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SISSEJUHATUS

Maitsmismeele ülesanne on teha kindlaks, kas toit on ohutu (Small & Prescott 2005).
Selleks, et inimene saaks maitselist informatsiooni töödelda, on vaja kokkupuudet objektiga
(Ferguson 2011: 371). Maitsepungad keelel tuvastavad keemilisi maitseid, nagu magus,
soolane, kibe ja hapu (Kohlmeier 2015: 4). Maitseid aga väljendatakse eri keeltes erinevalt
ning maitsesõnavara suurus on varieeruv. Urmas Sutrop (1998a: 457) leidis maitsenimetuste
uurimuses, et eesti keele põhimaitsesõnad on magus, soolane, hapu ja kibe.
Magistritöös uuritakse eesti viipekeele maitseviipevara, et näha, milliseid viipeid kasutab
eesti kurtide kogukond maitsete kirjeldamiseks. Semantiliste väljade uurimine on lingvistikas
aktuaalne. Eestis on uuritud eesti keele värvisõnu (Sutrop 1995, Uusküla 2008, Zurbuchen
2017), lõhnasõnu (Sutrop 2001, Zurbuchen 2017) ning maitse- ja temperatuurisõnu (Sutrop
1998a, 1998b). Eesti viipekeele värvinimetusi on uurinud Liivi Liiholm (Hollman 2010).
Kuna eesti viipekeelt on vähe uuritud, siis on iga uurimus uudne ning panus oluline,
mõistmaks üht Eesti riigi subkultuuri ja nende keelt.
Viipekeeled on loomulikud keeled, mis arenevad kurtide kogukonnas. (Hollman 2006: 38)
Neid keeli produtseeritakse motoorselt, kus on oluline käte, pea, näo ja keha liikumine
(Laiapea 2007: 36). Eesti viipekeele foneemigrupid, millest moodustatakse viipeid, on
käekuju, asukoht, liigutus ja peopesa orientatsioon (Trükmann, Toom, Hollman 2006: 286).
Viipekeeles vastab suulise keele sõnale viibe (Laiapea 2007: 41). Magistritöös uuritakse neid
viipeid ja viipeühendeid, mida kasutatakse maitsete kirjeldamiseks.
Magistritöö eesmärk on kaardistada eesti viipekeele maitseviipevara, mille jaoks on paika
pandud uurimisküsimused.
1. Millised on üldiselt eesti viipekeele maitsenimetused?
2. Millised on eesti viipekeele põhimaitsenimetused?
3. Millised erinevused ja sarnasused esinevad eesti viipekeele maitsenimetuste ja 1998. aastal
Urmas Sutropi uuritud eesti keele maitsenimetuste vahel?
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Magistritöös kasutatakse viipekeele ja maitsmismeelega seotud termineid. Viibe on viipekeele
leksikaalne ühik (Hollman 2008: 847). Viipevara on kogum neist viibetest, mida viipekeeles
kasutatakse ning sellest tulenevalt on maitseviipevara kogum viibetest, mida kasutatakse
maitse kirjeldamisel. Maitsenimetus, -viibe ja -sõna on leksikaalsed ühikud, mis tähistavad
teatud maitset või selle omadust. Põhimaitsenimetus, -sõna ja -viibe tähistavad magistritöös
viipeid ja sõnu, mida kasutatakse sageli maitsetest rääkides.
Teema uurimiseks viidi läbi katsed 20 eri vanuses kurdiga Harjumaalt, Tartumaalt,
Pärnumaalt ja Järvamaalt. Eesti keele maitsenimetuste uurimusele sarnaselt kasutati uurimismeetodina loetelukatset ja antonüümide leidmise ülesannet (Sutrop 1998a). Niimoodi saadi
nimekiri eesti viipekeele maitsenimetustest. Põhimaitsenimetused määratakse magistritöös
viipe keskmise positsiooni ja sageduse põhjal (Ibid). Andmeid võrreldakse eesti keele
maitsesõnavara uurimuse tulemustega.
Magistritöö on jagatud viieks osaks. Esimene peatükk tutvustab viipekeeli ning täpsemalt
eesti viipekeelt, selle ehitust, viipeklasse ja -liike ja Liivi Liiholmi (Hollman 2010) uurimust
eesti viipekeele värvinimetustest. Teises peatükis antakse ülevaade maitsest kui keemilisest
nähtusest, eri keelte maitsesõnavarade omadustest ja Urmas Sutropi (1998a) eesti keele
maitsesõnade uurimusest. Kolmandas peatükis kirjeldatakse valimit ning andmekogumise
ja -analüüsi meetodit. Neljandas peatükis esitatakse uurimuse tulemused, mis on saadud
loetelukatse ja antonüümide leidmise ülesande läbi viimisel. Neid viipeid kirjeldatakse ning
määratakse põhimaitsenimetused. Viiendas peatükis võrreldakse magistritöö tulemusi eesti
keele maitsesõnavaraga.
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1. EESTI VIIPEKEELE ISELOOMUSTUS

1.1. Viipekeele olemus
Eesti keeleseaduse §-id 3 ja 5 sätestavad, et eesti viipekeel on autonoomne keel, mida ei
defineerita Eestis kui võõrkeelt (Keeleseadus 2019). Lisaks on keel kantud Ethnologue
andmebaasi (Hollman 2006: 36). Need faktid on andnud eesti viipekeelele ametliku staatuse
ja kurtidele õiguse saada informatsiooni oma emakeeles. Viipekeel on vähemuskogukonna
keel, mille tõttu on selle sotsiaalne staatus madalam kui suulise riigikeele oma. Kuigi
viipekeeli kasutatakse pigem olmesituatsioonides (Laiapea 2007: 29), siis on tänapäeval neid
üha enam märgata suuliste keelte kõrval.
Erinevalt suulistest keeltest produtseeritakse viipekeeli motoorselt ja tajutakse visuaalselt
(Paabo 2012: 37). Need on loomulikud keeled, mis on arenenud kurtide kogukonnas.
(Hollman 2006: 38) Kuna keel on loodud kohaliku kogukonna tiheda omavahelise suhtluse
tagajärjel, siis ei ole viipekeeled universaalsed (Frishberg 1975: 696), sest need arenevad ja
standardiseeruvad igas kogukonnas eraldi. Nii on Eestis eesti viipekeel, Inglismaal briti
viipekeel ja Saksamaal saksa viipekeel. Samuti on ühe riigi suuline keel ja viipekeel
erisugused. Näiteks erinevad eesti keel ja eesti viipekeel üksteisest nii sõnavara poolest kui
ka grammatiliselt.
Eesti viipekeelt on mõjutanud ja/või mõjutavad siiani teised keeled, nagu vene viipekeel,
soome viipekeel, ameerika viipekeel ja eesti keel (Paales 2010: 318). Eesti keele mõjul
tekkinud märgisüsteemi nimetatakse viibeldud eesti keeleks, mille viipevara tuleb eesti
viipekeelest, kuid grammatika eesti keelest (Laiapea 2007: 31). Viibeldud eesti keel kuulub
eesti keele esinemisvormide hulka (Keeleseadus 2019) ehk see on justkui nähtavaks tehtud
eesti keel. Sellist pidžinkeelt võivad kasutada kuuljad ja vaegkuuljad (Laiapea 2007: 31).
Samuti kohandab mõni kurt oma keelekasutust suhtluse hõlbustamiseks, kui suhtleb kuuljate
ja vaegkuuljatega.
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Viipekeel ei ole pantomiim ega kogum kehaliigutustest, vaid oma struktuuriga märgisüsteem
(Frishberg 1975: 697). Keelt produtseeritakse motoorselt ehk kätega ning rolli mängib ka
pea ja keha liikumine (Laiapea 2007: 36). Tähenduslik on samuti miimika: suupilt, pilk ja
kulmud (Ibid: 63). Ainuüksi kulmud võivad muuta väitlause küsilauseks, taha suunatud pilk
markeerida lause minevikku ja suupilt muuta viipe IGAV viipeks PASSIIVNE. Suupilt käib
kaasas teatud viibetega ning kuigi see on motiveeritud suulise keele tõlkevastest, omandavad
lapsed keele koos suupildiga enne, kui teavad suulise keele vastetki (Ibid: 64).
Viipekeelte leksika osas vastab sõnale viibe (Laiapea 2007: 41). Nende keelte morfoloogia
on paradoksaalne: viibe võib koosneda paljudest morfeemidest, kuid samas sisaldada lihtsat
afiksit (Aronoff, Meir, Sandler 2005: 302). Näiteks saab ameerika viipekeeles väljendada
tegevust meenutama, kombineerides viiped TAGASI-VAATAMA ja MÄLETAMA küljele
suunatud pilgu ja uneleva miimikaga. Samas mineviku väljendamiseks tuleb lisada vaid
afiksviibe OLI. Samuti on viiplemisel tähenduslik ruum, miimika ja kordused, mida kasutades
saab ühe viipega väljendada kogu lause mõtet (Jepsen jt 2016: 11).
Viiped moodustatakse viipleja ees viiperuumis: neutraalruumis, rinna kõrgusel viipleja ees,
või ruumipunktis, mis on tähenduslik, juhul kui sinna paigastatakse objekt või selles
markeeritakse tegevust (Laiapea 2007: 58). Eristatakse süntaktilist ruumikasutust, mis kajastab
lause grammatilist korrapärasust, ning topograafilist ruumikasutust ehk päris ruumisuhete
väljendamist (Ibid: 30). Esimesel juhul võidakse paigastada ruumi kaks objekti ning verb
käitub vastavalt objektide suhtele. Näiteks viipe ANDMA puhul on verbi suund selle inimese
poole, kellele tegevus on suunatud. Teisel juhul võidakse kirjeldada inimese kõndimist
ruumis, ilma määrsõnu kasutamata, kandes üle ruumisuhted kolmemõõtmelisse viiperuumi.
Eesti viipekeele foneemigrupid on käekuju, asukoht, liigutus ja peopesa orientatsioon
(Trükmann, Toom, Hollman 2006: 286). Transkriptsioonisüsteemi järgi on eesti viipekeeles
38 eri käekuju, 26 kohafoneemi ja 26 liigutust (Hollman 2006: 41). Foneeme produtseeritakse
simultaanselt ja nii neid ka tajutakse (Paabo 2012: 38) erinevalt suulistest keeltest, kus
foneemid esitatakse üksteise järel. Foneeme omavahel kombineerides saab moodustada
viipeid ning üks viibe võib teisest erineda vaid ühe foneemi poolest.
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Viibeldes saab kasutada ka sõrmendamist, mis tähendab eesti keele tähestiku visuaalset
väljendamist kindlate käevormide abil. Sellist nähtust ei peeta ametlikult viipekeele osaks,
vaid viibeldud keele elemendiks. Sõrmendamist kasutatakse nimede puhul või olukorras, kus
viibe ei meenu või seda ei teata. (Paabo 2012: 38)

1.2. Viipeklassid
Laiapea (2007: 48) kahtleb, kas viipekeeltes eksisteerib verbi ja noomeni jaotus. Ta väidab,
et pigem kantakse üle suulise keele jaotus viipekeelde või lihtsalt tajutakse objekti ja tegevuse
erinevust. Sellegipoolest on ta oma raamatus kirjeldanud kahe klassi erinevust. Verbid on
viiped, millel on suund (Ibid: 49). Lisaks kuuluvad sinna klassi ka viiped, mida võib suulises
keeles mõista kui omadussõnu (Rissanen 1985, viidatud Laiapea 2007: 49 kaudu), kuna mõne
viipe tähendust on võimalik aspektiliselt muuta (Wetzer 1992). Noomenite hulka kuuluvad
positsiooni- ja osundusviiped ning ruumi paigutatavad viiped (Laiapea 2007:49).
Aronoff, Meir ja Sandler (2005: 332) on viipeverbid jaganud kolme rühma. Ruumilised
verbid väljendavad liigutust, mis sõltub lause objekti asukohast. Selline viibe on eesti
viipekeeles näiteks VAATAMA, mille suund sõltub sellest, kes on vaataja ja mida
vaadatakse. Kokkuleppe verbid väljendavad üleminekut, näiteks millegi suurenemist või
arengut. Tavaverbide (näiteks viibe TÖÖTAMA) algus- ja lõppasukoht ei muutu. Nende
viibete kiirus, kestus ja intensiivsus varieeruvad vastavalt tähendusele (Laiapea 2007: 48).
Omadussõnu saab viipeklassina eristada vaid semantiliselt (Miljan 2001: 174). Omadussõna
hulka kuulub põhiviibe ja selle intensiivistatud vorm, mis väljendub pinges kätes ja näos,
viipe liigutuse suuremas trajektooris, viipe alguse venitamises, intensiivsemas miimikas või
pea liikumises mitteneutraalsesse positsiooni. (Wilbur, Malaia, Shay 2012: 95) Näiteks eesti
viipekeele viibe RANGE on omadussõna põhiviibe. Viibet RANGEIM viibeldakse
samamoodi kui põhiviibet, aga miimika on intensiivsem, käed pinges ja viipe algus venib.
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Merilin Miljan (2001: 176–177) kirjeldab kolme viisi, kuidas käitub omadussõna nimisõnafraasis.
1. Lisand on nimisõna sees. Väljendamaks fraasi suur pall, viibeldakse PALL suurema
diameetriga kui põhiviibe. Samuti toetab viipe tähenduse loomist miimika.
2. Lisand esineb enne ja pärast nimisõna. Näiteks viibeldakse SUUR KAPP SUUR.
3. Lisand on kas enne või pärast nimisõna. Eeslisandit kasutatakse juhul, kui lisand ei piiritle
nimisõna, näiteks SININE TAEVAS. Järellisandit kasutatakse siis, kui lisandiga tahetakse
täpsustada, millest või kellest räägitakse, nagu LAUD VALGE. (Ibid: 181)
Osundamine tähendab objekti paigutamist viiperuumi nimetissõrmega osutamise kaudu.
Sellega väljendatakse objekti asukohta viiperuumis või abstraktset paika objekti jaoks,
millele saab hiljem uuesti osutada (Laiapea 2007: 49–50). Osundamine järgneb põhiviipele.
Näiteks viibeldakse PALL ja seejärel näidatakse nimetissõrmega, kus objekt ruumis asub.
Kui samasse ruumipunkti paigutatakse veel mõni objekt, võib seda lugeda grammatiliseks
veaks (Ibid: 59), sest lause selguse eesmärgil peaks igal kõnealusel objektil olema oma
ruumipunkt, millele osundada.
Positsiooniviipe (ehk klassifikaatorviipe) puhul on osutusel oma käekuju, mis väljendab
objekti või tegevuse omadust, hulka või suunda (Laiapea 2007: 49–51). Näiteks võib viipe
AUTO paigutada ruumi lihtsalt osutades ruumipunktile. Kui aga tahetakse väljendada auto
liikumist või parkimist, on selleks klassifikaatorviibe. Need saab liigitada kolmeks:
„...suuruse ja kuju, entiteedi ning käsitsemise klassifikaatorid“. Suuruse ja kuju klassifikaatorviiped väljendavad objekti suurust, kuju või ruumilist suhet. Entiteedi klassifikaatorviiped
illustreerivad entiteedi liikumist ja olekut. (Aronoff, Meir ja Sandler 2005: 324)

