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EESSÕNA
Väitekiri käsitleb sotsiolingvistilise keskkonna mõju vene õpilaste eesti keele arengule Eestis. Töö käigus näidatakse integratiivse motivatsiooni ja sihtkeelt emakeelena kõnelejatega suhtlemise olulisust eesti keele sõnavara arengule.
Uurimus põhineb 55-s erinevates Eesti piirkondades asuvas vene ja eesti õppekeelega koolis läbi viidud 434 intervjuul vene õpilaste, nende vanemate ja õpetajatega.
Keelekeskkondade analüüsiks on kasutatud olemasolevaid statistilisi andmeid AS
Andmevara ja Statistikaameti andmebaasidest. Teoreetiliseks aluseks on USA-s,
Euroopas ja Eestis läbi viidud uuringud.
Sissejuhatuses antakse ülevaade probleemistikust, eesmärkidest, hüpoteesidest, uurimismeetoditest ja -materjalist ning uurimuse vajalikkusest. Esimeses peatükis tutvustatakse uurimuse teoreetilisi aluseid ja lähtekohti, käsitletakse kõigepealt keelekeskkonna mõistet ja teooriaid, mis puudutavad sotsiaalse keskkonna ja suhtumiste
mõju immigrantide integratsioonile ja sihtkeele arengule. Seejärel võetakse vaatluse
alla sihtkeele sõnavara arengu ja vahekeele kivistumise küsimused ning võimalikud
mõjutavad tegurid.
Teises peatükis esitatakse Taani keelekeskkondade ja statistiliste andmete alusel
välja töötatud Eesti keelekeskkondade mudelid, milles vaadeldakse segregatiivse ja
hajutatud keskkonna mõju vene õpilaste ja lapsevanemate integratiivsele motivatsioonile, koolivalikule ja keelekasutusele.
Kolmandas peatükis analüüsitakse segregatiivse ja hajutatud keskkonna mõju vene
õpilaste eesti keele arengule koolivaliku tasandil. Seejuures võrreldakse samavanuste
Tallinna vene kooli kümblusõpilaste ja eesti koolide vene õpilaste sõnavara rikkust
ja kasutust.
Siinkohal tahaksin tänada kõiki uurimuses osalenud õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid ning intervjueerimisel abistanud üliõpilasi, sh magistrante, kes on eraldi ära
mainitud väitekirja lõpus toodud lisas. Samuti tänan nõu ja abi eest oma juhendajat
professor Anu-Reet Hausenbergi, PhD Raija Kemppaineni (Brigham Youngi Ülikool), kellega koostöö mind uuringu algusetapis märkimisväärselt motiveeris ja
abistas, ning professor Anita Romi (Tel Avivi Ülikool) ja teisi õppejõude Iisraelist
(MASHAV, Golda Meir Centre), kes mind immigrantide laste sõnavara arengu
uurimisel juhendasid.
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SISSEJUHATUS
PROBLEMAATIKA JA AKTUAALSUS
Käesolev uurimus on ajendatud mitmetest nii Eestis kui ka mujal Euroopas immigrantide lõimimisel esilekerkinud probleemidest, mis on seotud sihtkeele omandamist mõjutavate teguritega. Viimastel aastakümnetel on selles protsessis selgelt esile
tõstetud sotsiaalse keskkonna ning mikro- ja makrotasandil toimuva suhtluse roll,
mis mõjutab immigrandi soovi sihtkeelt omandada ja sihtkeele kõnelejatega suhelda. Seetõttu vaatleme ka probleemistikku mikro- ja makrotasanditel, lõimides samal
ajal ka suhtumise, keelekasutuse ja keeleõppetulemused. Antud uurimuse seisukohalt jaotasin problemaatika kahte küsimusteringi, millest esimene näitab immigrantide kontsentratsiooni seost integratsioonimotivatsiooni ja keeleõppetulemustega
ning teine vaatleb mikrotasandil toimuva suhtluse mõju sihtkeele arengule.

Immigrantide suur kontsentratsioon teatud piirkondades mõjutab nende
suhtumisi ja keeleoskust
Vastavalt 2000. aasta rahva- ja eluruumide loendusele moodustab ligi ühe kolmandiku (31,2%) Eesti elanikkonnast venekeelne elanikkond, kellest umbes neljandik
(25,6%) on vene rahvusest. Valdav enamik neist või nende vanematest on sündinud
väljaspool Eestit. Seega moodustavad nad kõige suurema immigrantide rühma Eestis,
kelle integreerimisega on tegeldud Eesti iseseisvumisest alates. Üheks nende lõimimise avaldumisvormiks on eesti õppekeelega keelekümblusklasside avamine järjest
kasvaval arvul Ida-Virumaa ja Tallinna vene koolides. Nendesse piirkondadesse on
Statistikaameti andmetel (2001) koondunud põhiosa venekeelsest elanikkonnast (Harjumaal ja Tallinnas elab 49% ja Ida-Virumaal 36% üldse Eestis elavatest venelastest).
Hoolimata järjest kasvavast õpilaste arvust vene kooli eesti õppekeelega keelekümblusklassides, on Silvi Vare (2004: 15–17) sõnul olnud edasiminek vene elanikkonna
integreerimisel aeglane, sest umbes kaks kolmandikku praegustest vene põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajaist ei oska enda hinnangul Eestis toimetulekuks vajalikul määral
eesti keelt. Eesti Inimarengu Aruande 2001. aasta raportis (Phare 2002) väidetakse,
et ebapiisava eesti keele oskuse tõttu on mitte-eestlastel võrreldes eestlastega väiksemad šansid läbi lüüa (Vare 2004: 17). Statistika näitab, et vene elanikkonna eesti
keele oskus on otseselt seotud nende elus edasijõudmisega. Probleemiks on seega
vene elanikkonna suur kontsentratsioon teatud piirkondades, mis mõjutab suhtumisi
ja keeleoskust. Kuigi Eesti Inimarengu Aruandes (Phare 2002) tuuakse integratsiooni takistava haridustegurina esile eesti keele õppe ebarahuldavat olukorda venekeelses põhikoolis ja emakeelekõnelejatega suhtlusvõimaluse puudumist Narvas (Vare
2004: 16), toimub vene õpilaste integreerimine siiski segregatiivsete haridusmudelite abil, kus nad on eraldatud eesti keelt emakeelena kõnelejatest. See puudutab ka
keelekümblusklasse, mis on rajatud vene koolidesse ja koosnevad ainult vene õpilastest, kes siis omavahel eesti keeles suhtlevad. Niisiis võib Eesti ühiskonnas täheldada venekeelse elanikkonna segregatsiooni nii ühiskonna kui ka koolivaliku tasan10

dil, mis aitab neil küll vene keelt säilitada, kuid ei soodusta nende eestikeelsesse
ühiskonda lõimumist.
Eesti ei ole oma immigrantide hulga poolest maailmas sugugi erandlik nähtus. Näiteks moodustasid 1997. aastal 42% Toronto elanikest erinevast rahvusest immigrandid, kelle kasvu ennustati 2000. aastaks 54%-ni (Ryan 1999: 9). Olgugi Eestis mitmete teiste Euroopa riikidega võrreldes ligi kümme korda rohkem immigrante, ei
erine siiski nende lõimimisega seotud probleemid. Selliseid nähtusi nagu kvalifitseerimata immigranttööjõu koondumine suuremate linnade ümbrusse, mille tulemuseks on segregatsioon, madal sihtkeele oskus ja kuritegevuse suurenemine, on
kogenud kõik Euroopa riigid. Näiteks on sarnaselt Tallinnale Stockholmi lõunaosas
asuvas 70 000 elanikuga piirkonnas Botkyrkas kolmandik elanikest muukeelsed.
Põhja-Botkyrka koolides moodustavad muukeelsed ehk rootsi keelt mitteoskavad
õpilased 40–90% õpilaste üldarvust (Sjögren 1995: 318–320). Üsna tuttavalt kõlab
ka Annick Sjögreni kirjeldus türgi immigrantide laste rootsi keele oskusest, kui ta
ütleb, et märkimisväärne osa immigrantide lastest saab rootsi keele testides halvasti
hakkama. Paljud õpilased, kes on sündinud Rootsis, räägivad rootsi keelt halvemini
kui nende 70-ndate aastate immigrantidest vanemad (Sjögren 1995: 315).
Mitmed Ameerika Ühendriikide ja Euroopa uurijad on juhtinud tähelepanu tõsiasjale,
et immigrantide suur kontsentratsioon piirkonnas vähendab nende soovi integreeruda ja keelt ära õppida (nt Moldenhawer 1995; Ogbu 1987). Suure immigrantide
kontsentratsiooniga piirkondades kujunevad sageli integratiivselt vastanduvad ehk
opositsioonilised hoiakud, mis väljenduvad enda vastandamises (meie–nemad) sihtkeelt emakeelena kõnelevale põhivoolule e. domineerivale rühmale ühiskonnas.
Howard Gilesi kohanemisteooria (accommodation theory, Beebe, Giles 1984: 5–32)
näitab, et soov samastada end mingi sotsiaalse rühmaga mõjutab immigrantide
sihtkeele arengut. Gilesi järgi võtavad inimesed, kes soovivad mingisse rühma
sulanduda, omaks vastava rühma kõnestiili; kui nad aga püüavad erineda, kasutavad
nad ka erinevat keelt või kõnestiili. Selleks, et samastuda mingi kultuurikogukonnaga, sotsiaalse rühmaga, tuleb tunda selle rühma interaktsiooni- ehk suhtlusnorme ning osata käituda neile vastavalt. Young Yun Kim (1988: 85–92) nimetab
seda kommunikatiivseks pädevuseks, mida immigrandid sihtmaal integreerumiseks
vajavad. Kui immigrant soovib samastuda põhivooluga, omandab ta emakeelekõnelejatega suheldes vastava kommunikatiivse pädevuse; kui ta soovib aga erineda või
vastanduda, rahuldub ta teiste immigrantide eeskujul madalatasemelise vahekeelega, mis aegamööda kivistub nagu pidžin (Schumann 1978: 80–81). Seda kinnitavad
ka mitmed teised uuringud, millest mainiksin Stephen Krasheni afektiivse filtri hüpoteesi. Krashen (1982: 28) kirjutab afektiivsete tegurite ja integratiivse motivatsiooni
mõjust keeleõppetulemustele ning leiab, et teise keele omandamisel on keelelistest
ja pedagoogilistest mõjuritest olulisem soov integreeruda ja suhtumine sihtkeele
kõnelejatesse. Seega mõjutab keele omandamist ühelt poolt sama keelt kõnelevate
immigrantide kontsentratsioon ja teisalt suhtumiste kujunemine.
Seost immigrantide kontsentratsiooni, integratiivse motivatsiooni kujunemise ja
keelearengu vahel ei ole varem Eestis uuritud. Venekeelse elanikkonna kontsentratsiooni ja integratsiooni seosele on Eestis siiski tähelepanu juhtinud oma sotsioloo11

gilistes uuringutes Jüri Tammaru (1997). Vene lapsevanemate kooli õppekeele
valiku motivatsioone erinevates keelekeskkondades on koostöös käesoleva väitekirja autoriga uurinud Raija Kemppainen (Kemppainen, Ferrin 2002; Kemppainen,
Ferrin, Ward, Hite 2004). Kuna tegemist on haridusprogrammide kavandamise seisukohalt kahtlemata olulise küsimusega, on otstarbekas välja töötada keelekeskkondade mudelid, mis kätkeksid teatud tegurite ehk keeleõppetingimuste koosmõju,
oleksid universaalselt ülekantavad nii ühiskonna kui ka kooli tasandil kõikvõimalikes keeleõppesituatsioonides ning aitaksid prognoosida keeleõppetulemusi.

Suhtlemine sihtkeelt emakeelena kõnelejatega mõjutab positiivselt
keeleõppetulemusi
Esimeses probleemide ringis käsitletu põhjal võib eeldada, et kui immigrandid, kes
ei tule toime kontaktide loomisel emakeelekõnelejatega, rahulduvad sihtkeele omandamisel madalatasemelise vahekeelega, siis peaks samasugune nähtus iseloomustama
ka Eesti vene õpilaste eesti keele omandamist. Seega peaks eesti koolis eestlastega
koos õppivate vene laste eesti keel erinema nende vene õpilaste eesti keelest, kes
seda küll igapäevases õppetöös kasutavad, kuid suhtlevad ainult vene rahvusest
klassikaaslastega ehk eesti keelt teise keelena kõnelejatega.
Bernard Spolsky (1989: 3) määratleb teise keele omandamist mõjutavad tegurid,
öeldes, et keeleõppe tulemused sõltuvad sellest, kes õpib, mis keelt, kui palju ja
missugustel tingimustel. Keeleõppetingimuste all peab ta silmas eelkõige keskkonda kui sotsiaalset konteksti, milles toimub sihtkeele omandamine ning mida
mõjutavad ühest küljest soov suhelda ja samastuda sihtkeele kõnelejatega ehk
integratiivne motivatsioon ning teisalt keeleõppesituatsioon ehk võimalus kuulda ja
kasutada sihtkeelt erinevates kontekstides. Eelpool nimetatud afektiivsed tegurid,
mis väljenduvad hoiakutes ja suhtumistes, sisalduvad Spolsky poolt käsitletud
keeleõppemotivatsioonis. Kuigi on üldiselt teada, et keeleõppe tulemusi mõjutab
veel terve rida muid tegureid, nagu näiteks keeleõppija võimekus ja muud individuaalsed iseärasused, on mitmed kakskeelsuse teoreetikud seisukohal, et isegi
samasuguste võimetega lapsed võivad saavutada keeleõppes väga erinevaid tulemusi
sõltuvalt keeleõppesituatsioonist ja motivatsioonist (Ellis 1985; Lambert, Gardner
1984; Baker 1995: 84–85, 94–95).
Eestis on immigrantide integreerimisel keskendutud peamiselt keeleõppe mahule
õppekavas (kes õpib, mis keelt, kui palju) ja unustatud, missugustel tingimustel
selle keele omandamine toimub. Seetõttu ei ole pööratud tähelepanu ka sellele, kas
eesti keeles kui riigikeeles kommunikatiivse pädevuse omandamiseks piisab lihtsalt
eesti keele tundide arvu suurendamisest, kui õppijatel puudub tegelikult soov eestlastega eesti keeles suhelda. Samuti ei ole mõeldud ka sellele, kas keeleõppeprogramme ühest keskkonnast teise üle kandes on võimalik saada samasuguseid tulemusi. Eeldatavasti mõjutab ka Eestis sotsiolingvistiline keskkond keeleõppetulemusi rohkem kui keeletundide maht õppekavas, mistõttu võib saavutada erinevas
keskkonnas täiesti erinevaid tulemusi ka sama keeletundide arvu või keeleõppeprogrammi rakendamise korral. Vene õpilasi eesti koolis on intervjueerinud ja nende
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integratsiooni analüüsinud Triin Vihalemm (1998), kes ei ole siiski võrrelnud eesti
ja vene koolis õppivate laste keeleõppetulemusi. Käesoleva väitekirja seisukohalt
pean oluliseks 1993. ja 1999. aastal Hiie Asseri poolt Eesti erinevates piirkondades läbi
viidud ulatuslikku vene õpilaste eesti keele sõnavara omandamise uuringut. Eesmärk oli hinnata põhikooli 5.–9. klassi õpilaste eesti keele oskuse arengut sõnavara
ja suhtlusoskuste osas. Kuigi aluseks oli siin õpilaste endi hinnang oma keeleoskusele, mitte nende kasutatud sõnavara analüüs, andis see ülevaate Eesti erinevate
piirkondade keelekeskkondade ning keeleõppeprogrammide mõjust vene kooli õpilaste eesti keele omandamisele (Asser 1997; vt ka Vare 2003). H. Asser, M. Küppar
ja P. Kolk (2002, 2004) on läbi viinud ka ulatuslikke kvantitatiivseid uuringuid, kus
võrreldakse keelekümblusõpilaste ja eesti kooli õpilaste eesti keele arengut. Selle
uurimuse järgi eristas keelekümblusõpilasi emakeelekõnelejatest eelkõige madalam
õigekirja ja eneseväljenduse tase, millest järeldati, et ka nende sõnavara haare on
väiksem kui eesti kooli õpilastel (Asser jt 2004). Siinjuures ei võrreldud erinevas
keskkonnas õppivaid vene lapsi ega testitud õpilaste suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arengut, mistõttu ei ole võimalik teha järeldusi nende sõnavara ja väljendusoskuse arengu kohta. Niisiis ei ole koolivaliku ja suhtluskeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele arengule uuritud ning ainsana on sellele Eestis tähelepanu pööranud
väitekirja autor (Rannut 2002a,b,c; 2003a,b; 2004a).
Seetõttu toetutakse käesolevas väitekirjas peamiselt mujal maailmas tehtud teise
keele omandamise uuringutele, mis on näidanud, et emakeelekõnelejatega suhtlemine mõjutab positiivselt keeleõppetulemusi (Hirschler 1994; Wong-Fillmore 1985,
1991; Schumann 1978; Spolsky 1989; Krashen 1982). Sihtkeelt emakeelena kõnelejatega suheldes saab immigrant teadmisi ja kogemusi uuest keelest ja kultuurist,
mis aitab tal omandada nii verbaalse kui ka mitteverbaalse suhtluskäitumise reegleid ehk kommunikatiivset pädevust. Emakeelekõnelejatega suhtlemise tähtsust on
toonitanud ka mitmed USA ja Kanada keelekümblusuurijad (nt Fred Genesee 1984
ja Jim Cummins 2003), kelle hinnangul saavutavad emakeelekõnelejatega koos
õppivad kümblusõpilased kiiremaid ja paremaid tulemusi. Samasuguste järeldusteni
on jõudnud ka teised teadlased, kes kinnitavad, et inglise keelt emakeelena kõnelejatega koos õppivad immigrandid saavutavad inglise keeles emakeelekõnelejate taseme
suulises väljendusoskuses ja sõnavaras keskmiselt 2–5 aasta jooksul (Hakuta, Butler,
Witt 1999). Seega peaks USA-s emakeelekõnelejatega koos õppivate immigrantide
sõnavara inglise keeles kümne kuni üheteistkümne aasta vanuselt olema keskmiselt
6000–7000 sõna (Takala 1984). Eestis taolised uuringud puuduvad, mistõttu ei saa
ka öelda, kui suur on selles vanuses eesti keelt emakeelena kõneleva lapse keskmine
sõnavara. Vene keelt emakeelena kõnelevate 11–14aastaste laste kirjaliku keelekasutuse sõnavara suurust on uuritud Tšehhis (Malir 1972), saades kokku 2743 erinevat sõna. Seega tuleb täheldada, et sama emakeelega laste sõnavara arengut erinevas keelekeskkonnas ei ole maailmas eriti palju võrreldud. Ainsateks ligilähedasteks uurimusteks selles valdkonnas on Rosselli (2000) ning K. Hakuta jt (1999) poolt
USA immigrantidega läbi viidud uuringud, kus muuhulgas võrreldi ka eraldi keelekümblusklassis ja inglise keelt emakeelena kõnelevate õpilastega koos õppivate
laste tulemusi. Kümblusuuringutest tuleks mainida B. Harley (Harley 1992; Harley,
King 1989) uuringuid, mis võrdlevad erinevas vanuses keelekümblusõpilaste sõna13

vara arengut emakeelekõnelejatega nii kirjalike tööde (vt Harley, King 1989) kui ka
suuliste intervjuude (Harley 1992) põhjal. Emakeelekõnelejate puudumises nähakse
üldiselt faktorit, mis piirab segregatiivsetes klassides õppivate prantsuse keelekümblusõpilaste sihtkeele arengut ja toob kaasa madalad tulemused produktiivsetes
oskustes (nt piiratud sõnavara ja leksikaalse interferentsi) (Bernhardt 1992: 99;
Harley 1992).
Käsitletud problemaatikat ja uuringuid silmas pidades on piisavalt alust arvata, et
immigrantide efektiivseks integreerumiseks vajalikke haridusprogramme kavandades tuleb keelekeskkonda vaadelda ühe olulisema keeleõppetingimusena. Et seda
õigesti hinnata ja mitte alahinnata, on vaja vastavat teaduslikku uurimust, mis siiani
Eestis puudub, kui mitte arvestada autori enda poolt doktoritöö käigus viimastel
aastatel avaldatud publikatsioone.
Integreerumine Euroopasse on lisanud Eesti immigrantide problemaatikasse uue
aspekti, mis puudutab eelkõige eesti õppekeelega kooli. Uusimmigrantide integreerimine asetab eesti kooli, mis senini on olnud eestlaste etnilise ja keelelise identiteedi kandjaks, hoopis uude valgusse. Nimelt on mitmetes rahvusvahelise õiguse
dokumentides, sealhulgas Euroopa Liidu direktiivis 77/486/EEC, deklareeritud immigrante vastuvõtva maa kohustus tagada immigrantide lastele riigikeele õpetamine
ja riigikeelse hariduse andmine (vt Kroon 2004: 18; Rannut 2004: 86; Haridus- ja
Teadusministeeriumi kodulehekülg www.hm.ee/ võõrtööliste laste hariduskorraldus
Eestis). Seega ei saa eesti kooli puhul enam rääkida üksnes etnilistele eestlastele
mõeldud koolist, mis peaks säilitama puhast eestikeelsust, vaid kui riigikeelset haridust võimaldavast koolist, mis peaks olema mõeldud ja kättesaadav igale õpilasele
sõltumata rahvusest, keelest, usulistest tõekspidamistest ja rassist.

EESMÄRGID, HÜPOTEESID JA ÜLESEHITUS
Käesoleva doktoritöö eesmärk on kirjeldada ja analüüsida erineva sotsiolingvistilise
keskkonna mõju vene õpilaste eesti keele kasutusele ja arengule ning näidata integratiivse motivatsiooni ja sihtkeelt emakeelena kõnelejatega suhtlemise olulisust teise
keele omandamisel. Keelekeskkonda käsitlen eelkõige kui lapse keele arenguks vajalikku sotsiaalset keskkonda või konteksti, milles toimub teise keele omandamine.
Seejuures vaatlen õpilast ümbritsevat sotsiolingvistilist keskkonda ühest küljest ühiskonna ja kodu tasandil ning teisalt koolivaliku tasandil. Mõlemas kontekstis on
vaatluse all ka suhtumised ja hoiakud kui keeleõppetulemusi mõjutavad afektiivsed
tegurid.
Sellega seoses uurin järgmisi küsimusi:
−
missugused seosed valitsevad vene õpilaste ja nende vanemate eesti keele kasutuse ning suhtumiste (eelkõige integratiivse ja instrumentaalse motivatsiooni)
kujunemise vahel erineva suurusega venekeelse kogukonnaga piirkondades (erinevates keelekeskkondades);
−
kuidas on eesti õppekeelega kooli ja vene kooli keelekümblusklassi valik seotud
vene lapsevanemate keelekasutuse ning integratiivse ja instrumentaalse motivatsiooniga;
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kuidas mõjutab koolivalik vene õpilaste suhtluskeskkonna kujunemist, keelevalikut ja eesti keele arengut (sõnavara rikkust ja selle piiratuse korral kasutatavaid strateegiaid).
Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis käsitlen uurimuse aluseks olevaid USA, Kanada ja Euroopa teadlaste uuringuid ja teooriaid, millele toetudes olen
välja töötanud peamised hüpoteesid.
Hüpoteesid on järgmised:
1. Suhtlemine sihtkeelt emakeelena kõnelejatega mõjutab positiivselt keeleõppe
tulemusi. Keelekümblusklassis, kus emakeelekõnelejatega suhtlusvõimalus puudub, on õpilaste sihtkeele sõnavara ka piiratud, mistõttu väljendusraskuste korral kasutatakse rohkem madalatasemelise vahekeele strateegiaid. Sihtkeelt emakeelena kõnelevate lastega koos õppivad vene lapsed saavutavad emakeelekõneleja sõnavara taseme ja kasutusoskuse viiendaks klassiks.
2. Integratiivse motivatsiooni olemasolu viib paremate keeleõppetulemusteni kui
instrumentaalne motivatsioon, kuna esimene on seotud positiivse suhtumisega
sihtkeelde ja selle kõnelejatesse ning sooviga suhelda.
3. Immigrantide suur kontsentratsioon piirkonnas mõjutab integratsioonimotivatsiooni kujunemist ning sellest lähtuvalt sihtkeele omandamisel saavutatavat taset.
Teises peatükis kirjeldan hüpoteeside kontrollimiseks läbi viidud uuringu tulemusi
etappide kaupa. Alguses esitan Eesti keelekeskkondade mudelid, mis on välja töötatud teiste maade keelekeskkondi ja Eesti statistilisi andmeid aluseks võttes. Seejärel kirjeldan keelekeskkondade kaupa õpilaste ja nende vanemate integratiivse
motivatsiooni kujunemist ja mõju keeleoskusele ja -kasutusele.
Kolmandas peatükis analüüsin kooli keelekeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele
arengule, võttes vaatluse alla samavanuste Tallinna vene kooli keelekümblusõpilaste ja eesti koolide vene õpilaste intervjuudest kogutud sõnavara.

−

UURIMISMATERJAL JA -MEETODID
Uurimus koosneb kahest osast: esimeses osas analüüsin keelekeskkonna ja integratsioonimotivatsiooni kujunemist ning mõju ühiskonna ja koolivaliku tasandil, teises
osas aga võrdlen sama õppekeele, kuid erineva keelekeskkonnaga kooli mõju vene
õpilaste eesti keele sõnavara omandamise ja kasutuse erinevustele.

Uurimismaterjal
Oma uurimuses lähtun USA, Põhjamaade ja Eesti senistest integratsiooniuuringutest. Uurimismaterjal on kogutud vastavalt keelekeskkondade mudelitele Eestimaa
erinevatest piirkondadest. Selleks intervjueeriti eesti (164) ja vene (60) koolide vene
õpilasi, nende vanemaid (177) ja õpetajaid (32) kokku viiekümne viiest koolist.
Peamiseks uurimis-objektiks olid erinevas keelekeskkonnas eesti koolides õppivad
vene lapsed teisest kuni kaheteistkümnenda klassini. Võrdluseks küsitleti vene koo15

lide õpilasi eesti (keelekümblus-) ja vene õppekeelega klassides. Taustinformatsiooni saamiseks küsitlesin kolmes koolis vene õpilaste eesti keelt emakeelena kõnelevaid klassikaaslasi (kokku 32 õpilast). Osa küsitlusi viidi läbi kirjalikult, kuna
kõiki lapsevanemaid ei olnud võimalik suuliselt intervjueerida. Kirjalikku küsitlust
kasutasin ka siis, kui samast koolist oli vaja saada lisaks suuliselt intervjueeritutele
suuremat õpilaste arvu (vt Lisa 2). Valimi suurus on määratud uurimismeetodile
vastavalt saturatsiooni põhimõttel, mis suurenes, kuni see tulemuste erinevust enam
ei mõjutanud (Milroy, Gordon 2003). Ülevaate informantidest annab tabel 1, täpsemalt aga lisa 2.

Tabel 1. Ülevaade informantidest
Küsitletud
1. mudel

2. mudel

Eesti kooli vene õpilasi

54

54

3. ja 4.
mudel
56

Vene kooli vene õpilasi,
s.h. kümblusõpilasi
Lapsevanemaid,
s.h. eesti koolist
Koole
Õpetajaid

23
(14)
45
(23)
30
12 eesti
10 vene

25
(7)
73
(35)
7
4

12
(1)
59
(47)
18
6

Kokku
60
(22)
177
(105)
55
32

164

Keelekeskkondade mudelite väljatöötamine
Keelekeskkondade mudeleid välja töötades toetusin Statistikaameti rahvaloendusandmetele (2002) ja AS Andmevara andmekogudele (2005). Mudelite koostamiseks
võtsin vaatluse alla võimalikult suure hulga erinevaid keelekeskkondi, koole ja õpilasi, et tagada väljatöötatud mudelite ja teiste uurimistulemuste usutavus. Intervjuud
on läbi viidud aastast 2001 kuni aastani 2004 (Rannut 2002a,b; 2003a,b; 2004a,b,c),
mistõttu on mõnda õpilast intervjueeritud kaks korda erineval ajal (näiteks kattuvad
mõned 2. ja 4. klassi keelekümblusõpilased). Usutavuse suurendamise eesmärgil
kasutasin tulemuste võrdluseks ka teisi Eestis läbi viidud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute andmeid. Nendest tõstaksin esile Tammaru (1997) ja Pavelsoni
(1998; 2002), Vassiltšenko, Pedastsaare, Solli, Kala ja Kera (1998), Asseri (1997;
Asser, Küppar, Kolk 2002, 2004), Vare (2004), M. Rannuti (2002), Vihalemma (1998)
ja Kemppaise (Kemppainen, Ferrin 2002) uuringuid ja artikleid.

Intervjuu küsimustiku koostamine, läbiviimine ja andmetöötlus
Uurimismeetodina kasutasin intervjuud kui sotsiolingvistilise uuringu läbiviimiseks
sobivat andmekogumismeetodit (Selltiz, Wrightsman, Cook 1976; Milroy, Gordon
2003). Intervjuu struktureeriti teemavaldkondadena, mis sisaldasid uurimuse seisu-
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kohalt olulisi teemasid ja võimaldasid luua teemadevahelisi seoseid (Milroy, Gordon
2003: 58–59).
Teemavaldkonnad:
−
etniline ja keeleline taust, keelekasutus kodus, koolis/ tööl ja koduümbruses
(küsimused hõlmasid nii ema-isa, õdesid-vendi, vanaemasid-vanaisasid kui ka
naabreid, tuttavaid, sõpru ja klassikaaslasi);
−
suhtumine eesti keelde ja eestlastesse, emakeelde ja kultuuri, koolivaliku motivatsioon;
−
koolieelne ettevalmistus, koolivalikuga rahulolu, enesehinnang ja toimetulek,
suhted klassikaaslastega;
−
lugemisharjumused ja meediakeel, ema- ja sihtkultuuri tundmine.
Küsimustike koostamisel võtsin aluseks struktureeritud intervjuu (vt Lisa 1.1.–1.3).
Küsimuste esitamine täpselt samas järjekorras ja sõnastuses võimaldas vastuseid
paremini liigendada ja võrrelda. Küsimustike koostamisel lähtusin teemamoodulitest ja alljärgnevatest põhimõtetest:
−
küsimused pidid olema formuleeritud lühidalt ja selgelt, et vajadusel
parafraseerida suurema selguse huvides;
−
eelmise mooduli viimane küsimus juhatas sisse uue mooduli teema;
−
küsimustega loodi moodulitevahelisi seoseid, liikudes moodulite vahel edasitagasi, kontrollides ja täiendades teistes moodulites öeldut;
−
küsimused võisid intervjueeritavate puhul erineda vastavalt esilekerkivate
teemade olulisusele. Keele analüüsiks kasutatavates intervjuudes asetati suurt
rõhku õpilase iseseisva jutustuse stimuleerimisele, ergutades teda mitmesuguste
küsimustega oma lugusid jutustama või raamatutest loetut kirjeldama;
−
suurt tähelepanu pöörati avatud küsimustele, kus vastaja pidi selgitama või
põhjendama öeldut, näiteks miks ta üht- või teistmoodi arvab või tunneb.
Sellega suurendati andmete ehtsust1 ning välditi tõlgenduse võimalikku
subjektiivsust olukorras, kus vastus oli ühesõnaline.
Kuna lapsevanemad võivad anda meile unikaalset informatsiooni lapse arengu ja
käitumise ning seda mõjutavate tegurite kohta, mis ei tule esile lapse ja õpetaja
intervjuus ega tunnivaatluses (nt suhtumiste mõju lapse keele arengule) (Dinnebeil,
Rule 1994), viisin läbi ka küsitluse lapsevanemate seas. Kombineerides lapsevanemate küsitluse laste arengu uurimisega, suurendasin uurimisprotsessi efektiivsust,
saades rohkem informatsiooni perekonna sotsiaalse tausta, keelekasutuse, väärtushinnangute ning teiste võimalike lapse keelearengut mõjutavate tegurite kohta. Kuna
kõiki lapsevanemaid ei olnud siiski võimalik individuaalselt intervjueerida, koostasin intervjuu eeskujul vastava kirjaliku küsimustiku, kus neil oli võimalus end ka
pikemalt väljendada ja oma seisukohti põhjendada. Nii õpilase kui ka lapsevanema
küsimustiku ülesehitus pidi andma võrreldavaid tulemusi erinevate keelekeskkondade ja koolivalikute korral, et määratleda erineva sotsiolingvistilise keskkonna
ja suhtumiste ehk laiemalt võttes afektiivsete tegurite mõju lapse eesti keele
Ehtsus näitab, kas uurija on uuritavate vaatlemisel erapooletu, kas andmete kogumisel ja uurimistulemuste tõlgendamisel on arvestatud kõikide uuritavate erinevaid vaatenurki.

1
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arengule. Intervjuu küsimustik koostati lapsevanemate jaoks vene keeles. Vene koolide õpilaste jaoks tõlgiti emakeelena kõnelevate intervjueerijate poolt intervjuud
vene keelde, eesti kooli vene õpilasi ja vene koolide keelekümblusklasside õpilasi
küsitleti vastavalt õppekeelele eesti keeles. Kuna tegemist oli intervjuu, mitte ankeetküsitlusega, pidid küsimused olema identsed ja võrreldavad sisuliselt, mitte keeleliselt.
Õpetajad osalesid kirjalikes ankeetküsitlustes ja vabas vormis intervjuudes erineval
teemal, andes vajalikku taustainformatsiooni kooli ja uuritavate õpilaste kohta. Õpetajate küsitlus oli koostatud eelkõige eesti koolidele ning seal keskenduti järgmistele küsimustele:
−
õpetaja hinnag keelekeskkonnale ja seda mõjutavatele teguritele koolis ja
väljaspool kooli;
−
õpetaja suhtumine sellesse, et vene lapsed õpivad eesti koolis;
−
eesti kooli astuvate vene laste ettevalmistamine: ettevalmistusprogrammid,
vastuvõtukatsed;
−
eesti koolis õppivate vene laste toimetulek eesti keeles õppides, võrdlus
emakeeles õppivate klassikaaslastega;
−
õpetajate ja klassikaaslaste suhtumine muukeelsetesse õpilastesse, muukeelsete
õpilaste enesehinnang ja rahulolu.

Kood
Intervjuud translitereeriti, märkides ära ka olulisemad mitteverbaalsed tegurid ja õpetajatelt saadud taustainformatsiooni. Iga intervjueeritavat tähistas kood, mis sisaldas
keelekeskkonna numbrit ja tunnuseid (nt 1TA–Tallinn, 2NA–Narva, 3SI–Sindi), kooli
õppekeele tunnust (V–vene, E–eesti, K–keelekümblus), klassi, sugu ja järjekorranumbrit. Seega sai näiteks esimesena intervjueeritud Tallinna vene kooli neljandas
keelekümblus-klassis õppiv tütarlaps tunnuseks (1TAK4T-1). Eesti kooli vene õpilaste eestlastest klassikaaslastele on koodi lisatud täiendav E-täht, et eristada neid
eesti kooli vene õpilastest (nt 1TAEE4T-5); teistest rahvustest, kuid eesti keelt ühe
emakeelena kõnelevatele uusimmigrantidele on lisatud vastav tähis UI (1TAE4T-1UI).
Lapsevanemate ja pedagoogide kood sisaldas sarnaselt õpilastele keelekeskkonna
tunnuseid, kooli õppekeele tähist, järjekorranumbit ja vajadusel sulgudes märgitud
tunnust (lapsevanem või pedagoog), mistõttu näiteks Maardus asuva Kallavere Keskkooli direktori kood on 1MAE-1, millele on sulgudes lisatud (pedagoog) vaid juhul,
kui tekstis selle kohta selgitus puudub.
Intervjuude töötlus toimus Exceli abil, mis võimaldas õpilaste vastustesse individuaalselt süveneda ja neid teemade ja küsimuste kaupa liigitada. Vastuste kategoriseerimisel lähtus autor küsimuse esituse vormist ja vastuse tähendusest antud
kontekstis. Sorteeritud andmed on esitatud töös erinevate tabelite ja diagrammide
kujul. Küsimuste korral, kus intervjueeritav jäi vastuse võlgu või vastus ei sisaldanud vajalikku informatsiooni, märgiti see eraldi vastuse puudumisena.

18

Sõnavara uuring ja andmetöötlus
Sõnavara võrdluse aluseks valisin välja 8 eesti kooli vene õpilase ja 8 keelekümblusõpilase intervjuud (kokku 16 intervjuud). Valitud intervjuudest selekteerisin välja
keskmiselt 25–30 lauset intervjuu kohta vastavalt õpilaste jutukusele. Lausete arvu
määras sõnavara hulk lauses, mis pidi andma mõlema rühma uuritavaks sõnavarahulgaks 2500 sõna ja sõnavormi (kokku 5000). Kui arvestada, et Kirkpatricki, Termani
ja Childes'i järgi peaks lapse sõnavara emakeeles ulatuma 6000–7000 sõnani
(Takala 1984: 50) ja Maliri (1972) järgi oli vene õpilastel kokku 2743 erinevat
sõna, katab uuritav sõnavara hulk peamise osa sellevanuse õpilase keskmisest sõnavarast. Lisaks moodustab Paul Nationi (2001: 11) järgi 2000 sagedamini esinevat
sõna 80% kasutatavast sõnavarast. Sõnavara analüüsiks ja statistiliseks töötluseks
kasutasin abivahenditena vastavalt WordSmithi ja Excelit. Erinevate sõnade liigituse aluseks oli nende sõnaliigiline kuuluvus lausekontekstis, milles toetusin Paul
Nationi (2001: 7) eeskujule2.

Vaatlusinfo
Nii koolis kui ka lasteaedades kasutati uurimismeetodina ka vaatlust, mis võimaldas
koguda andmeid lapse keelearengut mõjutava keskkonna kohta ja saada vajalikku
lisainformatsiooni, mis ei tulnud esile intervjuudes (Miller 1996: 402–403). Eesti ja
vene lasteaedades vaatlesid üliõpilased autori juhendamisel vene lapsi kokku kuueteistkümnes rühmas. Lasteaiad asusid erinevates keelekeskkondades (Tallinnas, KohtlaJärvel, Narvas, Toilas ja Viljandis), mis võimaldas teha tähelepanekuid ka vene
elanikkonna kontsentratsiooni mõjust antud piirkonnas. Eesti lasteaia rühmad sisaldasid erineval arvul vene lapsi, mis võimaldas uurida suhtlusvõrgustiku ja integratiivse motivatsiooni kujunemist rühmas. Igas rühmas vaadeldi nii õpetajaid kui ka
mitte-eestlastest lapsi (1–2 last igast rühmast), keda jälgiti kolme tunni jooksul
(kokku 48 vaatlustundi). Täpsemad loetelud ja nimekirjad on toodud Lisas 3, vaatlustulemusi on eelnevalt käsitletud eraldi artiklis (Rannut 2004a).
Kümnes eesti õppekeelega koolis vaadeldi kokku 38 ainetundi ja üheteistkümnes
vene koolis 33 tundi, mis toimusid keelekümblusklassides. Vaatlejateks olid töö autor
Ülle Rannut, dotsent Mart Rannut ja nende poolt juhendatud eesti keele kui võõrkeele üliõpilased ja kraadiõppurid. Vaatlejad pöörasid tähelepanu ka õpilaste keelekasutusele mitteformaalsetes tunnivälistes situatsioonides, märkides üles õpilaste
omavahelise keelekasutuse jmt. Tunnivaatlused lindistati ja osaliselt ka filmiti (1 eesti
koolis, 1 eesti lasteaias, 2 keelekümblusklassis), mis võimaldas koguda informatsiooni õpetaja ja õpilaste kohta väljaspool intervjuud toimuvates tegevustes. Tunnivaatlusi töös eraldi ei analüüsita. Kuna nende eesmärk oli pakkuda lisainformatsiooni lapse keele arengut mõjutavatest teguritest, kasutatakse neid vaid vajadusel
täiendava materjalina.
"If we see the same word again we do not count it again. So the sentence of 8 tokens "It is not easy to
say it correctly" consists 7 different words. The same form used as a different part of speech (e.g. walk
as a noun and walk as a verb) are not included as part of the same lemma but as two different words.
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Uurimus täidab lüngad mitmes valdkonnas, mis immigrantide laste eesti keele
omandamist ja integratsiooni kavandades on äärmiselt olulised ja siiani uurimata
jäänud. Kuna tegemist on sotsiolingvistilise uuringuga, siis ühendab see keelelised
ja sotsiaal-psühholoogilised aspektid, mis aitavad anda tervikpilti võimalikest
mõjutavatest keskkonnateguritest ja tagajärgedest. Keelekeskkondade kirjeldus
mudelite kaupa võimaldab saada ülevaadet integratsiooni mõjutavatest protsessidest
Eesti ühiskonnas ja erinevate tegurite koosmõju tagajärgedest, mida on võimalik
vaadelda nii ühiskonna kui ka kooli tasandil. Haridusprogrammide kavandamisel
tõstab selline teadmine haridustöötajate tegevuse efektiivsust ja viib otsuste
langetamise teaduslikele alustele. Uurimuses saadud tulemused peaksid aitama
üldiselt senist integratsiooni ja keeleõppe kavandamist efektiivsemaks muuta ning
samuti ümber hinnata eesti kooli kui riigikeelse hariduse rolli meie muutunud
vajadustega ühiskonnas.

1. KEELEKESKKOND JA
INTEGRATSIOONIMOTIVATSIOON KUI
KEELEÕPPETINGIMUS
1.1. KEELEKESKKONNA MÕISTE
Käesolevas uurimistöös mõistetakse keelekeskkonna all eelkõige sotsiolingvistilist
konteksti, milles toimub sihtkeele omandamine ja kasutamine (Spolsky 1989: 3).
Siinjuures vaadeldakse keelekeskkonda ühest küljest ühiskonna tasandil kui sotsiolingvistilist keskkonda või teatud kahe keele kooseksisteerimise situatsiooni, teisest
küljest aga kui immigrandi keele arenguks vajalikku sotsiaalset konteksti, milles
toimub teise keele omandamine (Kim 1998: 106).
Keelekeskkonna moodustavad ühest küljest reaalne keskkond, milleks on linn, küla,
kool või klass, ning teisest küljest inimesed kui keele kõnelejad (nt perekond, sugulased, naabrid, teenindajad, inimesed tänaval, klassikaaslased, õpetajad, ametnikud).
Seega on meil tegemist suhtlusvõrgustiku kujunemisega kahel tasandil (Kim 1988:
106) – mikro- ja makrotasandil.
−
Mikrotasandil on tegemist isikutevahelise kommunikatsiooni ehk kitsama suhtlusvõrgustikuga, mis kujutab endast suhtlust sõprade, perekonna, naabrite või
klassikaaslastega ning kus keskkonnaks on alati lähem ümbrus (kodu, klass,
kogukonna või sõprade koosviibimine vmt).
−
Makrotasandil toimub massikommunikatsioon, mis hõlmab laiemat suhtlusvõrgustikku, kus kontekstiks on ajalehed, televisioon, filmid jmt.
Nii inimestevahelise suhtluse kui ka massikommunikatsiooni vahendusel saab immigrant teadmisi ja kogemusi ehk sisendeid sihtkeelest ja -kultuurist, mis loovad
aluse uues keskkonnas kohanemiseks. Samas võib see mõlemal tasandil erinevates
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kontekstides tähendada ka immigrandi emakeelset või lähtemaal õpitud-kasutatud
keeles toimuvat suhtlust. Fishmani (1972; vt ka Baker 1995; Rannut 2003a) järgi
võivad kõrge ja madala staatusega keeled ühiskonnas erinevates funktsioonides
varieeruda, seega võib immigrant kasutada kõrge staatusega riigikeelt tööl, ametiasutustes või koolis ning emakeelt kodus või sama keelt kõnelevate teiste immigrantidega suheldes. Ka makrotasandil võib keelekasutus erineda vastavalt individuaalsetele eelistustele, kättesaadavusele ning suhtumistele (nt meediakeele valikul).
Nii keelekasutus kui ka sihtkeele õppimine toimub seega sotsiaalsetes kontekstides,
mis erinevad üksteisest ulatuse, suhtumiste ja eesmärkide poolest (vt ka Baker 1995:
239; Rannut 2003a: 13).
−
Ühiskond ja kogukond. Esimeseks tasandiks on ühiskonna ja lapse emakeelse
kogukonna keelelised suhted, mis on tingitud keele ja võimu suhetest ühiskonnas: kas on tegemist rahvusriigiga või multikultuurse ühiskonnaga; missugune on diglossiasituatsioon; mis on ühiskonna eesmärgid immigrantide suhtes
(assimilatsioon, integratsioon, separatsioon); kuidas suhtub ühiskonna põhivool
ehk enamus (mainstream) keelelistesse ja kultuurilistesse erinevustesse jmt.
−
Perekond. Teiseks tasandiks on keelekasutus ja keelelised hoiakud lapse
perekonnas ja lähemas suhtlusringkonnas: mis on kodune keel; millises ulatuses
on lapsevanemad kakskeelsed ja kakskultuurilised; kuidas nad suhtuvad kakskeelsusesse ja kakskeelsesse haridusse ning sihtkultuuri ja sihtkeele kõnelejatesse; mil määral nad väärtustavad oma emakeelt ja kultuuri ning missugused
on nende suhted oma emakeelse ja sihtkeelse kogukonnaga; missugune on nende
sotsiaalne taust.
−
Kool ja klass. Kolmandaks keelekeskkonna tasandiks on keelekasutus koolis ja
klassis, mis väljendab ühelt poolt keele ja võimu suhteid ühiskonnas ning teisalt
lapsevanemate suhtumist oma emakeelde ja sihtkeelde: missuguse koolivalikuga on tegemist ning mis on kooli õppekeel; kuidas suhtutakse muukeelsete
õpilaste emakeelde ja kultuuri; kas õppekava eesmärk on ükskeelsus ja -kultuurilisus või kakskeelsus ja -kultuurilisus; kas on tegemist homogeense või
multikultuurilise klassiga, aditiivse ehk rikastava või subtraktiivse ehk emakeelt
väljatõrjuva keeleõppesituatsiooniga (Rannut 2004: 13–94, 113).
−
Meediakeel. Lisaks moodustab keelekeskkonna ühe olulise komponendi ka
meediakeel ehk keelekeskkond, milleks on ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon ja internet. Siin on keelelised eelistused määratletud keelekeskkonnas
kasutatavate keelte staatusega, oluline osa on keele valikul ka perekonna eelistustel ja lapse kooli õppekeele valikul.
Keelekeskkond ei ole staatiline tingimuste kogum, vaid muutub pidevalt mitmete
poliitiliste, sotsiaalsete, demograafiliste, kultuuriliste ja keeleliste tegurite mõjul,
kujundades erinevaid individuaalseid suhtlusvõrgustikke mikro- ja makrotasandil
(vt Baker 1995: 43–45). Olgu siinkohal välja toodud mõned poliitilised, sotsiaalsed
ja demograafilised mõjurid.
−
Kõigepealt mõjutab keelekeskkonda sama keelt kõnelevate ning samas piirkonnas elavate immigrantide kontsentratsioon või nende hajutatus põhivoolus.
Mida rohkem on immigrant ümbritsetud lähtekultuurist, seda väiksem on tema
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motivatsioon integreerumiseks ja sihtkeele omandamiseks ning seda suurema
tõenäosusega säilitab ta oma keele ja kultuuri.
−
Samuti säilitab pidev sama keelt kõnelevate immigrantide juurdevool nende
emakeelt ja kultuuri, mis võib avalduda näiteks abielutraditsioonide kaudu türklastel, kes otsivad partnereid sageli Türgist.
−
Immigrantide keelt ja kultuuri aitab säilitada ka lähtemaa lähedus ja kontaktide
tihedus. Seevastu immigrantide pikaajaline ja püsiv asumine põhirahvuse keskel soodustab nende integratsiooni ja sihtkeelele üleminekut.
−
Tähtis tegur on immigratsioonimotivatsioon – kui immigrantidel on soov kodumaale tagasi pöörduda, säilitavad nad oma keele ja kultuuri; kui nad aga seda ei
soovi, siis on nad rohkem motiveeritud sihtmaal integreeruma ja sihtkeelt
omandama.
−
Keelekeskkonda mõjutab ka töökoha/kooli suhtluskeel ja immigrantide emakeelsete institutsioonide olemasolu või puudumine (nt lasteaed, kool, meedia,
kolmas sektor, meelelahutus). Kui igapäevane suhtlus toimub emakeeles, on üsna
tõenäoline, et sihtkeele tase jääb madalaks ja motivatsioon sihtkeeles emakeelekõnelejatega suhtlemiseks puudub. Emakeele kasutus töökohal näitab immigrantide madalat sotsiaalset ja majanduslikku mobiilsust, kuna sel juhul on tegemist segregatiivse keskkonnaga, mis tähendab, et immigrant ei tule väljaspool seda keskkonda sihtkeele vähese oskuse tõttu toime.
Lisaks mõjutavad keelekeskkonda mitmesugused keelelised ja kultuurilised mõjurid, mis on seotud immigrantide endi ja neid ümbritseva ühiskonna hoiakute ja suhtumistega.
−
Kõigepealt mõjutab emakeele kasutust immigrantide lojaalsus oma emakeelele
ja oma etnilise identiteedi väärtustamine. Kui immigrandid ei väärtusta oma emakeelt ja kultuuri, lähevad nad kergemini sihtkeelele üle ka kodus suheldes ega
püüa anda oma lastele teadmisi lähtekultuurist.
−
Teiseks võib immigrantide keel ja kultuur erineda märgatavalt põhivoolu ehk
enamuse keelest ja kultuurist, mis samuti raskendab integreerumist ja soodustab
emakeelset suhtlust.
−
Kui immigrantide emakeeleks on normeeritud kirjakeel ning emakeelse kirjaoskuse aluseks on tähestik, mis sobib trükkimiseks ja kirjaoskuse omandamiseks, säilitavad nad emakeele kergemini kui siis, kui nende emakeel esineb
põhiliselt suulise vernakulaarina ning emakeelse kirjaoskuse aluseks on süsteem, mida on raske õppida ja trükkida.
−
Integratsiooni takistavaks ja samas oma emakeele kasutust suurendavaks asjaoluks võib olla immigrandi emakeele kõrge rahvusvaheline staatus ja prestiiž.
Näiteks säilitavad inglise keelt emakeelena kõnelevad immigrandid suurema
tõenäosusega oma emakeele kui vähemuskeelte või madalama rahvusvahelise
prestiižiga keelte kõnelejad.
Immigrandi sihtkeele omandamine sõltub suures osas sellest, missugune keskkond
teda ümbritseb ja missuguse keele kõneleja ta ise on. Kui immigranti ümbritseb segregatiivne keskkond, kus ta puutub kokku üksnes oma lähtemaa kultuuri või teiste
immigrantidega, siis toimub ka sotsiaalne kommunikatsioon suures osas tema emakeeles ning kannab kas siis tema või teiste immigrantide lähtemaa kultuuri (nt türgi22

keelsed või venekeelsed immigrantide kogukonnad suurlinnade äärealadel). Kui immigrandid on hajutatud ühiskonna põhivoolu sekka (nt väikelinnades, maa-asulates
või piirkondades, kus ei ole samast riigist pärit immigrante), toimub suhtlus peamiselt sihtkeelt emakeelena kõnelejatega.

1.2. ÜHISKONNA SUHTUMINE IMMIGRANTIDESSE: HAJUTAMINE
VÕI SEGREGATSIOON
Young Yun Kim (1988: 128–131) räägib mitmetest keelekeskkonna tingimustest,
mis mõjutavad immigrandi integratsiooni ja sihtkeele omandamist. Esimeseks tingimuseks on sihtmaal immigrante ümbritseva ühiskonna valmisolek neid vastu võtta.
Reaalne elu näitab, et hoolimata samasugustest probleemidest immigrantide lõimimisel, ei ole Euroopa maades ühtset immigratsiooni- ja integratsioonipoliitikat. Eri
maad on välja arendanud omaenda poliitika, mis põhineb nende immigrante puudutavatel vaadetel, uskumustel ja suhtumistel– need ulatuvad assimilatsioonist (igatsusest, soovist, tungivast nõudest või sunnist, et immigrandid võtaks täielikult omaks
vastuvõtva maa kultuuri ja kohaldaks ennast sellele) pluralismini (uutele rahvastikurühmadele antud vabaduseni säilitada nende enda kultuur). Ühiskonnad ja rühmad
erinevad suhtumistelt immigrantidesse, andes neile või võttes neilt võimaluse ühiskonnas integreerumiseks. See avaldub interaktsioonipotentsiaalina (Kim 1988: 129)
mikro- ja makrotasandil toimuvas verbaalses ja mitteverbaalses suhtluskäitumises.
Seetõttu saab vastuvõtlikkust vaadelda kui suhtumisi ja hoiakuid, mida väljendatakse sõnades – eksplitsiitselt, kuid samas võidakse negatiivset suhtumist väljendada ka implitsiitselt kehakeele või paralingvistiliste märkide abil (nt eemaletõmbumine, pea ärapööramine, põlglik hääletoon või näoilme jmt).
Kui ühiskonnas on kujunenud positiivne või negatiivne atmosfäär immigrantide
suhtes, väljendub see ka igal tasandil. Näiteks võib see avalduda immigrantide segregatsiooni näol. Kui põhivool ei soovi elada immigrantidega samas rajoonis, hakkavad nad sealt välja kolima. Selle tagajärjel kujunevad kõrge immigrantide kontsentratsiooniga äärelinna-alad, mida Euroopa ja USA suurlinnades tavatsetakse
nimetada getodeks või slummideks (Moldenhawer 1995). Üldiselt on tähele pandud, et mitmekultuurilistes piirkondades, kus immigrantide määr ulatub 30 protsendini, kujuneb tunne, et piirkond koosneb peaaegu täielikult immigrantidest. Jeroen
Aarssen (2004: 10) nimetab sellist nähtust külma tuule indeksiks (wind chill index),
mis võeti algselt kasutusele Antarktika teadlaste poolt ja tähendas seda, et teadmine,
milline on temperatuur, ei anna veel ammendavat vastust selle kohta, kui külm kellelgi subjektiivselt on. Teised tingimused, nagu tuulekiirus, suhteline õhuniiskus ja
päikesepaiste, mängivad selles samuti olulist osa. Ka immigrantide puhul hakkab
mõjutama asjaolu, et igal pool võib kuulda mingisugust teist keelt, kaupluste sildid
muutuvad kakskeelseteks ja varustatus immigrantide kultuurile ja maitsele vastavalt, tänavapildis muutub inimeste riietus, kerkivad mošeed jmt. Sellises keskkonnas võib immigrant suhteliselt hästi toime tulla ka siis, kui ta sihtkeelt ei oska ega
sihtkultuurist midagi ei tea, mistõttu ta ei tunneta ka vajadust integreeruda.
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Hajutamispoliitika ja kohandumissurve
Teise tingimusena toob Kim esile kohandumissurve (conformity pressure). Ühiskonna tolerantsus ja valmisolek immigrante aktsepteerida sõltub suures osas piirkonnast, kuhu immigrandid elama asuvad. Suurlinnad on tavaliselt tolerantsemad ja
kultuurilisele mitmekesisusele vastuvõtlikumad kui maa-asulad, samas põhjustab
immigrantide suunamine suurlinnadesse nende suurt kontsentratsiooni ja teatud
piirkondade getostumist.
Ühelt poolt takistab immigrantide suur kontsentratsioon nende lõimumist ja sihtkeele omandamist, teisalt on see vastavale piirkonnale rahaliseks ja sotsiaalseks
koormaks (Damm, Rosholm 2003). Seetõttu on Euroopas (nt Saksamaal, Taanis,
Norras, Hollandis, Soomes) viimasel aastakümnel pööratud palju tähelepanu hajutamispoliitika (dispersal policy) (Damm, Rosholm 2003; Liebkind 1995: 264) rakendamisele uute immigrantide vastuvõtmisel, mis avaldub nende suunamises vastuvõtval maal väiksema immigrantide arvuga piirkondadesse.
Karmela Liebkind (1995: 261–264) ütleb, et hajutamispoliitika aitab küll immigrante paremini lõimida, suurendades nende integratiivset motivatsiooni ehk siis
vajadust suhelda sihtkeelekõnelejatega ja samastuda põhivooluga, kuid toob samas
kaasa mitmeid teisi probleeme, mis on seotud ümbritseva keskkonna suhtumisega
immigrantidesse (nt ksenofoobia, rassism) ja isoleeritusega, mida inimene ei taju nii
teravalt suurlinnas elades.
Young Yun Kimi (1988: 130) järgi on suurlinnad kui suhteliselt vabad, pluralistlikud ja heterogeensed ühiskonnad kultuurierinevuste suhtes märkimisväärselt
tolerantsemad. Suhteliselt homogeensed ja kontrolli all olevad ühiskonnad (näiteks
väikeasulad) avaldavad aga võõrastele kohandumissurvet, et nad järgiksid ühiskonna ideoloogiat, usku, väärtusi, keelt ja ka käitumisnorme. Kui suurlinnades võimaldab sotsiaalne struktuur suuremat erisuste ja uute elementide vabadust, siis külades langevad võõrad suure huvi ja hoolika jälgimise alla, mis avaldab immigrandile
rohkem kohandumissurvet, tuues kaasa ka suurema akulturatiivse stressi ja tõrjutuse
tunde (Laumann 1973; Wellmann 1982; Liebkind 1995).
Seega mõjutab sihtmaa keelekeskkonda immigrantide arv ning keeleline, kultuuriline ja sotsiaalne kooslus, teisalt mõjutab kujunenud keelekeskkond omakorda
immigrandi integratsioonivõimalusi, sihtkeele omandamist ning emakeele ja kultuuri säilitamist.

1.3. INTEGRATIIVNE MOTIVATSIOON, AFEKTIIVNE FILTER JA
VAHEKEELE KIVISTUMINE
Integratiivse ja instrumentaalse motivatsiooni seos keeleõppetulemustega
John Schumanni akulturatsioonimudeli järgi (Schumann 1978: 34) sõltub teise keele
omandamise tase akulturatsiooni astmest, integratsioonimotivatsioonist ja kontaktist
sihtkeele kui emakeele kõnelejatega. Immigrandid, kes ei suuda integreeruda ega
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tule toime kontaktide loomisel emakeelekõnelejatega, rahulduvad kohaliku keele
õppimisel väga madala tasemega, mis aegamööda fossiliseerub ehk kivistub antud
segregatiivses ringkonnas või klassis kõneldavaks pidžiniks.
Immigrandi lõimumise aluseks on soov integreeruda. Immigrantide keeleõppe-motivatsioon ei pea aga alati samastuma sooviga integreeruda ning võib seetõttu olla
nii integratiivne kui ka instrumentaalne. Täiskasvanute puhul on see harilikult instrumentaalne ning seotud majanduslike teguritega, milleks on näiteks parema töökoha
ja palga saamise või edasiõppimise võimalus. Ka õpilastel võib keeleõppe motivatsioon olla instrumentaalne, kui õpitakse näiteks eksamitulemuste või hinnete pärast,
mitte soovist sihtkeelekõnelejatega suhelda. Immigrantide lastel, kes õpivad koos
sihtkeele kõnelejatega, domineerib tavaliselt integratiivne motivatsioon ehk soov
samastuda ja suhelda klassikaaslastega (M. Rannut 1998; Krashen 1982).
Krashen (1982: 28) leiab, et instrumentaalne motivatsioon võib olla keeleõppe
alusena edukas vaid sellistel juhtudel, kui suhtlus sihtkeelt emakeelena kõnelejatega
on möödapääsmatu. Kui aga suhtlust emakeelekõnelejatega ei toimu, annab keeleõpe vähe tulemusi. Gardner ja Lambert (1972) jõudsid sellisele järeldusele Filipiinidel inglise keele kui teise keele omandamise uurimisel. Filipiinidel on inglise keel
hariduse ja äri keeleks, mis tagab selle keele kõrge staatuse, kuid kodus kasutatakse
seda harva. Gardner ja Lambert (1972) leidsid, et domineerivaks inglise keele õppimise motivatsiooniks sellises keskkonnas oli instrumentaalne motivatsioon, mis avaldus küll soovis seda keelt õppida, kuid mitte selle keele kõnelejatega suhelda. Kuna
instrumentaalne motivatsioon ei saa tagada häid keeleõppetulemusi, oli tagajärjeks
sealse elanikkonna madal inglise keele oskus.
Teise keele õppes peetakse oluliseks just integratiivset motivatsiooni. Gardner ja
Lambert (1972) uurisid Montrealis abiturientide keeleõppemotivatsiooni ja keeleõppetulemuste seotust, mis näitas, et integratiivne motivatsioon on prantsuse keele
omandamisel instrumentaalsest olulisem. Seejuures leidis Gardner (1983, 1985), et
integratiivne motivatsioon on eriti oluline suhtluskeele arengus. Spolsky (1969: 409)
määratles integratiivset motivatsiooni kui ühildumismäära subjekti enda kohta käivate arusaamade ja tema poolt sihtkeelekõnelejate iseloomustamise vahel. Kui
immigrandid suhtuvad sihtkeelekõnelejatesse negatiivselt, siis iseloomustavad nad
ka neid reeglina negatiivselt (ebasõbralik, pahatahtlik, salalik jmt). Krasheni (1982:
27) arvates on selline kaudne integratiivse motivatsiooni määratlemine osutunud edukaks, kuna uurimistulemuste kohaselt on olemas tugev korrelatsioon inglise keele
oskuse ja integratiivse motivatsiooni vahel. Immigrandid, kes suhtuvad positiivselt
sihtkeelekõnelejatesse, saavutavad reeglina ka paremaid tulemusi keeleõppes. Oller,
Hudson ja Liu (1977; vt ka Krashen 1982: 27) uurisid haritud hiinlasi, kes õppisid
USA-s inglise keelt. Kuigi üliõpilased ise väitsid, et neil on üksnes instrumentaalsed põhjused inglise keele õppimiseks, leidsid uurijad, et need õpilased, kes pidasid
ameeriklasi abivalmiteks, lahketeks ja sõbralikeks, said ka inglise keele testides
paremaid tulemusi. Seega oli hiina üliõpilaste suhtumine sihtkeele kõnelejatesse seotud
nende keeleõppetulemustega.
Schumann (1978: 80–81) uuris 33-aastase ladina-ameeriklase Alberto inglise keele
arengut, mis näitas, et Alberto inglise keel oli kivistunud üsna madalal vahekeele
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astmel. Uurides Alberto ja teiste immigrantide inglise keele pidžiniseerumise põhjuseid, jõudis Schumann järeldusele, et see oli tingitud emakeelekõnelejatega suhtlemise ehk teisisõnu integratiivse motivatsiooni puudumisest. Albertol oli keeleõppeks
üksnes instrumentaalne motivatsioon, mistõttu ta kontakteerus ainult samast sotsiolingvistilisest keskkonnast pärit, inglise keelt teise keelena kõnelevate immigrantidega. Kuna keegi tema vestluspartneritest ei rääkinud inglise keelt emakeelena,
rahuldus ka Alberto ingliskeelses suhtluses väga madala vahekeele tasemega, mis
aegamööda kivistus pidžiniks (vt ka Ellis 1997; Rannut 2003a). Samasuguse tulemuseni jõudis oma kohanemisteoorias (accommodation tehory) ka Howard Giles
(Beebe, Giles 1984: 5–32), kelle järgi soov samastada end mingi sotsiaalse rühmaga
mõjutab inimeste keelekasutust. Kui immigrant soovib samastuda põhirahvusega,
siis ta omandab emakeelekõnelejale sarnase keeletaseme, kui ta soovib aga erineda
või samastuda madalatasemelist vahekeelt kõneleva rühmaga, siis omandab ta vastava
alternatiivrühma keelekasutuse või kohaliku pidžini (vt ka Ellis 1997; Rannut 2003a).
Vahekeele (interlanguage) mõiste pärineb Ameerika lingvistilt Larry Selinkerilt
(1972) ning tähendab teise keele õppija poolt konstrueeritud lingvistilist süsteemi
(vt Rannut 2003a: 26). Kivistunud ehk fossiliseerunud vahekeel on Rod Ellise
(1997: 40) ja mitmete teiste sotsiolingvistide (nt Schumann 1978: 80–81) sõnul
nagu pidžin, mida defineeritakse kui teise keele lihtsustatud vormi ja mis harilikult
sisaldab kõneleja enda poolt konstrueeritud ning interferentsinähtustest ja madalast
keeleoskusest tingitud teise keele reegleid ja kasutusnorme (Mesthrie, Swann, Deumert,
Leap 2000: 280; Rannut 2003a: 27; Rannut 2004: 114). Võõrtööliste kõneldavale
pidžiniseerunud vahekeelele on juhtinud tähelepanu ka Blackshire-Belay (1993)
Saksamaal, kelle väitel kõnelevad türgi immigrandid grammatiliselt lihtsustatud ja
piiratud sõnavaraga saksa keelt (Gastarbeiterdeutsch'i), mis kannab pidžinile iseloomulikke jooni (vt Mesthrie, Swann, Deumert, Leap 2000: 293). Rod Ellis (1992,
1997) on toonud sama nähtuse immigrantide sihtkeele arengu probleemina esile ka
koolis. Mitmed teadlased (nt Thompson 2001; Simard 1981; Kim 1988) on näidanud, et erinevas vanuses immigrandid leiavad kõigepealt kontakti neile keeleliselt ja
kultuuriliselt lähedaste kaaslastega ning selle tulemusena kujuneb tihe sotsiaalne
võrgustik, mis hakkab mõjutama nende sihtkeele arengut ja integratsiooni. Young
Yun Kimi (1988: 110) uurimus näitas, et erinevast rahvusest üliõpilaste vahel võtab
suhete kujunemine kauem aega, näiteks esimesed sõprussuhted korea ja ameerika
üliõpilaste vahel kujunesid alles poole kuni aasta möödudes.
Teise keele arenguks on vaja suhtlust emakeelekõnelejatega. Stephen Krasheni loomuliku keeleomandamise hüpoteesi (The Natural Approach) (Krashen 1982) järgi
omandavad inimesed loomulikus keelekeskkonnas emakeelekõnelejatega suheldes
teise keele kergema vaevaga kui sedasama keelt tunnis õppides. Emakeelekõnelejatega suhtlemise tähtsust keeleõppeprotsessis on rõhutanud mitmed immigrante uurinud teadlased (Hirschler 1994; Wong-Fillmore 1985, 1991; Schumann 1978). L. WongFillmore (1985, 1991) leidis, et USA immigrantide laste inglise keele areng sõltus
otseselt nende suhtlemisest emakeelekõnelejatega. Ka J. A. Hirschler (1994), kes
uuris Maroko immigrantide lapsi USA lasteaias, jõudis tulemuseni, et nende inglise
keele areng oli otseses sõltuvuses sellest, kui kaua aega nad veetsid emakeelekõnelejatega suheldes.
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Keelekümblusklassis toimub kümbluskeele omandamine samal põhimõttel kui
loomulikus keelekeskkonnaski. Selleks luuakse sotsiaalne keskkond, kus lapsel on
motivatsioon õppida ja kasutada sihtkeelt (Genesee 1984; Rannut 2001; Snow 1982).
Peamine erinevus tavakoolis õppivate immigrantidega on aga suhtluskeskkonna
piiratus. Esiteks moodustatakse kümblusklassid keelelise ja sotsiaalse homogeensuse põhimõttel, mistõttu ka kõik õpilased on võrdselt sihtkeelt mitteoskavad (Genesee
1984; Rannut 1992, 2001; Snow 1982). Teiseks on nende keele areng piiratud klassi
sotsiolingvistilise keskkonnaga. Roy Lyster (1999b: 100) kirjutab, et kümblusõpilased omandavad seetõttu ainult ühe sotsiolingvistilise registri. Nende keelekasutus
on määratud ühelt poolt õppesisu ning teisalt õpetaja ja klassikaaslaste näol olemas
oleva suhtluskeskkonnaga. Seetõttu ei saa nad omandada samasugust keelelist rikkust,
mis on kättesaadav õpilastele, kes saavad iga päev emakeelekõnelejatega erinevates
sotsiaalsetes kontekstides suhelda.
Schumanni akulturatsioonimudel (1978) näitas meile, et õpilased, kes suhtlevad
ainuüksi sihtkeele kui teise keele kõnelejatega, rahulduvad madala vahekeele tasemega, mis aegamööda kivistub. Ka keelekümblusuurijad on korduvalt juhtinud avalikkuse tähelepanu uurimistulemustele, mis osutavad kümblusklassi keskkonnast
tulenevatele vahekeele fossiliseerumise märkidele. Näiteks on Roy Lyster (1987;
1999a) öelnud, et prantsuse keelekümblusõpilased räägivad "prantsuse immersiooni"
– pidžinitaolist prantsuse dialekti, mis avaldub eelkõige interferentsinähtustest läbipõimunud grammatikaoskustes ja väga piiratud sõnavaras. Seejuures toetub ta arvukatele kümblusuuringutele, mis seda kinnitavad (Canale, Swain 1980; Cummins
2003; Genesee 1994; Harley 1992; Harley, Swain 1984; Harley, Cummins, Swain
1990; Harley, King 1989). Jim Cummins (1995: 161; 2003) on kirjutanud, et erinevused kümblusõpilaste retseptiivsetes ja produktiivsetes oskustes on seletatavad
emakeelekõnelejatega kontaktide puudumise ning vähese keelekasutusvõimalusega
klassitöös.3 Ka Genesee (1987, 1994; vt ka Lengyel, Genesee 1975) jõudis samale
tulemusele mitmetes kümblusõpilaste keelearengut mõjutavates uuringutes, mis näitasid, et kahepoolses keelekümblusprogrammis (two-way immersion program) emakeelekõnelejatega koos õppides saavutasid kümblusõpilased keeleõppes kiiremaid
ja paremaid tulemusi kui segregatiivses klassis õppides4. Samuti on kümblus-uurijad väitnud, et segregatiivsetes klassides õppivate kümblusõpilaste grammatikavead
kipuvad kivistuma ja korduma aastast aastasse (Spilka 1976) ning kestavad mõnikord isegi keskkooli lõpuni välja (Salomone 1992).

