
sallispuiston Vösun liikuntakeskuksessa järjestettävillä vaihtoehto-
lääkintämessuilla.'

Kääntämällä on saatu esimerkiksi ur"rdet harrastusmuodot sörme.iooga (suom.

sormijoogcr) ja naerujooga (suom. naurujooga) sekä näihin harrastuksiin liittyvät
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käsitteet sörmetants ja naeruteraapia. Uusia liikuntamuotoja on sauakönd ja ke-

pikönd (suom. sauvakcively) ja harrastusvälineitä ovat kciimiskepp (suom. kdvely-

sauva), ntaastikuralas (suom. maastopyörci) ja rulluisud (engl. roller skates,

suom. rullaluistimet\.

Köndimist alusta 30 minutist ning lisa iga nädala järel 5 minutit, ku-
ni jöuad 60 minutini. Seejärel vöid möne nädala pärast alustada sau-
aköndi. (Tervis Pluss s.73)
'Aloita kävely 30 minuutista sekä lisää joka viikko 5 minuuttia,
kunnes olet päässyt 60 minuuttiin. Sen jälkeen voisit muutaman vii-
kon kuluttua aloittaa sauvakävelvn.'

Tavallisesti tuotteen tai palvelun siinyttyä maasta toiseen myös tuotteen tai palve-

lun nimi käännettään. Aineistoni lehdissä esiintyy runsaasti uusista tuotteista, pal-

veluista ja hoitomuodoista kerlovia kirjoituksia. joissa on paljon käännöslainoja.

Käännetty on esimerkiksi seuraavat kauneudenhoitotuotteiden nimitykset: varta-

lonhoitoon kehakoorija (engl. body scrub, suom. vartalon kuorintavoide),kauniin

ruskettuneen sävyn saamiseksi pruunistuslo'eem (engl. ran cream, suom. rusketta-

va voide), auringonottoon liittyvä tuote pciikesepulgad (engl. sun stick, suom. ar-

rinkopuikko), hiusten muotoiluun voltitimivedelik (engl. voluntizing liquid, suom.

volyymineste),

kasvotr-rotteet ntiopi.serdaja (engl. .face spray, suom. kasvo,suihke) ja peitekreem

(suom.peitevoide) sekä huulepalsam (suom. huulipalsami), huulelcilge (suom.

htttt I i ki i I t o) j a s i I m ap al s am (suom. s i I nt ii p al s am i ).

Revloni Colorstay Natural Concealeri öhuline ja ölivaba peitekreem
(i10.-) katab kergesti tumedad silmaalused, väiksemad iluvead ning
ebatasasused. (Tervis Pluss s.44)
'Revlon Colorstay Natural Concealerin ohut ja öljy.tön peitevoide
(110.-) peittää helposti tummat silmänalustat, pienemmät kauneus-
virheet sekä epätasaisuudet.'

Mentholatumi Softlipsi hrigieenilisi huulepalsameid on kolme erine-
va maitsega: - -. (Tervis Pluss s.44)
'Mentholatumin Softlips hygieenisiä huulipalsameita on saatavilla
kolmea erimakuista: - -.'

Käännöslainoja esiintyy myös ruoanlaittoon ja ruokaan liittyvässä uudissanastos-

sa. Ruoanlaittoon liittyy esirnerkiksi tuotenimitys saumikser (suom. sauvasekoi-

tin) 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 aroo-

mikohv (suom. aromikahvl). Ruokaan liittyvä käsite on myös käannöslaina vahe-

pala 'vähpala'. Sanalla vahepala on myös musiikkialan erikoissanastoon liittyvä

merkitys, eli se on tauolla esitettävä lyhyt musiikkikappale. Merkityksessä 'väli-

pala' esiintyy viron kielessä myös oma sana ootle, esimerkiksi lauseessa Vötah r,.

sööb oodet, vötab v. sööb ooteks vöileiba; IöMta-, öhtuoode eli 'Ottaa tai syö väli-

palaa, ottaa tai syö välipalaksi voileipää; aamupäivävälipala tai iltapäivävälipala'

(EKS 1999:532).