1.3. Viipeliigid ja viibete muutmine
Regina Paabo (2012: 38) liigitab viiped ikooniliseks, visuaalselt või ruumimetafoorist
motiveerituks ja konventsionaalseks (arbitraarseks). Ikoonilised viiped sarnanevad objektiga,
mida need tähistavad, visuaalselt või ruumiliselt motiveeritud viibe on tähendusega seotud
kaudselt ning konventsionaalse viipe ja tähistatava vahel seos puudub (Ibid: 38–40). Näiteks
on viibe PALL, mille puhul joonistatakse kätega palli piirjooned, ikooniline. Samas viibe
MIKS ikooniline ei ole, kuna ei sarnane visuaalselt kontseptiga, mida tähistab.
9

Kõik arbitraarsed viiped on olnud kord ikoonilise iseloomuga, kuid aja möödudes muutuvad
süsteemi osaks ja foneemiliste ning kultuuriliste muutuste tõttu kaob ikoonilisus (Channon,
van der Hulst 2017: 2). Nancy Frishberg (1975: 700) on kirjutanud, millised muutused teeb
läbi viibe, saades arbitraarseks. Need on järgmised:
1) kahe käe käekujud muutuvad samaks;
2) ühekäeviiped muutuvad kahekäeviibeteks;
3) viiped, mis moodustatakse näo ees, muutuvad ühekäeviibeteks ja liiguvad näo keskelt küljele;
4) viiped näost allpool muutuvad kahekäeviibeteks ja nende soorituskoht liigub küljelt keskele;
5) viibetest kaovad kehaliigutused ja miimika;
6) viiped samas tähenduslikus või grammatilises grupis ühtlustuvad.
Arbitraarseks muutunud viibe peab alluma ka süsteemi reeglitele. Viiplemissüsteemil on kaks
korrapärasust: sümmeetrilisus ja dominantsus. Kui viipe moodustamisel liiguvad mõlemad käed,
on ka käekuju sama. Kui käte asendid on erinevad, liigub üks käsi, samal ajal kui teine on
paigal. Reeglid ei pruugi rakenduda juhul, kui käed puudutavad üksteist. (Laiapea 2007: 43)
Eesti keele mõjul tekivad eesti viipekeelde konventsionaalsed fooni-, lekseem- ja sõrmendviiped. Fooniviiped tekivad artikulatsiooniharjutuste tulemusena. Näiteks viibe PÕHI
tuleneb harjutusest, mida kasutati h-hääliku moodustamiseks. Lekseemiviiped on inspireeritud
eesti keele sõnast, näiteks sõna kapten, mille järgi sai ka viipe apteek. Kui mõistel pole veel
viibet, kasutavad kurdid tihtipeale sõrmendamist eesti keele sõna järgi. Kui viibe hiljem
tekib, jääb sõrmendelement sisse. Näiteks viibe FIRMA, mida viibeldakse f-käekujuga.
(Paabo 2012: 44–45)
Uus viibe tekib olemasolevate viibete põhjal või luuakse täiesti uus viipevorm (Ibid: 42).
Victoria Nyst (2007: 91–92) on kirjeldanud viit eri võimalust, kuidas võib tekkida värviviibe:
1) mingit värvi objekti viipe üle kandmine värvile, näiteks orange ameerika viipekeeles;
2) osutamine kehaosale, mis on seda värvi;
3) suulise keele sõna suupilt;
4) sõrmendviibe ja
5) arbitraarne viibe.
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Näiteks viipekeeles kata kolok väljendatakse nelja põhivärvi järgmiselt:
1) must – osutus juustele;
2) valge – osutus hammastele;
3) punane – osutus huultele;
4) sinakasroheline – arbitraarne viibe, mis tuleb kaudselt hindu kombest, kus surutakse
värvitud riisi otsmikule. (Majid & Levinson 2011: 13)
Uusi viipeid tekib keelde pidevalt. Tihtipeale luuakse uus viibe ikoonilisuse põhjal. Ajaga
muutub see viibe arbitraarseks. Samas võidakse kohe luua arbitraarne viibe. Eesti keelele
tuginedes võidakse luua lekseem-, sõrmend- või fooniviibe.

1.4. Eesti viipekeele värvinimetuste uurimus
Eesti viipekeele kohta ei ole palju uurimusi tehtud, veel vähem semantilise välja katseid. Liina
Paales (2002) on uurinud isiku- ja kohanimetusi, Monika Trükmann (2006) aja väljendamist
ning Merilin Miljan (2003, 2001) numbreid ja omadusviipeid. Liivi Liiholm (Hollman 2010)
on uurinud eesti kurtide kogukonna värviviipevara ning oma uurimis-tulemused avalikustas
ta nii 2008. kui ka 2010. aastal. Neid tulemusi tutvustatakse peatükis lähemalt.
Värvinimetusi on uuritud umbes 50 aastat, alates sellest ajast, kui sõnastati põhivärvinimetuste
universaalid. Leiti, et keeltes on 2—11 põhivärvi. Põhivärvid on valge, must, punane,
roheline, kollane, sinine, pruun, lilla, roosa, oranž ja hall. (Berlin & Kay 1969) Pärast seda
on uuritud eri keelte värvisõnavarasid. Liiholmi uurimus viidi läbi 2005. aastal välimeetodiga ja see koosnes kolmest katsest: 1) loetelukatse, 2) värvinägemisvõime test ja
3) nimeandmiskatse. Katsed viidi läbi 50 kurdiga eri linnadest, kus on suuremad kurtide
kogukonna keskused. (Hollman 2008: 855)
Loetelukatse tulemusena leiti kõige sagedasemad viiped värvide kirjeldamisel, mis olid
järgmised: MUST, SININE, KOLLANE, PUNANE 1, ROHELINE, HALL, ROOSA/LILLA,
PRUUN ja VALGE 1. Keskmise positsiooni järgi olid põhilised värviviiped PUNANE 1,
SININE, VALGE 1 ja 2, ROHELINE, KOLLANE, MUST ja LILLA. Sageduse ja keskmise
positsiooni põhjal arvutati esilduvuse indeks, mille põhjal olid esilduvad viiped PUNANE 1,
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SININE, ROHELINE, KOLLANE, MUST, VALGE 1 ja 2, ROOSA/LILLA, HALL,
PRUUN, LILLA 1, ORANŽ 1 ja PRUUN/BEEŽ. (Hollman 2010: 68)
MUST, PUNANE 1, SININE, VALGE 1, PRUUN, HALL, KOLLANE, ROHELINE,
ORANŽ 1, ROOSA/LILLA, VALGE 2 ja LILLA 1 olid viiped, mis tõusid esile
nimeandmiskatse tulemustest. Nende hulgast eemaldati pikemad konstruktsioonid, nagu
ROHELINE HELE. (Ibid: 78)
Autor järeldas tulemuste põhjal, et eesti viipekeeles on üheksa põhivärvinimetust: MUST,
VALGE 1, PUNANE 1, KOLLANE, ROHELINE, SININE, HALL, PRUUN, ROOSA/LILLA.
Kuna ORANŽ 1 ja LILLA 1 on viiped, millele on ka teisi võrdväärseid viipesünonüüme,
siis neid põhivärvinimetuste hulka ei arvestatud. (Ibid: 130)
Töös kirjeldati ka, kust on tekkinud viipemärgid vastavalt Victoria Nysti kirjeldatud
süsteemile. Näiteks on viibe PRUUN tekkinud viipe KOHV kaudu. Kuna kohv on pruuni
värvi, on kantud sama viibe üle ka värvile. Samamoodi käitub VALGE 2, mis tähistab samuti
viibet PUHAS. PUNANE 2 aga viibeldakse osutusega huultele, mis viitab nende punasele
värvile. (Hollman 2008: 856–857)
Ülejäänud viiped võiks kategoriseerida Nysti järgi arbitraarsete viibete alla. Samas leidis
doktoritöö autor, et enamik neist on pigem motiveeritud, näiteks PUNANE 1 inspireeritud
põsepunast, VALGE 1 ja PRUUN/BEEŽ nahavärvist, ROHELINE viipest JÕULUD ja HALL
habemest (Hollman 2010: 124–127). Arbitraarsed viiped on ROOSA/LILLA ja LILLA 2,
kuna nende motiveeritust või tekkepõhjust autor kindlalt ei teadnud. (Hollman: 2008: 859)
Mõni viibe eesti viipekeelde on tekkinud eesti keele mõjul, täpsemalt sõrmendviipena. Sellised
on ORANŽ 1, BEEŽ ja LILLA 1, mis viibeldakse vastavalt nende eestikeelsete nimetuste
esimestele tähtedele. Sõrmendviiped on ka SININE ja KOLLANE, mis on vastavalt vene ja
prantsuse keelest motiveeritud. (Ibid: 858) Viibe MUST võib olla foonimärk ehk tekkinud
artikulatsiooniharjutuse tulemusel (Hollman 2010: 124).
Uurimus aitas paika panna, kui suur on eesti viipekeele värviviipevara ning millised on
põhivärviviiped. Selgus ka, et enamik üheksast eesti viipekeele värviviipest on motiveeritud
objektist, mis on teatud värvi, näiteks PUNANE, ROHELINE, PRUUN, HALL ja VALGE.
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2. MAITSE JA MAITSESÕNAVARA

2.1. Maitse bioloogilisest vaatenurgast
Inimene saab maailmast informatsiooni oma meelte kaudu. Arvatakse, et lõhna-, maitsmis- ja
kompimismeel on sekundaarsed, kuna nägemis- ja kuulmismeel on objektiivsemad (Majid jt
2018: 1) ja nende roll inimese elukvaliteedis on suurem (Mattes 2018: 56). Sarnane arvamus
esineb ka ühiskonnas üldiselt, kus peetakse kuulmis- ja nägemismeelt olulisemaks ning viimase
kaotust kõige raskemaks. Haistmis- ja maitsmismeel on keemilised meeled, (Winter 2016: 1)
mille ülesanne on teha kindlaks toidu ohutus ja meeldivus (Small & Prescott 2005). Samuti
osalevad mõlemad meeled seedimise ja keha energia tasakaalu protsessides (Mattes 2018: 56).
Järelikult on tegemist oluliste meeltega, kuna ka nende kaotus mõjutaks inimese elukvaliteeti.
Maitsmismeel erineb teistest meeltest selle poolest, et inimesel on vaja väga lähedast kokkupuudet objektiga, et maitselist informatsiooni töödelda (Ferguson 2011: 371). Kui inimene
maitseb toiduainet, tuvastavad retseptorid keelel eri maitsekategooriaid (Roper & Chaudhari
2017). Maitsepungasid on keelel kokku umbes 4000 ning need on varustatud retseptoritega,
mis tuvastavad maitseid, nagu magus, soolane, kibe ja hapu. Samas on magusa retseptoreid
rohkem keele eesosas, soolase retseptoreid külgedel jne. (Kohlmeier 2015: 4) Maitselise
informatsiooni töötlust mõjutavad ka teised meeled, näiteks toidu lõhn, välimus ja tekstuur
(Ferguson 2011: 372) ning teised modaalsused, nagu vürtsikus (Feher 2012: 433).
Lääne kultuurides räägitakse enamasti neljast põhimaitsest: magus, soolane, kibe ja hapu
(Gollin 2001: 7). Jaapanis aga lisatakse põhimaitsete hulka ka viies maitse – naatriumvesinikglutamaat, mida kutsutakse umamiks (Yamaguchi 1979). Igale maitsele vastavad teatud
keemilised elemendid ja ühendid. Näiteks maitseb naatriumkloriid soolaselt, sahhariin
magusalt, teobromiin kakaos kibedalt, orgaanilised happed hapult jne (Kohlmeier 2015: 8–10).
Keemilisel tasemel on maitse universaalne ja ühetaoline keemiline kogemus, mille saab
inimene toiduaine maitsmisel.
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Maitsete hulk ja kasutamissagedus varieerub eri kultuurides vastavalt rahvuslikule köögile
ja toiduainete kättesaadavusele. Inimestel on üldiselt ühised maitse-eelistused, samas
kultuuriliste mõjutuste tõttu on ka erisusi. (Ferguson 2011: 371) Maitse-eelistus tuleb koos
kogemuste ja õppimisega (White jt 2019: 2). Näiteks peavad enamik inimesi šokolaadi
meeldivaks toiduaineks ja selle magusat maitset positiivseks maitsekogemuseks. Samas on
hernesupp või mõni muu rahvuslik eesti toit meeldivam eestlase jaoks kui jaapanlase jaoks.
Maitsekogemus sõltub kontekstist. Maitsed võivad ka rännata üle piiride ning tänu sellele
oleme tuttavad uute toiduainetega, mida eelmised generatsioonid ei teadnud ega polnud
kogenud (Ferguson 2011: 383) Inimesed käivad võõrriikides teisi kööke proovimas ning osa
neist maitsekogemustest võetakse koju kaasa. See põhjustab kultuure looma uusi termineid
maitsete kirjeldamiseks.

