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Kohamärkide süsteem eesti viipekeeles

Liina Paales

Käesoleva artikli6 eesmärk on esiteks analüüsida kohamärkide struktuuri ja tuua 
välja nende põhilised moodustusviisid, teiseks selgitada kohamärkide tähendust 
siinse kurtide kogukonna kultuuris. Kohamärkide lingvistilisel kirjeldamisel 
vaadeldakse neid nimeteaduse kontekstis ja analüüsitakse vastavalt toponüümika 
põhimõtetele. Viipekeelsete kohanimede kultuurilise tõlgendamise tausta moo-
dustavad käsitlused eesti viipekeelest, kurtide pedagoogikast ja haridusajaloost, 
kurtide kogukonna traditsioonidest ja enamuskultuurist ning kohapärimusest.

Viipekeelne toponüüm on keelelis-kultuuriline tähis, milles sisaldub nii mälu 
kui ka maastik. Käsitan kohamärke kurtide kogukonna mälupiltidena: neis peegel-

ning kahe kultuuri ühis- ja erijooned.

Eesti viipekeelest

Eesti viipekeel kuulub visuaal-motoorsete keelte hulka.7 Selle keele, nagu ka 
Eesti kurtide kogukonna kujunemise algus ulatub 19. sajandi teise poolde. Nimelt 
rajas luterlik pastor Ernst Sokolovski Vändrasse 1866. aastal Eesti esimese kurtide 
kooli, mis kandis nime Vändra Kurttummade Kool. Mõne viite järgi on üksikuid 
kurte õpetatud Eestis aga juba 17. sajandil (Kotsar, Kotsar 1996: 8).

Kurt inimene edastab suhtlemisel käte-, keha- ja näosignaale, mida kaas-
viipleja tajub ja tõlgendab nägemismeele kaudu. Viipekeele fonoloogilise 
süsteemi moodustavad käekuju, liigutus ja viipe sooritus- ehk artikulatsioo-
nikoht. Peale eelnimetatud parameetrite võib tähendust eristavat funktsiooni 

6 Artikli aluseks olevat uurimust on toetanud Alfred Kordelini nimeline Sihtasutus.  Samast uuri-
misvaldkonnast olen varem avaldanud artikleid isikumärkidest (Paales 2002, 2004).
7 Eesti viipekeele kasutajaskonna tuumaks on ligikaudu 2000 sünnipärasest kurdist või enne kõne 
omandamist kurdistunud isikust koosnev keelelis-kultuuriline kogukond.
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kanda ka sõrmede ning peopesa asend. Viiplemisel on olulised veel kehaasend, 
näoilme, pea, keha ja silmade liikumine, mida nimetatakse mittekäelisteks 
komponentideks. Iga varem mainitud parameetri teisendamisel muutub ka 
viipe tähendus.

Rahvuslikud viipekeeled ei ela ega arene omaette, vaid puutuvad kokku 
nii teiste viipekeelte kui ka verbaalsete keeltega. Eesti viipekeelel on olnud 
kontakte vene ja soome viipekeele, aga ka kõneldava eesti keelega, mistõttu 
leidub selles eelnimetatud keelte mõjusid. Tänapäeval suheldakse aga ka geo-

viipekeelde võivad ilmuda laenud muudestki rahvuslikest viipekeeltest. 
Eesti viipekeeles leidub piirkondlikke erinevusi, näiteks esineb varieerumisi Tartu, 

Pärnu ja Tallinna kurtide keelekasutuses. Eesti viipekeelt rakendatakse kurtide laste 
õpetamisel Tallinna Heleni Koolis ja see on viipekeeletõlkide üks töökeeli. Selle 
eri tahke on keeleteadlased kirjeldanud alates 1990. aastate algusest. 

Ametlikult tunnustati eesti viipekeelt 1. märtsil 2007. aastal, kui hakkas kehtima 
Keeleseaduse parandus, millega tunnustatakse eesti viipekeelt iseseisva keelena.8

Eesti viipekeel on meie teine riigikeel. Kurdi või vaegkuulja inimese suhtlemise 
õigus selles keeles on tagatud tõlketeenuse võimaldamisega. Muudatus peaks loo-
ma viipekeelsetele inimestele paremad tingimused nii õppimiseks, suhtlemiseks 
kui ka töötamiseks. Eesti viipekeelt on valikainena õpetatud Tartu Ülikoolis alates 
1990. aastast. Alates 2006. aastast on aine kohustuslik nii eripedagoogide kui ka 
viipekeeletõlkide õppekavas.9 Nüüdseks on Eesti kurtide kogukonnas tekkimas 
uus traditsioon – 1. märtsil tähistatakse viipekeelepäeva. 

Tänapäeval eelistavad Eesti kurdid endi kutsumist viipekeelseteks või kurtideks
(inimesteks). Nimetus kurttummad/tummad kõlab arhailiselt ega peegelda tege-
likkust. Esiteks on kurdid inimesed tänu spetsiaalsele kõneõpetusele võimelised 
suhtlema verbaalses keeles, häälega, mida peetakse helipõhises kuuljate maail-
mas väga oluliseks. Keeleteaduslikust vaatenurgast on aga ka helist sõltumatu 
viipekeel täisväärtuslik keel: kuuljate ehk enamuskultuuri metafoore kasutades 
on see nagu nähtav „hääl”. Järelikult ei ole kurdid inimesed tummad, sest nad 
valdavad kaht inimkeele vormi – loomulikul viisil visuaal-motoorset keelt ehk 
viipekeelt ja eriõppe kaudu kõneldavat keelt. Muidugi jääb viiplejate verbaal-
se keele oskuse tase kuuljate omale alla, ehkki mõni kurt isik võib olla osav 
suultlugeja, kõneleja või kirjutaja. Kuulja inimesega suhtlemisel eelistavadki 
paljud kurdid kõnelemisele kirjutamist.

8 Keeleseadus. – Elektrooniline Riigi Teataja – eRT. http://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=12796913.
9 Vt Keeleseaduse muudatused toetavad viipekeele kasutajaid. – Haridus- ja Teadusministeerium. 
Uudised ja pressiteated. http://www.hm.ee/index.php?047410.
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Uurimuse allikad

Käesolev käsitlus tugineb kahele alusmaterjalile. Esimene allikas on videosal-
vestus „Temaatilised viipemärgid eesti viipekeele algõpetuses” (Tartu, 1999). Selle 
õppematerjali valmimisel osalesid nii viipekeelse kogukonna kurdid kui ka kuuljad 
liikmed (viipekeeletõlgid) Eesti eri piirkondadest. Materjal sisaldab eesti viipekeelseid 
dialooge teemadel, nagu näiteks kodu ja perekond, riietus ja värvid, toidud, loodus 
jmt. Kõigepealt viibeldakse tekst, seejärel tuuakse välja üksikviiped – dialoogis ka-
sutatud viipevara. Viipekeelne materjal on varustatud subtiitritega. Muu temaatilise 
viipevara hulgas sisaldab eelkirjeldatud õppematerjal 30 Eesti asustusnime (viipleb 
Alfons Kuusk, sündinud 1932), mida oma kirjutises analüüsin. 

Teise allika moodustavad kirjalikud märkmed, mida olen siinsetelt kurtidelt 
saadud info põhjal alates 1995. aastast üles tähendanud. Olen muu materjali 

-
das neid viibeldakse. Võimalusel täiendan viipenimesid kurtidelt informanti-
delt pärineva selgitusega, miks neid nimesid just nii viibeldakse. Kirjalikud 
märkmed on minu valduses ja täienevad aja jooksul. Eelmainitud käsikirjast 
valisin viis näidet, millest kolm iseloomustavad videomaterjalis mitteesinevat 
kohamärkide kategooriat. 

Ühtekokku analüüsin käesolevas kirjutises 35 eesti viipekeelset kohani-
me. Videomaterjalis leiduvate kohamärkide täisloend koos joonistega on ära 
toodud artikli lisas, kus nad on esitatud samas järjekorras, kui esinevad ka 

Kohamärkide uurimismeetodid

Nimekategooria on keeleliselt universaalne, oma nimesüsteem on olemas 
eesti viipekeeleski. Nii nagu verbaalsete keelte pärisnimedes, nii on ka ni-
memärkide eri liikide seas kultuurilooliselt tähenduslikumad isikuid ja kohti 
tähistavad viiped. 