Tee ise friikartulid, tortiljad, salatikastmed ja miislid - -.
(Eesti Naine s.77)
'Valmista itse ranskanperunat, tortillat, salaattikastikkeet ja
myslit - -.'

Ihmisen ulkonäköön ja kauneudenhoidon palveluihin liittyvä käännöslaina on

esimerkiksi juuksepikendus (suom. hiuspidennys). Käsienhoitoon on syntynyt

myös kynsiin liittyviä erikoispalveluja, ja kynsienhoidosta on tullut suorastaan

taidetta; esimerkiksi tavallisen manikyyrin lisäksi voi teettää uudet skulptutu'-

ktitined (engl. sculpture nails, suom. rakennekynnet), okr'iltilkUAned (engl. acrylig

nails, slrom. akryylilqtnnet) tai kangaskiltined (suom. kangaslrynner). Ihmisen ul-

konäköön liittyvät myös sanat kaalujcilgija (engl. weight watcher, suom. painon-

vartijct) ja kaalulangetuja (suom. painonpudottaja). Mikäli paino ei ota pudotak-

seen luonnollisella tavalla, apuun tulee rasvaimu (suom. rasvaimu).

Rasvaimusse minek oleks Valdo jaoks liiga veider möte.
(Kaalujälgijad s.12)
'Ajatus rasvaimuun lähtemisestä tuntuisi Valdosta liian kummalli-
selta.'

Käämöslainoja ovat myös sanat kinkekaart (suom. lahjakortti) ja margitooted

(suom. merkkituotteet) sekä paarisuhe (suom. parisuhde).
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8. YHTEISKTINTA MUUTTUU. KIELI MUUTTUU

Kieli elää suhteessa yhteiskuntaan. Yhteiskuntamuutokset näkyvät myös kielessä,

ennen kaikkea sen sanastossa, tapahtuvina muutoksina. Muuttunut sanasto kertoo

meille suurin piirtein maatalousyhteiskunnan teollistumiseen vaihtumisen ajanjak-

son ja milloin esimerkiksi Virossa päättyr neuvostokausi ja alkoi länsimallisen

valtion rakentaminen. Kieli muuttun aina, mutta rajuimmat muutokset sanastossa

tapahtuvat silloin, kun koko yhteiskunnan rakenteet muuttuvat. Näin on käynyt

Virossa, jossa neuvostokausi (1940-1991) ja venäjän kielen vaikutus on vaihtunut

länsimaalaisuuteen ja englannin kielen vaikutukseen. Tässä osiossa on aikomuk-

senani esittaä sanastonkuvailun avulla, millä tavalla yhteiskuntarakenteiden muu-

tos näkyy viron kielen sanastossa. Sekä Viron ensimmäisen itsenäisyyden ajan

(1919-1939) etta neuvostoajan naistenlehdet kiinnittivät huorniota enemmän yh-

teiskunnallisiin asioihin kuin naisen ulkonäköön. muotiin. uusiin harrastuksiin tai

ruoanlaittoon. Sen vuoksi on hyvin hankala verrata esimerkiksi kauneudenhoito-

tai yhteiskuntasanaston muuttumista pelkästään naistenlehtien aineiston pohjalta.

Vertailun vuoksi käytän vuoden 1934 Eesti Naine -lehteä, kirjan 20 aastat Eesti

iseseisvust sönos ja pildis (20 vuotta itsenäinen Viro sanoin ja kuvin) sanastoa.

muutamia neuvostoaikaisia naistenlehtiä, kuten vuoden 1979 ja vuoden 1986

Nöukogude Naine -lehtiä, ja vuoden 1991 Eesti Naine -lehteä sekä erilaisia sano-

malehtiä, joista olen satunnaisesti poiminut sanoja tai uusille käsitteille vastaavia

vanhoja neuvostoaikaisia tai Viron ensirnmäisen itsenäisyyden ajalta peräisin ole-

via sanoja. Esitän tässä sanapoimintoja eri vuosien lahteista kulttuurinmuutoksen

paremmaksi yrnrnärtämi seksi.