2.2. Maitse keeles
Maitsekogemus on ühest küljest personaalne ja kultuuriline, mille tõttu soovivad inimesed
seda väljendada ja teistega jagada. Samas on maitsefenomen piisavalt ühetaoline, et teised
mõistavad kirjeldatut. Keele kaudu saame aimu, kuidas töötab taju ja milline on teise inimese
maitsekogemus (Majid & Levinson 2011: 7). Keel on justkui sild, mis on inimese enda
aistingu ja kultuuri loodud tajupildi vahel. Me tajume maitseid ja tekstuure oma bioloogilise
ehituse tõttu ning tänu keelele saame väljendada, mida tunneme ning vastu võtta kultuuri
loodud malle. (Ibid: 9)
Tajulisi fenomene ei ole alati kerge kirjeldada ning see suutlikkus võib keeltes varieeruda.
Nõrk kirjeldamatu kogemus on selline, mida ei ole võimalik kirjeldada ühes keeles, kuid on
võimalik teises. Tugev kirjeldamatu kogemus on aga seletamatu kõigis keeltes. (Majid &
Levinson 2014: 410) Fenomen on leksikaalselt kodeeritav siis, kui sellele on olemas vastav
leksikaalne vahend, millel on ainult üks kindel tähendus kirjeldamaks seda fenomeni (Ibid: 411).
Näiteks sõna soolane kirjeldab ainult maitseomadust, mitte samuti temperatuuri, värvi ega
midagi muud, samas kui hea võib väljendada eri omadusi.
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Tajusõnavara erineb kultuuriti. Mõnes kultuuris suudetakse detailselt kirjeldada kuulmismeele teel saadud informatsiooni, samas kui teises keeles pigem kompimismeele kaudu
saadud teavet (Majid jt 2018: 6) Kultuuride vahel esineb ka sarnasusi, näiteks on keeltes
tihtipeale lõhnasõnavara väike, kuigi ka siin on erandeid (Ibid: 1). Maitsesõnavara suurus
varieerub eri keeltes. Näiteks on lao keeles 12 maitsesõna (Enfield 2011), jaapani keeles 26
(Backhouse 1994) ja korea keeles 105 sõna maitse kirjeldamiseks (Park 1989: 350–353,
viidatud Rhee & Koo 2017: 39 kaudu). On uuritud ka ameerika ja briti viipekeelt ning kata
kolokki (viipekeel Balil) ja uurimuse tabelist selgub, et nendes keeltes on maitsesõnavara
madala kodifitseeritavuse määraga (Majid jt 2018: 4).
Maitse- ja lõhnasõnavara erinevad teistest meeltest selle poolest, et neis on rohkem
emotsioonilist komponenti (Winter 2016: 8). Põhjus on selles, et maitsmis- ja haistmismeel
on seotud aju osaga, mis tegeleb tunnete töötlusega (Phillips & Heining 2002) ning selle
tõttu töötleb aju kiiremini tajusõnu, mis on emotsioonilise komponendiga (Kousta, Vinson &
Vigliocco 2009), ettekujutatavad (Swaab, Baynes & Knight 2002) või meeldivad (Amsel,
Urbach & Kutas 2012). Lisaks on leitud, et haistmis- ja maitsmismeele sõnu kasutatakse tihti
kontekstides, mis ei ole seotud keemilise meelega, näiteks inglise keeles sweet disaster
(’magus katastroof’) või sweet sunshine (’magus päikesepaiste’). Sealhulgas sõna sweet, mis
tavaliselt esineb positiivse adjektiivina, ilmub nii negatiivsetes kui ka positiivsetes kontekstides.
(Winter 2016: 7—8)
Maitsesõnavara saab olla nii deskriptiivne kui ka hinnanguline. Deskriptiivsed sõnad on
näiteks magus, soolane, mage ning hinnangulised sõnad hea ja halb. (Johns 1996) Urmas
Sutropi uurimuse järgi kasutatakse eesti keeles peale deskriptiivsete sõnade ka hinnangulisi
sõnu, nagu hea, halb, meeldiv, maitsev, ebameeldiv, vastik jne (Sutrop 1998a: 451). Tajusõnavara võib ka jaotada abstraktseks (näiteks magus), objektiga seotuks (näiteks piprane) ja
hinnanguliseks (näiteks hea). Ameerika ja briti viipekeeles on peaaegu pool maitsesõnavarast
objektiga seotud, sellest väiksem osa abstraktne ja veel väiksem osa hinnanguline.
Viipekeeles kata kolok on peaaegu 75% maitsesõnavarast abstraktne. Sellised tulemused
saadi maitsekatses, kus keelejuhtidele anti viie põhimaitse lahust juua. (Majid jt 2018: 6–7)
Urmas Sutrop (1998a: 457) leidis oma uurimuses, et eesti keeles kasutatakse 4 põhimaitsesõna: magus, soolane, hapu ja kibe. Korea sõnavaras on veel 4 põhimaitsesõna, mida võib
eesti keelde tõlgitult nimetada järgmiselt: umami, pikantne, kalane ja maitsetu (Rhee & Koo
2017: 44). Umami maitse on seotud rasvaste ja kääritatud toitude ning pähklimaitsega.
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Pikantne on toit, mis paneb suu justkui põlema. Kalane maitse on seotud küll kalaga, kuid
samas ka keetmata ubadega. Ning maitsetu tähendab maitse puudumist. (Ibid: 45—46)
Keelevahendid võimaldavad ja piiravad maitse kirjeldamist, kuid mitte selle kogemist.
Esineb näiteid, kus sama keemilist maitset kirjeldatakse eri keeltes erinevalt. Näiteks jaapani
ja inglise keele võrdluses leiti, et naatriumvesinikglutamaati nimetasid inglise keele
kõnelejad soolaseks (kuigi kasutati ka teisi sõnu), samas kui jaapani keele kõnelejad kutsusid
seda maitset valdavalt umamiks. Samas inglise keele kõnelejad mainisid, et proovitud maitse
oli teistsugune soolane kui tavaliselt, mille tõttu võib oletada, et keelevahendid ei põhjusta
maitse tajumise erinevust (O’Mahony & Ishii 1986: 165—166). Esineb ka vastupidine
olukord, kus kirjeldatakse eri maitseid sama sõnaga. Mõnes keeles on soolase ja magusa
maitse jaoks sama termin, näiteks matšigenga ja tseltali keeles (Shepard 2004, Brett 1994).
Üks põhjus võib olla see, et toidu magusus ja soolasus on mõlemad positiivsed omadused
(Myers 1904). Samuti on leitud, et maitseid kibe ja hapu (Johns 1996: 165) või soolane ja
kibe (Dupire 1987, viidatud Osawa & Ellen 2014: 76 kaudu) võidakse tähistada sama sõnaga.
Ferguson (2011: 372) on öelnud, et maitsmismeele informatsiooni töötlust mõjutavad ka
teised meeled. See väljendub sõnavaras, kus üks sõna võib kuuluda mitmesse tajusõnavarasse.
Näiteks sõna ilus kirjeldab inimest nii visuaalselt kui ka tema häält (Dravnieks 1985). Lee
(1986) leidis oma uurimuses, et 22 korea keele maitsesõna on seotud nägemise, kuulmise
või kompimisega. Samas Rhee ja Koo (2017: 48) väidavad, et korea keeles on 61 maitsesõna,
mis sisaldavad kompimismeele komponenti, näiteks põletav, värskendav, libe, terav,
ebaselge jne.
Maitsesõnu moodustakse eri viisidel. Näiteks kirjeldatakse mõnda uut maitset olemasoleva
kogemuse või teadmise abil, võrreldakse mõne muu toidu või objektiga või kasutatakse
metafoore (Ferguson 2011: 379). Korea keeles on näiteks 31 maitsesõna, mis sisaldavad
objekti nimetust (Lee 1986). Ka Urmas Sutropi (1998a: 451) maitsesõnade uurimuse
tulemustes on objektiga seotud maitsesõnu, näiteks piprane, või metafoorse tähendusega
sõnu, nagu viha, mille tähendus on kandunud emotsioonilt ka maitsele.
Samuti on muutunud intensiivsust väljendavad sõnad omaette korea maitsesõnadeks, näiteks
tugev, nõrk, puhas jne (Rhee & Koo 2017: 49). Sarnaseid tulemusi näitab ka Urmas Sutropi
(1998a: 451) uurimus, kus vähemalt kaks inimest on toonud maitsesõnana välja mahe, tugev,
paras, neutraalne jne. Paljud (47) korea maitsesõnad on kahe maitse kombinatsioon, näiteks
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magushapu, maguskibe, hapukibe, pikantnesoolane jne (Rhee & Koo 2017: 47). Eesti keeles
on kasutusel põhiliselt magushapu, aga ka hapukasmagus (Sutrop 1998a: 451)
Korea maitsesõnad on onomatopoeetilise iseloomuga. Näiteks sõnad, milles on k-aspirant
häälikud, tähistavad maitse kiiret levimist keelel. Samas kui g-häälikuga maitsesõnad
tähistavad aeglast levikut. (Rhee & Koo 2017: 50). Sõna asakasakha tähistab juurvilja
krõmpsumist, mis on samuti onomatopoeetiline nähtus. Kuna a-häälik korea keeles on
positiivse tähendusega, siis on ka krõmpsumise fenomen positiivne kogemus. (Ibid: 54) Eesti
viipekeel on oma olemuselt ikooniline ning uurimuse käigus on näha, kas ka selle maitseviipevara on ikooniline.

2.3. Eesti maitsenimetuste uurimus
Eestis on maitsesõnavara uurinud Urmas Sutrop (1998a) ning 2019. aastal viidi läbi maitsenimetuste uuring Tallinna Ülikooli projekti raames. Kui esimese uuringu eesmärk oli paika
panna põhimaitsesõnad (Ibid), siis teise uuringuga taheti näha, kas need on ajaga muutunud
(Uusküla 2019). Kuna üks magistritöö eesmärk on võrrelda eesti keele ja eesti viipekeele
maitsenimetusi, siis tutvustatakse mõlemat uurimust siin peatükis.
Urmas Sutropi uurimuse valim koosnes 80 inimesest, kelle emakeel või üks emakeeltest oli
eesti keel. Katsed viidi läbi Tallinnas ja Tartus. Katse koosnes kahest osast: loetelukatsest,
kus küsiti keelejuhtidelt, milliseid maitsenimetusi nad teavad, ja antonüümide leidmise
ülesandest, kus pidid keelejuhid leidma oma loetelukatses mainitud nimetustele antonüümid.
Põhimaitsenimetuste leidmise jaoks arvutati nimetuste sagedus ja keskmine positsioon.
(Sutrop 1998a: 448–449)
Katsete tulemusena koguti 183 erinevat maitsenimetust (Ibid: 450). Sutrop leidis, et sageduse
järgi vastaks põhimaitsesõnadele magus, soolane, hapu, kibe ja mõru, sest vähemalt pool
valimist mainis neid. Keskmise positsiooni järgi oleksid magus, soolane, hapu, hea, maitsev,
halb ja kibe põhimaitsesõnad, sest neid mainiti pooltel kordadel keskmiselt mainitud sõnade
arvust. Antonüümide leidmise ülesandes nimetati vähemalt pooltel kordadel järgmisi
maitseid: magus, soolane ja mage (Ibid: 453).
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Sutropi meetodi järgi olid põhimaitsenimetused need, mis ületasid rohkem kui ühe künnise
(Ibid: 454). Nendeks sõnadeks olid magus, soolane, kibe ja hapu, mis katavad ka keemilised
maitsed (Ibid: 457). Lisaks seletas Urmas Sutrop ka põhimaitsesõnade etümoloogiat. Nimelt
on magus tulnud sõnast mage, soolane tähistab soola, hapu on tekkinud verbist ning kibe on
saanud oma uue tähenduse hiljuti, sest mõru ja hapu tähistavad suuresti sama maitset.
(Ibid: 458)
2019. aastal viidi Tallinna Ülikoolis läbi projekt “Värvid, maitsed, lõhnad – mis keelel, see
meelel ja vastupidi!?”, mis uuris eesti keele maitsenimetusi. Katsed tehti 78 inimesega ning
nendega viidi läbi loetelukatse, pildikatse ja maitsmiskatse. Alguses küsiti keelejuhtidelt eri
maitsesõnu, mida nad teadsid. Edasi näidati neile seitsme valitud toiduaine pilti ning
viimasena lasti neil samu asju ka maitsta ning kirjeldada nende maitset. Eesmärk oli
võrrelda, kas toiduaine maitsmisel ja nägemisel kirjeldatakse seda erinevalt. (Uusküla 2019)
Uurimus kinnitas osaliselt Urmas Sutropi uurimuse tulemusi, sest kõige rohkem nimetati
nelja põhimaitsesõna: magus, soolane, hapu ja kibe. Samas on 20 aasta jooksul toimunud ka
muutusi, sest esile on kerkinud sõnad, nagu umami, vürtsikas ja piprane. Samuti kinnitas
uurimus, et maitsekogemuse loomisel osalevad ka teised meeled, sest nimetati “...tekstuurisõnu
(vesine, õhuline), temperatuurisõnu (soe, jahe), erinevaid hinnanguid (meeldiv, rõve),
auditiivseid omadussõnu (krõmpsuv, plaksuv), lõhnasõnu (lõhnatu, aromaatne), teatud
objektiga seotud sõnu (maapähklimaitse, mesimagus), metafoorseid väljendeid (viib keele
alla) ja emotsioonisõnu (meeliülendav)”. (Ibid)
Huvitava fenomenina tõi paljude stiimulite maitsmine kaasa ka mälestusi. Seda esines
rohkem stiimulite puhul, mis on levinud eesti kultuuris, nagu leib ja porgand (Ibid). Stiimuli
maitsmine või selle vaatamine pildi pealt pani keelejuhte toiduainet erinevalt kirjeldama.
Kui keelejuht maitses stiimulit, suutis ta toiduainet rohkem kirjeldada ehk pakkus välja
rohkem maitsesõnu. (Ibid)
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3. KATSE KORRALDUS