Kohanimede liigitamisalused on sõltunud uurimise eesmärgist. Kui lähtuda nimest 
endast, siis saab rühmitada: a) nime keelsuse järgi (mis keelesüsteemi nimi kuulub); 
b) nime struktuuri järgi (liht- ja liitnimed); c) nimepaneku astme järgi (primaar- või 
sekundaarnimed); d) nime päritolu järgi; e) nime vanuse järgi; f) nime staatuse ja 
kasutuse järgi (ametlikud/mitteametlikud nimed, rahvapärased/kirjakeelsed nimed, 
sagedased/harvaesinevad nimed). Liigitades kohanimesid nimeobjektist lähtudes 
saab käsitleda näiteks järgmisi rühmi: a) asustusnimed (linnad, külad, talud jt); 
b) vetenimed (jõed, järved, mered jt); c) mäenimed; d) haldusüksuste nimed 
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(provintsid, maakonnad jms) ja e) teenimed (teed, tänavad, väljakud) (Päll 2002: 
227–229). Käesolevas kirjutises analüüsin viipekeelseid asustusnimesid.10

Toponüümika mõisted. 
Kohamärgid onomastika uurimisobjektina

Nimeteaduse raames tegeleb kohanimede uurimisega toponüümika.11 „Ko-
hanimi” ehk „toponüüm” tähistab maapinnal asuvat kohta kui looduslikku või 

ümbritsevat maastikku (Päll 2002: 227). 
Viipekeele kontekstis kasutan termineid „viipenimi/nimemärk”. Isikuid tähista-

vates viibetes kasutan „isikumärgi” ja kohanimedes „kohamärgi” terminit (Paales 
2002: 155).12 Käesolevas artiklis vaadeldakse konkreetsemalt „asustusmärke”. 
Toponüümika puhul on oluline teada mõisteid „nimi” (tähis) ja „denotaat” (ni-
meobjekt ehk koht kui füüsiline nähtus, mida tähistatakse). Nimeuurimisel saabki 
nimesid liigitada põhiliselt nende kahe mõiste kontekstis. 

Eri viipekeelte (nt prantsuse, ameerika, uus-meremaa, palestiina, soome, rootsi, 
šveitsi jt) puhul on uuritud peamiselt isikuid tähistavaid viipeid (Delaporte 2002, 
Strauss-Samaneh 2001, McKee, McKee 2000, Rainò 2000, Hedberg 1994, Tissi 
1993, Supalla 1992, Yau, He 1990 jt), viipekeelseid toponüüme on uuritud vähem 
(nt Sutton-Spence, Woll 1999, Rutherford 1993 jt). Rahvuslike viipekeelte sõna-
raamatud sisaldavad ka asustusnimesid (Malm et al 1998, Sternberg 1994).

Ameerika kurtide folkloori uurinud Susan D. Rutherford on kirjeldanud ameerika 
viipekeelseid13 asustusnimesid keelemängu objektina. Eelkõige isikumärkidega 
seoses väidab ta, et viipenimede panek on läbinisti kurdilik tava (Rutherford 

10  Alljärgnevas ei käsitle ma küll maailma riikide ja linnade nimesid, kuid kõrvalpõikena juhin tähele-
panu sellele, et mõned välisriikide ja linnade kohamärgid laenatakse nende päritolumaa viipekeeltest: 
nt viibeldakse SOOME nii, nagu viiplevad Soome kurdid, HAMBURG nii, nagu teevad seda Saksa 
kurdid jne (vt ka Sutton-Spence, Woll 1999: 233). Eelkirjeldatud põhimõtet on järgitud ka Euroopa 
Viipekeeletõlkide Foorumi välja antud CD-l, mis sisaldab Euroopa riikide, nende pealinnade ja teiste 
suuremate linnade viipenimesid (Signs for countries in Europe, their capitals and main cities).
11  Nimeteaduse põhimõistete kohta vt Simm 1976: 137–140.
12  Inglise keeles kasutatakse viipenimede puhul termineid Name Sign (viipenimi), Personal Name 
Sign (isikumärk), Place Name Sign (koha-, konkreetsemalt asustusmärk). Saksa keeles Namengebär-
de (viipenimi), prantsuse keeles le nom-signé (viipenimi), soome keeles viittomanimi (viipenimi),
henkilöviittoma (isikumärk). 
13  Ameerika viipekeelt (American Sign Language, lühendatult ASL, ka Ameslan) kasutavad kurdid 
Ameerika Ühendriikides, aga ka paljudes teistes piirkondades, nagu näiteks Kanadas, Filipiinidel, 
Nigeerias jm (American Sign Language. – Ethnologue: Languages of the World. http://www.ethno-
logue.com/show_language.asp?code=ase).
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1993: 128). Briti viipekeele uurijad Rachel Sutton-Spence (kurt) ja Bencie Woll 
aga on kirjeldanud kohamärkide kasutamist ja sealhulgas ka metonüümilisi asus-
tusnimesid briti viipekeeles (Sutton-Spence, Woll 1999: 233). 

Briti teadlased käsitlevad kohamärkide kasutamist üldisemalt, juhtides tähelepa-
nu, et sageli järgneb kohamärgile ka osutus selle asukohale. Läheduses asuva või 
lokaalse paiga korral osutab viipleja selle suunas. Kaugemal asuvast kohast rääkides 
kasutab viipleja viiperuumi vertikaalset tasandit (vaade linnulennult) imaginaarse 
maakaardina ja osutab vastavale piirkonnale (Sutton-Spence, Woll 1999: 233).

Eesti viipekeelsed asustusnimed ja nende moodustusviisid

Eesti viipekeelsete asustusnimede struktuuri ja moodustusviise analüüsides ra-
kendan ma täiendatud kujul sama süsteemi nagu isikumärkide puhulgi. Süsteemi 
loomisel toetusin rahvusvahelistele isikumärkide käsitlustele (Supalla 1992, Hed-
berg 1994, Delaporte 2002 jt). Alljärgnev kokkuvõte annab ülevaate kohamärkide 
põhikategooriatest ja -tüüpidest eesti viipekeeles (vt tabel 1). Tabelis on esitatud 
kohti tähistavate viipenimede moodustusallikad. Viimases veerus on ühtlasi näidatud 
kõigi käesolevas töös käsitlemisele tuleva 35 kohamärgi jagunemine eri kategooriate 
vahel (vt arv sulgudes). Artiklis on viipekeelsed näited esitatud versaalis.

Tabel 1. Eesti kohamärkide kategooriad ja moodustamisallikad.

Kohamärkide

kategooriad

Tüübid Viipenime moodustamine

Arbitraarne

kohamärk (A)

Ühe initsiaaliga kohamärk A1 Kohanime kirjapilt Nime esitäht (1)

Sõrmendatud kohamärk A2 Kohanime kirjapilt Lühike (nt kuni 

3-täheline) nimi (2)

Häälikuline ehk 

foonipõhine

kohamärk (F)

Metoodiline käeasend F1 Kohanimes sisalduv 

häälik

H-häälik (1)

Metoodiline käeasend+ 

täishomonüüm F2/T1

Kohanimes sisalduv 

häälik+ kohanime 

kirjapilt

H-häälik+liitsõnalise 

kohanime kirjapilt (1)

Metoodiline käeasend+ 

osahomonüüm F3/T2

Kohanimes sisalduv 

häälik+ kohanime 

kirjapilt

H-häälik+liitsõnalise 

kohanime kirjapilt (1)
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Deskriptiivne

kohamärk (D)

Metonüümiline kohamärk 

D1

Paiga lokaalne eripära

miljöö (2)

tööstus (2)

toode (1)

institutsioonid (2)

ehitised (2)

paiga sümboolika (1)

peakate (1)

kohapärimus (1)

ebaselge tähendus (1)

Initsiaaliga-

deskriptiivne

kohamärk (AD)

Ühe initsiaaliga + 

metonüümiline kohamärk 

A1/D1

Kohanime

kirjapilt+paiga

lokaalne eripära

Nime esitäht N+koha 

Nime esitäht K+paiga 

üldtuntud asutus (1)

Tõlkeline

kohamärk (T)

Täishomonüüm T1 Kohanime kirjapilt (6)

Osahomonüüm T2 Kohanime kirjapilt (6)

1. Arbitraarsed ehk initsiaaliga viipenimed 
Kurt uurija Samuel J. Supalla, kes on viipenimede uurimise teerajaja, nimetas 