8.1. Sanoia eri vuosil ta

Valtio ja hallinto

1939

töökaitse

hoolekanne

ärid ja kontorid

riigikogu

volikogu

1979

töökaitse

kantseleid

keskkomitee

täitevkomitee

2004

töökaitse'työsuojelu'

hoolekanne' sosiaalihuolto'

biirood 'virastot'

riigikogu' parlamentti'

volikogu 'valtuusto'
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pafiei

5eflustöö

fraktsioon, erakond'puolue'

sponsorlus' sponsorointi'

2004

kohanemiskoolitus' ohjaava

koulutus'

heitunud'syrjäy'tyneet'

löimimine' integreerimine'

Kauppa ja talous

1939 1979 2004

manufaktuurkauplus kaupluskauplus pood, äri. supermarket

'kauppa, myymälä'

Työ ja koulutus

1939 1979 2004

tööhöiveamet - tööhöiveamet

'työvoimatoimisto'

tööturg - tööturg'työmarkkinat'

tööandja - tööandja'työnantaja'

Uudet sanat

Viihde ja vapaa-aika

1939 1979 2004

suvihotell-pansion puhkekodu, puhkebaas veekeskus

'vesipuisto. kylpylä'

sanatoorium sanatoorium

suvitus- ja ravitsuskohad sanatoorium spa 'kylpylä'

rahvamaja kultuurimaja rahvamaja,

vaba-aj akeskus' vapaa-

aikakeskus'

hr-rvikeskus

Muoti, vaatetus

t939 1979 2004

dzamper dzemper sviiter
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moelisandid

zelee

manikiiiirija

1979

aksessuaarid' asusteet'

geel 'geel i '

maniktiiirij a, kiitinetehnik

'kynsiteknikko'

Liikunta

1939 2004

virgutusvöimlemine' taukoj umppa'vöimlemine minitootmisvöimlemine

Muita sanoja

199r

rase

vallasema

2004

beebiootel'olla raskaana'

iiksikerna' yksinhuoltaj a'

8.2. Yhteiskunta muuttuu. Koulutus. tvöelämä. ammatit. virastot.

Yhteiskuntamuutos näkyy koulutusmaailmaan liittyvän sanaston täydentymisessä.

Uutta on Virossa esimerkiksi koko aikuiskoulutus ilmiönä ja elinikäinen oppimi-

nen. Uusia käsitteitä ovat muun muassa elukestev öpe'ehnikäinen oppiminen' ja

triiendkoolitama 'täydennyskouluttaa'. Neuvostoaikainen peruskoulu oli 8-

klassiline kool (1.-8. luokka), lukio oli keskkool (9.-l l. luokka) eikä aikuiskoulu-

tusta käsitteenä tunnettu. Uusia työelämään liittyviä käsitteitä ovat muun muassa

tööjöuturg'työvoimamarkkinat' ja tööhöiveamet 'työvoimatoimisto'. Mielenkiin-

toista on, että nämä käsitteet esiintyvät myös Viron ensimmäisen itsenäisyyden

ajasta kertovassa kirjassa. Sanoja ei käytetty neuvostoaikana. Työvoimapolitiik-

kaan liittyvät myös uudet käsitteet, kuten kohanemiskoolitus' 'ohjaava koulutus',

heitunud'syrjäytyneet' ja löimimine 'kotouttaminen'. Työelämään liittyviä uusia

haasteita ja työn vaativuutta ilmaisevat käsitteet konkurentsivöimeline 'kilpailu-

kykyinen' ja slressitalavirs'stressinsietokyky'.