3.1. Keelejuhtide kirjeldus
Katsed plaaniti viia läbi põhilistes eesti kurtide keskustes, et saada täielik pilt eesti viipekeele
maitsenimetustest. Liivi Liiholmi (Hollman 2010: 58) eesti viipekeele värvinimetuste
doktoritööst võeti üle valimi elukohtade osakaal ning otsustati, et katse viiakse läbi
8 inimesega Tallinnast, 5 inimesega Pärnust ja 5 inimesega Tartust. Plaan aga täielikult ei
jõustunud, kuna katsed viidi läbi pandeemia aastal ning seetõttu oli Eestis reisimine
raskendatud. Kuna mõni katse oli juba läbi viidud silmast silma, siis ei muudetud katse vormi
digitaalseks, et keelejuhtidel ei oleks ebaühtlased tingimused. Keelejuhid leiti põhiliselt
kahel viisil. Kasutati isiklikke kontakte ja lepiti kokku kohtumise aeg või võeti ühendust
kurtide organisatsioonidega, mindi nende kogunemistele ning valiti suvaliselt isikud, kes
olid nõus katses osalema.
Elukoha järgi on 10 katses osalenud keelejuhti Harjumaalt, 6 Tartumaalt, 3 Pärnumaalt ja 1
Järvamaalt. 8 keelejuhti on sündinud Tallinnas, ülejäänud inimesed on pärit Eesti teistest
piirkondadest. Katses osales 20 inimest: 7 meest ja 13 naist. Valimi keskmine vanus on 40.
Kuulmislanguse määra küsimusele vastas 7 keelejuhti, et neil on raske kuulmislangus, 5
keelejuhti vastas, et neil on sügav kuulmislangus, ning 3 inimest ei teadnud oma kuulmislanguse taset. 5 inimest defineeris end kurdina.
Kuna kurtide kogukonna keelekasutust mõjutab suuresti see, mis koolis nad on käinud, siis
jälgiti, et ka eri koolide lõpetajad oleksid kaasatud. Ainult Tartu Hiie Koolis käis 3 inimest,
Tallinna Heleni Koolis 5 inimest ja Porkuni Koolis 8 inimest. 3 keelejuhti käisid nii Hiie kui
ka Heleni Koolis. Ning üks keelejuht õppis Porkuni ja Heleni Koolis. 9 keelejuhti hakkasid
eesti viipekeelt õppima kurtide koolis või lasteaias ja 10 keelejuhti hakkasid õppima eesti
viipekeelt juba enne lasteaeda. Üks keelejuht aga mainis, et õppis alles täiskasvanuna keelt,
sest varem teadis vaid viibeldud eesti keelt, mis on eesti keele vorm. 9 keelejuhti vastasid, et
on pärit segaperekonnast või on praegu sellise perekonna liige, kus on nii kurte kui ka
kuuljaid või vaegkuuljaid. 5 keelejuhti on kuuljate perekonnast ning 6 kurtide perekonnast.
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Joonis 1. Keelejuhtide jaotus koolide vahel.

3.2. Andmete kogumine

Andmete kogumisega taheti leida vastused kolmele uurimisküsimusele.
1. Millised on üldiselt eesti viipekeele maitsenimetused?
2. Millised on eesti viipekeele põhimaitsenimetused?
3. Millised erinevused ja sarnasused esinevad eesti viipekeele maitsenimetuste ja 1998. aastal
Urmas Sutropi uuritud eesti keele maitsenimetuste vahel?
Magistritöös kasutati andmete kogumiseks loetelukatset ja antonüümide leidmise ülesannet.
Sama meetodit on kasutanud Urmas Sutrop (1998a) eesti keele maitsesõnade uurimuses.
Meetod valiti põhjusel, et magistritöö käsitleb sama valdkonda ning eesti keele ja eesti
viipekeele uurimuse tulemused on paremini võrreldavad, kui on kasutatud sama meetodit.
Keelejuhtidele ei mainitud uurimistöö teemat, et nende vastuseid mitte mõjutada. Katsed
viidi läbi eesti viipekeeles ja tulemused filmiti. Katsed toimused vaikses ruumis: tihtipeale
kontoriruumis või kurtide organisatsiooni ruumides. Katseid ei viidud läbi kohviku ega toidu
lähedal, et lõhnad ega visuaal ei mõjutaks keelejuhti oma vastustes. Kõik keelejuhid täitsid
nõusoleku lehe, mis tõlgiti vajadusel eesti viipekeelde. Esimesena paluti keelejuhtidel vastata
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taustküsimustikule, millega uuriti keelejuhi vanust, sugu, sünni- ja elukohta, haridusteed,
õpitud ametit, praegust töökohta, enda ja pere kuulmislanguse taset, eesti viipekeele
õppimise aega ja võõrkeelte oskust.
Loetelukatsega uuritakse semantilist mälu ja kaardistatakse, milline informatsioon on inimesel
ajus teatud kategooria kohta. Viies läbi katsed teatud kultuuri keelejuhtidega, on võimalik
saada aru, millised on valdavad keeleelemendid selle kultuuri semantilistes kategooriates.
Katse käigus öeldakse keelejuhile kategooria üldnimetus ning palutakse öelda võimalikult
palju sellesse kategooriasse kuuluvaid liikmeid. Loetelukatse puhul on märgata tendentsi, et
loetelu alguses mainitakse prototüüpseid liikmeid, edasi liigutakse seostuvate elementide
juurde, siis sõnamoodustiste ja kultuurispetsiifiliste elementide juurde, kuni lõpuks jõutakse
kategooria piirideni. (Uusküla 2018: 683–686) Magistritöö loetelukatse läbiviimisel toodi
kõigepealt näide värvikategooriast illusteerimaks, et küsitakse kategooria üldnimetust ning
selle liikmeid. Edasi viibeldi maitsekategooria üldnimetus ja paluti viibelda kategooria
liikmeid. Loetelukatse kitsaskohaks võib pidada üldmõiste puudumist (Ibid: 684). Magistritöö
uurimuse puhul oli üldnimetus kategoorial olemas – maitse –, kuid üldnimetuse viibe
meenutab ka paari kategooria liikme viibet oma liigutuse ja asukoha poolest. Seetõttu tehti
katse läbiviimisel kindlaks, et viipe juurde artikuleeriti selgelt, et tegu on MAITSE viipega.
Antonüümide leidmise ülesandes paluti keelejuhte oma loetelukatses mainitud viibetele
pakkuda antonüüme. Selle katse tulemustest ei saada ülevaade ainult aktiivsest sõnavarast,
mida inimene ise spontaanselt kasutab (Mägi 2006: 125), vaid ka aktiveeritud sõnavarast, mida
inimene kasutab teatud stiimuliga seoses (Sutrop 1998: 450). Ülesande selgitamisel toodi
näiteid antonüümidest, nagu must ja valge, kiire ja aeglane, vana ja noor.

3.2. Andmete analüüs

Andmed pandi kirja Exceli tabelisse ja viiped glossiti ning transkribeeriti. Transkribeerimisel
järgiti Monika Trükmanni, Regina Toomi ja Liivi Liiholmi (Hollmani) artiklis „Eesti
viipekeele transkriptsioonist” (2006) kirjeldatud süsteemi. Viiped pandi kirja suurtähtkirjas
ja maitsesünonüümid tähistati numbritega, näiteks esimesena esinenud sünonüüm sai
numbri 1, järgmine sünonüüm numbri 2 jne.
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Andmeanalüüsis järgiti Urmas Sutropi artikli eeskuju ehk loetelukatse tulemuste põhjal
arvutati viibete sagedus, keskmine positsioon ning esiletuleku indeks valemi põhjal:
E=(S/N)[(X-kP)/(X-1)] (Sutrop 1998a: 449). Antonüümide leidmise ülesande tulemuste
põhjal arvutati viibete sagedus ning siis kahe katse koondsagedused. Edasi leiti eesti
viipekeele põhimaitseviiped ja moodustati antonüümide võrgu graafik, kuhu pandi kirja
maitseviiped ning ühendati nooltega nende põhilised antonüümid (Ibid).
Põhimaitseviiped määrati loetelukatses viibete sageduse ja keskmise positsiooni järgi ning
antonüümide leidmise ülesandes viibete sageduse põhjal. Põhimaitsetenimetuste hulka
kandideerisid viiped, mida mainisid loetelukatses ja antonüümide leidmise ülesandes vähemalt
pool keelejuhtidest ehk 10 inimest. Samuti ületavad ühe lävendi viiped, mille keskmine
positsioon on väiksem kui pool keskmiselt loetelukatses nimetatud viibete arvust. Sutropi
sõnul on tegu põhinimetusega, kui see on ületanud rohkem kui ühe künnise. (Ibid: 451–454)
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4. UURIMUSE TULEMUSED

4.1. Loetelukatse tulemused

Maitsenimetuste uurimuse loetelukatses nimetati kokku 128 viibet, millest erinevaid viipeid
on 44. Kõige rohkem nimetati loetelus 11 viibet, kõige vähem 4 viibet ja keskmiselt nimetas
üks inimene 6,4 viibet. Seitsmendast sõnast alates mainiti pigem ühendeid, nagu
VÄGA-VÜRTSIKAS ja POOL-MAGUS. Selliseid nimetusi on kokku 7. Võib järeldada, et
eesti viipekeele maitseviipevara komplekssusaste ei ole kõrge. Samuti esineb loetelu lõpus
maitse kategooria piiripealseid nimetusi, nagu VANA, KÜLM, MÕNUS ja JÄLK, mille
tähendus ei piirdu vaid maitsekogemuse kirjeldamisega. Samas esineb mõnel juhul loetelu
lõpus ka sage viibe, näiteks MAGUS, SOOLANE 1 ja MAITSEV 1. Loetelu eesotsas on
maitse kategooria tüüpilised elemendid, nagu MAGUS ja HAPU. Tabelis 1 on välja toodud
viiped, mida nimetati vähemalt 2 korda, sest väiksema sagedusega nimetusi peetakse
juhuslikuks. Iga viipe puhul on kirjas selle sagedus, keskmine positsioon, esiletuleku indeks
ning iga parameetri järk nimekirjas.
Viibe

Sageduse
järk

Sagedus

Keskmise Keskmine Esiletuleku
positsiooni positsioon
indeksi
järk
järk

MAGUS

1.

20

1.

2,10

1.

0,80

HAPU

2.

16

2.

2,25

2.

0,61

SOOLANE 1

3.

14

4.

3,86

4.

0,33

KIBE 1

4.

12

3.

3,25

3.

0,35

VÜRTSIKAS 1

5.

10

5.

3,90

5.

0,23

MAITSEV 1

6.

5

11.

6,60

13.

-0,01

MÕRU 1

7.

4

6.

4,00

6.

0,09

VÜRTSIKAS 2

8.

3

6.

4,00

7.

0,07

23

Esiletuleku
indeks

VASTIK

8.

3

7.

4,67

8.

0,05

MAGE 2

8.

3

8.

5,00

9.

0,04

SOOLANE 2

9.

2

10.

6,00

12.

0,01

MAITSETU 2

9.

2

9.

5,50

11.

0,02

MAITSETU 3

9.

2

8.

5,00

10.

0,03

VANA 1

9.

2

12.

8,00

14.

-0,03

Tabel 1. Loetelukatses nimetatud viiped.
Kõige sagedasemad viiped on MAGUS, HAPU, SOOLANE 1, KIBE 1 ja VÜRTSIKAS 1,
pärast mida iga viipe sagedus langeb poole võrra. Keskmise positsiooni poolest tõusevad
esile MAGUS ja HAPU, mida mainiti keskmiselt teise nimetusena. Sageduse ja keskmise
positsiooni põhjal arvutati esiletuleku indeks, mis näitab prevalentsemaid viipeid loetelukatses,
milleks on MAGUS, HAPU, SOOLANE 1, KIBE 1 ja VÜRTSIKAS 1, pärast mida väheneb
iga viipe indeksi väärtus rohkem kui poole võrra.
HAPU ja MAGUS on kaks viibet, mis vaatamata parameetrile säilitavad oma järgu tabeli
eesotsas. SOOLANE 1 ja KIBE 1 järgud loetelukatse nimekirjas vahetuvad vastavalt
parameetrile, kuid esiletuleku indeks siiski näitab, et KIBE 1 on prevalentsem. MAITSEV 1
ja MÕRU 1 on samuti sagedased viiped, mida nimetasid vastavalt 1/4 ja 1/5 keelejuhtidest,
kuid keskmise positsiooni järgi on MAITSEV 1 nimekirja lõpus järguga 11 ning esineb
kuuenda või seitsmenda viipena. VÜRTSIKAS 2, VASTIK ja MAGE 2 on kõik sama
sagedusega ning samuti ei erine viiped drastiliselt keskmise positsiooni poolest. Viibete
SOOLANE 2, MAITSETU 2, MAITSETU 3 ja VANA 1 sagedus on väike, kuid VANA 1
esineb keskmiselt kaheksanda ehk viimase viipena, samas kui SOOLANE 2, MAITSETU 2
ja MAITSETU 3 viienda-kuuenda viipena.
Tabelist on näha, et maitse vürtsikas väljendamiseks on kaks viibet: VÜRTSIKAS 1 ja
VÜRTSIKAS 2. Esimese sünonüümi sagedus on suurem, kuid keskmise positsiooni poolest
on viiped võrdsed. Oluline tähelepanek on see, et VÜRTSIKAS 2, MÕRU 1 ja PIPRANE 4
on kõik viibeldud samamoodi. Ainus element, mis neid eristab, on suupilt. Sarnane näide on
MÕRU 4, PIPRANE 5 ja VÜRTSIKAS 1, mis on peaaegu identsed. Sünonüüme on ka teistel
nimetatud maitsetel, näiteks soolane, kibe, maitsev, mõru, mage, vana ja maitsetu. Iga maitse

24

puhul tuleb aga esile üks viibe, mis on prevalentsem kui teised. Järgmises tabelis on toodud
välja ainult maitsed ehk viipesünonüümid on kokku liidetud.
Maitse

Sageduse Sagedus Keskmise
järk
positsiooni
järk

Keskmine Esiletuleku
positsioon
indeksi
järk

Esiletuleku
indeks

magus

1.