Ameerika isikumärkide loomisel peamiselt kasutatavaks süsteemiks arbitraarsete 
nimemärkide (ANS – Arbitrary Name Sign 14

nimemärke kui viipeid, millel puudub denotaadiga otsene seos. Niisugused vii-
penimed ei osuta denotaadi füüsilistele eripäradele ega isikuomadustele (Supalla 
1992: 7). Järelikult ei ole ka samalaadsetel kohamärkidel otsest tähenduslikku 

Supalla rõhutab oma uurimuses, et initsialiseeritud ja arbitraarsed viipenimed 
ei pruugi tingimata kattuda. Ta väidab, et mõlema puhul kasutatakse küll alfa-
beetilisi käekujusid, kuid initsialiseeritud viipes saab tuvastada selle algvormi, 

14  Viipe vormi ikoonilisus ja meelevaldsus ehk arbitraarsus on olnud paljude keeleteadlaste uuri-

tähistatuga (referendiga). Neid nimetatakse ikoonilisteks viibeteks. Samas leidub arvukalt viipeid, 
millel vormisarnasus tähistatuga puudub või on seda väga raske tuvastada. Seesuguseid viipeid nime-

„deskriptiivne”, „initsialiseeritud”, „metonüümiline” (nt Supalla 1992, Delaporte 2002).
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mis on initsialiseerimisprotsessis muutunud. Supalla toob ameerika viipekeelest 
asjakohase näite. Algupärane märk WATER (VESI) oli ilmselt sarnane viipega 
DRINK (JOOMA), mis sooritati positsiooniviipega15 /C/. See viibe osutas kruusi 
kujule või viisile, kuidas kruusi hoiti. Initsialiseerimisel asendati positsiooniviibe 
/C/ initsiaaliga W, mis on sõna water (vesi) esitäht. Viipe DRINK (JOOMA) 

sisaldav viipenimi, mis ei põhine mitte ühelgi olemasoleval viipel, ei liigitu seega 
Supalla järgi initsialiseeritud nimemärgiks (Supalla 1992: 32–33). 

Sama teemat on käsitlenud ka prantsuse etnoloog Yves Delaporte, kes lii-
gitab vastupidi Samuel J. Supallale kõik alfabeetilisi käekujusid sisaldavad 
isikumärgid automaatselt initsialiseeritud viipenimede hulka. Samas ei kasuta 
Delaporte aga arbitraarsuse terminit (Delaporte 2002: 212–214). Ka rootsi 
viipenimede uurija Tomas Hedberg nimetab isiku ees- ja perekonnanimest lü-
hendatud, esitähti sisaldavaid viipenimesid initsiaaliga nimemärkideks (Hedberg 
1994: 422). Mina käsitlen arbitraarseid ja initsialiseeritud viipenimesid ühe 
kategooriana. Need sisaldavad alfabeetilisi käekujusid ega ole seotud denotaadi 
karakteristikutega.

Initsiaaliga viipenimede kujunemise aluseks on denotaadi häälikuline nimi. 
Viipenimi sisaldab denotaadi initsiaale. Seesuguse moodustusviisi näiteks on Elva 
kohamärk, mis sooritatakse e-tähele vastavat käekuju ehk E-sõrmendit enda ees 
olevas viiperuumis ringikujuliselt liigutades. Eesti viipekeeles leidub mõningaid 
initsiaale sisaldavaid viipeid nii isikumärkide kui ka muu viipevara hulgas.

Isikuid tähistavate viibete teemal kirjutatud uurimuste põhjal on järeldatud, et 
arbitraarsed isikumärgid ei ole Euroopa viipekeeltes valdavad (Hedberg 1994). 
Ka kohamärkide hulgas on seesugused viipnimed vähemuses: näiteks käesoleva 
artikli alusmaterjali hulgas esines arbitraarseid nimemärke vaid kolm. 

Arbitraarne moodustusviis on (isikuid tähistavates) viipenimedes üle-
kaalus näiteks ameerika viipekeeles. Sealsed kurdid kasutavad pikemate 
kohanimede tähistamisel initsiaale ehk sõrmendeid (nt K-C – Kansas City, 
L-A – Los Angeles), lühemate puhul sõrmendatakse16 terve nimi (nt O-H-
I-O, I-O-W-A). Susan D. Rutherford leiab, et ameerika kohamärgid ei ole 
seetõttu pealispinnalt nii intiimsed ega osuta identiteedile nii, nagu seda 
teevad isikumärgid (Rutherford 1993: 129). Ka Eesti kurdid sõrmendavad 

15  Positsiooniviibe (inglise k , ka proform) on morfeem, mis täistähendusliku viipe kontekstis 
annab edasi viipe referendi visuaalselt tajutavat omadust – näiteks üldkuju, liikumissuunda, hulka, 
paigutust vmt (Laiapea 2006: 35).
16  Sõrmendamine ehk verbaalse keele sõnade tähemärkide visualiseerimine. Igale tähele vastab oma 
käekuju. Visualiseeritud tähte nimetatakse sõrmendiks.
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kohanimesid, millel nimemärk puudub või mille häälikuline nimi on lühike 
(nt N-Õ-O, A-L-A jt). 

Briti viipekeelsete asustusnimede kohta on öeldud, et kohanimi sõrmendatak-
se välja isegi siis, kui viipleja teab konkreetset kohamärki. Sõrmendamise põh-
juseid on mitu: kohanimi jääb kaasviiplejale ebaselgeks, kohanime mainitakse 
vestluses esimest korda või siis on tegemist mittekohaliku nimega. Juhitakse 
tähelepanu, et briti viipekeelsed asustusnimed varieeruvad piirkonniti. Mõned 
kohamärgid on tuntud vaid lokaalselt ja mujal elavad kurdid kasutavad nende 
kohta teistsuguseid viipenimesid. (Sutton-Spence, Woll 1999: 233.)

2. Häälikulised viipenimed ehk foonimärgid
Häälikulised viipenimed ehk foonimärgid on eesti viipekeelde tekkinud tänu 

metoodilisele võttele, mida rakendatakse kurtidele lastele eesti keele artikulat-
siooni õpetamisel. Kõnealuste viibete eestikeelne vaste sisaldab vastavat häälikut 
ehk fooni, mille seadmisel või treenimisel seda metoodilist võtet kasutatakse (vt 
Laiapea 2006: 57). 

Süüvides eri riikides kurtide viipenimede teemal ilmunud käsitlustesse võib 
väita, et selline moodustusviis on suhteliselt harv. Isikumärkide loomisel on 

väidab, et Šveitsi kurtide nooremad põlvkonnad ei kasuta enam seesugust moo-
dustusviisi põhjusel, et see tuletab valusalt meelde aegu, mil kurte sunniti õppima 
rangelt oraalse meetodi järgi.

Sääraseid kohamärke on minu alusmaterjalis üksikuid. Foonipõhised on näiteks 
kohamärgid, mis tähistavad Haapsalut, Kohtla-Järvet ja Hiiumaad. Need kolm 
viipenime on kujunenud kurtidele lastele hääliku h õpetamisel rakendatava võtte 
põhjal. Nimelt kontrollib õpilane enda poole pööratud peopesaga h hääldami-
sel tekkivat õhuvoolu. H-foonimärke leidub ka muu viipevara hulgas (MAHL, 
SUHKUR, KOHUPIIM jt).

Haapsalut tähistav viibe moodustub h hääldamist kontrollivast käeasen-
dist. Kohamärgi sooritamisel liigub H-käekuju suu piirkonnast eemale 
(vt joonis 1). Kohtla-Järve viipenimi H+JÄRV on liitviibe (vt joonis 2). 
Selle esimene osa sisaldab h-häälikut tähistavat viibet ja teine osa on viibe 
JÄRV. Niisiis on Kohtla-Järve kohamärgis segunenud nii foonipõhisus kui 
ka tõlkelisus. 