Yhteiskunnan muutos näkyy myös uusissa ammattinimikkeissä. Uu-

dissanoja ovat muun muassa personalijuår 'henkilöstöpäällikkö', Ioouiuhl 'kehi-

tyspäällikkö', avalike suhete juht'PR-henkilö' ja kommunikatsiooniminister'vies-

tintäministeri'. Kauneudenhoitoalaan ammatteihin liittyvät uudissanat meigikunst-

nik 'meikkaaja' ja nteikar 'meikkaaja'. Neuvostoajalta on käytössä myös sana
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kosmeetik'kosmetologi'. Uusi ammatti on myös kiitinetehnifr 'kynsimuotoilija',

sillä aikaisemmin käytettiin käsienhoitoon erikoistuneesta ammattilaisesta nimi-

tystä manikaArija'manikyyri'. Uusi ammattinimike on myös toiduainetekonsul-

tant 'ravintokonsulentti' eli henkilö, joka antaa kaikenlaisia elintarvikkeisiin ja

ravintoon liittyviä hyviä neuvoja ihmisen terveellisempään elämään. Sanat rcwi-

miame t' lääkevirasto' ia maks usrnet'verotoimisto' ovat uusia valtion virastonimi-

tyksiä.

Neuvostoaikaiset sanat telefonist, telefonitöölaja ja telefoniametnik

ovat jäämässä historiaan, ja niiden tilalle on tullut uusi käsite mobiilioperaator

'puhelinoperaattori'. Sanat telefonist, telefonitöötaja ja telefoniametnik eli 'puhe-

lunvälittäjä, keskusneiti' olivat niiden henkilöiden ammattinimikkeita, jotka vas-

tasivat puheluihin ja puhelimiin liittyvistä asioista sekä välittivät puheluita puhe-

linkeskuksessa eli telefonijaamas. Uttsi ammattinimike on esimerkiksi myös era-

korrqlise meditsiini öde 'enslhoitaja'. Neuvostoyhteiskunnassa esiintyivät sana

meditsiiniöde'sairaanhoitaja, terveydenhoitaja' ja sen lyhenne medöde. Sana tar-

koitti sekä sairaanhoitajaa että terveydenhoitajaa. Nykyään on sanan meditsiiniöde

avulla muodostettu uusi käsite erakotalise nteditsiini öde; tämä hoitoalan ammat-

tilainen työskentelee tavallisesti ensiavussa, ambulanssissa tai sairaalan teho-

osastolla.

8.3. Ihminen länsimaistuvassa Virossa

Monet viron kieleen tulleista uusista sanoista liittyvät ihmiseen. Ihmisen hyvin-

vointiin kuuluvat lisääntyvä vapaa-aika. harrastukset, omasta ulkonäöstään ja ter-

veydestään huolehtiminen, sosiaaliset suhteet ja ongelmat, kuten stressi, erilaiset

riippuvuudet, alkoholinkäyttö sekä epäterveelliset elämäntavat ja niistä johtuvat

j atkuvat laihdutuspaineet.

Lisääntyvä vapaa-aika näkyy enenevässä palvelutarjonnassa. Nyky-

virossa on tarjolla monenlaisia uusia harrastuksia, esimerkiksi rulluisutamine'rul-

laluistelu', kepikönd'sauvakävely', sörntejooga 'sormijooga' ja maatttrisnt 'maa-

tilamatkailu'. Runsaasti järiestetään myös erikoisalojen messuja, kuten turismi-

mess 'matkailumessut' tai alternqtih,ravimess 'vaihtoehtoisen hoidon messut'.

Sana mess esiintyi myös neuvostoaikana. ja sanan merkitys on muun muassa neu-

vostoaikaisessa vierassanoj en sanakirj assa ( I 98 I ), mutta sitä ei Neuvosto-Virossa
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käytetty. Sen sijaan oli käytössä sana laat, jonka merkitys on 'myyntimarkkinat'.