Cummins (1995: 161). Differences between students' receptive and expressive skills can be
understood in the context of the lack of interaction with native francophone students and the
paucity of classroom opportunities to use French.

3

Genesee (1987). Research has shown that immersion students in classes with native Frenchspeaking classmates attain higher levels of oral French proficiency than comparable students in
classes without French-speaking peers.

4
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Integratiivne vastandumine ja afektiivne filter
Spolsky (1969: 409) arvates ei taha USA-s õppivad immigrandid omaks võtta motiive, mis näitaksid, et nad soovivad jäädavalt oma koduriigist lahkuda, seega USA-s
integreeruda. Kui immigrant ei tunne vajadust integreeruda, puudub tal motivatsioon selle maa keele õppimiseks. Kui siis sellisele integratiivselt vastanduvale rühmale survet avaldada ja nõuda kohaliku riigikeele äraõppimist, võib see muuta kogu
immigrantide rühma opositsiooniliseks sihtkeele ja kultuuri suhtes.
Moldenhawer (1995: 282) ja Ogbu (1987:327) on jaotanud vähemusrühmad nende
integratsioonimotivatsioonist lähtudes kas vabatahtlikeks (voluntary) või siis mittevabatahtlikeks (non-voluntary) immigrantideks.
−
Vabatahtlikud immigrandid ei vastandu integratiivselt kohalikule keelele ja kultuurile, suhtlevad meelsasti kohalike elanikega ning suudavad omandada sihtkeele ja -kultuuri pädevuse, säilitades samal ajal suure osa lähtemaa kultuurist.
−
Mittevabatahtlikud immigrandid lähenevad integratsioonile nii, nagu oleks neil
võimalik valida üksnes assimilatsiooni ja opositsiooni vahel (Moldenhawer
1995: 282), mistõttu ka nende eesmärk on opositsioonilise kultuuri loomine
(oppositional culture) (Foley 1991: 66) ning enda vastandamine kohalikule elanikkonnale või sihtkeelt emakeelena kõnelevatele õpilastele (meie–nemad) (Sjögren
1995: 318). Selline käitumine on kahtlemata etnotsentristlik, kuna see näitab
sihtkultuuri hindamist üksnes oma kultuurist lähtudes. Seega võib indiviiditasandil olla tegemist ka kultuurišoki ja üleminekufaasiga. Sellise nähtuse esinemine ühiskonnas eeldab aga alati immigrantide piisavat arvukust vastavas piirkonnas (ca 30%).
Dulay ja Burt (1977) on selgitanud integratiivse vastandumise mõju keele omandamisele afektiivse filtri hüpoteesi kaudu (Affective Filter Hypothesis; vt ka Krashen
1981; Rannut 2003c,d). Afektiivne filter koosneb afektiivsetest mõjuritest, milleks on:
−
keeleõppemotivatsioon: suhtumine sihtkeelde ja sihtkeele kõnelejatesse,
−
enesekindlus ja enesega rahulolu,
−
kartused ja hirmud.
Afektiivsed mõjurid võivad negatiivse suhtumise korral moodustada tiheda filtri,
mis kujundab tõrjuva hoiaku sihtkeele kõnelejate suhtes ega võimalda teist keelt
omandada. Selle hüpoteesi järgi omandavad need õpilased, kes suhtuvad sihtkeelde
ja selle kõnelejatesse positiivselt ning on enesekindlad, ka teise keele kiiremini ja
paremini (vt ka Baker 1992: 10–11; Rannut 2003c: 21–24).

Afektiivse filtri mõju keeleõppetulemustele
Stephen Krashen (1982) on uurinud ja kirjutanud afektiivse filtri mõjust keeleõppetulemustele nii väikelaste kui ka täiskasvanute keele arengus. Tema sõnul takistab
afektiivne filter keelesisendi vastuvõttu, mis tähendab, et motivatsioon ja suhtumine
on puhtkeelelistest mõjuritest olulisemad. Kui afektiivne filter on ees, siis hoolimata
vastuvõtu organiseerimise kvaliteedist ning ülesande mõtestatusest ja kommunika28

tiivsusest, omandatakse keelt vähe või üldse mitte (Krashen 1982: 101). Samuti
kuuluvad siia keele omandamist mõjutavad suhtumisfaktorid, mis võimaldavad
kõnelejal kasutada juba kuuldud keelt. Lihtsalt keele kuulamine ja sellest arusaamine on keele omandamiseks küll vajalik, kuid mitte piisav. Õppija peab lisaks õpitavast arusaamisele olema ka valmis seda vastu võtma ja kasutama.
Väiksemad lapsed, kel pole veel välja kujunenud hoiakuid rasside, etniliste ja sotsiaalsete rühmade ning keelte suhtes, on afektiivsetest teguritest vähem mõjutatud
kui täiskasvanud (Brown 2000: 66). John Macnamara (1975: 79) märkis ühes oma
uurimuses, et koolieelses eas laps, kes viidi Montrealist Berliini, õppis saksa keele
kiiresti ära sellest hoolimata, mida ta sakslastest arvas. Kui lapsed jõuavad kooliikka, hakkavad nad omandama kindlaid hoiakuid ja stereotüüpe ehk teisisõnu kujundama suhtumist inimestesse, rahvustesse ja rassidesse. Enamik neist suhtumistest on õpitud ehk siis sotsialiseerumise käigus lapsevanemate, õpetajate ja sõprade
mõjul omandatud. Seega hakkab alates koolieast laste sihtkeele arengut mõjutama
nende suhtumine sellesse keelde ja selle kõnelejatesse. Näiteks kui laps on omandanud ümbritseva keskkonna mõjul negatiivse hoiaku mingi keele suhtes, on tal väga
raske seda keelt omandada ja toime tulla selles keeles suheldes. See kehtib reeglina
madalama staatusega keelte kohta, milleks võib olla immigrandi emakeel, kuid samas
ka kohalik keel, millel on immigrandi emakeelega võrreldes madalam staatus.
Sotsiolingvistiline keskkond, milles immigrandid elavad, mõjutab paratamatult nende
integratsioonimotivatsiooni– see omakorda määrab aga ära sihtkeele oskuse. Kuna
kõik, mis mõjutab keelekeskkonda, mõjutab paratamatult ka indiviidi – antud juhul
Eestis elava vene õpilase eesti keele omandamist ja arengut –, on keelekeskkonna
kujunemise ja mõju määratlemine ühiskonnas oluline nii integratsiooniprotsessi kui
ka üldse keeleõppekorralduse seisukohalt.

1.4. SÕNAVARA OMANDAMIST MÕJUTAVAD TEGURID
Lapse sõnavara suurus ja areng esimese keele omandamisel
Andrew Biemilleri järgi omandab laps kuni kaheksanda eluaastani keskmiselt 2,2 ja
üheksandast kaheteistkümnenda eluaastani 2,4 uut sõna päevas (Biemiller, Slonim
2001; vt ka Biemiller 2003: 326). Teisisõnu omandab keskmine laps aastas umbes
800 kuni 900 erinevat sõna. Sauli Takala (1984: 50) võrdles Kirkpatricku, Termani
ja Childs' i uuringutele toetudes laste sõnavara suurust, saades kümne- kuni üheteistaastase lapse keskmiseks sõnavaraks 6000–7860 erinevat sõna ehk lekseemi.
Biemilleri uuringus (2003: 326; Biemiller, Slonim 2001) oli kõige võimekamate
(uuringu kõige ülemise kvartiili) õpilaste sõnavara hulk juba teiseks klassiks 7100
erinevat sõna. Seevastu kõige vähemvõimekamate (alumise kvartiili) õpilaste keskmine sõnavara hulk ulatus 3000 sõnani. Kõige rikkama sõnavaraga lapsed omandasid esimesest kolmanda eluaastani keskmiselt 3, keskmise keelearenguga lapsed 2
ja kõige piiratuma sõnavaraga lapsed vaid 1 uue sõna päevas, mistõttu piiratud keelearenguga laste sõnavara hulk jäi neljandas klassis 2000 sõna võrra maha keskmistest
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ning 4000 sõna võrra maha kõige võimekamatest õpilastest. Biemilleri ja Slonimi järgi
ei omanda need õpilased isegi viiendaks klassiks sama suurt sõnavara (s.o 7100 sõna),
kui suure sõnavara hulgaga lapsed olid omandanud juba teises klassis, sest erinevus
sõnavara arengus hakkab kumulatiivselt suurenema (Biemiller, Slonim 2001).

Laste sõnavara arengu seos neid ümbritseva sotsiaalse keskkonnaga
Biemilleri (2003: 326) sõnul saab keel areneda üksnes suhtluses inimeste ja tekstidega, kelle ja mille abil omandatakse uut sõnavara, mõisteid ja keelestruktuure.
Sageli arvatakse, et just lugemine mõjutab eelkõige sõnavara ja arusaamisoskuse
arengut, kuid esimesest kolmanda klassini on lapse lugemisoskus veel kaugel maas
tema kuulamisoskusest (Biemiller 2003: 326), mistõttu selles vanuses mõjutab laste
keelearengut raamatute lugemisest tunduvalt rohkem suhtlemine. Lapse keelt uurivad teadlased on leidnud, et laste sõnavara areng on tihedalt seotud neid ümbritseva
sotsiolingvistilise keskkonnaga, kus sotsiaalsed tegurid on seotud lapsevanemate
keelekasutuse ja lapse sõnavara arenguga (Biemiller 1999a; Biemiller, Slonim 2001;
Nunberg 2002; Hart, Risley 1995). Nunbergi (2002) andmeil on heal majanduslikul
järjel olevate perekondade 3-aastase lapse sõnavara isegi suurem kui sotsiaaltoetustest elava perekonna lapsevanemal. Hart ja Risley (1995: 176–179) leidsid, et majanduslikult kindlustatud perekondades rääkis ema oma imikuga kolm korda rohkem kui sotsiaalabist elavas perekonnas. Näiteks kuulis laps keskklassi töölisperekonnas 1251 sõna tunnis, sotsiaaltoetustest elavas perekonnas oli kuuldud sõnavara
poole väiksem (616 sõna tunnis) ja majanduslikult heal järjel olevad kõrgharidusega
lapsevanemad kasutasid 2153 erinevat sõna tunnis. Üsna loomulikult mõjutas selline
sisendi erinevus laste sõnavara omandamist, mistõttu kolmeaastase lapse keskmiseks sõnavaraks sotsiaalselt vähekindlustatud peredes kujunes ca 500 sõna, sellal
kui majanduslikult kindlustatud peredes oli samavanuste laste sõnavara kaks korda
suurem (üle 1000 sõna). Erinevus arenenud ja piiratud keeleoskusega õpilaste sõnavaras kasvab esimesest kolmanda klassini, kusjuures kui arenenud keeleoskusega
õpilaste sõnavara vastab neljanda klassi keskmisele tasemele, siis samavanuste piiratud keeleoskusega õpilaste sõnavara on Biemilleri (1999a) sõnul umbes teise või
kolmanda klassi tasemel.

Teises keeles õppivate laste sõnavara arengu seos sotsiolingvistilise
keskkonnaga
Enamasti kuuluvad piiratud sõnavaraga õpilaste hulka just madalamast sotsiaalsest
kihist pärit lapsed, kellest suurem osa on immigrandid ja vähemused. Willem
Wieczerkowski ja Bengt Søndergaard uurisid Taani ja Saksamaa piirialal elavate
neljanda-viienda klassi ükskeelsete ja kakskeelsete õpilaste sõnavara ning leidsid, et
kakskeelsete õpilaste sõnavara oli ükskeelsete omaga võrreldes mõlemas keeles piiratum. Sydschleswigis (Lõuna-Jüütimaa, Taani-poolsel piirialal) moodustas kakskeelsete õpilaste sõnavara saksa keelt emakeelena kõnelevate õpilaste sõnavarast
79% ja taani keelt emakeelena kõnelevate õpilaste sõnavarast 85%. Seega oli nende
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sõnavara ükskeelsetega võrreldes 15–20% väiksem, kusjuures veidi väiksem oli see
just nende emakeeles ja suurem teises keeles, mis oli nende igapäevane suhtluskeel
taani keelt emakeelena kõnelejatega (Søndergaard 1993: 80–81).
Kenji Hakuta, Yuko Goto Butleri ja Daria Witt Hakuta (1999: 9–15) andmeil
saavutavad USA ja Kanada immigrantõpilased inglise keele suulise väljendusoskuse, mis ei erine enam emakeelekõnelejate omast, keskmiselt kahe kuni viie aasta
jooksul; kirjaoskuses samale tasemele jõudmine võtab neli kuni seitse aastat. Hakuta jt
(1999: 9) poolt mitmetes USA osariikides läbi viidud uuringute tulemused näitasid,
et immigrantõpilastel kulub viis aastat, kuni nad jõuavad sõnavara tundmises emakeelekõnelejate tasemele (vt ka Cummins 2000: 34). Pärast viiendat õppeaastat oli
90%-l õpilastest, kes olid eelnevalt käinud ingliskeelses lasteaias, suulise kõne tase
emakeelekõnelejatega ühtlustunud. Seega peaks ka neljanda klassi vene õpilaste eesti
keele oskus olema enamjaolt vastav emakeelekõnelejate omale: nad peaksid olema
võimelised aru saama keskmiselt 6000–7000 erinevast sõnast ning oskama neid
vajadusel ka sobivas kontekstis ja keelenormidele vastavalt kasutada.
Teadlased (nt Takala 1984: 55; Nation 2001: 26–28) teevad vahet sõna tundmise
retseptiivsete ja produktiivsete oskuste vahel – õpilane võib aru saada sõnast siis,
kui seda kasutab keegi teine, kuid ei tarvitse olla võimeline seda ise kasutama.
Sõnavara tundmine sisaldab Takala järgi ka oskust mõistet defineerida ja parafraseerida ning sõnale sobivaid sünonüüme leida. Nationi (2001: 28) järgi tähendab
produktiivne sõnavara tundmine ka oskust seda grammatiliselt korrektselt ja erinevas kontekstis nii tähenduslikult kui ka stilistiliselt sobival viisil kasutada.
Barbara Zurer Pearson (2002) võrdles USA-s ükskeelsete ja kakskeelsete kümblusõpilaste sõnavara suurust ja kasutust, lastes neil pildiseeria põhjal jutustada. Ta märkas, et nii emakeeles kui ka teises keeles jutustamisel on nooremas eas (2. klassis)
laste jutustused pikemad kui vanemas eas (5. klassis). Seejuures kasutasid aga vanemad lapsed mitmekesisemat sõnavara ning nad väljendusid selgemalt ja täpsemalt
kui nende nooremad koolikaaslased (vt tabelit 2, koostatud Pearson 2002: 149 põhjal).

Ükskeelsete laste sõnavara võrdlus emakeeles jutustamisel (Pearson 2002)
Ükskeelsed
Keskmine sõnade Keskmine erinevate Erinevaid sõnu %
arv õpilase kohta
sõnade arv õpilase
kohta
2. klass
324 (std 115 sõna) 109
34%
5. klass
259 (std 78)
98
38%

Tabel 2.

Keelekümblusklassis õppivate kakskeelsete laste jutustused olid ükskeelsetega võrreldes nii emakeeles kui teises keeles lühemad, mis torkas eriti silma nooremas vanuseastmes. Sihtkeeles (K2) jutustamisel oli kakskeelsetel ükskeelsetega võrreldes vähem
erinevaid sõnu mõlemas vanuseastmes (vrd tabel 2 ja 3). Seejuures märkas Pearson,
et hispaaniakeelne rühm jutustab inglise keeles paremini kui oma emakeeles (jutustused olid pikemad ja rikkalikuma sõnavaraga, vt tabel 3), mida seletab ilmselt inglise
keele domineeriv asend uuritavas koolis (inglise keele kümblus).
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Kakskeelsete laste sõnavara võrdlus teises keeles jutustamisel (Pearson 2002)
Kakskeelsed
Keskmine sõnade Keskmine erinevate Erinevaid sõnu %
arv õpilase kohta
sõnade arv õpilase
kohta
2. klass (K1)
248 (std 70 sõna) 76
31%
2. klass (K2)
246 (std 78 sõna) 85
34%

Tabel 3.

5. klass (K1)
5. klass (K2)

236 (std 78)
269 (std 76)

85
97

36%
36%

Kuna ükskeelsete õpilaste jutustused muutusid vanuse suurenedes lühemaks ja selgemaks, mitte pikemaks ega paljusõnalisemaks, oleks oodanud pigem lühemat jutustust, kuid suuremat erineva sõnavara hulka ka kakskeelsete õpilaste emakeelsetes
jutustustes. Kakskeelsete õpilaste jätkuv paljusõnalisus ja erinevus jutustamisel
võib olla tingitud hoopis kultuurieripärast, kuna hispaanlaste (kakskeelsete) näol on
meil tegemist emotsionaalselt ekspressiivse kultuuriga, mida iseloomustab paljusõnalisus ja assotsiatsioonidel põhinev jutustamisstiil, ning ingliskeelse kogukonna
(ükskeelsete) puhul emotsionaalselt neutraalse kultuuriga, mida iseloomustab nõrk
kommunikatsioon, napisõnalisus ja väljenduse täpsus (Rannut 2004a: 37, 49–54;
Hall 1976, 1990; Lewis 2003).
Saadud tulemus kinnitas seega üldiselt eelpool väidetud arvamust, et viie aasta
jooksul peaksid teises keeles õppivad lapsed saavutama emakeelekõnelejatega sama
taseme. Siiski näitavad keelekümblusuuringud, et keele omandamise kiirus ja tase
sõltub keskkonnast ja sihtkeelekõnelejatega suhtlemise võimalustest. Keelekümblusuurijad on märkinud, et segregatiivses klassis õppivate kümblusõpilaste produktiivsed oskused on veel kuuenda klassi lõpukski emakeelekõnelejate tasemest
kaugel maas, mis avaldub eelkõige interferentsinähtustest läbipõimunud grammatikaoskustes ja väga piiratud sõnavaras (Canale, Swain 1980; Cummins 2003;
Genesee 1994; Harley 1992; Harley, Swain 1984; Harley, Cummins, Swain 1990;
Harley, King 1989; Lyster 1999a,b). Seevastu Eesti keelekümblusuuringute kohaselt ei olnud juba teises klassis olulist erinevust keelekümblusõpilaste ja eesti laste
eesti keele taseme vahel. Paraku ei saa uuringut pidada selles mõttes usaldusväärseks,
sest võrdluse aluseks olev test lähtub kümblusõpilaste, mitte emakeelekõnelejate
oskustest (Asser jt 2002)5. Samad uurijad väidavad hilisemates uuringutes ka ise, et
keelekümblusõpilasi eristab eesti koolis õppivatest emakeelekõnelejatest eelkõige
madalam õigekirja ja eneseväljenduse tase, millest järeldati, et selle põhjuseks võiks
olla nende väiksem sõnavara haare (Asser jt 2004).
Harley (1992; vt ka Harley, King 1989) uuris 1., 3., 4., 6. ja 10. klassi keelekümblusõpilaste sõnavara arengut ning võrdles tulemusi sihtkeelt emakeelena kõnelejate
tulemustega. Tulemused näitasid kümblusõpilaste inglise keele interferentsinähtusi
KK-klasside paremat tulemust võrreldes eesti ja vene klassidega seletab asjaolu, et test on
koostatud eelkõige KK ainekavast lähtuvalt. Teatud teemad on eesti ja vene klassides läbitud juba
1. klassis ja materjal on õpilastel ununenud (Asser jt 2002).
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sõnade kasutuses ning sõnavara üldist piiratust, mis avaldus näiteks selles, et nad
kasutasid emakeelekõnelejatega võrreldes vähem tuletatud ning ühend- ja väljendtegusõnu ning rohkem sagedamini esinevaid lihtverbe ja inglise keelest laenatud või
tuletatud sõnu. Suulised intervjuud (Harley 1992) näitasid, et nooremas vanuses
õpilased (kuni 6. klass) olid omandanud mitmesuguseid kompenseerivaid strateegiad, mis aitasid neil piiratud sõnavaraga toime tulla, näiteks sagedamini esinevate
sõnade liigkasutuse ja nende tähenduse semantilise laienduse abil6 (vt srateegiaid
lähemalt järgmisest peatükist 1.5). Vahel põhjustasid need strateegiad aga hoopis
vigade arvu suurenemist, sest piiratud sõnavara ei võimalda alati teksti sisu õigesti
edasi anda ning emakeelest laenatud sõnad võivad olla sihtkeeles teise tähendusega
või lihtsalt antud kontekstis kasutamiseks sobimatud. Harley uurimistulemused
kinnitasid eelpool väidetud seisukohti ja teooriaid, mille kohaselt on keelekümblusõpilasete produktiivsed oskused sihtkeeles vähe arenenud, keel on läbi põimunud
interferentsinähtustest ja sõnavara on väga piiratud isegi veel kuuendas klassis
(Lyster 1999a; Canale, Swain 1980; Cummins 2003; Genesee 1994; Harley, Swain
1984; Harley, Cummins, Swain 1990). Seetõttu ei saa me väita, et teises keeles
õppivad lapsed saavutavad alati sõnavara omandamisel emakeelekõnelejate taseme
viie aasta jooksul, sest see sõltub suurel määral keele omandamise tingimustest.

1.5. PIIRATUD SÕNAVARA KORRAL KASUTATAVAD STRATEEGIAD
Kui inimene peab väljendama end teises keeles, kus tema sõnavara on liiga piiratud
selleks, et oma mõtteid edasi anda nii nagu emakeeles, kasutab ta mitmesuguseid
strateegiaid. Ta võib väljendusraskustest üle saada lihtsalt vaikides, lastes kellelgi
oma mõtteid tõlkida või kompenseerides sõnavara piiratust mõnel muul viisil.
Strateegiaid, kuidas kõneleja kompenseerib erinevusi selle vahel, mida ta soovib
edastada ja mida tema keelelised oskused võimaldavad, nimetatakse suhtlusstrateegiateks (communication strategies), (Faucette 2001: 1; Dörnyei, Scott 1997; Ellis,
Sinclaire 1989; Kenny, Woo 2000). Helina Koivisto (1994: 24–26) nimetab neid
vahekeelestrateegiateks (välivaihekielen strategiat), kuna tegemist on just vahekeeles ilmnevate kommunikatsiooniraskustega. Dörnyei ja Thurrelli (1992) järgi on kõige
üldisemad kommunikatsiooniraskuste korral kasutatavad strateegiad järgmised (vt
ka Faucette 2001: 16–20):
−
ümberütlemine ehk parafraseerimine (circumlocution/paraphrase),
−
abiotsimine (appeal for assistance),
−
ajavõitmine (time-stalling devices),
−
loobumine (abandonment).
Keeleliselt kõige nõudlikum strateegia on parafraseerimine ehk pikema selgitusega
ümberütlemine, kuna see nõuab nii mitmekesist sõnavara kui ka üsna arenenud
väljendusoskust (nt Kas sa ütlesid sellele (…) Mul ei tule meelde (...) Kuidas
nimetatakse seda valges kitlis naisterahvast, kes meil patsientide eest hoolitseb?
Students in early immersion quickly developed effective strategies for stretching their limited
verb vocabulary to cover for situations where more specific verbs would be selected by native
speakers (Harley 1992).
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(vt Dörnyei, Thurrell 1992: 68–70). Lihtsam on poole lause
pealt vait jääda, osutada objektile (nt medõele), lasta teistel endale sobivaid sõnu
pakkuda või vahetada keelt ja öelda ´medõde´ emakeeles. Loomulikult võib alati
kasutada ka mõnd lihtsamat ümberütlemise vormi, nagu asesõna (see, ta) või tähenduslikult lähedast sõna (naine) medõe kohta, mida samuti vahekeele kasutajatel
esineb. Strateegiate valik sõltub kindlasti kõneleja sõnavara rikkusest ja väljendusoskusest. Sellised strateegiad, nagu takerdumine, pausid, üneemide ja täitepartiklite
kasutamine, iseloomustavad rohkem piiratud sõnavaraga õpilast, kes väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult. Loobumine on ainus strateegia, mida ei saa teadlaste hinnangul nimetada keele omandamiseks, kuna loobumine ei too kaasa õppimist ega arenemist (Færch, Kasper 1983; vt ka Faucette 2001: 19–20).
Eestis on võõrkeeleõppijate vahekeeles esinevate suhtlusstrateegiatega tegelenud
mitmed uurijad (Hennoste, Vihalemm 1999: 1592; Kikerpill, Pool 2002: 88–92). Võttes
aluseks eesti uurijate nimetatud strateegiad, mis eelnevalt mainitutega suures osas
kattuvad, võiks vahekeelestrateegiate loetelu laiendada järgmiselt:
1) ajavõitmine hesitatsioonipauside, kordamise (sama sõna korrates võidetakse aega),
üneemide (mm, ee) ja täitepartiklitega (no, nu);
2) teadlik või ebateadlik emakeele kasutamine (sihtkeelne sõna asendatakse emakeelsega);
3) verbaalselt ja mitteverbaalselt väljendatud abiotsimine (nt küsimine, küsiv ilme);
4) täpsustamine (abstraktsem sõna asendatakse konkreetsemaga);
5) parandamine (enesekorrigeerimine) ja reformuleerimine (öeldud teksti ümbersõnastamine, nt üle-ülikool);
6) parafraseerimine, kus sõna, mis ei tule meelde, kompenseeritakse pikema selgitusega;
7) suhtlusprobleemi vältimine ja loobumine.
Ülaltoodud loetelu sisaldab peamisi strateegiaid, mida vahekeelekõnelejad piiratud
sõnavara korral kasutavad. Helina Koivisto (1994: 37–61) on käsitlenud seda valdkonda tunduvalt põhjalikumalt. Tema kirjeldatud vahekeelestrateegiad langevad kokku
ka eelmises peatükis Harley (1992) kümblusõpilaste sihtkeele sõnavara uuringus
esiletoodud nähtustega. Alljärgnevalt tutvustan nendest mõningaid lähemalt.
1. Parafraseerimine ehk pikema kirjelduse abil ümberütlemine. Kui keeleõppijal ei tule sõna meelde, võib ta kasutada sünonüümset väljendit või sõna
pikema selgitusega ümber öelda. Selline strateegia eeldab aga piisavalt suure
sõnavara olemasolu, mistõttu kohtab seda piiratud sõnavaraga vahekeelekõnelejatel harvem (Dörnyei, Thurrell 1992: 68–70).
2. Tähenduslikult või kõlaliselt lähima sõna kasutamine on tuntud ka parafaasia ja kontaminatsiooni nähtustes. Esimesel juhul tähendab see seda, et keeleõppija valib esimese kõlalt sarnase sõna, mis meelde tuleb, olgugi et selle
tähendus on täiesti erinev (nt hinne: hinde – hind: hinna, Metslang jt 2003: 69);
teisel juhul on tegemist aga tähenduslikult ja kõlaliselt lähedaste sõnade ristandiga, mille tulemuseks võib olla õppija enda tuletatud ja ühest sõnaliigist teise
ülekantud sõna (nt noomenist polkupyörä ’jalgratas’ moodustatud verbivorm
polkupyöräilivät pro pyöräilivät, Koivisto 1994: 37; kui hoone vundament on
tugev, püsib hoone kaua vastu pro peab vastu = püsib, Metslang jt 2003: 68).
Kuidas sa teda kutsud?
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3. Täpsustamine on üks ümberütlemise vorm, kus abstraktsem sõna asendatakse
konkreetsemaga, näiteks vanust väljendava üldmõiste asemel nimetatakse
konkreetset vanust, kasutades arvsõnu (Koivisto 1994: 38).
4. Sõna tähenduse laiendamine (Koivisto 1994: 39) või venitamine (streching,
Harley 1992) on samuti vahekeeles sageli ilmnev ümberütlemise vorm. Sellist
strateegiat kasutavad ka väikesed lapsed oma emakeeles, mida sel juhul
nimetatakse üldistamiseks ehk ühe sõna tähenduse ülekandmiseks teistele sarnastele juhtudele (vt Peccei 1996: 10). See võib toimuda sama liigi ulatuses (nt
laps ütleb ´kass´ koera kohta, ´õun´ teiste sarnaste puuviljade kohta) ning analoogia põhjal, kus ühte objekti tähistava sõnaga nimetatakse ka kõiki teisi
sarnaseid objekte (nt laps ütleb ´kass´ pehme salli kohta, ´isa´ mehe kohta jmt).
Koivisto sõnul (1994: 39) teevad samasuguseid üldistusi (kuigi mitte nii konkreetsete sõnade puhul) ka piiratud sõnavaraga vahekeelekõnelejad, kes nii
Koivisto (1994: 41) kui ka Harley (1992) sõnul kalduvad liialdama sagedamini
esinevate verbidega (nt tulema, minema jmt), mis asendavad mitmeid teisi
verbe üsnagi erinevates kontekstides (nt Alrington tuli Virginiasse tagasi pro
Alrington liideti uuesti Virginiaga; klooster tuli (= muudeti) vanglaks; suvi
tuleb (= kestab) Soomes vaid paar kuud). Selline asendamine toob paratamatult
kaasa kogu lause mõtte või vähemalt osalise tähenduse muutuse, sest lause
Tüdruk on vees ja küsib abi ei tähenda sedasama mis Tüdruk on vette kukkunud
ja hüüab appi. See on nähtus, millele juhtisime tähelepanu juba eelmises peatükis Birgit Harley (1992) prantsuse keelekümblusõpilaste sõnavara uuringus ning
mida on märgatud ka eesti keele õppijate puhul, kus sihtkeelset lekseemi kasutatakse uues või laiendatud tähenduses (nt tore limonaad; Rannut 2003a: 25–26).
5. Sõnade liigkasutus ja kordamine on sõnavara piiratusest tingitud vahekeelenähtus, millele samuti juhtisid tähelepanu nii Koivisto kui ka Harley. Siin
kasutab keeleõppija erinevates kontekstides vaid ühte sõna, kuigi sihtkeeles on
selle mõtte edasiandmiseks olemas mitmeid sünonüümseid väljendeid. See võib
avalduda näiteks kvantiteediadverbide kasutuses, kus palju hakkab tähistama
kõike, mida on rohkesti, ja natukene kõike, mida on vähe (nt Kuljetaja oli
paljon vihainen ’Juht oli palju (= väga) vihane’, Koivisto 1994: 54). Samas võidakse kvantiteediadverbi asendada ka hoopis adjektiiviga, nt väike pro vähe.
Koivisto toob siinkohal näitena vahekeelekõneleja soomekeelse lause Minulla
on pieni kiire ’Mul on väike kiire’, kus sõna pieni ’väike’ asendab adverbi vähan
’pisut, vähe, veidi’ (Koivisto 1994: 53). Koivisto lisab samas, et adverbe leidub
soome keelt vahekeelena kõnelejate sõnavaras üldiselt harva. Need adverbid,
mis keeleõppe algusfaasis omandatakse, võivad esineda ka adjektiivi funktsioonis. Koivisto (1994: 54) on toonud näiteid vene õpilaste vahekeelest, kus adjektiiv hyvä ’hea’ on asendatud adverbiga hyvin ’hästi’ (nt Ilma ei ole hyvin ’Ilm ei
ole hästi’, Elämä on hyvin ’Elu on hästi’). Sõnavara piiratusest tingituna leidub
ka samade sagedamini kasutatavate sõnade pidevat kordamist isegi ühe lause
jooksul (nt Kuvassa on paljon ihmisille, samat ihmiset katsovat kuvassa ja
samat ihmiset istuvat ja iso mies istuu ja lukee sanomalehti. Kuvassa on 23
ihmista. Ihmisten joukko kameralla. Koivisto 1994: 56).
6. Vastandtähenduse väljendamine eituse abil on samuti sõnavara piiratusest
tingitud strateegia, mille Koivisto toob esile soome keele õppijate vahekeeles
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(1994: 55). Siin asendatakse vastandtähendusega sõna eituse lisamisega (nt
hyvä–ei-hyvä ’hea–mitte-hea’, vanha–ei-vanha ’vana–mitte-vana’). Keskealist
inimest võidakse tähistada sel juhul mõlema vastandsõna eitusega, nt ei vanha,
ei nuori ’mitte-vana, mitte-noor’. Kusjuures mõlemat paari korratakse lauses
muutmata kujul (nt Se on ei iso ei pieni ’See on mitte-suur ja mitte-väike’),
kasutamata sel juhul mõtte väljendamiseks sobivat konjunktsiooni eikä ’ega’
(See ei ole suur ega väike).
7. Emakeele või mõne teise keele sõnade kasutamine võib toimuda teadlikult
või ebateadlikult keelt vahetades. Teadliku keelevahetuse korral on enamasti tegemist abiotsimisega, kus püütakse leida puuduvale sõnale õiget vastet (Koivisto
1994: 59). Samas võib olla tegemist ka ebateadliku keelevahetusega, kus kõneleja seda ise ei märka (nt Kello 8.30 me olemme syömässa äämiäinen i (vene и
= ja) minä menen saataman mieheni työhön. Ja puolitoista tuntia kuluttua minä
taas vähän olen syömässä i (vene и = ja) lähden pois kodista torille päin; Koivisto
1994: 59) Leksikaalne interferents on üldiselt väga sagedane nähtus madalatasemelises vahekeeles, kus ühe keele lekseem kantakse üle teise keelde (nt Meil
klassis batareid (= radiaatorid) soojad; Rannut 2003a: 25–26) või ühe keele
lekseem jäetakse välja teise keele süntaktilise skeemi eeskujul (nt olema-verb,
mille vene keele kõnelejad jätavad sageli välja; Rannut 2003a: 25–26; Dittmar
1973: 148).

Pidžinkeele sõnavara kasutust iseloomustavad jooned
Vahekeelekõnelejatele sarnaseid jooni leidub ka pidžinkeeles. Kuna pidžinkeele sõnavara on tavaliselt väike, kasutatakse selles vahekeelega sarnaseid strateegiaid (Mesthrie
jt 2000: 290–291). Pidžinkeele sõnavara iseloomustavad jooned oleksid järgmised:
−
Polüseemia: paljud pidžinkeele sõnad on polüseemsed ja nende tähendus tuleb
esile alles kontekstis. Näiteks Kameruni inglise pidžinkeeles tähendab water nii
vett ’water’, järve ’lake’, jõge ’river’, allikat ’spring’ kui ka pisarat ’tear’.
−
Multifunktsionaalsus: sama sõna võib esineda erinevates kategooriates, näiteks nii substantiivina kui ka adjektiivina. Papua Uus Ginea inglise pidžinkeeles
– tok pisin –, esineb sõna sik ’haige’ adjektiivina lauses Mi sik (I am sick ’Ma
olen haige’) ning substantiivina lauses Em i gat bigpela sik (He has got a terrible
disease ’Tal on kohutav haigus’).
−
Mitme sõnaga ümberütlemine või parafraseerimine: ühesõnalisi mõisteid
väljendatakse mitme sõna abil ümberütlemise teel. Näiteks Papua Uus Ginea
inglise pidžinkeeles gras bilong fes ’rohi, mis kuulub näo juurde = habe’, gras
bilong hed ’rohi, mis kuulub pea juurde = juuksed’, gras bilong ai ’rohi, mis
kuulub silma juurde = kulmud’.
−
Sõnaühendite moodustamine: uusi mõisteid moodustatakse kahe olemasoleva
sõna liitmise teel. Papua Uus Ginea inglise pidžinkeeles tähendab hos man ’täkk’,
hos meri ’mära’.
−
Reduplikatsioon: sõna tähenduse tugevdamiseks (kestus, mitmus, sagedus jmt)
kasutatakse tüvisõna kordamist. Näiteks Kameruni inglise pidžinkeeles tähendab
big big (very big ’väga suur’), fain fain (really lovely ’tõeliselt armas’) ja tok
tok (to talk all the time ’vahetpidamata rääkima’).
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Nii nagu keelekeskkond mõjutab sõnavara arengut, mõjutab see ka suhtlusstrateegiate valikut ja kujunemist. Kui immigrandid suhtlevad sihtkeelt emakeelena kõnelejatega, võtavad nad järjest enam üle sihtkultuuri suhtlusstrateegiaid ja käitumisnorme; mida enam suheldakse, seda harvemaks jäävad vahekeelenähtused ja väiksemaks kultuurierinevused. Samas nägime, et vahekeelenähtused võivad suhtluse
käigus hoopis kivistuda, kui suhtlus toimub üksnes piiratud keeleoskusega inimeste
vahel ja puudub soov sihtkeelt emakeelena kõnelejatega samastuda. Seega võib oletada, et ka eesti koolis ja vene kooli keelekümblusklassis õppivate vene emakeelega
õpilaste suulises väljendusoskuses peaks esinema märkimisväärseid erinevusi, mis
on tingitud igapäevase suhtlusvõimaluse olemasolust või selle puudumisest sihtkeelt emakeelena kõnelejatega.

2. KEELEKESKKOND VENE ÕPILASTE
KEELEKASUTUST JA INTEGRATSIOONI MÕJUTAVA
TEGURINA
2.1 EESTI KEELEKESKKONDADE VÕRDLUS TEISTE
KEELEKESKKONDADEGA
Eesti keelekeskkondade kirjeldamise eesmärgil uurisin mitmeid erinevaid keelekeskkondi nii USA-s, Kanadas, Euroopas kui ka Aafrikas. Siinkohal tutvustan eelkõige Kanada ja Taani keelekeskkondi, mis teistest paremini seostusid Eesti sotsiolingvistilise keskkonnaga, selgitamaks keelekeskkonna mõju vene kogukonna integreerumisel erinevates piirkondades.

Kanada keelekeskkonnad
Kanada keelekümbluskogemus võeti vene elanikkonna integreerimisel Eestis aluseks just keelepoliitilise situatsiooni pärast Quebecis, kus on sarnaseid jooni (vt Rannut
1992; Vare 1997). Kanadas võib jaotada elanikkonna kolme rühma, millest kõige
ulatuslikuma moodustavad anglofoonid ehk inglise keele kõnelejad. Prantsuskeelne
elanikkond (frankofoonid) ulatub vaid 23, 2%-ni kogu rahvastikust. Seejuures jääb
Kanada kümnest osariigist üheksas frankofoonide osakaal alla 5% ja vaid ühes
osariigis (Quebecis) ulatub nende arv 95%-ni, moodustades enamuse (www.cia.gov/
cia/publications factbook). Ontarios on allofoonide ehk teisi keeli emakeelena rääkivate immigrantide osa frankofoonidest kolm korda suurem, ülejäänud osariikides
see erinevus lausa kümnekordistub, muutes frankofoonid marginaalseks nähtuseks.
Prantsuse keele harta (Bill 101) jõustumise hetkel võib Kanadas 1976. aasta rahvaloenduse andmete põhjal välja tuua neli erinevat keelekeskkonna mudelit (Bourhis
1984: 228).
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−

−
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Esimest keelekeskkonda iseloomustab Quebec, kus 1976. aasta rahvaloenduse
andmetel (Bourhis 1984) oli frankofoonide ehk prantsuse keelt emakeelena
kõneleva elanikkonna osakaal 80% ning inglise keelt emakeelena kõnelejate
osatähtsus vaid ca 13% kogu rahvastikust. Seega domineerib seal prantsuse
keel ning on tegemist ükskeelselt prantsuskeelse piirkonnaga.
Teise keelekeskkonna moodustab New Brunswick, kus enamuse (64,4%)
moodustasid anglofoonid. Kuigi arvuliselt on tegemist üsna väikese frankofoonide kogukonnaga, on nende protsentuaalne osakaal suhteliselt kõrge (33%),
avaldades seeläbi mõju kogu keelekeskkonnale. Seetõttu on New Brunswick ka
ainus kakskeelne osariik Kanadas.
Kolmas keelekeskkond Kanadas on Ontario, mis tõuseb esile anglofoonide
suure ülekaalu (78,1%) tõttu. Kuigi frankofoonide osatähtsus on isegi allofoonidega (16,3%) võrreldes väga väike, moodustades kõigest 5,6% elanikkonnast,
on tegemist siiski Kanadas suuruselt teisel kohal oleva frankofoonide kogukonnaga (462 075), mistõttu on ka prantsuse keelel Ontarios erinevalt ülejäänud
seitsmest osariigist (vt neljas keelekeskkond) teatud staatus.
Neljas keelekeskkond on kõige ulatuslikum, hõlmates peale Briti Columbia
(anglofaane 82,6%, frankofoone 1,6%) ka Alberta (angl. 80,7%, fr. 2,4%, all.
16,9%), Manitoba (angl. 71,9%, fr. 5,4%), Newfoundlandi (ing. 97,8% – pr.
0,5%) ja kõik ülejäänud Kanada piirkonnad. Kõigis neis on frankofoonide
osakaal marginaalne ja anglofoonide osatähtsus kohati peaaegu 100%-ni ulatuv
(nt Newfoundland, Prints Edwardi saar), mistõttu on siin tegemist ükskeelselt
ingliskeelse piirkonnaga.

Kanada keelekeskkonnad 70-ndatel (Bourhis 1984: 228)
frankofoonid = prantsuse keele kõnelejad, anglofoonid = inglise keele kõnelejad,
allofoonid = teistest rahvustest ja teisi keeli emakeelena kõnelevad immigrandid
Osariigid
Anglofoonid Frankofoonid Allofoonid
Elanikkond
kokku
Quebec
800 680
4 989 245
444 520
6 234 445
(12,8%)
(80,0%)
(7,2%)
(100%)
New Brunswick 435 970
223 785
17 490
677 245
(64,4%)
(33,0%)
(2,6%)
(100%)
Ontario
6 457 650
462 075
1 344 740
8 264 465
(78,1%)
(5,6 %)
(16,3%)
(100%)
Briti Columbia 2 037 640
38 430
390 535
2 466 605
ja teised
(82,6%)
(1,6 %)
(15,8%)
(100%)
osariigid
Tabel 4.

Keelekümblusprogramm (French immersion program; Lambert 1972; Swain, Lapkin
1982) töötati Quebecis algselt välja eesmärgiga anda sealsele inglise keelt emakeelena kõnelevale vähemusele võimalus omandada prantsuse keel, mis oli selleks
ajaks kujunenud Quebeci ainsaks ametlikuks keeleks ja Kanada teiseks riigikeeleks
(Bourhis 1984; vt ka M.Rannut, Ü.Rannut, Verschik 2003). Kuna aga anglofoonide
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näol ei ole tegemist immigrantidega ei rohkem ega vähem kui frankofoonide
puhulgi, moodustavad nad ise põhivoolu, nende keelel on domineeriv ametliku
keele staatus ja neil puudub vajadus integreeruda. Seega on nende keeleõppemotivatsioon enamjaolt instrumentaalne ja seotud parema töökoha saamisega. Ontario
Haridusuuringute Instituudi (OISE) ja Ottawa uuringud on näidanud keelekümbluskooli õpilaste vähest prantsuse keele kasutust pärast kooli lõpetamist, mis on
tingitud keelekeskkonnast (Harley 2000; Wesche 1993). Harley hinnangul ei toimu
keelekümbluskooli õpilaste integratsiooni prantsuse ühiskonda, kuna nende prantsuse keele kasutamine ja suhtlus prantsuse keelt emakeelena kõnelejatega on üsna
juhuslik ja harv (Harley 2000: 263–265; vt ka Wesche 1993). Keelekümbluskooli
lõpetajad ütlevad oma intervjuudes, et neil ei ole võimalik kasutada ingliskeelses
ühiskonnas prantsuse keelt, sest enamik sõpru ei suuda prantsuse keeles vestelda
ning igapäevases elus pole eriti võimalust prantsuse keelt kasutada. Isegi siis, kui
nad lähevad Montreali, ei kasuta nad prantsuse keelt eriti palju, sest poemüüjad lähevad nendega suheldes inglise keele peale üle (Harley 2000: 267)7. Prantsuse keele
oskuse säilitavad üksnes need, kes on sellest väga huvitatud, kuid tegelikult puudub
ka neil selleks nii sisemine kui väline motivatsioon, sest prantsuse keele oskuseta saab
Kanadas paremini hakkama kui inglise keeleta (Harley 2000: 266). Kanada keelekeskkonda ei saa võrrelda Eesti keelepoliitilise ega ka sotsiolingvistilise olukorraga
pärast Eesti iseseisvumist ja Nõukogude Liidust lahkulöömist, sest eesti keelt ei ole
enam võimalik vaadelda ühe vähemuskeelena Nõukogude Liidu suurel territooriumil. Eesti keelel on ainsa riigikeele staatus, mida oskamata ei ole võimalik ühiskonnas integreeruda.
Nii Euroopa Liitu kuulumise kui ka geograafilise asendi tõttu on Eestil palju ühist
teiste Euroopa maadega. Peaaegu kõik Euroopa riigid seisavad silmitsi ühesuguste
immigrante puudutavate probleemidega: suur kontsentratsioon suurlinnade äärealadel ning töötuse, koolist väljalangevuse ja kuritegevuse suhteliselt suur osakaal
immigrantide seas. Viimase kümne aasta jooksul on muutunud mõiste "kodakondsus" Euroopas immigratsioonipoliitika põhimõisteks. Kodakondsuse saavutamist
nähakse nüüd uustulnukate kõige tähtsama ülesandena. Sihtkeele õppimist vaadeldakse "sõidukina" (Aarssen 2004: 14) heaks kodanikuks saamise teel. Hiljuti muutusid mitmetes maades (nt Hollandis) meetmed veelgi rangemaks, kuna kehtestati
sanktsioonid nende vastu, kellel kodakondsuse saamine pole õnnestunud. Hollandis
seati sisse kohustuslikud hollandi keele kui teise keele tunnid niiöelda vanadele immigrantidele, kes on Hollandis elanud juba aastakümneid, kuid pole keelt veel ära
õppinud.
Kuigi erinevalt paljudest Euroopa riikidest ei saa Eestit pidada immigrantide sisserändemaaks, vaid pigem üleminekumaaks (vt Aarssen 2004: 11), on üsna hiljutise
Nõukogude Liidu migratsioonipoliitika tõttu Eestis immigrantide protsentuaalne osatähtsus elanikkonnast üks Euroopa suuremaid. Näiteks on Eestis immigrante peaIt's difficult to make use of French in an English speaking community. Most friends can't carry
on a conversation in French and it can't be used in many ordinary situations. Even my visit in
Montreal did not provide a great opportunity to speak the language since most shopkeepers speak
to you in English (Harley 2000).
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aegu kümme korda rohkem kui Taanis. Hoolimata sellistest arvulistest erinevustest
võib immigrantide käitumises ja integratsioonis täheldada samasuguseid seaduspärasusi nagu igas teiseski Euroopa riigis või USA osariigis.
Taani keelekeskkonnad

World Factbook'i (2003) andmetel (www.cia.gov/cia/publications factbook) on
Taanis 5 384 384 elanikku, kellest ca 3% moodustavad immigrandid. Statistika andmetel oli aastal 1990 Taanis 27 929 türklast (0,5% kogu elanikkonnast), 9 535 jugoslaavlast ja 6 285 pakistanlast (www.dst.dk/Denmark/statistics; Moldenhawer 1995).
Seega on türgikeelne kogukond Taanis üks suuremaid. Kuigi see tundub protsentuaalselt tühine, avaldab see mõju just immigrantide suure kontsentratsiooni tõttu
teatud kindlates piirkondades suurlinnade äärealadel.
Bolette Moldenhawer (1995) uuris Taanis teise põlvkonna türgi immigrantide laste
madalate õpitulemuste põhjuseid, võrreldes neid jugoslaavia ja pakistani immigrantidega, kes olid koolis edukad ja integreerusid hästi. Ebaõnnestunud integratsiooni
põhjustena tõi ta esile järgmised asjaolud (Moldenhawer 1995: 279):
1) türgi immigrantide märkimisväärselt suur arv Taanis võrreldes teiste immigrantidega ning sellest tulenev türklaste suurte segregatiivsete getostunud piirkondade tekkimine, mis takistab integratsiooni;
2) türgi lapsevanemate integratiivne vastandumine kooli õppekeelele ja kultuurile,
ülejäänud ühiskonnast erinev segregatiivne kultuurikeskkond kasvatab immigrantide lastes opositsioonilisust koolis valitseva taani keele ja kultuuri suhtes, muutes nad vastu tahtmist integreeritavaks vähemusrühmaks.
Seega mängisid integreerumisel olulist rolli demograafilised ja sotsiaalsed tegurid,
mis kujundasid soovimatuse integreeruda ehk madala integratsioonimotivatsiooni.
Türgi õpilaste integratsioonierinevuste uurimisel jaotab Moldenhawer (1995) Taani
kolmeks integratsioonipiirkonnaks, mis sobivad ka Eesti keelekeskkonnamudelite
väljatöötamise aluseks.
−
Esimese moodustavad eriti madala integratsiooniga piirkondadena juba mainitud suurlinnad, kuhu on koondunud 35% türgi immigrantidest. Selline kontsentratsioon tõstab türgikeelsete õpilaste arvu koolides, mõjutades üldist sotsiolingvistilist keskkonda ja integratiivset motivatsiooni.
−
Teiseks piirkonnaks on 11 kogukonda, kuhu on koondunud järgmised 25% türgi
immigrantidest, moodustades keskmiselt madala integratsiooniga piirkonna.
Seal on aga türgi kogukond liiga väike integratiivseks vastandumiseks ja elujõulise geto loomiseks, mistõttu ka integratiivne motivatsioon on suurem ning
tulemused paremad.
−
Kolmandaks piirkonnaks on 34 kogukonnast hajutamisstrateegia abil kujundatud ala, kus elab 27% türgi immigrantidest. Erinevalt eelmistest jääb selles suhe
põhirahvuse ja muukeelse elanikkonna vahel integratsiooni võimaldavatesse
piiridesse, kujundades seega kõrge integratiivse motivatsiooni, positiivse suhtumise kohalikku keelde ja kultuuri ning sellest tulenevad head keeleõppetulemused (Moldenhawer 1995; Rannut 2003a).
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Peale immigrante puudutavate keelekeskkondade tuleks Taani puhul neljanda
piirkonnana vaadelda ka Sydschleswigi (Lõuna-Jüütimaa) Taani-Saksa piirialal, kus
elab ligi 20 000 sakslast, keda loetakse Taanis saksa rahvusvähemuse hulka8. Seega
moodustavad sakslased Taani piiriala 250 000 elanikust 6–8 %. Peamisteks sakslastega asustatud aladeks Taanis on Tinglev (sks Tingleff), Aabenraa (sks Apenrade)
ja Haderslev (sks Hadersleben). Kuna sakslased on arvulises vähemuses, minnakse
järjest enam üle taani keelele ka koduses suhtlemises. Umbes 20% sakslastest
kasutab neis piirkondades veel igapäevases suhtluses saksa keele murret nimega
Jutisch (taani vaste Sonderjysk), 50% lastest kõneleb kodus taani keele dialekti
(Sønderjysk). Taani on ametlikult ükskeelne maa, mistõttu saksa keelt küll toetatakse ja õpetatakse antud piirkonnas, kuid sellel puudub ametlik staatus. Koolis toimub õppetöö taani keeles (Rigsdansk), saksa keelt õpitakse õppeainena. Taani valitsus aktsepteerib saksa lasteaedu ja saksa õppekeelega erakoole, mille staatus on määratletud 1955. aastal sõlmitud Taani-Saksa lepingus "Bonn-Kopenhagener Erklärungen".
Lõuna-Jüütimaal (Jytland) on piirialal elava saksakeelse vähemuse jaoks loodud 24
lasteaeda, 16 põhikooli ja üks gümnaasium (Deutsches Gymnasium), kus lastel on võimalik saada kahes keeles haridust. Nimetatud õppeasutuste ülesanne on ühelt poolt
õpilaste etnilise identiteedi säilitamine, emakeelse hariduse võimaldamine ja emakeeles kirjaoskuse omandamine; teisalt riigikeele valdamise ja riigikeelse hariduse
tagamine. Kooli lõpus sooritavad õpilased kohustuslikud küpsuseksamid taani keeles, mis on riigikeel, ning neile lisandub saksa keele eksam, mis tagab sissepääsu Saksa
kõrgkoolidesse. Viimastes klassides valitakse õppeainete õppekeel vastavalt sellele,
kas soovitakse edasiõppimist jätkata Saksamaal või Taanis (www.uoc.es/euromosaic/web/document/alemany/an/i2/i2.html/ German in Denmark/ Research
Centre of Multilingualism).
Kuigi saksa vähemust Taani piirialal ei saa keeleoskuse ega ka suhtumiste ja hoiakute poolest võrrelda Eesti-Vene piirialal elava vene kogukonnaga, on see siiski
Euroopas üks tüüpilisemaid keelekeskkondi (nt Fribourg, Tirool jt) oma iseärasuste
ja mõjuritega, mis eristavad seda eelnevalt käsitletud Taani immigrantidega seotud
piirkondadest. Ühendav ja oluline joon Eesti-Vene piiriala ja teiste Euroopa maade
sarnaste piirkondade vahel on vajadus muukeelset elanikkonda integreerida. Seetõttu tuleks ka Eestis piiriäärset vene kogukonda vaadelda ja hinnata pigem Euroopa
kui Kanada kontekstis.
Eesti keelekeskkonnad

Jüri Viikbergi (1999: 528–33) andmetel suurenes venelaste immigratsioon Eestisse
plahvatuslikult pärast II maailmasõda; migratsiooni tulemusena ajavahemikul 1941–
1959 see rohkem kui kolmekordistus. 1934. aasta rahvaloenduse andmeil elas Eesti
vabariigis 92 656 venelast (8,2% rahvastikust), kellest 20 000 olid pagulased ja üleSakslaste vähemusrahvuse staatus antud piirkonnas on Taani poolt määratletud lähtudes rahvusvahelisest õigusest, kus rahvusvähemusena käsiletakse neid kodanikke, kes elavad vastaval territooriumil ning omavad selle maaga kauaaegseid ja kindlaid sidemeid (vähemalt 100 aastat).
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jäänud Eesti kodanikud. Pärast Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt suurenes vene kogukond 1959. aastaks 240 227 elanikuni (20,1% rahvaarvust). Pideva immigrantide sissevoolu tulemusena oli 1989. aastaks tõusnud venelaste arv 474 834
elanikuni (30,3% rahvaarvust), millele lisandusid veel teised Nõukogude Liidu eri
paikadest Eestisse immigreerunud ning venekeelsesse ühiskonda integreerunud ja
vene keelele üle läinud rahvusrühmad (nt 48 271 ukrainlast, kellest 26 301 on märkinud 1989. aasta rahvaloendusel oma emakeeleks vene keele). 1989. aasta rahvaloenduse andmetel oli neid vene keelele üle läinud eestlastega kokku 76 717. Pärast
Eesti taasiseseisvumist moodustasid vastavalt 2000. aasta rahva- ja eluruumide loendusele Eestis kõige suurema immigrantide rühma venelased – täpsemalt öeldes eri
rahvustest venekeelne elanikkond, kelle arv ulatus 351 178 elanikuni, moodustades
25,6% kogu elanikkonnast. Lisaks räägib 80 736-st mitte vene rahvusest muulasest vene
keelt emakeelena 43 484 (53,9%) ja vene keelt võõrkeelena 33 355 (41,3%), mis
teeb kokku 95,2 % mitte vene rahvusest muulastest. Seega võib öelda, et Eestis elab
kokku ca 428 000 vene keelt esimese või teise keelena kõnelevat elanikku, kellest
valdav osa on esimese või teise põlvkonna immigrandid.
Sarnaselt Taanile ja teistele sisserändemaadele Euroopas elab põhiõsa (91%) immigrantidest Eesti suurlinnades. Juba Nõukogude periooodil koondusid Venemaalt ja
teistest Nõukogude Liidu piirkondadest sisse rännanud ja vene keelt omavahelise suhtluskeelena kasutanud immigrandid peamiselt suurlinnade läheduses asuvatesse tööstuspiirkondadesse ja sõjaväebaasidesse, moodustades 45% linnarahvast. Tänapäeval on
vene keelt kõnelevate immigrantide osakaal linnarahvastikust seoses vene erusõjaväelaste väljarändega kahanenud 37–38%-ni, kuid põhiosa venekeelsest elanikkonnast on
endiselt koondunud suurematesse linnadesse, mistõttu maa-asulates elab neist vaid
marginaalne osa (7,22%, vt tabel 5).

Tabel 5. Linna- ja maarahvastiku jaotus Eestis aastal 2000 (Statistikaamet 2001)
% linnarahvastikust
% maarahvastikust
Eestlased
54,35
89,71
Venelased
37,38
7,22
Muud
8,27
3,07
Arvuliselt kõige suurem osa neist elab Tallinnas (146 208), Narvas (58 702) ja KohtlaJärvel (32 843) ning nimetatud linnade ümbruses. Seega paikneb 85% vene elanikkonnast peamiselt kahes maakonnas ja kolmes linnas (67,7%), ülejäänud 16% elab
hajutatult 13 maakonnas (Statistikaamet 2000; vt ka Rannut 2002a,b; 2003a).
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Tabel 6. Vene elanikkonna paiknemine Eestis (Statistikaamet 2001)
Maakond/ linn Elanikke kokku Eestlased
Venelased
Harju
Tallinn
Ida-Viru
Kohtla-Järve
Narva
Ülejäänud
13 maakonda
Kokku

525 682
400 378
179 702
47 679
68 680
664 668
1 370 052

306 850
215 114
35 917
8 479
3 331
587 452

Vene
elanikkonna
jaotumine %
171 009 (33%)
49
146 208 (37%)
124 961 (70%)
36
32 843 (69%)
58 702 (85%)
55 208 (8%)
16

930 219 351 178 (26%)

100

Järelikult on ulatuslikud immigrantide asualad Eestis tekkinud sarnaselt Põhjamaadele just suurlinnade ümber ja piirialal ning põhiosa muukeelsest elanikkonnast on
koondunud linnadesse (Moldenhawer 1995; Sjögren 1995; Rannut 2002a,b; vt tabel 6).
Keelekeskkondadest annab üsna ülevaatliku pildi ka üldhariduskoolide õppekeele
jaotuvus piirkonniti (vt tabel 7), mis näitab, et pooled vene koolid (51,7%) asuvad
Tallinnas ja selle ümbruses, kolmandik (31,5%) Ida-Virumaal ja ülejäänud 16,9%
jaotuvad 13 maakonna vahel, kus toimub omakorda jagunemine vastavalt sellele,
kus vene kool on veel olemas ja kus see üldse puudub.

Tabel 7. Üldhariduslike päevase õppevormiga koolide arv lähtudes kooli õppekeelest
2002/2003 (www.innove.ee/statistika 2005)
2 maakonda, kus vene õppekeelega koole on üle 30% koolide üldarvust
Maakond/ linn Kokku
Eesti
Vene
Eesti/ vene
Ida-Virumaa 52
16
28
8
Harjumaa
60
51
36
3
Tallinn
96
56
10
Kokku
208
123
74
11
%
100%
59%
36%
5%
6 maakonda, kus vene õppekeelega koolide osatähtsus jääb alla 10% piiri
Maakond/ linn Kokku
Eesti
Vene
Eesti/ vene
Jõgevamaa
29
27
2
0
Järvamaa
28
27
1
0
Lääne-Virumaa 43
38
3
2
Pärnumaa
55
51
2
2
Tartumaa
55
49
5
1
Valgamaa
25
23
2
0
Kokku
235
215
15
5
%
100%
91%
6%
2%
43

4 maakonda, kus on üks vene õppekeelega klasse sisaldav kool
Maakond/ linn Kokku
Eesti
Vene
Põlvamaa
30
29
0
Läänemaa
27
26
0
Viljandimaa
42
41
0
Võrumaa
28
27
0
Kokku
127
123
0
%
100%
97%
0%

Eesti/ vene
1
1
1
1
4
3%

3 maakonda, kus vene keeles õppimisvõimalus üldse puudub
Maakond/ linn Kokku
Eesti
Vene
Hiiumaa
8
8
0
Raplamaa
30
30
0
Saaremaa
28
28
0
Kokku
66
66
0
%
100%
100%
0%

Eesti/ vene
0
0
0
0
0%

Võrreldes venekeelse elanikkonna paiknemist Eesti territooriumil, võib eristada piirkondi, mida iseloomustab suur immigrantide kontsentratsioon, ja piirkondi, millele
on iseloomulik immigrantide hajutatus põhivoolu sekka. Seega võiks Eestis teiste
Euroopa maade eeskujul esile tuua neli erineva keelekeskkonna mudelit, mis võiksid olla aluseks vene õpilaste integratsiooni ja eesti keele omandamise uuringule.

1. ja 2. mudel: immigrantide suur kontsentratsioon suurlinnades ja piirialal
1. mudel (Tallinn)

muud eestlased
5%
9%

muud
9%
venelased
37%

2. mudel (Narva)

eestlased
54%
venelased
86%
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3. ja 4. mudel: hajutatud keskkonnad – immigrantide madal kontsentratsioon ja
hajutatus põhielanikkonna hulka
3. mudel (Tartu)

muud
4%
venelased
4%

muud
venelased 4%
16%

eestlased
80%

Joonis 1.

4. mudel (Tabivere)

eestlased
92%

Segregatiivsete ja hajutatud keskkondade mudelid Eestis

1. Esimeses mudelis on sarnaselt Põhjamaadele muukeelse elanikkonna arvukuse
tõttu moodustunud suurlinnade ümber tugevad segregatiivsed linnaosad, kus
venekeelse elanikkonna osatähtsus ületab 30% piiri ja hakkab toimima niinimetatud külma tuule indeks (mõned piirkonnad Tallinnas ja selle ümber). Kuna
eestlased kipuvad teiste maade (nt Rootsi, Taani) eeskujul immigrantide poolt
asustatud rajoonidest välja kolima, on põhirahvus jäänud mõnes kohas isegi vähemusse (nt Tallinnas Lasnamäel on eestlasi 34,7%; Maardus 19,9%; Paldiskis
29,7%).
2. Teise piirkonna moodustavad Eesti-Vene piiriäärsed alad, kus muukeelne elanikkond on põhirahvuse praktiliselt välja tõrjunud (nt Ida-Virumaal Sillamäel on
eestlasi 4,2%, Narvas 4,9%; Peipsi ääres 8,7%), eesti keele oskus on väga madal
ning põhiline suhtluskeel on vene keel, mida oskavad nii eestlased kui venelased. Seetõttu on taolistes piirkondades ka integratsioonimotivatsioon madal.
3. Kolmanda piirkonna moodustavad linnad ja asulad ülejäänud 13 maakonnas (peale
Harjumaa ja Ida-Virumaa), kus venekeelne kogukond on segregatsioonis elamiseks
liiga väike, jäädes enamasti alla 20% (nt Tartus 16,1%, Pärnus 15,3%, Sindis
15,7%).
4. Viimase piirkonna moodustavad maa-asulad või maakonnalinnad, mis sarnanevad Põhjamaades rakendatavale hajutamisstrateegiale, kus immigrandid on
hajutatud ning integreeritud põhirahvuse hulka. Sellistes piirkondades moodustab venekeelne kogukond 1–5% elanikkonnast (nt Kuressaares 1,4%, Viljandis
3,6%, Tabiveres 4,1%), mis võib mõnikord tähendada vaid üksikute teiskeelsete perekondade olemasolu. Kuna seetõttu on ka vene õpilaste arv väike, puuduvad sellistes piirkondades enamasti vene õppekeelega koolid.
Kolmandat ja neljandat piirkonda on raske eristada, sest teatud erinevused tulevad
esile vaid nimetatud kolmeteistkümne maakonna suuremates linnades, kuna seal
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moodustavad venelased ka väikese protsentuaalse osatähtsuse korral arvuliselt suurema kogukonna, mis võimaldab neil vene õppekeelega koole säilitada. Seetõttu erinevad nad teatud määral neljandast keskkonnast, kus venekeelsest kogukonnast
enam rääkida ei saa. Kuna aga iga maakonnalinn on paratamatult mõjutatud ümbritsevast keelekeskkonnast maa-asulates, on otstarbekam neid ka koos vaadelda.
Et teada saada esitatud mudelite ülekantavust teistesse sarnastesse situatsioonidesse,
on võetud vaatluse alla väga paljud erinevad piirkonnad, kusjuures mudeleid vaadeldakse nii ühiskonna kui ka kooli õppekeele ja klassi keelekeskkonna tasandil.