Hiiumaa kohta on eesti viipekeeles kasutatud kaht nimekuju. Esimene on liit-
viibe, mis sisaldab peale fooni markeeriva käekuju veel sõna maa tõlkevastet: 
H+MAA (vt joonis 3a). Seega on eelkirjeldatud nimekujus segunenud nii foonipõ-
hisus kui ka laenulisus (tõlkelisus). Videomaterjalis esineb teine nimekuju, mille 
täiendosas ei sisaldu fooni markeeriv – ehk h hääldamist kontrolliv – käeasend 
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(joonis 3b). Paralleelne kohamärk on oletatavasti seotud foonimärgi eristamis-
probleemidega.17

Joonis 1. HAAPSALU (H)               Joonis 2. KOHTLA-JÄRVE

         Joonis 3a. HIIUMAA (H)                   Joonis 3b. HIIUMAA

3. Metonüümilised ja metafoorsed ehk deskriptiivsed viipenimed – 

peidetud lood eesti kohamärkides
Nimi ei kirjelda tavaliselt tähistatavat (Päll 2002: 227). Teatud viipenimedes 

on deskriptiivsus nende orgaaniline osa. Samuel J. Supalla toob oma uurimuses 
välja ameerika isikumärkide teise peamise moodustusviisi, nimelt deskriptiivsete 
viipenimede (DNS – Descriptive Name Sign) süsteemi (Supalla 1992: 8). Prantsuse 
uurija Yves Delaporte eristab aga deskriptiivsete nimemärkide hulgas metonüü-

17  Foonimärgi sooritamisel kaasneb viipega artikuleeriv suuliigutus, mis on viipe tähenduse mõist-
miseks väga oluline. Näiteks h-fooni põhiste viibete probleem on selles, et häälikuõpetusega seotud 
käeliigutus võib varjata viipleja suupilti, mis on oluline konkreetsest märgist arusaamisel – ehkki 
Haapsalu, Hiiumaa ja Kohtla-Järve kohamärgid ning teised h-häälikut sisaldavad viiped viibeldakse 
huultest allpool. Et suupilt oleks paremini nähtav, on käeliigutus nende kohtade viiplemisel sarnane, 
mistõttu on nende viipemärkide tähenduse mõistmine nii mõnigi kord raskendatud.
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viipenime kujunemise aluseks on denotaadi (st selle koha, mida nimemärk tähistab) 
mingi lokaalne eripära, atribuut, tunnus vmt. Kohamärkide loomisallikaks võib 
olla näiteks paiga ajalugu, pärimus, ehitised, institutsioonid, loodusobjektid jne. 
Metonüümilistes nimemärkides on rakendatud nii metonüümiale omast põhimõtet 
osa terviku asemel kui ka metafoori aluseks olevat võrdlust.

Deskriptiivset tüüpi asulanimede analüüsi alustuseks käsitlen ma Porkuni koha-
märki, mis on kurtide kultuuris huvipakkuv. Viipekeelsete inimeste omavahelises 
suhtluses on enda tutvustamisel nimelt oluline ära mainida oma kool.18 Eestis 
on aga pikka aega kurtidele lastele haridust andnud kaks õppeasutust: Porkuni 
Kool ja Tartu Hiie Kool. Eesti kurtide kultuuris seostub Porkuni kool viiplevate 
kurtide kogukondliku identiteediga, Tartu kool seevastu aga kogukonna nende 
liikmetega, kes on orienteeritud verbaalsele keelele ja kuulvale ühiskonnale. 
Kuuljale ei pruugi Porkuni kooli ja Hiie kooli nimetamine olla tähendusrikas. 
Ta vajab õppeasutuste kohta selgitust, mida kurt isik ei vaja.

Porkuni kohamärk on noorema- ja vanemaealiste kurtide keelekasutuses erinev. Nimelt 
kattub nooremate viiplejate seas Porkunit tähistav kohamärk viipega ÕPILANE, mille 
soorituskoht asub kõrva piirkonnas. Eesti kurtide haridusajaloo kontekstis on seesugune 
viipenimi mõistetav, sest Porkunis asus pikki aastakümneid kurtide kool.19 Eakamad 
kurdid kasutavad aga Porkuni kohta teistsugust viibet. See sooritatakse J-käekujuga 
kõrva piirkonnas ja see kattub vormiliselt, kuid mitte tähenduselt viipega HULL. Vii-
pekeeletõlgi Liivi Hollmani vahendatud info põhjal, mis on pärit eakamatelt kurtidelt, 
on nimetatud kohamärk aja jooksul muutunud. Varasem viipe soorituskoht oli pealagi. 
J-käekuju liigutati ringikujuliselt pea kohal (see osutas kooli vormimütsile). Ajapikku 
on kirjeldatud kohamärgis muutunud nii soorituskoht kui ka käekuju, kasutusele on 
tulnud uus viibe, kuid püsima on jäänud semantiline seos kooli ja õppimisega. 
18  Kooli nimetamine enesetutvustuses on kurtide kultuuris universaalne. Võrdluseks võib tuua 
Soomes Mikkelis asuva kooli. Soome kurtide kogukonnas osutatakse sellele kui Mikkeli-koolile ja 
kurdile vestluspartnerile on teada, mis õppeasutusega on tegemist (sellele osutas Soome viipekeeletõlk 
ja Diaconia University of Applied Sciences (Diak) lektor Raija Roslöf oma loengus Tartu Ülikooli 
haridusteaduskonnas 26. septembril 2007). Kuuljatele ei ole kooli nimetus tähendusrikas, õppeasutuse 
taust vajab selgitamist. Kurtide kultuuris annab konkreetse kooli nimetamine kurdile suhtluspartnerile 
taustateadmised, loob emotsionaalse sideme ja aitab orienteeruda kogukonna sotsiaalses võrgustikus. 
Kuuljate kultuuris on samas situatsioonis oluline oma elukutse või ameti nimetamine (vt ka Rutherford 
1993: 130).
19  Kurdid lapsed õppisid Porkunis aastail 1924–2001. Nimelt 1866. aastal Vändrasse rajatud kurtide 
erakoolist sai Eesti Vabariigi algusaastatel riigikool. Kõrvaline asupaik ja ruumikitsikus ei võimaldanud 
õppetööd enam Vändras jätkata ja 1924. aastal viidi kool üle Porkuni mõisa. Kolimise, lossiruumide 
remondi ja ümberehitustööde tõttu avati kool pidulikult alles 1925. aastal. Praegusajal tegutseb Porkuni 
Kool toimetulekukoolina (http://www.porkunikool.ee/ajalugu.htm). Kurdid lapsed saavad omandada 
hariduse Tallinna Heleni Koolis ja Tartu Hiie Koolis, mis on eriõppeasutused, kuid kuulmispuudega 
lapsed võivad õppida ka tavakoolis. 
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Tallinna kohamärk osutab Viru väravatele, mistõttu viibeldakse Tallinn sama-
moodi nagu UKS või VÄRAVAD (vt joonis 4). 

Ülikoolilinna Tartu viipenimi (vt joonis 5) osutab linna vapil ristuvatele mõõ-
gale ja võtmele.

Joonis 4. TALLINN                   Tartu linna vapp      Joonis 5. TARTU   

Pärnu kohamärgi üks tõlgendusi ütleb, et huulte keskele tehtav poolitav liigutus 
tähistab kaht muistset linna – Vana-Pärnut ja Uus-Pärnut. Teise selgituse kohaselt 
kujutab viipenimi Pärnu lahe kitsast kuju. Olen kohanud ka kolmandat tõlgendust, 
mille järgi osutab kohamärk Pärnule kui vaiksele ja rahulikule linnale (joonis 6).

Huvipakkuv on Rakveret tähistava kohamärgi etümoloogia, millel on otsene seos 
linna kohapärimusega. Nimelt imiteerib viipenimi ühe informandi selgituse kohaselt 
jalalööki (vt joonis 7). Kurt informant teadis lisada, et kohamärk on seotud ühe 
Kalevipoja muistendiga. Otsingute tulemusel leidsin informandi väite kinnituseks 
muistenditeksti, milles kirjeldatakse, kuidas Rakvere oma nime sai.