Laat oh Neuvosto-Virossa keväisin ja syksyisin järjestettävä koko kansan myyn-

timarkkinatapahtuma, ja esimerkiksi syksyllä ennen koulujen alkamista järjestet-

tiin koululaismarkkinat eli koolilaat. jossa myytiin kaikenlaisia koulunkäyntiin

liittyviä tuotteita.

Vapaa-aikaa voidaan viettää erilaisissa paikoissa, kuten veekeskus

'vesipuisto', spa 'kylpylä', tervisekeskrzs 'kuntokeskus' tai vaikkapa ilusalong

'kauneushoitola'. Kylpylää tarkoittavat käsitteet olivat esimerkiksi Viron ensim-

mäisen itsenäisyyden aikana suvihotell-pansion 'kesähotelli-pansionaatti', sana-

toorium'sanatorio' ja suvitus- ja rattitsuskohad'lomanvietto- sekä hoitopaikat'.

Neuvostoaikana olivat käytössä sanat sanatoorium'sanatorio' ja puhkekodu'lo-

makylä'. Vapaa-ajan harrastuspaikkoja ovat nykyään huvikesfrlzs 'nuorisokeskus'

ja vaba-ajakeskus 'vapaa-aikakeskus', ja ne ovat tiloja, joissa kokoontuvat erilai-

set harrastusryhmät ja -kurssit. Viron ensimmäisen itsenäisyyden vapaa-

aikakeskus oli nimeltään rahvamaja 'kansanopisto', ja neuvostoaikana sen nimi

oh kultuurinnja 'kulttuuritalo'. Vapaa-ajanviettopaikkojen lisäksi on tarjolla

myös erilaisia jännitystä ja elämyksiä tarjoavia kursseja sekä retkiä. kuten ellu-

.jcicimiskursas 'selviytymiskurssi' , ekstreem,sport 'seikkailu-urheilu' , pönevusretk

'seikkailuretki' sekä ekstreemmalfr 'erikoisretki'.

Nopeasti kehittyy myös kaupankäynti. Neuvostoaikaisesta pulasta,

defitsiit, ei ole enää jälkeäkään, ja tavararunsaus houkuttelee kuluttamaan. Neu-

vostosana defitsiit on nopeasti korvautunut uudissanoilla ioppama ia shopping.

Yhteiskuntaan on tullut suuri määrä erilaisia ostoskeskuksia eli ostukeskttsi ja eri-

koisliikkeitä eli arisid. Uudissanastoa on runsaasti tuotteiden ja palveluiden nimi-

tyksissä, ja sita tulee jatkuvasti lisää. Esimerkiksi sopii käsienhoitoon liittyvä eri-

koisala kynsienhoito, jota tehdään erillisessä kynsistudiossa eli ktiilnestuudios.

Kynsienhoidon ammattilainen on ktitinetehnik eli'kynsiteknikko', joka muotoilee

asiakkaalle uudet kynnet. Eri tavoin laitettujen kynsitekniikkojen määrä on suuri,

ja asiakas voi halutessaan saada esimerkiksi kangasktitined 'kangaskynnet', ak-

rtiillkuaned 'akryylikynnet' tai skulptuurktitined'rakennekynnet'. Kynsien muo-

toilun lisäksi on tarjolla myös erilaisia hiusmuotiin liittyviä uusia palveluja; esi-

merkiksi kampaamossa asiakas voi laitattaa fiiber rastad'rastat', afropatsid'afro-

letit' tai miksi ei juuksepikenduse eli 'hiuspidennyksen'. Ympärivuotisen ruske-

tuksen takaa esimerkiksi solaarium'solarium' tai vielä uudempi rusketusmuoto
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spray-pcievitas 'aurinkosuihke', tai ehkä parempi on uusi tuote pruunistuskreem

'itseruskettava voide'. Palvelujen tarjonnassa on nyky-Viron yhteiskunnassa men-

ty todella pitkälle, ja näyttää siltä, että palvelualoilla erikoistutaan yhä enemmän.