20

1.

2,10

1.

0,80

soolane

2.

16

7.

4,13

4.

0,34

hapu

2.

16

2.

2,25

2.

0,61

kibe

3.

13

3.

3,23

3.

0,38

vürtsikas

3.

13

6.

3,92

5.

0,30

mõru

4.

7

5.

3,57

6.

0,18

maitsev

5.

6

11.

6,67

10.

-0,02

maitsetu

6.

5

9.

5,00

8.

0,06

piprane

6.

5

4.

3,40

7.

0,14

mage

6.

5

10.

5,20

8.

0,06

vastik

7.

3

8.

4,67

9.

0,05

vana

8.

2

13.

8,00

12.

-0,03

terav

8.

2

1.

2,00

8.

0,08

Tabel 2. Loetelukatses nimetatud maitsed.
Tabelist selgub, et sageduse järgi kerkivad esile samad maitsed: magus, soolane, hapu, kibe
ja vürtsikas. Keskmise positsiooni poolest on samuti loetelu eesotsas maitsed magus ja hapu,
mis esinevad keskmiselt teise sõnana. Esiletuleku indeksi kohaselt on prevalentsemad
maitsed magus, hapu, kibe, soolane, vürtsikas, mõru ja piprane, pärast mida maitsete indeksi
väärtus väheneb rohkem kui poole võrra.
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Viibetel MAGUS ja HAPU ei ole sünonüüme, mistõttu on need nimetused tabeli eesotsas.
Ka viibe VASTIK on ainus vaste selle omadussõnale, mille tõttu maitse ja viipe mõlema
sagedus ning keskmine positsioon jäävad samaks. Maitsete kibe, mage ja maitsev statistilised
numbrid samuti oluliselt ei muutu, sest KIBE 2, MAITSEV 2, MAGE 1 ja MAGE 3 esinevad
kõik vaid korra.
Soolane maitse esineb sagedasti, kuid selle keskmise positsiooni väärtus on 4,13. Põhjus
seisneb selles, et viipe SOOLANE 2 tulemusena sagedus suureneb, kuid samuti ka keskmise
positsiooni väärtus, sest sünonüümi nimetati pigem loetelu lõpus ning samade inimeste poolt,
kes juba eelnevalt mainisid viibet SOOLANE 1. Vürtsika maitse sagedus samuti suureneb
kahe sünonüümi liitmisel ning keskmine positsioon jääb samaks, sest enamasti nimetasid
keelejuhid vaid ühe vürtsika maitsega seotud viipe.
Teises tabelis tulevad esile maitsed mõru ja piprane, mille viiped esimeses tabelis ei ole
suurte sagedustega, sest nende maitsete markeerimiseks on palju viipesünonüüme. Maitsel
mõru on neli eri viibet. Kokku mainiti maitset 7 korda, millest MÕRU 1 sagedus on 4 ja
teiste sünonüümide sagedus 1. Maitset piprane viibeldakse aga 5 eri viipega, mida kõiki
mainiti loetelukatses vaid korra ning maitse esineb keskmiselt kolmanda nimetusena loetelus.

4.2. Antonüümide leidmise ülesande tulemused
Antonüümide leidmise ülesandes mainiti kokku 122 viibet, millest erinevaid viipeid on 38.
Antonüümi ei leitud 6 nimetusele – 2 korda viipele HAPU. Üks inimene nimetas keskmiselt
6,1 viibet. Tabelisse ei ole kantud juhuslikke viipeid, mida nimetati vaid kord.
Järk

Viibe

Sagedus

1.

MAGUS

39

2.

SOOLANE 1

12

3.

MAITSEV 1

8

4.

MAITSETU 1, HAPU

6

26

5.

KIBE 1

5

6.

VASTIK, NORMAALNE, MAGE 2, LAHJA, MAITSEV 2

3

7.

VÜRTSIKAS 1, MITTE-VÜRTSIKAS 2, VÄGA-SOOLANE

2

Tabel 3. Antonüümide leidmise ülesandes nimetatud viiped.
Viipe antonüümiks pakuti tavaliselt teist maitseviibet. Viiel korral kasutati ka eitust, nagu
MITTE-VÜRTSIKAS 2 või EBA-NORMAALNE. Antonüümi leidmise ülesande tulemustes
ei täheldata viibete komplekssusastme olulist suurenemist. Kokku on 11 sellist näidet, kus
kasutati ühendeid, nagu VÄGA-SOOLANE. Ülesande tulemustest selgub, et MAGUS on
sagedaseim antonüüm. Kuna viipel pole sünonüüme, siis on selle sagedus veelgi suurem.
Nimekirja järgmise nimetuse sagedus on üle kolme korra väiksem. Võrreldes loetelukatse
tulemustega on näha, et esile tulevad uued viiped, nagu MAITSETU 1, NORMAALNE,
MAITSEV 2 ja LAHJA, mis on pigem hinnangulised maitsenimetused või maitse puudumist
väljendavad nimetused. Viiped VÜRTSIKAS 1 ja MÕRU 1 ei ole nii sagedased antonüümi
leidmise ülesandes, kui olid loetelukatses. Järgmises tabelis on kokku liidetud viipesünonüümid ehk tulemused on esitatud maitsete järgi.
Järk

Maitse

Sagedus

1.

magus

39

2.

soolane

12

3.

maitsev

11

4.

maitsetu

8

5.

kibe, hapu

6

6.

mage

4

7.

vastik, vürtsikas, mittevürtsikas, lahja, normaalne

3

8.

väga soolane

2

Tabel 4. Antonüümide leidmise ülesandes nimetatud maitsed.

27

Maitsetel magus, hapu, soolane, vastik, normaalne ja lahja on vaid üks viipekeelne vaste,
mistõttu ei ole nende sagedused teises tabelis muutunud. Nimetuste maitsetu, mage ja kibe
teised viipesünonüümid ei ole väga sagedased, mille tõttu nende maitsete sagedus eriti ei
tõuse. Nimetust maitsev väljendatakse viibetega MAITSEV 1 ja MAITSEV 2, mille tõttu
nimetuse sagedus teises tabelis suureneb.
Järgmises tabelis on välja toodud viiped, nende sagedasemad vastandid, antonüümide
sagedused ja antonüümsuse indeksid, mis on saadud, jagades läbi sagedused kõige rohkem
mainitud antonüümi sagedusega (10). Nimeliselt on välja toodud antonüümipaarid, mida
nimetati rohkem kui üks kord.
Põhisõna

Antonüüm

Sagedus

MAGUS

Antonüümsuse indeks

20
SOOLANE 1

8

0,8

HAPU

5

0,5

KIBE 1

4

0,4

+3

3

HAPU

16
MAGUS

10

1,0

-

2

0,2

+4

4

SOOLANE 1

14
MAGUS

8

+6

6

KIBE 1

0,8

12
MAGUS

7

0,7

MAITSETU 1

2

0,2

+3

3

VÜRTSIKAS 1

10
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MITTE-VÜRTSIKAS 2

2

0,2

MAGUS

2

0,2

+6

6

MÕRU 1

4
MAGUS

3

+1

1

MAITSEV 1

0,3

5
VASTIK

3

+2

2

VASTIK

0,3

3
MAITSEV 1

2

+1

1

0,2

Tabel 5. Antonüümipaarid eesti viipekeeles.
Kõige tugevam seos on viibete HAPU ja MAGUS vahel. HAPU vastand on MAGUS
antonüümsuse indeksiga 1. Vastupidine seos on poole võrra nõrgem ehk 0,5, mistõttu seos
nende viibete vahel ei ole sümmeetriline. Seevastu on sümmeetriliselt tugev side viibete
SOOLANE 1 ja MAGUS vahel, kus mõlemat pidi on antonüümsuse indeks 0,8. Lisaks on
tugev seos ka MAGUS ja KIBE 1 vahel: seos KIBE 1 → MAGUS on indeksiga 0,7 ja
vastupidine seos indeksiga 0,4.
Kõige suurem üksmeel valitses viibete MÕRU 1 ja VASTIK antonüümide nimetamisel, kus
pakuti mõlemale vaid 2 antonüümi, millest 1 tõuseb selgemalt esile. Samas on mõlemad
antonüümid üsna väikse sagedusega. Sarnane näide on MAITSEV 1, mille 3 pakutud
antonüümist sai VASTIK kõige rohkem nimetamisi. Ka viipe HAPU puhul võib märgata
keelejuhtide üksmeelt. Viipele pakuti küll 5 eri antonüümi, aga vaid üht nimetati rohkem kui
1 kord. Viipel SOOLANE 1 on 7 antonüümi, aga vaid ühe nimetuse sagedus on suurem kui 1.
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Viipe VÜRTSIKAS 1 puhul esineb kõige rohkem eriarvamusi. Viipele pakuti kokku 8 eri
antonüümi, millest 2 on suurema sagedusega kui 1. KIBE 1 antonüümiks pakuti 5 eri viibet,
millest 2 nimetati rohkem kui korra. Viipe MAGUS antonüümiks kandideerib 6 eri viibet,
millest 3 antonüümi nimetati rohkem kui 3 korda. Selle põhjal võib järeldada, et viipel
MAGUS ongi mitu antonüümi.
Antonüümipaarid on kantud järgmisele joonisele, kus on välja toodud vaid seosed, mille
indeks on vähemalt 0,2. Jooniselt näeb, et viibe MAGUS on eesti viipekeele maitsenimetuste
süsteemi keskne element, kuna sellega on seotud 5 eri nimetust. Kahesuunalised antonüümipaarid on viibetel MAGUS, SOOLANE 1, KIBE 1 ja HAPU. Urmas Sutropi (1998a: 455)
sõnul ei kuulu näiteks sõnad meeldiv ja ebameeldiv eesti keele maitsesüsteemi, kuna need
nimetused ei ole seotud teiste maitsesõnadega. Jooniselt on näha, et viipepaar VASTIK ja
MAITSEV 1 on samuti eraldiseisvad nimetused. Seetõttu võib väita, et need viiped ei kuulu
eesti viipekeele maitsenimetuste süsteemi.

MITTE-VÜRTSIKAS 2

VÜRTSIKAS 1

0,2

MAITSETU 1
0,2

0,2
0,4

KIBE 1

0,8
SOOLANE 1

MAGUS
0,7

0,8
0,5

1,0

0,3
MÕRU 1

HAPU
0,3
VASTIK

MAITSEV 1
0,2

Joonis 2. Antonüümipaarid eesti viipekeele maitsenimetuste süsteemis.
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Järgmisel joonisel on välja toodud loetelukatse ja antonüümide leidmise ülesande koondtulemused. Joonisel on kajastatud viiped, mille miinimum koondsagedus on 4.

Joonis 3. Loetelukatse ja antonüümide leidmise ülesande koondtulemused.
Selgelt joonistub välja, kui sagedasti nimetati viibet MAGUS, eriti antonüümide leidmise
ülesandes. Selle viipe koondsagedus on rohkem kui kaks korda suurem järgmise viipe
koondsagedusest. Samuti sagedased viiped on SOOLANE 1, HAPU, KIBE 1, MAITSEV 1
ja VÜRTSIKAS 1, mida kõiki mainiti vähemalt 10 korda loetelukatse ja antonüümide
leidmise ülesande peale kokku. Tabeli lõpus on ka mõne viipe sünonüüm, näiteks MAGE 2,
MAITSEV 2 ja VÜRTSIKAS 2. Kuigi mõnel maitsel võib olla tähistamiseks rohkem viipeid
kui üks, joonistub siiski välja viibe, mida kasutatakse rohkem kui teisi sünonüüme, näiteks
SOOLANE 1, KIBE 1, VÜRTSIKAS 1 ja MÕRU 1.
Mõni viibe on keelejuhtidel nii aktiivses kui ka aktiveeritud sõnavaras. Näiteks viiped
SOOLANE 1, MAGE 2, VASTIK ja MAITSEV 1 esinevad üsna võrdselt nii loetelukatses
kui ka antonüümide leidmise ülesandes. MAGUS, HAPU ja KIBE 1 esinevad rohkem katse
ühes pooles kui teises. Samas on nende sagedused nii loetelukatses kui ka antonüümide
leidmise ülesandes piisavalt suured, et ei saa väita, et need nimetused kas aktiivses või
aktiveeritud sõnavaras üldse puuduksid. Esineb ka viipeid, mida spontaanselt loetelukatses
eriti ei nimetud, vaid mis tulevad esile pigem antonüümide leidmise ülesandes, kus tuli
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maitsenimetusi analüüsida ja viipeid mälust otsida. Sellised viiped on näiteks MAITSEV 2
ja MAITSETU 1. Mõlemad on kontseptilt hinnangulised nimetused. Viiped MÕRU 1,
VÜRTSIKAS 1 ja VÜRTSIKAS 2 esinevad rohkem loetelukatse tulemustes. Ei saa aga
järeldada, et need nimetused aktiveeritud sõnavaras ei esineks, kuid arvatavasti keelejuhid
ei leidnud, et need nimetused sobiksid antonüümiks.
Uurimuse tulemuste hulgas esineb ka vähesagedasi nimetusi, mis ei ole seotud spetsiifiliselt
maitse kontseptiga, näiteks temperatuuriviiped (KUUM, KÜLM, SOE), üldised omadussõnad
(JÄLK, IMELIK, TAVALINE, NORMAALNE), objektiga seotud viiped (SUHKRUNE)
ning ajaga seotud viiped (VANA 1, VANA 2, VÄRSKE).