  
              Joonis 6. PÄRNU                 Joonis 7. RAKVERE

Rakvere nimi on järgmisel viisil sündinud: Ennemuiste tulnud Kalevipoeg üks-
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kord Venemaalt sõjast kodu poole, suur kott kulda õlal. Õhtuks jõudnud ta Rakvere 
linna kohta, kus sel ajal veel linna ega inimesi ei olnud. Ta pannud kullakoti 
pea alla ja heitnud magama, just senna kohta, kus nüüd kirik on. Tema juustest 
tilkunud higi maha ja sellest on nüüdise kiriku hoovi allikas tõusnud. Rakverest 
Torma poole, selle küla ligidal on üks Hiidumägi. Seal mäel elanud vanal ajal 
vana pahalaine. Tema on alati kange Kalevipoja vastane ja vihamees olnud. Sel 
ööl olla ta kaugelt silmanud, et Kalevipoeg tema kodupaiga ligidal magamisepaika 
on võtnud. Sääl ei usaldanud ta oma nõrga rammuga Kalevipoega öösse kiusama 
minna, vaid ajas oma veikese koera Raki kangemehe pääle haukuma. Kalevipoeg 
tõstis jalga ja äigas sellega veikest kutsikat. Jalahoop käis kohe koerale pihta 
ja Raki langes surnuks maha. Tema raibe jäi maha mädanema senna kohta, kus 
nüüd laadaplats on. Sellest on siis Rakvere nimi tehtud, s.o Raki vere paik. [---] 
H III 30, 78/9 < Rakvere – A. Treumann (1902). Vt ka: EKnS 42, 4/5 < Rakvere. 
http://www.folklore.ee/rl/folkte/myte/kalev/37.html

Selgusetuks jäi Tamsalu kohamärgi tähendus (vt joonis 8). Paik on Eesti kurtidele 
oluline, sest asub Porkunist umbes kuue kilomeetri kaugusel. Paljude kurtide õpi-
laste jaoks oli pärast puhkepäevi või koolivaheaega kodust Tamsalu raudteejaama 
jõudmine kui teetähis, et oldi peaaegu jõutud oma teise koju – Porkuni kurtide 
kooli. On teada, et sama viipega on varem tähistatud muidki paiku (nt Tapa ja 
Viljandi) ja vormiliselt on see ilmselt kirjeldav nimemärk. Küllap on põhjuseks 
omaaegsete eristavate kohamärkide puudumine. Suulise õpetusmeetodi võidu-
käigul ei arenenud eesti viipekeele märkvara, vaid valitses artikuleeritud suupilt. 
Kohamärkide puhul tähendab see, et eri paikade tähistamiseks kasutati üht ja sama 
viibet, millega kaasnes erinev suupilt kohanime artikuleerimisel. 

Omamoodi humoorikas on Põltsamaa viipenimi. Põltsamaa kohamärk on liit-
viibe (vt joonis 9), mille esimene, deskriptiivne osa viitab tuubile/tuubist ime-
misele (TUUB); teine osa (MAA) on tõlkeline. Seega viibeldakse Põltsamaa 
TUUB+MAA. Kohamärk viitab nõukogude ajal Põltsamaa põllumajanduskom-
binaadis valmistatud ja rahva seas hästi tuntud ning armastatud tuubitoodetele 
Põltsamaa Marmelaad, joogiekstrakt Kosmos jt. 

Valga paikneb kõrvuti Läti linna Valkaga (vt joonis 10). Samuti on öeldud, et viibe 
osutab mõlema linna kirikutornidele.
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           Joonis 8. TAMSALU      Joonis 9. PÕLTSAMAA    Joonis 10. VALGA/VALKA

Viljandi linna viipenimi viitab ühelt poolt mõnusale puhke- ja ajaveetmispaiga-
le: kohamärk langeb kokku viipega LOGELEMA. Teise selgituse järgi sarnaneb 
kohamärk viipega PART ja osutab Viljandi järvele, kus neid veelinde ujumas 
võib näha (joonis 11).

Jõhvi linna tähistav viipenimi viitab põlevkivi kaevandamise käigus tekki-
nud tuhamägedele. Märgi sooritamisel joonistatakse õhku tuhamäe kontuur 
(vt joonis 12). 

                Joonis 11. VILJANDI    Joonis 12. JÕHVI

Kallaste kohamärgi taustaks on linna asukoht Peipsi järve ääres ja sealsed ka-
lurid. Viipenimi kujutab kalurite tüüpilist peakatet – mütsi, mille äär on ülespidi 
keeratud (vt joonis 13). 

Venemaal Eesti piiri lähedal asuva Petseri kohamärk viitab sealsele õigeusu 
mungakloostrile (Petseri Jumalaema Uinumise Klooster). Kohamärgiks on rind-
kere piirkonnas ristimärki imiteeriv liigutus (vt joonis 14).
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           Joonis 13. KALLASTE        Joonis 14. PETSERI

Maardut tähistav kohamärk viitab ühe selgituse järgi linna tööstusrajoonis 
leiduvatele kõrgetele korstnatele, mis ajavad alailma välja suitsu ja tossu (vt 
joonis 15). Teise selgituse kohaselt osutab kohamärk Maardu fosforiidikarjäärile 
ja konkreetselt fosforiidi helkimisele pimeduses. 

Joonis 15. MAARDU

Võrdluseks toon, et deskriptiivseid kohamärke kasutavad ka Ameerika kurdid. 
Näiteks California viibeldakse samal moel nagu KULD20 (Rutherford 1993: 129). 
Ka Briti kurdid kasutavad kirjeldavaid kohamärke. Derby viipenimi osutab linnas 
asuvale oinakujule (The Derby Ram  nuga (KNIFE) ja 
see osutab sealsele terariistatööstusele, Nottingham viibeldakse nagu vibu ja nool 
20  Viipenimi osutab ilmselt aastatel 1848–1854 kestnud kullapalavikule, mis läks lahti pärast James 
Marshalli kullaleidu. Californiasse siirdus kullajahile ligikaudu 300 000 meest, naist ja last Ühendrii-

http://en.wikipedia.org/wiki/California_Gold_Rush).



27Kohamärkide süsteem eesti viipekeeles

(BOW/ARROW), mis on tuntud Robin Hoodi atribuutidena, sest just sealkandis 
legendaarne vibukütt omal ajal tegutses (Sutton-Spence, Woll 1999: 233). 

4. Initsiaaliga metonüümilised ja metafoorsed viipenimed 
S. J. Supalla järgi esineb viipenimesid, milles segunevad nii initsiaalid kui ka 

deskriptiivsus. Viimaseid peab ta ameerika viipekeeles ebatraditsioonilisteks, sest 
varasematel aastakümnetel kasutasid Ameerika kurdid isikumärkide loomisel 
selgepiiriliselt kas arbitraarset või deskriptiivset moodustusviisi (Supalla 1992: 
17). Supalla seostab ebatraditsiooniliste viipenimede loomist kuuljate inimeste 
huviga kurtide ja viipekeele vastu. Nimelt otsivad viipekeelt õppivad kuuljad iga 
viipe tagant mingit tähendust. Kurdid hakkasid kuuljatele niisuguseid isikumärke 
panema just selleks, et neid oma kogukonnast eristada.

Anna Mindess, pikaajalise kogemusega viipekeeletõlk ja Ameerika kurtide 
kultuuri uurija, väidab, et deskriptiivne initsiaaliga nimemärgi tüüp, mis vii-
tab kas isiku hobidele, soengule, käitumisele või mõnele muule tunnusele, on 
uuem traditsioonilisest nimetüübist, mis sisaldas üksnes initsiaali. 20. sajandi 
viimastel kümnenditel hakkas levima tendents arbitraarset ja deskriptiivset 
süsteemi segada: kellegi kirjeldamisel inkorporeeritakse viipenimesse ka init-
siaal. Deskriptiivne initsialiseeritud nimemärk, mis viitab kas isiku hobidele, 
soengule, käitumisele või mõnele muule tunnusele, on ka Anna Mindessi väitel 
uuem. Praegusel ajal on täheldatav suundumus arbitraarset ja deskriptiivset 
süsteemi segada: kellegi kirjeldamisel inkorporeeritakse viipenimesse ka init-
siaal (Mindess 1990: 14–15). 

Y. Delaporte kirjeldab prantsuse viipekeele hübriidseid nimemärke, nimetades 
neid initsiaaliga metonüümilisteks viipenimedeks (noms métonymes initialisés)
(Delaporte 2002: 214). Temagi peab eelkirjeldatud segatüüpi kuuljate ja kurtide 
vahelise kultuurikontakti saaduseks. 