2.2 ESIMENE KEELEKESKKOND – SUUR IMMIGRANTIDE
KONTSENTRATSIOON SUURLINNA ÄÄREALADEL
2.2.1 Üldandmed sotsiolingvistilise keskkonna ja koolivaliku kohta
Esimese piirkonnana vaatleme Tallinnat, kuna see on suurlinnale omase immigrantide arvukuse tõttu Eestis üks tähtsamaid keelekeskkondi ja integratsioonipiirkondi.
Sarnaselt Põhjamaadele on Tallinna äärealadel immigrantide suure kontsentratsiooni
tõttu moodustunud tugevad segregatiivsed linnaosad. Kuna jõukamad eestlased
kipuvad suure immigrantide kontsentratsiooniga piirkondadest välja kolima, on põhirahvus jäänud mõnel pool isegi vähemusse ning moodustunud on madalama sotsiaalse kihiga slummistuv linnaosa või asula (nt Tallinnas Lasnamäel on eestlasi 34,7%;
Maardus 19,9%; Paldiskis 29,7%; vt joonis 2). Samal põhjusel kujunevad välja teised tunduvalt eestikeelsemad piirkonnad, kuhu eestlased koonduvad ja kuhu nad
oma lapsed kooli saadavad (nt Kesklinn, Pirita, Merivälja).
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Eelpool öeldut aitab iseloomustada Maardu eesti õppekeelega kooli direktori (1MAE-1)
kirjeldus oma kooli sotsiaalse keskkonna kohta: "Keskkond on Maardus valdavalt
venekeelne, kolmest koolist kaks on venekeelsed. Parematest perekondadest eestlased panevad oma lapsed Tallinna kesklinna eesti õppekeelega koolidesse või Saha
Loo eestikeelsesse kooli. Madala sotsiaalse päritolu ja integratsioonitaseme tõttu on
Maardus palju sotsiaalsete probleemidega perekondi, esineb tööpuudust ja narkoprobleeme, kuid rahvusprobleeme ei ole." Seega ei lange eestlaste puhul alati kokku
õpilase elukoht ja kooli asukoht, kus ta käib.
Tallinnas on nii koolieelsetes õppeasutustes kui ka üldhariduskoolides kasutusel erinevaid programme ja võimalusi nii eesti keele omandamiseks kui ka emakeelse üldhariduse saamiseks (vt Tallinna Haridusameti kodulehekülg/ SA Innove Hariduse ja
Tööhõive Seirekeskus, 26.01.2005, www.innove.ee). Üldhariduskoole on Tallinnas
erakoolidega kokku 90 (10 erakooli, 78 linna- ja 2 riigi üldhariduskooli). Aastal
2002/2003 oli Tallinnas kokku 96 üldhariduskooli, millest eesti õppekeelega koole oli
56 ja vene õppekeelega 40 (vt tabel 10).

Tallinna koolide jaotuvus õppekeele järgi 2002./2003. õppeaastal (SA Innove
Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus 2005, www.innove.ee)
Õppeasutus
Eesti
Vene
Sega
Kokku
Lasteaed5
4
0
9
algkoolid
Põhikoolid
13
8
0
21
Gümnaasiumid 38
28
0
66
Kokku õppekeele 56 (58,3%)
40 (41,7%)
0
96 (100%)
järgi
Tabel 8.

Statistika andmetel on viimase kümne aasta jooksul vene õpilaste arv Eestis pidevalt
langenud (vt tabel 11). Kui 1990./1991. õppeaastal olid Tallinna õpilastest rohkem kui
pooled (54,3%) venelased, siis 2002./2003. õppeaastal moodustasid nad 40,5% ja
2004./2005. õppeaastal esimesse klassi läinud õpilastest vaid 35%.

Tallinna eesti ja vene õpilaste osatähtsus kooli õppekeele järgi
Maakond/ 1990/1991
2002/2003
linn
Kokku
eesti
vene
Kokku
eesti
Vabariik
218 807 138 288 80 519
200 478 150 177
Osatähtsus 100%
63,2%
36,8%
100%
74,9%
Tallinn
65 466
29 941
35 525
54 900
32 674
Osatähtsus 100%
45,7%
54,3%
100%
59,5%

Tabel 9.

vene
50 301
25,1%
22 226
40,5%

Seetõttu ei ole Tallinnas enam ülekaalus vene, vaid eesti õppekeelega koolid. Vene
õppekeelega koolide õpilaste arv on aga keskmiselt 125 õpilase ehk 19% võrra
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väiksem, mis näitab, et vene koole on Tallinnas keskmiselt iga õpilase kohta rohkem kui eesti koole. Selline statistika peaks näitama, et vene õpilastel on piisavalt
läheduses asuvaid vene koole, mistõttu nad ei pea valima eesti kooli emakeelse
kooli puudumise tõttu. Kooli õppekeele valik on vabatahtlik ja sõltub lapsevanemate ja
laste soovist integreeruda.
Tallinnas küsitleti õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinna ja Pirita koolides, millele lisandus ka Lasnamäe kõrval asuv Maardu. Tabelis 10
on toodud valimisse kuuluvate Tallinna ja Maardu eesti õppekeelega koolide loetelu,
mis näitab vaadeldavate koolide vene ja eesti õpilaste suhet. Tallinna Laagna Gümnaasiumis tõstab vene õpilaste arvu hiliskeelekümblusklass, mis koosneb ainult vene
õpilastest ega vasta eesti keele kui emakeelekõnelejate puudumise tõttu antud uurimuses eesti õppekeelega keskkonnale.
2004. aasta seisuga oli õpilaste arv eesti õppekeelega koolides Eestis kokku 141 401 ja
Tallinnas 31 320 (2002./2003. õppeaastal oli eesti kooli õpilaste arv 32 674). 2003. aasta
sügisel koostatud õpilaste registri andmetel (vt w3.andmevara.ee) õpib eesti õppekeelega põhikoolides 4612 vene, 54 ukraina, 18 inglise, 17 armeenia, 16 saksa, 15
aserbaidžaani, 14 hispaania, 10 läti, 7 soome, 7 itaalia, 5 tatari, 4 prantsuse ja 38 mõnd
teist emakeelt kõnelevat õpilast. Seega moodustab vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste osatähtsus 3% eesti kooli õpilaste üldarvust (141 401) ja 11% vene
õpilaste üldarvust (42 530, SA Innove Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus, 2005,
www.innove.ee). Tallinna eesti koolides õpib 1716 vene emakeelega õpilast, mis
moodustab õpilaste üldarvust (31 320 õpilast) 5% ja Tallinna vene õpilaste üldarvust
(18 595 õpilast) 9%. Vene õpilaste osatähtsust suurendab siin asjaolu, et ka vene õppekeelega koolide keelekümblusklassid on end siia kirja pannud. Seega peaks eesti
õppekeelega koolide vene õpilaste arv olema tegelikult ligi kolmandiku võrra väiksem. Selline vahetegemine on antud uuringu seisukohalt väga oluline, sest keelekümblusklassid on rajatud vene õppekeelega koolidesse ja peaksid koosnema üksnes vene õpilastest. Tabelis 10 on toodud uurimuses osalenud eesti õppekeelega
koolide õpilaste jagunemine emakeele järgi. Statistika ja õpetajate küsitlus näitas, et
muukeelsete õpilaste hulk eesti õppekeelega koolides jaotub erinevalt, näiteks
Kesklinna ja Mustamäe koolides on keskmiselt üks vene või muu emakeelega
õpilane klassi kohta (3% koolis kokku). Erinevuse moodustavad koolid, mida valitakse kallaku, mitte õppekeele järgi, näiteks Audentese Spordikool, kus vene keelt
kõnelevate õpilaste osatähtsus ulatub õpetajate sõnul 7%-ni (muidu koolis keskmiselt 5%), ning Tallinna Muusikakeskkool, kus õpib keskmiselt 5 muukeelset õpilast
klassis.
Lasnamäel on kõige suurema muukeelsete õpilaste arvuga eesti koolid, kus on keskmiselt 5–6 vene õpilast klassis, mõnes koolis on neid koguni 7–8. Seetõttu leidub
eesti õppekeelega koolides ka juba eelpool mainitud keelekümblusklasse. Lasnamäe
külje all Maardus asuvas Kallavere Keskkoolis ulatub vene õpilaste arv kuni 25%-ni
koolis ja õpetajate hinnangul mõnes klassis isegi kuni 40%-ni (vt tabel 10).
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Uurimuses osalenud Tallinna ja Maardu eesti õppekeelega koolide õpilaste
jagunemine emakeele järgi (w3.andmevara.ee, 2005)
Jrk Tallinna eesti õppekeelega Vene
Vene õpi- Eesti
Muu
Kokku
nr koolid
emalaste osa- emaemakeelega tähtsus keelega keelega
(%)
1 Tallinna Laagna
188
24%
577
3
768
Gümnaasium
2 Audentese Erakool
42
5%
780
0
822
3 Rocca al Mare Kool
7
1%
633
1
641
4 Tallinna Prantsuse Lütseum 38
6%
647
2
687
5 Sõle Gümnaasium
41
9%
421
1
463
6 Tallinna 32. Keskkool
31
3%
899
2
932
7 Tallinna Lilleküla
21
3%
700
6
727
Gümnaasium
8 Pirita Majandusgümnaasium 43
6%
649
2
694
9 Tallinna Lasnamäe
4
5%
76
0
80
Gümnaasium
10 Tallinna Õismäe
29
4%
665
0
694
Humanitaargümnaasium
11 Merivälja Kool
8
3%
253
0
261
12 Gustav Adolfi Gümnaasium 7
1%
899
2
908
13 Tallinna Katleri Põhikool 16
6%
240
0
256
14 Tallinna 37. Keskkool
4
1%
609
1
614
15 Tallinna Kuristiku
46
5%
872
3
921
Gümnaasium
16 Kadrioru Saksa Gümnaasium 13
1%
873
4
890
17 Tallinna
13
1%
915
1
929
Tehnikagümnaasium
18 Liivalaia Gümnaasium
41
8%
491
0
532
19 Pelgulinna Gümnaasium
1
0%
912
0
913
20 Kallavere Keskkool
80
25%
242
0
322
Tabel 10.

Vene õppekeelega koole, kus eesti keelt ja teisi keeli õpitakse õppeainena, on Tallinnas
kokku 36. 2004. aasta seisuga õpib seal kokku 18 595 õpilast (2002./2003. õppeaastal
oli neid 22 226), kellest 341 on märkinud oma emakeeleks eesti keele. Osa vene õppekeelega koole, kus kasutatakse keelekümblusprogrammi, on end märkinud õppekeele
järgi eesti koolide alla (vt w3.andmevara.ee); kuna tegemist on siiski vene koolide ja
õpilastega, on nad siin liigitatud tabelisse 11.
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Uurimuses osalenud Tallinna ja Maardu vene õppekeelega koolide vene ja
keelekümblusklasside õpilaste jagunemine emakeele järgi (w3.andmevara.ee, 2005)
Jrk Vene õppekeelega
Õppe- Eesti Eesti Vene Muud Kokku
nr koolid
keel osa- ema- emakee- emakonnas keelega lega õpi- keelega
õpilasi
õpilasi laste
osatähtsus %
1 Tallinna Tõnismäe vene
8
1
893
5
906
Reaalkool
2 Tallinna Läänemere vene
9
1
976
2
987
Gümnaasium
3 Tallinna Läänemere eesti
13
8
141
1
155
Gümnaasium
keelekümblus
4 Tallinna Mustamäe eesti
8
5
135
3
146
Humanitaargümnaasiu keelem
kümblus
5 Tallinna
eesti
21
9
215
3
239
Humanitaargümnaasiu keelem
kümblus
6 Tallinna
vene
9
1
893
6
908
Humanitaargümnaasiu
m
7 Tallinna Pae
vene
6
1
584
4
594
Gümnaasium
8 Tallinna Lasnamäe vene
86
8
1041 3
1130
Gümnaasium
9 Maardu Gümnaasium vene
12
1
1120 12
1144
10 Tallinna 53. Keskkool vene
13
2
756
1
770
11 Maardu Gümnaasium eesti
29
32
62
0
91
keelekümblus
Tabel 11.

Kahes Tallinna vene õppekeelega koolis kasutatakse varast keelekümblusprogrammi ja
kuues koolis on aastaks 2005 alustatud hilise keelekümblusprogrammiga (Karjamaa
Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna
Humanitaargümnaasium, Tallinna Lasnamäe Gümnaasium). Lisaks on varane keelekümblusprogramm kasutusel ka Tallinna piirialal Maardu Gümnaasiumis. Üldse on
vene koolides aastal 2004/2005 kokku 228 vene õppekeelega algklassi 4985 õpilasega,
358 põhikooli 2. ja 3. astme (5.–9.) klassi 9 285 õpilasega ning 186 keskkooliklassi
5 138 õpilasega. Seega on varase keelekümblus-programmiga klasse Tallinna vene
koolides kokku 12 ja hilise keelekümblusprogrammiga klasse 6. Eestis kokku on 860
keelekümblusõpilast (kui lasteaed välja jätta), mis moodustab 2% vene õpilastest ja
0,5% õpilaste üldarvust (www.kke.ee/2005; SA Innove Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus 2005).
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Tabelist 11 tuleb selgelt esile ka eesti emakeelega õpilaste suur arv keelekümblusklassides, mis Maardu Gümnaasiumis moodustab rohkem kui kolmandiku (32%).
Üldse õpib Tallinna ja Maardu neljas vene õppekeelega kooli keelekümblusosakonnas kokku 71 eesti keelt emakeelena kõnelevat last, mis moodustab 11% keelekümblusõpilaste arvust. Asseri jt (2002) andmeil kõnelevad ka 2% keelekümblusõpilaste isadest ja 0,6% emadest eesti keelt emakeelena. Kuigi vabalt eesti keelt valdavat last reeglina keelekümblusklassi ei panda, mõjutab õpilaste emakeel siiski
nende eesti keele arengut, eristades neid ülejäänud klassikaaslastest ja mõjutades keskmisi uurimistulemusi. Kuna intervjueeritud õpilased on välja valitud õpetajate poolt,
kes soovivad loomulikult enda klassi ja programmi võimalikult heas valguses näidata, on selge, et neid sattus ka intervjueeritute sekka. Edaspidises uuringus ja intervjuusid lugedes näeme, et see asjaolu ei suutnud oluliselt uurimistulemust mõjutada, mis oli ilmselt seotud lapsevanemate madala või olematu eesti keele oskusega.
Ankeetandmetes nimetatud emakeel ei pruugi alati vastata tegelikule kodusele keelele. Võib eeldada, et eestlased, kes panevad oma lapse vene kooli, ei kasuta ka kodus
enam eriti eesti keelt. Samuti torkas silma, et vene kooli teise emakeelega õpilased
(erinevalt eesti koolide muudest) olid peamiselt SRÜ rahvustest, mistõttu võis eeldada vene keele kasutamist vähemalt ühe koduse keelena või vanemate vene keele
oskust (nt ukrainlased, armeenlased, aserid); ka ei leidunud siin Euroopa Liidu riikidest pärit õpilasi.

2.2.2 Lapsevanemate keeleoskus ja keelekasutus
Nii eesti kui ka vene keele staatus sõltub vastava keelekogukonna ühiskondlikust
positsioonist ja suurusest. Suurt rolli mängib kõnelejarühma enesehinnang ja suhtumine mõlemasse keelde, mis peegeldub vastava keele kasutusvaldkondades (language
domaine; M. Rannut jt 2003: 237–238), millest vaatleme selles peatükis lapsevanemate keele-kasutust kodus, tööl ja tutvusringkonnas suheldes. Kui immigrandil puudub vajadus eesti keele äraõppimise ja kasutamise järele oma igapäevaelus, ei väärtusta ta ka seda keelt. Kui ta aga leiab, et ainsaks toimetulekuteeks on võimalikult
kiiresti ja hästi eesti keel ära õppida, siis hakkab ta oma emakeelt stigmatiseerima ja
asendama seda kõigis kasutusvaldkondades eesti keelega. Seega peegeldab uuritavate eesti ja vene koolis õppivate vene laste vanemate keelekasutus nii eesti kui ka
vene keele staatust antud piirkonnas ja näitab vene last ümbritsevat sotsiolingvistilist keskkonda ja suhtumisi erineva koolivaliku puhul.

Vene lapsevanemate päritolu ja kodune keel
Uuritavad lapsevanemad olid eelkõige esimese põlve töö- ja pereimmigrandid, kes
on sündinud väljaspool Eestit ning kelle immigratsiooni põhjuseks oli peamiselt töö
ja perekonnaga liitumine (nt 1TAE4P-20: Isa sai töö siin ja ema oli Ukrainas ja isa
ütles, et tule siia elama ja nii tulidki üleüldiselt; 1TAK10T-17: Mu ema õde tuli siia
elama ja ema tahtis õe juures olla). Siia rühma kuulusid ka uusimmigrandid, kus
uuritav õpilane ise oli väljaspool Eestit sündinud.
Kas sa oled Eestis sündinud?
1TAE4P-4: Ma olen Venemaal sündinud, Kemerovos.
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Millal sa oma vanematega Eestisse tulid?
1TAE4P-4: Siis, kui ma olin umbes viieaastane.
Kas sa tead, miks su vanemad otsustasid Eestisse tulla?
1TAE4P-4: Sellepärast, et arvasid, et siin on parem elada.
Uusimmigrantide hulka kuulusid ka repatrieerunud eestlased, kelle vanemad või
vanavanemad olid näiteks küüditatud Siberisse, seal venestunud ning pärast Eesti iseseisvumist uuesti Eestisse tagasi pöördunud.
Kas sinu vanemad on kogu aeg Eestis elanud?
1TAE7T-26: Ei, nad elasid Venemaal, aga tulid vanaema järel Eestisse. Nad elasid
Aasias Musta mere ääres. Ma täpselt ei tea.

Kas sa tead, miks su vanemad Venemaal elasid?
1TAE7T-26: Noh (.) repressioon oli.
Kus su vanaema Venemaal elas, kas Siberis?
1TAE7T-26: Jaa, aga kus täpselt, ma ei tea.
Kas sina oled Eestis sündinud?
1TAE7T-26: Jaa, Eestis.
Oli ka neid eestlasi, kes olid aastatel 1916–18 asunud elama Uraali (nt lapsevanem
1MAE-23: No üldiselt on isa meil eestlane sünnilt, aga sündis ta Uraalis. Sest kui
kõik 18-ndal või 16-ndal algas, korraldasid nad nii, et sõitsid ära Uraali elama9),
kus lapsevanema vanemad sündisid ja abiellusid; seejärel pöörduti Eestisse tagasi,
kus lapsevanem sündis ja eesti koolis käis. Pärast sõda aga põgeneti segastel asjaoludel taas Kasahstani, kus lapsevanem pandi vene kooli, mille tagajärjel ta venestus (1MAE10T-23: Emaga siis oli niisugune lugu, et kui ta oli neljateistaastane,
minu ema, siis ta rääkis ainult eesti keeles ja elas Eestimaal. Aga olid siis need
rasked ajad, kui neid viidi siit välja Kasahstani ja siis seal juhtus niimoodi, et pandi
teda kuskile kooli, kus ta eesti keelt enam ei kuulnud ja hakkas vene keelt rääkima
ja nüüd ta siis räägib ainult vene keeles). Tagasi pöörduti Eestisse alles pärast Eesti
iseseisvumist 1992. aastal, mil uuritav õpilane oli juba koolieas10.
Oli ka neid (nt lapsevanem 1MAE-22), kes pöördusid Siberist tagasi 50-ndate lõpus
või 60-ndate alguses, kuid olid jõudnud juba eesti keele vene keele vastu vahetada,
mistõttu lapsevanem kasvas üles küll Eestis, kuid juba venekeelses keskkonnas11.
9
1MAE-23: Но вообще-то отец у нас эстонец, рождённый, но он был рождённый на
Урале. Потому что 18-ом году или там на 16-ом году, когда вот это началось, они начили
как,
они как бы …и они уехали на Урал, жить на Урал.
10
1MAE-23 (lapsevanem): Я хотела вернутся, я хотела детей сюда привести и меня всегда
тянула сюдаִВо-первых мы уже ехали в то время, когда всё было закрыто, первый раз
1992-oм году, когда поменялись уже деньги, уже было посольство и я когда приехала в
Москву в посольство и я показала свои документы, я же не владела эстонским и говорила,
что я хочу вернутся, то не было проблем, звонили сюда в эмиграционной, меня встречали,
помогали и было такое отношение хорошое.
11
1MAE-22 (lapsevanem): Ну родители мои, у меня отец эстонецִтоист как бы он криной
эстонец, у него мама и отец были эстонцыִОни тут вот в Эстоний жили. Мама у меня из
России, тоист русскаяִНу и как бы отец проста он был выслан в Россию, в Сибирь, вот
после войны, поэтому он закончивал русскую школу тоже и поэтому он дома говорил с
нам тоже на русском языке тоист он знает эстонский но как бы основной язык был
русский.
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Nooremate õpilaste vanemate seas leidus ka teise põlve immigrante, kelle vanemad
või üks vanematest oli juba sündinud Eestis (nt 1TAE4T-21: Minu vanaema on
minu arust Valgevenest, kuskil Valgevenes on sündinud, aga minu ema on ka siin
sündinud). Mõned neist olid ka pooleldi eestlased, kes olid vene keele võtnud koduseks keeleks, kuna nende vanemad abiellusid venelastega ja lapsed (uuritavate õpilaste vanemad) pandi juba vene õppekeelega kooli, mis oli tol ajal venekeelsetes
ringkondades tunduvalt prestiižsem.
1TAK-1 (lapsevanem): Ma olen siin sündinud ja mul pole tavalist ajalugu selle

kohta öelda. Üks vanaisa tuli Lätimaalt, vanaema tuli Odessast. Üks vanaema, noh
emapoolt jah, tuli Odessast. Noh, teised on siin sündinud. Kõik isad ja vanaisad on
siin sündinud, emad tulid siia. Nad oskasid mitu keelt rääkida. Te mõtlete, miks juhtus nii, et ma räägin kodus vene keelt. Teate, ma ei oska seda täpselt öelda, miks nii
juhtus. Võib-olla, et lihtsalt aeg oli selline, et oli kas mugavam või, ma ei tea lihtsalt. Ma pole sellest nendega rääkinud. Ei, nagu ma mäletan, nad rääkisid kodus
mitu keelt, ta ei teinud võib-olla vahet, mis keelt nad räägivad, aga nad valdasid
mõlemat keelt. Vanaisa töötas noh siin Eestis, Eesti suures riigiasutuses ja ta valdab nagu emakeelt, eesti keelt nagu emakeelt, vanaema hästi õppis välja seda keelt
ja vahet pole. No juhtus nii, et ma olen oma hariduse saanud vene keeles vene koolis ja mu abikaasa ka vene koolis, vene keeles sai haridust ja läks nii, et kodus räägime vene keeles.

Vene lapsevanemate keelekasutus tuttavate ja naabritega suheldes
Uurimus näitas, et piirkondades, kus vene keele kõnelejate arv ületab kriitilise 30%
piiri, ei tunneta muukeelne elanikkond enam vajadust eesti keele kasutamiseks. Eelmises peatükis tutvustatud külma tuule indeks tekitab siin tunde, nagu ümbritseks
neid ainult vene keel, mis Maardu ja Lasnamäe keelekeskkondade statistiliste andmete põhjal osutub ka tõeseks. Seda tunnet väljendasid mitmed intervjuud lapsevanemate ja lastega.
1MAE-3 (lapsevanem): Вы знаете почему у меня русский язык? (…) Потому
что у нас здесь такой город, где большинство, почти очень мало эстонского.
И у меня такая работа, я работаю на рынке, я общаюсь только на русском.

[Teate, miks mul on ainult vene keel, sellepärast et meil on siin niisugune linn, kus
suurem osa peaaegu, väga vähe on eesti keelt. Ja mul on niisugune töö, ma töötan
turul, kus ma suhtlen ainult vene keeles].
Niisamuti ütleb ka intervjueeritud vene kooli õpilane, et tema vanemad kõnelevad
tuttavate ja naabritega üksnes vene keelt, sest nende majas ja ümbruskonnas elavad
üksnes venelased. Ka laps ise suhtleb vaid vene keeles, sest tema sõnul nende õues
eesti lapsi ei elagi.
1TAV5T-6: Они (родители) говорят на русском, потому что у них нет

эстонских знакомых. У нас так дом русский - все русские во дворе. Я тоже
на русском, потому что у нас во дворе одни русские дети, эстонцев у нас нету.

Hoolimata sellest, et rahvaloenduse andmetel elab Lasnamäel üle 40 000 eestlase, ei
leia küsitletud vene lapsevanemad ja lapsed väidetavalt eestlast, kellega suhelda.
54-st küsitletud eesti kooli vene õpilasest 15 (s.o 28%) ütles, et nende vanemad või
vähemalt üks vanematest suhtleb naabrite ja tuttavatega ainult vene keeles, kuigi
valdav osa oskas ja kasutas mingil määral eesti keelt:
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1TAE9P-31: Vanemad on üldiselt tööl ja suhtlevad rohkem sõpradega, need on

vene rahvusest. Kõik vist on venelased, noh, siis vene keeles räägivad.
1TAE4T-22: Vene keeles mu ema saab aru väga palju, aga rääkida on natuke
raske tal. Tuttavatega räägivad vene keelt, nad lihtsalt (…) siin hästi palju venelasi
ja kõik räägivad vene keelt ja me juba harjusime.
1TAE4T-29: Ainult vene. Kõik tuttavad on venelased ja naabrid ka.

Isegi kui eestlastest naabreid leidus, ei suheldud nendega, kuna eestlased ilmselt ise
ei kippunud eriti venelastega suhtlema ja hoidsid rohkem omaette.
1TAE9P-31: Naabritega ei räägi, kuna neid ei näegi enamasti. Nemad on sihukesed vaiksed inimesed, neid näeb harva. Vanemad on üldiselt tööl ja suhtlevad rohkem sõpradega, need on vene rahvusest, kõik vist on venelased. Noh, siis vene keeles räägivad.

Eesti kooli vene lapsevanemad kasutasid vene kooli lapsevanemtaega võrreldes rohkem eesti keelt, keelt vahetati sagedamini vastavalt vestluspartnerile, kuid valdav
suhtluskeel oli ikkagi vene keel.
1TAE4T-1: Vene keelt muidu. Isa ütleb mõned sõnad, näiteks 'Tere' ja 'Palun'. Aga

poes räägib isa vene ja ema eesti keelt.
1TAE4T-2: Vahest vene, vahest eesti, isa saab aru, sest ta õppis ka Tartus. Sõprade
ja naabritega räägivad vene keeles.
1TAE4P-4: Emal on erinevad tuttavad, mõned räägivad eesti, mõned vene keeles,
naabrid on venelased.
1TAE4T-5: Venelastega ema räägib vene keeles, eestlastega eesti keeles. Isa ainult
vene keeles.
1TAE4T-6: Ema räägib eestlastega eesti ja venelastega vene keeles, isa räägib vene
keeles.
1TAE2T-11: Ema natuke räägib, vanaema räägib pahasti.

Eesti koolis leidus ka selliseid vene lapsevanemaid, kellel oli eestlaste seas tuttavaid
ja sõpru.
1TAE4T-1: Emal on mõned eesti sõbrannad, nendega räägib ta eesti keelt.
1TAE-5 (lapsevanem): Üritame. Tööl. Ma töötasin algusest saadik eesti koolis ja

mu sõbrad olid eestlased. Kui olin noorem, vallaline, oli mul eesti sõpruskond ja
tasapisi õpetati mulle keel selgeks.

Küsitlused näitasid, et 46 lapsevanemast kasutas eesti keelt iga päev või sageli 20 ja
mitte kunagi või harva 26 lapsevanemat. Siinjuures ilmes erinevusi vene ja eesti
kooli vene lapsevanemate keelekasutuses. Näiteks oli vene koolis eesti kooliga võrreldes kaks korda vähem neid lapsevanemaid, kes eesti keelt iga päev kasutasid.
Samuti oli vene koolis rohkem neid lapsevanemaid, kes eesti keelt üldse ei kasutanud või kasutasid seda harva (vt joonis 3). Erinevalt vene koolist ei kasutanud
üldse eesti keelt ainult üks eesti kooli lapsevanem (TAE-17): Ma ei leidnud selleks
mingisugust vajadust. Kolmandik lapsevanematest kasutas eesti keelt iga päev tööl,
sõpradega suheldes või teenindussfääris.
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Kuigi ka vene kooli pedagoogide seas toodi esile vajadus eesti keele kasutamiseks
kauplustes12, osati siiski nimetada vaid ühte teenindusasutust, kus ei saa üldse vene
keelega hakkama, milleks oli Ehitusmarket (autori intervjuu vene kooli õpetajatega
2005).

Eesti ja vene kooli vene lapsevanemate keeleoskuse võrdlus
Lapsevanemate keeleoskuse küsitlus näitas, et niisuguseid lapsevanemaid, kes eesti
keelt üldse ei oskaks, eesti koolis õppivate lapsevanemate seas ei leidunud, mis ilmselt oli seotud eesti koolides levinud nõudega, et vähemalt üks lapsevanematest peab
oskama eesti keelt. Seevastu vene koolis ei osanud eesti keelt enda sõnul üldse
umbes kümnendik küsitletud lapsevanematest (vt joonis 4).
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Üldiselt leidus nii vene kui ka eesti koolis lapsevanemaid, kes eesti keelt enda sõnul
vabalt valdasid, mis tulenes osaliselt sellest, et näiteks vene koolis olid vabalt eesti
keelt valdavad lapsevanemad tegelikult rahvuselt eestlased. Mitte alati ei läinud lapsevanema enda hinnang oma eesti keelele kokku meie arusaamaga eesti keelt vabalt
12

1TAV-pedagoog (3): Sind ei saa aru kauplustes.
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valdavast inimesest; nende koduseks keeleks oli juba kujunenud vene keel, mida
näitasid ka intervjuud lapsevanematega (vt alljärgnevat intervjuud keelekümblusklassi õpilase isaga).
1TAK-1: Te mõtlete, miks juhtus nii, et ma räägin kodus vene keelt. Teate, ma ei

oska seda täpselt öelda, miks nii juhtus. Võib-olla, et lihtsalt aeg oli selline, et oli
kas mugavam või, ma ei tea lihtsalt. Ma pole sellest nendega rääkinud. Ja perekonnas oli niimoodi, et kui üks vana-vanaisa abiellus selle oma neiuga või prouaga, et ta tuli Venemaalt, siis need muud tema perekonnaliikmed, kes olid eestlased,
olid selle poolt nagu, miks sa seda tegi. Ei, nagu ma mäletan, nad rääkisid kodus
mitu keelt, ta ei teinud võib-olla vahet, mis keelt nad räägivad, aga nad valdasid
mõlemat keelt. Vanaisa töötas noh siin Eestis, Eesti suures riigiasutuses ja ta valdab nagu emakeelt, eesti keelt nagu emakeelt, vanaema hästi õppis välja seda keelt
ja vahet pole. No juhtus nii, et ma olen oma hariduse saanud vene keeles vene koolis ja mu abikaasa ka vene koolis, vene keeles sai haridust ja läks nii, et kodus räägime vene keeles.

Leidus ka teisi keelekümblusõpilasi, kellel oli üks vanematest, vanavanemad või
mõni muu sugulane eestlane, mis aga ei tähendanud, et kodus oleks siis alati eesti
keelt räägitud.
1TAK4P-6: Vene keeles, aga mõnikord vennaga eesti keeles. Vend on 26 aastat.
Tal on isa eestlane.
1TAE7T-26: Minu isa ema on eestlane, aga ta räägib vene keelt.

Lapsevanemad kippusid rääkima ainult vene keelt isegi siis, kui nad olid päritolult
eestlased, sest kusagil nende lapsepõlves oli toimunud keelevahetus, mistõttu nende
emakeeleks oli saanud vene keel. Näiteks jutustas üks pärast Eesti iseseisvumist
Kasahstanist kodumaale naasnud ja oma lapse eesti kooli pannud lapsevanem
(1TAE-2), et ta isa oli eestlane ja ema venelane. Esimesed 10 aastat elas ta Räpinas,
kus ta käis Nuia koolis. Kui perekond Kasahstani kolis ja ta vene kooli pandi, ei
osanud ta ühtegi sõna vene keelt. Veel kaua aega kasutas ta enda sõnul kodus vanematega suheldes eesti keelt, kuid nüüd taas Eestisse jõudes ei osanud ta seda enam
sõnagi.
Eranditeks olid siiski mõned Eestis sündinud ja elanud kakskeelsed pered, kus pärast
Eesti iseseisvumist hakati väärtustama, õppima ja rääkima ka eesti keelt, mille näiteks on alljärgnev eestikeelne intervjuu vene kooli õpilasega:
Mis rahvusest sa oled?
1TAV11P-5: Raske öelda. Minu ema on venelane, aga isa eestlane.
Kas su ema eesti keelt ka räägib?
1TAV11P-5: Räägib kül, isa õpetas teda.

Keelekasutus tööl ning teenindus- või ametiasutustes
Töökaaslased, kellega suheldakse, tundusid enamasti olevat vene rahvusest. Vene laste
sõnul ei ole nende vanematel isegi tööl kellegagi eesti keelt rääkida, sest nad töötavad piirkondades, kus nende kolleegideks ja klientideks on ainult venelased.
1TAE7T-26: Ainult vene (keelt), kõik tuttavad on venelased ja naabrid ka. Minu isa
ema on eestlane, aga ta räägib vene keelt. Õde oskab eesti keelt, aga ta ei räägi,
pole kellegagi rääkida. Ta töötab ilusalongis, teeb maniküüri.
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Seda kinnitasid ka intervjuud Lasnamäe vene kooli lapsevanematega, mis näitasid,
et eesti keelt läheb peamiselt vaja üksnes riigiasutustes, dokumentide täitmisel ja mõne
lapsevanema sõnul ka poes (Rannut 2003a):
1TAV-1: Mul ei ole vaja kontakteeruda ametiasutustega, seepärast ma ei pea ka
eesti keelt kasutama.
1TAV-2: Ma ei kasuta eesti keelt iga päev, kokkupuuted eesti keelega on põhiliselt
riigiasutustes, transpordis ja poes.
1TAV-3: Ma loen dokumente eesti keeles. Kõik dokumendid, mis saabuvad, on
eesti keeles.

Leidus ka neid lapsevanemaid, kes kasutasid eesti keelt tööl suheldes ja tööülesandeid täites. Need lapsevanemad olid pannud ka oma lapsed eesti kooli.
1TAE9P-31: Ema räägib eesti keelt, ta rohkem mõistab. Tema räägib niimoodi
nagu ta räägib, aru saab ta rohkem oma erialast. Ta on raamatupidaja, neid pabereid seal ta mõistab.
1TAE4P-7: Ema veidike oskab, sest ta on Sääse keskuses koristaja, aga isa eesti
keelt ei oska. Ta on katlakütja, aga ta ei räägi seal kellegagi eesti keelt.

Nii eesti kui vene lapsevanemad leidsid, et eesti keelt on Tallinnas võimalik kasutada igal pool, kaasa arvatud eestlastega suheldes (väljavõtted intervjuudest; Rannut
2002a). Kuigi vene ja eesti kooli lapsevanemate eesti keele oskus ja kasutus väljendab eelkõige suhtumiste erinevusi, on siin paratamatult ka keskkonnale iseäralikke
jooni, mis näitavad seda, et venekeelne kogukond suhtleb peamiselt omavahel ja
kasutab eesti keelt harva, kuna selle järele tunnevad vajadust ainult need lapsevanemad, kes suhtlevad eestlastega või kasutavad seda tööl. Vene lapsevanemate keelekasutus näitas, et Tallinna segregatiivsetes piirkondades, kus vene keele kõnelejaid
on juba üle 30%, on võimalik elada ilma eesti keele kasutamise ja oskuse järele
vajadust tundmata.

2.2.3 Suhtumine eesti keelde ja koolivaliku motivatsioon
Suhtumine eesti keelde
Keelekasutus peegeldab paratamatult suhtumisi: kui inimene ei väärtusta mingisugust keelt, siis ta seda ka ei õpi ega kasuta. Selleks, et vene lapsevanemad hakkaksid üldse mõtlema oma laste eesti kooli panekule ja muretsema nende eesti keele oskuse pärast, peavad nad piisavalt teravalt tunnetama eesti keele kasutamise vajadust. Eesti keelde suhtumist puudutav küsitlus (joonis 5) näitas, et Tallinna keelekeskkonnas on isegi suure venelaste kontsentratsiooniga piirkondades eesti keele
staatus piisavalt kõrge, et mõjutada vene elanikkonna suhtumist eesti keelde. Valdav
osa lapsevanematest hindas eesti keelt kõrgelt, pidades eesti keele oskust üsna tähtsaks. Loomulikult mõjutas tulemuste positiivsust asjaolu, et pooled lapsevanematest
olid eesti koolist ning neist üle poole kasutasid eesti keelt üsna sageli või iga päev.
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Ootuspäraselt erines ka vene ja eesti kooli lapsevanemate suhtumine eesti keelde.
Rohkem kui pool (61%) eesti kooli vene lapsevanematest pidas eesti keelt väga
tähtsaks; samal ajal ei leidunud vene koolis ühtegi sellist lapsevanemat, kes oleks
eesti keelt nii kõrgelt hinnanud. Vene koolis oli tervelt 6 lapsevanemat (26%), kes
eesti keelt üldse või eriti ei väärtustanud; samal ajal leidus vaid 1 selline lapsevanem eesti koolis, kuid ka tema ei öelnud, et eesti keelt poleks üldse vaja. Järelikult
sellised vanemad, kes eesti keelt üldse ei väärtusta, oma lapsi ka eesti kooli ei pane.
Lasnamäe ja Mustamäe vene koolide neljateistkümne õpetaja kirjalikud vastused
näitasid, et eesti keelt väärtustatakse küll kõrgelt ja eesti keele oskuse vajadust tunnetatakse üsna teravalt, kuid mitte igapäevaelus, vaid just töö ja karjääriga seonduvalt. Üldiselt leiti, et eesti keele oskus on pilet tulevikku, mis kõige paremini iseloomustas Tallinna venelaste eesti keele õppe instrumentaalset motivatsiooni.
1TAV-pedagoog (3): Eesti keel on riigikeel, mida tähendab, et inimene kasutab

seda keelt riigiasutustel. Õppetöö toimub kõrgharidusoskustel eesti keeles. Palk sõltub eesti keele valdamisest. Sind ei saa aru kauplustes. (Eestikeelne intervjuu)
1TAV-pedagoog (4): Eesti keel on riigikeel, see tähendab, inimene peab olema tema
teada. Eesti keel – ametliku keel. Kõrgharidusega asutusel õppetöö toimub eesti keeles. Eluedukus sõltub eesti keele valdamisest, palk ja teisest. (Eestikeelne intervjuu)
1TAV-pedagoog (5): Наибольшую значимость владения языком осознают
лица работающие в сфере обслуживания. Лица желающие получить более
высокоплачиваемую работу. [Suurimat keele valdamise tähtsust tunnetavad

teenindussfääris töötavad isikud. Kõrgema palgaga tööd soovivad isikud.]
1TAV-pedagoog (6): В настоящее время в русскоязычном обществе ценится
знание разных языков, от этого зависит получение работы. [Praegusel ajal
hinnatakse venekeelses ühiskonnas eri keelte oskust, sellest sõltub töö saamine.]
1TAV-pedagoog (7): В настоящее время в русскоязычном обществе ценится
важность эстонского языка достаточно высоко, поскольку знание-владение
дает возможность быть конкурентноспособным на рынке труда. [Praegu

hinnatakse venekeelses ühiskonnas eesti keele tähtsust piisavalt kõrgelt, sest oskus
ja valdamine võimaldab olla tööturul konkurentsivõimeline.]
1TAV-pedagoog (8): работа, зарплата, жилье, жизнь – все зависит от знания
эстонского языка. [Töö, palk, eluase, elu – kõik sõltub eesti keele oskusest.]
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Kahjuks näitavad intervjuud ka seda, et eesti keele tähtsustamine ei ole mõjutanud
Tallinna vene koolide õpetajate eesti keele oskust, mis on üsna madal ka nendel
õpetajatel, kes kavatsevad edaspidi oma ainet eesti keeles õpetama hakata. Mõned õpetajad ei tulnud üldse eestikeelse suhtlusega toime ega kasutanud kordagi eesti keelt.

Tallinna vene koolide vene laste koolivaliku motivatsioon
Koolivaliku motivatsiooni uuring näitas, et vene lapsevanemate suhtumine eesti keelde
ja kultuuri mõjutas otseselt nende koolivaliku motivatsiooni. Seetõttu olid need
lapsevanemad, kes ei väärtustanud eesti keelt, rohkem orienteeritud Venemaale ega
pannud ka oma lapsi eesti kooli. Olgu alljärgnevalt toodud näitena intervjuukatkend
vene kooli pedagoogiga, kes oli pannud oma lapse vene kooli:
1TAV-lapsevanem ja pedagoog (1): Но естественно Эстония маленькая Респуб-

лика, какие тут исследование! Расчитывать на то, что я получу из эстонских источников что-нибудь интересное, не приходится. На русском языке
много, ну а по Эстонии... Вот мои например, дети, они владеют английским
наверно лучше чем эстонским, потому что фильмы там какие-то и игры
компютерные, То-есть Эстония – маленькое государство, она не может
как-бы все эти программы везти, вся информация нужна, в Эстонии маленькое информационное поле, англо-говорящее, оно большое, и извините, русскоговорящее полe тоже очень большое. [No muidugi on Eesti väike vabariik, mis

uuringutest siin rääkida!… Loota sellele, et leian eesti allikatest midagi huvitavat,
ei tasu… Vene keeles on palju… Näiteks minu lapsed, nad oskavad inglise keelt
tõenäoliselt paremini kui eesti keelt. Eesti on pisike riik… Eestis on väike teabeväli, aga kust teabevälja võtta?… Ingliskeelne on suur ja vabandage, venekeelne on
ka väga suur.] (Rannut 2002a).
Eesti keele ja kultuuri alavääristamisega käib tavaliselt kaasas ka teatud opositsioonilisus ja vene kultuuri rõhutatud kõrge väärtustamine. Isegi lapsevanem, kes tegelikult ise ei ole etniline venelane (1TAV-2 (lapsevanem ja pedagoog)), leiab, et on
väga tähtis säilitada just vene kultuuri, sest see on üks maailma rikkamaid, ja olles
osa sellest kultuurist, oled sa nagu suure vana puu oks, olles sugupuu jätkuks.13
Kuna lapsevanem antud juhul eesti keelt ja kultuuri ei väärtusta, siis ei ole eesti
keelt ära õppinud ka laps (1TAV5T-1), kelle hinnangul sureb eesti keel kohe välja:
Mul on raskusi eesti keelega. Ma kardan, et meie kool muudetakse eestikeelseks,
aga mina ei saa ei rääkimise ega õppimisega hakkama. Eesti keel ei ole raske, aga
ma ei saa lihtsalt aru... Esimesel kohal on tulevikus inglise keel, sest Ameerika on
suur maa. Teisel kohal on vene keel, sest Venemaa on ka väga suur. Eestimaa on
väike ja eesti keel sureb varsti välja.
Mõned vene koolide pedagoogid, kes olid ka intervjueeritud laste vanemad, väljendasid oma negatiivset suhtumist eesti keeles ja koolis õppimise vastu, tuues esile
vene kooli parema taseme, eesti keeles õppimise kahjulikkuse ja vajaduse valmis-

1TAV-2: Русская культура одна из самых богатых культур мира и она много может
значить для остановления вот. Мировозрения, самосознания человека, самоуверенности,
уверенности в себе, культурного величия или вот так вот, то есть что ты ветвь большого дерева, древнего дерева, что ты являешься продолжением родаִ

13
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tada vene õpilasi vene kõrgkoolidesse astumiseks, mida kinnitab järgnev intervjuukatkend (Kemppainen jt 2004: 222).
1TAV-lapsevanem-pedagoog (1): Aga laps, kes pannakse võõrkeelsesse keskkonda,

satub stressitsooni… ma eelistaksin, et tema inimlik "mina" on siiski väärtuslikum
kui keele valdamine. Tahan öelda, et aine(õpetajate) koolituse tase on vene koolidel
piisavalt kõrge, arvan ma, see on siiski minu arvamus, sest me kasutame vene infovälja. Me lihtsalt puutume kokku, me peame alati arvestama sellega, et vene laps
võib vene haridussüsteemis edasi minna, sõita kuhugi Venemaale õppima, seetõttu
peame andma talle taseme, mis oleks piisav vene kõrgkoolidesse sisseastumiseks,
aga nõudmised on seal natuke suuremad kui eesti omades. Nii-öelda vajadus sunnib.14

Intervjuud lastega kinnitasid, et tõepoolest esines Venemaale minekut, kuid seda
vaid vanemate vendade-õdede puhul, kes käisid koolis enne Eesti iseseisvumist.
Näiteks õppis ühe keelekümblusklassi õpilase vanem õde Ukrainas ja jäigi sinna
elama. Samasuguseid näiteid võis leida isegi sellistes perekondades, kus üks lapsevanematest oli eestlane ja vähemalt intervjueeritav laps valdas eesti keelt üsna vabalt,
kuigi ka tema õppis vene koolis.
Kui Eesti ei olnud veel iseseisev, ei väärtustatud ka eesti keelt; Venemaal ja vene
koolis õppimine oli tunduvalt prestiižsem. Üks õpilastest pani Eesti iseseisvumise
isegi eesti kooli valiku motivatsioonina kirja (TAE10P-34: Kui Eesti iseseisvus, oli
sobilik õppima minna eesti keeles). Seetõttu ei õpetanud ka eelpool intervjueeritud
lapse (1TAV11P-4) eestlasest isa eesti keelt oma vanemale pojale, kes läks Venemaale elama. Pärast noorema poja sündi (intervjueeritud laps 1TAV11P-4) oli Eesti
juba iseseisvunud, mistõttu hakkas ka isa eesti keelt väärtustama ja noorematele lastele seda õpetama. Kuna aga isa enne lapse kooliminekut suri, pandi ka see laps
vene kooli.
Uurimuse käigus küsiti viieteistkümnelt Tallinna vene kooli õpilaselt, kas nad tahaksid eesti koolis õppida – suurem osa vastas sellele eitavalt. Vene õppekeelega
kooli valiku ja eesti kooli mitte-eelistamise põhjused kattusid osaliselt lapsevanemate vastustega:
−
eesti koolis on õpetamise tase madal;
−
laps peab õppima kõigepealt oma emakeeles;
−
eesti koolis ei õpetata huvitavaid õppeaineid vajalikul tasemel;
−
sõbrad õpivad vene koolis.

1TAV-lapsevanem-pedagoog (1): Ну ребёнок, который будет помещён в иноязычную
среду, будет находиться в зоне стресса… яֵпредпочитала, что всё-таки её человеческая
”я” больше стоит чем владениеֵязыком... Я хочу сказать, что уровен предметной
подготовки, я так думаю, это моё мнение, ну вот не первый год в школе работаю, всётаки у русских детей русских школ достаточно высок, потому что мы используем
российское информационное поле. Мы просто сталкиваемся,что ну, мы всегда должны
учитывать следующее, что русский ребёнок вполне может войти в русскую систему
дальше образования, выехать учиться где-то в Россию, по-этому мы должны ему дать
уровень, который будет достаточен для поступления в русских вузах, a требования там
несколько выше чем в эстонских.
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Kas tahaksid eesti keeles
õppida?
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Tallinna vene koolide õpilaste küsitlus eesti keeles õppimise soovi kohta

Vassiltšenko jt (1998: 176–179) poolt Tallinna vene koolide 11. klasside õpilaste
seas läbi viidud kvantitatiivne uuring näitas, et eesti õppekeelega kool ei leidnud
vene noorte seas erilist poolehoidu (vaid 10,3% aktsepteeris seda mudelit). Samuti
ei olnud eesti õppekeelega kool populaarne lapsevanemate hulgas, kellest vastu oli
üle 70%. Kõige paremaks peeti mudelit, kus kakskeelne põhikool valmistas õpilasi
ette õppimiseks eestikeelses gümnaasiumis – seda toetas 75,4% õpilastest. Seega
kattuvad minu küsitluste tulemused Vassiltšenko jt (1998) omadega ning näitavad,
et vene lapsevanemad küll soovivad, et nende lapsed eesti keelt õpiksid, kuid eestlastega suhtlemist seejuures ei väärtustata.

Tallinna vene kooli keelekümblusklassi õpilaste koolivalikumotivatsioon ja
suhtumine eesti keelde
Positiivsem oli suhtumine eesti keeles õppimisse neil Tallinna vene kooli lapsevanematel, kes olid oma lapsed pannud või kavatsesid üle viia keelekümblusklassi.
Intervjuud kümblusõpilastega näitasid positiivset suhtumist eesti keelde ja eesti keeles õppimisse, kuid ka siin domineeris üksnes instrumentaalne motivatsioon, mis on
seletatav ka asjaoluga, et varases kümblusprogrammis (2.–4. klass) tegid laste õppekeele valiku eelkõige vanemad.

1TAK2T-2: Ma lihtsalt tahtsin ja ema ütles, ma nu, et mina õppisi eesti keel, selle-

pärast, et eesti keel on государственный язык.
1TAK2T-3. Mina olen lasteaias, a mina tulin koju, mulle ema ütles, et ma praegu
lähen ringi ja seal õpin eesti keelt ja pärast lähen kooli eesti keelt õppima.
1TAV5T-1: Ükskord minu õde tuli, ta õppis minu koolis ja ütles, et seal on uus
programm selle keelekümblusega, siis ta ütles emale, et kas sa ei taha Sandrat
sinna võtta ja siis ema mõtles, et miks ei ja siis see läks ja nii see läkski...

Intervjuudest tuli esile, et koolivalikumotivatsioonis oli oma osa ka sellel, et kümblus-klassis ei õpita koos eestlaste, vaid venelastega15. Seega ei tähenda eestikeelne
suhtlus ilmtingimata suhtlust eestlastega, vaid pigem suhtlust venelastega eesti keeles. Mistõttu oli lapsevanemate ja laste instrumentaalne motivatsioon üsnagi ootuspärane.
1TAV5T-1: Mulle meeldib see, et meil on eesti klass ja et me õpime selle eesti keelt ja meie
klassis ei õpi eestlased, vaid õpivad venelased.

15
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Alati ei olnud siiski vene kool ja keelekümblusklass lapsevanemate esimene valik.
Nagu näitab alljärgnev intervjuukatkend, võib see olla alternatiivne variant õpilasele, kes eesti kooli sisse ei saanud, kuid on eesti keele suhtes positiivselt meelestatud ja soovib eesti keeles õppida.
Kas su vanemad ei mõelnud, et sa võiksid minna eesti kooli esimesse klassi?
1TAV5T-6: Нет, просто эстонские школы были все переполнены. [Ei, eesti
koolid olid lihtsalt täis].
Kas teil koolis keelekümblusklasse ei ole?
1TAV5T-6: Есть, с шестого класса. [On, alates kuuendast klassist.]
Kas sul algab ka kuuendast klassist keelekümblus?
1TAV5T-6: Да. [Jah.]
Aga kas sa soovid, et sul eesti keelt koolis rohkem oleks?
1TAV5T-6: Да, мне уроки эстонского языка очень нравятся. [Jah, minule
meeldivad eesti keele tunnid väga.]
Vene õppekeelega kooli valik võib olla tingitud sellest, et halvasti eesti keelt rääkivaid vene lapsi ei taheta eriti eesti koolidesse vastu võtta. Eesti koolide õpetajad
väidavad intervjuudes, et ükski vene laps, kes on eesti kooli esimesse klassi tulla
soovinud, pole nende koolis veel ukse taha jäänud. Eesti keelt mitteoskavad vene
lapsed polegi nende kooli tulla tahtnud ja kõikidel soovijatel on olnud hea eesti
keele oskus (1TAE-3). Seega tehakse lapsevanematele olukord selgeks juba lasteaias, mis määrab suures osas ka koolivaliku.

Tallinna eesti koolide vene lapsevanemate sotsiaalne staatus ja koolivaliku
motivatsioon
Järgnevalt uurime, kes on need vene keelt kõnelevad lapsevanemad, kelle lapsed
eesti kooli vastu võetakse, ja missugune on nende koolivaliku motivatsioon. Esiteks
võib intervjuude põhjal öelda, et lapsevanemate haridustaseme poolest on siin tegemist enamjaolt keskklassi kuuluvate perekondadega. Umbes kaks kolmandikku
küsitletud eesti kooli vene lapsevanematest on kesk- ja keskeriharidusega ning ligi
kolmandik kõrgharidusega (vt joonis 7).

kõrgharidus
29%
keskharidus
71%
keskharidus kõrgharidus
Joonis 7.
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Eesti kooli vene lapsevanemate haridustase

Ka vestluses pedagoogidega tuuakse esile vene lapsevanemate keskmisest kõrgem
haridustase. Maardu eesti õppekeelega kooli pedagoogi (1MAE-1) sõnul jäävad
Kallavere keskkooli madalama sotsiaalse päritoluga eesti lapsed ja vene keelt koduse keelena kõnelevad kõrgema sotsiaalse päritoluga lapsed, kes tahavad integreeruda Eesti ühiskonda. Seetõttu on ka muukeelsete õpilaste keskmine hinne palli
võrra kõrgem kui eesti keelt emakeelena kõnelevate õpilaste oma. Mitmetest intervjuudest tuli esile, et intervjueeritavate laste õed-vennad on juba ülikoolis, mis näitab
seda, et haridust üldiselt väärtustatakse (1TAE4P-10: Õde käib Inglismaal ülikoolis
juba).
Lapsevanemate haridustase ei tähenda aga veel, et nende sotsiaalne staatus vastaks
omandatud haridusele. Kui vaadata Pavelsoni (2002: 98) erinevate etniliste rühmade sissetulekute uuringut, siis on üsna mõistetav, et vene elanikkond tajub oma
võimaluste piiratust, mis on tingitud eesti keele mitteoskamisest või liiga väikesest
keeleoskusest. Pavelsoni võrdluses oli eestlaste keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta Tallinnas 2785 ja mitte-eestlastel 1933 krooni kuus, seega on venelaste
keskmine sissetulek Tallinnas kolmandiku võrra (31%) väiksem. See on tunduvalt
suurem vahe kui Ida-Virumaal, kus venelased väidavad, et eestlane olemine on kindel garantii tööle (vt ptk 2.3). Ka intervjueeritud lapsevanemad olid ametikohast
lähtudes pigem madalasse sotsiaalsesse kihti kuuluvad, näiteks töötati kooli sööklas, koristajana kaubanduskeskuses, katlakütjana, juuksurina, lihttöölisena ja müüjana turul.

TAE-LV1: Но муж у меня тоже из России, поэтому. Ну вот так простые
рабочиеִ[No mees on mul ka Venemaalt, seepärast. No (oleme) niimoodi lihttöölised.]
1TAE-LV2: И у меня такая работа, я работаю на рынке, мне нужно зарабо-

тать конечно, нужно детей поставить наноги, поэтому я не считаюсь не с
какой работы. [Ja mul on selline töö, ma töötan turul, mul on loomulikult tarvis

raha teenida, peab lapsed jalule aitama, seetõttu ma tööd ei vali.]
1TAE4P-7: Ema… on Sääse keskuses koristaja, aga isa…on katlakütja.
1TAE4P-20: Sest isa sai töö siin ja ema oli Ukrainas ja isa ütles, et tule siia elama
ja nii tulidki üleüldiselt. Nendel siin töö läks, isal siin suur töö, hakkas metallist
tegema ja ema on juuksur praegu.

Tallinna eesti koolide 23 vene lapsevanema küsitlus näitas, et kooli õppekeele valikul mängib tähtsat rolli instrumentaalne motivatsioon ja sellega seoses eesti keele
väärtustamine. Lapsevanemad on tunnetanud riigikeele oskuse vajadust ja usuvad,
et lapsel on siis elus suuremad võimalused õppida ja tööd leida (Rannut 2003a).
Veidi üle poole lapsevanematest (12) vastasid, et lastel ei ole Eestis ilma eesti
keeleta tulevikku, eesti keele oskus kindlustab töökoha, võimaldab saada täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks ja tagab lapsele paremad edasiõppimisvõimalused. Seega
oli ka lapsevanemate koolivaliku põhjusena esikohal instrumentaalne motivatsioon
(tabel 12).
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Tabel 12. Eesti õppekeelega kooli valiku põhjused
Lapsevanemate vastused

Vastanute arv
(kokku 23)
Lastel ei ole Eestis ilma eesti keeleta tulevikku. Eesti keelt osates on 12 (44%)
paremad edasiõppimisvõimalused, vähem probleeme tulevikus.
Riigikeelt tuleb osata.
6 (29%)
On siiski tähtis panna laps eestikeelsesse keskkonda, tal on juba eesti 5 (25%)
sõbrad.
Minu lapse jaoks on eesti keel teiseks emakeeleks.
3 (17%)
Laps ise valis kooli, siin on tal paremad eneseteostusvõimalused
2 (12%)
spordis.
Laste vastused
Vastanute arv
(kokku 54)
Kooli asukoht, kõrge tase, kallak, hea maine (õhkkond, õpetajad jm) 24 (44%)
Kool asub kodu lähedal
16 (30%)
Eesti keel, eesti lasteaed
17 (31%)
Ema (1), õed-vennad (2), sõbrad (2)
5 (9%)

Ka oli üks lapsevanemate poolt väga sageli esile toodud koolivaliku põhjustest eesti
keele kui riigikeele tähtsus, mis on samuti seotud esimese motivatsiooniga ja olemuselt instrumentaalne (nt kuus lapsevanemat ütles, et kui laps elab Eestis, siis tuleb
riigikeelt osata):
−
У меня дочка родилась в 1990-ом году и я уже начинала подумать о том,
чтоб она изучала язык и я её сразу отдала в эстонский садик уже с трёх лет
и там она изучилась. А потом уже отдали в эстонскую школу. Она живёт в
Эстонии и должна знать язык государства. [Mul tütar sündis 1990-ndal aastal
ja ma hakkasin juba (kohe) mõtlema, et ta õpiks keelt ning panin ta kohe juba kolmeselt eesti lasteaeda ja seal ta õppis. Aga pärast panime eesti kooli. Ta elab Eestis
ja peab riigikeelt oskama.]
−
Живём в Эстонии, значит надо знать эстонский язык. [Elame Eestis, tähendab, peab eesti keelt oskama.]
−
Она живёт в Эстонии и должна знать язык государство. [Ta elab Eestis ja
peab riigikeelt oskama.]
−
Cчитаю, что два языка всегда лучше, чем один. [Arvan, et kaks keelt on alati
parem kui üks.]
−
Хотели, чтобы дети свободно владели эстонским языком. [Tahtsime, et lapsed
vabalt eesti keelt valdaksid.]
Ainult viis lapsevanemat (25% küsitletutest) tõid koolivaliku motivatsioonina muude
põhjuste kõrval esile ka keelekeskkonna või eesti keelt emakeelena kõnelevate
eakaaslastega ja sõpradega suhtlemise tähtsuse, mis näitab, kuivõrd väike osa vene
lapsevanematest üldse soovib eestlastega tegelikult suhelda või mõtleb sellele.
−
1TAE-5: Во-первых если поступить на высшее заведение учебное, в основном
будет беседование на эстонском языке, везде теперь экзамены на эстонском
языке. Ей конечно будет легче. И во-вторых общение с друзьями. У неё в основным эстонские друзья. [Esiteks, kui astuda kõrgkooli, on põhiliselt vestlus
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eesti keeles, igal pool on nüüd eksamid eesti keeles. Tal on muidugi kergem. Ja
teiseks suhtlemine sõpradega. Tal on peamiselt eesti sõbrad.]
−
1TAE-4: B русской школе ребёнок не может выучить язык только занимаясь
на уроках. Нужен ещё круг общения. [Vene koolis ei saa laps omandada eesti
keelt lihtsalt tunnis õppides. Selleks on vaja ka suhtlusringkonda.]
−
1MAE-22: Всё-таки важно поместить ребёнка в эстонскую среду. [On ikkagi
tähtis panna laps eestikeelsesse keskkonda.]
−
1TAE-8: Легче выучить в детстве, они здесь родились и живут и будут жить и
работать. [Kergem on õppida lapsepõlves, nad hakkavad siin elama ja töötama.]
−
1TAE-5: Общение. Самое главное общение. [Suhtlemine. Kõige tähtsam on suhtlemine.]
Esile tuli ka etniline motiiv (3 lapsevanemat), mis on seotud eelkõige Venemaalt
naasnud ja vene keelt esimese keelena kõnelevate eestlaste repatrieerumisega või
Eestis venestunud eestlaste etnilise ja keelelise identiteedi taasleidmisega.
−
1TAE-11: Для моего ребёнка эстонский является вторым родным языком.
[Minu lapse jaoks on eesti keel teiseks emakeeleks.]
−
1MAE-22: Ну родители мои, у меня отец эстонец то есть как бы он коренной
эстонец, у него мама и отец были эстонцы. Они тут вот в Эстоний жили.
Мама у меня из России, то есть русская. Ну и как бы отец просто он был
выслан в Россию, в Сибирь, вот после войны, по-этому он заканчивал русскую
школу тоже и по-этому он дома говорил с нами тоже на русском языке то
есть он знает эстонский и как бы основной язык был русский. [Aga minu
vanemad on, isa on eestlane, tema ema ja isa olid eestlased. Nad elasid siin Eestis.
Ema on mul Venemaalt, see tähendab venelane. Isa lihtsalt saadeti välja Venemaale, Siberisse, pärast sõda, seetõttu lõpetas ka tema vene kooli ja seetõttu rääkis
ta kodus meiega ka vene keeles, see tähendab, et ta oskab eesti keelt ja nagu põhikeeleks oleks vene keel.]
−
1MAE-23: Но вообще-то отец у нас эстонец, рождённый, но он был рождённый на Урале. Потому что 18-ом году или там на 16-ом году, когда вот это
началось, они начили как, они как бы… и они уехали на Урал, жить на Урал.
[No üldiselt on isa meil eestlane sünnilt, aga sündis ta Uraalis. Sest kui kõik 18-ndal
või 16-ndal algas, korraldasid nad nii, et sõitsid ära Uraali elama.]
Laste intervjuudes toodi koolivaliku põhjusena eelkõige esile kooli asukoht, kõrge
tase või sobiv kallak. 24 õpilast (44% vastanutest) ütlesid, et nende vanemad või nad
ise valisid kooli just hea taseme või kallaku pärast.
−

−
−
−

−
−
−
−

Kui emme sai teada sellest koolist, siis mõtles, et äkki proovime, et kuidas siin koolis läheb. Ema ise tahtis, et ma õpiksin prantsuse ja inglise keelt. Ma tahtsin ka
väga prantsuse keelt õppida.
Mul on niimoodi, et ema tahtis, et siin on prantsuse keele õppimine. Aga alguses
mind ei võetud kooli, pärast suvel helistas Lauri Leesi ja ütles, et mind võeti kooli.
Sellepärast, et sellest kirjutati ajalehes väga hästi, et see on hästi hea kool.
Ma arvan, et siin koolis õpivad lapsed paremini. Ma olen kuulnud, et vene koolis
saavad lapsed palju kahtesid. Sest tema (ema) jaoks oli see kõige parem ja kõige
uuem kool.
Ma arvan, et isa luges kusagilt mingit reklaami ja siis (…).
See on hea ja tugev kool, niipalju kui mina kuulsin.
Sellepärast, et see on kõige normaalsem.
Ma teadsin, et see on hea kool.
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Siia rühma kuulusid ka valdavalt hilisemas kooliastmes eesti kooli üle tulnud vene
õpilased, kes lähtuvad juba oma huvidest. Näiteks Audentese spordikoolis domineeris koolivaliku motivatsioonina üheselt nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas sport
kui kooli kallak. Nii õpilaste kui ka õpetajate hinnangul ei valitud kooli mitte õppekeele, vaid kallaku pärast.
Audentese spordikooli pedagoog (1TAE-2): Meie kool puudutab nüüd ainult güm-

naasiumit ja gümnaasium on inimese vaba valik. Siin on teine motivatsioon, sest
õpilane tuleb siia sportima. Kakskeelsus käib siis spordiga kaasas. […] Tal ei ole
sportimiseks teist võimalust kui tulla eestikeelsesse keskkonda (vt Rannut 2002c).