Yhteiskunta turhamaistuu. Ihmisen paino-ongelmiin saadaan apua rasvaimust eli

rasvaimusta sekä tarjotaan erilaisia vartalonhoitopalveluita, kuten kehahooldus

'vafialonhoito', CFK-tselluliidihooldus'selluliitin poisto CFK-menetelmällä' ja

tselliliidivastane raui 'selluliitinpoistohoito'. Venattuna aineistoni vuoden 2004

naistenlehtiin on Viron ensimmäisen itsenäisyysajan naistenlehdessä käsitelty

ulkonäköön ja ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita todella vähän ja lehdessä

esiintyy vain muutama tuotemainos; neuvostolehdissä uusista tuotteista ei juuri

kerrota eikä niitä mainosteta.

Uuteen yhteiskuntaan liittyvät myös uudenlaiset ongelmat. Yhä

enemmän puhutaan ympäristöongelmista eli keskkonnaprobleemidest ja suositaan

ympiiristöä säästäviä ("ympiiristöystävällisiä") tuotteita eli keskkonnasöbralikke

tooteid. Kulutusta neuvotaan vähentämään ja tarpeetonta tavaraa viemään kienä-

tykseen eli taaskasutusse. Vanhat vaatteet voidaan myydä halvalla second-hand-

röivakauplustes eli 'kirpputoreilla'. Nyky-Viron yhteiskunnassa rnyönnetään

nryös sellaiset ongelmat kuin asotsiaalid eli 'syrjäytyneet ja alkoholisoituneet

henkilöt', söltlased eli 'riippuvaiset', esimerkiksi mringusöltlcrsed 'peliriippuvai-

set' ja nerkosöltlased 'huumeriippuvaiset', sekä narkojoobes olevad eli 'huuma-

usaineen vaikutuksen alaisena olevat henkilöt'. Tuntemattomia eivät ole myös-

kiiän nyky-yhteiskunnan työelämään ja ihmiseen liittyviä kovia paineita ilmaise-

vat uudissanat sisentine ltihipölemine 'burn ottt', slressor 'stressin aiheuttaja' ja

depressioon 'depressio'. Ihmisille, joilla on erilaisia ongelmia, on avattu monen-

laisia hoito- ja palvelukeskuksia, kuten rehabilitatsioonikeskus ja taastusravikes-

kus eli 'kuntoutuskeskus'. Hoitoa voidaan järjestää myös avohoitona eli silloin on

kyseessä avahoolekanne, avahooldus.
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9. PAATANTO

Tutkimukseni tavoitteena oli tarkastella viron kielen uudissanastoa neljän viron-

kielisen naistenlehden pohjalta. Tulokset osoittavat, että paljon on uusia sanoja

kieleen tullut yhdistämällä ja johtamalla, jonkin venan on käytetty murresanoja ja

on tapahtunut merkityksenmuutoksia. Suurin osa lainasanoista on tullut englannin

kielestä, ja runsaasti on käännöslainoja. Aihepiireistä yhteiskunta-aloille, esimer-

kiksi työvoimapolitiikkaan, on otettu käyttöön vanhoja, Viron ensimmäisen itse-

näisyysajan, sano.ja, joita neuvostoyhteiskunnassa ei käytetty. Runsaasti on tullut

kieleen uusia ammattinimikkeitä ja ihrnisen ulkonäköön, terveyteen ja hyvinvoin-

tiin liittyviä uusia käsitteitä. Palvelujen tarjontaa on kehitetty äärimmäisen pitkäl-

le, ja mielenkiintoista olisikin seurata, mikä on seuraava aluevaltaus.