Teiste autorite isikumärkide teemaliste uurimuste (nt Mindess 1990) ja minu 
enda kogutud samateemaline materjal lubab väita, et eelkirjeldatud viipenimede 
tüüp ei ole eesti viipekeeles algupärane ja on tekkinud nähtavasti välismõjutustel 
(Paales 2004: 204). Seesuguseid kohamärke leidub minu materjali hulgas kaks 
(nt NARVA – N-käekuju ja linna asukoht riigipiiril). Kombineeritud viipenimede 
tüübi päritolu ei ole eesti viipekeeleski päris selge. Mõjuallikaks võib olla näiteks 
ka kuulev ühiskond. Ameerika isikumärke uurinud A. Mindessi otsuse järgi on 
sealsed kurdid loonud kombineeritud viipenimesid just kuuljate inimeste mõjul 
(Mindess 1990: 15). Viipekeele õppimise populaarsus on kuuljate seas kasvanud, 
seda ka Eestis. Kuuljad soovivad endale saada viipenime. Õppijad, kes ei tunne 
kurtide kultuuri ja viipekeele seaduspärasusi, toovad kurtide kogukonda kaasa 
oma kujutelma viipekeelest, eeldades, et iga viibe kujutab või matkib midagi. 
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Kokkuvõttes ärgitab see looma viipenimesid, mis sisaldavad peale initsiaali ka 
kirjeldavat komponenti. A. Mindess on välja toonud kaks põhjust, miks Ameerika 
kurdid seda tüüpi viipenimesid kombineerivad. Esiteks osutab see kuuljale kui 
kurtide kogukonnast väljasolijale, ja teiseks – arvatakse, et deskriptiivne nime-
märk jääb paremini meelde (Mindess 1990: 15).

Eesti viipekeeles leidub üksikuid initsiaaliga deskriptiivseid kohamärke, milles 
on nimeinitsiaal ühendatud denotaadi mõne tunnuse, näiteks asukohaga. Rohkem 
on niisuguseid hübriidseid viipeid isikumärkide hulgas. Seda tüüpi kirjeldav ni-
memärk sooritatakse vastava sõrmendi (käekuju) ehk initsiaaliga. Näiteks Narva 
kohamärk sooritatakse nii, et N-käekuju osutab selle asukohale Vene piiri ääres 
(vt joonis 16). Samalaadseks kohamärgiks võib pidada Keila viipenime (vt joo-
nis 17). Ühe selgituse järgi viitab see asutusele Keila Kaabel. Teise arvamuse 
kohaselt seostub kohamärk aga Keila tervisekeskuse, täpsemalt veeliutoruga. 
Kohanimi sisaldab K-initsiaali. 

                Joonis 16. NARVA     Joonis 17. KEILA

5. Laenulised ehk tõlkelised viipenimed 
Eesti viipekeeles leidub arvukalt nimemärke, mis on tuletatud denotaadi eesti-

keelsest tähendusest. Sisuliselt on seda tüüpi kohamärgid eestikeelse (kirjutatud) 
kohanime suhtes homonüümid või osaliselt homonüümid. 

Linnanime Tapa kohta on levinud vähemalt kaks selgitust. Üks selgitus seostab 
viipenime eestikeelse verbiga „tapma”. Teise selgituse järgi kattub kohamärk 
viipega JAAM, mis osutab Tapa linnale kui Eesti raudteeliikluse sõlmpunktile 
(vt joonis 18). Sel juhul oleks tegemist kirjeldava, metonüümse kohamärgiga.

Aegviidu kohamärgiks on viibe, mille saab eesti keelde tõlkida: AEG / PALJU 
AEGA OLEMA (vt joonis 19). Ilmselt on viiplejatel selle kohanime märkimisel 
olnud pidepunktiks eestikeelne verb „aega viitma”.



29Kohamärkide süsteem eesti viipekeeles

   Joonis 18. TAPA  Joonis 19. AEGVIIDU

Paide kohamärgi loomisel on kurtidel tekkinud seos linnanime Paide ja eesti-
keelse sõna „pai” vahel. Nimemärk PAI imiteerib paitamist (vt joonis 20). Jõgeva 
kohanime on siinsed kurdid seostanud sõnaga „jõgi” ja eesti viipekeeles tähistabki 
linnakest kohamärk JÕGI (vt joonis 21).

  Joonis 20. PAIDE   Joonis 21. JÕGEVA

Võru viipenime loomisel on lähtutud eestikeelse kohanime arvatavast tähendu-
sest. See on tõlgitud eesti viipekeelde ja kohamärgiks on saanud [KÄE]VÕRU 
(vt joonis 22).

Osaliste homonüümide puhul on nimemärk tuletatud kohanimega sarnaneva 
sõna tähendusest. Näiteks linnanimi Põlva, mis tekitas kurtide kogukonna liikmetel 
assotsiatsiooni eestikeelse sõnaga „põlv”. Nii saigi selle väikelinna viipenimeks 
PÕLV[A] (vt joonis 23). 
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                       Joonis 22. VÕRU   Joonis 23. PÕLVA

Samalaadne on ka järgmine näide, milles kurt inimene on omavahel ühendanud 
denotaadi, kohanime Tõrva ja sõnatüve „tõrv”. Nimetatud väikelinna tähistab 
eesti viipekeeles kohamärk TÕRV[AMA] (vt joonis 24).

Kärdla viipenime tähenduse ühe tõlgenduse kohaselt on kohamärk motiveeritud 
eestikeelse nime kirjapildist. Ilmselt on tajutud sarnasust sõnaga „kärn”, millest 
tuleneb ka kohamärk KÄRN (joonis 25).

    Joonis 24. TÕRVA           Joonis 25. KÄRDLA

Linnanime Räpina kirjapilt on viipekeelsele inimesele tundunud sarnane ole-
vat omadussõna „räpane” kirjapildiga. Niisiis viibeldaksegi Räpina samamoodi 
nagu RÄPANE. 

Saaremaa kohamärk eesti viipekeeles on kujunenud liitsõnalise kohanime Saa-
remaa tõlkevastena. Kohamärk koosneb viibetest SAAR+MAA (vt joonis 26). 
Kuressaare linn Saaremaal on saanud oma viipenime eestikeelse kohanime tõl-
kevastest ehk sõnadest kurg/kure+saar. Kohamärgiks on liitviibe KURG+SAAR, 
kusjuures viibe KURG osutab linnu pikale nokale (vt joonis 27).
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  Joonis 26. SAAREMAA       Joonis 27. KURESSAARE

Analoogiliselt eelnenud näitega on moodustatud ka Muhu saare kohamärk 
MUHK+SAAR. Kahest viipest koosnev viipenimi on loodud eestikeelsete sõnade
„muhk” ja „saar” tõlkevastena (vt joonis 28). Aegna saare kohamärk viibeldakse 
eestikeelse nime tõlkevastena. Esimesena viibeldakse AEG, teisena SAAR ehk 
siis AEG+SAAR (vt joonis 29). Samasugust moodustusviisi kasutati ka Aegviidu 
kohamärgis (joonis 19). Ilmselt on neis kahes kohamärgis säilinud viipe AEG 
vanem variant. Praegu on eesti viipekeeles kasutusel teistsugune märk (J-käekuju 
ringikujuline liikumine viipleja ees).

Samasugust moodustusviisi kasutatakse teisteski Eesti saarte nimedes. Naissaart 
näiteks tähistatakse eesti viipekeeles liitviipega. Liitviipe aluseks on eestikeelse 
liitnime osad „naine” ja „saar”, mis on tõlgitud eesti viipekeelde. Seega viibel-
dakse kohamärk kui NAINE+SAAR (vt joonis 30).

       Joonis 28. MUHU SAAR       Joonis 29. AEGNA SAAR        Joonis 30. NAISSAAR 
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Samalaadset viipenimede loomisvõtet – verbaalse keele sõnadele tõlkevastete 
leidmist viipekeeles – kasutatakse teisteski Euroopa rahvuslikes viipekeeltes, 
aga ka hiina viipekeeles.

Samasuguseid näiteid leidub ka isikumärkide loomisel, mil ühitatakse sarnase 
kirjapildiga sõnad. Näiteks kurt rootslane, kelle perekonnanimi on Franklin, 
sai isikumärgiks FRANKRIKE ehk tõlkes ’Prantsusmaa’ (Hedberg 1994: 422). 
Prantslasest kurt, kelle nimi on Soler, sai endale aga viipenime SOLEIL ehk 
’päike’ (Delaporte 2002: 216). 

Hiina kurt õpilane, kelle perekonnanimi on Huang, sai viipenimeks ’kollane’. Õpi-
lane, kelle eesnimi on Qin, sai viipenimeks märgi ’klaver’ (Yau, He 1990: 245).