Kes otsustas, et sa tuled siia kooli?
1TAE10T-27: Põhimõtteliselt ise otsustasin ja treener ka rääkis sellest.
Kas treener soovitas sul siia tulla?
1TAE10T-27: Jah. Me kohtusime võistlustel ja ta soovitas mulle.
Lapsevanemate intervjuudes toodi kooli kallak esile vaid ühel juhul, mis oli ilmselt
seotud ka sellega, et küsimus oli suunatud just õppekeele valikule (vt lisa 1.2).
Βы отдали своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения, почему Вы
приняли такое решение?
1TAE-17: Хорошие возможности реализировать себя в спорте. [Head
võimalused end spordis realiseerida.]
Lapsevanemad, kes valivad kooli hea taseme või sobiva kallaku järgi, otsivad reeglina eliitkooli ega pane oma lapsi madalamast sotsiaalsest kihist pärit eesti laste hulka
(nt Maardu Kallavere kool). Seetõttu leidub selles vastusegrupis rohkem eliit- ja
erakoolide õpilasi (nt Audentese Erakool, Rocca al Mare kool, Prantsuse Lütseum,
Tallinna 32. Keskkool jt). Kuuel juhul mainiti ka kooli õhkkonda ja õpetajaid, mis
samuti seostub kooli maine ja tasemega, puudutades eriti era- ja eliitkoole.
Teise enamlevinud põhjusena (16 juhul) tõid just nooremas vanuseastmes õpilased
esile kooli asukoha. Ilmselt ei tulnud vene kooli minek kõne allagi, sest nendes piirkondades on laste kodu lähedal ka alati mõni vene kool.
−
Kõige lähem kool.
−
Ma elan siin lähedal Ristiku tänaval.
−
See on meie kodu lähedal.
−
Sest ma siin lähedal noh olen ja elan.
−
Sellepärast, et eesti kool ja ligem.
−
Mõtlesime, et mis oleks nagu parem ja ligem.
−
Tahtsin eesti keele ära õppida ja see kool on kodule lähedal.
−
Kuna see on kõige lähemal siia. Seal, noh, sobis tegelikult. Et lähedal käia,
õpitakse saksa keelt, reaalained on korralikud.
Sellise motivatsiooni korral vanemad tavaliselt kooli taset ei vaata ning siia kuulub
rohkem madalama tasemega koole ja madalama sotsiaalse taustaga õpilasi, kelle jaoks
on tähtis omandada eesti keel, ning seega on iga eesti kool venekeelsest parem.
Mõnikord oli eesti kooli ülemineku põhjus ka vene kooliga rahulolematus, kuna
selgus, et sellistes piirkondades on mõne vene kooli sotsiaalne tase veelgi madalam:

1TA7T-26: Ema saatis, sest talle ei meeldinud mu sõbrad teises koolis. Ema tahtis,
et ma õpiksin eesti keeles, et siin on nagu parem (…) et ma oskaksin eesti keelt.
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Nagu õpilaste vastustestki näha, on põhjuseid sageli mitu, kusjuures vanemas eas
on üheks põhjuseks toodud rohkem kooli õppekeel (11 juhul) ja nooremas vanuses
eelnev eesti lasteaias omandatud eesti keele oskus (6 juhul).
Vene koolist eesti kooli ülemineku põhjuseks on valdavalt eesti keel (väljavõtted
õpilaste kirjalikest vastustest, Rannut 2002d):
−
−
−
−

Ema tahtis, et ma õpiksin eesti keeles, et siin on nagu parem, et ma oskaksin eesti
keelt.
Tahtsin eesti keele ära õppida ja see kool on kodule lähedal.
Nad tahtsid, et ma sain eesti keel aru ja kui ma saan siin tööd, et ma saaksin kõikidega rääkida ja nii edasi.
Kui Eesti iseseisvus, oli sobilik õppima minna eesti keeles.

Kui laps käis juba eesti lasteaias, oli eesti kooli minek nii lapsevanema kui ka lapse
jaoks loomulik valik:
−
−
−
−

−
−

Enne olin käinud eesti lasteaias ja Audentese eelkoolis. Lasteaias ma õppisingi eesti
keelt.
Mina tulin kohe pärast (eesti) lasteaeda siia teise klassi.
Ma käisin lihtsalt eesti lasteaias ja sealt see lihtsalt ja hakkasin eesti keeles rääkima. Eesti kooli tuli teisest klasssist.
Noh, vanemad arvasid, et kui ma siin lasteaias juba käisin, nii et ma võin ka siia kooli
tulla. Ja see oli minus arust ka ainus variant. Kui ma kooli tulin, ma juba oskasin
eesti keelt.
Sellepärast, et käisin eesti lasteaias.
Lihtsalt mu ema, ma käisin siin lasteaias ja ema tahtis kohe mind siia kooli panna ja
mina olin nõus sellega. Ma ei taha vene kooli minna, sest seal on raskem kindla peale.

Pidades silmas asjaolu, et valdav osa lapsi oli käinud eesti lasteaias, oli koolieelne
ettevalmistus ilmselt üks domineerivamaid tegureid, sest eesti kooli minek otsustatakse tavaliselt juba lasteaeda valides. Lisaks oli ka mitmeid teisi motiive, mis
seostusid samas koolis õppivate sõprade, õdede-vendade või seal töötava emaga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et peamised eesti õppekeelega kooli valiku põhjused olid
kooli tase ja kallak ning eestikeelne keskkond, kooli lähedus ja koolieelne ettevalmistus. Lapsevanemate vastused peegeldasid rohkem instrumentaalset motivatsiooni kooli valikul, mis nende laste intervjuudes aga ei kajastunud. Selle poolest
erinesid keelekümblusklassi õpilaste vastused eesti kooli õpilaste omadest, sest
kümblusõpilased väljendasid samasugust instrumentaalset motivatsiooni nagu nende vanemadki. Intervjuudest oli näha, et suures osas määrab koolivaliku ära koolieelne ettevalmistus lasteaia tasandil.

2.2.4 Koolieelse ettevalmistuse integratsiooniroll
Kuigi vaatlusaluses keelekeskkonnas koolivaliku puhul ühiskonna assimilatsioonisurvet ei ole ja kooli võib vabalt valida, ei sõltu eesti kooli valik üksnes lapsevanemate ja laste soovist. Eesti kooli õpetajate ja koolijuhtide küsitlus näitas, et
üldiselt eesti koolis vene laste jaoks eraldi vastuvõtutingimusi ei ole, kuid siiski eeldatakse, et nad valdaksid eesti keelt või oleksid vähemalt käinud eesti lasteaias. 54-st
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küsitletud õpilasest 38 oli käinud eelnevalt eesti lasteaias või eelkoolis, 11 õpilast
oli vene koolist eesti kooli üle tulnud, ülejäänud viie õpilase kohta puuduvad andmed (vt joonis 9) .

tulnud üle vene
koolist
22%

käinud eesti
lasteaias
78%

Joonis 9.

Eesti kooli vene õpilaste eelnev keeleline ettevalmistus

Seda kinnitavad ka intervjuud nii eesti koolis õppivate vene laste kui ka
koolijuhtide ja õpetajatega.
−

−

−

Siia kooli tulin kohe esimesse klassi. Enne olin käinud eesti lasteaias ja
Audentese eelkoolis. Aga kui emme sai teada sellest uuest koolist, siis mõtles, et
äkki proovime, et kuidas siin koolis läheb. Lasteaias ma õppisingi eesti keelt.
EK4T-2: Juba kasvataja ütles, väga hea kasvataja, oli kunagi mulle õpetaja, ütles,
et kui juba Prantsuse Lütseumi lähed, pead seda (eesti keelt) veel õppima, ja siis
lihtsalt nad võtsid oma majja lapsi õpetama eesti keelt ja seal lihtsalt nädala olime.
EK4T-4: Mina tulin kohe pärast (eesti) lasteaeda siia teise klassi.
EK4T-1:

Tallinna õpetajate hinnangul ei esita vastuvõtukatsetel nõutav keeleoskuse tase ja
teised vastuvõtutingimused muukeelsetele õpilastele suuri nõudmisi. Laps peab aru
saama küsimusest ja oskama vastata. Sellele lisandub lugemine ja jutustamine eesti
keeles, sest eeldatakse ka, et laps peaks olema käinud eesti lasteaias: Konkreetselt
meil mingisugust ettevalmistust ei ole, aga eeldatakse, et laps on käinud eesti lastaias või suhelnud eesti lastega mingisuguses grupis. Kõik lapsed, kes meie kooli
tulevad, teevad võrdselt teiste lastega koos katsed, kuid katsed ei ole põhjuseks last
mitte kooli vastu võtta. Kui kool on lapse vastu võtnud, siis on kool ka vastutav
lapse toimetuleku eest (Tallinna Mustamäe eesti kooli pedagoog 1TAE-3; Rannut
2002d). Mustamäe eesti kooli õpetajate hinnangul pole keeleoskuse pärast vene
õpilasi vaja ukse taha jätta, sest õpilased, kellel eesti keele oskus puudub, pole eesti
kooli tulla ka soovinud (1TAE-3 ja 1TAE-4, Rannut 2002d).
Kallavere keskkooli algklassi võetakse kooli direktori (1MAE-1) sõnul vastu ka
nõrga keeleoskusega õpilasi, vanematesse klassidesse aga juba ainult keelenõuetele
vastavaid lapsi: Meil on nõrga tasemega õpilaste jaoks ettevalmistusklass lasteaia
tasandil ja tugiõpe. Lapsevanematega sõlmitakse leping, et lapsele võetakse abiõpetaja. Pärast kolmandat klassi jätame me vene koolist tulnud õpilase klassikursust kordama. Peamine on vestluses osalemise oskus. Pärast kolmandat klassi on
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testid või tasemetööd, mis me laseme ära teha (Rannut 2002d). Kallavere Keskkooli
õpilaste jutustused oma vastuvõtukatsetest iseloomustavad eelpool öeldut.

1TAE5T-15: Noh, seal oli õpetaja, õppealajuhataja oli seal ja mulle anti mingid

õpikud oli ja, seal mul…noh mingi pilt oli ja ma pidin seal…mingi jutt veel oli seal
juures. Ma pidin seda juttu lugema ja seda... pildi järgi jutustama. Ja võib-olla
mingi veel kirjutada oli ka midagi vaja.

Kümne Tallinna kooli õpetajate küsitluses teise emakeelega õpilaste ettevalmistuse
ja vastuvõtutingimuste kohta öeldi, et eesti kooli vastuvõetav õpilane peab oskama
suhelda eesti keeles (vt tabel 10). See põhimõte on tänaseks küll juba kummutatud,
sest erinevas vanuses uusi immigrante tuleb järjest juurde ja neile tuleb anda eestikeelset haridust sõltumata nende keeleoskuse tasemest. See küsimus on aga juba reguleeritud vastavate seadusaktidega (Rannut 2004b: 115–121; vt ka Võõrtööliste laste
hariduskorraldus Eestis. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülg, www.hm.ee).

Muukeelsete õpilaste vastuvõtutingimused eesti kooli
Kool ja klass
Vastuvõtutingimused
Ettevalmistus
Mustamäe 32. Keskkool, Saab küsimustest aru ja oskab eesti lasteaed
1. klass
vastata. Vestlus, lugemine ja
jutustamine eesti keeles.
Tallinna Laagna
Suhtlustase eesti keeles, eraõpetaja
Gümnaasium, 7. kl
inglise keele test.
Lasnamäe LasteaedVastuvõtutingimusi ei ole, eesti lasteaed
Algkool, 3. kl
keeleoskus peab olema hea,
laps peab olema käinud eesti
lasteaias.
Tallinna Katleri Põhikool, Keeleoskus vastavalt klassi eelnev eesti kool
7. kl
tasemele kõnes ja kirjas.
Kallavere Keskkool,
Peab valdama eesti keelt. individuaaltunnid
9. klass
Eesti keele etteütlus, matemaatika test.
Kallavere Keskkool,
Klassi kordamine või peab individuaaltunnid või
1.–3. klass
valdama eesti keelt.
eesti lasteaed
Kadrioru Saksa
Peab suutma suhelda eesti eesti lasteaed
Gümnaasium, 5. kl
keeles. Vestlus, lugemine, jutustamine.
Tallinna Saksa
Eesti keele oskus peab ole- perekonnatuttav õpetas eesti
Gümnaasium,
ma hea. Vestlus, piltide järgi keelt, lasteaias ei käinud
2. kl
jutustamine.
Pirita MajandusSuhtlustase eesti keeles.
vanemad õpetasid
gümnaasium, 8. kl
Vestlus.
Audentese spordikool,
Saab küsimustest aru ja oskab tavakoolis omandatud eesti
10. kl
vastata; vestlus eesti keeles, keele tase
test või kontrolltöö.
Audentese Erakool, 1. klass Saab küsimustest aru ja oskab eesti lasteaed ja/või eelkool
vastata. Vestlus, lugemine ja
jutustamine eesti keeles.

Tabel 10.
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Gümnaasiumiastmes ja põhikooli vanemas astmes eeldatakse, et õpilane tuleks
lisaks suulisele vestlusele toime ka testide või kontrolltöödega nõuetele vastaval
tasemel. Audentese spordikooli õpetaja (1TAE-2) sõnul toimuvad vastuvõtukatsed
samadel alustel, testide lugeja ei tea, missugusest keelekeskkonnast ta tuleb (Rannut
2002d). Samuti toimuvad vastuvõtukatsed nii eesti kui ka vene lastele samadel alustel eliitkoolide 2. klassi (nt Prantsuse Lütseum, Tallinna 21. Kool, Inglise Kolledž
jt) ja näiteks Tallinna Muusikakeskkooli.
Kuna koolil ei ole seadusega õigust keelduda last vastu võtmast, siis võetakse tavakoolidesse vastu ka lapsi, kellel puudub eesti keele oskus. Seetõttu leidus ka
intervjueeritavate seas erinevas vanuses vene koolist eesti kooli üle tulnud lapsi, kes
olid saanud ettevalmistuse eesti koolis õppimiseks erineval viisil või puudus see neil
üldse:
−
1TA7T-25: Ma olin esimeses ja teises klassis vene koolis ja siin ma olin teises
−

−

klassis jälle eesti koolis ja kolmandas klassis ma ei käinud, läksin kohe neljandasse.
Ma õppisin kaks aastat paralleelselt. Siia kooli tulin seitsmendasse klassi.
1TAE9T-16: Nii, nüüd oli siis niimoodi, et ma räägin, kuidas kõik oli. Proovige aru
saada. Ma käisin kolm aastat vene koolis…Kasahstanis, siis mind pandi jälle eesti
kooli esimesse klassi ja siis sellessamas koolis esimesest klassist ma hüppasin jälle
kolmandasse klassi ja nüüd siis jätkangi selle klassiga.
1TAE5T-15: Kui mina õppisin veel teises klassis vene koolis, siis ma samal ajal
käisin siia õpetaja juurde.

Oli ka neid, kes tulid vene koolist eesti kooli üle neljandast ja kuuendast klassist,
kuid peamine hilisemas eas üleminekuaste oli nii õpetajate kui ka õpilaste küsitluste
järgi ikkagi keskkool. Ilma keelelise ettevalmistuseta eesti kooli astuvad lapsed kordavad klassi ühe aasta, sest tuttava ainesisu korral saavad nad keskenduda üksnes
keelele. Tavaliselt õpetatakse hilisemas eas eesti kooli ületulejaid individuaalselt,
millega tagatakse eesti koolis toimetulekuks piisav keeleoskus. Muukeelsetele
õpilastele on koolis võimaluste piires organiseeritud individuaalne tugiõpe või
individuaalne õppekava (Rannut, M., Rannut, Ü. 2003).
Alati ei sõltu eesti kooli valik aga lapsevanemate soovist ja lapse tahtmisest. Vene
lapsevanemate sõnul ei võeta lapsi eesti lasteaedadesse mõnikord vastu, sest kardetakse vene keele domineerimist rühmas, kus on suur vene laste arv.
−
1TAME3: Я хотела бы, чтобы было больше возможностей, чтобы русские
выдавали своих детей в эстонские школы и садики. Во многих садиках не
хотят брать. Боятся, что если много русских, то будет русский язык там.

[Ma tahaksin, et oleks rohkem võimalusi, et venelased paneksid oma lapsi eesti
koolidesse ja lasteaedadesse. Paljudes lasteaedades ei taheta vastu võtta. Kardetakse, et kui on palju venelasi, siis on seal vene keel.]

Keelekeskkond ja eesti keele omandamine lasteaias
Tallinna Lasnamäe, Mustamäe, Kristiine ja Merivälja linnaosas vaadeldi autori
juhendamisel kokku 8 eesti lasteaias vene ja teistest rahvustest laste integratsiooni
(vt rühmade nimekirja lisas 3.3.1). Sarnaselt Thompsoni (2000) uuringule Clevelandi lasteaias kujunes ka eesti lasteaiarühmades esmane ja tihedam suhtlusvõr-
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gustik just sama keelt kõnelevate laste vahel. Vene laste integratsiooni ja suhtlusvõrgustiku kujunemist rühmas mõjutas ühest küljest vene keelt kõnelevate laste
arv ja sugu, kuid teisalt ka soov integreeruda.
Vaadeldavate lasteaedade õpetajate sõnul mõjutab eesti keele kasutamist ja omandamist vene keelt kõnelevate laste arv rühmas: Kui kohal on sellised lapsed, kes
hästi vene keelt valdavad, siis nad saavad vene keeles kõnelda ja siis võtab eesti
keele omandamine muidugi rohkem aega (6TL).
1–2 muukeelse lapsega eesti lasteaiarühm: Üldiselt suheldakse eesti lasteaias ainult

eesti keeles ja keele suhtes pole tõrget ei muukeelsetel lastel ega nende vanematel.
Suhtlusprobleeme pole samuti. Kui Artur (vene laps) lasteaeda tuli, siis ei rääkinud
Anna (teine vene laps) temaga üldse vene keeles. Kui vahepeal oli rühmas üks vene
tüdruk, siis temaga rääkis Anna just vene keeles (7TK).
9 vene lapsega eesti lasteaiarühm (ca 50% lastest vene keele kõnelejad): Rühmas
ainult kaks last (need, kellega räägitakse ka kodus eesti keeles) suhtlevad eesti lastega ja õpetajaga eesti keeles, teised venelased eelistavad mängida omavahel. Muidugi vahetevahel ka vene lapsed räägivad eesti lastega, nt "Taa pirni", "Ära tule".
Kasvatajaga püüavad lapsed suhelda ikka eesti keeles, kuigi algul kasutavad nad
suheldes ikkagi vene keelt. Üks poiss on eesti lasteaias käinud juba sõimerühmast
alates, kuid ta räägib kasvatajaga vene keeles. See poiss eriti ei suhtle teistega,
tavaliselt ta mängib üksi nurgas (4TL).
Eesti rühm, 5 vene last rühmas (28%): Vene lapsed räägivad omavahel vene keeles.
Deniss ei ütle ühtegi sõna eesti keeles. Kui Nikitat pole, nutab Deniss kogu päeva.
Nikita on kergesti sõbrunev ja mängib kõigiga. Darja sõpradeks on nii eesti kui ka
vene lapsed. Darja räägib eestlastega eesti keeles, vene poistega räägib vene keeles

(8 TM).
Mervi Lampi ja Riikka Merimaa vaatlesid autori poolt juhendatud uurimuse raames
ka somaali lapsi soome lasteaias. Seejuures märkasid nad, et rühmas, kus 10 lapsest
7 olid somaallased, ei tahtnud mõned lapsed üldse soome keelt õppida. Nad suhtlesid peamiselt omavahel, kasutades somaali keelt, kuhu segati ka soomekeelseid sõnu.
Õpetajate sõnul on laste sulandumine eesti kollektiivi väga individuaalne ja oleneb
lapse iseloomust. Kui ta on seltsiv laps ja tahab eesti lastega mängida, siis tal ei ole
suhtlusprobleeme. Ta räägib vene keeles, ta kasutab žeste ja miimikat ning ta on
teistele lastele arusaadav. Need lapsed saavad kiiresti eesti keele selgeks. Kes on
kinnised, kes ei hakka suhtlema, nendel on ka keeleõppega raskusi (6TL). Individuaalsed iseärasused ja afektiivsed tegurid, mis näitasid, et kinnistel lastel on raskem integreeruda, tulid esile ka teistes rühmades laste vaatlemisel.
Merivälja lasteaia 2 vene lapsega rühma mitteintegreeruva lapse kirjeldus: Erine-

valt poisist, kes eesti keelt vabalt rääkis, Marianna eesti keeles suhelda ei tahtnud.
See ei takistanud aga teisi (eesti) lapsi temaga mängimast. Marianna oli põhiliselt
kuulaja rollis. Kuna keegi lastest temaga vene keeles ei rääkinud, oli ta sunnitud
end eesti keeles väljendama (12TM, Rannut 2003b).
Lapsed hakkavad väga erinevalt rääkima. Üks vaikib terve aasta, teine hakkab kohe
esimesest päevast peale eestikeelseid sõnu ütlema. Aja jooksul hakkavad kõik lapsed
eesti keeles rääkima. Üks poiss on eesti lasteaias käinud juba sõimerühmast alates,
kuid ta räägib kasvatajaga vene keeles. See poiss eriti ei suhtle teistega, tavaliselt ta
mängib üksi nurgas (T. Bashkirova ja J. Vassiljeva kirjeldus; Rannut 2003b).
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Kasvatajate sõnul panevad vanemad oma lapsed eestikeelsesse lasteaeda eelkõige
keele pärast; tahetakse, et laps hiljem eesti kooli õppima pääseks (7-TK). Lapsevanematel võib küll olla tugev instrumentaalne motivatsioon oma last eesti lasteaeda
pannes, kuid soov eesti keelt õppida ei tähenda veel automaatselt soovi eestlastega
suhelda. Kui lapsevanemal endal puudub integratiivne motivatsioon, puudub see
tõenäoliselt ka lapsel, kes ei hakka eestlastega suhtlema ega omanda eesti keelt, kui
see just vältimatult vajalikuks ei osutu.
Kuna eesti lasteaedade kasvatajad oskavad ja kasutavad sageli vene lastega
suheldes vene keelt, et nad end turvalisemalt tunneksid, võib see mõnikord saada
hoopis üheks põhjuseks, mis võtab lapselt motivatsiooni eesti keeles suhtlemiseks.
Teades, et kasvataja oskab vene keelt, püüavad nad minna mugavamat teed: miks
peab tema rääkima eesti keeles, kui teised võiksid temaga rääkida vene keeles.
−
Eesti rühm, 1–2 muukeelset last rühmas: Alguses, kui laps millestki aru ei saanud,
−

siis rääkis õpetaja mõned asjad üle ka vene keeles. Üldiselt saadakse kohanemisraskustest kiiresti üle (7TK).
2 vene lapsega lasteaiarühma õpetaja jutustus mitteintegreeruvast lapsest: Kui palusin tal midagi teha, ütles ta, et ei saa aru ja soovis, et räägiksin vene keeles. Ükskord laususin: Küll sa saad! Ilmnes, et saigi, tegi, mis vaja, ega vajanud lisaselgitusigi. Teades, et kasvataja ju oskab vene keelt, püüdis ta minna mugavamat teed:
miks peab tema rääkima eesti keeles, kui teised võiksid temaga rääkida vene keeles

(12TM).
Kui vene laps ei hakka eesti keeles suhtlema ja rühmas kasutatakse palju vene keelt,
lähevad kasvatajate ja vaatlejate sõnul ka eesti lapsed kergelt üle vene keelele, mis
mõjutab keelekeskkonda.

Eesti lapsed on väga abivalmid ning kasutavad mõnikord vene keelt (nt Иди
сюда!). Vene lapsed moodustavad vahel oma rühma ja hakkavad omavahel vene
keeles mängima. Igor ei kasuta üldse eesti keelt (4TL).

Samas mõjutab kasvatajate hinnangul eesti keele omandamist ka lapse emakeele
areng, vähearenenud emakeel mõjutab ka teise keele omandamist.
−
−

Andrei hakkas alles hiljuti rääkima. Isegi tema vene keelest on raske aru saada,
ammugi siis veel eestikeelsest kõnest (11 VI).
Carlosel on suured probleemid kõnelemisel kõigis keeltes (inglise, hispaania, eesti)

(6TM-eesti rühm).
Ühest küljest sõltub siis lapse integratsioon ja eesti keele omandamine tema enda ja
ta vanemate hoiakutest ja suhtumistest ning teisalt keskkonna integratsioonisurvest
ehk piisava arvu eesti keelt emakeelena kõnelejate olemasolust (või teisiti sõnastades, segregatsiooniks ebapiisava arvu vene keelt kõnelevate laste olemasolust). Seega jääb lastel, kes tahaksid küll eesti keelt õppida, kuid mitte eestlastega suhelda,
üle minna vene kooli ja valida seal keelekümblusklassi ja vene õppekeelega klassi
vahel.

Keelekümblusklassi õpilaste keeleline ettevalmistus eelkoolieas
Mõlemad vaadeldavad klassid koosnevad üksnes vene keelt emakeelena kõnelevatest lastest, seega on vene lastel ka keelekümblusklassis eesti keeles õppides või-
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malus suhelda üksnes oma rahvuskaaslastega. Keelekümbluskeskuse 2002. aasta
uuringu (Asser, Küppar, Kolk 2002) järgi moodustavad eelnevalt eesti lasteaias käinud kümblusõpilased vaid 15,7% keelekümblusõpilaste koguarvust. Pidades silmas
asjaolu, et kümblusõpilasi on Tallinnas üldse vaid 1% kooliskäivatest vene lastest,
on see osa väga marginaalne. Antud uurimuses väitsid neli Tallinna keelekümblusõpilast ise ja kahe õpilase kohta ütlesid nende õpetajad, et nad on käinud eesti
lasteaias. Üks õpilane ütles, et ta ei osanud üldse eesti keelt, ja kaks olid saanud
eelneva keelelise ettevalmistuse vene lasteaia eesti keele ringis, mis aitas lapsi ette
valmistada keelekümbluskooli jaoks (tol ajal puudusid veel Tallinnas ametlikud
keelekümbluslasteaiad). Täpne eesti lasteaias käinud õpilaste arv ei selgunud, kuna
varem (2001./2002. aastal) intervjueeritud 2. klassi õpilastele seda küsimust ei esitatud, eeldades, et keelekümblusklassid on keeleliselt ettevalmistuselt homogeensed
ehk siis eesti keelt üldse mitte oskavad. Alljärgnev väljavõte intervjuust 4. keelekümblusklassi õpilasega kinnitab vastupidist.

Kas sa oskasid eesti keelt, kui sa siia kooli tulid?
1TAK4T-5: Jaa.
Oskasid hästi?
1TAK4T-5: Jaa.
Kus sa õppisid nii hästi?
1TAK4T-5: Lasteaias.
Eesti või vene lasteaias?
1TAK4T-5: Eesti.

Kuigi keelekümblusõpilased hindasid oma eesti keele oskust enne kooli kõrgelt,
torkas mõne õpilase puhul silma negatiivne häälestatus eesti lasteaias omandatud
keeleoskuse suhtes, mis võis olla seotud mitteintegreerumisest tingitud negatiivse
kogemusega:

KK4P-6: Ennem (…) no ma käisin eesti lasteaias, aga ta midagi ei andnud ja
pärast ma läksin kooli esimesse klassi. See oli see Kose kool seal all (…) No (...) no
ühe aasta õppisin seal. Seal lihtsalt minu ema töötab.

Pidades silmas intervjueeritud keelekümblusõpilaste eesti keele oskust, võib eeldada, et nad kuulusid just nende laste hulka, kes eelpool nimetatud põhjustel ei omandanud eesti keelt. Sellega on võimalik seletada ka nende vastuvõttu keelekümblusklassi.
Asseri jt (2002) hinnangul on peaaegu kõik vene lasteaias käinud keelekümblusõpilased saanud eesti keele tundidest lasteaias osa, mida kinnitavad ka meie intervjuud
nii koolis kui ka lasteaias. Vene lasteaias omandatud eesti keele oskus jääb aga üldjuhul üsna madalaks. Näiteks iseloomustas üks kümblusõpilane vene lasteaias
omandatud eesti keele oskust järgnevalt:

KK4T-4: Jaa, oskasin, ma oskasin 'Tere', 'Head aega', 'Lumepall' – ühtede
sõnadega ma oskasin ainult rääkida.

Peamised erinevused vaadeldud eesti ja vene lasteaiarühmade (vt nimekirja lisas
3.3.1 ja 3.3.2) eesti keele õpetuse vahel seisnesid keele arenguks vajaliku keelekeskkonna olemasolus või selle puudumises. Kui eesti lasteaed pakkus võimalust
eesti keelt emakeelena kõnelejatega erinevates kontekstides suhelda, siis vene lasteaed seda üldjuhul ei võimaldanud.
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−
−

Eesti keele tunnid toimuvad 3 korda nädalas. Õpitakse uusi sõnu, õpetaja ütleb ees
ja lapsed kordavad järele. Eesti keele õpetaja emakeel on vene keel (6TM-vene rühm).
Tundi alustati lihtsa eestikeelse lauluga. Seejärel istusid lapsed toolidele ja õpetaja
näitas neile puuvilju kujutavaid pilte ja küsis "Mis see on?", "Mis need on?". Ainsusel ja mitmusel oskasid lapsed suurepäraselt vahet teha. Kes teadis, see ütles
teistele ette, aga alles siis, kui õpetaja oli selleks loa andnud. Valesti hääldatud
sõnade puhul korrigeeris õpetaja hääldust koheselt ja palus valesti hääldatud sõna
korrata. Omavahel suheldi vene keeles ja tunnis sosistati vene keeles. Õpetaja emakeel oli eesti keel. Kui lapsed ei saanud mõnest küsimusest aru, tõlkis õpetaja kohe
küsimuse vene keelde (3TL-vene rühm).

Eesti keele süva- ja kümblusprogrammides teadvustatakse keelekeskkonna tähtsust,
seetõttu on lastel nendes programmides võimalik kasutada keelt erinevates sotsiaalsetes kontekstides ja situatsioonides, kuigi ka siin jääb eesti keele kui emakeelekõnelejatega kokkupuude peaaegu olematuks. Vaatlejate tähelepanekute järgi ei
toimunud isegi segalasteaedades, kus on nii vene kui ka eesti rühmad samas majas,
vene ja eesti laste vahel kokkupuudet ja suhtlust. Vene laste suhtluskeel nii lasteaias
kui ka väljaspool oli vene keel. Isegi laps (3TL), kes kodus emaga eesti keeles suhtles, ei kasutanud seda kunagi teiste lastega suheldes ega omanud eestlaste seas sõpru.
Ka õues mängides ei suhtle vene ja eesti lapsed omavahel, sest neid ei julgustata
omavahel mängima (3TL).
Vaadeldavate vene rühmade eesti keele õpetajate hinnangul on vene lapsevanemate
suhtumine eesti keele õppesse liigagi positiivne. Samuti on lapsevanemate suhtumine väga positiivne inglise keele õppesse, mille eest nad on valmis isegi maksma.
Lapevanemad väärtustavad eesti keelt instrumentaalsest motivatsioonist lähtuvalt,
kuid see ei tähenda veel soovi eestlastega eesti keeles suhelda või oma lapsi eesti
kooli panna. Seega ei piisa eesti keele õppeks üksnes instrumentaalsest motivatsioonist, kui sellega ei kaasne suhtlust eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega.

2.2.5 Õpilaste keelekasutust ja integratsiooni mõjutavad tegurid
Õpilaste keelekasutuses mängis koolivalik suurt rolli. Kui laps käis juba eesti koolis, olid tal ka üldjuhul eestlastest või eesti keelt hästi valdavatest klassikaaslastest
sõbrad. Vene kooli õpilastest suhtlesid eestlastega vaid keelekümblusklasside õpilased. Tabelist 13 on näha, et ainult eesti keeles või kõige paremate sõpradega eesti
keeles suhtlevaid vene õpilasi leidus ainult eesti koolis. Vene kooli õpilased suhtlesid ka väljaspool kooli kas täielikult või peamiselt vene keeles.

Tallinna vene õpilaste keelekasutus sõpradega suheldes
Eesti kool
Vene kool
Alati ainult vene keeles, ka 0
7
eestlastega
Rohkem vene keeles, aga 0
10
mõnikord eesti keeles

Tabel 11.
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Kõige paremate sõpradega 14
vene keeles, muidu eesti
keeles
Kõige paremate sõpradega 24
eesti keeles, mõnikord vene
keeles
Alati ainult eesti keeles
16

5
0
0

Vene kooli vene õppekeelega klassi õpilaste intervjuud näitasid, et vene koolis

õppivatel lastel sellises keelekeskkonnas tavaliselt eestlastest sõpru ei ole. Kuigi nad
õpivad eesti keelt juba lasteaiast saadik, on nende suhtlusoskus minimaalne, sest nad
ei tunne vajadust eestikeelse suhtluse järele.
А среди эстонцев у тебя есть тоже друзья? [Aga kas eestlaste hulgas on sul ka
sõpru?]
1TAV4T-3: Нет. [Ei.]
А почему? [Aga miks?]
1TAV4T-3: Потому что у нас во дворе одни русские дети, эстонцев у нас
нету. [Sest meil on õues ainult vene lapsed, eestlasi meil ei ole.]
Järgmine väljavõte intervjuust (1TAV7T-7) näitab, et isegi eestlastega suheldakse
mõnikord vene keeles.
Kas sul on palju sõpru?
1TAV7T-7: Jah.
Aga eestlaste seas?
1TAV7T-7: Jah, ma suhtlesin ühe eesti tüdrukuga.
Mis keeles te rääkisite?
1TAV7T-7: Vene keeles.
Intervjuud näitasid, et ka sellistes peredes, kus üks lapsevanematest oli eestlane ja
intervjueeritav rääkis üsna vabalt eesti keelt, ei tekkinud tal sõprussidemeid eestlastega isegi siis, kui ta nendega samas trennis käis.
Mis keeles sa oma sõpradega väljaspool kooli räägid?
1TAV11P-4: Rohkem vene keeles (…) aga ma tegelen spordiga ja trennis mul on
väike võimalus rääkida eesti poistega eesti keeles.

Kas sul on eestlaste seas ka häid sõpru?
1TAV11P-4: Kahjuks ei ole.
Üldiselt tundus, et huviringi keel oli siiski see tegur, mis mõjutas vene koolide õpilaste eesti keele arengut positiivselt. Need õpilased, kes väljaspool kooli mingis eestikeelses huviringis (nt trennis, muusikakoolis) käisid, olid võimelised ka intervjuu
käigus eesti keelt kasutama. Seetõttu oli näiteks võimalik intervjueerida eesti keeles
vene kooli 6. klassi õpilast, kelle kodune keel ja kooli õppekeel oli ainult vene keel,
kuid kes käis Tallinna Muusikakoolis ja õppis seal eesti keeles.
Mis keeles sa siin koolis õpid?
1TAV7T-3: Minu kool tavalises ma (…) vene keeles, aga muusikakoolis eesti keeles.
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled? Ilmselt, kui vene koolis, siis vene
keeles ja…
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1TAV7T-3: Ja muusikakoolis eesti koolis. Mul on vaja (…) ja siis seal kõik eestlased ja ma pean teadma eesti keel.

Ja õpetajad on ka eestlased?
1TAV7T-3: Jaa, kõik eestlased, aga minu õpetaja, erialaõpetaja, siis ta annab
mulle tundi vene keeles. Aga solfedžo ja need kõik eesti keeles.

Millal sa siia tulid? (Küsija mõtleb üldhariduskooli, kuna aga jutt oli eelnevalt
muusikakoolist, siis vastab õpilane muusikakooli silmas pidades.)
1TAV7T-3: Sellel aastal.
Ja enne käisid siis?
1TAV7T-3: No, oma koolis oli see ring (…) muusikaring.
Seega on intervjueeritav viibinud eestikeelses keskkonnas ühe aasta, kuid ta saab
eestikeelse suhtlusega hakkama sama hästi nagu temavanused hiliskeelekümblusklassi õpilased. Vene kooli keelekümblusklassides on eesti keeles suhtlemine üldiselt prestiižne, mistõttu nimetati eestlastega eesti keeles suhtlemist ka sagedamini.
1TAK4T-1: Mul on sõbrad eestlased ja sõbrad venelased. No venelastega räägin
vene keeles, no mõnikord inglise keeles ja siis eestlastega eesti keeles. Oma kõige
parematega sõpradega räägin vene keeles.

Asseri jt (2002) andmeil kasutasid keelekümblusõpilased eesti keelt mingil määral
suhtluses pere ringis, mõne sugulasega (ca 20–30%) ja väljaspool kooli sõprade või
klassikaaslastega suheldes (50–60% õpilastest). Nagu nägime eelmises peatükis,
sõltub keelekasutus väljaspool kooli suures osas keelekeskkonnast, kuid samuti
koolivalikust ja klassikaaslaste emakeelest. Ka antud uurimuses osalevate õpilaste
intervjuudest nähtus, et keelekümblusõpilased viibivad väljaspool kooli rohkem
venekeelses keskkonnas kui eesti kooli õpilased, mis on osaliselt seotud vanemate
tutvusringkonnaga, kuid peamiselt laste enda tutvusringkonnaga. Samuti moodustavad keelekümblusõpilaste peamise eestikeelse suhtlusringkonna eesti keele kui
teise keele kõnelejad.
−
1TAK2P-10: Väga natukene eesti keeles ja palju vene keeles.
−
1TAK4T-5: No enamasti ma räägin vene keeles, sest mul on sõbrad siin, ma, vene

−

keel (…) see on ju mu emakeel. Peab eesti keelt, mõnikord ka vene keelt, kui nad
tahavad teada rohkem. Mul on eestlased, nad elavad minuga siin majas, ma pean
katsuda, no, kui mul on midagi vaja, siis nad räägivad mulle seda mängu veel üks
kord ja ma saan nüüd aru. Nad katsuvad mind kogu aeg aidata.
TAK4P-2: Eestlane nagu eesti keeles, aga venelastega vene keeles. Kõige paremate
sõpradega vene keeles.

Peaaegu kõik õpilased ütlesid, et neil on eestlaste seas sõpru, kaks kolmandikku kasutasid enda sõnul ka suheldes eesti keelt. Umbes kolmandik kümblusõpilastest
suhtles sõpradega sõltumata rahvusest ainult vene keeles.
Mis keeles sa räägid oma klassikaaslastega?
1TAK2T-12: Vene keeles.
Mis keeles sa räägid oma sõpradega õues ja huviringides?
1TAK2T-12: Vene keeles.
Mis rahvusest su sõbrad on?
1TAK2T-12: Eestilased ja venelased.
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Ka autori juhendamisel Mustamäe 26 teise klassi keelekümblusõpilase seas läbi viidud küsitlus näitas, et 42% õpilastest kasutas sõpradega suheldes ainult vene keelt
(vt Sarap 2002). Sarapi hinnangul puudus lastel hirm eestikeelse suhtlemise ees. Seejuures tõi ta näite, kus pikapäevarühma ajal õues jalutades tutvusid kaks 2. klassi
tüdrukut ühe eesti keelt kõneleva tüdrukuga ja vestlesid temaga kolmveerand tundi
järjest. Sama uurimus näitas, et huviringis kasutati pooltel juhtudel ainult vene ja
pooltel nii eesti kui ka vene keelt.
Eesti kooli vene õpilaste küsitlus näitas, et tavaliselt on laste parimad sõbrad siiski
klassikaaslased, mistõttu kooli keelekeskkond määrab tegelikult ära domineeriva
suhtluskeele sõpradega väljaspool kooli. Seetõttu kasutavad eesti koolis õppivad
vene lapsed ka väljaspool kooli sõpradega suheldes peamiselt eesti keelt, sest sõbrad on eestlased ja käivad eesti koolis. Selliseid õpilasi, kes sõpradega ainult vene
keelt kasutaksid, eesti kooli õpilaste küsitluses ei olnud. Samuti ei leidunud ka neid,
kellel oleks kooliväline suhtluskeel peamiselt vene keel. Kuigi suurem osa õpilastest kasutas nii eesti kui ka vene keelt, võis intervjuudest järeldada, et isegi eesti
koolis õppivad vene lapsed suhtlevad omavahel eesti keeles.
−
1TAE4T-8: Oleneb sõpradest. Vene sõpradega ma räägin loomulikult vene keeles,

−

−

kui me just eesti sõpradega jälle ei ole. Aga eesti sõpradega me pidevalt räägime
eesti keeles, kuid vahel juhtub hetki, et ütleme, et miks me eesti keeles räägime, räägime ikka vene keeles.
1TAE5T-15: Eesti keelt. Vene keelt ma eriti ka ei kasutagi, kuid püüan ikka. Kui
räägin, siis räägin vähe vene keeles... Siis koolis räägin vähe vene keeles, noh siis
nagu eesti keeles ikka.
1TAE7T-25: Mul on igasuguseid, mul on väga palju eesti sõpru, aga minu kõige
parem sõbranna – ta on ka venelanna, aga ta käib ka eesti koolis. No tavaliselt ma
käin taga kunstikursustel, need on vene keeles ja me suhtleme siis ka vene keeles.

Eesti koolis esines ka juhtumeid (5 informandi korral), kus intervjueeritava õde või
vend käis eesti koolis või lasteaias ning sel juhul räägiti ka kodus omavahel eesti
keeles. Olgu alljärgnevalt toodud mõned näited intervjuudest.
Kas sul õdesid ja vendi ka on?
1TAE2T-13: Mul on vend Erik, ta käib eesti lasteaias.
Mis keeles sa temaga räägid?
1TAE2T-13: Mõnikord vene, mõnikord eesti keeles.
Mis keeles sa oma õega räägid?
1TAE2T-1: Mõnikord eesti, mõnikord vene.
Mis koolis tema käib, eesti või vene?
1TAE2T-13: Eesti.
Kas sul õdesid ja vendi ka on?
1TAE9P-31: Üks vanem õde.
Mis keeles sa temaga räägid?
1TAE9P-31: Räägin vene keeles, mõnikord ka eesti keeles. Sõltub situatsioonist.
Mina räägin temaga vahel eesti keeles, tema eriti ei taha eesti keelt rääkida. Näiteks kui tulevad tema sõbrad meie juurde, siis ma räägin õega eesti keeles, et kõik
aru saaksid, aga noh, tema reeglina vastab mulle vene keeles.
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Eesti kooli vene õpilaste keelekasutus koolis

Eesti koolide õpetajate hinnangul ei mõjuta vene õpilaste kodune keel keelekeskkonda koolis, sest nende osatähtsus nii klassis kui ka koolis on tavaliselt väga väike
(keskmiselt 1–3% õpilaste üldarvust; Audenteses 7%), samuti on vastuvõetud vene
õpilaste eesti keele oskuse tase enamasti väga hea. Taolised õpilased sulanduvad
eestlaste hulka mõnikord nii märkamatult, et mõned eesti õpilased ei teagi, et nende
klassis on ka mitte-eestlasi. Seetõttu ei oska nad ka vastata küsimusele, kuidas on
õppida koos muukeelsete õpilastega, ning leiavad, et neil puudub sellekohane kogemus (1TAEE-15, Rannut 2002d). Õpilaste küsitlus näitas, et koolis kasutatakse nii
eestlastest kui ka venelastest klassikaaslastega suhtlemisel peamiselt eesti keelt (vt
joonis 11), mis on ilmselt seotud ka koolide eesti keele kasutuse nõudega.

eesti ja vene
keel
13%

ainult eesti
keel
87%

Joonis 11. Tallinna eesti koolide vene õpilaste (54) keelekasutus koolis

7 õpilast, kes kasutasid suhtlemisel ka vene keelt, õppisid Audentese spordikoolis,
kus keelekasutus sõltub vene õpilaste arvust rühmas. Audentese spordikooli keelekeskkonda iseloomustab kooli spetsiifika, sest sinna tuleb õpilasi üle terve Eesti.
Audentese õpilaste üldarvust moodustavad vene keelt emakeelena kõnelejad 7%,
kellele lisandub veel 1,8% eesti ja vene kakskeelseid õpilasi. Õpilased tulevad Eestimaa eri piirkondadest ja keelekeskkondadest, tuues kaasa erineva keeleoskuse ja
-kasutuse traditsioonid (vt ptk 2.3.4). Õpetaja hinnangul määrab keelekasutuse koolis spordiala valik, näiteks hokimängijatest on enamik venekeelsed, ujujad on enamvähem pooleks. Praegu vene õpilastest suurem osa on iluvõimlejad. Vene õpilaste
arv rühmas mõjutab nii keelekasutust kui ka motivatsiooni. Iluvõimlejate grupis
näiteks tekib sisemotivatsiooni probleem, kes saab oma hädades alati teistele vene
keelt kõnelevatele saatusekaaslastele toetuda, kes võimendavad suhtumise negatiivset külge, seostades probleemi just eesti keelega ja võimendades integratiivset vastandumist. Kui näiteks ühel muukeelsel jalgpalluril on probleeme, siis ta saab nendega pöörduda ainult eestlaste poole, kes aitavad tal paremini probleemist üle saada, sest nad ei näe selles keele- või kultuuriküsimust, vaid üksnes õpiraskust. Seetõttu tuleb see üksik jalgpallur paremini toime kui need kuus iluvõimlejat.
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Segregatiivne keskkond loob situatsiooni, kus õpilased ei omanda eesti keelt mitte
eestlastega suheldes, vaid oma rahvuskaaslastest eesti keelt vahekeelena kõnelejate
toel, mistõttu on ka tulemused madalamad. Näiteks kolm aastat tagasi õppisid muukeelsed õpilased kõik koos eksamiks ja nende tulemused annulleeriti, sest mõeldi, et
nad on üksteise pealt valesti maha kirjutanud. Tegelikult selgus, et nad tegid eksameid erinevates klassides ega saanud maha kirjutada. Sarnaste vigade põhjuseks
oli koos puuduliku keeleoskuse tõttu vigaselt omandatud materjal, kus toetuti tugevamale õpilasele, kellest saadi ilmselt valesti aru (intervjuu õpetajaga 20.03.02;
Rannut 2002d). Seega mõjutab keelevalikut ja eesti keele omandamist eelkõige
vene õpilaste arv rühmas, mis võib kujundada integratiivselt vastanduva segregatiivse keskkonna ja takistada eesti keele omandamist. Taoline segregatiivne keskkond võib küll mõjutada vene õpilaste eesti keele omandamist antud rühmas, kuid
üldist keelekeskkonda koolis see ei mõjuta, sest muukeelsete õpilaste arv jääb
enamjaolt 2–7% piiresse. Ka üksikutes koolides, kus vene õpilaste hulk on suurem
(nt Kallavere Keskkoolis 25%, Tallinna Laagna Gümnaasiumis 24%), jääb see siiski alla 30% piiri ja võib mõju avaldada vaid üksikutes klassides, kus õpilaste arv
selle märkimisväärselt ületab.
Intervjuud näitavad, et õpilased, kes õpivad eestikeelses keskkonnas, suhtlevad eestlastega ja suhtuvad positiivselt eesti keelde, võivad saavutada isegi ühe aasta jooksul märkimisväärseid tulemusi. Alljärgnev intervjuu aitab seda tõestada, sest tulemusi oli siin võimalik mõõta pallides.
Räägi mulle sisseastumiskatsetest, kui sa siia kooli tulid!
1TAE10T-36: Mul oli päris madal tulemus eesti keeles, 48 palli.
Kuidas sa ise hindad oma eesti keele arengut? Kas sa arvad, et sa oled selle aastaga
nüüd väga suure hüppe edasi teinud?
1TAE10T-36: Ma arvan, et suure hüppe, aga vabalt ma küll veel ei räägi. Meil oli
peaaegu sama tasemetöö nüüd eesti keeles ja mul oli 98 punkti, 50 punkti rohkem.

Afektiivsed tegurid
Sarnaselt lasteaiale võis ka koolides leida üksikuid õpilasi, kelle eesti keele tase ei
vastanud isegi veel neljandas klassis teiste vene õpilaste saavutatud tasemele. Vene
õpilase eesti keele omandamist mõjutavad mitmed tegurid, mida vaatlesime esimeses peatükis; oluliseks mõjuriks on ka afektiivsed tegurid, mis kujunevad ümbritseva keskkonna mõjul. Tähtis on nii õpilase enda suhtumine ja soov integreeruda
kui ka eesti kooli õpilaste ja õpetajate soov teda vastu võtta. Et narrimist eesti koolis
ikka esines, näitasid mõned intervjuud nii vene õpilaste kui ka nende eestlastest
klassikaaslastega. Näiteks jutustas üks Tallinna eesti kooli eestlasest õpilane
(1TAEE4T-5): Üks uus tüdruk tuli see aasta kooli ja temal on vene aktsent ja siis ta
räägib kuidagi eeh-aah-ee, kuidagi niimoodi, et nagu kokutaks, ja siis teda narritakse sellepärast. Minu meelest ei tohiks narrida selle asja pärast.
Intervjuudest võis märgata, et isegi nendel õpilastel, keda eestlastest klassi- või koolikaaslased enda sõnul narrisid (3 õpilast 54-st), oli eestlaste seas häid sõpru ja nad
leidsid, et eestlased on head.

79

Kas sulle meeldib siin koolis?
1TAE2T-11: Jaa.
Mis sulle siin meeldib?
1TAE2T-11: Õpetaja on hea ja (…).
Kas on midagi, mis sulle siin koolis ei meeldi?
1TAE2T-11: Et kui mind lapsed narrivad.
Miks nad sind narrivad?
1TAE2T-11: Et ma olen venelane ja sa pead vene koolis käima.
Kas paljud lapsed narrivad?
1TAE2T-11: Jaa. Eriti poisid.
Räägi mulle sellest ajast, kui sa siia kooli tulid. Kas sul oli raske?
1TAE2T-11: Jaa, raske. Ma enne juba nutsin, sest nad narrisid ja lõid. Tahtsin
juba teise kooli minna, aga nüüd on hästi.

Mis keeles sa räägid oma sõpradega?
1TAE2T-11: Eesti keeles ja vene keeles.
Kas sul on eestlaste seas ka häid sõpru?
1TAE2T-11: Mm (…) jaa.
Missugused on sinu meelest eestlased?
1TAE2T-11: Noh, eestlased on head sihukesed.
Intervjueeritav hämmastab sellega, et väidab samal ajal, kuidas eestlased teda narrivad, ning seda, kuidas eestlased on head ja tal on nende seas häid sõpru. Selline
vastuolu kõneleb üksnes sellest, et osatakse vahet teha halva käitumise ja rahvuse
vahel ega samastata probleemi keele või rahvusega (vrd eelpool käsitletud Audentese spordikooli iluvõimlejate juhtumit). Kuigi intervjueeritud 2. klassi õpilase
(1TAE2T-11) eesti keele oskus oli väga hea ja ta oli võimeline iseseisvalt, ladusalt
ja loogiliselt jutustama, torkas ta silma sellega, et ütles peaaegu iga küsimuse puhul
(millele vastamisest ta huvitatud ei olnud), et ei saa aru, lastes endale kõike tõlkida.
Kas sa oled Eestis sündinud?
1TAE2T-11: Ei saa aru.
Millal sinu vanemad Eestisse tulid?
1TAE2T-11: Ei saa aru.
Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid?
1TAE2T-11: Ei saa aru, mis on vanemad.
Kes on sinu meelest kõige kuulsamad inimesed Eestis?
1TAE2T-11: Kuulsamad mis on?
Noh, keda kõik teavad?
1TAE2T-11: Kuulsamad, kuulsamad…populaarsemad või?
Jah.
1TAE2T-11: Enne oli Tatuu, praegu on (…) ei tule meelde.
Tegelikult sai ta küll kõigest aru, kui tahtis (samasugust nähtust märkasime ka eelnevas alapeatükis toodud lasteaia uurimisel). Kuna intervjuust võis juba järeldada
teatud afektiivse filtri olemasolu, võis pidev üleküsimine ja tõlkida laskmine olla
tingitud ebakindlusest ja kartusest mitte aru saada, mistõttu ta ei vasta ega suhtle nii
julgelt ja vabalt, kui seda teevad tema teised eakaaslased. Klassikaaslaste negatiivne
suhtumine ja narrimine võib mõjutada väiksema keeleoskusega õpilaste julgust end
eesti keeles väljendada, kuid samas võib see mõjutada ka hea keeleoskusega õpilaste julgust oma emakeelt kasutada ja panna neid oma rahvust häbenema.
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Mis keeles sa nende klassikaaslastega suhtled, kes on ka vene rahvusest?
1TAE4T-22: Ikka eesti keeles. No mõnikord, kui me lähme koolist välja, või ei tea,

või raamatukogus, et öelda salaja, et keegi ei saa, ei taha, oi, et keegi teada ei
tahaks. Ei tea, lihtsalt kooli on, mitte eriti hästi rääkida siin.

Küsisin 25-lt eesti kooli vene õpilaselt (kirjalik ankeetküsitlus), kui tähtsaks nad
peavad eesti ja vene keelt, ning palusin oma vastust põhjendada. Joonisel 12 toodud
küsitluse tulemused näitasid, et eesti koolis õppimine vene laste suhtumist oma
emakeelde siiski negatiivselt ei mõjutanud, kuigi eesti keelt väärtustati kõrgemalt.
Kõik õpilased peale kahe erandi pidasid vene keelt üsna tähtsaks või väga tähtsaks
(vt joonis 12), tuues põhjenduseks nii etnilise kuuluvuse ja emakeele kui ka Venemaa suuruse ja tähtsuse. Seejuures rõhutasid Venemaa suurust ja lähedust enamjaolt
Ida-Virumaalt Tallinna õppima tulnud lapsed.

vene keel
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7

eesti keel

0%
väga tähtis
üsna tähtis
mitte eriti tähtis
üldse mitte tähtis
Joonis 12.

11

2
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eesti keel
18
7
0
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11
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Tallinna eesti koolide vene õpilaste suhtumine eesti ja vene keelde

Vene keelt peeti tähtsaks või üsna tähtsaks, tuues põhjenduseks, et:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vene keel kuulub viie maailma keele sekka, vene keeles räägivad igal pool maailmas;
tulevikus on Venemaa Eestile väga tähtis;
Venemaa on meie suur naaber;
meie naaberriik on Venemaa ja edasi riigi arendamisele on see tähtis;
sest Eestis on venelasi;
sellepärast Eestis elab palju venelasi;
olen ise vene rahvusest ning minu jaoks on tähtis, et minu emakeel säiliks, et ma
saaksin suhelda oma emakeeles riigis, kus olen sündinud;
sest paljud toredad televiisorisaated on just vene keeles;
sellepärast, et mulle meeldib;
sest ma tahan osata mõlemat keelt, et pärast oleks lihtsam rääkida teiste rahvustega;
siis saab venelastega rääkida;
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−
−
−

vanemad ja praktiliselt kõik sõbrad räägivad vene keeles;
sellepärast, et on hea keel;
vanemad räägivad vene keelt.

Õpilased, kelle hinnangul polnud vene keel eriti tähtis, ei pidanud seda ka vajalikuks põhjendada. Seega ei saa rääkida üldisest keskkonna negatiivsest mõjust ega
õpilaste emakeele allasurumisest. Kui õpilast narriti, siis oli tavaliselt tegemist rohkem kui ühe põhjusega. Järgmises näites mõjutab õpetaja hinnangul narritava õpilase eesti keele arengut piiratud emakeel (vene ja ukraina keel) ning intervjueerija
hinnangul ka kultuurikäitumise erinevus, mida intervjuude raames samuti analüüsiti.

1TAE4P-20: No, ma olen ukrainlane ja mõnikord nad narrivad niisama, a mõnikord ma ise narrisin neid ja siis hakkasid mind narrima.

Intervjueerija hinnangul oli siin (1TAE4P-20) tegemist õpilase erineva ruumikäitumisega, mille tõttu ta võis mõjuda klassikaaslastele agressiivsena. Nimelt märkas
intervjueerija, et intervjueeritava õpilase isiklik ruumivöönd oli tunduvalt väiksem
kui keskmisel eestlasel, kommenteerides seda järgmiselt: Intervjueerimise alguses
asetas ta oma tooli täiesti intervjueerija tooli kõrvale, istus sellele poolviltu, et mitte
kaotada silmsidet. Eestlaste isiklik distants on kindlasti kaugfaasne ja sellepärast
tundis intervjueerija end intervjuu alguses ebamugavalt. Tekkis tunne, et ei saa ju rääkida inimesega, kes sul praktiliselt süles istub (intervjueerija Lii Araste kommentaar).
Isiklik ruum on see osa ruumist, mida inimene vajab, et end teisega suheldes mugavalt tunda. Eestlased on väga ruumitundlikud ning isikliku ruumivööndi rikkumist
võidakse tõlgendada agressiivsusena (vt Rannut 2004: 58). Altrovi (1998) uuringust
võib lugeda, et eesti õpilastele on ebameeldiv, kui õpetaja tuleb liiga lähedale või
puudutab, mistõttu väljenduti sel puhul ka väga negatiivselt (nt elab seljas ja tuleb
pooleldi laua peale; milleks peab õpetaja üle õpilase vajuma; üks õpetaja tuleb ja
räägib alati hästi lähedalt ja siis puudutab ka). Eesti õpilastes kutsus negatiivse
tunde esile ka silmavaatamine ja kaasvestleja hingeõhu tundmine: Pole eriti meeldiv, kui mõni õpetaja otse silmamuna sisse vaatab. Seevastu mitmed kontaktilembesed kultuurid vajavad väiksemat isiklikku distantsi. Kui eestlane jääb nendega
suheldes väljapoole haistmistsooni, võib neile tunduda, et neid ignoreeritakse või
nendest ei hoolita (Rannut 2004: 58–59).
Üldiselt võis akulturatsiooniraskusi täheldada üksnes õpilastel, kelle keeleoskus oli
kooli tulles väike või puudus üldse. Näitena olgu toodud intervjuu õpilasega, kes ei
osanud kooli tulles sõnagi eesti keelt, kuid kelle keeleoskust ei ole praegu enam
võimalik emakeelekõnelejast eristada.

Kui hästi sa eesti keelt oskasid, kui sa siia kooli tulid?
1TAE9T-16: Mhm-mm, mitte ühtegi sõna. Ma mõtlen, et võib-olla oli isegi…oli

raske, sellepärast et ümberringi kõik rääkisid midagi, aga sa vaatasid ringi ja sa ei
saanud mitte midagi aru, et mis toimub, et kui õpetaja tuli ja küsis su käest midagi,
sa ei saanud absoluutselt mitte midagi aru, aga aja jooksul on niimoodi, et kuulates
hakkad mõistma. Raske oli alguses, aga noh aja jooksul nagu kuidagi sain hakkama. Siis mõned õpetajad rääkisid mulle vene keeles. Rääkisid kõikidele eesti keeles,
siis mulle seletasid eraldi ära vene keeles. Ütleme niimoodi, et alguses ma vist olin
täiesti uus ja keegi vist minuga eriti ei suhelnud. Ma olin rohkem niimoodi oma82

ette…Ja alguses ma vist olin rohkem niisugune tõrjutud või, aga pärastpoole juhtus
hoopiski niimoodi, et vastupidi hakkasid kõik rohkem lugu pidama ja hakkasin siin
midagi tegema, organiseerima ja mingeid üritusi välja mõtlema ja et kuidagi inetust pardipojast sai midagi.

Seega vajab piisava keelelise ettevalmistuseta laps eesti koolis kohanemiseks aega,
mis sõltub üsna palju nii tema enda motivatsioonist kui ka vastuvõtva klassi keskkonnast. Nagu eelnevalt nägime, on sellised juhtumid, kus keelelise ettevalmistuseta laps tuleb Tallinnas eesti kooli, erandlikud ja puudutavad peamiselt uusimmigrante (vt Rannut 2004a).

Kokkuvõtteks
Intervjuudest võib järeldada, et Tallinna keelekeskkonnas on tänu eesti lasteaiale
eesti kooli vene õpilaste eesti keele oskus kooli tulles suhteliselt hea, mõnikord ei
ole juba teise klassi last võimalik eestlasest eristada, enamasti võtab see aga kauem
aega (kuni 5 aastat). Seega omandavad lapsed emakeelekõnelejate suhtlustaseme 2–
5 aasta jooksul sõltuvalt afektiivsetest ja sotsiaalsetest teguritest. Eesti keele kasutust ja arengut mõjutab koolis, niisamuti nagu ühiskonnaski, vene õpilaste kontsentratsioon ja positiivse või negatiivse integratsioonimotivatsiooni kujunemine.
Kui kodus vene keelt kõnelev laps elab Lasnamäe keskkonnas, kus tema sõnul ei
elagi eestlasi, määrab keelekasutuse omavahelises suhtluses ära kooli õppekeel ja
sellest tulenev suhtluskeskkonna kujunemine. Kui laps õpib eesti koolis, suhtleb ta
eestlastega ja vene klassikaaslastega ning mõnikord ka eesti lasteaias või koolis
käivate õdede-vendadega eesti keeles. Kui ta käib vene kooli keelekümblusklassis,
siis suhtleb ta tundides küll eesti keeles, kuid mitte eesti keelt emakeelena kõnelevate lastega, vaid eesti keele kui teise keele kõnelejatega. Väljaspool kooli on ta
julgem eestlastega suhtlema, aga kuna neid Lasnamäel eriti palju ei kohta või ei
märka ja parimad sõbrad on ikka klassikaaslased, on peamine suhtluskeel ikkagi
vene keel. Vene kooli õpilased suhtlevad nii koolis kui ka väljaspool kooli vene
keeles, välja arvatud juhul, kui üks lapsevanematest on eestlane või laps käib eesti
õppekeelega muusikakoolis. Märkimisväärne on see, et enamasti suheldakse eesti
koolis ka vene rahvusest klassikaaslastega eesti keeles. Sageli on aga eesti koolis
õppivatel lastel väljaspool kooli mõni vene keelt kõnelev sõber, kellega siis vene
keeles räägitakse. Lapsevanemad pööravad reeglina suurt tähelepanu laste emakeele
arengule, mida näitas ka paljude laste suur lugemus, emakeeletunnid ja emakeelsed
huviringid. Juhtumeid, kus emakeelt häbeneti, kohtas vaid paaril üksikul korral ja
see oli seotud emakeele kasutusega koolis. Üldiselt ei saa rääkida vene keelt kõneleva lapse emakeele stigmatiseerimisest sellises keskkonnas, kus üle 30% elanikkonnast on vene keele kõnelejad, kes ei tunneta enda sõnul isegi vajadust eesti keelt
igapäevases elus kasutada ega märka enda ümber eestlasi. See on liiga suur keelekogukond, et eesti keele omandamiseks vajalikku integratiivset motivatsiooni kujundada. Seetõttu saamegi integratiivsest motivatsioonist rääkida üksnes eesti koolis
ning nende lapevanemate puhul, kes eesti kollektiivides igapäevaselt viibivad ja
suhtlevad.
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2.3. TEINE KEELEKESKKOND – VENE KOGUKOND PIIRIÄÄRSEL
ALAL
2.3.1. Üldandmed sotsiolingvistilise keskkonna ja koolivaliku kohta
Teise segregatiivse piirkonna moodustavad Eesti-Vene piiriäärsed alad, kus venekeelne elanikkond on eestlased praktiliselt välja tõrjunud (nt Sillamäel on eestlasi
4,2%, Narvas 4,9%) või jääb eestikeelse elanikkonna arv alla poole (Kohtla-Järvel
17,8%). Seda illustreerib tabel 14, mis kajastab Ida-Virumaal uuritud keelekeskkondi (tabelist on välja jäetud teadmata osa elanikkonnast).
Tabel 14.

Ida-Virumaa linnade (Eesti-Vene piiriala) rahvastiku jaotus

*Teistest rahvustest (muud) elanikkond koosneb peamiselt venekeelsest elanikkonnast

Narva-Jõesuu
Narva
Sillamäe
Kohtla-Järve

Eestlased
454 (14,2%)
3 331 (4,9%)
719 (4,2%)
8 479 (17,8%)

Venelased
2 154 (72,2%)
58 702 (85,5%)
14 756 (85,8%)
32 843 (68,9%)

Muud*
248
5 903
1 589
5 811

Kokku
2 983
68 680
17 199
47 679

Kuigi tegemist on Eesti-Vene piirialaga, leidub Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel
vähe põlisvenelasi; suurem osa on Nõukogude okupatsiooni ajal Leningradist sisse
rännanud (Viikberg 1999: 532), mida kinnitavad ka lapsevanematega läbi viidud
intervjuud.
2NAV-1: Родители исконно русские, жили в России, но после войны в русских

деревнях была очень трудная жизнь, послевоенный голод, и приехал мамин
брат и был здесь в руководстве города МВД, вот и был начальником здесь и
пригласил, мама была молодая и он пригласил её к себе жить. [Vanemad on

põlisvenelased, elasid Venemaal, aga pärast sõda oli vene külades väga raske elu,
sõjajärgne nälg, ja sõitis siia ema vend ja sai linna Siseministeeriumi (s.o miilits või
julgeolek) juhtkonda ja kutsus ema, kes oli siis noor, enda juurde elama.]
2NAV-2: В Нарве я нахожусь с трёх лет. Жили мы через речку в Ивангороде,
посколько Нарва строилась. Родители приехали сюда из разных мест, познакомились здесь, папа из Украйны, а мама из Ленинграда. Родилась как получается, в Россий, а живём в Эстоний с трёх лет. По-этому я не считаю себя
гражданкой Эстоний. [Narvas olen ma juba kolmeaastasest saadik. Elasime teis-

pool jõge Jaanilinnas, sest Narvat ehitati. Vanemad sõitsid siia eri paigust. Said siin
tuttavaks. Isa Ukrainast, ema Leningradist. Sündisin, nagu tuleb välja, Venemaal, aga
elan Eestis alates kolmandast eluaastast. Seepärast ei pea ma ennast Eesti kodanikuks.]
2NAV-3: Родители у меня приехали в Нарву в 62-ом году, a родом они из

России. Но я сама родилась в Нарве в 65-ом году, то-есть 35 лет здесь живу
уже, училась здесь, в детский сад, естественно, тоже здесь ходила, a высшее
образование получила в Герцене в Петербурге. [Mu vanemad saabusid Narva

aastal 1962, see tähendab, et elan siin juba 35 aastat. Õppisin siin, käisin siin loomulikult ka lasteaias, aga kõrghariduse sain Peterburis Herzenis (pedagoogikaülikoolis).]
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Narvas, kus eesti keele kõnelejad moodustavad ainult 4,9% elanikkonnast, on eesti
keel tarvitusel veel üksnes piiratud funktsioonides ning enamik eestlasi on juba
segunenud vene keelt kõneleva elanikkonnaga. Narva keelekeskkond mõjutab isegi
eestlaste kodust keelt sel määral, et omavahelises suhtluses minnakse üle vene keelele. Narva Eesti Gümnaasiumi õppealajuhataja sõnul on Narvas olnud puhtaid eesti
perekondi algusest peale väga vähe, enamuses ongi segapered (Rannut 2003a: 20).
Rahvastiku jaotusele emakeele järgi vastab ka uuritavate Narva ja Kohtla-Järve
õpilaste suhe (vt tabel 15). Eesti õpilaste väike arv antud piirkondades tingib eestikeelsete koolide vähesuse, mistõttu näiteks Narvas on vaid üks eestikeelne kool.
Narva Eesti Gümnaasiumi õppealajuhataja: Enne Teist maailmasõda oli eesti koole
Narvas mitu, aga peale Teist maailmasõda on siin olnud üksainus eesti kool.

Kohtla-Järve ja Narva vene ja
emakeele järgi
Linn
Vene keelt
emakeelena
kõnelevad õpilased
Kohtla-Järve
5716
Tabel 15.