4.3. Viibete kirjeldus
Loetelukatse ja antonüümide leidmise ülesandega koguti viipeid, mis kuuluvad eesti
viipekeele maitsenimetuste süsteemi ja moodustavad maitseviipevara. Viibete kirjeldamisel
on kasutatud transkriptsioonisüsteemi, mille kohandasid eesti viipekeele jaoks Trükmann
Toom ja Hollman (2006). Samuti on lisatud pildid, mis illustreerivad viibete sooritamist.
MAGUS on ainus viibe, mida vastava maitse tähistamiseks kasutatakse. Selle viipe käekuju
on transkriptsioonisüsteemi järgi .B, soorituskoht rinnapiirkonnas ning liigutus ringikujuline.
Viibe HAPU sooritatakse suu juures, liigutades nimetissõrm (käekuju – J) suu juurest
neutraalruumi. VASTIK viibeldakse rinnapiirkonnas, puudutades käega (käekuju – 5) rinda
ning siis liigutades käsi ette suunaga üles. Kõigi viibete puhul on suupildiks selle
omadussõna eestikeelne vaste.
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Pilt 1 ja 2. Viibe MAGUS.

Pilt 3 ja 4. Viibe HAPU.

Pilt 5, 6 ja 7. Viibe VASTIK.
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Soolasel maitsel on kaks eesti viipekeelset vastet: SOOLANE 1 ja SOOLANE 2. Esimene
viibe sooritatakse suu juures, liigutades käsi lõua alla, nii et käekuju 5 muutub käekujuks 5:.
Teine viibe on sarnane viibetega LIIV ja JAHU. Arvatavasti on tekkinud viibe sarnasuse
põhjal, et sool on teraline aine, nagu jahu ja liiv. Samuti imiteerib viibe soola raputamist
toidule. Viibe sooritatakse neutraalruumis, hõõrudes pöialt vastu sõrmi (käekuju – D).

Pilt 8 ja 9. Viibe SOOLANE 1.

Pilt 10 ja 11. Viibe SOOLANE 2.
Maitse kibe vasteks eesti viipekeeles on kolm eri sünonüümi. Prevalentne viibe on KIBE 1,
mida viibeldakse samamoodi nagu HAPU: liigutades nimetissõrm (käekuju – J) suu juurest
neutraalruumi. KIBE 2 viipe puhul liigub nimetissõrm (käekuju – J:) nina juurest ringikujuliselt
alla ja vasakule. KIBE 3 on eesti keelest ülevõetud nimetus ehk sõrmendatud.
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Pilt 12 ja 13. Viibe KIBE 1.

Pilt 14 ja 15. Viibe KIBE 2.
Maitsel vürtsikas on kaks eesti viipekeelset nimetust. Prevalentne viibe VÜRTSIKAS 1
viibeldakse nina all, liigutades kätt (käekuju – Bb) paremalt vasakule või rannet ülevalt alla,
imiteerides liigutust, mida tehakse vürtsikat toitu süües. VÜRTSIKAS 2 viipe puhul liigub
käsi (käekuju – 5:) ringikujuliselt suu ees.

Pilt 16 ja 17. Viibe VÜRTSIKAS 1.
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Pilt 18 ja 19. Viibe VÜRTSIKAS 2.
Mõiste maitsev tähistamiseks kasutatakse kaht viibet. MAITSEV 1 viiplemist alustatakse
rinnapiirkonnas, liigutades kätt paremale. Viipe käekuju muutub .B-kujust positsiooni A..
Sünonüüm MAITSEV 2 viibeldakse suu kõrval, liigutades nimetissõrme (käekuju – J:) alla.
Viipe sooritus meenutab niinimetatud piimavuntsi pühkimise liigutust või viitab sellele, et
suu jookseb vett.

Pilt 20 ja 21. Viibe MAITSEV 1.
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Pilt 22 ja 23. Viibe MAITSEV 2.
Mõru maitse tähistamiseks kasutati 4 eri viibet. MÕRU 1 viibeldakse samamoodi nagu
VÜRTSIKAS 2: käsi (käekuju – 5:) liigub ringikujuliselt suu ees. MÕRU 2 sõrmendatakse
eesti keele sõna järgi. MÕRU 3 viibeldakse nagu HAPU ja KIBE, liigutades nimetissõrm
(käekuju – J) suu juurest neutraalruumi. MÕRU 4 viibeldakse nagu VÜRTSIKAS 1: käsi
(käekuju – Bb) liigub suu juures paremalt vasakule või randmest ülevalt alla.

Pilt 24 ja 25. Viibe MÕRU 1.
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Pilt 26 ja 27. Viibe MÕRU 3.

Pilt 28 ja 29. Viibe MÕRU 4.
Maitse puudumist ehk maitsetust väljendatakse 3 eri viipega. Iga sünonüümi puhul algab
viibe osutusega huultele. MAITSETU 1 puhul lisatakse viibe 0 (käekuju O sooritatakse
neutraalruumis). Viipele MAITSETU 2 lisatakse viibe MITTE-MIDAGI, mis sooritatakse
neutraalruumis, liigutades käed (käekuju – B) alla ja üksteisest eemale. Viibet MAITSETU 3
täiendatakse miimikaga ehk matsutatakse suud, kulm kortsus.
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Pilt 30 ja 31. Viibe MAITSETU 1.

Pilt 32, 33 ja 34. Viibe MAITSETU 2.

Pilt 35. Viibe MAITSETU 3.
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Magedust väljendatakse kolmel viisil. Viibe MAGE 1 sooritatakse neutraalruumis käekujuga 5
nii, et käed pööravad randmest ringikujuliselt üles. Sama viibet kasutatakse sõna värske
väljendamiseks, kuid ilmselget seost nende viibete vahel ei tundu olevat. MAGE 2 viibeldakse
nagu HAPU ja KIBE 1: nimetissõrm (käekuju – J) liigutatakse suu juurest neutraalruumi.
MAGE 3 aga sõrmendati ehk tegemist on eesti keele laenuga.

Pilt 36 ja 37. Viibe MAGE 1.

Pilt 38 ja 39. Viibe MAGE 2.
Piprast maitset väljendati 6 korral 5 eri moodi. PIPRANE 1 on ikooniline viibe, mille puhul
imiteeritakse pipratopsi raputamist ehk S-käekuju liigub neutraalruumis üles ja alla.
PIPRANE 2 viibeldakse nimetissõrmega (käekuju – J:) nina juurest ringikujuliselt alla.
PIPRANE 3 viibe algab osutusega huultele ning edasi sooritatakse viibe neutraalruumis,
hõõrudes pöialt vastu teisi sõrmi. Sarnast viibet kasutatakse SOOLANE 2, JAHU ja LIIV
puhul. PIPRANE 4 viibeldakse samamoodi nagu MÕRU 1 ehk kätt (käekuju – 5:)
liigutatakse suu ees ringikujuliselt. PIPRANE 5 viibeldakse nagu VÜRTSIKAS 1 ehk kätt
(käekuju – Bb) liigutatakse nina all edasi ja tagasi või randmest üles-alla.
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Pilt 40 ja 41. Viibe PIPRANE 1.

Pilt 42 ja 43. Viibe PIPRANE 2.

Pilt 44, 45 ja 46. Viibe PIPRANE 3.
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Pilt 47 ja 48. Viibe PIPRANE 4.

Pilt 49 ja 50. Viibe PIPRANE 5.
Nagu peatükist selgub, on eesti viipekeeles maitsete väljendamiseks palju sünonüüme.
Samamoodi esineb eri maitseid, mida tähistatakse sama viipega. Selliseid viipeid on võimalik
üksteisest eristada afiksi, näoilme või suupildi järgi. Näiteks on viiped HAPU ja KIBE 1
soorituskoha, käekuju ja liigutuse poolest samad – ainus erinevus on suupilt. Sama viibe
tähistab ka mõistet mage, mida eristab samuti suupilt, kuid ka kulm kortsus miimika.
MAITSETU 1 ja 2 on sarnased viiped ehk sisaldavad osutust huultele, kuid neid eristab
afiks, milleks on viibe MITTE-MIDAGI või 0.
Uuriti ka, kas uurimuses nimetatud viiped on samad, mis on Eesti Keele Instituudi eesti
viipekeele sõnastikus. MAGUS, HAPU, SOOLANE 1, KIBE 1, VASTIK, NORMAALNE,
LAHJA ja MAITSEV 2 on samad viiped, mis on ka sõnastikus. Viiped MAITSEV 1 ja
MAGE 2 on sõnastikus olemas, kuid väikeste erinevustega. MAITSEV 1 soorituskoht on
teine ning sellele eelneb prefiks ehk osutus huultele. MAGE 2 viipele on sõnastiku variandis
lisatud afiks. Viibet MAITSETU 1 sõnastikus ei ole.
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Pilt 51 ja 52. Viipe MAGE sõnastiku vaste.

Pilt 53, 54 ja 55. Viipe MAITSEV sõnastiku vaste.
Sõnastikus leiab viipe VÜRTSIKAS 1 aga sõna piparmünt vastena. Sarnasus võib tekkida
maitse intensiivsuse põhjal. Sisestades sõnastikku sõna vürtsikas leiab viipe, mida magistritöö
raames kutsutakse VÜRTSIKAS 2 / MÕRU 1 / PIPRANE 4. Sõnastikus on sõna mõru all
kaks viibet: MÕRU 1 / VÜRTSIKAS 2 / PIPRANE 4 ja PIPRANE 2 / KIBE 2. Jääb mulje,
et eesti viipekeeles ei ole maitsed vürtsikas, mõru, kibe ja piprane väga hästi eristatud ja
esinevad tihtipeale üksteise sünonüümidena samade viibetega.
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Pilt 56 ja 57. Viipe VÜRTSIKAS sõnastiku vaste.

Pilt 58 ja 59. Viipe MÕRU sõnastiku vaste.
Enamik maitseviibetest on ruumimetafoorist motiveeritud. Sellised on viiped, mille soorituskoht on suu juures, nagu HAPU, SOOLANE 1, KIBE 1, VÜRTSIKAS 1, VÜRTSIKAS 2,
MÕRU 1, MÕRU 3, MÕRU 4, MAITSETU 1, MAITSEV 2, PIPRANE 2, PIPRANE 4,
PIPRANE 5, MAGE 2, MAITSETU 1, MAITSETU 2 ja MAITSETU 3. Ikoonilised on ka
hinnangulised viiped, nagu MAITSEV 1 ja VASTIK, mis on sooritatud rinnapiirkonnas, kus
asuvad teisedki tunnetega seotud viiped, nagu ARMASTAMA ja MEELDIMA. Samuti on
ikoonilised viiped SOOLANE 2, PIPRANE 1 ja PIPRANE 3, mis imiteerivad soola ning
pipra raputamist. MAGUS ja VANA on aga abstraktsed viiped, sest pole otseselt suu ega
maitsega seotud ning nende soorituskoht on hoopis rinna- või põsepiirkonnas.
Eesti keele maitsesõnad saab jagada abstraktseks, objektiga seotuks ja hinnanguliseks.
Näiteks on abstraktsed sõnad magus ja hapu, objektiga seotud soolane ja piprane ning
hinnangulised hea ja halb. Ei ole kindel, kas sarnane jaotus kehtib viipekeelte puhul. Objektiga
seotust võib märgata viipe SOOLANE 2 puhul, mis viibeldakse peaaegu samamoodi nagu
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viibe SOOL. Hinnangulised viiped on MAITSEV 1 ja VASTIK, kuna need väljendavad
arvamust maitse kohta, mitte maitset ennast. Abstraktne viibe võib olla MAGUS. Ülejäänud
viiped ei tundu nendesse kategooriatesse sobivat.
Regina Paabo (2012: 44) on kirjutanud, et viimase kahekümne aasta jooksul on sõrmendviibete
osakaal suurenenud suulise keele tähtsuse tõusmisega. Maitseviipevaras sellist fenomeni ei
tundu olevat, mis võib tähendada, et uusi viipeid viimasel ajal lisandunud ei ole. Esines
üksikuid kordi, kus maitset sõrmendati eesti keele järgi, näiteks MÕRU 2, KIBE 3 ja
MAGE 3. Tulemustest selgub, et eesti viipekeeles ei ole ka viipeid uutele maitsetele, näiteks
umami, mis on eesti keeles hiljuti kasutusele võetud. Nimetust tšilline mainis vaid üks
keelejuht, kes sõrmendas selle inglise keele kirjapildi järgi.