Kielessä esiintyy sekä jo vakiintuneita että vakiintymattomia laina-

sanoja. Samassa lehdessä ja jopa samassa artikkelissa saattaa olla esimerkiksi si-

taattilaina ja kieleen jo mukautunut yleislaina, kuten sanat aktsioon ja action, joi-

den merkitys on 'toiminta'. Myös nusissa johdoksissa esiintyy vakiinturnatto-

muutta; esimerkiksi aineistoni johdokset möötja, möödik ja möötur tarkoittavat

kaikki samaa eli 'mittaria'.

Kieli muuttuu arkisemmaksi, ja monen aineistoni sanan selityksen

yhteydessä esiintyy rnerkintä "arkikielinen". Kielessä otetaan käyttöön myös jo

vanhentuneita sanoja ja omaperäisyyteen pyritään murresanojenkin käytöllä. Vi-

ron kielen sanastossa tapahtuu niin nopeita muutoksia, että vuonna 2002 järjestet-

tiin kilpailu uusien viron omakielisten EU-sanojen saamiseksi. Kilpailu tuottikin

hyviä tuloksia, ja viron kieleen on jo vakiintunut esimerkiksi murresana löim, jon-

ka merkitys on 'loimu'. EU-sanastossa tämä uusi sana tarkoittaa integraatiota.

Kielen muuttumista ja uusia suosituksia käsittelevät kielitieteelliset aikakausleh-

det Keel ja Kirjandus 'Kieli ja Kirjallisuus' ja Oma Keel 'Oma Kieli'. Viron ny-

kykielta tutkivat Tallinnassa Eesti Keele Instituut ja Tarlossa Tarton yliopisto.

Viron kielen instituutilla on omat Internet-sivut, ja sivujen Keelenöue (Kielineu-

vo) -nimisillä sivuilla saa lyhyessä ajassa asiantuntevia vastauksia kysymyksiin,

jotka koskevat muuttuvaa viron kielta.ja sanastoa. Keelenör"re (Kielineuvo) ilmes-

tyy myös kirjana.

Viron kielen ja sanaston nopea kehittyminen on saanut myös kor.rlut

ja äidinkielenopettajat kiinnittämään huomiota muutoksiin. Koululaisille järjestet-
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tävän 22. äidinkielentaidonkilpailun otsikkona on Niltidiskultuuri kajastusi eesti

keeles (Nykykulttuurin heijastuksia viron kielessä), ja kilpailun tavoitteena on

saada lyhyehköjä tutkirnuksia nykyviron kielestä. Tutkimustöiden aihena ovat

rrluun muassa kulttuurivaikutukset viron kirjakieleen, nettikieli, lainaverbien mor-

fologia, lainasanojen kestovaihtelu, käännöslainojen käyttö virolaisissa teksteissä

ja kansainvälisen nuorisokulttuurin sanat viron puhekielessä.

Tutkimuskohteena sanasto ja myös uudissanasto on laaja alue. Jatko-

tutkirnusta voisi tehdä esimerkiksi syventymällä johonkin sananmuodostusosioon,

kuten uusien sanojen yhdistämiseen, johtamiseen tai lainasanojen taivutusjärjes-

telmään mukautumiseen. Myös viron ja suomen nuorisokielen muutokset vertai-

levana tutkimuksena olisi haastava. Uusi aluevaltaus olisi myös Internet-kieli ia

sen vaikutus viron kielen rakenteeseen.

Viron kieli muuttuu nopeasti, ja rinnakkain esiintyy erilaisia sanoja,

joilla on sama merkitys. Esimerkiksi samassa liikkeessä, vierekkäin olevien tava-

ratuotteiden hintalapuissa voi olla tuotenimityksenä smoothie - smuuti - mahedik

'pirtelö' ja kuluttaja ihmettelee itsekseen, mikä ero tuotteissa mahtaa olla, ymmär-

tämättä, että kyseessä on sama tuote, jolla on vain kolme erilaista nimitystä.
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tavakool
tavaosakond
tekstuur'
tekstuur
te le
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tiinritt io
t immima
toiduainetekonsultant
tööjöuturg
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