Narva

7376

eesti õppekeelega koolide õpilaste jaotuvus
Eesti keelt
Kokku
emakeelena
kõnelevad õpilased
801
6517
(12%)
300
7676
(4%)

Enne Eesti taasiseseisvumist ei olnud vene või segaperekondade laste tulek eesti
kooli üldse mingisugune probleem, sest selliseid vanemaid, kes oleksid tahtnud oma
lapsi eesti kooli panna, ei olnud. Narva Eesti Gümnaasiumi õppealajuhataja sõnul see
ei tulnud nagu neile üldse pähegi. Nõukogude ajal oli üldiselt niisugune mood, et
segaperekonna lapsed läksid vene kooli, kuna vene keel oli domineeriv ja see oli
siiski peaaegu et vene mõjuga riik. Ja kui algas Eesti aeg, siis teatud momendil tuli
selline idee. See nähtavasti algas Tallinnast, kus keelekeskkond oli teine, kus lapsed
tulid vene perekondadest, aga eesti keelt nad valdasid ja neid võeti eesti kooli. Ja
kui see mood levis meile, siis neid oli esialgu nii vähe, et me ei teinud sellest probleemi. Kui klassi peale tuli üks selline pere, no las ta tuli! Need vanemad olid väga
huvitatud, et nende laps oskaks eesti keelt. Selliseid on meil vähe ja nendega meil
mingeid probleeme ei ole, ei ole olnud ega tule ka. Aga nüüd, kus on nagu selliseks
uueks moeks läinud ja koolide pingerida Narvas tekitatud, kus kaks tugevat vene
kooli on Humanitaargümnaasium ja Pähklimäe gümnaasium – ja kes sinna ei saa,
siis nagu moest oleme järgmisel kohal meie. Ja nüüd me võtsime siis põhikirjaga vastu
otsuse, et me võtame ainult segaperest ja eesti perest vastu lapsi. Seepärast, et meil
see eesti kool kaob lihtsalt ära.
Seega muutus olukord Ida-Virumaa eesti koolides pärast Eesti iseseisvumist, kui
vene lapsevanemad hakkasid oma lapsi eesti kooli panema. Tabelist 16 võiks aga
järeldada, et Narva eesti koolis ei olegi vene keelt koduse keelena kõnelevaid õpilasi rohkem kui üksnes üks meie poolt intervjueeritud õpilastest, kuna teine intervjueeritav on praeguseks ajaks juba kooli lõpetanud. Tegelikult on aga vene keelt kooli
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koridoris päris palju kuulda, mis on ilmselt seotud rohkem eestlaste keelevahetuse kui
vene õpilaste vastuvõtuga – seda kinnitas ka eelpool toodud Narva eesti kooli õppealajuhataja intervjuu.

Õpilaste emakeel uuritavates Ida-Virumaa koolides (w3.andmevara.ee)
Õppeasutus
Õppekeel
Vene
Eesti
Kokku
Kohtla-Järve vene
980
0
980
Ahtme
keelekümblus 22
3
25
Gümnaasium
Kohtla-Järve
eesti
189 (27%)
502
691
Järve
Gümnaasium
Kohtla-Järve vene
558
0
558
Ühisgümnaasium eesti +
241 (62%)
150
391
keelekümblus
Narva Eesti
eesti
3 (?)
273
276
Gümnaasium
Narva Vanalinna keelekümblus 176
1
177
Riigikool
vene
24
1
25
Narva
vene
1070
1
1072
Pähklimäe
Gümnaasium
Kohtla-Järve vene
981
1
982
Tammiku
Gümnaasium

Tabel 16.

Sarnaselt Narvale on Kohtla-Järve kolmeteistkümnest koolist ainult üks eesti õppekeelega kool, kus 27% õpilastest kõnelevad vene keelt koduse keelena. Lisaks on
Ühisgümnaasiumis võimalik õppida nii vene kui ka eesti õppekeelega klassis ning
paralleelselt ka kakskeelse programmi alusel keelekümblusklassis. Kuna siin ei ole
nii suuri piiranguid vene õpilaste vastuvõtmisel, ulatub Järve Gümnaasiumis vene
õpilaste arv 27%-ni ja Ühisgümnaasiumi eesti osakonnas koguni 62 %-ni. KohtlaJärve Järve Gümnaasiumi õpetaja jutustab oma linna koolivaliku võimalustest järgmiselt: Kolmeteistkümnest koolist puhtaid eesti koole on ainult üks ning teine kool
on selline, kus on nii venekeelne kui ka eestikeelne osa. Eestikeelses osas lähevad
paralleelklassid a ja b liin: a on eestikeelne liin ja b on ainult vene õpilastest koosnev eesti keelekümblusliin. Järve Gümnaasiumis peaks olema puhas eesti kool, kuid
üks kolmandik lastest on seal juba muukeelsetest perekondadest. Meil sellist õpetust
ei ole, kus nad õpiksid esimeses ja teises klassis vene keele abil. Kui ta siia kooli tuleb, siis ta hakkab kohe õppima eesti keeles, ta peab jõudma kuni gümnaasiumi lõpuni. Meil on keelekümblusstruktuuri kogu aeg kasutatud muukeelsete õpilaste õpetamisel. Juba 1994. aastal tegime valiku, pannes muukeelsetest perekondadest pärit
lapsed, kes kodus ei rääkinud eesti keelt ega olnud ka eesti lasteaias käinud, ühte
klassi õppima. Nüüd nad on enamuses edukalt jõudnud abituuriumisse ja nende
hulgas on väga palju nelja-viielisi õpilasi (Rannut 2002d).
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Eesti koolide arvu vähesust püütakse kompenseerida mitmesuguste keelekümblusklasside avamisega vene koolides (10 kooli). Praegusel hetkel on Narvas üks kool
(Narva Vanalinna Riigikool), kus kasutatakse nii varast kui ka hilist keelekümblusprogrammi, ja kolm kooli (Narva Humanitaargümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium ja Narva Joala kool), kus on kasutusel hiline keelekümblusprogramm. Kõige
arvukamalt leidub Eestis erinevaid kümblusprogramme Kohtla-Järvel. Hiline keelekümblusprogramm on kasutusel kolmes koolis (Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumis, Slaavi Gümnaasiumis ja 3. Keskkoolis), varast kasutatakse kahes koolis: Vahtra
Gümnaasiumis ja Ühisgümnaasiumis. USA ja mitmete Euroopa riikide eeskujul on
varane keelekümblus üleminekuprogrammina kasutusele võetud ka eesti õppekeelega Järve Gümnaasiumis. Lisaks on hiline keelekümblusprogramm kasutusel Sillamäe Eesti Põhikoolis.

2.3.2. Lapsevanemate keeleoskus ja keelekasutus
Keeleoskus
Põhiline suhtluskeel teises keelekeskkonnas on vene keel, mida oskavad nii eestlased kui ka venelased. Eesti keele oskus on sellises piirkonnas reeglina väga madal
ning selle õppimiseks puudub ka motivatsioon. Üksnes 2–4% Kirde-Eesti venelastest valdab eesti keelt üsna hästi (Tallinnas näiteks valdab eesti keelt üsna hästi üks
neljandik venelastest) (AEF 1995). Avatud Eesti Fondi uurimuse kohaselt olid
1995. aastal kõige umbvenekeelsemad Narva ja Sillamäe. Nende kahe linna mitteeestlastest ei suutnud eesti keeles suhelda 66% täiskasvanud elanikest, hästi või
keskmiselt oskas eesti keelt vaid 13% (AEF 1995). Käesolevas uurimuses ei osanud üldse eesti keelt 40% lapsevanematest ja natuke oskas 45% vanematest. Eesti
keelega üsna hästi toime tulevad lapsevanemad olid pärit eesti kooli valimist ja eesti
keelt vabalt valdavad olidki tegelikult etnilised eestlased, kes lihtsalt kodus suheldes
olid üle läinud vene keelele (vt joonis 13).
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Autori läbi viidud küsitluses võis näha märkimisväärseid erinevusi eesti ja vene
koolis õppivate vene laste vanemate keeleoskuses. Samal ajal, kui vene koolis ei
osanud eesti keelt üldse 71% lapsevanematest, oli selliste vanemate arv eesti koolis
vaid 6%. See näitab, et need lapsevanemad, kes ise on pidanud vajalikuks eesti
keelt õppida ja seega eesti keelt väärtustavad, panevad ka oma lapsed eesti kooli (vt
joonis 13). Üldiselt jääb aga eesti keelt hästi või keskmiselt oskavate lapsevanemate
arv Avatud Eesti Fondi poolt 1995. aastal toodud andmete piiridesse (13%), erinedes vaid 2% võrra, mis sellises ulatuses eesti kooli lapsevanemaid hõlmava valimi
puhul on ka loomulik.
Sotsiaalne staatus

Sõltumata haridustasemest oli kolmandik intervjueeritud vene koolide lapsevanematest töötud, mis osaliselt oli kindlasti seotud ka sellega, et töötutel lapsevanematel on rohkem aega intervjuusid anda. Teisalt kinnitab statistika aga keeleoskuse ja
töötuse seost, mille kohaselt 18% Ida-Virumaa mitte-eestlastest on töötud, kes ei oska
eesti keelt16 (M. Rannut 2005). Üks vene kooli lapsevanem oli enda sõnul püüdnud
tööd leida juba viis aastat, mis iseloomustab üldist sotsiaalset keskkonda IdaVirumaal (2001.–2002. aasta intervjuud).

2NAV-1: Ma olen juba viis aastat tööd otsinud. See on regiooniga seotud, sest
praegu siin tööstust ei arendata, teisalt saabuvad siia need, kes keelt valdavad. Kui
keelt osata, võib leida tööd. Ma tahan eesti keelt õppida, aga see maksab palju. Õppimiseks peaks kogu kuupalga andma. Mul on vene haridus Tallinna Polütehnilisest
Instituudist ja Finants-Majandusest (instituudist) Venemaal, kui ma ka valdaksin keelt,
oleks veel lisaks vanuseline diskrimineerimine.

Paremini läks üldiselt eesti koolis õppivate laste vanematel, kellest peaaegu keegi ei
olnud töötu, kuid nende eesti keele oskus oli ilmselt ka parem. Narva kooli juhataja
kommenteeris sellist nähtust järgmiselt: Üldiselt vaadake jälle, see on Narva. Meil
koolis vaesed ja väga vaesed perekonnad peaaegu puuduvad, sellepärast, et Narvas
on eestlasel, eesti keelt valdaval inimesel alati võimalik olla kusagil tõlk, sekretär.
See on suhteliselt suur linn ja meil on eestlane natuke elukutse. Nii et kui sa oskad
eesti keelt, siis see on nagu elukutse, kus sa juba midagi tead. Ma ei tea, et meie lõpetajatest oleks keegi töötu, alati vajab keegi oma firmas tõlki. Siin on siiski 80 000
inimest linnas, see on suhteliselt suur linn ja meie 600 lapsevanemat leiavad siin
iga kell tööd.

Keelekasutus

Pidades silmas eelpool mainitud fakte, on selge, et sellises keskkonnas on venelastel
eesti keele õppimiseks tugev instrumentaalne motivatsioon, kuna sellest sõltub töökoht. Praktiline vajadus eesti keelt igapäevases elus kasutada aga puudub, mida väitsid
ka Narva ja Kohtla-Järve vene lapsevanemad antud intervjuudes (2NaV-1, 2NaV-2,
2NaV-3; autori tõlge).
Vajadust ei ole. Ei ole vaja rääkida, aga dokumentide täitmisega saan
hakkama. Ma olen kodanik ning olen keelt õppinud.
2NaV-2:

16

Maa-asulates ei ole mitte-eestlastest töötutest keegi eesti keelt mitteoskav.

88

2NaV-1: Ei. Vähe võimalusi, see on põhiprobleem…See sõltub linnast. Lõuna-Ees-

tis räägitakse eesti keelt, aga Narvas, Sillamäel – siin kasutatakse suhtluses rohkem
vene keelt. Eestlased on tublid, nad on kõik vene keele ära õppinud.
2NAV-3: Mitte iga päev. Meile on räägitud, et tuleb aeg, mil vajaliku keeleoskustasemeta võib töökohast ilma jääda.
2NAE-3: Ainult tööl, kui tuleb mõni formular ära täita. Lihtsalt kui midagi on tarvis kirjutada.

Avatud Eesti Fondi andmetel väitis rohkem kui 3/4 Kirde-Eesti linnaelanikest, et
nad eesti keelt praktiliselt ei kasuta, ja 7–8%, et neil on vaja kasutada eesti keelt
mõned korrad kuus või veelgi harvem (AEF 1995; vt ka M. Rannut 2005). Minu
küsitlus näitas, et uuritavatest lapsevanematest 44% ei kasutanud igapäevases elus
üldse eesti keelt ning vene koolis ulatus selliste lapsevanemate hulk koguni 71%-ni.
üldse mitte mõnikord iga päev
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Iga päev kasutasid tööl või kodus lapsega koolitööd tehes eesti keelt ainult eesti
koolis õppivate vene laste vanemad (34%). 51% nendest kasutas eesti keelt vaid
mõnikord, kui võimalus avanes, tööl või teistes Eestimaa piirkondades (vt joonis 14).
Seega on ka vene ja eesti kooli lapsevanemate keelekasutuses suured erinevused.
Vajadust eesti keele kasutamise järele tunnetati pigem siis, kui oldi väljaspool IdaVirumaad asju ajamas.
2NAE-1: Faktiliselt mitte. Aga oma töös on vajalik, näiteks kui ma sõidan Tallinna
või Tartu. Ma läksin oma õpilaste rühmaga Tartusse ja pidin olema neile tõlgiks.
2NAE-2: Kui oskaksin eesti keelt, oleks see firmale väga hea, sest siin ei valda keegi eesti keelt. See oleks kontaktide jaoks kasulik. Me suhtleme Tallinnaga, sest nemad saadavad meile vajalikke asju.
2KJE12/15: Kasutan mõnikord, kui võimalus avaneb ja teistes Eestimaa piirkondades.

Nii vene kui ka eesti kooli õpilaste hinnangul rääkisid nende vanemad ka tuttavate
ja naabritega ainult vene keeles, kuigi mõne lapse (nt 2NAK2T-4) arvates tema vanemad ikka natuke eesti keelt oskavad.
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Kas su vanemad eesti keelt ka räägivad?
2NAK2T-4: Ei, ema natuke oskab.
Mis keeles su vanemad tuttavate ja naabritega räägivad?
2NAK2T-4: Vene keeles.

2.3.3. Suhtumine eesti keelde ja koolivaliku motivatsioon
Suhtumine eesti keelde
On üsna loomulik, et teises keelekeskkonnas eesti keelt eriti kõrgelt ei väärtustata.
Eesti keel on vajalik üksnes seetõttu, et sellest sõltub töökoht17. Eesti keele oskamatuse tõttu olid mõned lapsevanemad juba jäänud ilma tööta. Küsitlus näitas taas
erinevusi vene ja eesti kooli vahel. Eesti keelt väärtustati vähem vene kooli lapsevanemate seas, kellest 11% ei pidanud eesti keelt üldse vajalikuks, kuna nad elavad
regioonis, kus on põhiliselt venekeelne elanikkond. Üle poolte (55%) leidsid, et see
ei ole eriti vajalik. Eesti koolis selliseid lapsevanemaid muidugi ei ole, kes eesti
keelt üldse tähtsaks ei pea, sest muidu ei oleks nad oma lapsi ka sinna pannud. Eesti
keelt pidas eesti koolis küsitletud vene lapsevanematest väga tähtsaks 34% ning üsna
tähtsaks 57% (vt joonis 15). Eesti keelt mitte eriti tähtsaks pidavaid lapsevanemaid
leidus eesti koolis kolm. Nende seisukoht, et elame ikkagi Eestis, väljendab tegelikult positiivset suhtumist ja näitab ilmselt seda, et on toimunud nihe eesti keele üldse
mitte vajalikuks pidamiselt positiivsuse suunas.
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Lapsevanemad, kes pidasid eesti keelt üsna või väga tähtsaks, olid pannud oma lapsed ka eesti kooli ning põhjendused olid nii integratiivset kui ka instrumentaalset
2KJE-15: Я счетаю, что очень важно знать эстонский, государственный язык, без его знания сложно найти работу.

17
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motivatsiooni väljendavad. Enamjaolt leiti, et eesti keele oskusest sõltub töökoht ja
tulevik:
−
mina arvan, et on väga tähtis osata eesti keelt – riigikeelt, ilma selleta on raske
tööd leida (2KJE-15);
−
sellest sõltub töökoht;
−
et tunda ennast kindlalt;
−
kuna ma olen jäänud selle tõttu ilma tööta;
−
üks tulevikukindluse faktoreid.
Teised vastanud tõid rohkem integratiivset motivatsiooni peegeldavaid põhjendusi:
−
hädavajalik kasutada igapäevases elus;
−
Eestis elades peab eesti keelt teadma;
−
elan Eestis, järelikult tuleb osata eesti keelt;
−
riigikeelt tuleb osata;
−
et hästi aru saada Eestimaal toimuvast;
−
tööks, ajalehtede lugemiseks, informatsiooni saamiseks ühiskonnas toimuvast.

Vene kooli õpilaste ja nende vanemate koolivaliku motivatsioon
Suhtumine eesti keelde kajastub ka kooli õppekeele valiku motivatsioonis. Kuna
Vene piir on lähedal, võetakse Ida-Virumaal sageli Vene kodakondsus ja seatakse
elu rohkem Venemaa järgi. Näiteks 21% Ida-Virumaa elanikest on Vene kodakondsusega ja 34% välismaalase passiga (Statistikaamet 2001). See mõjutab ka koolivalikut, ja nagu näitavad intervjuud, on selliste lapsevanemate tulevikuplaanid mõnikord seotud rohkem Venemaa kui Eestiga (vt ka Rannut 2003a: 21–22). Narva vene
kooli lapsevanem, kes töötab ka samas koolis pedagoogina (2NAV-1), ütleb, et üldiselt
Eestis ei ole sellist mitmekesist valikut edasiõppimisel kui näiteks Venemaal, meil
on Vene kodakondsus, seetõttu tahaks, et laps läheks edasi õppima Venemaale.
Vene kooli 38 õpilase küsitlusest (joonis 16) selgus, et erinevalt Tallinna vene
koolidest, oldi tunduvalt positiivsemalt meelestatud eesti koolis õppimise suhtes
ning jaatavalt vastanud olid isegi ülekaalus.
Kas sa sooviksid eesti koolis õppida?
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Ida-Virumaa vene kooli õpilaste soov eesti koolis õppida
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Sellisel erinevusel on mitu põhjust. Kuna Ida-Virumaal on erakordselt väikese eesti
koolide arvu tõttu juba peaaegu igas vene koolis avatud mõni keelekümblusklass, ei
taju vene õpilane eesti keeles õppimist kui eestlaste seas olekut ja eestlastega suhtlemist, vaid pigem kui venekeelset keskkonda, kus eesti keeles õpetatakse. Teisalt on see
seotud eestlaste valdava vene keele oskusega, mis loob vene õpilase vastuvõtuks
hoopis teistsuguse ja turvalisema keskkonna kui Tallinnas.
On ka neid, kes on püüdnud ära kasutada iga eesti keele õppimise ja integratsioonivõimalust, kuid eesti kooli pole proovinud minna. Näiteks jutustas üks vene kooli
lapsevanem (2NAV5P-3): Laps võttis osa ühest integratsiooniprojektist laagris,
ühes peres. Nad elasid ühes Lõuna-Eesti peres. Juba kaks aastat järjest. Sel aastal
vähenes laste arv kolm korda. Ma tean, et rahastamine vähenes järsult. Seega, kas
ei ole vajadust või? Ma tahaksin teada, samuti lapsed. Küsimusele, kuidas talle kui
lapsevanemale see programm meeldis, vastas ta, et väga: See on vajalik, kasulik.
Lapsed peavad eesti keelt rääkima, nad elavad siin maal. Ja mina vanemana olen
samuti huvitatud. Lapse (2NAV5P) enda sõnul oli ta sellistes laagrites juba kolm
korda olnud koos kahe- kuni kolmekümne vene lapsega Narvast, kusjuures nad elasid peredes, kus olid eesti lapsed. Küsimusele, kas ta tahaks Narvas eesti koolis
õppida, vastas ta aga ettevaatlikult: Kui ma rohkem õpin, ehk siis. Praeguseks hetkeks on intervjueeritud õpilase koolis küll avatud hiliskeelekümblusklass, kuid tol
ajal (aastal 2001) seda võimalust veel ei olnud.

Vene kooli keelekümblusklassi õpilaste ja nende vanemate koolivaliku
motivatsioon
Ida-Virumaal on vene koolide keelekümblusklassi õpilaste koolivaliku motivatsioon rohkem instrumentaalne, mille on lapsevanemate eeskujul omaks võtnud ka
lapsed. Olgu siinkohal toodud üks näide intervjuust, kus teise klassi laps ütleb, et
eesti keelt on talle vaja töö pärast.
Kes mõtles välja sellise asja, et sina hakkad õppima eesti keeles?
2NA2P-3: Ema ja isa.
Mis sina sellest arvasid?
2NA2P-3: Mina arvasid hästi töö pärast see on väga tähtis.
Samas panid oma lapsed vene kooli keelekümblusklassidesse ka eestlastest lapsevanemad, sest kui üks vanematest oli venelane, kasutati kodus juba vene keelt ja
lapsed enam eesti keelt ei osanud. Seoses Eesti iseseisvumisega on sellised lapsevanemad hakanud oma nooremas vanuseastmes lapsi ka juba vene kooli keelekümblusklassidesse panema, mis tõstab üldiselt ka kümblusklasside eesti keele oskuse taset.
Sa rääkisid, et sa ise tahtsid siia klassi tulla. Aga miks? Miks sa tahtsid eesti, mitte
vene klassi minna?
2NA2P-1: Selle pärast mina isa…eestlane.
Kas sinu isa räägib sinuga kodus eesti keelt?
2NA2P-1: Jaa.
Kas iga päev?
2NA2P-1: Mitte iga päev.
Aga ema?
2NA2P-1: Ema vene keeles.
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Kui hästi sa oskad eesti keelt?
2NA2P-1: Natukene paha ja natukene hea.
Kuna segaperekondades on pikka aega domineerinud vene keel ja lapsi ümbritsenud
venekeelne keskkond, võib ootamatu eesti keele väärtustamine lapses segadust tekitada ning muuta ta vaenulikuks eesti keele suhtes, mida ta oli juba harjunud mitte
väärtustama.

Kohtla-Järve eesti-vene segaperekonnast pärit laps Jüri käib osalise eesti keele
kümblus-programmiga vene lasteaias. Kui Jüri oli väiksem, oli tal mingisugune tõrge eesti keele vastu. Kui pereliikmed üritasid lapsega rääkida eesti keeles, hakkas
laps selle peale kohe skandaalitsema. Kõik lapsed, kellega ta õues mängib, on venelased (9KJ – vaatleja G. Paumetsa kirjeldus).

Eesti kooli valiku motiivid ja lapsevanemate sotsiaalne taust
Eesti kooli vene lapsevanemate küsitlus näitas, et need, kes panevad oma lapsed
Kohtla-Järvel või Narvas eesti kooli, kuuluvad haridustasemelt keskklassi. 68%
Järve Gümnaasiumi küsitlustes osalenud lapsevanematest oli kõrgharidusega, ülejäänutel oli kesk- või keskeriharidus. Ühisgümnaasiumis jagunesid kesk- ja kõrgharidusega lapsevanemad pooleks ning ühel lapsevanemal oli teaduskraad (ankeetküsitlused 22.03.–12.04.02; Rannut 2002d). Kohtla-Järve eesti kooli õpetaja (2KJ-2)
kommenteerib seda järgmiselt: Neil on motivatsioon kooli tulekul teine, sest neil on
võimalik valida, kas minna eesti kooli või vene kooli, aga eesti lastel ei ole võimalik
valida. Ja ega igasugused vene pered ei too eesti kooli oma lapsi. Vanemate haridustase on palju kõrgem.
Eesti kooli valiku põhjus väljendas peamiselt instrumentaalset, kuid osaliselt ka
integratiivset motivatsiooni. Vähem esines kooli taset silmas pidavat motivatsiooni,
mis oli väga tähtsal kohal Tallinna lapsevanemate koolivalikul.
kooli tase ja õhkkond
etniline
6%
11%

integratiivne
37%

instrumentaalne
46%

Joonis 17.

sioon

Narva ja Kohtla-Järve eesti koolide vene lapsevanemate koolivaliku motivat-

Instrumentaalne motivatsioon lapsevanemate vastustes kajastas muret laste tuleviku,
töökoha ja edasiõppimisvõimaluste pärast:
−

et ei oleks sisseastumiseksamitega probleeme;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

edasiõppimiseks ja tööks;
neil ei ole siis edaspidises elus Eestis probleeme;
kindlustada lapse tulevikku;
leida tulevikus tööd;
riigikeele oskus, edasiõppimise võimalused, olen sunnitud, sest teist varianti ei ole;
et ei oleks probleeme eesti keeles suhtlemisel ning suuremad võimalused edasiõppimisel;
et oleks kergem elada ja leida tööd;
Eestis on raske vene keeles leida edasiõppimisvõimalusi, kõrghariduse omandamiseks
on vaja hästi eesti keelt osata;
et laps saaks ennast täiel määral realiseerida, muretsesime laste tuleviku pärast.

Integratiivne motivatsioon lapsevanemate vastustes peegeldas eesti keele kui riigikeele kõrget staatust ja Eesti identifitseerimist oma kodumaana. Lisaks toonitati ka
lapse enda valikut ja soovi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

keelepoliitikaga seoses;
laps tegi ise otsuse;
et laps valdaks täielikult eesti keelt;
on vaja osata mõlemaid keeli;
me elame mitmendat põlve Eestis ja meie tulevik on Eestiga seotud;
Eesti on minu lapse kodumaa;
meie otsustasime, et laps peab oskama täielikult eesti keelt;
tahaks, et laps oskaks eesti keelt;
et lapsel oleks võimalik end täiel määral realiseerida Eesti kodanikuna;
efektiivsemaks integreerumiseks ühiskonda.

Koolivalik oli enamasti seotud ka lapsevanemate seisukohaga, et efektiivseks teise
keele õppimiseks on vaja keelekeskkonda ja igapäevast suhtlemist eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega (74% lapsevanemate seisukoht).
2KJE-15: В русской школе ребёнок не может выучить язык только занимаясь
на уроках. Нужен ещё круг общения. [Vene koolis ei suuda laps keelt ainult
tundides käies ära õppida. Tarvis on ka suhtluskeskkonda.]
Lapsevanemate vastustes esines ka etnilist motivatsiooni, kus ühel juhul kasutas
lapsevanem vastamisel isegi eesti keelt.
−
kuna ma olen eestlane, sooviksin enda lastele õppida eesti keeles (eestikeelne vastus)
−
−

sest lapsed peavad ennast eestlasteks ja peavad oskama eesti keelt
eesti keel on lapse esimene keel

Osaliselt oli siin tegemist kakskeelsete perekondadega, kuid mõnikord ka lihtsalt
Eesti põlisvenelastega. Toome selle kohta katkendid intervjuudest, kus vanaema rääkis
veel eesti keelt, kuid noorem põlvkond hakkas eesti keelt väärtustama alles pärast
Eesti taasiseseisvumist.
2NARE-3 (ema): отец родом из Эстоний, мама родом из Эстоний, o отец отца
из Латвии. Мама моего оца из Эстоний. По второй стороне отец моей мамы
из Эстоний, a мама моей мамы тоже из Эстоний, из Принаровья. Дед родом
из Ивангорода. То-есть я считаю: мы коренная семья в Эстоний. [Isa on Ees-

tist pärit, ema on Eestist pärit, aga isaisa Lätist, isaema Eestist. Teiselt poolt emaisa
oli pärit Eestist, emaema samuti Eestist, Narva alt. Vanaisa sündis Eestis. Seetõttu
loen oma peret põliseks Eesti pereks.]
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2NARE-4 (isa): Когда-то наши бабушки, вот нашa бабушкa тоже по маме,
она ведь эстонский язык знает, она жила во время Эстоний ещё до войны и вот
мои родители эстонский язык знали. Это мы забыли эстонский язык. [Kunagi

meie vanaemad, vot meie emapoolne vanaema, tema ju oskab eesti keelt, tema elas
Eesti ajal enne sõda ja meie vanemad oskasid eesti keelt. Meie olime need, kes eesti
keele ära unustasid.]
Kordagi ei toodud koolivaliku motivatsioonina esile kooli kallakut, kuid mõnel korral
vastandati eesti ja vene kooli õhkkonda, mis oli ka üheks koolivahetuse põhjuseks.
Eesti kooli vene lapsevanem (2NARE-2) selgitab oma lapse vene koolist äravõtmise ja
eesti kooli paneku põhjuseid järgmiselt: Sellele küsimusele ei saa üheselt vastata,
aga üht motiivi ma võin selgitada. Mu naine Tatjana töötas selles koolis ja ma kuulsin sellest psühholoogilisest õhkkonnast, mis seal eesti koolis valitseb. Samuti tean
ma, milline õhkkond on vene koolides. No ma tean, et vene koolides põhineb õppesüsteem sellel, et lapsele avaldatakse hästi tugevat psühholoogilist survet. Aga minule
ei meeldi, kui mulle või mu lähedastele avaldatakse psühholoogilist survet. Seetõttu
kui kuulsin, kuidas lapsed eesti koolis õpivad ja kuidas õpetajad suhtuvad eesti koolis lastesse, otsustasin, et meie lapsel on parem eesti koolis õppida. Aga vene koolide kohta võin öelda, et need koolid mulle ei meeldi: eksisteerib selline arvamus, et
õpetajatel oleks nagu rohkem diktaatorlikke kalduvusi ja see mulle ei meeldi. Ma olen
kuulnud sellisest mõistest nagu psühholoogiline vägivald, ma tean näiteid, et see tegelikult ka nii on.
Õpilased nimetasid koolivaliku põhjustena eesti keelt, kooli asukohta, sõpru ja kooli
kallakut või kõrget taset (joonis 18). Lisaks toodi esile veel vanemate otsus ja see, et
üks vanematest oli vene kooli mineku vastu. Nagu näitasid ankeetküsitlused ja intervjuud, toimub koolivalik sagedamini lapsevanema, kuid mõnikord ka õpilase enda
eestvõttel. Narva eesti kooli õppealajuhataja (2NAE-1) sõnul on lapsi, kes täitsa
raudselt ütlevad, et nemad teise kooli ei lähe ja ära üldse proovigi. Siis ta ei lähegi
kooli. Sel kevadel puutusime kokku kahe sellise lapsega, kes ütlesid: “Ma ei lähe vene
kooli, sa võid mind sinna mitte viia!” Ja ei läinudki.
vanemate otsus
sõbrad vm
16% 4%
kõige lähem kool
24%
kooli kallak,
kõrge tase
8%
Joonis 18.

eesti keel
48%

Ida-Virumaa eesti kooli vene õpilaste koolivaliku motivatsioon
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Laste otsus sõltus sellest, et eelnevalt oli käidud eesti lasteaias ja sõbrad läksid kõik
eesti kooli. Näiteks kirjeldas ise eesti kooli valinud vene õpilane (2NAE5T-3) oma
koolivaliku põhjuseid järgmiselt: Mina ka otsustasin, tahtsin mitte venelaste juurde,
vaid siia eestlaste juurde tulla. Ema ütles, kui mul midagi ei tule välja, siis lähed
vene kooli, aga mul hakkas tulema kõik hästi välja ja nüüd ma hakkan edasi
õppima. Küsimusele, miks ta tahtis just eesti kooli minna, vastas ta, et ta oli käinud
eesti lasteaias ja kõik sõbrad läksid eesti kooli. Õpilase ema (2NAE5T-3) kommenteeris tütre koolivalikut järgnevalt: Tead, ma kõhklesin eesti kooli puhul pikalt. Mu
tütar otsustas. Ta tuli eksamiga lasteaias toime ja tuli mu töö juurde ja ütles, et ta
läheb ainult eesti kooli, kuigi mina olin teda vene kooli jaoks ette valmistanud. Ta käis
Pähklimäe Gümnaasiumi (vene kool) ettevalmistusklassis. Seega on see tema valik.

Koolieelse ettevalmistuse roll
Eesti lasteaed oli niisiis üks eesti kooli valiku motiive. Ligi 2/3 küsitletud eesti kooli
vene õpilastest oli eelnevalt käinud eesti lasteaias, ülejäänud olid hiljem vene koolist eesti kooli üle tulnud (vt joonis 19).
vene koolist
26%

eesti lasteaiast
74%

Joonis 19.

minekut

Ida-Virumaa eesti kooli vene õpilaste keeleline ettevalmistus enne kooli

Intervjuudest võis järeldada, et vene õpilaste keeleoskus on domineeriva venekeelse
keskkonna tõttu lasteaias ilmselt nõrgem kui Tallinnas (vt väljavõtet intervjuust Narva
eesti kooli 5. klassi vene õpilasega).
Mitu aastat sa olid eesti lasteaias käinud, enne kui sa siia kooli tulid?
2NAE5T-3: Kaks või kolm.
Kui hea su eesti keele oskus oli enne kooli?
2NAE5T-3: Mitte eriti hea. Noh sain aru ja oskasin rääkida ja muidugi ka lugeda.
Vastuvõtukatsetel nõutav keeleoskuse tase ei esita õpilastele suuri nõudmisi, enamasti peab laps saama küsimustest aru ja oskama vastata. Algõpetuses lisandub sellele vestlus, lugemine ja jutustamine eesti keeles. Eeldatakse ka, et laps peaks olema
käinud eesti lasteaias või 0-klassis. Kohtla-Järvel on vene õpilastel ka keelekümblusklassi võimalus, kus neid õpetatakse eraldi klassides. Gümnaasiumiastmes ja vanemas põhikooliastmes eeldatakse vene koolidest üle tulevate õpilaste puhul, et õpilane tuleks lisaks toime testide või kontrolltöödega nõuetele vastaval tasemel. Narva
eesti kooli juhataja ütleb, et kool teeb mingi valiku: Kes ikka absoluutselt eesti
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keelest aru ei saa – me ei ole keelekool, selliseid õpilasi me vastu ei võta. Nii et me
teeme nagu keelelist valikut. Aga seaduse järgi on meie riigis vanematel õigus kooli
valida. Kui ema nõuab siia, siis me võime seda ema küll veenda ja väga kaua veenda, aga kui ta jääb ikka endale kindlaks, siis me ei saa midagi teha. Kuna koolil
pole õigust keelduda last vastu võtmast, võetakse ka ilma vajaliku eesti keele oskuseta vene lapsed vastu, kui vanemad väga tahavad. Seetõttu leidub eesti koolis ka neid
lapsi, kes kooli tulles üldse eesti keelt ei osanud, kuigi seda vene koolis õpetatakse.
Mitmendast klassist sa siia kooli õppima tulid?
2NAE11T-2: Kolmandas klassis.
Kas sul siis vene koolis eesti keel ka oli?
2NAE11T-2: Jah oli, aga see oli nii madal tase, et sellest ei olnud kasu. Kuidas
saab vene koolis vene õpetaja õpetada lastele eesti keelt, kui see ei ole tema ala!
Lihtsalt mingi õpetaja tuli ja hakkas andma aabitsa järgi lastele eesti keele tunde.
See oli isegi kuidagi naljakas. Me ei võtnud seda isegi tõsiselt. Saime kuidagi oma
viied kätte ja oligi.

Ka Kohtla-Järve õpetajate sõnul on eesti kooli tulnud õpilasi, kes ei osanud eesti
keelt, kuid nad saavad hästi hakkama (intervjuu Kohtla-Järve eesti keele õpetajaga
20.–22.03.02; vt Rannut 2002d). Eduka toimetuleku põhjusena tuuakse esile nii
õpilaste kui ka nende vanemate kõrge motivatsioon. Narva Gümnaasiumi õppealajuhataja (2NAE-1) sõnul on ka vanemaid, kes tulevad ja täitsa ründavad, et nemad
on oma eluplaanid ehitanud niimoodi, et laps peab saama eesti kooli. Ja kui vanem
nii teadlikult pressib, mis me siis ikka teha saame, siis me õpetame teda. Aga harilikult on siis lihtsam, siis on vanemal nagu siht ja ta teeb selle nimel ise ka midagi.
Need vanemad on väga huvitatud, et nende laps oskaks eesti keelt. Selliseid on meil
vähe ja nendega meil mingeid probleeme ei ole, ei ole olnud ega tule ka. Need on
teadlikud vanemad, teadlikud lapsed. Nad tulid siia, et õppida ära eesti keel, et saada siin haridus. Nad on meil nelja-viielised.

2.3.4. Õpilaste keelekasutust ja integratsiooni mõjutavad tegurid
Õpilaste keelekasutus vene koolis
Nii vene kui ka eesti kooli õpilased suhtlevad vaatlusaluses keskkonnas peamiselt
vene keeles, kuigi ka siin mõjutab keelekasutust mingil määral koolivalik. Vene kooli
õpilased vastasid nagu ühest suust, et nad räägivad sõpradega ainult vene keelt, sest
neil ei ole eestlaste seas sõpru. Seda ütlesid isegi need, kelle eesti keele oskus seda oleks
võimaldanud, sest neid intervjueeriti eesti keeles.
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled?
2KJV12T-5: Mina suhtlen vene keeles.
Mis keeles sa oma sõpradega väljasool kooli räägid?
2KJV12T-5: Mina räägin nendega vene keeles.
On sul eestlaste seas ka häid sõpru?
2KJV12T-5: Kahjuks mul ei ole eestlaste seas häid sõpru.
Eesti keelt kasutati põhiliselt eesti keele tunnis, kümblusklassis ka muus õppetööga
seonduvas suhtluses. Vahetunnis ja väljaspool õppetööd suheldi klassikaaslastega
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ikkagi vene keeles, välja arvatud paar erandit Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis, kus
on nii eesti kui ka vene osakond.
Kümblusõpilased suhtlesid enamasti nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelne suhtlus
toimus rohkem õppetööd puudutavas tegevuses ja klassikeskkonnas. Õpilaste parimad
sõbrad on ka siin ikkagi klassikaaslased, mistõttu väljaspool kooli suheldakse omavahel vene keeles. Intervjuudest tuli ilmsiks, et vene keelt kasutati ka eestlastega suheldes, mis näitas, et domineeriv keel omavahelises suhtluses ongi vene keel.
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled?
2NAK5T-6: Vene ja eesti keeles.
Mis keeles sa räägid oma sõpradega väljaspool kooli?
2NAK5T-6: Vene keeles.
Kas sul on eestlaste seas ka palju sõpru?
2NAK5T-6: Jaa, mul on neid palju.
Mis keeles sa oma eestlastest sõpradega räägid?
2NAK5T-6: Vene ja eesti keeles.
Sageli ei olnud aga keelekümblusõpilastel üldse eestlaste seas sõpru, mis vaadeldavas keskkonnas on ka loomulik, ning seetõttu suhtlesid nad vene keeles, kuna
suhtlusringkond määrab paratamatult keelekasutuse.
Mis keeles sa oma sõpradega räägid?
2NAK2T-4: Vene keelt.
Kas sul on eestlaste seas ka häid sõpru?
2NAK2T-4: Ei, ei ole.
Mis keeles sa õpetajaga räägid?
2NAK2T-1: Õpetaja ma räägin eesti keeles, no natukene vene keeles.
Aga oma klassikaaslastega?
2NAK2T-1: Vene keeles, sellepärast et siin kõik on vene.
Eesti kooli õpilaste keelekasutus

Eesti kooli õpilaste rahvuslikku ja keelelist koosseisu uurides selgus, et rahvuselt eestlane ei tähenda sellises keelekeskkonnas veel automaatselt eesti keele kõnelejat,
mistõttu 12 eesti õpilasest suhtles kodus vaid kaks eesti keeles, neli eestlast (33%) rääkis vanematega kodus ainult vene keelt ja pooled kasutasid mõlemat keelt (vt joonis
20). Õpetajate sõnul lähevad mõnikord isegi puhtad eesti perekonnad omavahel suheldes üle vene keelele: Noh, Narvas puhtaid eesti perekondi on vist algusest peale
väga vähe olnud, väga minimaalselt või ei olegi, kuna Narvas on olnud 4% eestlasi.
See tähendab, et neid on siin niivõrd vähe, et eesti pered peaaegu ei tulegi kõne alla.
Nii et siin on kogu aeg olnud segapered (intervjuu Narva kooli õppealajuhatajaga
2001; Rannut 2003a: 22).
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Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi eesti osakonna õpilaste jagunemine kodukeele
ja rahvuse järgi
Joonis 20.

Segaperedes oli vene keele kasutamine koduse keelena üsna tavaline nii Narvas,
Kohtla-Järvel kui ka Sindis (Rannut 2002d).
Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid?
2SIE8T-4: Varem rääkisin isaga eesti keeles, aga praegu isa surnud. Räägin emaga
vene keelt. Vennaga mõnikord eesti keeles, aga ta eriti ei taha. Ta üldse ei taha
eesti keeles suhelda.

Kas vend käib eesti või vene koolis?
2SIE8T-4: Eesti koolis.
Kui Tallinnas läksid vene perekondade eesti koolis õppivad õed-vennad sageli omavahel kodus suheldes üle eesti keelele, siis Ida-Virumaal seda üldiselt ei esinenud.
2NARE-4 (isa): Ну как это наш, у нaс семья русская и мы дома говорим только

по-русски, у нaс даже дети не говорят дома по-эстонски между с собой,
хотя говорят хорошо и учатся. [No meie pere on vene pere ja kodus räägime ainult

vene keelt, meil isegi lapsed ei räägi omavahel kodus eesti keelt, kuigi räägivad
seda ja õpivad hästi.]
Ühes eesti-vene segaperes hakkasid omavahel eesti keeles suhtlema eesti koolis ja
lasteaias käivad õed ja vennad. Intervjuukatkendist on näha, et nendel lastel olid siis
ka eestlastest sõbrad, kellega nad olid harjunud eesti keelt rääkima.
Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid?
2KJE7T-5: Ma räägin nii eesti kui vene keeles kodus.
Kellega sa räägid eesti keeles ja kellega sa räägid vene keeles?
2KJE7T-5: Eesti keeles räägin põhiliselt oma vennaga ja õega. Nemad on veel väikesed. Nad käivad lasteaias. Mõnikord ka isaga räägin. Sõpradega õues räägin eesti
keelt. Emaga räägin põhiliselt vene keeles.

Kuna keskkond on Ida-Virumaal üldiselt venekeelne, siis kasutavad ka eesti koolis
õppivad vene lapsed väljaspool kooli üsna palju vene keelt.
2NAE5T-3: No ma käin vahel jalutamas, aga ma räägin seal vene keelt.
37% küsitletud eesti kooli vene õpilastest kasutas sõpradega väljaspool kooli suhtlemisel ainult vene keelt, 61% mõlemat keelt ja vaid üks õpilane ütles, et räägib ainult
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eesti keelt (vt joonis 21). Seega oli eesti kooli õpilastel enamasti eestlaste seas
sõpru, kellega kasutati ka eesti keelt.
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Kohtla-Järve ja Narva eesti koolide vene õpilaste keelekasutus koolis ja väljaspool kooli suhtlemisel sõprade ja klassikaaslastega
Joonis 21.

Õpilaste sõnul (2NAE11T-21) on väljaspool kooli enamik sõpru ja tuttavaid vene
rahvusest, kuid tavaliselt suheldakse ikkagi eestlastest klassikaaslastega rohkem.
Sellises keskkonnas ei tähenda eestlastega suhtlemine alati eesti keele kasutust, sest
mõnest intervjuust võis järeldada, et eestlastega räägiti väljaspool kooli ainult vene
keeles või ei leidunudki eesti koolis õppival lapsel eestlaste seas sõpra (nt Sillamäel).
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled?
2SIE8T-4: Nagu püüan eesti keeles rääkida.
Mis keeles sa oma sõpradega väljaspool kooli räägid?
2SIE8T-4: Vene keeles. Aga ma proovin nagu eesti sõbrannat leida.
Eesti kooli vene õpilaste keelekasutus sõpradega väljaspool kooli suheldes mõjutab
kahtlemata keelekeskkonda klassis. Kui õpilane suhtleb oma klassikaaslastega väljaspool kooli vene keeles, siis on üsna tõenäoline, et ta kasutab vene keelt ka koolis
nendega suheldes.
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled?
2KJE5T-3: Eesti ja vene keeles.
Erinevalt Tallinnast leidus Narva ja Kohtla-Järve eesti koolides tervelt 10 õpilast
(19%), kes kasutasid klassikaaslastega suheldes ainult vene keelt. Näiteks ütles üks
eesti koolis käiv eesti-vene segaperest pärit poiss (2KJE10P-6), et ta ei tunne ennast
eestikeelses keskkonnas hästi ning kasutab klassikaaslastega suheldes ainult vene keelt.
Mõlemat keelt kasutas suhtluses 59% ja ainult eesti keelt rääkis 22% õpilastest (vt
joonis 21).
Seetõttu on täiesti õigustatud õpetajate mure oma kooli keelekeskkonna pärast, mis
peaks tagama õpilastele vajalikud tingimused eesti keele arenguks. Kohtla-Järve
Ühisgümnaasiumi eesti osakonna õpetaja (2KJE-2) sõnul on Ühisgümnaasium kakskeelne ja seal on 70% õpilasi venekeelsetest perekondadest. Seetõttu domineerib
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Ühisgümnaasiumis kooli suhtluskeelena vene keel. Meil on vene keele kasutus väiksem, sest algkooli õpilastele on võimalik selgeks teha, et me tulime siia eesti keelt
õppima ja koolis me ei kasuta vene keelt rohkem kui ainult vene keele tunnis. Aga
ka keskastmes räägib puhas eesti klass omavahel vene keelt (Rannut 2002d).
Samasugune olukord on Narvas, kus eesti kooli juhataja (2NAE-1) sõnul sõltub
keelekeskkonna kujunemine sellest, kui palju selliseid lapsi satub klassi, milline
klassijuhataja satub, kes on klassis dominant. Kas domineerivad lapsed, kes on
puhtast eesti perest. Kui liidri rolli satuvad eestlased, siis klass räägib eesti keelt ja
probleemi ei ole ega tule, näiteks praegune 12. klass. Või mõni teine klass, kus
dominandid on segaperest ja kus õpilastel on võib-olla eesti keelega probleeme, kes
ei vaevu eesti keelt rääkima või kellel on mingi muu motivatsioon, siis see klass
räägib vene keelt ja siis on väga raske nendega toime tulla, nad lähevad omavahel
vene keele peale üle. See on juhus, see ei ole prognoositav. Aga väga suurt rolli palju
mängib tugev klassijuhataja alguses. Meil on õpetajateks ainult eestlased, just sel
samal põhjusel, et meil on segakeskkond ja kui on veel venelasest õpetaja ka, siis ei
tule meil iialgi mingit eesti keelt.
Õpilaste sõnul on vene keele kasutus suhtluskeelena just viimase aja nähtus, mis on
ilmselt seotud järjest kasvava vene emakeelega õpilaste arvuga eesti koolides. IdaVirumaa eesti kooli vene õpilaste suhtluskeel on ka kirjakeelsem teiste keelekeskkondadega võrreldes. See näitab, et keel ei arene loomulikus suhtluses, vaid põhineb tekstide ja grammatikareeglite pähetuupimisel.
Näiteks nendel, kes on päris eestlased, ma ei tea miks, aga nendel läheb
eesti keele grammatikaga isegi halvemini kui näiteks minul. Ma ei tea, kuidas on
võimalik rääkida valesti, valet käänet kasutada. Minul on näiteks kõige suuremad
raskused omastavas ja osastavas käändes. Grammatika ei ole raske. Vene keele
grammatika on raskem. Ma arvan, et eestlased ei saaks sellega hakkama.
2KJE7T-5:

Vene õpilaste kalduvust kõike pähe tuupida näitavad ka intervjuud õpetajate ja õpilastega, mis jätavad mulje, et õpetajad taolist õpimeetodit ise soodustavad ja toetavad.
Õpilane (2KJE7T-5): Isaga õppisin kodus, aga sellised tunnid nagu ajalugu ja geograafia ma tuupisin pähe lihtsalt.
Õpetaja (2KJE-1): Meil oli kogemus, kus õpilased tuupisid kõik pähe ja nüüd
õpivad Narva kolledžis.

Eesti kooli vene õpilaste keelelised ja etnilised suhtumised ning hoiakud
Vene keele domineerimine eesti koolis avaldas oma mõju ka keelelistele ning rahvuslikele suhtumistele ja hoiakutele. Kuigi küsitlusest selgus, et eesti kooli vene õpilased väärtustavad eesti keelt kõrgemalt kui vene keelt (vt joonist 22), ei tähendanud
see vene keele mitteväärtustamist.
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Joonis 22.

vene keel

Ida-Virumaa eesti kooli vene õpilaste suhtumine eesti ja vene keelde

Vene keelt ei väärtustanud üldse need eesti kooli vene õpilased, kelle meelest oli
tähtis osata hoopis inglise keelt (sest vene keel ei ole tähtis nagu inglise keel; sest ma
tahaks, et oleks inglise keel). Inglise ja saksa keelt väärtustati üldiselt kõrgelt ka
vene ja keelekümblusklassides, kuid alati ei tähendanud see eesti ja vene keele väljatõrjumist. Vene keele väärtustamise või mitteväärtustamise põhjendused jagunesid peamiselt kahte leeri, millest ühed toetusid Venemaa lähedusele ja vene kogukonna suurusele ning teised kaitsesid eesti keele asendit. Seega ilmnesid tugevad etnilised ja keelelised vastasseisud, mis viisid teravate konfliktideni ja kajastusid õpilaste ja õpetajate intervjuudes ka eestlaste ja venelaste koosõppimist puudutavates
küsimustes.

Venemeelsed õpilased
Eesti kooli venemeelsed ja integratiivselt vastanduvad õpilased rõhutasid Venemaa
suurust ja tähtsust ning eesti keelt mitteoskavate venelaste arvukust Eestis, mis jõudis mõnikord lausa opositsioonilisuseni välja. Kõigepealt leiti, et vene inimesed ei
ole süüdi, et kunagi siia elama sattusid, ning nähti eesti keele õppimises vene keele

102

väljasuretamist (pole õige inimesi sundida oma emakeelt unustama või asendama
seda mõne teise keelega). Teiseks enamlevinud arvamuseks oli, et Eestis on palju venelasi ning nad kõik ei õpi kindlasti eesti keelt ära. Oli ka mitmeid teisi põhjendusi,
mis tõid esile vene kogukonna suurust ja rõhutasid vene keele tähtsust Eestis:
−
−
−
−
−
−

osa Eesti rahvast räägib vene keeles;
siin elab väga palju vene rahvast ja nad ei saa õppida eesti keelt ära;
Eestis elavad ka venelased, kes ei oska eesti keelt;
Eestis on palju venelasi;
on olemas kohad, kus vene keeleta hakkama ei saa;
ma rohkem suhtlen vene keeles, arvan, et vene keel niikuinii säilib, eriti Ida-Virumaal.

Samuti rõhutati Venemaa suurust, tähtsust ja lähedust:
−
−
−

kuna Venemaa on meie naaberriik, see on hea võimalus tõsta Eesti ekonoomika taset;
Meie naaberriik on Venemaa, mis on tähtis kaubanduslik partner;
Venemaa on lähedal, saab seal käia, suhelda.

Vene keele säilimise üheks argumendiks oli veel see, et mõned õpilased ei soovinudki eestlastega suhelda; nemad kasutasid ka eesti koolis suhtlemisel ainult vene
keelt. Lisaks oli neutraalseid seisukohti, mis rõhutasid peaasjalikult vene keele kui emakeele tähtsust ja leidsid, et keel on oluline vene vähemusrahvuse eneseteadvuse säilitamiseks:
−
−
−
−
−
−

see on minu emakeel ja mulle väga tähtis;
niisama tähtis kui eestlastele oma kultuuri säilitamine;
vene keel on minu emakeel;
mu sõbrad ja vanemad räägivad vene keeles;
ma olen venelane;
iga rahvas peab oma keelt oskama, isegi kui elab isamaa väljaspool.

Venemeelsete eesti kooli õpilaste seisukohad ei erinenud vene kooli õpilaste omadest, sest ka viimased pidasid eranditult vene keelt väga tähtsaks ja arvasid, et vene
keel säilib Eestis niikuinii, sest Venemaa on suur ja Eestis elab palju venelasi.

2NAV6T-2: Ma arvan, et see on tähtis. Vene kultuur on väga huvitav. Kuna venelasi on Eestis palju, räägitakse vene keelt Eestis ka edaspidi.
2NAV5P-3: Ma arvan jah, sest Eestis elab venelasi. See on vajalik. Venelased tulevad siia ja me peame suhtlema.
2NAV10P-4: Ma arvan, et see säilib, sest on Venemaa ja Ida-Virumaa…Seal on
palju venelasi.

Eestimeelsed õpilased
Vene keele ja Venemaa tähtsuse rõhutajatele vastandus eestimeelne vähemus, kes siiski
ei kuulunud vene keelt üldse mitte või vähe väärtustavate õpilaste hulka (18%).
Nende seisukohad ei tulenenud ka rahvuslikust päritolust, mistõttu ei saa siin etnilist piiri tõmmata. Eestimeelsete õpilaste arvates ei ole vene keel väga tähtis või on
eesti keel väga tähtis, seda põhjendati mitmeti:
−
−
−

see on Eesti ja eesti keel on riigikeel. Vene keel on Venemaal;
vanad ajad on möödas. Praegu ei ole vene keelel Eestis suurt tähtsust;
Venemaa on väga suur riik ja vene keelel pole hävimisohtu. Eesti on aga väga
väike riik ning eesti keelt valdavaid inimesi jääb iga päevaga vähemaks;
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−
−

Eestis peab levima ja säilima eesti, mitte vene keel;
Eestis peaksid rääkima eesti keeles.

Selline eestimeelsus on ühest küljest reaktsioon rõhuva vene enamuse opositsioonilisusele, teisalt aga mitmeti lapsevanemate endi kogemuste kajastumine oma laste
seisukohtades, sest Nõukogude perioodil kannatasid mitmed mitte-venelased diskrimineerimise all, mistõttu vahetati keelt ja hakati end nimetama venelasteks. Näiteks
jutustab Venemaa sakslane oma lapsepõlvest ja Eestisse tulekust järgmist (2NAE-2):
Me tulime Eestisse 17 aastat tagasi. N (nimetab last) oli siis juba sündinud. Minu mees
on vene rahvusest ja meie koduseks keeleks on vene keel. Minu isa on sakslane ja
ema vene rahvusest. Ma pean ennast Venemaa sakslaseks, sest olen kasvatatud saksa
kultuuri vaimus. Me rääkisime kodus saksa keelt. Kui me kooli läksime, siis meil
keelati kodus saksa keele rääkimine ära, sest mu vanemal vennal ja õel oli vene
koolis raskusi. Vene lapsed pidasid sakslasi lollideks. Minu õde sai sellest kergemini üle, ta oli kakskeelne, aga vend mõtles kuni 12. eluaastani veel ainult saksa
keeles. Kuni 15. eluaastani oskasin veel saksa keelt, nüüd enam mitte… Nüüd ma pean
oma emakeeleks vene keelt. Mul on palju sugulasi Saksamaal. N (nimetab last) õpib
nüüd koolis ka saksa keelt ja ma ei näe takistust selles, et ta läheks vahepeal Saksamaale õppima ja tuleks siis Eestisse tagasi.
Erinevalt Ida-Virumaast rõhutasid Tallinnas eesti keele säilimise tähtsust peamiselt
eestlased, kuid selles ei olnud midagi otseselt konfliktset ega venelaste vastu
suunatut. Venelaste jaoks oli see ikkagi riigikeel, mida tuli osata, kuid vene keele
tähtsuses rõhutati üksnes oma emakeele ja kultuuri säilitamise momenti, mis samuti
ei olnud opositsiooniline ega eestlaste vastu suunatud. Seetõttu hämmastavad
sellised venelaste vastasseisud keskkonnas, kus eestlased on üldiselt väga suures
vähemuses.

Etniliste rühmade vahelised suhted ja vastastikune integratsioon
Eelpool toodut vaadeldes on üsna loomulik, et Kohtla-Järvel tuleb ikka aeg-ajalt
vene ja eesti koolide või klasside vahel ette rahvuskonflikte. Neid mainiti korduvalt
(16% vastanutest) ka Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate intervjuudes. Õpilased arvasid, et see on hea, kui venelased ja eestlased ühes klassis õpivad, sest
−
siis on vähem konflikte vene ja eesti laste vahel ning nad saavad paremini teineteisest aru;
−
siis ei esine rahvuste vahel tülisid;
−
see lähendab ja parandab eestlaste ja venelaste omavahelisi suhteid;
−
õpivad sallivust teiste rahvaste suhtes;
−
paraneksid eestlaste, venelaste vahelised suhted;
−
mõlemad saavad aru, et kõik rahvad on võrdsed;
−
sest mind ei sega, kas räägib eesti või vene keeles, tähtis, et mõistame teineteist
ja saame läbi.
Ida-Virumaa eesti koolid olid ainukordne nähtus Eestis, kus suur osa lapsi (42%
vastanutest) leidsid, et vene õpilaste roll eesti koolis võiks olla võimalus aidata eestlastel vene keelt õppida. Teistes keelekeskkondades ei tulnud õpilased isegi selle
peale, sest enamasti ei märgatudki, et klassis on teise emakeelega õpilasi. Seega tuleb
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rahvuskonfliktide vähendamise ja teineteisemõistmisega seotult esile vastastikuse
integratsiooni küsimus. Õpilased leidsid, et on hea, kui vene lapsed koos eestlastega
õpivad, sest
−
−
−
−
−
−

eestlased saavad rääkida vene keelt;
vene lapsed saavad aidata eesti lapsi, õppides vene keelt;
venelased tahavad õppida eesti keelt ja eestlased vene keelt;
saab nii eesti kui ka vene keeles rääkida;
kõik lapsed omandavad mõlemat keelt;
tänu sellele õpivad vene lapsed eesti keele ja eesti lapsed vene keele ära;

Küsitlus näitas, et eesti koolil on sellises keskkonnas märkimisväärselt suur integratsiooniroll, kuna eesti keele õppimine ei jää üksnes instrumentaalse motivatsiooni
tasandile, vaid aitab suurendada kahe rahvusrühma vastastikust mõistmist. Samas
aga mõjutab keelekeskkond kahtlemata ka suhtluskeelt koolis, vähendades eesti keele
kasutuse motivatsiooni ja ähvardades tõrjuda suurema vene õpilaste kontsentratsiooni korral eesti keele suhtlustasandilt välja.

2.4. KOLMAS JA NELJAS KEELEKESKKOND – IMMIGRANTIDE
HAJUTATUS
2.4.1. Üldandmed sotsiolingvistilise keskkonna ja koolivaliku kohta
Järgmised kaks mudelit (3. ja 4. mudel) iseloomustavad ülejäänud 13 Eesti maakonda, kus vene elanikkonna osatähtsus jääb alla 20%, mitmel pool isegi alla 5%
piiri. Selliseid keelekeskkondi iseloomustab väiksem immigrantide kontsentratsioon
ja suurem hajutatus põhielanikkonna sekka. Kuigi Tartumaal on mitmes piirkonnas
elanikkond valdavalt venekeelne (nt Peipsiääres 88% (874 venelast) ja Piirissaares
80% (83 venelast)), on neid arvuliselt siiski liiga vähe, et moodustada tugevat segregatiivset ja integratiivselt vastanduvat kogukonda. Kõige suurema vene elanikkonna kontsentratsiooniga on Läti piiril asuv Valga linn, kuid ka siin jääb venelaste
osatähtsus alla 30% ja arvuliseltki on neid mitu korda vähem kui Tartus või Pärnus.

Rahvastiku jaotus Eesti 3. ja 4. keelekeskkonnas (Statistikaamet 2001)
Maakond/ linn/
Kokku
Eestlased
Venelased
Muud
vald
Eestis kokku
1 370 052 930 219 (67,9%) 351 178 (26%)
80 736
1. HIIUMAA
10 440 10 245 (98,1%)
105 (1%)
71
Kärdla
3 773 3 684 (97,6%)
53 (1%)
29
2. JÕGEVAMAA
38 297 34 334 (89,7%)
2 971 (8%)
854
Jõgeva
6 420 5 670 (88,3%)
470 (7%)
228
Tabivere
2 507 2 304 (91,9%)
103 (4%)
94
3. JÄRVAMAA
38 781 36 157 (93,2%)
1 299 (3%)
1 204
Paide
9 642 8 683 (90,1%)
512 (5%)
386
Kareda
880
832 (94,5%)
26 (3%)
20

Tabel 17.
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4. LÄÄNEMAA
Haapsalu
Taebla
5. LÄÄNEVIRUMAA
Rakvere
6. PÕLVAMAA
Põlva
7. PÄRNUMAA
Pärnu
Sindi
8. RAPLAMAA
Rapla
Märjamaa
9. SAAREMAA
Kuressaare
10. TARTUMAA
Tartu
11. VALGAMAA
Valga

28 644 25 011 (87,3%)
12 054 9 587 (79,5%)
2 924 2 712 (92,7%)

12. VILJANDIMAA
Viljandi
Mõisaküla
13. VÕRUMAA
Võru

2 589 (9%)
1 841 (15%)
143 (5%)

970
592
64

67 801 57 148 (84,3%) 7 318 (11%)
17 097 14 496 (84,8%) 1 845 (11%)
32 695 30 866 (94,4%)
1 357 (4%)
6 467 6 234 (96,4%)
132 (2%)
91 212 79 249 (86,9%)
8 509 (9%)
45 500 36 112 (79,4%) 6 951 (15%)
4 179 3 300 (79,0%)
656 (16%)
37 593 34 874 (92,8%)
1 540 (4%)
5 758 5 387 (93,6%)
233 (4%)
3 371 3 240 (96,1%)
80 (2%)
35 951 35 268 (98,1%)
383 (1%)
14 925 14 548 (97,5%)
211 (1%)
149 602 122 954 (82,2%) 20 894 (14%)
101 169 80 397 (79,5%) 16 245 (16%)
35 796 29 525 (82,2%) 4 467 (12%)
14 323 8 970 (62,2%) 3 913 (27%)
57 974 54 325 (93,7%)
2 108 (4%)
24 841 22 846 (92,0%)
1 217 (5%)
1 165 1 038 (89,1%)
72 (6%)
39 882 37 496 (94,0%)
1 668 (4%)
14 879 13 414 (90,2%)
1 112 (7%)

3 151
706
402
90
3 112
2 211
210
1 084
128
49
240
149
5 260
4 149
1 715
1 394
1 386
707
53
579
309

10. TARTUMAA

122954

20894

11. VALGAMAA

29525

4467

5. LÄÄNE-VIRUMAA

57148

7318

7. PÄRNUMAA

79249

8509

4. LÄÄNEMAA

25011

2589

2. JÕGEVAMAA

34334
37496

1668

12. VILJANDIMAA

54325

2108

6. PÕLVAMAA

30866

1357

8. RAPLAMAA

34874

1540

3. JÄRVAMAA

36157

1299

9. SAAREMAA

35268

383

1. HIIUMAA

10245
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Rahvastiku jaotus Eesti 3. ja 4. keelekeskkonnas (Statistikaamet 2001)

Venekeelne kogukond on sellistes piirkondades kujunenud Nõukogude venestamispoliitika tagajärjel, mis ajendas Eesti erinevatesse piirkondadesse paigutama sõjaväeosi ja rajama tööstusettevõtteid, kuhu julgeolekukaalutlustel suunati Nõukogude
Liidu erinevatest rahvustest pärit venekeelset elanikkonda, andes neile kortereid
eraldiasetsevates elamurajoonides. Nii kujunesid näiteks Tartus, Kuressaares, Pärnus ja
Haapsalus venekeelsed sõjaväe lennubaasid. Mitmes linnas ja asulas tekkisid venekeelsed kogukonnad tööstusettevõtete rajamisel (nt Sindis, Loksal ja Tabiveres),
kuhu suunati töötajaid üle terve Nõukogude Liidu. Valga eesti kooli õpetajate sõnul
(3VAE-1; Rannut 2002d) on Valga keelekeskkonda kõige rohkem mõjutanud vene
sõjaväe raketibaasid ja Valga õmblusvabrik, kus töötajatest on siiani ligi 90% vene
keele kõnelejad. Sarnaselt Tallinna venekeelsetele piirkondadele annab Valga turg tööd
nendele, kes ei ole õppinud selgeks eesti keelt, et ametiasutustest tööd leida.
Kuigi immigrantide arv pole nendes piirkondades kunagi eriti palju suurem olnud,
ei ole nad integreerunud mitmel põhjusel. Esiteks oli tegemist domineeriva vähemusega, kelle räägitaval vene keelel oli Nõukogude Liidus väga kõrge staatus; seevastu
eestlastele vaadati ülalt alla ja eesti keelde suhtuti kui aegunud igandisse, mis on
määratud väljasuremisele. Teine põhjus oli aga uute immigrantide pidev juurdevool,
kes assimileerusid venekeelsesse ühiskonda, mille arenguvõimalus oli tagatud venekeelsete üldhariduskoolide ja kõrghariduse näol. Seega oli tookord vene keelt kõnelev inimene äärmiselt mobiilne, seevastu eesti keelega polnud midagi pele hakata,
sest iga endast lugupidav ja haritud inimene pidi vene keelt oskama.
Suuremates linnades ja arvuliselt suurema vene kogukonnaga maa-asulates on tavaliselt üks (nt Viljandis) või mitu (Tartus 4) vene õppekeelega kooli, kuid isegi Nõukogude ajal ei leidunud vene koole ja lasteaedu igas maa-asulas. Eesti iseseisvumise
ajal aga vähenes nende arv sellistes piirkondades veelgi. Vare (2003) andmetel on
ajavahemikul 1990/91–2002/03 vähenenud vene õppekeelega koolide arv ligi 15%
võrra, mitmed koolid suleti koos vene sõjaväelaste lahkumisega. Meie poolt vaadeldavatest piirkondadest ei ole venekeelset haridust enam võimalik saada Saaremaal,
kus on vene õpilasi vaid 8, ning 144 vene õpilasega Raplamaal. Õpilaste vähenemise tõttu on loobutud eraldi vene õppekeelega koolidest neljas maakonnas – Lääne-,
Põlva-, Viljandi- ja Võrumaal, mis on SA Hariduse- ja Tööhõive Seirekeskuse
2005. aasta andmetel Saaremaa ja Jõgeva järel kõige väiksema vene õpilaste arvuga
maakonnad (tabel 18). Näiteks Viljandimaal on 1.–12. klassini kokku 155 vene
õpilast (1,7% õpilaste üldarvust), Põlvamaal 129 (2,6%) ja Järvamaal 149 (2,5%).
Mitmes vallas ja linnas on segakoolide vene osakond õpilaste puudusel sulgemise
äärel (nt Sindis, Kohilas, Võrus,Viljandis) või juba suletud (nt Räpinas). Kuna vene
koole vaatlusalustes keskkondades sageli enam ei olegi, on ka peamine rõhuasetus
vaatluses just eesti koolil, kust on võetud suurem valim. 2003. aasta seisuga olid
vene keeles õppimise võimalused suuremad kui praegu, kuid juba siis puudusid need
mõnes maakonnas täiesti. Näiteks on Jõgeva maakonnas märgitud kahest koolist
üks lasteaed-algkool, kus õppis aastal 2003 kokku 9 last, teiseks on märgitud gümnaasium, kus AS Andmevara statistika andmetel käis vaid 1 laps, mistõttu peaks see
kool olema tegelikult juba suletud.
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Üldhariduslike koolide ja õpilaste arv õppe- ja emakeele lõikes 2003
(w3.andmevara.ee, www.innove.ee)
Tabel

18.