Ka eesti isikumärkide hulgast leiab analoogilisi näiteid. Kurt, kel perekonnani-
meks Kuusk, sai oma viipenime KUUSK muidugi kuusepuu järgi. Kurt naisterah-
vas, kelle eesnimi on Linda, kannab isikumärki LIND. Kurt, kel perekonnanimi
Konts, sai viipenimeks KONKS jne (Paales 2002: 161).

Järgnevas kokkuvõttes (tabel 2) on esitatud kõigi käsitletud 35 kohamärgi 
eestikeelsed tõlked ja tähendused.

Tabel 2. Kohamärkide nimistu. Kategooriad, tõlked ja selgitused.

Kate-
gooriad 
ja tüübid

Eesti kohamärkide tõlge eesti keelde Selgitus

A1 E kui kohanime algustäht E-käekuju (Elva)

A2 Kohanimede kirjapilt Sõrmendatud N-Õ-O; A-L-A (Nõo, Ala)

F1 H-häälik kohanimes Metoodiline käeasend (Haapsalu)

F2/T1 H-häälik/JÄRV Metoodiline käeasend/kohanime tõlge viipekeelde 

(Kohtla-Järve)

F3/T1 H-häälik kohanimes/MAA 1. Metoodiline käeasend/tõlge viipekeelde, 

viipekeelde (Hiiumaa)

D1 Porkuni kurtide kool (Porkuni)

UKS, VÄRAV Viru väravad (Tallinn)

VÕTI+MÕÕK Tartu linna vapp (Tartu)

KITSAS LAHT, VAIKNE LINN, 

JAGATUD LINN

1. Pärnu lahe kuju, 2. Linna ajalugu (Vana- ja 

Uus-Pärnu), 3. Miljöö (rahulik linn) (Pärnu)

JALALÖÖK Kohapärimus, muistend Kalevipojast (Rakvere)

Tähendus on ebaselge (Tamsalu) Varem ka teised kohad nagu Tapa, Viljandi 
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TUUBITOIT Tooted Põltsamaa Marmelaad, Kosmos (Põltsamaa)

KÕRVUTIOLEVAD LINNAD, 

KIRIKUTORNID

Naaberriikides Eestis ja Lätis kõrvuti paiknevad 

linnad, ka mõlema linna kirikutornid (Valga/

Valka)

LOGELEMA, JÄRV/PARDID 1. Puhkuseks sobiv paik, 

2. Järv, sellel ujuvad pardid (Viljandi)

MÄGI Kaevandustööde tagajärjel tekkinud tuhamäed (Jõhvi)

KALURIMÜTS Peipsi järve äärsete kalameeste iseloomulik, 

üleskeeratud äärega peakate (Kallaste)

RISTIMÄRK Klooster (Petseri)

SUITS, TOSSAMA; HELENDUS 1. Tööstusrajoonis paiknevad suitsevad korstnad, 

2. Fosforiidi helendamine (Maardu)

JAAM Raudteeliikluse sõlmpunkt (Tapa)

A1/D1 N kui kohanime algustäht+PIIR N-käekuju, viide piiriäärsele asukohale (Narva)

A1/D2 K kui kohanime algustäht+ 

VEELIUTORU/JUHTMED

1. K-käekuju, tervisekeskus, 

2. K-käekuju, ettevõte Keila Kaabel (Keila)

T1 TAPMA Verb tapma (Tapa)

(KÄE)VÕRU Nimisõna (käe)võru (Võru)

SAAR+MAA Nimisõnad saar, maa (Saaremaa)

KURG+SAAR Nimisõnad kurg, saar (Kuressaare)

MUHK+SAAR Nimisõnad muhk, saar (Muhu saar)

NAINE+SAAR Nimisõnad naine, saar (Naissaar)

T2 AEG Nimisõna aeg (Aegviidu)

PAI, PAITAMA Nimisõna pai

JÕGI Nimisõna jõgi (Jõgeva)

PÕLV Nimisõna põlv (Põlva)

TÕRV(AMA) Nimisõna tõrv (Tõrva)

AEG (PALJU AEGA)+SAAR Nimisõna aeg (Aegna saar)
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Kokkuvõte

Kurtidele on omane elada linnades ja suuremates asulates, kus nad moodus-
tavad viipekeelseid kogukondi. Mitmed Eesti linnad, samuti paigad, millega 
kurtidel on isiklik side (nt elu- või töökoht, kool jms), on seetõttu saanud oma
kohamärgi. 

Viipenimede loomine on ehe, kurdilik traditsioon, mis on iseloomulik eri rah-
vustest kurtide kogukondadele. Kohamärgid moodustavad viipekeeles omaette 
leksikaalse rühma, mida saab toponüümika raames käsitleda ja analüüsida. 

Kohamärkide vorm, loomisviisid ja kasutuspraktika varieeruvad kogukonniti. 
Eesti kohamärkide põhilised loomisviisid on: 1) initsialiseeritud ehk arbitraarsed 
kohamärgid, 2) häälikulised viipenimed ehk foonimärgid, 3) metonüümilised ja 
metafoorsed ehk deskriptiivsed viipenimed, 4) initsialiseeritud metonüümilised 
ja metafoorsed viipenimed, 5) laenulised ehk tõlkelised viipenimed. 

Eelkõige küll isikumärkide uurimise tulemusel on selgunud, et Euroopa viipe-
keeltes valitsevad deskriptiivsed viipenimed. Käesolev käsitlus kinnitab seda väidet 
ka eesti viipekeele kohta, sest analüüsitud 35 kohamärgist oli deskriptiivseid 15. 
Neist ühe kohamärgi (Tamsalu) etümoloogia jäi küll ebaselgeks, kuid vormi järgi 
liigitasin selle kirjeldavaks kohamärgiks. Kaks kohamärki olid segatüüpi, milles 
olid põimunud nii deskriptiivsus kui ka arbitraarsus. Häälikupõhiseid viipeni-
mesid oli kolm, neist kahes lisandus foonile tõlkelisus. Viljakas on ka tõlkeline 
või laenuline nimemoodustus, mis oli aluseks 12 viipenimele. Initsialiseeritud, 
alfabeetilsi käekujusid sisaldavaid kohamärke oli kolm.

Kohamärkide analüüsimine aitab mõista viipekeelsete asustusnimede tuleta-
misviise ja allikaid. Eesti kohamärkide uurimisel võib leida eesti viipekeele ja 
verbaalse eesti keele vahelisi seoseid. Initsiaalipõhises kohamärgis kuvatakse 
eestikeelse toponüümi algustäht (nt kohamärk Elva sooritatakse e-käekujuga). 
Foonipõhise nimemärgi aluseks on verbaalse (kõneldud) toponüümi konkreetne 
häälik. Viipekeelne toponüüm koosneb käekujust, mis markeerib konkreetset 
häälikut ehk fooni, ja suupildist (Haapsalu). Tõlkelised ehk laenulised kohamärgid 
põhinevad eesti kohanime kirjapildil (Kuressaare/KURG+SAAR). 

Kurtide kultuuris on väga oluline visuaalne sarnasus ja seetõttu ühendatakse 
viipekeelses nimeloomingus verbaalse keele vormiliselt sarnased, kuid tähen-
duselt erinevad sõnad. Nii loovad kurdid tõlkelisi kohamärke, mille viipevaste 
on kirjutatud toponüümi suhtes osaline homonüüm (nt Põlva – PÕLV, TÕRVA – 
TÕRV(AMA), Paide – PAI, PAITAMA). Kuuljatele tundub seesugune keeleloo-
ming humoorikas, kuid kurtidele on see tõhus nimeloomisviis.

Deskriptiivsete nimemärkide tähenduse kohta on kurtide kogukonnas liikvel 
erinevaid selgitusi. Paljud metonüümilised ja metafoorsed kohamärgid peegeldavad 
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paiga maastikulist eripära (Jõhvi – tuhamäed), paiga kultuuri- ja ajalooga seotud 
institutsioone (Petseri – klooster, Porkuni – kurtide kool), ehitisi (Tallinn – Viru 
väravad), pärimust (Rakvere – Kalevipoja muistend) või mõnd sellega seostuvat 
atribuuti (Põltsamaa – tuubitooted Põltsamaa Marmelaad, Kosmos; Tartu – Tartu 
linna vapp). Seesugused lokaalsed tunnused on ladestunud kogukonna mällu ja 
tulevad viipenimedes esile. 