4.4. Põhimaitsenimetuste määramine
Magistritöös kasutatakse põhimaitsenimetuste määramisel Urmas Sutropi (1998a) meetodit.
Eesti keele maitsenimetuste uurimuses leiti põhimaitsesõnad kolme sõltumatu parameetri
põhjal: nimetuse sagedus loetelukatses, nimetuse keskmine positsioon loetelukatses ja
nimetuse sagedus antonüümide leidmise ülesandes (Ibid). Põhimaitsenimetustena käsitleti
vaid neid nimetusi, mis ületasid vähemalt kaks künnist (Ibid: 454).
Urmas Sutropi uurimuse esimene künnis oli nimetuse sagedus loetelukatses. Künnise
ületasid nimetused, mida mainis vähemalt 50% keelejuhtidest. (Ibid: 451) Magistritöö raames
on selle künnise väärtus 10. Tähendab, et põhimaitseviibete kandidaadid on järgmised viiped:
MAGUS (20), HAPU (16), SOOLANE 1 (14), KIBE 1 (12), VÜRTSIKAS 1 (10).
Teine parameeter on nimetuse keskmine positsioon loetelukatses. See arv peab olema
väiksem kui pool keskmiselt nimetatud sõnade arvust, mis on 3,2. Selle künnise ületavad
MAGUS (2,1) ja HAPU (2,25). Napilt jääb välja viibe KIBE 1, mille keskmine positsioon
loetelukatses on 3,25.
Kolmas parameeter on nimetuse sagedus antonüümide leidmise ülesandes, kus nimetuse
sagedus peab olema pool keelejuhtide arvust, mis on 10. Viiped, mis ületavad selle künnise,
on MAGUS (39) ja SOOLANE 1 (12).
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Sutropi (Ibid: 454) uurimuses on põhimaitsenimetused need, mis ületavad rohkem kui ühe
künnise. Sellised maitseviiped eesti viipekeeles on MAGUS, HAPU ja SOOLANE 1. Napilt
jääb põhimaitseviibete kategooriast välja viibe KIBE 1, mis ületab ühe künnise ning teise
ületamisest jääb vähe puudu. Sellisel juhul tuleb abiks esiletuleku indeksi parameeter.
Urmas Sutrop (Ibid) uurimuses vaadeldi, millised võiksid põhimaitsenimetused olla
esiletuleku indeksi järgi, kuigi seda parameetrit põhimaitsenimetuste määramisel ei kasutatud,
sest see ei ole sõltumatu parameeter. Põhimaitseviiped võiks esiletuleku indeksi järgi olla
MAGUS (0,8) ja HAPU (0,61), sest pärast seda langeb indeks järsult. Sellest tulenevalt
viibet KIBE 1 (esiletuleku indeks – 0,35) praegu põhimaitseviibete hulka ei arvestata.
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5. TULEMUSTE VÕRDLUS EESTI KEELE
MAITSENIMETUSTEGA

Maitse semantilise välja uurimuse põhjal on võimalik määrata maitsesõnavara ja -viipevara
suurus ja piirid. Eesti keeles pakuti loetelukatse ja antonüümide leidmise ülesande peale
kokku 183 eri maitsenimetust (Sutrop 1998a: 450) ning eesti viipekeeles 61 eri nimetust.
Nimetuste arvu poolest on eesti keele maitseviipevara suurem, kuid meeles peab pidama, et
vastavas uurimuses osales 4 korda rohkem keelejuhte, mille tõttu võidi rohkem mainida ka
kategooria ebatavalisi ja juhuslikke liikmeid.
Mõlema keele maitsekategoorias esineb sarnaseid prototüüpseid elemente, nagu
magus / MAGUS, soolane / SOOLANE 1, kibe / KIBE 1, mõru / MÕRU 1,
vürtsikas / VÜRTSIKAS 1 jne. Eesti viipekeeles ja eesti keeles on samad põhimaitsenimetused: magus / MAGUS, soolane / SOOLANE 1 ja hapu / HAPU. Eesti keeles lisandub
nimetus kibe (Ibid: 457), mida (KIBE 1) eesti viipekeeles nimetati sagedasti, kuid mis ei
ületanud kaht põhimaitsenimetuse künnist.
Peale prototüüpsete nimetuste on mõlemas keeles ka kategooria piiripealseid nimetusi, mis
ei ole spetsiifiliselt vaid maitse kontseptiga seotud, näiteks temperatuurisõnu ja -viipeid (soe,
KÜLM), üldiseid omadussõnu ja -viipeid (JÄLK, ebameeldiv) ning objektiga seotud nimetusi
(SUHKRUNE, maapähklimaitse) (Sutrop 1998, Uusküla 2019). Võrreldes Tallinna Ülikooli
uurimusega (Uusküla 2019) ei ole eesti viipekeeles tekstuurinimetusi (vesine), lõhnanimetusi
(aromaatne) ega auditiivseid nimetusi (krõmpsuv). Eesti keeles aga mainiti vähem ajaga
seotud viipeid, nagu VANA 1 ja VÄRSKE.
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5.1. Loetelukatse tulemuste võrdlus

Eesti keele maitsenimetuste loetelukatses nimetati kokku 664 nimetust (Sutrop 1998a: 450)
ja eesti viipekeele maitsenimetusi on 128. Neist erinevaid nimetusi on eesti keeles 116
(Ibid: 450) ja eesti viipekeeles 44. Emakeelne eesti keele rääkija mainis keskmiselt
8,3 nimetust (Ibid: 450), samas kui eesti viipekeeles nimetas keelejuht keskmiselt 6,4 viibet.
Eestikeelne keelejuht mainis keskmiselt 1,9 nimetust rohkem eesti viipekeelsest keelejuhist.
See näitab, et loetelukatses pakuti eestikeelseid maitsenimetusi rohkem, mis võib viidata
suuremale maitsesõnavarale eesti keeles. Tabelis on välja toodud kõik maitsenimetused,
mida mainiti eesti keeles või eesti viipekeeles vähemalt 2 korda. Eesti keele maitsesõnade
sagedusi on vähendatud 4 korda, et tulemused oleksid võrreldavad.
Eesti keele Eesti keele
maitsesõna
maitsesõna
sagedus

Eesti keele
maitsesõna
keskmine
positsioon

Eesti viipekeele
maitseviibe

Eesti
viipekeele
maitseviipe
sagedus

Eesti
viipekeele
maitseviipe
keskmine
positsioon

magus

19

2,30

MAGUS

20

2,1

soolane

17,75

3,63

SOOLANE 1
SOOLANE 2

14
2

3,86
6

hapu

15,75

3,73

HAPU

16

2,25

kibe

13,5

4,06

KIBE 1
+1

12
1

3,25
-

mõru

10,5

4,55

MÕRU 1
+3

4
3

4
-

mage

6

7,38

MAGE 2
+2

3
2

5
-

terav

5,75

4,83

+2

2

-

lääge

5,5

7,55

-

-

-

mahe

4,5

5,94

-

-

-

hea

4

3,75

-

-

-
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halb

5

3,88

-

-

-

meeldiv

3,5

5,86

-

-

-

vürtsikas

3

5,67

VÜRTSIKAS 1
VÜRTSIKAS 2

10
3

3,9
4

magushapu

2,75

8,00

-

-

-

piprane

2,25

6,33

+5

5

-

vastik

2

6,88

VASTIK

3

4,67

imal

2

16,5

-

-

-

+1

1,33

-

MAITSEV 1
+1

5
1

6,6
-

+1

1,75

-

MAITSETU 2
MAITSETU 3

2
2

5,5
5

vana

-

-

VANA 1

2

8

Tabel 6. Eesti keele ja eesti viipekeele loetelukatse tulemuste võrdlus. Eesti keele andmed
(vähendatud 4 korda) on võetud Urmas Sutropi uurimusest (Ibid: 451)
Mõlemas keeles on maitse magus prevalentne ehk maitset nimetati sageduselt kõige rohkem
ning nimetus esineb loetelus keskmiselt teisena. Nimetuse soolane / SOOLANE 1 keskmine
positsioon on mõlemas keeles sarnane. Eesti viipekeeles mainiti maitset 1,75 võrra vähem
ja selle prevalentsemat sünonüümi 3,75 võrra vähem. Maitse mõru esineb eesti viipekeeles
sageduselt 3,5 võrra vähem ning MÕRU 1 (vastava maitse põhiliselt esinev viibe), 6,5 võrra
vähem. Keskmine positsioon erineb vaid 0,55 võrra.
Maitse hapu esineb peaaegu võrdse sagedusega mõlema uurimuse tulemustes: peaaegu
16 korda 20st. Eesti viipekeeles aga mainiti nimetust loetelus eespool – ühe sõna võrra enne
kui eesti keele loetelus. Samuti esineb maitse kibe mõlemas keeles sarnase sagedusega, kuid
eesti viipekeeles esineb viibe KIBE 1 pigem kolmanda sõnana, eesti keeles sõna kibe aga
neljandana. Omadussõna vastik erineb keeltes keskmise positsiooni poolest. Eesti viipekeeles
esineb nimetus neljanda-viiendana, eesti keeles aga kuuenda-seitsmendana.
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Üks erinevus kahe keele vahel seisneb maitses vürtsikas. Eesti keeles nimetati maitset
3 korda 20st, samas kui eesti viipekeeles mainiti maitset kokku 13 korda, liites kokku
kaks sünonüümi. Eesti viipekeeles esineb nimetus pigem neljanda nimetusena ning eesti
keeles viienda-kuuenda sõnana. Samas tuleb arvestada, et eesti keele uurimus tehti
aastal 1998, kui välismaised maitsed ei olnud Eestis nii levinud. Samale järeldusele tuldi
2019. aasta Tallinna Ülikooli maitsenimetuste uurimuses (Uusküla 2019), kus leiti, et sõna
vürtsikas on muutunud eesti keeles prevalentsemaks, kui see oli 1998. aastal.
Maitsetust väljendatakse kahe nimetusega: maitsetu / MAITSETU 2 / MAITSETU 3 ja
mage / MAGE 2. Nimetuse mage / MAGE 2 sagedus on mõlemas keeles sarnane. Samas
esineb nimetus eesti viipekeeles keskmiselt viienda sõnana, eesti keeles aga umbes
seitsmenda sõnana. Maitsetust väljendav nimetus esineb vaid eesti viipekeeles. Eesti keeles
esineb sõna küll, kuid vähem kui neli korda 80 inimesi kohta, sest Urmas Sutropi (1998a)
tabelis seda nimeliselt välja ei ole toodud.
Tulemuste hulgas on ka nimetusi, mida mainiti vaid ühes keeles rohkem kui kaks korda.
Ainult eesti keeles nimetati sõnu, nagu lääge, mahe, hea, halb, meeldiv, magushapu ja imal.
Nimetust TERAV / terav mainiti mõlemas keeles, aga eesti viipekeeles vaid ühe korra, mida
peetakse juhuslikuks. Maitset piprane mainiti eesti viipekeeles kaks korda rohkem kui eesti
keeles, aga kuna keeles ei ole kinnistunud ükski kindel viibe, siis kasutatakse selle maitse
märkimiseks palju eri viipeid. Ainult eesti viipekeeles mainiti viipeid, nagu MAITSETU 1,
MAITSETU 2 ja VANA 1. Omadust maitsev / MAITSEV 1 mainiti mõlemas keeles, aga eesti
keeles vähem kui kaks korda, mille tõttu on tegemist juhusliku nimetusega selles võrdluses.

5.2. Antonüümide leidmise ülesande tulemuste võrdlus
Edasi võrreldakse peatükis eesti keele ja eesti viipekeele antonüümide leidmise ülesande
tulemusi. Eesti keeles mainiti kokku 124 erinevat nimetust (Sutrop 1998a: 450), samas kui
eesti viipekeeles 38 erinevat nimetust. Esineb ka nimetusi, millele ei leitud antonüümi, näiteks
maitse hapu. Eesti keeles ei leitud hapule antonüümi 2,75 korda (Ibid: 454) ja eesti viipekeeles
2 korda. Tabelis on välja toodud kõik maitsenimetused, mida on eesti keeles või eesti viipekeeles
vähemalt 2 korda mainitud. Eesti keele maitsesõnade sagedusi on vähendatud 4 korda.
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Eesti keele
maitsesõna

Eesti keele
maitsesõna sagedus

Eesti viipekeele
maitseviibe

Eesti viipekeele
maitseviipe sagedus

magus

32,75

MAGUS

39

soolane

15,5

SOOLANE 1

12

mage

12

MAGE 2
+1

3
1

hapu

7,5

HAPU

6

mahe

6,5

MAHE

1

mõru

6

-

-

hea

5,25

-

-

meeldiv

4,75

-

-

maitsetu

4,25

MAITSETU 1
+2

6
2

halb

4

-

-

lääge

3,75

-

-

kibe

3,25

KIBE 1
+1

5
-

terav

2,75

-

-

ebameeldiv

2,75

-

-

värske

2,75

+1

1

+1

0,75

MAITSEV 1
MAITSEV 2

8
3

-

-

LAHJA

3

-

-

NORMAALNE

3

Tabel 7. Eesti keele ja eesti viipekeele antonüümide leidmise ülesande tulemuste võrdlus.
Eesti keele andmed (vähendatud 4 korda) on võetud Urmas Sutropi uurimusest (1998: 452)
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Mõlemas keeles on prevalentne nimetus magus / MAGUS: eesti viipekeeles on selle sagedus
6,25 võrra suurem kui eesti keeles. Mõlemas keeles mainiti nimetust rohkem kui on
keelejuhtide arv, mis tähendab, et üks inimene nimetas magusat mitu korda. Samuti kasutati
mõlemas keeles nimetust soolane / SOOLANE 1 sageduselt teisena. Maitseid hapu ja kibe
mainiti mõlema uurimuse antonüümide leidmise ülesandes sarnase sagedusega.
Maitse vähesust või puudumist tähistatakse nelja nimetusega: mage / MAGE 2,
maitsetu / MAITSETU 1, mahe ja LAHJA. Eesti keeles kasutatakse pigem nimetust mage,
mida mainiti 9 võrra rohkem kui MAGE 2. Mõlemas keeles kasutatakse nimetust maitsetu,
mida nimetati eesti viipekeeles 3,75 võrra rohkem. Maitset mahe kasutatakse pigem eesti
keeles ja maitset lahja ainult eesti viipekeeles.
Mõnda nimetust mainiti antonüümide leidmise ülesandes vaid ühes keeles rohkem kui
kaks korda. Ainult eesti keeles mainiti nimetusi, nagu mõru, hea, meeldiv, halb, lääge, terav
ja ebameeldiv. Värske / VÄRSKE on nimetus, mida eesti viipekeeles küll mainiti, aga mitte
üle ühe korra. Ainult eesti viipekeeles mainiti viipeid, nagu LAHJA ja NORMAALNE.
Sõna maitsev küll mainiti eesti keeles, aga vähem kui kaks korda. Kui eesti keeles kasutati
positiivse hinnangulise nimetusena meeldiv või hea, siis eesti viipekeeles kasutati viipeid
MAITSEV 1 ja MAITSEV 2.
Järgmisena on välja toodud antonüümipaarid mõlemas keeles. Tabelis on kirjas elemendid,
mille indeks on vähemalt 0,2.
Eesti keele
maitsesõnade
antonüümipaar