*praeguseks suletud või sulgemisel olevad vene koolid

Maakond

Kooli
õppekeel
ja arv
JÕGEVA- Vene 2*
MAA
Eesti 27
Kokku
õpilasi
JÄRVA- Vene 1*
MAA
Eesti 27
Kokku
õpilasi
LÄÄNE- Vene
MAA
(sega) 1
Eesti 26
Kokku
õpilasi
LÄÄNE- Vene 3
VIRUMAA Sega 2
Eesti 38
Kokku
õpilasi
PÕLVA- Vene
MAA
(sega) 1*
Eesti 29
Kokku
õpilasi
PÄRNU- Vene 2
MAA
Sega 2
Eesti 51
Kokku
õpilasi
RAPLA- Eesti 30
MAA
SAARE- Eesti 28
MAA
TARTU- Vene 5
MAA
Sega 1
Eesti 49
Kokku
õpilasi
VALGA- Vene 2
MAA
Eesti 23
Kokku
õpilasi
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Vene
õpilased

Eesti
õpilased

10
102

Muu
Kokku
Vene
emakeelega
õpilaste
õpilased
osatähtsus
0
0
10
5 744
8
5 854
1,7%

112
74
75
149

5 744
2
5 837
5 839

8
16
20
36

5 864
92
5 932
6 024

1,3%
2,5%

203
89

2
4 131

1
2

206
4 222

2,1%

292
836

4 133
5

3
2

4 428
843

6,6%

317

9 648

3

9 968

3,2%

1 153
72

9 653
4

5
2

10 811
78

10,7%

57

4 781

12

4 850

1,2%

129
1 141

4 785
4

14
0

4 928
1 145

2,6%

133

12 995

13

13 141

1,0%

1 274
144

12 999
5 889

13
2

14 286
6 035

8,9%
2,4%

8

5 278

0

5 286

0,2%

2 427

21

10

2 458

269

19 843

27

20 139

1,3%

2 696
672
201

9 864
12
4 570

37
21
12

2 597
703
4 783

11,9%

873

4 582

33

5 486

15,9%

1,9%

4,2%

VILJANDI- Vene
MAA
(sega) 1*
Eesti 41
Kokku
õpilasi
VÕRU- Vene
MAA
(sega) 1*
Eesti 27
Kokku
õpilasi

99
56

5
8 957

5
5

109
9 018

0,6%

155

8 962

10

9 127

1,7%

135
21

1
6 482

1
2

137
6 505

0,3%

156

6 483

3

6 642

2,3%

Koole sunnib sulgema vene õpilaste vähesus, mida kinnitab ka tabelis 18 toodud
statistika. Seetõttu tundub üsna õige, et ka Järvamaal Paides tehti otsus ühendada kahe
aasta pärast õpilaste puudusel Paide Slaavi Gümnaasium ja Ühisgümnaasiumi vene
osakond, kus venekeelse hariduse andmine jätkub (Tikk 2005). Viljandi Vene Gümnaasiumi keskkooliosas on praegu alles vaid 9 õpilasega 11. klass. Koolis on üldse
kokku 57 õpilast, kellest 13 lõpetavad kevadel 9. klassi ja lähevad teistesse eesti õppekeelega koolidesse üle. Ka Räpinas (Põlvamaal) ja Võrus minnakse pärast põhikooli
üle eestikeelsesse gümnaasiumi. Räpina Ühisgümnaasiumis suleti vene osakonna
gümnaasiumiklassid, praegu õpib 9. klassis vene keeles 15 last, ülejäänud on liitklassid. Võrus käib venekeelses gümnaasiumis 137 õpilast, neist 14 eestikeelses toimetulekuklassis. Ka siin on kavas eesti ja vene koolide ühendamine. Ülo Tiku (2005)
sõnul hääbus Kohilas (Rapla maakonnas) vene osakond koos vene sõjaväeosa lahkumise ja kohaliku paberivabriku mõõnaperioodiga juba 10 aastat tagasi. Neli aastat
tagasi osakond suleti ja jätkatakse vaid eesti keeles. Õpetajate hinnangul saavad kohalikud lapsed väga hästi eesti koolis hakkama ja hädas ollakse vaid Tallinnast Lasnamäe umbvenekeelsetest koolidest üle tulnud lastega, kes eesti keelt üldjuhul ei valda.
Sellepärast on Kohila koolis palgal 1. ja 2. klassi abiõpetaja (Tikk 2005). Valga
vene gümnaasium on end päästnud keelekümblusprogrammiga, sest varasematel
aastatel toimus suur üleminek eesti õppekeelega koolidesse, kus töötasid vene õpilastele mõeldud kakskeelsed üleminekuklassid. Kõigest sellest jutustavad meile ka
vene õpilased ja nende vanemad oma intervjuudes.
2.4.2.

Vene lapsevanemate keeleoskus ja keelekasutus

Venekeelse kogukonna koduse keele kujunemine ja emakeele väärtustamine
Tartu lähistel Jõgeva maakonnas asuvas Tabiveres on eestlasi 92%, venelasi 4% ja
ülejäänud 4% moodustab erinevatest rahvustest pärit venekeelne kogukond. Seega elab
Tabiveres põhirahvuse keskel mitmest eri rahvusest inimesi (ukrainlasi, moldovlasi,
asereid, venelasi), kes suunati sinna Nõukogude Liidu eri paikadest metsatööle.
4TAB-12: Mu isa on ukrainlane, ema venelane. Ma sündisin Ukrainas Karpaadi
oblastis. Tulin siia 1979-ndal aastal pärast keskkooli lõpetamist 18-aastasena.
Tulin, sest siin olid juba vanemad. Isa töötas juba siin. Ta alustas siin aastal 1962,
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kui oli torm ja palju puitu tuli koguda. Sel ajal saabusid Ukrainast paljud. Minu
mees sündis samuti Ukrainas Karpaadi oblastis, aga me teineteist ei tundnud, me
saime siin Eestis tuttavaks, sest ka tema vanemad töötasid siin Metsakombinaadis.

Kuigi suurem osa töölistest saabus Ukrainast, tuli ka teistest rahvustest töölisi ning
omavaheliseks suhtluskeeleks kujunes vene keel. Kuna aga eestlastega käidi väga palju
läbi ja oldi isegi abielus, hakkas pärast Eesti iseseisvumist domineerima eesti keel.
4TAB-12: Me ei tee siin vahet. Kõik – eestlased, ukrainlased, moldovlased, soom-

lased, venelased on koos. Ukrainlased, moldovlased ja venelased räägivad omavahel vene keelt. Siin on ka ukraina kogukond, aga meie ei käi seal. Kõik on siin
sõbralikud. Mul on palju sõpru eestlaste hulgas, mu sõbrad on eestlastega abielus.
Minu mitte-eestlastest sõbrad räägivad vabalt eesti keelt. Isegi need, kes ei valda
eesti keelt, kasutavad suhtlemisel ikkagi eesti keelt.

Intervjuust võib järeldada, et praegu integreerub väike venekeelne kogukond üsna hästi
ja kiiresti Eesti ühiskonda, kuid 10 aastat tagasi see veel nii ei olnud. Seetõttu on ka
kohalik elanikkond harjunud nendega vene keeles suhtlema ja vanast harjumusest
jätkub see tänapäevani.
4TAB-12: Ma kasutasin tööl eesti keelt, aga teised on harjunud minuga vene keeles
rääkima. Lapsed ei saa aru, seetõttu kasutan nendega eesti keelt.

Kui lapsed sündisid, hakati nendega vene keeles suhtlema ja nii saigi hoolimata rahvusest ja emakeelest laste esimeseks keeleks vene keel. Pärast Eesti iseseisvumist
avastati küll oma keel ja juured, kuid keelevahetus oli juba toimunud.
Mis keeles te kodus omavahel suhtlete?
4TAB-12: Ukraina keeles, lapsed…nemad räägivad tugeva aktsendiga ukraina
keelt, aga nad saavad kõigest aru.

Aga kas lapsed räägivad teiega vene või ukraina keelt?
4TAB-12: Vene, aga mina vastan ukraina keeles. Üksteisega suhtlevad nad eesti
keeles ja teevad koolitöid eesti keeles.
Laste omavaheliseks suhtluskeeleks hakkab seega eesti kooli mõjul kujunema eesti
keel, kuigi vanematega suheldakse ikkagi veel vene keeles.
Samasugust ukrainlaste keelevahetust võis märgata ka teistes piirkondades, näiteks
Valgas, kus 14 323 elanikust on eestlasi 62,6% (8 970). Sealse keelekeskkonna iseärasuseks on Läti piiri kulgemine läbi linna. Valga on piirilinn, kus on ka läti või
läti-vene segarahvusest õpilasi nii ühel kui ka teisel pool piiri (Valga eesti kooli
õpetaja 3VAEÕ-1; Rannut 2002d). Valgas elab mitmest rahvusest inimesi, kes suhtlevad omavahel nii nagu Tabivereski vene keeles. Valga Gümnaasiumi ja põhikooli
statistikaandmed märgivad õpilaste emakeeleks peale eesti ja vene keele üksnes läti
keele. Küsitletud eesti kooli muukeelsete lapsevanemate seas oli nii lätlasi, mustlasi
kui ka ukrainlasi. Ukraina lapsevanemad väärtustasid aga Valgas oma emakeelt
veelgi vähem kui Tabiveres ega kasutanud seda koduses suhtlemises üldse, samuti
ei peetud vajalikuks seda lastele õpetada.
3VAPE-1: Я вышла замуж и приехала сюда к мужу 84-ом году. Мои родители

из Украины. Я кончила на Украине музыкальное училище по скрипке и фортепиано и работаю сейчас в детском садике. По национальности я украинка. По
гражданству эстонка, общаюсь по-русски. [Ma abiellusin ja tulin siia 84-ndal

aastal. Minu vanemad on Ukrainas. Ma lõpetasin Ukrainas muusikakooli viiuli ja
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klaveri erialal ja töötan nüüd lasteaias. Rahvuselt olen ukrainlanna. Kodakondsuselt
olen eestlanna, suhtlen vene keeles.]
Küsimusele, kas ta oma lastega ukraina keelt ka räägib, vastas lapsevanem (3VAPE-1):
Räägin, kui on kedagi, kellega suhelda. Vanem tütar suudab rääkida, aga mitte
puhtalt. Poeg saab aru. See tütar, kes eesti koolis õpib, saab halvasti aru. Minu jaoks
on praegu tähtis, kus mu lapsed õpivad, kus ma praegu elan, eriti millega on seotud
tänane päev ja tulevik, aga ukraina keel minu jaoks enam rolli ei mängi18.
Valga õpetajate (3VAE-2; 3VAE-3) hinnangul on paljud muukeelsed õpilased pärit
endistest volga-saksa baptistide vene keelt kõnelevatest kogukondadest, kus puudub
huvi nii oma emakultuuri, vene kui ka eesti kultuuri vastu (Rannut 2002d). Kui KohtlaJärvel öeldakse, et muukeelsed lapsevanemad panevad oma lapsed eesti kooli siis,
kui nad on kõrgema sotsiaalse päritoluga, siis meie peame ütlema, et väga paljud
meie kooli muukeelsed õpilased on pärit nõndanimetatud venekeelsest getost, see on
siis suur vene baptisti kogudus, kes kunagi end nimetasid sakslasteks, kuid tegelikult ei tunne nad enam ei saksa, vene ega eesti kultuuri, nad elavad ainult oma väga
suletud elu, nendes kodudes ei räägita ega osata eesti keelt, nendes kodudes ei ole
ka raadiot ega televiisorit, rääkimata ajalehtedest. Seega eestikeelne kommunikatsioon ei jõua nendesse kodudesse. Lastel on raamatukogu külastamise võimalus
olemas, kuid vaimne piiratus takistab nende arengut (intervjuu Valga Põhikooli õpetajaga 3VAE-2; Rannut 2002d).
Erinevate maakondade eesti koolide vene lapsevanemate vastustes torkas silma
eesti keele kõrge staatus. Mitmed lapsevanemad, kelle koduseks keeleks oleks õpetajate arvamuse kohaselt pidanud olema vene või mõni muu keel, ei märkinud oma
ankeetandmetesse koduseks keeleks peale eesti ühtegi teist keelt (Rannut 2002d).
Täiendavatele küsimustele vastates tuli välja, et laps on siiski üles kasvanud vene
keelt kõnelevas keskkonnas, kus mõnikord räägitakse kodus ka vigast eesti keelt.
Valgevene-eesti päritolu lapsevanem (3VAE-7), kes räägib enda sõnul kodus ainult
eesti keelt, ütles eesti keeles: minu laps on sünniajast harjunud rohkem eesti keelega ja arvan, et ta on võrdne keele suhtes teiste eesti lastega, tulevikus võib vene keel
kasulik olla, saab suhelda oma sugulastega või teiste vene keelse inimestega. Samuti
väitis ankeetandmete järgi puhas eesti perekond, kes rääkis kodus enda sõnul ainult
eesti keelt, et laps räägib kolmandast eluaastast alates eesti keelt (3VAE-8). Kolmas eesti päritolu lapsevanem, kes rääkis kodus enda sõnul üksnes eesti keelt, ei olnud
võimeline üldse eesti keeles vastama (3VAE-1: С рождения ребёнок владел двумя
языками [Laps on osanud sünnist saadik kahte keelt.]).
Eelpool toodu näitas üsna ilmekalt eesti keele prestiiži ja domineerimist Valgas, kuid
venelaste arvukuse tõttu ei tõrju eesti keel siin veel vene keelt välja.

Kui sageli ja kus te kasutate eesti keelt siin Valgas?
3VAPE-1: Poes, olmetasandil. Aga töötan ma lasteaias vene rühmas. Eesti keelest
saan ma vähe aru, mul on kergem lugeda kui kõnest aru saada. Minu jaoks ei ole

3VAPE-1: Если есть с кем-то, общаюсь. Старшая дочь может говорить, но не чисто.
Сын понимает. Эта дочь, которая здесь учится, плохо понимает. Для меня сейчас важно
где мои дети учатся, где я сейчас живу, именно сегодняшний день и будущее с чем связано.
А украинский язык не играет роли для меня больше.

18
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see nii kerge, ma käisin kursustel, andsin ära kodakondsuseksami, aga ei ole
suhtluskeskkonda, eesti kõnekeel on mul väga nõrk.19

Ainsa emakeelt väärtustava ja kõneleva ukrainlasega puutus autor kokku alles Mõisakülas, kus ukrainlasest õpilane rääkis enda sõnul kodus ukraina keelt nii vanemate
kui ka õega. Siiski ei ole AS Andmevara statistikas tema emakeeleks ukraina keelt
registreeritud, mis võib ühest küljest tähendada ka seda, et tema vanemaid peetakse
vene või eesti keele kõnelejateks. Teisalt viitab see emakeele kohta antavate andmete subjektiivsusele.
Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid?
4MÕE9P-15: Räägin ukraina keeles.
Kas su vanemad eesti keelt ka räägivad?
4MÕE9P-15: Jaa, nad räägivad. Isa räägib päris hästi, aga ema ainult suhtlustasandil.
Kas sul õdesid ja vendi ka on?
4MÕE9P-15: Mul on õde, kaheksateistaastane või nii.
Mis keeles sa temaga räägid?
4MÕE9P-15: Ukraina keeles.
Ka Pärnu lähistel asuvas Sindis moodustavad mitmetest Nõukogude Liidu paikadest
Sindi vabrikusse tööle suunatud inimesed rahvuslikult kirju, kuid keeleliselt ühtse
venekeelse kogukonna. Sealsest 4 179 elanikust on eestlasi 79% (3 300), vene rahvusest elanikud moodustavad 15,7% (656) ja mitte-eestlasi on üldse kokku 879 (21%).
Sindi Gümnaasiumi eesti osakonna lapsevanem 4SIE-1 jutustab oma Eestisse tulekust järgmiselt: Minu vanemad saabusid siia Sindi vabrikut ehitama 70-ndal aastal
Saraatovist. Mina sündisin juba siin. Mehe vanemad saabusid Usbekistanist, rahvuselt on nad tatarlased.20
Sindi Ühisgümnaasiumi õpetaja sõnul oli Sindis kunagi suur 1. detsembri nimeline
vabrik ja töötas seal umbes 1500 inimest ja hästi paljud neist olid venelased. Kui
perestroika aeg tuli, siis hakkasid venelased ära minema. Need, kes jäid, saavad
oma tööga seal hakkama. Praegu mõjutab vabrik seda keelekeskkonda. Seega oli
Nõukogude ajal vene kogukonnal vabrikus, poes ning ka tuttavate ja naabritega ainsaks suhtluskeeleks vene keel, lapsed pandi vene lasteaeda ja kooli, edasi õppima
mindi Pärnu vene kooli ja tarbiti üksnes venekeelset meediat. Vene kogukond elas
täisväärtuslikku elu ega tundnud vajadust integreerumise järele.

Eesti keele oskus ja kasutus suhtlemisel töökaaslaste ja naabritega
Sindi Ühisgümnaasiumi õpetajate hinnangul ja statistika andmete vaatamisel on selge,
et tänapäeval Sindis enam ainult vene keeles toime ei tule. Eesti keelt tuleb kasutada igal pool ja ilma eesti keele oskuseta ei saa tööd ega ka naabritega suhelda. Sindi
Lapsevanem 3VAPE-1: В магазине, в бытовом уровне. А работаю я в русской группе в
садике. Эстонский я мало понимаю, мне легче читать чем я слышу речь. Для меня это не так
легко, я холила на курсы, екзамен на гражданство сдала, но нет среды общения, эстонский разговорный язык у меня очень слабый.
20
4SIE-1: Мои родители приехали сюда в 70-ом году строить Синди фабрику, из Саратова. Я
уже здесь родилось. Родители мужа приехали из Узбекистана, по национальности они
татары.
19
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Gümnaasiumi eesti osakonna lapsevanem (4SIE-1) näiteks märkis: Ну это очень
важно, без эстонского никуда здесь. Если даже на работу устраиваться, всё
равно спрашивают [No see on väga tähtis, ilma eesti keeleta ei pääse kuhugi. Isegi
tööle võttes küsitakse]. Sindi Ühisgümnaasiumi õpetaja sõnul mõjutab teenindussfäär eesti keelekeskkonda, sest põhiliselt ikka kõik on eesti keeles.
Seda kinnitavad ka lapsevanemate küsitlustes saadud andmed. Selliseid lapsevanemaid, kes eesti keelt üldse ei osanud, küsitletute seas praktiliselt ei leidunud (joonis
40). Üks Valga lapsevanem (3VAPE-10) ütles, et ei oska ega kasuta eesti keelt, sest
seda läheb vaja üksnes noortel Eestis asju ajades. Intervjuudest tuli aga välja, et
eesti keelt mitteoskavaid isasid leidus ka mujal (Tartus, Haapsalus) just endiste sõjaväelaste hulgas. Näiteks selgus ühest intervjuust lapse ja lapsevanemaga, et Haapsalust pärit lapse isa, kes oli endine sõjaväelane, ei osanud ega kasutanud eesti keelt
üldse, kuigi sai aru.
Kas Teie mees räägib ka eesti keelt?
Ema (4KARE-10): Ta räägib vene keeles, eesti keelt ei oska.
Laps (4KARE7T-10): Isaga vene keeles, sest isa ei oska eesti keelt. Ta saab aru, aga
ei oska rääkida.

Mitmed intervjueeritud vene perekonnad tulid Eestisse sel ajal, kui vene kogukonnad olid veel üldiselt suuremad ega mõeldud üldse eesti keele õppimisele. Seetõttu leidub ka maa-asulates perekondi, kus lapsed on küll hästi integreerunud ja
naised oskavad eesti keelt, kuid sõjaväelastest isad ei ole hakanud eesti keeles suhtlema, kuigi saavad teatud määral aru. Näiteks jutustab Kareda vallas elav vene päritolu
laps (4KARE7T-10) oma vanemate saabumisest Eestisse järgmist: Eestisse tulid
nad 1974. aastal, kuna perekond oli siin ja isa jäi siia peale sõjaväe teenimist. Emaga
suhtlen eesti keeles ja vahel vene keeles, isaga vene keeles, sest isa ei oska eesti keelt.
Ta saab aru, aga ei oska rääkida. Naabritega räägivad vanemad igas keeles – kui
eestlane oskab vene keelt, siis vene keeles, aga kui ei oska, siis eesti keeles.
Ka intervjuu enne Eesti taasiseseisvumist Siberist Saaremaale elama asunud eesti
kooli vene õpilasega (4KURE9T-23) näitas, et kuigi perekond räägib vabalt eesti keelt
ja laps suvitas igal aastal Saaremaal vanaema juures (S. Vare suuline kommentaar),
ei ole sõjaväelasest isa seda tänini rääkima õppinud. Küsimusele vanemate eesti keele
oskuse kohta ütles tüdruk: Isa ei räägi absoluutselt, ma ei tea, kuidas ta ei ole ära
õppinud, aga ema räägib, ja mu meelest väga hästi. Ema väga head eesti keele
oskust kinnitasid ka naabrid (S.Vare suuline kommentaar). Tuttavate ja naabritega
rääkis tüdruku (4KURE9T-23) isa vene keeles, aga ema eesti keeles: Tuttavad on
nagu mõlemad, nagu eestlased ja venelased. Ja ikkagi on nõnda, et kui nad tunnevad isat ja emat, siis nagu on nii, et räägivad vene keeles, aga kui ainult emat, siis
nagu nad eesti keeles.
On selge, et endisel vene sõjaväelasel on raskem harjuda mõttega iseseisvast Eesti
riigist ja üle minna eesti keelele, seetõttu on ka loomulik, et siin on hoolimata keelekeskkonnast jäänud teatud suhtumisviivitus.
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r äägin
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mitte
mõnikord 6%
25%
iga päev
69%

r äägin
29%

Väikelinnade ja maa-asulate eesti ja vene koolide lapsevanemate eesti keele
oskus ja kasutus
Laste ja vanemate küsitlus näitas, et ligi 70% lapsevanematest kasutasid eesti keelt iga
päev tööl, kodus, poes, tänaval, naabrite ja sõpradega suheldes (joonis 24). Eesti
keelt kasutasid iga päev ka need, kes üldiselt rääkisid seda halvasti. Intervjuud lapsevanematega näitasid, et isegi vähese keeleoskuse puhul julgesid nad eesti keeles
rääkida ja intervjuusid anda (nt intervjuu Kareda valla lapsevanemaga 4KARE-10).
Kas Teie tütar on sündinud Eestis või väljaspool Eestit?
4KARE-10: Eestis, Paides.
Kas Te ise olete sündinud Eestis või hiljem siia elama asunud?
4KARE-10: Olen sündinud Venemaal.
Mis ajendas Teid Eestisse kolima?
4KARE-10: Kõik sugulased olid siin, mina tulen.
Mis keeles Te kodus omavahel räägite?
4KARE-10: Vene keeles ja eesti keeles, räägime rohkem vene keeles, aga eesti keeles
Joonis 24.

vähe.

Kas Teie mees räägib ka eesti keelt?
4KARE-10: Ta räägib vene keeles, eesti keelt ei oska.
Kas Teie sõbrad ja tuttavad on eestlased või venelased?
4KARE-10: Eestlased i venelased, ukrainlased.
Kas tütre õpetajaga räägite eesti või vene keeles?
4KARE-10: Eesti keeles, ei rääkinud vene keeles.
Vabalt eesti keelt valdavaid lapsevanemaid leidus ka uusimmigrantide seas. Näiteks
seitse aastat tagasi Valkast Valgasse ja sealt edasi Raplamaale Kaiu valda elama
asunud lapsevanemat oli võimalik intervjueerida eesti keeles, kusjuures tal oli väga
ladus eesti keele oskus. Tema poeg (4KAE8P-9) jutustab oma vanemate elukohavahetusest ja etnilisest taustast järgmiselt: Ma olen venelane, kui isa järgi võtta.
Ema poolt olen natuke lätlane ka, sest ema on lätlane. Ma sündisin Lätis, see
tähendab Valkas, see jääb Läti poole peale, mu ema elas seal. Mu ema ongi sealt
pärit, isa on Narvast, kuigi tegelikult Venemaalt. Emaga tulime siis (Eestisse), kui
ma olin umbes aastane, sest isa elas Valgas.
Intervjueerija S. Pilliroo selgituste järgi tuli perekond Valgast Kaiusse elama, kuna
isale pakuti seal paremat töökohta. Seetõttu sattus perekond täiesti eestikeelsesse
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keskkonda, kus rahvastikuloenduse andmetel (2001) elas vaid 3 vene ja 11 muust
rahvusest inimest, kes võisid olla vene keele kõnelejad. Ka ema ja lapse jutustused
kajastavad seda keelekeskkonda, mis ilmselt on mõjutanud perekonna eesti keele
oskust ja kasutust – seda näitab Kaiu koolis õppiva lapse ema (4KAIE-9) vastus
küsimusele koduse keelekasutuse kohta.
4KAIE-9: Abikaasaga räägin rohkem vene keeles, see on ju tema emakeel. Lastega
eesti keeles, nad ei tahagi eriti vene keeles suhelda, ikka eesti keeles.

Lapse ja tema ema sõnul ei olegi Kaius kellegagi vene keelt rääkida, sest kõik
ümberkaudsed inimesed on eestlased.
Kas teie tuttavad ja sõbrad on eestlased või on ka mõnest teisest rahvusest?
4KAIE-9: Oma elukohas meil teisest rahvusest sõpru ei ole, sest siin elavad
peamiselt kõik ainult eestlased. Sugulased on teistest rahvustest.

Intervjueerija S. Pilliroo hinnangul oli taas isa see, kes kõige rohkem vene keeles
suhtles ja eesti keelt kõige vaevalisemalt rääkis. Samuti märkis ta, et suur roll on siin
selles, et töö juures on üks venelasest meesterahvas, kellega ta saab päevad läbi
vene keeles rääkida, kuigi ülejäänud töökaaslastega tuleb eesti keeles suhelda. Seda
kinnitas ka laps (4KAIE8P-9), kes ütles, et ema ja vennaga räägivad nad eesti keelt,
isaga ka, kuigi ta räägib seda nii naljakalt. Ta oskab küll eesti keelt, kuid emaga
tahab ikka rohkem vene keeles rääkida. Naabritega suheldi lapse (4KAIE8P-9) sõnul
üksnes eesti keeles, sest kõik naabrid on eestlased, nendega ei saagi muus keeles
rääkida.
Sarnase intervjuu võib näitena tuua ka Raplast, kus venelaste osatähtsus on küll veidi
suurem, kuid 5-aastaselt Eestisse elama tulnud vene lapse jutustus on üsna sarnane
eeltoodud intervjuule.
Millal sa oma vanematega Eestisse tulid?
4RAE6T-17: Ma tulin Eestisse, kui olin 5-aastane. See oli kaheksa aastat tagasi.
Ma vanemad tulid Eestisse, sest mu ema õde elas juba siin. Tema oli rääkinud, et
siin on hoopis parem elu kui Venemaal. Seepeale otsustasid mu vanemad ka siia kolida.

Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid? Kas su vanemad eesti keelt ka räägivad?
4RAE6T-17: Kodune keel on meil ikkagi vene keel. Mõlemad vanemad räägivad ka
eesti keelt, kuigi mitte väga hästi.

Mis keeles nad tuttavate ja naabritega räägivad?
4RAE6T-17: Kuna me elame maakohas, siis siin eriti teistest rahvustest inimesi ei

ole ja seetõttu olime kõik sunnitud eesti keele ära õppima. Tuttavate ja naabritega
tuleb ikka eesti keeles rääkida.

Kas sul õdesid või vendi ka on? Mis keeles sa nendega räägid?
4RAE6T-17: Mul on 5-aastane vend. Ta ei käi veel koolis. Temaga räägin mina

eesti keeles, kuid vanemad vene keeles. Ta ise oskab mõlemat keelt ja vahest räägib
segakeeles.

Seega võib öelda, et mõlemad intervjueeritud lapsed kasutasid kodus õdede-vendadega suheldes ainult või peamiselt eesti keelt ning eesti keeles räägiti ka kõikide
naabrite ja tuttavatega. Vaadeldavas keskkonnas ei teadvusta laps enam, et teda võiksid ümbritseda erinevast rahvusest inimesed, kuna kõik räägivad eesti keelt ja keeleoskuse järgi on teise emakeelega inimesi sageli võimatu eestlastest eristada.
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Tartus ja Pärnus on arvuliselt ja ka protsentuaalselt rohkem venelasi kui maaasulates ja väiksemates linnades, seda peamiselt Nõukogude sõjaväebaaside tõttu.
Tartu vene kooli lapsevanem (3TAV-1) ütles, et tema isa oli sõjaväelane, aga hiljem toodi ta Eestisse üle, sellepärast jäimegi siia. Eestisse tulime paarkümmend
aastat tagasi. Aga enne asusime Idas.21 Siiski on Tartus ka neid, kelle esivanemad
elasid Eestis juba enne II maailmasõda ja seetõttu rääkisid ka eesti keelt. Näiteks
ütles üks Tartu vene kooli lapsevanem (3TAV-2), et ta ise ja ta abikaasa on Tartus
sündinud ning ka tema esivanemad Eestist pärit: Esivanemad rääkisid nii eesti kui
vene keelt, aga peresisene keel on vene keel.
Kuna vene keele kõnelejaid on Tartus vaid 16%, kuuleb tänavatel valdavalt eesti
keelt ning ilma eesti keele oskuseta on ka siin raske toime tulla. Näiteks ütles üks
vene lapsevanem (3TAV-3): Kasutan eesti keelt väga aktiivselt. Mul on vaja seda
tööalaselt maksuametis, inimestega suheldes. Ebapiisav keeleoskus annab tunda,
ma ei oska keelt nii hästi, et vabalt suhelda, seda märgatakse ja see annab tunda.
Seda kinnitasid ka teised vene lapsevanemad.
3TAV-2: Я работаю там, где необходимо говорить на эстонском языке. И
требование при поступлении на работу у нас в Эстоний - полное владение
эстонским языком. Без этого на работу не берут. [Ma töötan seal, kus on vajalik eesti keeles rääkida. Ja meil Eestis tööle võtul nõutakse eesti keele vaba valdamist. Ilma selleta tööle ei võeta.]
Ka Pärnu vene kooli õpilast intervjueerides sai selgeks eesti keele kasutuse loomulikkus ja möödapääsmatus sellises piirkonnas. Küsimusele, mis keelt vene koolis
õppiva lapse vanemad tööl räägivad, vastas tüdruk (3PÄV5T-1): Tööl on neil pea22
Sugulaste ja tuttavatega suhtaegu ainult eestlased ja nad räägivad eesti keeles.
lesid vanemad lapse sõnul vene keeles, aga sõbrad olid neil nii eestlased kui venelased, kellega suheldi vastavalt eesti või vene keeles.23
Kuna vene keele kõnelejaid on Tartus ja Pärnus piisavalt, sõltub suhtlusringkond ja
suhtluskeele valik ka juba konkreetse inimese integratsioonimotivatsioonist ja soovist eestlastega suhelda. Näiteks on endise vene sõjaväelase perekonnas kindlasti
säilinud ka teatud opositsioonilisus ja suhtumisviive, mistõttu kasutatakse eesti keelt
ainult möödapääsmatutel juhtudel, näiteks poes. Sellised inimesed eelistavad ka
eestlastest sõprade ja tuttavatega suhelda ikkagi vene keeles. Näiteks vastas Tartu sõjaväelase tütar (lapsevanem 3TAV-1): Kasutan eesti keelt ainult poes. Mul on eesti
keeles vaja suhelda ainult siis, kui teen sisseoste. Mul on palju sõpru eestlaste
hulgas. Minu pojal on ka palju eestlastest sõpru, nad räägivad vabalt mõlemat
keelt. Viimane lause näitab seda, et ka eestlaste seast valitakse siiski vene keelt kõnelevaid sõpru. Tartu eesti kooli lapsevanema (3TAE-13) sõnul, kes ise üsna vabalt
eesti keelt rääkis, on näiteks poes märgata suhtumise erinevust. Eesti keelt ladusalt
Lapsevanem (3TAV-1): Мой отец был военнослужаищем, ну потом перевели в Эстонию,
поэтому мы здесь остались. B Эстонию мы приехали лет двадцать назад. Отец был военнослужищим. А раньше мы жили в Востоке.
3PÄV5T-1: На работе у них только эстонцы почти и они говорят по-эстонски.
3PÄV5T-1: С родственниками на русском, а там например друзья у нас есть русские и
эстонцы, с русскими на русском, а с эстонцами на эстонском.
21

22
23
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rääkivatesse venelastesse suhtutakse seal positiivsemalt kui nendesse, kes eesti keelt
ei räägi. Seega ei tule inimene, kes on harjunud igal pool vene keelt kasutama,
eeldades, et kõik temaga vene keeles suhtlevad, sellises keskkonnas enam toime.
Kui on tegemist endise vene sõjaväelase perega ehk siis endise võimu esindajaga,
muutub ta opositsiooniliseks. Hoolimata selest, et tal eesti keelt igal sammul vaja
läheb, ei väärtusta ta seda, ja kui küsida, missugused keeled on tema arvates Eestis
tähtsad, vastab ta, et inglise ja vene, võib-olla ka saksa keel (3TAV-1), jättes loetelust välja eesti keele. Kuna antud piirkonnas ei tulene eesti keele madal staatus keelekeskkonna puudumisest, on siin tegemist integratiivse vastandumisega. Selline
suhtumine kandub üle ka lastele, muutes nad halvasti integreeruvateks hoolimata
keskkonna soodustavast mõjust (vt Anja näidet ptk 2.4.3). Vaadeldavas keskkonnas
moodustavad integratiivselt vastanduvad lapsevanemad ja õpilased siiski erandliku
nähtuse ega iseloomusta keelekeskkonda tervikuna.

2.4.3. Suhtumine eesti keelde ja koolivaliku motivatsioon
Koolivalik ja suhtumine eesti keelde enne ja pärast Eesti taasiseseisvumist
Nõukogude perioodil rajati suuremate venekeelsete kogukondade puhul ka vene
õppekeelega kool või osakond, kus siis vene keelt kõnelevad ja Nõukogude Liidu eri
piirkondadest pärit lapsed haridust omandasid. Ent mitmetes valdades ei olnud vene
kooli ega lasteaeda ka Nõukogude ajal (nt Tabiveres). Tänapäeval tähendab vene kooli
puudumine seda, et lapsed pannakse kohe eesti kooli. Nõukogude perioodil aga ei
tulnud vene lapsevanematele mõttessegi oma last eesti kooli panna. Mitmed intervjuud näitasid, et enne Eesti taasiseseisvumist panid vene keelt kõnelevad lapsevanemad oma lapsed ikka vene kooli ja eesti kooli hakati neid viima alles pärast
iseseisvumist. Seetõttu käisid ka näiteks Tabiveres vene lapsed lausa 30 kilomeetri
kaugusel Jõgeval vene koolis. Alles hiljem, pärast Eesti taasiseseisvumist toodi
lapsed kohalikku Tabivere eesti kooli.
4TAB-12: Kõik lapsed käivad eesti koolis, sest meil on siin ainult üks - eesti kool.
Minu lapsed käisid eesti lasteaias. Tütar õppis esimesed kuus aastat vene koolis.
Jõgevale on siit 31 kilomeetrit. Ta pidi väga vara üles tõusma ja tuli hilja tagasi.
Siis ta otsustas eesti kooli kasuks. See oli tema valik. Ta ütles, et see on tema kodumaa ja ta hakkab siin elama. Tal on nüüd Eesti kodakondsus ja Eesti pass. 1990. aastal panid kõik oma lapsed eesti kooli, sest tulevikule peab mõtlema. Oli ka teisi
põhjuseid, näiteks jutt, et vene kool pannakse varsti kinni. Tabiverest ei käi keegi
enam vene koolis. Mu noorem tütar alustas siin esimesest klassist ja see on hea,
sest ta õpib eesti grammatikat esimesest klassist alates. Praegu õpib siin eesti koolis umbes 25 muukeelset õpilast. Mõned on juba lõpetanud. Jõgeval oli kool, see
suleti. Lähimad on Tartus.

Intervjueerija T. Truska kommentaaride järgi lõpetasid ka Järvamaal Kareda vallas
elava vene sõjaväeperekonna kaks vanemat last (nüüd juba täiskasvanud) Paides
vene kooli. Noorem pandi aga kohalikku eesti kooli, sest pärast Eesti taasiseseisvumist hakati eesti keelt väärtustama ja peeti sobivaks lapsi ka eesti kooli panna.
Kus koolis Teie lapsed on käinud?
4KARE-10: Paides ja põhikoolis Peetris (mõtleb Peetri põhikooli Kareda vallas).
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Miks Te otsustasite noorema tütre eesti kooli panna?
4KARE-10: Saab edasi õppida, kuhu tahad ja ülikoolis.

Koolivalik asukoha järgi
Sageli puuduvad väikelinnades ja maa-asulates üldse venekeelne kool ja lasteaed,
mistõttu kõik lapsed pannakse kohe eestikeelsetesse rühmadesse, kus nad omandavad eestlastega suheldes kiiresti eesti keele ja neid ei ole enam võimalik eesti lastest
keeleoskuse põhjal eristada: Viljandis venekeelset lasteaiarühma polegi, lapsed
pannakse kohe eesti lastesõime. Lapsed hakkavad kiiresti eesti keeles rääkima. Eesti
keelt on Angela mingil määral kõnelnud oma koduhoovis eesti lastega mängides, nii
et lasteaias tunneb ta end päris hästi (Viljandi lapsevanema ja lasteaiarühmade
vaatleja G. Paumetsa kirjeldus; Rannut 2003b).
Märjamaa Gümnaasiumis eesti keeles õppival vene lapsel (4MÄE8P-19) näiteks ei
tekkinudki koolivaliku küsimust, sest ainsast eestikeelsest lasteaiast läks ta ainsasse
kohalikku eesti kooli, kuna lähim vene kool oleks olnud 40–50 km kaugusel Kohilas
või Järvakandis. Ka Kaiu (Raplamaa) lapsevanem (4KAE-9) pani oma lapse eesti
kooli just seetõttu, et muud võimalust ei olnudki (eestikeelne intervjuu): Me tulime siia
elama, sellisesse maakohta, kus ei olegi venekeelset kooli. Me arvasime, et parem ongi,
kui ta eesti koolis õpib, kuna elame ju Eestis ja eesti keel peaks selgeks saama.
Esimeses klassis käis ta vene koolis (Valgas). Kui ta teise klassi läks, siis tulime siia
elama. Ka teine laps käib samas koolis, sest siin ei olegi muud võimalust.
Taeblas oli intervjueeritud lapse koolivahetuse põhjus pärast neljandat klassi elukoha vahetus, mistõttu ainus kohalik kool oli eesti kool. Kuigi õpilane oleks võinud
ka Haapsalu vene koolis edasi käia, otsustati, et tal on parem käia kodu lähedal asuvas eesti koolis.

4TAEE7T-18: Lihtsalt me kolisime Taeblasse, enne me elasime Haapsalus, aga siis
me kolisime Taeblasse ja kui ma käisin seal Haapsalu gümnaasiumis vene koolis ja
siis ma jõudsin hilja koju ja ei jõudnud eriti õppida. Siis vanemad mõtlesid, et oleks
parem eesti keeles ja siin on lähedal kool ja teised soovisid ka.

Maakoolidesse võetakse vastu nii eesti keelt oskavaid kui ka mitteoskavaid lapsi.
Sellises keskkonnas omandavad ka hilisemas kooliastmes üle tulnud muukeelsed
õpilased eesti keele kiiresti. Intervjuudest võis näha, et tavaliselt oldi ka juba enne
kooli eestlastest sõpradega suhelnud. Kaiu lapsevanem (4KAE-9) jutustas oma lapse
koolivaliku põhjustest järgmist: Esimeses klassis käis ta vene koolis (Valgas). Kui
ta teise klassi läks, siis tulime siia (Kaiu) elama. Alguses oli jah raske, ta ei osanud
eesti keelt eriti hästi, kuid õnneks olid siin koolis sellised õpetajad, kes meid väga
aitasid, eriti klassijuhataja. Tänu temale poiss eesti keele ruttu selgeks saigi. Kaiu
õpetaja sõnul oskas eelmises intervjuus mainitud poiss kooli tulles eesti keeles rääkida, kuigi kehvalt: Kirjutada ei osanud üldse. Ta oli õppinud esimeses klassis ju
vene koolis. Pärast teist klassi, kui lugemine oli selge ja kirjutamine hakkas juba
minema, läksid ka teised ained paremaks, sest siis sai ta juba kõigest aru. Poisi ema
oli küll alguses mures, et kuidas ta siin ikka hakkama saab ja et ta ei oska isegi
poissi õpetada, kuid eks ma siis õpetasin neid mõlemaid. Hakkama saime, sest ema
räägib eesti keelt juba täiesti puhtalt, poisist ei maksa rääkidagi – ei saa arugi, et
teisest rahvusest laps.
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Vene koolide ja klasside sulgemisest tingitud koolivahetus
Ka Viljandis lähevad õpilased vene koolist eesti kooli üle. Õpilaste vastuvõtt ei
osutu probleemiks, kuna lapsed on maast madalast eesti keeles suhelnud. Olgu siinkohal toodud väljavõte ühest intervjuust Viljandi Vene Gümnaasiumist eesti õppekeelega gümnaasiumi üle tulnud õpilasega, kes praegu õpib 11. klassis:
Millal sina siia eesti kooli tulid?
4VI11T-14: Kaks aastat tagasi.
Kas sul on mõni klassikaaslane, kellega sa vene keeles suhtled?
4VI11T-14: Tegelikult on need klassikaaslased (vene koolist), kellega ma sinna (eesti)
kooli läksin.

Kas sa rääkisid juba enne vabalt eesti keeles?
4VI11T-14: Ma ei tea, kas ma praegu räägin vabalt?
Minu arvates räägid sa täiesti vabalt, isegi aktsenti ei ole.
4VI11T-14: Ma olen ju siin sündinud.
Viljandi vene kooli direktor (vt Tikk 2005) kommenteeris vene õpilaste üleminekut
järgnevalt: "Kolm aastat tagasi meil 10. klassi ei avatud, sest soovijaid võis ühe käe
sõrmedel üles lugeda. Võimekad läksid Jakobsoni gümnaasiumi ja saavad seal edukalt hakkama. Ühel on eesti keel läbinisti "viis". Nõrgemad läksid Vana-Võidu kutsekeskkooli, sest see on lähedal. Venekeelsed kutsekoolid on põhiliselt kas Tallinnas
või Kohtla-Järvel, aga vanematel pole sageli raha oma lapsi nii kaugel koolitada."
Räpina Ühisgümnaasiumis suleti vene õppekeelega klassid mitu aastat tagasi. Esimesel
aastal läks mõni vene õpilane veel lähedal asuvasse Võru Vene Gümnaasiumi, aga
nüüd eelistatakse kohalikku eesti kooli, kus vene õpilastele õpetatakse mõnd ainet ka
vene keeles. Saaremaal Kuressaares õppiv 9. klassi õpilane (4SAE9T-23) läks eesti
kooli viiendast klassist: Meil oli siin nagu vene kool ja et siis ma õppisin seal. Hästi
väike – viis inimest. Ja siis pärast pandi kool kinni ja siis läksin eesti kooli ja nagu
viiekesi läksimegi niimoodi.
Kuna tänapäeval on maa-asulates ja väikelinnades üsna tavaline nähtus, et vene
kool või osakond õpilaste puudusel suletakse, peab osa vene lapsevanemaid venekeelset haridust perspektiivituks ning lapsed pannakse eestikeelsetesse rühmadesse
juba sõimeeas, et neid eesti kooli jaoks paremini ette valmistada. Seda juhtub isegi
siis, kui venekeelne sõimerühm on veel lasteaias olemas. Sindi eesti kooli lapsevanem (4SIE-1) jutustas, et tema laps, kes praegu õpib esimeses klassis, hakkas kaheaastaselt eesti lasteaiarühmas käima, sest Sindi gümnaasiumis ei ole vene osakonnas
esimest klassi. Noorem laps on praegu kolmeaastane ja käib samuti eesti rühmas,
sest teda tahetakse ka eesti kooli panna.24
Sindi Ühisgümnaasiumi õpetaja selgitas olukorda järgmiselt: Sindi Gümnaasium oli
kunagi suur gümnaasium, nüüd on see väike gümnaasium, kus on 500 õpilast. See
äravool on ikkagi suur. Väikeses linnas ei taha mitte keegi elada ja ei taha mitte
Она ходила в садик с двух лет в эстонскую группу всё время и в Синди первого
класса нет русского. Младшему сейчас три года, он тоже в эстонскую группу ходит. Я
хочу его в будущем отдать в эстонскую школу тоже, чтобы раньше начал изучать
эстонский язык.

24

4SIE-1:
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keegi õppida. Kõik lapsed kipuvad ikka ära suurde linna. Pärnu linn on nii lähedal
ja pakub nii palju võimalusi, kõik kipuvad sinna minema. Vene osakonnas õpib siis
umbes 70 last ja eesti osakonnas üle 400 lapse. See aasta pole vene osakonnas esimeses klassis ühtegi õpilast meil. Järgmine aasta pole esimesse klassi jällegi ühtegi õpilast oodata. Need, kes tulevad, lähevad kohe eesti osakonda õppima. Nemad
ei taha enam üldse vene koolist mitte midagi teada. Sel aastal on laste vähesuse
tõttu vene osakonnas liitklassid ja ükski lapsevanem ei taha, et ta laps õpib liitklassis. Liitklassis on pooled neljandast ja pooled viiendast klassist. Sa võid pool
tundi sõita ja sul on suur hea kool Pärnus. Kui me saame nüüd need 70 venelast nii
kaugele, et nad saaksid minna edasi gümnaasiumiastmesse, mis on eesti keeles.
Muidu lähevad nad Pärnusse ja kõik nende vennad ja õed ka tagantjärele, kuni nad
kolivadki sinna.
Keskkondades, kus on võimalik valida vene ja eesti kooli vahel, on lapsevanemate eesti
kooli valiku motivatsioon üsna tugevalt instrumentaalne ja seotud laste tulevikuga:
−

−

−
−
−

потому что обучение в дальнейшем на эстонском да и на работе нужно знание эстонского [sest edasine õppimine on eesti keeles ja ka tööl peab eesti keelt

oskama]

Я надеюсь что закончив эстонскую школу, ей будет легче дальше в жизни и в
дальнейшей учёбе. [Ma loodan, et eesti kooli lõpetamise järel on tal elus edasi ja

edasistes õpingutes kergem.]

Она родилась в Эстонии и должна владеть языком этой родины.

Eestis ja peab selle kodumaa keelt oskama.]

[Ta sündis

Хотелось бы чтоб мой ребёнок в будущем был полноправным гражданином
Эстонии. [Tahaksin, et mu laps oleks tulevikus täieõiguslik Eesti kodanik.]
чтоб учиться дальше и иметь хорошую профессию в будущем [et edasi õppida

ja tulevikus head ametit omada]
Ka Valgas tõid lapsevanemad eesti õppekeelega kooli valiku motivatsioonina esile
just edasiõppimise ja töökoha saamise võimalused ning lapse tuleviku kindlustamise:
−
3VAPE-8: Вот так я думаю, учиться надо здесь только на эстонском, это

для неё будет плюс и будет легче. В какой стране живёшь, обязательно надо
изучить язык. [Mõtlen niimoodi, et õppida tuleb siin ainult eesti keeles, see on

−
−

temale plussiks ja on kergem. Mis maal oled, tuleb kindlasti keel ära õppida.]
думала о будующем, которое связано с Эстонией [mõtlesin tuleviku peale, mis
Eestiga seotud]

Мне очень трудно без хорошего знания эстонского языка, я хочу уберечь от
этого своего ребёнка. [Mul on ilma hea eesti keele oskuseta väga raske, ma tahan

oma last selle eest hoida.]

[et lapsel oleks tulevikku üles ehitada kergem]
Osa põhjendusi oli seotud Eestimaa kui lapse kodumaa teadvustamise ja väärtustamisega:
−
нужно знать язык той страны, где живёшь [peab oskama selle maa keelt, kus elad]
−
Живя в Эстонии очень важно знать эстонский язык. [Eestis elades on väga
tähtis eesti keelt osata.]
−
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чтоб легче было устроить ребёнку будущее

−

−
−

−

Так как наш ребёнок родился в Эстонии, значит он должен в совершенстве
знать эстонский язык. [Kuna meie laps sündis Eestis, peab ta järelikult eesti keelt

täiuslikult oskama.]

В какой республике живёшь, тот язык должен знать.

selle keelt pead oskama.]

[Mis vabariigis elad,

Так как мы живём в Эстонии, то надо знать язык того народа, с которым
мы общаемся. [Kuna elame Eestis, on tarvis osata selle rahva keelt, kellega

suhtleme.]

для изучения языка и культуры Эстонии [eesti keele ja kultuuri õppimiseks]

Samuti toodi põhjenduseks ka see, et lastel on eestikeelses keskkonnas suheldes
kergem keelt ära õppida. Lapsevanemad leidsid, et Eestis elades on loomulik, et inimene oskab eesti keelt ja keelt on võimalik hästi omandada ainult vastavas keelekeskkonnas pidevalt emakeelekõnelejatega suheldes.

Eelarvamused ja opositsioonilisus eesti kooli üleminekul
Tartus ja Pärnus ei ole vaja karta vene koolide sulgemist, kuna vene õpilasi tuleb
sinna ka ümberkaudsetest maa-asulatest ja õpilasi on piisavalt. Mõnes koolis ulatub
maalt linna õppima tulnute arv koguni 40%-ni õpilastest. Tartus tegutseb praegu neli ja
Pärnus kaks vene õppekeelega kooli, viimastest üks on gümnaasium ja teine põhikool. Pärnu Vene Gümnaasiumi õpilaste edukust vaadeldes on märgata, et kõrgkooli edasi õppima minejate arv on seal teiste gümnaasiumidega võrreldes kõige
madalam (vaid 41% lõpetanutest jätkab õpinguid). Vene kooli valiku põhjused ei
erine siin teiste keelekeskkondade omadest. Üldjuhul ollakse harjunud sellega, et
vene laps õpib vene koolis ega mõelda eesti kooli ettevalmistusele, pärast aga on juba
hilja, sest Tartus ilma ettevalmistuseta vene lapsi eesti kooli vastu ei võeta. Tartu
vene kooli lapsevanem (3TAV-2) ütleb, et tema ise ja ta abikaasa õppisid Puškininimelises keskkoolis, samuti ta ema. Seetõttu pani ka tema oma lapsed sinna. Ka
Pärnu vene kooli õpilane (3PÄ5T-1) kinnitab, et tal käisid ema ja kõik sugulased
samas koolis.25
Need vene kooli lapsevanemad, kes igapäevases elus rohkem eestlastega suhtlevad
ja eesti keelt väärtustavad, leiavad, et keele omandamiseks on vaja keelekeskkonda
– suhtlust emakeelekõnelejatega26, kuid mitmel põhjusel ei pannud nad oma lapsi
eesti kooli, millest üks oli kindlasti ka laste vanus (lapsed läksid kooli veel enne
Eesti taasiseseisvumist). Tartu vene kooli lapsevanem (3TAV-2) leidis, et kui ta oleks
pannud oma lapse eesti lasteaeda ja laps oleks saanud seal ettevalmistuse, siis ta
oleks loomulikult läinud ka eesti kooli.27 Intervjuu Tartu eesti kooli direktoriga kinnitab, et ilma eesti keele oskuseta laps eesti kooli minna ei saa: Tartus, kus on neli
vene gümnaasiumit, moodustavad iga eesti kooli lõviosa ikkagi eesti õpilased. Me
eeldame algklassi tulekul, et laps peab olema vähemalt eesti lasteaias käinud. Kui
laps üldse midagi ei oska, siis selle arvel kannatab kogu klass. Teiste areng sellega
3PÄ5T-1: У меня мама и все родные ходили в эту школу - мама, папа, дедушка и бабушка.
3TAV-2: Всё-таки важно поместить ребёнка в эту среду.
27
3TAV-2: Если бы я отдала своего ребёнка в эстонский детский садик и он получил бы
подготовку, то он конечно бы пошёл в эстонскую школу.
25
26
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pidurdub ning see on õigustatud ilmselt ainult piirkondades, kus üldse vene koole ei
ole. Küsimusele, kas vene perekondades tuntakse huvi eesti kooli astumise vastu,
vastas dirketor: Huvi on, aga ma ei ütleks, et see on massiline. Küsimas ikka
käiakse ja on nii neid, keda me saame vastu võtta, kui ka neid, keda me ei saa vastu
võtta. Me soovitame kindlasti vene lastele ka eelkooli ehk 0-klassi kord nädalas, kus
lihtsalt harjutatakse koolielu. See on küll mõeldud eelkõige lastele, kes lasteaias ei
käi, kuid me ei sea piiranguid ning sinna võivad minna ka muukeelsed lapsed.
Siiski ei mõtle kõik vene kooli lapsevanemad võimalusele oma last eesti kooli
panna, sest on ka neid, kes on põhimõtteliselt selle vastu.
Kas Teie arvates on õige, et eestlased ja venelased õpivad eraldi. Kas Teie arvates
peaks seda
traditsiooni säilitama?
3TAV-1: Mulle tundub, et on tarvis säilitada, see tähendab, et vene laps peab vene
koolis õppima, see on jah tõenäoliselt parem. Et oleks süvendatud keelteõpe, et ei
ununeks kultuur, juured.

Kas Te olete kunagi mõelnud sellele, et panna oma lapsi eesti kooli?
3TAV-1: Ei, ma ei mõelnud sellele, sest see on talle raske. Näiteks ma arvan, et
eesti keeles on matemaatikat raskem õppida.

Kui lapsevanem on ise eesti keele suhtes opositsiooniliselt meelestatud ja suhtleb
ainult nende eestlastega, kes temaga vene keelt räägivad, ei väärtusta ta ka keelekeskkonda eesti keele omandamisel. Tema meelest piisab õpikutest ja õpetajatest, et
keelt selgeks saada:
Mida te peate lapse jaoks oluliseks teise keele edukal omandamisel?
Tartu vene kooli lapsevanem 3TAV-1: Tingimusi (…), õpikuid ja häid õpetajaid.
Intervjuudest võib järeldada, et eesti keele õppe motivatsioon on osadel vene kooli
lapsevanematel ka sellises keskkonnas ainult instrumentaalne ja laste eesti keele
oskuse ega integratsiooni pärast eriti ei muretseta. Selles osas sarnanevad Tartu ja
Pärnu kui suuremad linnad Tallinnaga. Kui maa-asulates võetakse eesti kooli vastu
kõik valla lapsed keeleoskusest sõltumata, siis suuremas linnas leidub alati mõni
vene kool, mistõttu saab eesti kool teha valikut, jättes vene õpilased segregatsiooni.
Segregatiivne keskkond, nagu eelnevaid keelekeskkondi uurides nägime, toodab
eelarvamusi, integratiivset vastandumist ja opositsioonilisust, mis võib ilmneda ka
väiksemate venekeelsete kogukondade puhul. Eelarvamused tulid esile ka vene
lapsevanemate intervjuudes, kus leiti, et eestlased ei salli venelasi ja võivad hakata
narrima. Üks lapsevanem (3TAV-2) ütles, et kui vene õpilane satub eesti kooli, on
tema jaoks oluline klassijuhataja: Minu tuttavate juttude järgi ei tule probleeme, kui
klassijuhataja võtab õpilast niiöelda hästi vastu. Aga kui klassijuhataja nii ei suhtu,
mitte et halvasti, aga ettevaatusega, tuleb lihtsalt probleeme. Lihtsalt teiste õpilaste
käitumine ja suhtumine on siis sellised… Lapseeas käis mu laps eesti lastesõimes ja
me pidime sealt lapse ära võtma, sest eesti kasvatajatele ei meeldinud tema
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käitumine. Ta oli väga aktiivne ja rääkis valjusti ja kõik see kasvatajatele ei meeldinud.28
Selline afektiivne filter blokeerib vene õpilase võime eesti koolis integreeruda.
Kuigi minu intervjuud sellist juhtumit esile ei toonud, leidsin sarnase näite Tartu
eesti kooli vene õpilasi uurinud Triin Vihalemma artiklist. Vihalemma (1998: 370–
371) näide muukeelse õpilase Anja stigmatiseerimisest annab üsna ülevaatliku pildi
vene õpilase integratiivsest vastandumisest. Õpilane on suhteliselt hilises eas ja
vanemate sunnil üle tulnud eesti kooli, varem ta eestlastega suhelnud ei ole ja tal on
nende suhtes eelarvamused. Seetõttu hakkab ta end vastandama eestlastele, tuues
põhjusena esile eestlaste halva suhtumise temasse: Meil õues ei sallita venelasi…
kohe 4. klassi tulles sain aru, et ma ei meeldi mõningatele. Seda ei näidatud välja,
aga ma tundsin, et mõned õpilased naeraksid, kui ma vea teeksin. Sandra ei salli
mind ja üritab tõugata, tavaliselt ma vastan midagi roppu (Vihalemm 1999). Õpetaja suhtub tüdrukusse leebelt ja tegelikult pole ka Anjal endal ette tuua ühtki
juhtumit, kus teda oleks narritud, ta ainult arvab, et teda hakataks narrima. Vanas
koolis eks püüa koduülesannet tegemata jätta, aga siin on ükskõik… tahad – tee,
tahad – ei tee. Ma mõnikord kasutan seda ära. Mul oli 12 viga ja "neli", aga temal
(eestlasest klassikaaslasel) 8 viga ja "kolm". Kui teen vea, siis õpetaja parandab
leebelt. Vihalemma hinnangul tunnis kätt tõsta Anja ei viitsi. Ta leiab, et tal kulub
vastamiseks rohkem aega kui eestlastel (Vihalemm 1998: 371). Temaga samas
klassis õpib veel seitse vene last, kes tulevad eestikeelses keskkonnas hästi toime ja
kellel on klassikaaslastega sõbralikud suhted, mida kinnitab ka Anja ise intervjuus
oma venelasest klassikaaslasest jutustades: Leenat ei puudutata, sest ta on selline
rahulik. Temaga ei saa tülitseda. Pärast seda, kui Anja parim sõbranna läks samuti
eesti kooli, katkestas Anja temaga suhted, sest sõbrannal tekkisid eestlastest sõbrad:
Tema läks ka eesti kooli ja see muutis teda, ta on rohkem eestlaste sarnaseks
muutunud. Ta on hakanud eestlastega väljas käima (Vihalemm 1998: 371). See
näitab Anja negatiivset suhtumist eestlastesse ja integratiivse motivatsiooni puudumist ehk täpsemalt öeldes integratiivset vastandumist (vt ka Rannut 2003d). Selliseid õpilasi leidub kindlasti veel piirkondades, kus vene kogukond on muutunud
opositsiooniliseks (nt Haapsalu) ja negatiivsed hoiakud on täiskasvanutelt üle kantud lastele.
Näiteks Haapsalus ebaõnnestus katse integreerida vene õpilasi ja muuta kooli keskkond eestikeelseks, sest segregatiivses keskkonnas elama harjunud õpilased muutusid (ilmselt ka õpetajate tegevuse mõjul) opositsiooniliseks. Selle tulemusena eraldati uuesti eestlased venelastest ja muudeti vene gümnaasium tagasi venekeelseks,
mis kajastub ka lõpetajate eesti keele oskuses. Haapsalu Üldgümnaasiumi endine
Tartu vene kooli lapsevanem 3TAV-2: Если русский ребёнок попадает в эстонскую школу, для
него очень важно классный руководитель. По рассказам моих знакомых, если классный
руководитель этого ребёнка как-то примет хорошо, то проблем не будет. А если классный
руководитель относится не то, что плохо, а осторожно к ребёнку, тогда будут проблемы
просто. Просто поведение и отношение других учеников будут вот так…В детстве мой
ребёнок ходил в эстонские ясли и ребёнка вынуждены были собрать, потому что
воспитателям эстонским не нравилось его поведение. Он был очень активный и вот он
громко говорит и всё это воспитателям не нравилось.
28
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õpilane, praegune Tallinna Ülikooli üliõpilane kirjutab oma kogemustest järgmiselt:
Mina õppisin Haapsalu vene gümnaasiumis. Minu klass oli viimane, kes õppis vana
süsteemi järgi. See oli 2000. a. 10. klassist alates uus õppesüsteem hakkas toimima.
See tähendab, et 10. klassist alates tulevad meie kooli õpilased eesti koolidest, kellel
on tahtmist vene keelt õppida. Meie kooli õpilased aga saaks õppida aineid vastavalt eesti keeles. Veel oli üks probleem, HVG-s oli liiga vähe õpilaseid. Selle programmiga püüti lähendada õpilasi just gümnaasiumiklassides. Vene õpilased pidid
10. klassi sattumiseks kirjutama keerukaid teste, samadesse klassidesse võeti aga
suures enamuses neid eesti koolide õpilasi, kellel ei õnnestunud oma (eesti) kooli
gümnaasiumis õpinguid jätta (mõtleb jätkata). Osutus aga, et ainult vähemus neist
oskab vene keelt ja suudab selles õppida või vähemalt aru saada. Lõppude lõpuks
jagunes iga klass kaheks: üks on eestlaste lager, teine venelaste. Esimesed jäid
vanamoodi teadmisi eesti keeles saama, venelastele aga hakati ka eesti keeles tunde
andma. Nüüd kerkis esile uus probleem: vene emakeelega lapsed ei saa eesti keeles
õpetatavaid aineid sisust aru, vaid õpivad ainult keelt. Kõik üritused toimuvad ainult
eesti keeles, mis on väga solvav… Minu vend ja õde sattusid selle situatsiooni. Juba
varsti nad peavad riigieksamid tegema. Selgus, et nad teavad hästi ainult keelt,
mitte bioloogiat, füüsikat jne. Sellel aastal koolis oli suur lastevanemate koosolek,
ainult sellel koosolekul hariduse ministeeriumi ametnik ütles, et on tehtud viga. Õde
ja vend ütlesid, et praegu olulised ained uuesti vene keeles (väljavõte autori juhendatud
kultuuridevahelise suhtluspädevuse aineprogrammi raames tehtud iseseisvast tööst).
Tavaliselt on eesti kooli üleminekuga kaasnev opositsioonilisus seotud siiski uues
keskkonnas kohanemise stressiga (kultuurišokiga), mis läheb üle, kui saadakse aru,
et eestlased ei suhtugi venelastesse halvasti ning lapsed saavad koolis päris hästi
hakkama. Kohaliku koolijuhi Oskar Tuviku (vt Tikk 2005) sõnul läks kümmekonnast möödunud aastal eesti gümnaasiumi lõpetanud vene õpilasest kolm edasi kõrgkooli. See näitab, et need, kes soovivad integreeruda, tulevad sellega ka edukalt toime. Enamasti kujunevad eesti kooli läinud vene õpilastel eestlastega üsna kiiresti
tugevad sõprussidemed ja eelarvamustest saadakse üle.
Räägi mulle sellest ajast, kui sa siia kooli tulid?
4TO9T-21: Ma pole eesti lasteaias käinud ja kui ma siia kooli tulin, ei osanud ma
sõnakestki eesti keelt. Neli esimest aastat tundusid mulle kõige raskemad, kuigi mu
tunnistusel olid ainult neljad-viied. Kõige suurem hirm oli see, et ma ei leia sõpru
ja mind hakatakse edaspidi narrima venelaseks.

Kas sul on praegu koolis palju sõpru?
4TO9T-21: Sõpru on mul palju.
Kas sul on eestlaste seas ka häid sõpru?
4TO9T-21: Kõik eesti sõbrad on toredad.
Nii oli ka Saaremaal olude sunnil eesti kooli üle läinud vene õpilane tagantjärele
üsna rahul ega leidnud, et varasematel eelarvamustel ja kartustel oleks olnud alust
(4KURE9T-23: Nagu sõbralikud on kõik tegelikult. Ei ole niimoodi, et kõik räägivad "oh venelane", umbes nii onju).
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2.4.4. Õpilaste keelekasutust ja integratsiooni mõjutavad tegurid
Vaadeldavas keskkonnas domineerib nii koolivaliku kui ka eesti keele kasutuse
motivatsioonina vajadus ümbritsevate inimestega suhelda – integratiivne motivatsioon. Suhtluskeskkonnast annab ülevaate AS Andmevara koolide statistika õppekeele ja emakeele lõikes (tabel 19), mis näitab, et mõnedes koolides intervjueeritud
vene lapsed ei ole seal kirjas vene või mõne muu emakeele all ja ka nende enda
intervjuudest võis järeldada, et nad on seal ainsad mitte-eestlased, kelle koduseks
keeleks hakkab tasapisi kujunema eesti keel.
Tabelist 19 on näha, et kõige arvukamalt leidub vene õpilasi Sindi Ühisgümnaasiumis, kus on nii vene kui ka eesti osakond, ning Valga eesti õppekeelega koolidest Valga Põhikoolis, kus intervjuude läbiviimise ajal (2001./2002. õppeaastal)
olid veel olemas vene õpilaste jaoks eraldi ettevalmistusklassid.
Tabel 19.