Kohti tähistavate viipenimede analüüsimisel ilmnevad seosed kurtide ajaloo 
ja pärimuse, kurtide ja kuuljate kultuuri, traditsioonide ning idenititeedi vahel. 
Näiteid mälu ja maastiku põimumisest pakuvad deskriptiivsed kohamärgid, 
mida saab tõlgendada mitmeti. Porkuni kohamärk osutab paiga olulisusele 
Eesti kurtide kultuuri- ja haridusmaastikul. Hääldusõpetusel põhinevaid ko-
hamärke (nt Hiiumaa) võime aga tõlgendada kui osutust kurtide pedagoogikas 
kõne õpetamiseks rakendatud suulisele meetodile. Kuuljate isikute ajalooline 
roll viipekeelsete inimeste elu korraldamisel on kurtide kultuuris sedakaudu 
alati tajutav. See tuletab meelde enamuskultuuri olulisi metafoore, nagu hääl, 
kõnelemine, kuulmismeel jt.  

Alusmaterjalide analüüs näitab, et Eesti kurtide kogukonnas on kohamärkide 
loomisel eelistatuim deskriptiivne moodustusviis, kuid kasutatakse ka muid loo-
mismalle. Käesoleva artikli alusmaterjali maht oli paraku piiratud ja kattis vaid osa 
eesti viipekeele kohamärgivarast, mistõttu tuleb eesti viipekeelsete toponüümide 

väärivaid kohamärke. 
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  MUHU SAAR                 AEGNA SAAR                 NAISSAAR



System of toponymic signs in Estonian sign 
language

Liina Paales

This article deals with two topics. First, the structure of toponymic signs is 

Secondly, the meanings of toponymic signs are explained and interpreted based 
on the context of the culture of the Estonian deaf community. 

Estonian sign language belongs to visual-motor languages. It is used by ap-
proximately 2000 deaf-born or prelingually deaf persons. The formation of deaf 
community and the language dates back to the second half of the 19th century, 

-
tonia for deaf children in Vändra in 1866. Estonian sign language is used for 
teaching deaf children in Tallinn Helen School, and it is also one of the work-
ing languages of sign language interpreters. Since the beginning of the 1990s, 
researchers have been interested in Estonian sign language primarily from the 
linguistic point of view. 

At the linguistic level of this article, toponymic signs are described accord-
ing to toponymic principles. The cultural interpretation of place names in the 
sign language relies on the approaches to Estonian sign language and also to 
deaf education and education history.  To some extent, the toponymic signs also 

linguistic-cultural marker, which includes both memory and landscape. In this 
article, place names are regarded as memory images of the deaf community: they 

-
nity with the hearing community, and the common and distinguishing features 
of the two cultures. 

Like it is the case for proper names in verbal languages, also the different types 
of toponymic signs include culturally historically meaningful signs that denote 
persons and places. For different sign languages (e.g. French, American, New 
Zealand, Palestinian, Finnish, Swedish, Swiss) mainly signs denoting persons 
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have been studied, while toponyms in sign languages have been less frequent-
ly studied. Toponymic signs have been studied, for example, in American and 
British sign languages. 

material is a video recording Temaatilised viipemärgid eesti viipekeele algõpetuses 
[Thematic signs in the basic teaching of Estonian sign language] (Tartu, 1999). 
This study material includes, among other thematic signs, also 30 Estonian place 
names. (The toponymic signs included in the video material are presented to-
gether with drawings in the annex to this article.) Another source involves written 
recordings from Estonian deaf people. The author of this paper has been dealing 
with the language and culture of this community since 1995. Among other ma-
terials, she has also recorded toponyms in the sign language, providing verbal 

the above-mentioned manuscript are analysed. In all, 35 place names in Estonian 
sign language are analysed in this paper. 

characteristic to deaf communities of different nationalities. Toponymic signs form 
a separate lexical group in a sign language. It is typical for the deaf to settle in 
towns and other larger areas, where they join in sign-language communities. This 
is why toponymic signs have been created for several Estonian towns and also 
places which the deaf have a personal relationship with (e.g. place of residence 
or workplace, school etc.). This article does not deal with the names of foreign 
countries and cities in Estonian sign language. 

The form, formation methods and practical use of toponymic signs vary by 
communities. The main sign formation methods in Estonian are the following: 
1) initialized or arbitrary toponymic signs; 2) phonetic signed names or phonetic 
signs;  3) metonymic and metaphoric or descriptive name signs; 4) initialized 
metonymic and metaphoric name signs;  5) loan or translated name signs. 

In European sign languages descriptive name signs predominate. This paper 

belonged to the mixed type, in which both descriptiveness and arbitrariness were 
intertwined. Three were phonetic toponymic signs, two of these phonetic signs 
were additionally also translations. Name formation by translation or loans is 
also fruitful: there were twelve such signed names.  Three toponymic signs were 
initialized, involving alphabetical hand shapes.

The analysis of toponymic signs helps to understand the derivation methods 
and sources of place names in the sign language. The study of Estonian topony-
mic signs revealed the connections between the Estonian sign language and the 
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verbal Estonian language. In an initialised toponymic sign the initial letter of 
the toponym in Estonian is shown (e.g. the toponymic sign for the small town 
of Elva in South Estonia is performed by the hand shape for E). Shorter place 

-
ponym. The signed toponym consists of a methodical hand shape marking the 

instance, place names based on the sound H can be found (Haapsalu, Kohtla-
Järve, Hiiumaa).

Translation or loan toponymic signs are based on the written form of the Estonian 
place name. In deaf culture the visual similarity is very important and therefore, words 
that are similar in form but different in meaning can be associated in signed name 
creation.  The deaf create translated toponymic signs, in which the signed equivalent 
is a partial homonym of the written toponym (e.g. Põlva – põlv [knee] – PÕLV, 
TÕRVA – tõrv(ama) [tar] – TÕRV(AMA), Paide – pai(tama) [caress] – PAI(TAMA), 
Kuressaare – kurg/saar [crane+island] – KURG+SAAR). Such language creation may 

There are different explanations for the meaning of descriptive name signs 
-

hing features of the landscape in the place (Jõhvi – ash mountains caused by oil 
shale mining), institutions related with culture and history (Pechory/Petseri – 
location of the Russian Orthodox monastery, Porkuni – historical location of the 
school for deaf), buildings (Tallinn – the Viru Gates), heritage (Rakvere – legend 
about how the town got its name) or some attribute associated with the place 
(Põltsamaa – tube marmalade products “Põltsamaa marmelaad”, “Kosmos”; 
Tartu – the sword and key represented on the arms of the city of Tartu). Such 

come to the fore in name signs.
In the so-called mixed type both initialised and descriptive features are represen-

ted. A toponymic sign of this type is performed with the respective alphabetic hand 
shape or initial. This category of signed names has been regarded as non-traditional 
and their emergence has been associated with the interest of hearing people in the 
deaf and the sign language. Namely, hearers studying the sign language look for 
some meaning behind every sign. The deaf started to denote hearers with personal 
signs of such type to differentiate them from their own community. In Estonian 
sign language there are few initialised descriptive toponymic signs, in which the 
initial of the name is joined with a feature of the denotate, e.g. its location. For 
example, the toponymic sign for Narva is performed so that the hand shape for 
N points to the location of the town at the Estonian-Russian border. 
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In analysing the signs denoting places the connections between deaf history 
and tradition, the culture of the deaf and the hearers, the tradition and the identity 
of the deaf community are revealed. Such examples of memory interlacing with 
the landscape are provided by descriptive toponymic signs. This type of signed 
names offers different possibilities for interpretation. Thus, the toponymic sign 
of Porkuni refers to the importance of the place in the cultural and education 
landscape of the deaf in Estonia. We can interpret the phonetic toponymic signs as 
a reference to the oral method used for teaching speech in deaf education. In this 
way the historical role of hearing people in organising the life of sign-language 
people is always perceivable in the deaf culture. 

The analysis of source materials shows that in Estonian deaf community the 
descriptive method is the most preferred way of creating toponymic signs, but 
other formation patterns are used as well. Because the source material for this 
article was of limited volume and covered only a part of the treasury of topony-
mic signs in Estonian sign language, the recording of toponymic signs should 
be continued. Estonian sign language is a developing language, in which new 
toponymic signs emerge and need recording. 