Eesti keele
maitsesõnade
antonüümsuse
indeks

Eesti viipekeele
maitseviibete
antonüümipaar

Eesti
viipekeele
maitseviibete
antonüümsuse
indeks

soolane → magus

1,0

SOOLANE 1 → MAGUS

0,8

hapu → magus

0,89

HAPU → MAGUS

1,0

magus → soolane

0,84

MAGUS → SOOLANE 1

0,8

mage → soolane

0,48

-

-

soolane → mage

0,45

-

-

magus → hapu

0,43

MAGUS → HAPU

0,5

52

kibe → 0

0,43

-

-

mõru → magus

0,41

MÕRU 1 → MAGUS

0,3

kibe → magus

0,36

KIBE 1 → MAGUS

0,7

hea → halb

0,36

-

-

halb → hea

0,36

-

-

magus → mõru

0,32

-

-

hapu → 0

0,25

-

-

meeldiv → ebameeldiv

0,23

-

-

mõru → 0

0,20

-

-

lääge → 0

0,20

-

-

-

-

MAGUS → KIBE 1

0,4

-

-

MAITSEV 1 → VASTIK

0,3

-

-

VASTIK → MAITSEV 1

0,2

-

-

VÜRTSIKAS 1 → MAGUS

0,2

-

-

VÜRTSIKAS 1 →
MITTE-VÜRTSIKAS 2

0,2

-

-

KIBE 1 → MAITSETU 1

0,2

Tabel 8. Eesti keele ja eesti viipekeele maitsenimetuste antonüümipaaride võrdlus. Eesti
keele andmed võetud Urmas Sutropi uurimusest (1998: 455)
Eesti keele ja eesti viipekeele maitsesüsteemi kolm esimest antonüümipaari on
soolane → magus, hapu → magus, magus → soolane. Iga seose üks liige on maitse magus.
Põhjus võib seisneda selles, et magus / MAGUS oli antonüümide leidmise ülesandes valdav
vastandsõna ja -viibe sagedusega 32,75 ja 39. Kõik kolm seost hõlmavad nii eesti keele kui
ka eesti viipekeele põhimaitsenimetusi.
Mõlemas keeles kasutatakse sarnaselt magus → hapu ja mõru → magus antonüümipaare.
Kibe → magus seost kasutatakse eesti viipekeeles kaks korda rohkem kui eesti keeles. Eesti
keeles läbiviidud antonüümide leidmise ülesandes esines kordi, kus ei leitud vastandit
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kibedale, vaid üksikud korrad pakuti sõna magus. Eesti viipekeeles pakuti KIBE 1 vastandiks
peale MAGUSA ka viibet MAITSETU 1.
Kui eesti keeles kasutatakse pigem hinnangulisi seoseid, nagu hea → halb, halb → hea ja
meeldiv → ebameeldiv, siis eesti viipekeeles kasutatakse selle asemel MAITSEV 1 → VASTIK
ja VASTIK → MAITSEV 1 seoseid. Eesti keeles palju kasutatud seoseid mage → soolane
ja soolane → mage ei kasutata eesti viipekeeles. Ülejäänud seosed ei esinenud mõlemas keeles.
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KOKKUVÕTE

Magistritöö eesmärk oli kaardistada eesti viipekeele maitseviipevara, mille jaoks pandi paika
järgmised uurimisküsimused:
1. Millised on üldiselt eesti viipekeele maitsenimetused?
2. Millised on eesti viipekeele põhimaitsenimetused?
3. Millised erinevused ja sarnasused esinevad eesti viipekeele maitsenimetuste ja 1998. aastal
Urmas Sutropi uuritud eesti keele maitsenimetuste vahel?
Katsed viidi läbi 20 eri vanuses kurtide kogukonna liikmega Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
Keelejuhid osalesid loetelukatses ja antonüümide leidmise ülesandes. Uurimuse eesmärk oli
kaardistada eesti viipekeele maitseviipevara ning määratleda põhimaitsenimetused. Andmeanalüüsi jaoks leiti maitseviibete sagedus, keskmine positsioon, esiletuleku indeks ning
nende antonüümide sagedus. Põhimaitseviibete määramisel ei kasutatud ainsana esiletuleku
indeksi parameetrit.
Loetelukatse alusel on sagedaimad eesti viipekeele maitseviiped järgmised: MAGUS,
HAPU, SOOLANE 1, KIBE 1 ja VÜRTSIKAS 1. Keskmise positsiooni poolest on loetelu
eesotsas viiped MAGUS ja HAPU, mis esinevad loetelus keskmiselt teise viipena.
Antonüümide leidmise ülesandes tõusis esile viibe MAGUS, mille sagedus on enam kui
kolm korda suurem viipe SOOLANE 1 sagedusest. Kõige tugevama seosega antonüümipaarid
on järgmised: HAPU → MAGUS, SOOLANE 1 → MAGUS, MAGUS → SOOLANE 1 ja
KIBE 1 → MAGUS.
Uurimuse tulemusena leiti, et eesti viipekeele põhimaitsenimetused on MAGUS, HAPU ja
SOOLANE 1. Neid kolme viibet nimetati loetelukatses üle 10 korra. Keskmine positsioon
on viibetel MAGUS ja HAPU väiksem kui pool keskmiselt loetelukatses nimetatud viibete
arvust, milleks on 3,2. Antonüümide leidmise ülesandes nimetati MAGUS ja SOOLANE 1
viipeid 10 või rohkem kordi ehk pool keelejuhtide arvust. Kõik kolm põhimaitseviibet
ületasid vähemalt kaks künnist.
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Maitseviiped tunduvad olevat ruumimetafoorist motiveeritud. Enamus viibete soorituskoht
on suu juures, näiteks HAPU, SOOLANE 1, VÜRTSIKAS 1 jm. Hinnangulised nimetused,
nagu MAITSEV 1 ja VASTIK viibeldakse rinna juures, kus asuvad ka teised emotsioonidega
seotud viiped, mistõttu võib pidada ka neid viipeid ruumimetafoorist motiveerituks. Samas
on ka nimetusi, mille puhul motiveeritud seost ei tundu olevat ning mis liigitatakse pigem
abstraktseks, näiteks MAGUS ja VANA.
Magistritöös võrreldi eesti viipekeele uurimuse tulemusi Urmas Sutropi (1998a) eesti keele
maitsenimetuste uurimuse tulemustega. Mõlemas keeles on prevalentne maitse magus.
Samuti on suurte sageduste ja väikeste keskmiste positsioonidega maitsed soolane, hapu ja
kibe. Erinevuseks on maitse vürtsikas, mida mainiti eesti viipekeeles 10 võrra rohkem kui
eesti keeles. Samas tuleb arvestada, et eesti keele maitsenimetuste uuring viidi läbi 20 aastat
tagasi, kui eksootilisi maitseid oli Eestis vähem.
Mõlemas keeles kasutati antonüümina enim magusat maitset ning veidi väiksema sagedusega
ka soolast, haput ja kibedat. Eesti keeles mainiti ka palju ka maitseid mage, mõru ja hea,
mida eesti viipekeeles nimetati oluliselt vähem. Eesti viipekeeles aga kasutati rohkem viipeid
MAITSEV 1 ja MAITSETU 1. Tugeva seosega antonüümipaarid on mõlemas keeles sarnased,
näiteks soolane → magus, hapu → magus ja magus → soolane. Eesti keeles kasutatakse
antonüümidena ka sõnu hea → halb ja halb → hea, samas kui eesti viipekeeles kasutatakse
pigem antonüümipaari MAITSEV 1 → VASTIK ja VASTIK → MAITSEV 1.
Magistritöös kaardistati maitseviipevara ja määrati eesti viipekeele põhimaitsenimetused,
mis on panus eesti viipekeele lingvistika uuringutesse. Uurimus on vajalik selleks, et mõista
eesti viipekeele süsteemi ning sellega seoses ka kurtide kultuuri. Tulevikus võiks uurida ka
lõhnasõnavara, et saada suurem pilt eesti viipekeele meeleviipevarast.
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SUMMARY

TASTE TERMS IN ESTONIAN SIGN LANGUAGE

The purpose of gustation is to verify that the food is safe to eat (Small & Prescott 2005). The
tongue identifies chemical tastes, like sweet, salty, bitter and sour (Kohlmeier 2015: 4). But
taste is not universally described in the same way across cultures. Urmas Sutrop (1998a: 457)
has researched the taste vocabulary of the Estonian language and found that there are four
basic taste terms which are sweet, salty, sour and bitter. In Estonian Sign Language taste has
not been researched before.
Sign languages are natural languages that are created and evolve in Deaf communities
(Hollman 2006: 38) Signers use their hands, head, face and body to produce the language
(Laiapea 2007: 36). In Estonian Sign Language the phoneme groups are handshape, position,
gesture and the direction of the palm (Trükmann, Toom, Hollman 2006: 286). Signs are
created by using the phonemes simultaneously. In the current thesis the signs that are used
to describe taste are researched.
The aim of the Master’s thesis was to map out the vocabulary used to describe taste and to
define the basic taste signs used in Estonian Sign Language as well as compare the results to
the Estonian language. For that, three research questions were established:
1. What taste signs are used in Estonian Sign Language?
2. What are the basic taste terms in Estonian Sign Language?
3. What are the differences and similarities between the taste terms in Estonian Sign Language
and in Estonian language researched by Urmas Sutrop in 1998?
To answer the research questions, 20 members of the Deaf community from three Estonian
towns (Tallinn, Tartu and Pärnu) participated in the study. The participants were asked to
complete two tasks: list task and antonym finding task. To analyze the data the frequency, the
mean position, the salience index and the antonym frequency of taste signs were calculated.
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Based on the list task the most frequently used taste signs are SWEET, SOUR, SALTY 1,
BITTER 1 and SPICY 1. According to the mean position the most prominent signs are
SWEET and SOUR. These two signs mainly occur as the second word in the list. In the
antonym finding task the most frequently used sign was SWEET. The frequency of SWEET
is three times as much as the frequency of the following sign, which is SALTY 1. The
strongest antonymic connections were between SOUR → SWEET, SALTY 1 → SWEET,
SWEET → SALTY 1 and BITTER 1 → SWEET.
As a result of the research it was found that the basic taste terms in Estonian Sign Language
are SWEET, SOUR and SALTY 1. Those three signs were mentioned at least 10 times, which
is half of the amount of the participants. The mean positions of the signs SWEET and SOUR
are less than half of the average amount (3.2) of the signs that were named in the list task. In
the antonym finding task SWEET and SALTY 1 were named at least 10 times. All three
signs crossed at least two of the thresholds that were used for indentifying basic taste terms.
Taste signs seem to be motivated by the spatial metaphors. Most of the signs are signed close
to the mouth of the signer, for example SOUR, SALTY 1, SPICY 1 etc. Evaluative signs,
like TASTY 1 and DISGUSTING are signed in contact with the chest. Other signs related
to emotions are also signed in the same area. Some of the signs, like SWEET and OLD, seem
to be abstract because there is no obvious connection between the sign and the signified.
In this thesis the taste signs were compared with the taste terms of the Estonian language
which were researched by Urmas Sutrop in 1998. In both languages, the main taste term is
sweet / SWEET. Also frequent and with a low mean position are terms salty / SALTY 1,
sour / SOUR and bitter / BITTER 1. The biggest difference between the two languages
occurs in the use of the term spicy / SPICY 1 that was mentioned 13 times in the current study
and 3 times in the study of Estonian language. However it is also important to consider that
Estonian taste terms were studied in 1998 when exotic tastes were less common in Estonia.
In both languages, the most frequently used antonym is sweet / SWEET. Signs which have
a slightly smaller frequency but are still prominent include those that signify the tastes salty,
sour and bitter. In Estonian language, the terms for bland, acrid and good were also
frequently used but not so much in Estonian Sign Language. In Estonian Sign Language
TASTY 1 and FLAVOURLESS 1 were used more than in Estonian. In both languages, there
is a strong antonymic connection between the tastes salty → sweet, sour → sweet and
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sweet → salty. In Estonian, the antonymic connection good → bad was used, whereas in
Estonian Sign Language antonym connections like TASTY 1 → DISGUSTING and
DISGUSTING → TASTY 1 were used.
The research offers an important input into the linguistic studies of Estonian Sign Language.
Linguistic studies help to understand the language and therefore also the Estonian Deaf
culture.
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