Uuritavate eesti õppekeelega maakonnakoolide keelekeskkond

Uuritavad koolid Eesti
Vene
Ukraina, Kokku Vene õpilaste osaõpilased õpilased läti vm
tähtsus
emakeelega õpilased
TARTUMAA Tartu Raatuse
Gümnaasium
936
7
0
943
0,7%
Rõngu Keskkool
281
2
0
283
0,7%
PÄRNUMAA Sindi Gümnaasium (eesti ja
vene osakond)
415
48
1
464 10,3%
JÄRVAMAA Kareda Peetri
Põhikool
88
0
0
88
0%
LÄÄNEMAA Taebla
372
4
0
376
1,1%
Gümnaasium
LÄÄNEKadrina
VIRUMAA
Keskkool
900
19
0
919
2,1%
Rakvere
Gümnaasium
1 029
2
0
1 031
0,2%
JÕGEVAMAA Tabivere
Gümnaasium
223
13
5
236
5,5%
RAPLAMAA Kaiu Põhikool
209
0
0
209
0,0%
Rapla Vesiroosi
Gümnaasium
653
12
2
665
1,8%
Märjamaa
Gümnaasium
833
1
0
834
0,1%
Kaiu Põhikool
209
0
0
209
0,0%
Saaremaa Ühisgümnaasium
846
5
0
851
0,6%
VALGAMAA Valga
902
45
1
947
4,8%
Gümnaasium
Valga Põhikool
429
52
7
481 10,8%
Maakond
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Eesti kooli minnes on teise emakeelega õpilastel tavaliselt eesti lasteaiast või ümbruskonnast pärit sõbrad ees, kellega suheldes on nad juba mingil määral eesti keele
omandanud.
4TAE10T-12: Ma läksin Tabivere Keskkoolis sinna klassi, kus ma olin nende poiste

ja tüdrukutega juba tuttav, sest ma käisin nendega ühes lasteaias. Siis see võib-olla
kuidagi aitas mind, et nemad juba toetasid mind, aga siis ei olnud sellist probleemi,
et ah venelane.

Kas sa hakkasid kohe klassikaaslaste ja õpetajaga eesti keeles rääkima?
4TAE10T-12: Jaa, kohe! Ma teadsin seda eesti keelt. Võib-olla olid grammatika
vead, nad parandasid mind, aga ma hakkasin ikka kohe eesti keelt rääkima.
Eesti kooli vene õpilaste keelekasutus

Õpilaste keelekasutuse uurimine näitas, et eesti koolides küsitletud vene keelt
kõnelevad õpilased kasutasid naabrite, klassikaaslaste ja sõpradega suheldes peamiselt eesti keelt ja suhtlesid rohkem eestlastega. Selliseid õpilasi, kes oleksid koolis
või väljaspool kooli ainult vene keelt kasutanud, eesti koolis ei leidunudki (vt joonis 25).
a inult eesti kee le s
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34
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20%

40%

14

60%
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Eesti kooli vene õpilaste keelekasutus koolis ja väljaspool kooli sõpradega

Piirkondades, kus vene osakonna sulgemise tõttu vene lapsed eesti kooli üle läksid,
on muidugi rohkem vene lapsi samas klassis ja koolis, kuid ka siin suheldakse nii
koolis kui ka väljaspool kooli ikkagi eesti keeles ja vene keelt mainitakse harva.
Mis keeles sa oma klassikaaslastega suhtled?
4KURE9T-23: Eesti keeles.
On sul siin koolis palju sõpru?
4KURE9T-23: Nojah, suhteliselt küll.
Mis keeles sa oma sõpradega suhtled?
4KURE9T-23: Ikkagi eesti keeles.
Kas sul on eestlaste seas ka häid sõpru?
4KURE9T-23: Jaa, mul on. Käisin ühe tüdrukuga trennis ja siis me olime väga
head sõbrannad kohe, et kogu aeg koos absoluutselt. Ja see tüdruk on väga lahke ja
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ma ei tea, täiesti nagu, et ei ole vahet - kas on eestlane või venelane, kõik on ühesugused ju tegelikult.

Kas sul on vene laste seas ka sõpru?
4KURE9T-23: Venelaste seas on ka üks tüdruk.
Mis keelt sa temaga räägid?
4KURE9T-23: Räägin mõlemat keelt.
Ka Rõngu (Tartumaa) eesti koolis õppiv vene laps (4RÕ8T-22) ütles, et eestlastega
puutub ta kõige rohkem kokku ja parimad sõbrad on ikka eestlaste seast, kuigi tal
oli väljaspool kooli ka venelastest sõpru, kellega vene keeles rääkida.
Kuna lapsed olid harjunud rohkem eesti kultuurikeskkonnaga, tunti end eestikeelses
keskkonnas hästi. Seetõttu olid mõnikord ka suhted eestlastega paremad kui venelastega. Näiteks ütles Kadrina (Lääne-Virumaa) eesti kooli vene õpilane (4KADE7P-11),
et ta räägib kõikide sõpradega eesti keeles ja tal ei olegi eriti venekeelseid sõpru.
Kui õpilasel paluti iseloomustada eestlasi ja venelasi, leidis ta, et eestlased on normaalsed (…) paremad kui venelased. Kui intervjueerija soovis teada, mille poolest
nad venelastest siis erinevad, ütles tüdruk: Venelased on liiga vägivaldsed ja ropendavad.
Intervjuud näitasid, et eesti koolides õppivatel vene lastel on sellises väikese venelaste osatähtsusega (alla 5%) keskkonnas enamasti ainult eestlastest sõbrad, sest
vene keelt kõnelevaid õpilasi on ümbruskonnas vähe või sageli ei olegi.
4KAIE8P-9: Kõikide tuttavate ja sõpradega räägin eesti keeles koolis, sest siin
polegi venelasi. Mul on oma klassis kaks sõpra - Harri ja Tauno. Nad on mõlemad
lahedad kutid, ma ei teagi, kumb on parem sõber, mõlemad on lahedad. Nad on
eestlased, mul ei ole teistest rahvustest sõpru.

Eesti keele areng ja mõju vene keelele
Kuna maakoolidesse võetakse vastu kõik omakandi lapsed, olgu nad siis eestlased
või venelased, ei mängi koolieelne ettevalmistus nii suurt rolli. Lasteaia kasvatajate
hinnangul omandavad vene lapsed eesti keele kiiresti ja neid ei ole enam võimalik
eesti lastest keeleoskuse põhjal eristada juba enne kooli (Viljandi lasteaiarühma
vaatleja G. Paumetsa kirjeldus; Rannut 2003b). Toila lasteaiarühma vaatlejad R. Kartsev ja O. Tjuška ütlesid, et kui nad poleks teadnud, et nii mõnelgi lapsel on kodune
keel vene keel, oleksid nad pidanud neid eesti lasteks (Rannut 2003b). Ka õpetajad
leiavad, et vene koolist eesti kooli tulnud lapsed omandavad kiiresti sellisel tasemel
keeleoskuse, et ei saa arugi, et teisest rahvusest laps (intervjuu Kaiu õpetajaga), ning
kohati on vene lapse sõnavara palju põnevam ja korrektsem kui eesti lastel (intervjuu Järvamaa Peetri kooli õpetajaga). Õpetajate hinnangul mõjutab laste keeleoskust suhtlemine eestlastega: Kuna ta oli hästi seltsiv, siis see on kindlasti tema suhtluskeelt palju arendanud (intervjuu Järvamaa Peetri kooli õpetajaga).
Õpilaste eesti keel kujuneb ümbritseva sotsiolingvistilise keskkonna mõjul, mistõttu
on Saaremaa vene õpilase (4KU9T-23) keeles murraku jooni, nt kasutab ta sageli
väljendit ´mo meelest´, kus teised ütlevad ´minu arust´ või ´minu arvates´. Eestikeelne keskkond mõjutab mõne õpilase vene keelt sel määral, et Tallinna venelane
kuuleb juba aktsenti ja märkab eesti keele interferentsi tema kõnes (nt 4KAIE8P-9).
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4KAIE8P-9: Sugulasi on mul palju, aga nad elavad Venemaal või siis Lätis, eriti

palju ma nendega ei kohtu, ainult onuga, ta on isa vend, kes elab Tallinnas. Onupoeg Igor on ka minu sõber, ta on venelane, sest ka minu tädi on venelane. Tema
on ka lahe koos olla, kuigi jah, temaga on natuke teistmoodi. Temaga räägin vene
keeles, vahest ta naerab, et ma räägin vene keelt juba halvasti, teistmoodi. Ta on
linnakutt, tal on omad sõbrad, mingid kambad on kah kahtlased kuidagi. Me saame
üpris vähe kokku, tema sõpradega ma kokku saada ei tahagi.

Eesti keele mõju vene keelele märkas umbes kolmandik küsitletud lapsevanematest
piirkondades, kus venekeelne kogukond oli suurem (nt Valgas). Maa-asulates ei
pööratud sellistele asjadele tähelepanu. Valga lapsevanemad, kes leidsid, et eesti
koolis õppimine mõjutab nende laste emakeelt ja kultuuri, tõid järgmisi põhjendusi:
−
не знает русскую культуру [ei tunne vene kultuuri]
−
хуже знает русскую грамматику [oskab vene grammatikat halvemini]
−
ребёнок почти не говорит на русском [laps praktiliselt vene keelt ei räägi]
−

−

ребёнок больше интересуется эстонским телевидением, культурой и порусски имеет акцент, общение на русском только с родителями [last huvitab

rohkem eesti televisioon, kultuur ja vene keeles on tal aktsent, venekeelne
suhtlemine on ainult vanematega]

читать ребёнок предпочитает на эстонском языке, пишет по-русски хуже
чем по-эстонски [lugeda eelistab laps eesti keeles, kirjutab vene keeles halvemini

kui eesti keeles]
Ühe lapsevanema sõnul rääkis tema laps vene keelt lausa valesti, sõnajärg ei olnud
õige ning rõhud ja sõnalõpud olid valed. Mainitud lapsevanemate intervjuudest tuli
siiski esile, et nimetatud laste kodune keel oli vene keel, nii lapsed kui ka vanemad
vaatasid vene televisiooni ning lapsed suhtlesid vene rahvusest eakaaslastega vene
keeles. Samuti väärtustasid kõik lapsed enda jaoks vene keelt. Ainus erinevus teistest lapsevanematest oli nende nõrk eesti keele oskus. Samuti tundus mõnikord, et
siin oli tegemist ka õpetajate poolt juba varem mainitud madala sotsiaalse taustaga.
Lapsevanemate hinnangust, kes ei leidnud, et eesti koolis õppimine mõjutaks nende
laste emakeelt ja kultuuri, võib välja lugeda, et nende lapsed on kujunenud kakskeelseteks ja kakskultuurilisteks inimesteks, kes väärtustavad mõlemat keelt ja kultuuri.
Intervjuudest võis järeldada, et osaliselt oli laste vene keele areng seotud ka vene
keele õpetuse tasemega koolis. Näiteks lapsevanemad, kes olid rahul oma lapse emakeele arenguga, rääkisid, et alguses oli raskusi vene keeles kirjutamisega, aga pärast
vene keele õpetuse algamist hakkas laps kirjutama õigekirjanormidele vastavalt.
Samuti toonitati, et laps õppis iseseisvalt vene keeles lugema.
VAPE-1: У неё немножко сложнее было письмо, ошибками писала, хотя она
сейчас уже довольно грамотно пишет. Научилась читать сама. Я не чувствую акцента, иногда она спрашивает значение некоторых слов, тогда обясняешь. [Tema jaoks oli (õige-)kiri natuke keerulisem, kirjutas vigadega, kuigi prae-

gu kirjutab juba küllalt korralikult. Lugema õppis ise. Ma ei kuule aktsenti, mõnikord küsib ta mõnede sõnade tähendust, siis selgitad.]
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Vene õpilaste keelekasutus piirkondades, kus venelasi on üle 15%

Vene keelt kasutasid koolis vene õpilastega suheldes vaid need, kes olid vene koolist eesti kooli üle tulnud või õppisid vene või segakoolides (nt Sindi Ühisgümnaasiumis), kus oli võimalik vahetunnis suhelda ka vene osakonnas õppivate lastega.
Valga eesti kooli õpetajate sõnul on Valga Eesti Gümnaasiumis muukeelsed õpilased (ca 5%) klassidesse ära hajutatud ja nad ei ole seal domineerivad. Ka Valga
Põhikoolis on nad klassidesse ära jaotatud, kuid nende osakaal on suurem (ca 11%).
Seetõttu leidus Valga Põhikoolis õpilasi, kes läksid koolis vene rahvusest klassikaaslastega suheldes vene keelele üle. Põhiliselt räägiti aga ka siin omavahel siiski
eesti keelt, olenemata klassikaaslase rahvusest ja emakeelest.
Väljaspool kooli esines vene keele kasutamist sagedamini ka teiste koolide õpilastel. Näiteks kasutasid vene keelt väljaspool kooli sõpradega suheldes Haapsalu
vene koolist eesti kooli üle tulnud õpilane ning Viljandis kooli vahetanud õpilane,
kuid domineeriv suhtluskeel sõpradega oli ka neil eesti keel. Kuna aga maakoolis
vene keelt kõnelevaid lapsi eriti sageli mitu tükki ühte klassi ei satu, pole venekeelne suhtlus ka enamasti probleemiks.
Sindi Ühisgümnaasiumi õpetajate hinnangul ei mõjuta vene õpilaste emakeel ka
sellises koolis eesti osakonna keelekeskkonda, kus iga päev vene õpilastega kokku
puututakse ja suheldakse. Põhjuseks on see, et vene õpilasi on ikkagi vähe ja suhtluskeel on peamiselt eesti keel (intervjuu Sindi Ühisgümnaasiumi õpetajaga; Rannut
2002d). Jooniselt 26 on näha, et eesti osakonnas on tõesti domineeriv suhtluskeel
eesti keel ning vaid 20% suhtlevad ka vene keeles. See osa kattub suurusjärgult
enam-vähem vene osakonnas ainult vene keelt kasutavate õpilastega, millest võib
järeldada, et teised vene osakonna õpilased suhtlevad eestlastega eesti keeles.
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Sindi gümnaasiumi eesti ja vene osakonna õpilaste keelekasutuse võrdlus

Kuigi intervjuud nii eesti kui ka vene kooli õpilastega kinnitasid igapäevast eesti
keele kasutust väljaspool kooli, olid seal teatud erinevused, mis mõjutasid keele-
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oskuse taset. Tartu eesti kooli vene emakeelega õpilane (4TAE10T-12) kasutab
näiteks eesti keelt isegi siis, kui suhtleb vene rahvusest klassikaaslaste ja sõpradega.
4TAE10T-12: Eelmine aasta oli meil klassis üks poiss, ta oli ka venelane. Temaga
suhtlesime ka ainult eesti keeles. Aga mul on vanad klassiõed, kellega ma Jõgeval
seal vene koolis käisin, nendega ma suhtlen ka ainult eesti keeles, sest nemad läksid
ka eesti kooli. Me hakkame rääkima vene keeles, aga paari minuti pärast läheme
üle eesti keelele. Ma ei tea, kergem on vist niimoodi suhelda.

Kui nüüd võrrelda eesti kooli vene õpilase vastust vene koolis õppiva lapse vastusega, siis võib öelda, et nii nagu Tallinnaski, ei kujune vene kooli õpilastel eestlastega tugevaid sõprussidemeid isegi siis, kui nad trennis või mõnes muus huviringis
eesti keeles suhtlevad. Alljärgnevast intervjuust on näha, et kuigi sporditrennis suhtleb Pärnu vene koolis õppiv tüdruk eestlastega ega karda enda sõnul ka eesti keeles
rääkida, koosneb tema peamine sõprusringkond siiski vene keelt kõnelevatest koolisõpradest ja eestlastega tal tugevamaid sidemeid pole tekkinud.
Друзья у тебя все в этой школе? [Kas sul on kõik sõbrad sellest koolist?]
3PÄV5T-1: Да. [Jah.]
И ты в школе с ними по-русски говоришь? [Ja sa räägid nendega koolis vene
keeles?)
3PÄV5T-1: Да, по-русски. [Jaa, vene keeles.]
А если ты куда-нибудь в кружок ходишь и там по-эстонски тоже можно говорить? [Aga kui sa mõnes ringis käid ja seal saab ka eesti keelt rääkida?]
3PÄV5T-1: Но вот на теннисе только по-эстонски, там все эстонцы. [Aga
vot tennises on ainult eesti keeles, seal on kõik eestlased.]
А у тебя есть очень хорошие друзья среди эстонцев? [On sul eestlaste seas väga
häid sõpru?]
3PÄV5T-1: Среди эстонцев? (…) Не знаю даже. (…) Ну есть там на
теннисе. [Eestlaste hulgas?… Ei oska öelda… Aga on seal tennises.]
А вы куда-нибудь ходите вместе кроме тенниса. [Aga kas te peale tennise
kusagil koos ka käite?]
3PÄV5T-1: Нет. [Ei.]
Seega mõjutab ka siin keelekeskkonnas kooli õppekeel märkimisväärselt õpilaste
keelekasutust ja integratsiooni. Suhted eestlastega on teiste keelekeskkondadega
võrreldes aga paremad, mis väljendub ka eesti keele oskuses ja akulturatsioonis, kuna
näiteks eesti koolis õppivaid vene lapsi ei ole võimalik enam eesti keelt emakeelena
kõnelejatest eristada.

2.5. EESTI KEELEKESKKONDADE VÕRDLUS
Eesti keelekeskkonnad võib koondada kaheks eraldatud (segregatsiooni) ja kaheks
hajutatud (dispersiooni) piirkonnaks, kus keskkonnal on erinev mõju nii vene õpilaste integratsioonimotivatsiooni kui ka keelekasutuse ja -oskuse kujunemisele.
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Lapsevanemate keelekasutus ja integratiivse motivatsiooni kujunemine
erinevates keelekeskkondades
Kõige madalam oli eesti keele oskus Ida-Virumaal (2. keelekeskkond), kus 40% vene
lapsevanematest ei osanud üldse eesti keelt, ülejäänud 60%-st arvas valdav enamus,
et oskab natuke (vt tabel 20). Tallinnas ei osanud üldse eesti keelt 10% lapsevanematest ning valdav enamus leidis, et oskab natuke. Eesti keelt vabalt valdavad lapsevanemad olid tegelikult rahvuselt eestlased, Tallinnas oli paar lapsevanemat ka lihtsalt Tartu Ülikoolis õppinud ja seal eesti keele omandanud. 3. ja 4. piirkonnas leidus
vaid üks eesti keelt üldse mitte oskav lapsevanem endiste sõjaväelaste seas, pooled
lapsevanematest rääkisid natuke ning ülejäänud arvasid, et räägivad eesti keelt üsna
hästi või valdavad vabalt. Vabalt eesti keelt valdavaid lapsevanemaid leidus isegi
uusimmigrantide seas, kuid sel juhul elasid nad alati maa-asulates, kus mõnikord ei
olnud üldse vene keelt kõnelevaid inimesi.
Ida-Virumaa
Tallinn
Maa-asulad,
Tartu ja Valga
0%

20%

Maa-asulad, Tartu ja
Valga
9
valdan vabalt
14
üsna hästi oskan
24
natuke räägin
1
üldse ei oska
Joonis 27.
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25
5

2
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29

100%

Vene lapsevanemate eesti keele oskus erinevates keelekeskkondades

Käesolev uurimus kinnitas Krasheni (1982), Schumanni (1978) ja Gilesi (Beebe,
Giles 1984) seisukohti, et sihtkeele oskuse ja integratiivse motivatsiooni vahel on
tugev sõltuvus. Keskkonnas, kus venekeelsel elanikkonnal olid üksnes instrumentaalsed põhjused eesti keele õppimiseks, oli keeleoskus madalam. Soov või soovimatus samastada end eestlastega mõjutas venekeelse elanikkonna keelekasutust,
mis erines sõltuvalt keskkonnast. Näiteks (vt joonist 28) ei kasutanud 2. keelekeskkonnas ligi pooled vene lapsevanematest eesti keelt üldse isegi eestlastega suheldes.
Iga päev kasutasid eesti keelt vaid need, kes tegelikult olidki eestlased, kuid olid
kunagi koduseks keeleks valinud vene keele ja hakkasid nüüd pärast Eesti taasiseseisvumist eesti koolis käivate lastega jälle eesti keeles suhtlema.
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Ida-Virumaa
Tallinn
Maa-asulad, Tartu ja Valga
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Vene lapsevanemate eesti keele kasutus erinevates piirkondades

Tallinnas oli eesti keelt üldse mitte kasutavaid lapsevanemaid alla 10% ja nemad
olid tavaliselt pannud ka oma lapsed vene kooli. Uurimistulemused näitasid väga suuri
erinevusi vene ja eesti kooli lapsevanemate keelekasutuse vahel, sest vene kooli
lapsevanemate seas leidus poole vähem neid, kes kasutasid eesti keelt iga päev.
Valdav osa iga päev eesti keelt kasutavatest lapsevanematest oli pannud oma lapsed
eesti kooli. Selline seos koolivaliku ja keelekasutuse vahel näitab suhtumist eesti
keelde, kinnitades veel kord eelpool nimetatud teooriat.
3. ja 4. keelekeskkonnas leidus lapsevanemaid, kes eesti keelt üldse ei kasutanud,
üksnes suurema vene kogukonnaga piirkondades (Tartu, Valga, Haapsalu) elavate
erusõjaväelaste hulgas. Eesti keele mittekasutamine tähendas siin enamasti seda, et
saadi küll eesti keelest aru, kuid keelduti seda ise kasutamast. 70% lapsevanematest
kasutas eesti keelt iga päev, sest nende sõnul tuli sellises keelekeskkonnas eesti
keelt igal pool kasutada (vt joonis 28). Seetõttu ei olnud lapsevanematel enamasti
ka tõrget eesti keele suhtes ja neid oli võimalik isegi eesti keeles intervjueerida.

Suhtumine eesti keelde ja koolivaliku motivatsioon
Eesti keele oskus ja kasutus on otseselt seotud integratiivse motivatsiooni kujunemise ja koolivalikuga. Suhtumised ja hoiakud sõltuvad sama keelt kõnelevate immigrantide osatähtsusest antud piirkonnas ning eesti keele oskuse ja kasutuse vajaduse
tunnetamisest. Kõige negatiivsem oli suhtumine eesti keelde Ida-Virumaal, kus seda
kõige vähem kasutati ja väärtustati. Vene lapsevanemate küsitlusest selgus, et üksnes 15% neist pidas eesti keelt üsna või väga tähtsaks. Oldi seisukohal, et siin elab väga
palju vene rahvast ja nad ei saa õppida eesti keelt ära, inimesed ei ole süüdi, et
kunagi siia sattusid elama.
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Vene lapsevanemate suhtumine eesti keelde erinevates keelekeskkondades

Segregatiivsed venekeelsed elamurajoonid Tallinnas ja selle ümbruses on hea näide
külma tuule indeksist, kus venelased ei taju sageli üldse, et nende kõrval elavad
eestlased. "Siin ei olegi eestlasi," on 40 000 eestlasega Lasnamäel üsna sagedane
vastus. Seetõttu ei ole nii lapsevanematel, lastel kui ka õpetajatel enda sõnul kellegagi eesti keeles suhelda. Sellises keskkonnas puudub venekeelsel elanikkonnal
reeglina integratiivne motivatsioon, eesti keelt on küll vaja, kuid mitte eestlastega eesti
keeles suhtlemiseks. "Ema ütles, ma et mina õppisi eesti keel sellepärast, et eesti
keel on государственный язык", ütleb keelekümblusklassi õpilane. Umbes üks kolmandik (33%) eesti kooli vene lapsevanematest pidas eesti keelt väga tähtsaks,
samal ajal ei leidunud aga vene koolis ühtegi sellist lapsevanemat, kes oleks eesti keelt
nii kõrgelt hinnanud. Vene koolis leidus tervelt kuus lapsevanemat (26%), kes eesti
keelt ei väärtustanud, samal ajal oli vaid üks selline lapsevanem eesti koolis, kuid
ka tema ei öelnud, et eesti keelt poleks üldse vaja. Seega ei pane sellised vanemad,
kes eesti keelt üldse ei väärtusta, oma lapsi ka eesti kooli (vt joonis 30).
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Eesti ja vene kooli lapsevanemate suhtumine eesti keelde

Eesti koolis seega selliseid lapsevanemaid ei ole, kes eesti keelt üldse tähtsaks ei pea,
sest muidu ei oleks nad oma lapsi ka sinna pannud. Koolivaliku motivatsioonid erinesid üsna tugevalt isegi segregatiivsetes piirkondades, kuigi nii Tallinnas kui ka
Ida-Virumaal domineerib instrumentaalne motivatsioon ning eesti kooli vastuvõtmisel on nõutav eelnev ettevalmistus eesti lasteaias. Tallinnas olid peamised eesti
õppekeelega kooli valiku põhjused veel kooli tase, kallak ja asukoht. Ida-Virumaal,
kus heal juhul leidubki lähikonnas vaid üks eesti kool, oli motivatsiooniks eestikeelne keskkond ning muretseti peaasjalikult tuleviku, töökoha ja edasiõppimisvõimaluste pärast, mida rõhutasid nii lapsevanemad kui ka lapsed (eriti keelekümblusklassis).
3. ja 4. keelekeskkonnas valiti eesti kool enamasti seetõttu, et lapse elukohas ei olnudki
teist võimalust ja motivatsiooniks oli sel juhul kooli asukoht. Erinevalt iseseisvuseelsest perioodist ei hakanud ükski vene lapsevanem enam oma last mitmekümne
kilomeetri kaugusele vene kooli viima. Õppekeelt või kooli vahetati ka vene koolide või osakondade sulgemise tõttu, mis oli teine eesti kooli valiku põhjus. Lapsevanemad pidasid vene kooli perspektiivituks ning eelistasid oma lapsi juba sõimeeas
eestikeelsetesse rühmadesse panna, et neid paremini kooliks ette valmistada. Siiski ei
mänginud koolieelne ettevalmistus sellises keskkonnas enam erilist rolli, sest vastu
võeti eranditult kõik kohalikud lapsed.
Laste keelekasutus ja integratsioon

Lapsevanemate suhtumine eesti keelde kandub koolivaliku kaudu üle ka lastele,
soodustades või pärssides nende integratsiooni. Koolivalik mõjutab otseselt sotsiolingvistilist keskkonda, mis hakkab last kogu kooliaja vältel ümbritsema. Peamised
sõprussidemed kujunevad just klassikaaslastega, mis määrab ära edaspidise keelekasutuse, keeleoskuse ja väärtushinnangud. Samas mõjutab õpilaste omavahelist suhtluskeelt ja isegi keelekeskkonda klassis ka last väljaspool kooli ümbritsev sotsiolingvistiline keskkond (sõltuvalt piirkonnast ehk keelekeskkonna mudelist).
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Joonisel 31 on näha erinevused eesti koolide vene õpilaste keelekasutuses sõltuvalt
keskkonnast. Kui Ida-Virumaal kasutab peaaegu 40% vene õpilastest väljaspool kooli
vene keelt isegi siis, kui suheldakse eestlastega, siis maa-asulates kasutab umbes
samapalju vene õpilasi eesti keelt isegi siis, kui suhtlus toimub vene õpilaste vahel.
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Eesti kooli vene õpilaste keelekasutus väljaspool kooli Tallinnas, Ida-Virumaal ning maakonnalinnades ja maa-asulates
Joonis 31.

Uurimus näitas, et vene kooli õpilane hakkab eestlastega eesti keeles suhtlema vaid
siis, kui ta käib väljaspool kooli näiteks eestikeelses trennis või muusikakoolis.
Siinjuures mõjutab laste eesti keele arengut huviringide õpetajate vene keele oskus,
sest enamasti on erialaõpetajad kas lausa vene emakeelega või siis eestlased, kes
püüdlikult vene keelt pursivad, arvates, et nad teevad sellega lapsele teene ja laps
saab siis paremini aru (autori suulised vestlused muusikakoolide õpetajatega). Kümblusklassides tundus olevat prestiižne omada eestlastest sõpru, kuid need olid sel juhul
väljaspoolt kooli, osutudes mõnikord ka vene keelt kõnelevateks eestlasteks. Peamised sõbrad on ikkagi venelastest klassikaaslased, kellega suheldakse nii vene kui ka
eesti keeles. Seega tekib siin Schumanni Alberto sündroom (1978, vt ptk 1.3), kus
eesti keelt omandatakse üksnes teise keele kõnelejatega suheldes.
Maa-asulates on nii koolis kui ka väljaspool kooli peamine suhtluskeel eesti keel.
Erandiks on suuremate vene kogukondadega maakonnalinnad (nt Tartu, Pärnu, Valga),
kus vene õpilased kasutavad väljaspool kooli omavahel suheldes ka vene keelt.
Kuna küsitletutest pooled olid pärit Valgast, Sindist ja Tartust, siis on loomulik, et
keelekeskkonna erinevused ei olnud eesti koolis õppivate vene laste võrdlemisel
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suured (vt joonis 31 ja 32). Tallinna eesti koolides kasutas seitse õpilast vahel ka
vene keelt ja nemadki olid pärit Ida-Virumaalt.
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Joonis 32.

Koolis mõjutab keelekeskkonda vene õpilaste osatähtsus klassis, mistõttu Valgas ja
Sindis kasutavad vene õpilased omavahel suheldes ka vene keelt. Venelastest sõpru
leidub suurema venelaste kogukonnaga piirkondades neil õpilastel, kes on eelnevalt
käinud vene koolis, kuid mitte alati ei räägita sel juhul omavahel vene keelt. Täiesti
eraldi rühma moodustavad maa-asulates elavad vene lapsed, kellel venelastest sõbrad
puuduvad või elavad need Tallinnas. Kasvamine eesti kultuurikeskkonnas on lähendanud selliseid õpilasi tunduvalt rohkem eesti kui vene kultuurile, mistõttu nad tunnevad end paremini eestikeelses keskkonnas, pidades venelasi agressiivseteks.
Ida-Virumaa eesti koolid erinevad teistest keelekeskkondadest nii keelekasutuse kui
ka suhtumiste osas. Nii nagu täiskasvanutegi puhul, domineeris ka vene laste keelekasutuses vene keel igas valdkonnas, isegi eesti koolis eestlastega suheldes. Õpilaste intervjuudest tulid selgelt esile etnilised konfliktid ja väga teravad vastasseisud: ühed leidsid, et vanad ajad on möödas ja nüüd tuleb eesti keelt õppida, teised jälle, et venelasi ei saa sundida eesti keelt õppima. Mõned vene õpilased teatasid isegi, et nad ei soovi eestlastega suhelda ega ka eesti keelt rääkida ja venelaste
õppimine eesti koolis võiks aidata pigem eestlastel paremini vene keelt selgeks
saada. Samuti toonitati ka Venemaa suurust ja tähtsust Eesti partnerina. Seega oli
märgata, et Ida-Virumaal ei olda veel üle saadud suhtumisviivest ja integratiivne
vastandumine on üsna tugev isegi eesti koolis õppivate venelaste seas. Seetõttu peeti
venelaste ja eestlaste koosõppimist eesti koolis heaks just vastastikuse mõistmise
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suurendamise ja konfliktide vähendamise huvides. See oli ainus keskkond, kus koosõppimises nähti vastastikust integratsiooni ja toonitati vajadust mõlema keele õppimise ja kultuuri mõistmise järele.
Tegelikkuses on probleem aga ikkagi selles, et vene õpilane ei taju mõnikord isegi
eesti koolis enda ümber eesti kultuurikeskkonda ega mõtlegi integreerumisele. Keelekeskkonna ja motivatsiooni kujunemine oleneb sellest, kui palju vene lapsi õpib
eesti õppekeelega klassis ja missugune on nende motivatsioon. Kui klassi dominandid on segaperest, kus õpilastel on võib-olla eesti keelega probleeme ja kes ei vaevu
eesti keelt rääkima või kellel on mingi muu motivatsioon, siis see klass räägib õpetajate sõnul vene keelt ja nendega on raske toime tulla. Kuna samasugust nähtust
märkasime ka Tallinnas suurema vene õpilaste arvuga klassides ja rühmades, võib
öelda, et keelekeskkonna mudelitele iseloomulikud nähtused leiavad aset nii ühiskonna kui ka koolivaliku tasandil.

3. KOOLI KEELEKESKKONNA MÕJU VENE
ÕPILASTE EESTI KEELE SÕNAVARA ARENGULE
3.1. UURIMISMATERJALI KIRJELDUS
Et selgitada segregatiivse ja hajutatud keskkonna mõju õpilase keele arengule kooli
keskkonnas, on võrreldud kahte samast piirkonnast ja sama õppekeelega, kuid erineva suhtluskeskkonnaga vene õpilaste rühma. Eesti kooli rühmas õpivad vene lapsed
eesti keeles (K2) koos sihtkeelt emakeelena kõnelejatega (hajutatud keskkond),
teises rühmas ehk keelekümblusklassis õpivad vene lapsed eesti keeles koos vene
keele kõnelejate ehk siis sihtkeelt teise keelena kõnelejatega (segregatiive keskkond, vt tabel 21).

Uuritavate rühmade keelekeskkonna erinevus
1. rühm – eesti kool
2. rühm – vene kooli
keelekümblusklass
Õppekeel
eesti (K2)
eesti (K2)
Uuritavate õpilaste emakeel vene (K1)
vene (K1)
Klassikaaslaste emakeel
eesti
vene

Tabel 21.

Eesti kooli õpetajate hinnangul jõuab keelelise ettevalmistuseta laps eesti keeles emakeelekõneleja tasemele ühe kuni kahe aasta jooksul. Pärast teist klassi, kui lugemine
on selge ja kirjutamine hakkab juba minema, lähevad ka teised ained õpetajate
sõnul paremaks, sest siis saadakse juba kõigest aru. Nende õpilaste hinnangul, kes
polnud eelnevalt eesti lasteaias käinud, olid esimesed kaks kuni neli aastat kõige
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raskemad. Need, kes olid eelnevalt eesti lasteaias käinud, ei rääkinud mingisugustest eesti koolis õppimise raskustest.
Senised sõnavarauuringud (vt lähemalt ptk 1.4) on näidanud, et immigrantõpilastel
kulub ligi viis aastat, kuni nad sõnavara tundmises emakeelekõneleja tasemele jõuavad. See juhtub aga ainult siis, kui laps on ümbritsetud rikkaliku keelekeskkonna ja
võimalusega iga päev emakeelekõnelejatega suhelda. Vene koolis arenes laste eesti keel
ainult integratiivse motivatsiooni ja soodsa keelekeskkonna olemasolu korral. Nii
võis laps eesti keelt küll õppida, kuid mitte omandada. Efektiivsem oli segregatiivses keskkonnas (vene koolis) vene laste eesti keele õpe keelekümblusklassides, kus
motivatsioon eesti keele kasutuseks oli suurem. Nii teoreetilises peatükis tutvustatud uuringud kui ka intervjuud näitasid siiski, et kümblusõpilaste eesti keele oskus
on tunduvalt vähem arenenud, võrreldes nende eesti koolis õppivate rahvuskaaslastega. Isegi kui võtta intervjuude koodidest välja keelekümblusklasse ja eesti kooli
tähistavad tunnused, võib intervjuusid lugedes ilmeksimatult ära arvata laste koolitüübi.
Suured erinevused torkasid silma nii sõnavara kui ka grammatikaoskuste osas.
Sõnavara areng näitab lapse üldintellektuaalset arengut, sest sõnavara piiratus mõjutab
nii väljendus- kui ka arusaamisoskust. McKeowni jt (1983) uurimus näitas, et 4. klassi
õpilased, kes ei saanud aru 11% ulatuses sõnavarast, ei suutnud ka sisu meelde jätta
ega hiljem ümber jutustada, mis mõjutab paratamatult õpitulemusi ja väljendusoskuse arengut (vt ptk 1.3). Biemilleri ja Slonimi (2001) järgi hakkab sõnavara piiratus mõjutama kõige olulisemalt õpilaste arengut just neljandast klassist alates, kus
õpikutekstide sisu muutub järsult raskemaks. Seega tundus sõnavara võrdlevas uuringus olevat kõige otstarbekam võtta võrreldavaks sihtrühmaks just neljas klass, kus
ka eesti kooli vene õpilaste kõnes on veel märgata vahekeelenähtusi ja sõnavara piiratusest tingitud probleeme. Võrdlustulemus selgitabki kooli keelekeskkonna mõju
vene õpilaste sõnavara ja väljendusoskuse arengule sama keskkonna piires keelekümblusklasside (segregatiivse keskkonna) ja eesti kooli (hajutatud keskkonna) korral.
Uuritavad neljandate klasside õpilased olid pärit kahest vene kooli keelekümblusklassist ja kuuest eesti õppekeelega koolist. Mõlemad rühmad sisaldasid nii poisse
kui ka tüdrukuid, kes kõnelesid kodus vene rahvusest vanematega enda sõnul üksnes vene keelt. Valimi suurus kujunes saturatsiooni põhimõttel. Esmane analüüs
põhines kummastki rühmast kolme õpilase keele uurimisel ning valim suurenes,
kuni see enam tulemust ei mõjutanud. Seega põhineb lõplik sõnavarauuring kummastki rühmast 8 lapse intervjuul (kokku 16 intervjuul). Intervjuusid on analüüsitud
ka Tallinna keelekeskkonna uuringus (ptk 2.2.), mis annab meile piisavalt informatsiooni mõlema rühma taustast. Mõlemas rühmas oli enamik õpilastest saanud koolieelse ettevalmistuse eesti lasteaias. 8 kümblusõpilasest 6 oskas enda sõnul eesti keelt
juba enne kooli, kuna nad olid käinud eestikeelses lasteaias. Üks õpilane ütles, et ta
ei osanud enne kooli tulekut üldse eesti keelt ning üks õpilane oli käinud ühe aasta
eesti koolis ning seejärel korranud millegipärast klassi vene kooli kümblusklassi
tulles. Keelekümbluskeskuse 2002. aasta uuringu (Asser, Küppar, Kolk 2002) põhjal moodustavad eelnevalt eesti lasteaias käinud keelekümblusõpialased üldse kokku
15,7% keelekümblusõpilaste koguarvust. Järelikult on siin uuritavad õpilased keskmisest kõrgema keeleoskusega.
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Niisiis olid peaaegu kõik uuritavad lapsed nii eesti koolis kui ka keelekümblusklassis saanud ettevalmistuse eesti lasteaias ja jätkasid õppimist eesti keeles. Kümblusklassis toimus sarnaselt eesti koolile esimesel kolmel aastal kogu õppetöö eesti
keeles, alates teisest klassist lisandus õppekavasse ka emakeel õppeainena, eesti kooli
õpilastel oli selleks prantsuse või inglise keel. Õpetajate hinnangul ja tunnivaatluste
tulemusena võib öelda, et nii kümblusõpilaste kui ka eesti kooli õpilaste puhul oli
tegemist aktiivsete õpilastega, kelle üldine õppeedukus oli hea. Eesti kooli õpilaste
puhul oli valikuvõimalus väiksem, sest eesti õppekeelega klassides, nagu me eelmistes peatükkides nägime, ei olegi enamasti üle ühe või kahe vene õpilase, mistõttu pärinevad ka nimetatud 8 õpilast 6 erinevast koolist.
Sõnavara võrdluse aluseks olnud 8 eesti kooli vene õpilase ja 8 keelekümblusõpilase intervjuud (kokku 16 intervjuud) andsid mõlema rühma uuritavaks sõnavarahulgaks 2500 sõna (kokku 5000 sõna). Sõnavara on analüüsitud Nationi (2001) ja
Maliri (1972) eeskujul sõnaliikide kaupa, arvestades piirijuhtudel lausekonteksti.
Tähelepanu all on eelkõige sõnavara rikkus ja õpilaste suutlikkus suhtlusprobleeme
ületada (väljendusstrateegiad). Grammatikavigu detailselt ei analüüsita, kuna grammatika omandamises on kümblusõpilased eesti kooli vene õpilastest silmnähtavalt
nõrgemad.

3.2. SÕNAVARA HULK JA SAGEDUS
3.2.1. Substantiivid ja pronoomenid
Üldiste vaatlustulemustena tuleks märkida, et eesti koolis õppivad vene lapsed (EKrühm) kasutasid arvuliselt rohkem substantiive (513) kui keelekümblusõpilased
(KK-rühm, 463). Samuti oli EK-rühmal nii arvuliselt kui ka protsentuaalselt rohkem erinevaid sõnu (vt joonis 33). EK vene õpilastel oli erinevaid substantiive eesti
keeles kokku 226, mis teeb 9,3% kogu sõnavarast (2500 sõnast) ning 44% kogu
substantiivide hulgast. Kümblusõpilaste erinevate substantiivide arv ulatus aga vaid
152 sõnani, mis moodustab 6% nende kogu sõnavarast ja 33% kasutatud substantiivide hulgast. Järelikult oli KK õpilaste erinevate substantiivide hulk kolmandiku
võrra väiksem kui EK vene õpilastel.
Substantiivide vähesust korvasid kümblusõpilased pronoomenitega. Seetõttu moodustasid substantiivid nende sõnavarast vaid 19% ja pronoomenid 21%, eesti kooli
õpilastel oli see suhe vastupidine (substantiive oli 21% ja pronoomeneid 18%). Kuigi
kümblusõpilased kasutasid pronoomeneid arvuliselt rohkem, sisaldasid need erinevaid sõnu ikkagi vähem.
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Substantiivid ja pronoomenid kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste

Substantiivid
KK-rühma 15 sagedamini esinevat substantiivi katavad peaaegu poole sellest sõnaliigist, EK vene õpilastel jääb see 1/3 piiridesse. Peale selle leidub eesti kooli õpilastel peaaegu kõikidest sõnadest rohkem erinevaid ja korrektsemaid vorme. Näiteks esineb kümblusõpilastel ema vaid kahes, eesti kooli õpilastel aga neljas erinevas vormis, samuti on sõnast kool kümblusõpilastel kolm erinevat vormi, kusjuures
eesti kooli vene õpilastel leidub kuus erinevat vormi. Sõna keel esineb kümblusõpilastel kaks korda rohkem, kuid erinevaid vorme on vähem, sõna raamat esineb eesti
kooli vene õpilastel kaks korda rohkem, kuid siinjuures esineb see ka rohkem erinevates vormides.

Keelekümblusklassi ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevate substantiivide ja pronoomenite võrdlus
Tabel 22.

* vigased vormid on märgitud tärniga

Keelekümblusõpilaste 15 sagedamini Eesti kooli vene õpilaste 15 sagedamini
esinevat substantiivivormi
esinevat substantiivivormi
KEEL 9, KEELE 2, KEELT 7,
55 KEEL 5, KEELDE 1, KEELE 3,
24
KEELES 36, KEELEGA 1
KEELED 1, KEELES 9, KEELT 5
EESTI 21, EESTISSE 1
22 EESTI 19, EESTIS 1,
22
EESTISSE 1, EESTIST 1
AEG 13, AEGA 3
16 KOOL 2, KOOLIS 10, KOOLI 5,
21
KOOLIDES 2, KOOLIDES 1,
KOOLIST 1
KOOL 2, KOOLI 3, KOOLIS 10
15 EMA 17, EMAL 1, EMALE 1,
20
EMALT 1
EMA 12, EMALE 1
13 RAAMAT 6, RAAMATUD 1,
14
RAAMATUID 2, RAAMATUS 1,
RAAMATUT 3, RAAMATUTE 1
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SÕBER 2, SÕBRAD 5,
SÕPRADEGA 2, SÕPRU 4
MEES 4, MEHE 2, MEHELE 1,
MEHEGA 1, MEHED 1, MEHEST
1, MEHET 1*
TÜDRUK 6, TÜDRUKUL 1,
TÜDRUKUST 1, TÜDRUKUTE 1,
TÜDRUKUID 1, TÜDRUKUTEL
1
KLASSI 4, KLASSIGA 1,
KLASSIS 4, KLASSIST 1
POISS 5, POISID 2, POISIST 1,
POIST *1, POISTEGA 1
ÕPETAJA 8, ÕPETAJAD 2
AASTA 4, AASTAST 1, AASTAT
4
RAAMAT 2, RAAMATU 1,
RAAMATUD 1, RAAMATUID 2,
RAAMATUS 1
TÖÖ 3, TÖÖD 2, TÖID 2
ARU
Kokku 46% kasutatud
substantiividest

Keelekümblusõpilaste 15 sagedamini
esinevat pronoomenivormi
MA
TA
SEE
KÕIK 21, KÕIGED* 1, KÕIGID*
1, KÕIKIDE 1
MUL
NAD
MULLE
SEDA
MIDAGI
ME
KOGU

MINU
TEMA
NEID
SA

Kokku 75% pronoomentitest

13 ISA 11, ISALE 1

12

11 KOER 4, KOERA 6

10

11 INIMENE 5, INIMESI 2, INIMEST
2

9

10 ARU 4, ARUST 4

8

10 SÕBRAD 2, SÕBRAKS 1,
SÕPRADEGA 4, SÕPRU 1
10 VENEMAAL 3, VENEMAALE 3,
VENEMAALT 2
9 KINGITUS 1, KINGITUSI 4,
KINGIKS 1, KINGID 1
7 AEG 4, AJASSE 1*, AJAL 1

8

7 ASI 1, ASJA 1, ASJU 3, ASJATA 1
6 KLASSI 2, KLASSIGA 1,
KLASSIS 2

215 Kokku 35% kasutatud
substantiividest

8
7
6
6
5
180

Eesti kooli vene õpilaste 15 sagedamini
esinevat pronoomenivormi
90 MA
49
61 TA
47
33 SEE
36
24 MULLE
25

20 NAD
20 ME
19 MUL
19 KÕIK 11
18 MINU
14 SEDA
10 TEINE 2, TEISE 2, TEISI 2,
TEISES 1, TEISTES 1, TEISEKS 1
10 SELLINE
10 IGA 4, IGAL 2, IGAS 1
8 ISE
8 KÕIGE 6

364 Kokku 70% pronoomenitest

25
17
13
11
11
11
9
8
7
6
6

281
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Eesti kooli vene õpilaste sõnavalik oli üldiselt tunduvalt mitmekesisem ja rikkam
(nt rahvus, riik, inimene, elanik, õnn, hirm, maailm, tsaar, geneetik, hing, Euroopa Liit,
bullterjer, alev, katlakütja, elu, hetk, keskaeg, keskus, poolõde, kokkulepe, mälestus,
lugu, legend jmt), mis aitas kaasa ladusale ja iseseisvale jutustamisele.

1TAE4T-7: See jutustas ühest mehest (.) kes oli ühte alevisse kolinud ja sai ühe
naabripoisiga sõbraks (.) kelle nimi oli Kalle. Henri saladus oli see (.) et oma maalides ta võis ühe kivikese abil (.) mis ta oli Indiast saanud (.) ta oli muidu meremees (.)

võis piltide sisse kolida. Kalle oli ükskord rääkinud Henriga ja kutsunud oma sõbrad ja nad läksid ühte maali sisse. Aga tegelt see oli päris piraadi maal (.) saar (.)
aga nad seda enne ei teadnud. Seal kadus kivikene ja nii (.) et nad olid umbes keskajas või natuke (.) kui piraadid olid (.) ma ei tea täpselt (.) ja olid seal mitu kuud.
Ja kui nad tagasi koju tulid pil...maalist (.) siis olid nad peaaegu (.) nii imelik oli,
aga reaalses elus nad olid vaid paar minutit väljas olnud (.) väljaspool reaalsust(.)
kui saab niimoodi öelda. Ja Henril oli ühe nõiaga kunagi vist kivikese pärast see
kokkulepe, et peab hingesid alla tooma ning ta tõi ühe alevi tüdruku isa hinge, kes
oli kunagi kriminaaliga tegelenud. Aga lõpp oli selline, et natuke juba, kui kisus lõpu
poole oli nii (.) et Kalle ema (.) kes oli inglise...Inglismaal ja ta oli geneetik (.) et ta
tuli korraga tagasi ning (.) ja kohe peaaegu lendas ära. Oi (.) mis lendas (.) läks ikka
tagasi Inglismaale.

Samuti esines EK-rühmas rohkem nimisõnatuletisi, mis vastavad eesti keele reeglitele ega kuulu vahekeelenähtuste hulka (nt raskus, tõlkija, seiklus, mälestus, mõttelugeja; 1TAE4T-2: Seal oli selline tüdruk, kel olid igasugused mõttelugejad).

Pronoomenid
Substantiivide vähesust kompenseerib kümblusõpilastel asesõnade arvukus. Samal
ajal esineb neil erinevaid asesõnu vähem, sest 15 sagedamini esinevat asesõna
(tabelis 22) hõlmavad juba kolmandiku kogu kasutatud pronoomenite hulgast. Näiteks esineb ma 90 korral ja ta 61 korral. See on üsna iseloomulik vahekeelekõnelejatele, sest ka eesti kooli vene õpilastest kasutas üks madalama keeleoskusega laps
(1TAE4T-6) teistega võrreldes kaks korda rohkem nimetatud pronoomeneid (ma
esines 13 korral ja ta 12 korral), tõstes märkimisväärselt eesti kooli vene õpilaste asesõnade arvu. Kõige sagedamini esinevate substantiivide ja pronoomenite tüved kattuvad suurel määral mõlema rühma keelekasutuses. Peamised erinevused on aga sõnade esinemissageduses ja vormirikkuses.
Mõned asesõnad esinevad erinevates kontekstides täiesti muutumatul kujul (nt minu,
selle). Kõige sagedamini kasutatav vorm on demonstratiivpronoomeni genitiivivorm
selle, mida leidub alati muutumatul kujul ka täiesti sobimatus kontekstis (nt meil on
eesti klass ja et me õpime selle eesti keelt; no ma olen (.) ma hakkasin juba lugema
selle raamatu). Samuti torkab silma liialdamine ka possessiivpronoomeniga minu,
mida kasutatakse oma asemel (nt Ei (.) ma käisin alguses koos minu vend (= oma
vennaga)). Samasugust nähtust possesiivpronoomeni kasutuses võis kohata ka ühe
eesti kooli vene õpilase intervjuus (1TAE4T-8: Mulle meeldib väga olla minu kassiga), millest võib järeldada, et siin on tegemist üldlevinud vahekeelenähtusega.
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3.2.2. Liht- ja ühendverbid
Verbide analüüs näitas, et mõlema rühma õpilased kasutasid verbe peaaegu sama
palju ja ka erinevate verbide hulk ei olnud kümblusrühmal oluliselt väiksem. Eesti
kooli vene õpilastel oli üldse kokku 105 ja keelekümblusõpilastel 93 erinevat tegusõna (vt joonis 34). Seega oli kümblusõpilastel 80 erinevat sõna vähem kui näiteks
Maliri (1972) emakeelsel rühmal ja 12 sõna vähem kui eesti koolis õppival rühmal.
Sarnaselt Harley (1992) sõnavarauuringu tulemustele ilmnesid suured erinevused
ühendverbide rikkuses, mis näitas, et kümblusõpilased kasutavad peamiselt lihtverbe. Eesti kooli rühmas kasutati ühendverbe 32 korral, mille tulemusena lisandus
lihtverbidele 23 erinevat ühendverbi (kokku 128 erinevat verbi). Kümblusrühmas
kasutati ühendverbe 12 korral ning erinevaid nendest oli kokku 8 (kokku 101 erinevat verbi). Seega oli kümblusõpilaste sõnavara erinevate verbide osas 21% võrra
väiksem, moodustades eesti kooli õpilaste vastavast sõnaliigist 79%.

eesti koolis

595

keelekümblusklassis

580
0

erinevaid verbe
verbe kokku
Joonis 34.

200
keelekümblusklassis
101
580

128

101
400

600

800

eesti koolis
128
595

Verbid kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sõnavaras

Erinevused sõnavormides
Kuigi mõlemas rühmas esineb kõige sagedamini sõna on, kasutavad eesti kooli vene
õpilased märkimisväärselt rohkem imperfektivormi oli pluskvamperfekti osana.
Kümblusõpilastel esines oli ainult olema imperfektivormina (pluskvamperfekt puudus täiesti), mistõttu seda esines peaaegu kolm korda vähem kui võrdlusrühmal.
Kümblusõpilased kasutavad peamiselt sagedamini esinevaid lihtverbe, kusjuures
aegadest on eelistatud indikatiivi preesens ja imperfekt.
−
−
−

Ma unustasin, ma vaatasin telekas (pro unustasin ära, olen ära unustanud)
Ja nad mõtlevad ka mängud või lihtsalt luuletused (pro mõtlevad välja)
Võtsin, mida süüa, siis võtsin noa (pro võtsin kaasa)
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Perfekti- ja pluskvamperfekti vorme esineb kümblusõpilaste kõnes haruharva (vaid
eesti lasteaias ja koolis käinud lastel), enamikul õpilastest puuduvad need isegi sagedamini esinevates verbides (vt tabelit 23).
−
−

1TAEK4T-8: Ma olen lugenud Nukitsamees (.) Lotte (.) ja koomiks Metsaseiklus.
1TAEK4P-6: No üks mees, see Robinson Crusoe, ta laev oli uppunud ja tema
üksinda ainult ellu jäi.

Tabel 23. Keelekümblusklassi ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevate verbide
võrdlus
* vigased vormid on märgitud tärniga, ühendverbid on alla kriipsutatud

Keelekümblusõpilaste 20 sagedamini Eesti kooli vene õpilaste 20 sagedamini
esinevat verbivormi
esinevat verbivormi
ON 100, EI OLE 5, POLE 6, OLEN
139 ON 93, OLEN 7,OLIN 4, EI OLE
189
2, OLEME 1, OLIN 3, OLI 15,
13, OLI 44, OLED 1, OLID 9,
OLID 1, OLIME 1, OLE 1, OLEKS
OLIME 4, OLLA 9, OLEKS 1,
2, OLLA 1, OLIGI 1
OLEMAS 1, OLNUD 2, POLE 2
TEAN 4, TEAD 2, EI TEA 21,
31 MEELDIB 18, EI MEELDI 6,
26
TEADA 3, TEADMA 1
MEELDIS 2
SAAN 5, SAAD 1, SAAB 1, EI
22 SAAN 1, EI SAA 5, SAANUD 3,
26
SAA 7, SAI 3, SAIN 3, SAAME 1,
SAAME 1, SAAMA 1, SAAD 1,
SAADA 1
SAAB 2, SAIN 7, SAI TEADA 2,
SAAVAD 1, SAAVAD LÄBI 1,
LÄBI SAAMA 1
KÄIB 3, KÄIN 6, KÄIME 1, KÄIS
21 LOEN 4, MEELDIB (MEELDIS)
20
1, KÄISIN 7, KÄISIME 1, KÄIMA
LUGEDA 6, ON VAJA LUGEDA
2
1, LUGEMINE 1, OLEN
LUGENUD 2, LUGESID 1,
LUGESIN 1, LUGESIN LÄBI 2,
LUGESIN ÄRA 1, OLEN ÄRA
LUGENUD 1
20
RÄÄGIN 4, RÄÄGIB 3, RÄÄKIB*
20 TULEB 3, TULEVAD 3, EI TULE
1, RÄÄKIME* 1, RÄÄKIS 1,
1, TULEME 1, TULI 3, TULIN 2,
RÄÄKIMA 1, RÄÄKISIME 1,
TULLA 1, TULLAKSE 1, TULI
RÄÄGITAKSE 1, RÄÄGIVAD 1,
TAGASI 2, TULID TAGASI 1,
RÄÄKIDA 6 (PEAB RÄÄKIDA 2*)
VÄLJA TULLA 1, TULID
KOKKU 1
LÄHEN 1, LÄHEB 1, LÄHME 1,
18 LÄHEB 1, EI LÄHE 2, LÄHED 2,
18
LÄKSIN 3, LÄKSID 2, LÄKS 6,
LÄHEME 2, LÄHEN 2, LÄHME 1,
LÄKSKI 1, MINNA 1, (PEAB)
LÄKS 2, LÄKSIME 2, LÄKSIN 1,
MINNA 1*, LÄKS ÄRA 1
LÄKS TAGASI 2, LÄKSID SISSE 1
MEELDIB 9, MEELDIS 2, EI
17 KÄI 1, KÄIN 1, KÄIA 2, KÄINUD
16
MEELDI 3, MEELDIVAD 3
3, KÄIKSIN 1, KÄIMA 1, KÄIS 2,
KÄISID 1, KÄISIN 4
TEEN 1, TEEB 3, EI TEE 1,
17 TEAN 3, TEAVAD 1, EI TEAGI 1,
16
TEEME 3, TEEVAD 1, TEGI 1,
SAI TEADA 1, EI TEA 9, EI
TEGIME 2, TEGEMA 2, TEHA 3
TEADNUD 1

144

ÜTLEB 3, ÜTLES 6, ÜTLESIN 1,
ÜTLEVAD 1, ÖELDA 1,
ÖELDAKSE 1, ÜTLEMA 1
PEAB 5 (PEAB RÄÄKIDA,
MINNA, KUTSUDA, ÜTLEMA),
MA PEAD 1, PEAN (KATSUDA)
4, PEAN (LUGEDA) 1*,
PIDAME* 1
TULEB 5, TULEME 1, TULEN 1,
TULI 2, TULID 4
ELAB 1, ELAD 1, ELAS 4,
ELAVAD 2, ELADA 2, ELAMA 2
TAHAN 2, TAHAD 1, TAHAB 4,
TAHTSIN 1, TAHTSID 1, (EI)
TAHA 2, TAHTNUD 1
HAKKAN 1, HAKKA…* 1,
HAKKAB 3, HAKKAS 1,
HAKKAME 1, HAKKASIN 1,
HAKKAVAD 3
LOEN 2, LUGEMA 1, LUGESIN
4, (PEAN) LUGEDA* 1, LUGEDA
1, LUGEKSIME* 1, LUGENUD 1
VAATAN 3, VAATAD 1,
VAATAME 1, VAATAVAD 2,
VAATASIN 2, VAATASIME 1,
VAADATA 1
KAKLEVAD 5, (EI) KAKLE 2,
KAKLEMA 1,
KARJUMA 2, KARJUME 2,
KARJUVAD 1, KARJUVAD 1,
(EI) KARJU 1, KARJUNUD 1
MÄNGIME 2, MÄNGIDA 5,
MÄNGIMA 1 (KÄISIME)
MÄNGIDA*, (KÄISIME)
MÄNGIMA*
VÕTAB 1, VÕTSIN 5, VÕTTA 1,
ÄRA VÕTTA 1
Kokku 70% verbidest, sealhulgas
kasutati 2 ühendverbi

14 RÄÄGIN 3, RÄÄGIB 1,
RÄÄGIME 1, RÄÄGITAKSE 2,
RÄÄGITI 1, RÄÄKIDA 2,
RÄÄKIMA 2, (POLE)
RÄÄKINUD 2, RÄÄKISIN 1
13 VAATAN 8, EI VAATA 1,
VAATAME 3, VAATASIN 1,
VAATAVAD 1, VAADATA 1

15

13 PEAB 6, PEAD 2, PEAME 1,
PIDIN 1, PIDI 2, PEETAKSE 1,
PEETUD 1
12 ELAB 3, ELAN 1, ELADA 2,
ELAS 1, ELASID 1, ELASIN 2,
ELAVAD 1
12 ÕPIB 1, ÕPIVAD 1, ÕPPIS 1,
ÕPPISIN 2, ÕPPIMA 1, ÕPPIMAS
1, ÕPITAKSE 2
11 HAKKAB 1, HAKKAMA 1,
HAKKAME (MAGAMA
SÄTTIMA) 2, HAKKAS 1,
HAKKASIN 1, HAKKAVAD 2,
HAKKAVAD VASTU 1
11 TEEB 3, EI TEE 1, TEEME 1,
TEGI 1, TEGID 1, EI JAKSA
TEHA 1, TEHA 1
11 VÕIN 1, VÕIS 2, VÕIB 3, (EI)
VÕI 3

14

8 SÕIDAD 1, SÕITIS 3, SÕITSID 1,
SÕIDAB ÄRA 1, SÕITIS ÄRA 1,
(PIDIN) SÕITMA ÄRA 1
8 ÜTLEB 1, ÜTLES 4, ÜTLESIN 2,
ÖELDA 1

8

8 OSKAN 1, OSKAB 2, (EI) OSKA
2, OSKAS 1, OSKAMA 1

7

8 TAHAB 1, TAHAN 1, TAHTIS 1,
(EI) TAHTNUD 1, TAHTSID 1,
TAHTSIME 1, TAHTSIN 1

7

414 Kokku 76% verbidest, sealhulgas
kasutati 16 korda 9 erinevat
ühendverbi

15

11
11
9

9
9

8

454
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Erinevused ühendverbides

Suuri erinevusi võib märgata sagedamini esinevates ühendverbides (vt tabelit 23).
Eesti kooli vene õpilastel esineb 20 esimese verbi hulgas 9 erinevat ühendverbi, mida
kasutati 16 korral, kümblusõpilastel vaid 2 erinevat ühendverbi 2 korral. Kümblusõpilased kasutasid jutustamisel ja küsimustele vastamisel peamiselt sagedamini esinevaid lihtverbe.
1TAEK4P-2: Mm…esimene raamat ma lugesin Tuhkatriinust
1TAEK4P-6: No vot seda ta nägi ja (…) ja ma juba ammu seda lugesin.
1TAEK4T-7: Ma lugesin (.) see oli väga naljakas.
Samasugust nähtust võis täheldada ka teiste verbide kasutuses, kus eelistati lihtverbe, kuigi ühendverb oleks loomulikumana tundunud.
1TAK4P-2: Nad surid mul.
1TAK4P-2: Ma unustasin, ma vaatasin telekas (pro unustasin ära, olen ära unustanud)

1TAK4T-4: Ja nad mõtlevad ka mängud või lihtsalt luuletused (pro mõtlevad välja)
Isegi siis, kui küsimus oli formuleeritud ühendverbi sisaldavana, kasutas kümblusõpilane vastates ikka lihtverbi:
Kui sa ise üksikule saarele satuksid, mida sa siis tegema hakkaksid? Mida sa kaasa
võtaksid?
1TAK4T-7: Võtsin, mida süüa, siis võtsin noa, võtsin… (pro ma võtaksin kaasa)
Kümblusõpilaste intervjuudest võetud 350 lauses kohtas kokku vaid nelja erineva
afiksaaladverbiga moodustatud ühendverbe. Kõige arvukamalt kasutatud ühendverbid olid seotud ühe kindla afiksaaladverbiga, milleks on ära (ära võtta, tapas ära,
tapsid ära, sõitis ära, sureb ära, surid ära, läks ära, unustasin ära, ujun ära). Seetõttu leidub selle kohta ka kõige arvukamalt näiteid:
1TAK4T-7: Ma ei taha, et loomad surid ära.
1TAK4T-3: Kaks tüdruk, üks poiss ja…ja üks…üks poiss ja tüdruk olid üksinda
kodus ja... neil ema sõitis ära, kuskile ma ei tea kuhu.
1TAK4T-4: Ma ujun ära, aga tema rääkib oma sõpradega.
1TAK4T-5: Aga isa…noh kõik mõtlevad, et nende isa tapas ära ühe…ühe mehe...
Ja ta kirjutas selle mehe, keda tapsid…tapsid ära…kellega nad töötasid ja ta mõtleb nüüd, et Vlad lõi teda.
1TAK4T-5: Ta ühe mitte päris mehega elas, ta läks temast ära ja läks oma, noh
juba pärise mehele, kellega ta ei tahtnud elada.
1TAK4T-5: Juura tahab nüüd selle isa, noh, vangist ära võtta ja talle andis niisuguse paberi, kus ta mõtleb, kes seda võiks teha.
1TAK4T-5: Seda ta nägi ja siis…ma unustasin juba kõik ära.
1TAK4T-8: Nad eksisid metsas ära. Neid leidis üles üks kuri nõid, kes viis neid ära.

Eesti kooli vene õpilaste ühendverbide rikkus andis neile suurema võimaluse oma
mõtete väljendamiseks ja suurendas afiksaaladverbide hulka nende rikkalikus adverbide rühmas (vt ptk 3.4.): alla tooma, lahti võtma, läbi lugema, ära lugema, ära
unustama, ära jooksma, ära tundma, ära lendama, ära ostma, ära sõitma, ära
surema, ära jätma, maha jätma, sisse kolima, sisse mahtuma, kokku tulema, tagasi
tulema, taga ajama, välja tulema, välja kannatama, välja tõmbama, vastu hakkama,
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üles ärkama. Seetõttu nad ka lihtsalt ei loe, vaid loevad läbi (ma lugesin kahe päevaga läbi), lihtsalt ei võta, vaid võtavad vastu, kaasa või ära, lähevad sisse, välja, tagasi ning samuti kaotavad ja unustavad nad asju ära.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kui tullakse sõjaga, siis muidugi nad hakkavad vastu.
Aga kui raamatupoes nägin seda (.) võtsin esimese lehekülje lahti ja ütlesin emale (.)
ema (.) osta see ära ja nüüd lugesin läbi.
Ta kaotas mõttelugeja ära.
Siis ta tundis selle kassi ära.
Ta kiskus puid maa seest välja.
Kui nad ninapidi kokku ei saanud, siis rott ei näinud teda.
Läks tagasi Inglismaale.
Siis hakkab politsei sind taga ajama.
Aga ema sündis Venemaal, aga koolis käis ta ikka siin, pärast läks Venemaale tagasi.
Siis muidugi lugesin kõik neli Harry Potteri osa ära.
Pidin valima, kumma jätan maha ja jätsin laulmise ära.

Kümblusõpilaste sõnavara agressiivsus
Viimane erinevus, mis juba sagedamini esinevate verbide tabelist silma torkab, on
mõnede agressiivsete sõnade (nt karjuma ja kaklema) sattumine kümblusõpilaste
verbide hulka. Verbikasutuse lähemal uurimisel võib märgata, et agressiivseid sõnu
on kümblusõpilastel rohkemgi. Kuigi vestlusteemad olid kool, loetud raamatud,
arvutimängud ja vaadatud filmid nii ühel kui ka teisel rühmal, torkas kümblusõpilaste jutustustes silma suur agressiivsete sõnade osatähtsus, mida ei kohanud eesti
koolis. Näiteks sõna tapma esines 4 korral, kaklema 8 korral, karjuma 7 korral,
lööma 1 korral. Näiteid selliste sõnade kasutusest:
−
−
−
−
−
−

−
−

Ma…pead kõik seal tapma, lõpuks ma pean kõik…kõige tugevam tappa tema.
Poisid kaklevad ja karjuvad kõik.
Kurb (.) et (…) ee (…) seal kaklevad (.) karjuvad teiste peale ja (…) panevad vangi
aga (…) lõpp on pärast hea selles (…) kinos.
Ja ta kirjutas selle mehe (.) keda tapsid (…) tapsid ära (…) kellega nad töötasid ja
ta mõtleb nüüd, et Vlad lõi teda.
Ma arvan, et ta tahab (.) et teda vangi ei paneks.
Ma tahtsin (.) aga mulle natukene siin ei meeldi (.) sest kogu aeg poisid kaklevad
siin (.) siis nad hakkavad tüdrukuid puutuma (.) mis sa nopid (.) mis sa vaatad (.) ja
hakkavad kaklema kogu aeg.
Nagu nad arvavad (.) vaatavad (.) kui on kaamera (.) me oleme normaalsed kõik (.)
kui ei ole kaamera (.) siis la-la-laa (.) rääkime (.) karjume ja veel midagi.
Näiteks kõik hakkavad karjuma (.) õpetaja ei tea mida teha (.) ja siis kuskil viisteist
minutit ta peab meiega palju rääkida.

Isegi Robinson Crusoest jutustades suutsid nad muuta selle seiklusjutu vägivaldseks
ja veriseks:

1TAK4P-6: No üks mees, see Robinson Crusoe, ta laev oli uppunud ja tema üksinda

ainult ellu jäi. Ta sai saarele, seal, sellel saare…oli need inimsööjad. Pärast temal
oli sõber Reede. Ta oli ka... Ta oligi inimsööja see ennem. Ükskord oli nii, et
Robinson Crusoe nägi, et mingid inimesed tulid paatidega ja seal oli väga palju
keresid…Ta sai saarele, seal, sellel saarel oli…need…inimsööjad…tulid mingid
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paatid, sealt tulid piraadid ja inimsööjad…kohe ja neid vist veel tulid sinna normaalsed mehed. Noh ja siis kohe, kohe…, kohe…no siis nad need inimsööjad sõidki
neid normaalseid inimesi ja piraadid ehmatasid ja läksid minema.

Eesti kooli vene õpilaste sõnavaras need sõnad puudusid ega esinenud ka ühtegi
teist agressiivsust väljendavat sõna isegi mitte poistel, mis ilmselt oli seotud eesti kooli
agressiivsust tauniva hoiakuga, sest üldiselt vaatavad õpilased samu filme. Üldiselt
agressiivsetel teemadel ei räägitud ja isegi sõjast jutustati üsna neutraalselt (1TAE4T-2:
Üldiselt eestlased ei lähe kuidagi ise sõtta, kuna nad on väike riik ja nad saavad
aru, et nemad ei saa seda sõda ise võita. No kui tullakse sõjaga, siis nad muidugi
hakkavad vastu, ennast kaitsma, aga ise nad sõtta ei lähe). Ka poiste intervjuudest
ei tulnud agressiivsust otseselt esile (1TAE4P-7: GTA2 – see on selline automäng,
kus sa saad autost välja tulla ja kui sa liiga kiiresti sõidad, siis hakkab politsei sind
taga ajama. Ja Need for Speed on ka tore mäng, aga seal ei saa autost välja tulla,
seal oled ise politseinik ja ajad teisi taga). Isegi vägivaldsetest arvutimängudest
jutustades ei rõhutanud seda sõnavalik (1TAE4P-4: Meeldivad need arvutimängud,
kus peab jooksma ja laskma teisi). Samuti ei tulnud EK-rühma intervjuudes agressiivsust esile kooli teemal, milles kindlasti on oma osa ka sõnavara rikkusel, mis
võimaldab mitmel viisil ümberütlemist ja erineva stiili kasutamist vastavalt olukorrale (1TAE4T-3: Mulle ei meeldi mõned poisid klassis, kohe ei istu. Ma ei tea, kuidas õpetaja neid välja kannatab. Igas rahvuses on häid inimesi ja halbu ka, minu
ümber enamuses on head).

3.2.3. Adjektiivid
Kõige suuremad erinevused on mõlema rühma adjektiivide kasutuses. Ka siin erineb eesti kooli õpilaste sõnavara Maliri (1972) rühmast vähem kui kümblusõpilastel.
Maliri rühmal oli erinevaid adjektiive 84, eesti kooli vene õpilastel 66 ja kümblusõpilastel 32 (vt joonist 35). Seega moodutas kümblusõpilaste eesti keele adjektiivide hulk alla poole (48%) eesti kooli õpilaste poolt kasutatud vastavast sõnaliigist.
keelekümblusklassis
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Emakeelsetes intervjuudes sisaldasid vene õppekeelega klassi õpilaste vastused kirjeldust paluvale küsimusele rikkalikult adjektiive, mis selgitab ka Maliri uurimuses
saadud adjektiivide arvukust.
Кто по-твоему герой? [Kes on sinu arust kangelane?]
Vene kooli õpilane 1TAV4T-1: Герой наверное тот, который смелый, храбрый, сильный, прославленный, сделал кокой-то поступок хороший. [Kangelane
on ilmselt see, kes on julge, vapper, tugev, üllas, kes on teinud mõne heateo.]
Kümblusõpilaste intervjuudes leidus aga adjektiive silmatorkavalt vähe. Nad ei armastanud omadussõnadega kirjeldada ega iseloomustada isegi siis, kui seda otseselt küsiti.
Kui võrrelda kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevaid adjektiive (tabel 24) ja jätta välja keeli tähistavad vaegomadussõnad (vene, inglise,
prantsuse jmt), siis võib esile tuua mõningaid erinevusi. Esiteks on mõlemas rühmas kõige sagedamini esinev omadussõna hea, kus eesti kooli rühmas esineb rohkem erinevaid ja korrektsemaid vorme. Kümblusõpilased kasutavad peamiselt kahte
vormi (hea, head), mis moodustavad ligi 20% adjektiividest. Hea on see sõna, millega reeglina iseloomustati kedagi või midagi. See liigkasutatud adjektiiv esines
peamiselt predikatiivi funktsioonis, mis võimaldas vältida käänamist.
1TAK4P-2: Nagu nad on nagu mitte venelased nagu (…) nad on head nagu.
Miks sulle vene keel meeldib?
1TAK4T-7: Ma ei tea (.) seal on õpetaja hea (.) noh ei tea (.) kõikides ainetes on
õpetaja hea.

1TAK4T-5: Õpetaja on hea ja annab iseseisva töö (.) siis on hea olla.
1TAK4T-3: Seal on kurb ja no (…) hea natuke. Kurb et (…) ee (.) seal kaklevad (.)
karjuvad teiste peale ja (.) panevad vangi (.)
(…)
Kui jutt väljub igapäevasest koolitegevusest, satuvad tuttavad sõnad võõrasse konteksti, esinedes ka lauses ühilduva atribuudi funktsioonis, mis toob enamasti kaasa
grammatikavigu.
1TAK4T-7: Tema armastab head mehet (pro häid mehi või head meest).
1TAK4T-7: Head seriaale meeldib vaadata ja kõik (pro häid seriaale).
1TAK4T-7: Tal väga hea töö seal, ta aitab talle head maju (pro häid maju)
leida ja head tööd.
aga lõpp on pärast hea selles

Tabel 24.

võrdlus

kinos.

Kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevate adjektiivide

* vigased vormid on märgitud tärniga

Kümblusõpilaste 15 sagedamini esinevat Eesti kooli vene õpilaste 15 sagedamini
adjektiivivormi
esinevat adjektiivivormi

HEA 8, HEAD (MAJU, TÖÖD,
MEHET, SERIAALE) 10,
HEAKS 1, PAREM 1,
PAREMATEGA 1
NORMAALNE 1,
NORMAALSED 3,
NORMAALSEID 1,
NORMAALSEKS 1

21 HEA 7, HEAD 2, HÄID 2,
PAREM 4, PAREMAD 2
6 RASKE 5, RASKEM 1

17
6
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RASKE
KURI 2, KURJA 1
NALJAKAS 2, NALJAKAID 1
SUUREKS 2, SUURES 1
VÄIKE 2, VÄIKSED 1
HUVITAV
ILUS 1, ILUSAL 1
KURB
LAHKE
PAHA 1, PAHAD 1
TARK
TÄHTSAM
UUS

4 HALBA 1, HALBU 1,
HALVAST 1, HALVAD 1
3 UUS 2, UUE 1, UUT 1
3 VÄIKE 3, VÄIKSE 1
3 AASTANE 1, AASTASEKS 1,
AASTASELT 1
3 ARMAS
2 EESTIKEELSEID 2,
EESTIKEELSENA 1
2 HUVITAV 2, HUVITAVAT 1
2 LAHKE 2, LAHKED 1
2 SUUR 1, SUURE 1, SUURI 1
2 ERINEV 1, ERINEVAID 1
2 HULL
2 IGAV
2 LÕBUS

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Teine kümblusõpilaste adjektiivide kasutust iseloomustav joon oli hea vastandtähenduse väljendamine, kui tuli rääkida asjadest, mis olid halvasti. Selliseid sõnu
nagu halb (adjektiiv) ja halvasti (adverb) kümblusõpilaste sõnavaras ei esine, selle
asemel kasutatakse paha, pahasti või mitte-hea, mitte-hästi.
1TAK4T-5: See on paha (.) kes nendele see (…) nendele lastele kõik (.) kõik (.)
kõik tegi pahasti ja nende isa nüüd on vangis.
1TAK4T-3: Ma ei tea, mul pahasti läheb inglise keeles (EK-rühma vene õpilased
ütlevad siinkohal: Mul läheb halvasti).

EK vene õpilaste lausetes leidus ka vastandtähendusega adjektiive, hea ja halb leidsid kasutust nii predikatiivi kui atribuudi funktsioonis, kusjuures mõlemad sõnad
ühildusid korrektselt järgneva põhisõnaga ja näitasid õpilaste oskust neid erinevates
vormides kasutada.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Oleneb, kui häid hindeid ma selles saan.
Igas rahvuses on häid inimesi ja halbu ka, minu ümber enamus on head.
Ma arvan, aga ma ei ole kindel, et kangelane on see inimene, kes on hea ja ta teeb
kogu aeg head ja ei tee midagi halba.
Aga siin klassis on mõned halvad ka, nad ükspäev on sõbrad, ükspäev ei ole.
Kalevipoeg on üks noor mees, kangelane, kes aitas rahval halvast vabaneda.
Vanemad jutustasid, et parem elada on ikka siin.
See on üldse väga vana maja ja siin on hea käia.
Juba kasvataja ütles (.) väga hea kasvataja (.) oli kunagi mulle õpetaja.
Sellepärast, et arvasid, et siin on parem elada.
Ta ütles, et ma parem käiksin eesti koolis.

Sagedamini esinevate sõnade tabelist võib märgata, et eesti kooli vene õpilastel esines võrdlusrühmast tunduvalt rohkem huvitavaid ja erinevaid adjektiive, millega
igasuguseid tegelasi, objekte ja sündmusi iseloomustati: nt ainus, arg, armas, erinev, halb, hea, hull, igav, ilus, individuaalne, kade, keeruline, kena, kerge, lahke,
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lõbus, pidulik, puhas, põnev, rahulik, raske, sõbralik, sõbrameelne, tavaline, terve,
tiigrivärvi, tore, tuntud, uus, vajalik, vana, vastik, vihane, võimas, väike, õige, õnnelik, õudne jmt. Ajektiive kasutati nii predikatiivi kui ka atribuudi funktsioonis.
−

−

hästi armas selline tiigrivärvi; noh see on natuke individuaalne; ta on nigu kena-ilus; siis oli nendele raske lahkuda; ta on väga lõbus ja
rumal; nii imelik oli; vene keel on keerulisem
Atribuudi funktsioonis: ma algul ei tahtnud (.) arvasin et hull raamat on; aga reaalses
elus nad olid vaid paar minutit väljas olnud; umbes kell kuus paneme pidulikud
riided selga; meil on palju erinevaid kuuseehteid; see on puhas eesti veri; ta on
selline viisakas inimene; me eriti suuri torte ei osta, noh võib-olla mõne väikse torditükikese siis.
Predikatiivi funktsioonis:

Adjektiivide korrektset ühildumist põhisõnaks oleva substantiiviga võis märgata isegi
teistest madalama keeleoskusega õpilasel (nt 1TAE4T-6: Mary Poppins pidi sõitma
ära ja kõikidel oli nii nukrad näod).
Tänu suurele adjektiivide arvule andsid EK vene õpilased eestlaste kirjeldamist puudutavale küsimusele mitmeid huvitavaid vastuseid, millest siinkohal mõned adjektiive sisaldavad näited.
−
−
−
−

Mmm (…) eestlased on suhtlejad (.) nad ei ole arad (.) toredad ka.
Sõbralikud, et nagu lahked ja nagu keel on siuke sõbralik.
Tavalised (.) tagasihoidlikud (.) viisakad (.) meeldivad.
Üldiselt eestlased ei lähe kuidagi ise sõtta, kuna nad on väike riik.

Nii adjektiivide kui ka adverbide rohkuse poolest olid eesti kooli vene õpilaste intervjuud väga sarnased samavanuste eestlaste intervjuudega

1TAEE4T-3: Nemad on sellised uhked ja ma arvan, et isegi eputajad veidi, aga

eestlased on
siukesed tagasihoidlikud.
1TAE4T-3E: Mu ema töötab raamatukogus ja siis ma loen hästi palju raamatuid ja
see nagu jäi silma, et kuidagi siuke ulmeline ja mulle meeldivad siukesed raamatud.
1TAE4T-5: Ei, seda ma ei arva, see võib tegelikult päris tore keel olla, aga õpetajad on kuidagi uimased ja siis ma ei suuda, enamasti ma jään magama sinna tundi.
1TAE4T-1: Eestlased on toredad, aga mõned on igavad ka, on sellised tagasihoidlikumad ja ei ole nii jutukad kui aafriklased.
1TAEE4T-5: Mõnes tunnis on väga igav. Osad õpetajad on väga hullud.

Veel üks erinevus on KK õpilastel teisel kohal sagedamini esineva sõnana domineeriv
normaalne, mida EK vene õpilaste intervjuudes üldse ei esinenud, kuigi see on tavaliselt ka eesti õpilaste kõnekeeles üsna sagedane nähtus (vt lähemalt ptk 3.3.1).

3.2.4. Muutumatud sõnad
Selles peatükis tuleb vaatluse alla kaks sõnarühma, millest üks on adverbe,
proadverbe, afiksaal- ja modaaladverbe ning adpositsioone sisaldav rühm ning teine
eelmise rühmaga kohati kattuv interjektsioonide ja konjunktsioonide rühm.
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Kümblusõpilaste sõnavaras esines erinevaid adverbe 38% vähem kui eesti kooli
vene õpilastel ja neidki kasutati arvuliselt vähem. Jooniselt 36 on näha, et eesti kooli
vene õpilased kasutavad üldse rohkem erinevaid adverbe, mistõttu on loomulik, et
neil on ka erinevate sõnade hulk suurem (22%) kui kümblusrühmal (15%). Eesti
kooli vene õpilaste adverbide arvu suurendab eeskätt ühendverbides sisalduvate
afiksaaladverbide hulk, kuid samuti üldine adverbide rikkus, mis iseloomustas ka
nende eestlastest klassikaaslaste keelekasutust. Samas leidub selles rühmas mitmeid
proadverbe (nt siis, kuidas), mis suurendasid kümblusõpilaste adverbide hulka. Ka
adpositsioonid on ühendatud afiksaaladverbide rühmaga just sõna tasandil kattuvate
juhtumite pärast, mida vahekeelekõnelejad mõnikord ei taju (nt programm tuleb
peale; läks Jamaika peale).
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Adverbid
Tabelis 25 on siis märgitud mõlema rühma kõige sagedamini esinevaks adverbiks,
kusjuures kümblusõpilastel esines see 53 korral ja eesti kooli vene õpilastel 39 korral.
Mõlema koolitüübi õpilased liialdasid partikliga siis, mis esines nii proadverbina,
olles ühendatud pikemate narratiivide või lausekettidega, kui ka ühendsidendi koosseisus kui…siis konstruktsioonis (vt lähemalt ptk 3.3.1).
1TAK4T-1: Siis ta ütles emale, et kas sa ei taha Sandrat sinna võtta ja siis ema
mõtles, et miks ei ja siis see läks ja nii see läkski (adverbina).
1TAE4T-1: Umbes kell kuus paneme pidulikud riided selga, siis emme teeb palju
salateid ja toite, siis tuleb jõuluvana ja me saame kingitusi, siis hakkame sööma ja
vaatame telekast üritusi (adverbina).
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1TAK4T-1: Kui on minu sünnipäev, siis ma kutsun külla minu klassikaaslasi või
sõpru (konjunktsioonina).
1TAE4T-1: Aga kui emme sai teada sellest koolist, siis mõtles, et äkki proovime, et
kuidas siin koolis läheb (konjunktsioonina).
Jansonsi (2002: 614) sõnul on partikkel siis ka eesti kirjakeeles adverbide hulgas sageduselt teisel kohal ja ametlikus suulises suhtluses kümnendal kohal, kuid kasutusfunktsioonide varieeruvus on emakeelekõnelejatel suurem.
Järgmisel kohal on mõlemal rühmal sageduse poolest rõhumäärsõna ka, mida
kümblusrühm kasutab veidi vähem (nt kümblusõpilased: siis ta tahab ka seda eesti
keelt; minu vend oli Ukrainas koolis ja siin ka; aga mul on vene keelega ka probleemid natukene; seal multikaid vaatasime ja midagi rääkisime omavahel ja eesti
keelt ka; proovisime lauseid katsuda midagi kirjutama ka; ta peab üldse minna
kuskil Jamaica peale ja ta seal ka aitab; ta armastab ka seda Mouline Rouge; meie
mängime mõnikord ka, kui on aega). Sellised määrsõnad nagu natuke, mõnikord ja
eriti esinesid samuti mõlema koolitüübi puhul üsna arvukalt, kuigi kümblusõpilased
kasutasid neid sagedamini (tabel 25, vt lähemalt ptk 3.3.1).

Tabel 25. Kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevate adverbide
võrdlus
* vigased vormid on märgitud tärniga

Eesti kooli vene õpilaste adverbid
SIIS
KA
KUIDAS
HÄSTI
JUBA
NATUKE
MÕNIKORD
ERITI
MUIDUGI
PEAAEGU
TAVALISELT
ÜLDSE
KOHE
KÜLL
PÄRIS
VIST
JUST
KUNAGI
NIIMOODI
NÄITEKS
HALVASTI

Keelekümblusõpilaste adverbid
39 SIIS
20 KA
2 KUIDAS
12 HÄSTI
9 JUBA
8 NATUKE 9, NATUKENE 2
7 MÕNIKORD
6 ERITI
6 MUIDUGI
6 PEAAEGU
6 TAVALISELT
6 ÜLDSE
5 KOHE
5 KÜLL
5 PÄRIS 1, PÄRISE 1*
5 VIST
4 JUST
4 KUNAGI
4 NIIMOODI
4 NÄITEKS
2 PAHASTI

53
18
12
2
9
11
12
6
0
0
1
2
3
0
2
2
0
3
0
6
2
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Suurema erinevusena võiks esile tuua proadverbi kuidas kasutamise, mida kümblusõpilastel esines kuus korda rohkem kui eesti kooli vene õpilastel. Kümblusõpilased kasutasid seda igas olukorras, kus venelane kasutaks sõna как (как ты думаеш?) või как-бы (vt lähemalt ptk 3.3.1). Sarnaseid konstruktsioone kasutasid sageli ka vene õpilased venekeelsetes intervjuudes.

А твои родители тоже пользуются компютером?
3PÄV5T-1: Но они не играют, они как-бы папа работу там делает.
А они читают на эстонском языке?
3PÄV5T-1: Ну как-бы книги они не читают на эстонском языке, а газеты
читают.

Samasugust erinevust kohtas adverbi hästi kasutuses, mida seekord leidus eesti kooli
õpilastel kuus korda rohkem kui kümblusõpilastel. Kümblusõpilased ei kasutanud
ka kordagi selle vastandsõna halvasti, kuna neil puudus vastav adjektiiv halb. Nii
nagu omadussõnagi puhul (hea-paha), kasutati halvasti asemel adverbi pahasti. Eesti
kooli õpilased kasutasid peamiselt sõna halb erinevaid vorme ning adverbi pahasti
ei leidunud kordagi. Seetõttu esineb ka eesti kooli vene õpilastel sõna halvasti kahel
ja kümblusõpilastel sõna pahasti kahel korral.
Suurem osa eesti kooli vene õpilaste poolt korduvalt kasutatud adverbidest (nt küll,
just, vist, peaaegu, muidugi, niimoodi, halvasti, korralikult) puudus kümblusõpilastel täiesti (vt tabel 25). Modaaladverbidest esines kümblusõpilastel vaid üksikuid
(nt juba).

Adpositsioonid

Kümblusõpilaste intervjuudes leidus üsna vähe erinevaid adpositsioone: peal (ei, mitte
laeva peal), peale (karjuvad teiste peale), all (see oli see Kose kool, seal all), läbi
(juba kaks aastat on läbi). Mõnikord asendas adpositsiooni peal, peale ka vastav
substantiivi adessiivi- või allatiivivorm (sellel saarel; ta sai saarele). Vahel jäeti
adpositsioon lausest üldse välja või asendati selle enda tuletatud käändelõpuga (nt
ta läks temast ära (pro tema juurest ära) ja läks oma, noh juba pärise mehele (pro
oma päris mehe juurde). Adpositsiooni juures ja juurest leidus vaid ühe eelnevalt
eesti lasteaias käinud kümblusõpilase intervjuus, kes seda üsna korrektselt kasutas
(1TAK4T-8: Kurja nõia juures elas Nukitsamees; tüdruk ja poiss põgenevad kurja
nõia juurest). Kuna emakeelekõnelejaid keelekümblusklassis ei ole ja keelemalle
kuuleb vähe, esinevad kaassõnad vahel kohtades, kus neid vaja ei oleks (nt KK4T7: ja siis ta läks sinna ka, siis nad kohtusid koos; KK4T-1: ta peab üldse minna
kuskil Jamaika peale (pro Jamaikale).
Eesti kooli vene õpilased kasutavad rohkem mitmekesisemaid adpositsioone, nagu
näiteks juures (Sel aastal lasime seal uue maja juures rakette; ta elab Inglismaal
onu juures), enne (käisin enne Eesti Televisiooni lasteekraani laulustuudios), pärast
(hirmu pärast), lähedal (vanemad vist valisid, sest see on meie kodu lähedal),
ümber (minu ümber enamuses on head), all (mulle ei meeldi lugeda teleri all eestikeelseid subtiitreid), sees (tean, mis veri minu sees voolab), seest (tõmbas puid maa
seest välja), sisse (võis piltide sisse kolida). Kordagi ei kasutatud kaassõnu peal ja
peale, sest neid asendas vastavalt substantiivi adessiivi- või allatiivivorm (need, kes
on pildil; mida saab riietele kleepida).
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Interjektsioonid ja konjunktsioonid
Kümblusõpilaste sõnavara interjektsioonide ja konjunktsioonide rühmas suurendas
vene keele interferentsist tingitud suhtlusinterjektsioon no, mida leidus 202 lauses
41 korral (ei (.) no natukene (.) paar sõnad (.) aga (.) no ei tea; vene pop-laulja (.)
see on (...) no näiteks no (...) on paljusid (.) et no Viagra või midagi seesugust; no
ma ei saa (.) no ma ei tea (…) no mulle päriselt ei meeldi ukraina keel; no kümme
korda siia ja sinna (.) no midagi seal (.) no näiteks klassiga ujuda; no vot seda ta
nägi). Sellele lisandus veel eesti kõnekeeles levinud noh, mida kasutati 22 korral (nt
no mõnikord on eesti kanaalidel on (.) noh (.) mõned filmid head (.) mis ma vaatan
mõnikord). Kokku moodustasid no-d ja noh-id 14% kümblusõpilaste interjektsioonide ja konjunktsioonide rühmas kasutatud sõnadest.

Tabel 26. Kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sagedamini esinevate
konjunktsioonide ja interjektsioonide võrdlus
Eesti kooli vene õpilaste
Keelekümblusõpilaste
10 sagedamini esinevat konjunktsiooni 10 sagedamini esinevat konjunktsiooni
ja interjektsiooni
ja interjektsiooni
ET
46 NO
41
AGA
39 ET
39
KUI
32 AGA
31
NII
15 KUI
28
NAGU, NIGU
12 NOH
22
NOH
11 NAGU
14
NO
9 SEST
11
SEST
6 VÕI
9
SELLEPÄRAST
3 SELLEPÄRAST
7
VOT
1 VOT
4
EGA
4 EGA
0
KUNA
3 NII
6
NING
3 NING
2
KUID
2 KUID
0
VAID
1 VAID
0
Suhtlusinterjektsioon no esines sageli ka vene õppekeelega klassi õpilaste (3PÄV5T-1:
Но они не играют; Ну как-бы книги они не читают на эстонском языке, а
газеты читают) ning lapsevanemate venekeelsetes intervjuudes (1TAE-2: Но
вообще-то отец у нас эстонец, рождённый, но он был рождённый на Урале).
Eesti kooli vene õpilastel esines no kasutust kokku 9 korral ja noh-i 11 korral, kuid
seejuures torkas see sagedamini silma just teistest nõrgema keeleoskusega õpilastel
(nt ta on noh, ta iga kord paneb korralikult riidesse; no kui tullakse sõjaga, siis nad
muidugi hakkavad vastu; no sellist ainet ei ole (.) et üldse ei meeldi; siis ta noh (.)
kui see proua (.) lapsehoidja sõitis ära). Intervjueeritud eestlased taolisi vene keele
mõjuga interjektsioone ei kasutanud, neid esines vaid ühel lapsel (1TAEE4P-4), kes
rääkis enda sõnul isaga kodus eesti ja emaga ungari keelt, kuid tegelikult figureeris
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kodus ka kolmas suhtluskeel, milleks oli vene keel (1TAEE4P-4: No meile tuli üks
tüdruk 12. klassist rääkima, et õh täht on seal; no nüüd hakkab see mõte juba
kustuma).
Suurem osa konjunktsioonidest mõlemal rühmal siiski nii esinemissageduse kui ka
kasutuse poolest enam-vähem kattus (vt tabel 26). Kümblusõpilastel ei esinenud kordagi selliseid konjunktsioone nagu ega, kuna, kuid, vaid, nigu – need asendati ka
siis, kui kontekst seda oleks nõudnud, alati mõne teise konjunktsiooniga (nt ja tal
pole üldse aega helistada ja veel midagi (=ega midagi)). See-eest kasutasid nad mitmeid vene keele mõjul tekkinud interjektsioone (nt eeh, aa, vot, oi; nt 1TAK4P-2:
Eeh (...) vana aasta õhtu, siis me kõik joome teed õues). Samuti erinesid eesti kooli
õpilased kümblusõpilastest interjektsiooni ai poolest, mida viimased ei kasutanud
kordagi.

3.2.5. Numeraalid
Numeraalid üllatasid peaasjalikult kümblusõpilaste poolt kasutatud sõnade absoluutse hulga ja ka osakalu poolest kogu sõnavaras. See oli peale pronoomenite ainus
sõnaliik, mida kümblusõpilased eesti kooli õpilastest rohkem kasutasid (vt joonis
37), kuigi ka selles rühmas leidus neil erinevaid sõnu vähem.
keelekümblusklassis
18
16

erinevaid numeraale

45

numeraale kokku
0
Joonis 37.

eesti koolis

20

40

73
60

80

Numeraalid kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste sõnavaras

Kümblusõpilaste numeraalide esinemissagedus on küllaltki palju seotud hulga- ja
määramäärsõnade vähesusega, mida saab arvsõnadega sobivalt kompenseerida. Kümblusõpilased armastasid kasutada arvsõnu ja lisada neid konteksti igal võimalikul juhul
(1TAK4P-6: Jaa (.) juba viis aastat seal käin; seal on üks poiss, ta on teises klassis,
ta ujus, kui ma olin kolmandas klassis, ta ujus mind paremini; aga siis ma käin veel
pühapäeval (.) meil algab üheksa viisteist (.) kuni kella üheni me teeme igasuguseid
asju). Tõenäoliselt oli kümblusõpilaste üks arvsõnadega liialdamise põhjus see, et
matemaatikat eesti keeles õppides olid nad arvsõnade käänamise ja kasutamise üsna
hästi omandanud ning tundsid end sellel teemal rääkides vabalt.
Eesti kooli vene õpilased eelistasid kasutada hulga- ja määramäärsõnu või üldmõisteid väljendavaid substantiive, mistõttu esines neil arvsõnu vähem (1TAE4T-8: Nii
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et nad olid umbes keskajas ja olid seal mitu kuud, aga reaalses elus nad olid vaid
paar minutit väljas olnud). Kümblusõpilane ei ütle näiteks, et ta on milleski kindel,
vaid kasutab selle asemel arvsõna (TAK4T-8: Ta kuulis seda programmi… ja mul oli
sada protsenti (= ma olin kindel) et ma võin minna). Eesti kooli vene õpilane kasutab taolises kontekstis vastava tähendusega omadussõna kindel (1TAE4T-1: Ma
arvan, aga ma ei ole kindel, et kangelane on see inimene, kes on hea ja ta teeb kogu
aeg head ja ei tee midagi halba).
Eesti kooli vene õpilased kasutasid arvsõnu vaid vanusest ja raamatulugemisest
rääkides (nt Ta sünnitas mu venna üheksateistaastaselt; vanaisa on mul Ukrainas juba
üheksakümne kolme aastane ja tal on kõik hambad alles; minul oli kõige lemmiksünnipäev (.) kui ma sain seitsemeaastaseks, siis ma sain endale koera; siis muidugi
lugesin kõik neli Harry Pottery osa ära ja ootan viiendat; ja selles viiendas raamatus oli kaheksasada üheksakümmend üheksa lehekülge (.) ma lugesin kahe päevaga
läbi; aga kui raamatupoes nägin seda (.) võtsin esimese lehekülje lahti ja ütlesin
emale (.) ema (.) osta see ära; ma lugesin ära juba kolm raamatut (.) aga veel on
neljas ja viies raamat), kusjuures erilist rõhutamist arvsõnad ei leidnud.

3.3. LEKSIKAALSETE LÜNKADE ÜLETAMISE STRATEEGIAD
Eelnevalt ilmnes, kuivõrd rikkam ja mitmekesisem on eesti kooli vene õpilaste sõnavara võrreldes kümblusõpilastega. Peale sõnavara hulga oli märgata ka suuri erinevusi vastamisel ja jutustamisel kasutatavates strateegiates, mille abil püüti üle saada
sõnavara vaegusest. Seetõttu on käesoleva peatüki eesmärk vaadelda strateegiaid, mille
abil kompenseerisid õpilased erinevusi selle vahel, mida nad soovisid öelda ja mida
nende keelelised oskused võimaldasid. Kuna tegemist oli just sõnavara vaegusest
tingitud kommunikatsiooniraskustega, olen nimetanud need leksikaalsete lünkade
ületamise strateegiateks. Nimetatud strateegiate klassifikatsioon, millele töös toetusin, on ära toodud väitekirja teoreetilises osas (ptk 1.4). Peamised strateegiad, mis
ühes või teises rühmas rakendust leidsid, on koondatud alljärgnevateks peatükkideks, milles vaadeldakse
−
sõnade liigkasutust, kordamist ja sõna tähenduse laiendamist;
−
parafraseerimist, reformuleerimist ja mitmeid asendusstrateegiaid (muuhulgas
kontaminatsioon ja parafaasia);
−
ajavõitmisstrateegiaid, suhtlusprobleemi vältimist ja loobumist.
Mõistagi põhjustas vaesem sõnavara rohkem väljendusraskusi ja keelekümblusõpilased kasutasid tihti mitut strateegiat korraga, mis raskendas analüüsi. Vaatluse all
olid ka pidžinkeele sõnavara kasutust iseloomustavad nähtused, mida kummaski
rühmas ei esinenud.
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3.3.1. Sõnade liigkasutus, kordamine ja tähenduse laiendamine
Sõnade liigkasutust põhjustab sama sõna kordamine erinevates kontekstides, kuigi
sihtkeeles on selle mõtte edasiandmiseks olemas mitmeid erinevaid ja mõtet täpsemalt väljendavaid sõnu. Nii kasutab vahekeelekõneleja mõningaid sõnu tavalisest
laiemas tähenduses.

Verbide kordamine ja tähenduse laiendamine
Keeleõpetajad ja uurijad on kogenud, et vahekeelekõnelejad kasutavad konkreetse
tähendusega verbide asemel sagedamini esinevaid verbe, nagu näiteks tulema,
minema jms (Koivisto 1994: 41). Ka kümblusõpilased kasutasid sageli verbi tulema
teiste verbide asemel, mis oleks lause mõtet täpsemalt edasi andnud.
1TAK4T-1: Seal on palju uudistet, tuleb peale (=algab) ja kõigest räägitakse seal
1TAK4T-4: Aga vot kontrolltöö tuleb, mul tuleb kolm või neli või viis kunagi.
1TAK4P-6: Ükskord oli nii, et Robinson Crusoe nägi, et mingid inimesed tulid paa-

tidega ja seal oli väga palju keresid…Ta sai saarele, seal, sellel saarel
oli…need…inimsööjad… tulid mingid paatid, sealt tulid piraadid ja inimsööjad…kohe ja neid vist veel tulid sinna normaalsed mehed.

Samasugust liigkasutust võib kümblusõpilastel kohata ka verbi käima puhul.
Mis koolis nemad käivad?
1TAK4T-1: Ta käis ära (=lõpetas) juba. Ta praegu õpib ülikoolis.
1TAK4P-2: Ei, ma käisin alguses koos minu vend. Vend mul käis teise kooli, mitte siia.
1TAK4T-4: Neli aastat tagasi ma käisin, kui ma olin viieaastane, ma käisin siia, no
mitte esi... nulli klassi,... mul lasteaias oli inglise keel, ma kogu aeg käisin.

Isegi siis, kui küsimus sisaldas ühendverbi, kasutas kümblusõpilane vastates ikka
lihtverbi, seda seejuures pidevalt korrates:
Kui sa ise üksikule saarele satuksid, mida sa siis tegema hakkaksid? Mida sa kaasa
võtaksid?
1TAK4T-7: Võtsin, mida süüa, siis võtsin noa, võtsin... (pro ma võtaksin kaasa)
Palju korrati ka verbi rääkima, mis asendas mitmel juhul teisi tähenduslikult lähedasi sõnu (nt seletama), mida oleks antud kontekstis kasutanud emakeelekõneleja.
Kas ma tulen ema juurde ja hakkan talle rääkima inglise keeles "ma tahan seda
sööma", ta ei saa ju midagi aru, peab kogu aeg vene keeles rääkida…no, kui mul
on midagi vaja, siis nad räägivad (=seletavad) mulle seda mängu veel üks kord ja
ma saan nüüd aru.

Selline liigkasutus toob paratamatult kaasa sõna tähenduse laiendamise ning sellega
kaasneva lause tähenduse muutuse, mis kohati oli seotud ka emakeele interferentsiga. Näiteks ühel juhul, kui õpilane sai aru, aga ei osanud eesti keeles vastata, kuna
ei mäletanud loetud raamatu pealkirja, ütles ta Ma ei saa rääkida (pro Ma ei saa
seda või selle raamatu pealkirja öelda või nimetada, sest ei mäleta enam). Selline
vastus tekitas suurt segadust ja viis intervjueerija arvamuseni, et õpilane ei taha
sellel teemal rääkida.
Mis raamat see on?
KK4T-7: Ma ei saa seda rääkida.
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Sa ei oska tõlkida seda nimetust?
KK4T-7: Ei, ma ei saa rääkida.
Sa ei taha rääkida?
KK4T-7: Jah!
Kuna õpilane soovis suhtlussituatsiooni vältida, vastas ta jaatavalt, andes ekslikult
kinnituse intervjueerija valele järeldusele. Edasisest intervjuust selgus, et küsimus ei
olnud siiski tahtmises, vaid pigem mäletamises.
Ja mis siis juhtus?
KK4T-7: Siis (…) ma ei saa rääkida seda. Ma ei mäleta juba, mis juhtub.
Näite teine viga, mis arusaamatust põhjustas, tuli verbi saama (ei saa) tähenduse
laiendamisest. Vene keeles kasutaks õpilane vastavat modaalverbi мочь (Metslang jt
2003: 45), mille asemel võiks (kuigi ei pruugi) eesti keeles olla ei oska. Samas oleks
laps ka emakeeles kasutanud sellises kontekstis ikkagi verbi ütlema (я не могу сказать), mitte rääkima (я не могу говорить). Seetõttu mõjutab sõna valikut nii eesti
keele sõnavara piiratus kui ka vene keele interferents.
Niisamuti ei ole panema ja võtma eesti keeles sama tähendusega, kuigi kümblusõpilastel esines nende kahe sõna segiajamist, kui juttu tuli koolivalikust ja sellest,
miks vanemad oma lapse keelekümblusklassi panid.
Miks te selle kooli just valisite?
1TAK4T-1: Ükskord minu õde tuli, ta õppis enne minu koolis ja ütles, et seal on uus

programm selle keelekümblusega. Siis, siis ta ütles emale, et kas sa ei taha Sandrat
sinna võtta (=panna) ja siis ema mõtles et, miks ei ja siis see läks ja nii see läkski.

Segiajamise põhjus oli tõenäoliselt kontekst, milles oldi harjutud kuulma õpetajate
poolt kasutatud väljendit kooli vastu võtma ja mitte lapsevanemate poolt kasutatud
väljendit kooli panema, kuna lapsevanemad on vene keele kõnelejad. Sellest tulenevalt võiks eeldada, et laps oleks omandanud ka vastava ühendverbi vastu võtma ega
kasutaks lihtverbi võtma. Nagu nägime juba sõnavara hulka ja sagedust käsitlevas
peatükis, oli võtma üks kümblusõpilastel sagedamini esinevatest verbidest, kusjuures ainus ühendverb oli seotud afiksaaladverbiga ära ja vastu ei esinenud kordagi.
Seega toimub ka siin sagedamini kasutatava verbi tähenduse semantiline laiendamine.
Samuti esines mitmete teiste sagedamini esinevate verbide (nt tapma, karjuma, pidama, vaatama) kordamist lauses või sama jutustuse jooksul mitu korda:
−
−

1TAK4P-2: Mulle meeldib Badodays praegu (.) ma (.) pead kõik seal tapma (.)
lõpuks ma pean kõik (.) kõige tugevam (.) tappa tema.
1TAK4T-7: Ma tahtsin (.) aga mulle natukene siin ei meeldi (.) sest kogu aeg poisid
kaklevad siin (.) siis nad hakkavad tüdrukuid puutuma (.) mis sa nopid (.) mis sa
vaatad (.) ja hakkavad kaklema kogu aeg. Nagu nad arvavad (.) vaatavad (.) kui on
kaamera (.) me oleme normaalsed kõik (.) kui ei ole kaamera (.) siis la-la-laa (.)
rääkime (.) karjume ja veel midagi. Näiteks kõik hakkavad karjuma (.) õpetaja ei tea
mida teha (.) ja siis kuskil viisteist minutit ta peab meiega palju rääkida.

Eesti kooli vene õpilastele andis suhteliselt rikas sõnavara võimaluse erinevate
sünonüümide abil oma mõtteid väljendada, mis avaldus eriti ilmekalt verbikasu-
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tuses. Näiteks väljendasid õpilased rääkimist ja küsimist mitmel erineval viisil:
küsima - pärima - selgitust paluma - rääkima - ütlema - mainima.29
−
−
−
−
−

äkki ta pärib vanematelt (= küsib).
kui ta midagi aru ei saa, siis palub selgitust.
ai, ühte ma ei maininud.
ema pole meile rahvuskangelastest rääkinud, aga Kalevipoega tean küll.
väljaspool reaalsust, kui saab niimoodi öelda.

Samas leidus kümblusõpilastele sarnast verbi semantilise tähenduse laiendamist selles
rühmas ühel väiksema keeleoskusega õpilasel (1TAE4T-6), kes kasutas ütlema
verbi kontekstis, kus tema eestlastest klassikaaslased ütleksid käskima või andma
(Mida õpetaja meile ütleb suvevaheajaks lugeda (pro käsib või annab lugeda).

Adjektiivide kordamine ja liigkasutus
Adjektiivide liigkasutus ja kordamine on samuti vahekeelenähtus, mis tuleneb sõnavara piiratusest. See võib avalduda näiteks ühe adjektiivi kasutuses kõike positiivset
väljendades (hea) ja kõike negatiivset väljendades (paha). Seetõttu on üsna loomulik, et kümblusõpilastel oli kõige sagedasem omadussõna hea, mis moodustas ligi
kolmandiku (26%) nende poolt kasutatud omadussõnadest ja mida pidevalt korrati,
kui kedagi või midagi oli vaja positiivselt iseloomustada.

1TAK4T-7: Ma ei tea (.) seal on õpetaja hea (.) noh ei tea (.) kõikides ainetes on
õpetaja hea (.) aga ma ei tea.
1TAK4T-5: Õpetaja on hea ja annab iseseisva töö (.) siis on hea olla.
1TAK4T-7: Tal väga hea töö seal, ta aitab talle head maju (pro häid maju) leida ja
head tööd.

1TAK4T-7: Tema armastab head mehet (pro häid mehi või head meest).
1TAK4T-7: Head seriaale meeldib vaadata ja kõik (pro häid seriaale).
Kui õpilase sõnavaras leidus teisi adjektiive (nt raske, lahke, kuri), kippusid ka need
sama jutustuse või vastuse jooksul korduma.

1TAK4T-3: Seal on kurb ja no (…) hea natuke ( …) Kurb et (…) ee (.) seal kaklevad (.) karjuvad teiste peale ja (.) panevad vangi (.) aga lõpp on pärast hea selles
(…) kinos.
1TAK4T-1: Ei, see pole raske (.) sest ta pole nii raske nagu ma ei tea (.) ma ei tea (.)

nagu prantsuse keel või itaalia keel.
1TAK4P-2: Mõnikord on nii raske (.) et ma ei saa aru (…) ee (…) kui palju annavad koduseid töid noh.
1TAK4T-8: Neid leidis üles üks kuri nõid (.) kes viis neid ära. Kurja nõia juures elas
Nukitsamees. Tüdruk ja poiss põgenevad kurja nõia juurest.

Palvele iseloomustada või kirjeldada kedagi vastati üsna lakooniliselt juba eespool
nimetatud väheseid adjektiive korrates.
Milline see tegelane on? Kuidas ta välja näeb?
1TAK4T-5: Ilus (…) lahke.
Meeldib sulle näiteks mõni tema iseloomuomadus?
1TAK4T-5: Noh, et ta on lahke ja ei karju kunagi.
Sünonüümseid väljendeid eesti kooli vene õpilaste kõnes vaadeldakse täiendavalt parafraseerimise ja reformuleerimise all (ptk 3.3.2.)

29
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Missugused on sinu meelest eestlased?
1TAK4P-2: Nagu nad on nagu mitte venelased nagu (…) nad on head nagu.
1TAK4T-1: Mõned on normaalsed inimesed või täpselt nagu kõigid, kõiged, nagu kõik.
Emakeele mõjul liialdati ka adjektiiviga normaalne, mis oli esinemissageduselt hea
järel teisel kohal ning tähistas peaaegu kõike, mis ei olnud hea ega halb.
−
−
−
−
−
−

See on, ma ei tea…normaalne keel.
Mõned on normaalsed inimesed või täpselt nagu kõigid, kõiged, nagu kõik.
Ei, mitte laeva peal, tulid mingid paatid, sealt tulid piraadid ja inimsööjad…kohe
ja neid vist veel tulid sinna normaalsed mehed.
No siis nad need inimsööjad sõidki neid normaalseid inimesi ja piraadid ehmatasid
ja läksid minema.
Pärast said normaalseks.
Nagu nad arvavad, vaatavad, kui on kaamera, me oleme normaalsed kõik, kui ei
ole kaamera, siis la-la-laa, rääkime, karjume ja veel midagi.

Kuna kümblusõpilastel puudusid sellised sõnad nagu halb (adjektiiv) ja halvasti
(adverb), kasutati selle asemel paha ja pahasti.

1TAK4T-5: See on paha (.) kes nendele see (…) nendele lastele kõik (.) kõik (.)
kõik tegi pahasti ja nende isa nüüd on vangis.
1TAK4T-3: Ma ei tea, mul pahasti läheb inglise keeles (eesti kooli vene õpilased
ütlevad siinkohal: mul läheb halvasti).

Eesti kooli vene õpilastel leidub tunduvalt rohkem huvitavaid adjektiive, mis andis
neile võimaluse erinevateks kirjeldusteks ja iseloomustusteks ega sundinud neid samu
sõnu kordama. Näiteks iseloomustati negatiivseid tegelasi ja nähtusi sõnadega halb,
hea, hull, igav, kade, vastik, vihane, õudne, arg. Positiivset iseloomustust anti edasi
sõnadega hea, ilus, kena, lahke, viisakas, lõbus, sõbralik, sõbrameelne, tore,
õnnelik jmt.
Raskete asjade kohta öeldi ka keeruline (nt vene keel on keerulisem), kurva asemel
nukker (Mary Poppins pidi sõitma ära ja kõikidel oli nii nukrad näod). Inimesi ja
loomi iseloomustati samuti väge erinevate adjektiividega (nt hästi armas selline
tiigrivärvi; ta on väga lõbus ja rumal; ta on selline viisakas inimene). Adjektiivide
rikkus avaldus ka eestlaste iseloomustamisel (nt eestlased on suhtlejad (.) nad ei ole
arad (.) toredad ka; sõbralikud, et nagu lahked ja nagu keel on siuke sõbralik; tavalised (.) tagasihoidlikud (.) viisakad (.) meeldivad). Isegi keeli iseloomustati
erinevate adjektiividega (1TAE4T-1: Mulle näiteks ei meeldi saksa keel, minu arust
on see natuke ülbe, väga imelik).

Adverbide kordamine ja liigkasutus
Kümblusõpilasi, kelle adverbide hulk oli märksa väiksem, iseloomustas adverbide
kordamine ja liigkasutus. Kõige sagedamini kasutatud adverbidest tuleks esile tõsta
natuke ja mõnikord, mille kordamist esines peaaegu igas lauses kõigil õpilastel.
natuke: kaklevad natuke ka; natuke on ja natuke ei ole; no (.) natukene jah; aga mul
on vene keelega ka probleemid natukene.
mõnikord: nojah (.) no mõnikord; mõnikord küpsetab (.) mõnikord ostab; no mõnikord on sihukesed sõnad (.) et ei tea isegi vene keeles; no (.) et nad kuidas mmm
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(…) nad on nagu mulle mõnikord sõbrad ka; no mõnikord on eesti kanaalidel on,
noh, mõned filmid head, mis ma vaatan mõnikord.

Täpselt samasugust nähtust kohtas väiksema keeleoskusega eesti kooli vene õpilase
kõnes, kes kordas samuti mitu korda adverbi mõnikord isegi sama lause jooksul
(1TAE4T-6: No mõnikord ma vaatan eesti kanaleid, mõnikord vaatan vene kanaleid. Mõnikord ma valin ise, mida ma tahan, mõnikord ma valin, noh mida õpetaja
meile ütleb suvevaheajaks lugeda; no mõnikord on eesti keeles, mõnikord vene keeles raamatud). Väärib tähelepanu, et nendel õpilastel, kes liialdavad sõnaga mõnikord, ei esinegi rohkem samatähenduslikke ega vastandtähendusega adverbe (nt vahel,
harva, tihti, sageli vmt).
Seevastu teised eesti koolis õppivad vene lapsed kasutasid kümblusõpilaste ja eelpool nimetatud nõrgema keeleoskusega õpilasega (1TAE4T-6) võrreldes tunduvalt
rohkem erinevaid sünonüümseid väljendeid, millest eelistatumad olid vahel ja harva
(nt siis mulle meeldib vahel, mitte eriti palju, aga sõpradega natukene olla; vene
keeles, emaga vahel eesti keeles; vahel mõnesi ajakirju inglise keeles, kui ma üldse
neid leian; nad käivad meil hästi harva; mul on üks sõbranna, kes sõidab ära nädalavahetuseks ja ma hästi harva näen teda). Kasutati ka teisi ümberütlemise võimalusi (nt aga siin klassis on mõned halvad ka, nad ükspäev on sõbrad, ükspäev ei
ole). Siinjuures võis märgata, et sama adverbi ega ka teisi sõnu ühe lause jooksul ei
korratud (nt Ma vaatan näiteks mõnikord muusikat, vahel ka loomadest). Samuti
leidus nimetatud adverbidele EK-rühmas ka palju erinevaid vastandtähendusega
sõnu, millest eelistatumad olid tihti, tavaliselt ja alati (nt õige tihti kohtab Ivan Tsaarpoega; jätsin laulmise ära, kuna kurk tihti valutas; aga telekast tavaliselt ei tule
midagi huvitavat; kuid tavaliselt raamatud on nendest rohkem paremad; kui kogu
perega väljas oleme, siis räägime alati vene keelt; sest kui ma väike olin, siis ema
tõi mulle alati töölt mõne eestikeelse kooliasja). Peale nende kasutati ka selliseid
adverbe, nagu üldiselt ja pidevalt või mõnel muul viisil ümberütlemist (nt üldiselt
ma vaatan video pealt mingeid kindlaid filme; aga eesti sõpradega me pidevalt
räägime eesti keeles; põhiliselt ma kirjutan neile).
Kuna eesti kooli vene õpilaste adverbide hulk on suur, kasutavad nad neid sarnaselt
eestlastest klassikaaslastega üsna mitmekesiselt ja erineval eesmärgil. Näiteks kasutatakse adverbe väga, hästi, päris ja liiga, õige adjektiivide tähenduse intensiivistamiseks.
Väga ja hästi: Mul üldse on väga vähe eestikeelseid raamatuid, venekeelseid on hästi

palju; see on hästi hea kool; raamat on väga huvitav ja seal on palju seiklusi; vanematega mulle meeldib olla ja hästi palju mulle meeldib vanavanematega olla; nad
käivad meil hästi harva; praegusel hetkel on kangelaseks peetud ka mõnda inimest,
kui ta on väga võimas; sellepärast, et sellest kirjutati ajalehes väga hästi, et see on
hästi hea kool; jõule peame väga tähtsaks, jõulud on meil 31. detsembril; see on
üldse väga vana maja.
Liiga, õige, päris jt: See pole liiga igav, sest mulle ei meeldi üldse õudusfilmid; õige
tihti kohtab Ivan Tsaarpoega; aga kolmandas see ämblik, see oli ikka päris õudne;
Anna Kurnikova mängis päris hästi tennist; see ei ole päris hea tõlkija.
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Mõnikord liialdasid eesti kooli vene õpilased vene keele interferentsi mõjul nimetatud adverbidega, lisades need ka adjektiivi komparatiivivormile (1TAE4T-2: Mu
õde tõi mulle ükskord mitu filmi Sõrmuste isandast, kuid tavaliselt raamatud on nendest rohkem paremad). Võrdluseks olgu näide vene kooli vene õpilase (1TAV4T-1)
intervjuust: Здесь они более лучше относятся к ученикам.
Kümblusõpilased annavad tähenduse intensiivsust enamasti edasi komparatiivi- või
superlatiivivormide abil, mis on tingitud vene keele interferentsist (nt mul oleks tähtsam (.) et oleks huvitav (= мне важнее). Kuna vene keeles ei ole adjektiivi komparatiivivormil parem ja adverbil paremini (vene k. лучше) vahet, siis kannavad kümblusõpilased adverbi üle sellisesse konteksti, mis tegelikult nõuaks adjektiivi kasutamist:

1TAK4P-2: Meil on niisugune kool, et see on paremini ja ma läksin sinna ja seal
oli paremini... (vene k. лучше; vrd vene õpilase venekeelset intervjuud 1TAV4T-1:
Потому что тут лучше учителья преподают урок).

Superlatiivivormide mittetundmise ja adverbide vähesuse tõttu on emotsionaalse tugevuse edasiandmisel eelistatud adverbiks väga (1TAK4T-7: ma ei tea (.) meeldib väga;
1TAK4P-6: Vaatan, aga väga vähe aega; 1TAK4P-2: väga tark on ta (.) ja tugev).

Partiklitega

siis

ja

kuidas

liialdamine

Veel üks iseloomulik liigkasutuse nähtus kümblusõpilaste intervjuudes oli vene
keele interferentsist tingitud proadverb kuidas, mis esines igas olukorras, kus venelane kasutaks sõna как (как ты думаеш?) või как-бы. Üldse esines sõna kuidas
kümblusõpilastel kuus korda rohkem kui eesti kooli vene õpilastel. On märgata, et
selle sõna tähendust eesti keeles eriti hästi ei tajuta, mistõttu see leiab kasutust eestlase jaoks väga kummalisel moel olukordades, kus see vene keeles oleks loomulik.
Seejuures ei asendata seda kordagi tähenduslikult sobivama eestikeelse vastega (nagu,
kui, mida vmt). Alljärgnevalt näiteid intervjuudest:

1TAK4P-2: Kuidas midagi juhtub (.) nad ütlevad ee (…) midagi juhtus (.) võime
aitada (pro kui midagi juhtub).
1TAK4P-2: Noo (.) et nad kuidas mmm (…) nad on nagu mulle mõnikord sõbrad ka (Они мне иногда как друзья тоже) kuidas ei kakle (как бы не дерутся).
1TAK4T-7: Tantsime seal ja käime (.) kuidas seal õpitakse (.) kuidas käima
(как-бы учатся как ходить).
1TAK4T-7: No (.) et seal (.) noh (.) kui ma võtsin endale süüa (.) kuidas ma seda
pooleks lõikasin (Но там если бы я взял себе пищу (.) как я перерезал бы).

Sellist liialdust kohtas ka õpetajate keelekasutuses; kuna aga tegemist ei olnud sama
klassi õpetajatega, siis ei saa rääkida õpetaja keelekasutuse mõjust laste keele arengule. Õpetajate puhul oli tegemist vene rahvusest kakskeelsete õpetajate vene keelest mõjutatud eesti keelega, mistõttu liialdati sarnaselt õpilastega kuidas-küsimustega. Näiteks küsis 6. klassi kümblusõpetaja, kelle häälduses oli tunda vene aktsenti,
õpilastelt: Kuidas te mõtlete, millised elutingimused mõjutavad taimede ja loomade
elu vees? (Как вы думаете…? Näide pärineb autori tähelepanekutest Tallinna
Mustjõe Gümnaasiumi 6. keelekümblusklassi tunde vaadates). Ka venekeelsetes intervjuudes kasutati как-küsimust seal, kus eesti kooli õpetaja küsiks "Mis sa arvad?".
Näiteks kõlas vene rahvusest intervjueerija venekeelne küsimus vene õpilasele
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(3PÄV5T-1) järgmiselt: Эстонский язык, ты сказала, что учишь со второго
класса, как ты думаешь, его тяжело учить.
Kümblusõpilaste keelekasutust võib hoopis mõjutada kuidas-küsimustega liialdamine kümblusklassis, kus kuuleb pidevalt selliseid küsimusi, nagu kuidas me seda
teeme?, kuidas läks? jmt. Seetõttu võib leida ka klassi õppetöös omandatud kuidasküsimuse sõna-sõnalist ülevõtmist ja kasutust õpilaste kõnes (1TAK4T-4: No kaks
tundi me seal teeme sööki ja pärast seda proovime, kuidas me seda tegime; 1TAK4T-4:
Mis need sõnad (…) ja kuidas igasugused sõnad (.) näiteks ma armastan sind).
Eesti kooli vene õpilastel võib tuua vaid paar üksikut juhtumit, kus mõni õpilane
seda konjunktsiooni kasutas (nt aga kui emme sai teada sellest koolist, siis mõtles,
et äkki proovime, et kuidas siin koolis läheb; ma ei tea, kuidas õpetaja neid välja
kannatab). Seejuures erineb vaadeldud näidetes kuidas-küsimuse struktuur ja sõnastus täiesti kümblusklassi õpilaste kasutatust ega erine eestlaste keelekasutusest.
Mõlema koolitüübi õpilased liialdasid partikliga siis, mis esines nii adverbina narratiivides kui ka ühendsidendi kui…siis koosseisus. Kümblusõpilastel esines see kõige
sagedamini ühendsidendi koosseisus kui…siis konstruktsioonis.

1TAK4T-1: Kui on minu sünnipäev, siis ma kutsun külla minu klassikaaslasi või sõpru.
1TAK4T-1: Kui ma käin külas, seal on üks laps, siis ta tahab ka seda eesti keelt.
1TAK4T-1: Tavaliselt me lähme, no kui on minu sünnipäev mäk donaldsi, siis bowlingu klubis. Ja kui ema või mingi õde sünnipäev, siis tuleme kuskil restorani.
1TAK4T-5: Kui laps näiteks teeb tule, siis ema peab ütlema…
1TAK4P-2: Vana aasta õhtu, siis me kõik joome teed õues.

Kuigi ka eesti kooli vene õpilastel esines seda konstruktsiooni sageli, jätsid nad
sagedamini partikli siis kui…siis konstruktsioonist välja.

1TAE4T-1: Aga kui emme sai teada sellest koolist, siis mõtles, et äkki proovime, et

kuidas siin koolis läheb.
1TAE4T-2: Ema küsib küll, kui ta midagi aru ei saa, siis palub selgitust, mida see
sõna tähendab.
1TAE4T-3: Kui ema tõi isale mingi ajalehe, siis nad lugesid seda ka mulle.
1TAE4T-3: Kui me läheme Euroopa Liitu, seal on kõige vajalikumad keeled inglise
ja prantsuse keel, minu arust neid peab oskama, kui lähed välismaale.

Samuti eines nii kümblusõpilastel kui ka eesti kooli vene õpilastel partikli siis sagedast
kasutamist ja kordamist proadverbina, ühendades pikemaid narratiive või lausekette.

1TAK4T-1: Siis ta ütles emale, et kas sa ei taha Sandrat sinna võtta ja siis ema
mõtles, et miks ei ja siis see läks ja nii see läkski.

Siin leidus rohkem näiteid just eesti kooli vene õpilaste intervjuudest, mis oli ilmselt tingitud suuremal arvul esinevate pikemate jutustustega.

1TAE4T-6: Seal ma käisin spordikoolis, siis mulle hästi meeldi. Kui ma tulin siia,
siis me ei leidnud sellist, mis mulle meeldib, siis ma ei käinud kusagil ja siis ma läksin muusikakooli.
1TAE4T-1: Umbes kell kuus paneme pidulikud riided selga, siis emme teeb palju
salateid ja toite, siis tuleb jõuluvana ja me saame kingitusi, siis hakkame sööma ja
vaatame telekast üritusi.
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1TAE4T-3: Kõige parem kingitus mulle oli see, et mu ema sõbrataril oli alguses

koer, siis see koer suri ära ja siis nad võtsid teise koera, aga see oli haige ja suri ka
ära. Siis nende sõbrad andsid veel roti - koduroti puuriga koos Aga need rotid on
natuke - neil on silmadega midagi, nad näevad halvasti. Ja kui see kass - kui nad
ninapidi kokku ei saanud, siis rott ei näinud teda. Ja see oli nii naljakas, kui rott
nägi seda kassi, siis ta tundis selle kassi ära ja jooksis kohe majja ähmiga, sest ta
hirmu pärast ei mahtunud sinna sisse.

Kuna Airi Jansonsi (2002: 614) sõnul on partikkel siis ka eesti ametlikus suulises
suhtluskeeles esikümne seas, ei ole tegemist vahekeelenähtusega, vaid piiratud sõnavaraga õpilase kõnet iseloomustava tunnusega, mida esineb ka eesti keelt emakeelena kõnelejatel.

3.3.2. Parafraseerimine, reformuleerimine ja asendamine
Kui sõnavara on piiratud, ei aita alati samade sõnade kordamine või nende tähenduse laiendamine. Et vastamisest loobumist vältida, tuleb leida mitmeid teisi võimalusi, milleks suurema sõnavaraga õpilastel on parafraseerimine ja reformuleerimine,
väiksema sõnavara korral kasutatake aga mitmesuguseid asendusstrateegiaid, parafaasiat ja kontaminatsiooni.

Parafraseerimine ja reformuleerimine
Parafraseerimist kohtas üksnes eesti kooli vene õpilaste intervjuudes, kuna see strateegia nõuab suuremat sõnavara ja väljendusoskust. Nii tugevama kui ka nõrgema
keeleoskusega eesti kooli vene õpilaste intervjuudes leidus mitmeid sünonüümsete
väljenditega ümberütlemisi (nt Mulle ei meeldi mõned poisid klassis, kohe ei istu;
Oi, mis lendas, läks ikka tagasi Inglismaale).
Isegi siis, kui parasjagu ei tulnud õige sõna meelde, oli õpilastel võimalik oma
mõtteid mitmel erineval viisil ümber sõnastada. Näiteks ei tulnud ühele eesti kooli
vene õpilasele meelde adjektiiv pime, mis ajendas sõna mitmel viisil pikema kirjelduse abil ümber ütlema (1TAE4T-3: Aga need rotid on natuke (…) neil on silmadega midagi (.) nad näevad halvasti).
Peale parafraseerimise kasutasid eesti kooli õpilased ka reformuleerimist, kuid mitte
vigase sõna parandamise, vaid öeldu mõtte täpsustamise eesmärgil.

1TAE4T-7: Kui nad tagasi koju tulid pil-maalist (.);
1TAE4T-3: Siis nende sõbrad andsid veel roti - koduroti puuriga koos;
1TAE4T-1: Ta on nigu kena - ilus;
1TAE4T-8: Siis mulle meeldib vahel - mitte eriti palju, aga sõpradega natukene olla.

Ka väiksema keeleoskusega eesti kooli vene õpilane kasutas mitmeid sünonüüme,
kui ta oma lauseid reformuleeris (1TAE4T-6).
−
−
−

Ühel seal oli väik-kaks venna - noh vend ja tüdruk - noh, õde.
Siis oli nendele raske lahkuda, kui Mary Poppins läks tagasi (.) sõitis ära.
Mu emal on see (.) praegu just raske leida tööd ja ta ei tööta, sest ta õppis vene koolis
(ei tule väljend kohe meelde ja kasutab ajavõitmiseks parasiitsõna see, seejärel

jätkab juttu, pakkudes välja korrektse väljendi ja reformuleerides seda veel kord).
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Selline reformuleerimine ja parafraseerimine, mille eesmärk oli eelkõige öeldu mõtte
täpsustamine sobivamate sõnadega ümberütlemise abil, näitab, et õpilasel peab olema piisavalt suur sõnavara, sest muidu kasutaks ta mõnda teist strateegiat.
Kümblusõpilased parafraseerimist ei kasutanud, paaril korral püüti seda teha, kui
vajalik sõna ei tulnud meelde, kuid üsna edutult. Sel juhul võideti kõigepealt aega
hesitatsioonipauside ja asesõnadega substantiive asendades (hesitatsioonipausidega
seotud strateegiaid käsitleme lähemalt peatükis 1.3.3). Tekkivale pausile järgnes puuduva sõna või algse mõtte parafraseerimine, mis ei andnud aga sõna tähendust
arusaadavalt edasi.
1TAK4T-4: Seal on need (…) väga raske on (lausest ei selgunud, mis on raske);
1TAK4T-5: Ee (…) sellepärast et tema oli niisugune (…) temal suust veri (kuna autor
on filmi näinud, siis võib eeldada, et intervjueeritaval ei tulnud meelde sõna haigus,
siis tekib paus, mille järel üritatakse väljaütlemata jäänud sõna parafraseerida haigusnähtude kirjelduse abil).
Ka reformuleerimise eesmärk oli kümblusõpilastel eesti kooli vene õpilastest erinev
ning läbi põimitud mitmete teiste vahekeelestrateegiatega. Substantiivide puhul kasutasid nad reformuleerimist eelkõige selleks, et saada üle grammatikaraskustest olukordades, kus nad ei teadnud, missugune substantiivivorm peaks konteksti sobima. Sel
juhul reformuleeriti öeldu, muutes lause struktuuri vastavalt omandatud holofraasile.
1TAK4T-1: Kui ma läksin (…) (sõna "külla" ei tule meelde ja reformuleerib lause,
kasutades vene täitepartiklit) no (.) kui ma käin külas.
Pois-poistega (kõhkleb sõnavormi valikul).
Grammatikaraskustega seotud reformuleerimist esines ka teiste sõnaliikide puhul.
Näiteks ebakindlus perfektivormi kasutuses viis lause ümbersõnastamiseni imperfektivormi kasutades (1TAEK4P-2: Jaa, no ma olen (…) ma hakkasin juba lugema
selle raamatu, aga ma vähe lugesin veel). Kümblusõpilastel esines reformuleerimist
paaril korral ka öeldu mõtte täpsustamiseks ja vigase vormi korrigeerimiseks, mis
mõnikord viis eduka enesekorrigeerimiseni, mõnikord aga mitte (Korrigeerimine
parandab vea: Mõned on normaalsed inimesed või täpselt nagu kõigid - kõiged (.)
nagu kõik; korrigeerimine ei paranda viga ega too selgust: Vend mul käis teise kooli, mitte siia (…) see koolis aga teises vene koolis). Tegelikult käis õpilase vend samas koolis, aga vene õppekeelega klassis. Ühel korral kasutati reformuleerimist ka
siis, kui eksiti sõnavalikuga (nt sellepärast, et vanemad vaatavad eesti keel - oi, vene
keeles ja mina ka), mis viis vea parandamiseni. Kuna antud uurimuse eesmärk ei ole
grammatikavigade analüüs, siis grammatikavigu puudutavatel nähtustel pikemalt ei
peatu.

Pronoomenitega asendamine
Kui vajalik substantiiv ei tulnud meelde, asendati see sageli pronoomeniga. Tavaliselt järgnes sellele hesitatsioonipaus, mille jooksul püüti sõna meenutada (nt sain (.)
fotoalbumi ja (.) see (...) pleier; No üks mees (.) see (.) Robinson Crusoe (.) ta laev
oli uppunud ja tema üksinda ainult ellu jäi. Ta sai saarele (.) seal (.) sellel saarel
oli (.) need (...) inimsööjad). Kuna pärast pausi tuli sõna sageli meelde, kasutati pronoomeniga asendamist mingil määral ka ajavõitmisstrateegiana. Ka eesti koolis võis
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kohata väiksema keeleoskusega õpilasel substantiivide asendmist pronoomenitega ajavõitmise eesmärgil (1TAE4T-6: No (.) Mary Poppins on laste (.) see (.) hoidja vot).
Mõnikord püüdsid kümblusõpilased pärast pronoomeniga asendamist algset mõtet
ümber sõnastada (nt seal on need (...) väga raske on), mis ei toonud aga selgust,
sest õpilaste sõnavara oli väike. Selline asendamine tõi kümblusõpilastel paratamatult kaasa pronoomenite liigkasutuse ja kordamise, sest mõnikord ei tulnudki sõnad
meelde ja teiste sõnadega väljendada ka ei osatud (1TAK4T-7: ja siis nad (...) ta
läks kuskile selle (...) ma ei tea (.) kus tantsivad seda (…)). Seega on pronoomenitega asendamine seotud mitmete teiste strateegiate kasutamisega, mille abil püütakse sõnavara lünkadest üle saada.

Adjektiivide asendamine teiste sõnaliikidega
Kuna kümblusõpilaste sõnavaras oli adjektiive vähe, asendati need mõnikord kirjeldamisel teiste sõnaliikidega. Seetõttu kohtas vastuseid, kus küsija eeldatud omadussõnadega kirjeldamise asemel nimetati näiteks tegelase (näitleja) nime.
Kirjelda, missugune see naine oli!
Keelekümblusõpilane KK4T-7: See oli Nicole Kidman.
Mõnikord kasutati kirjeldamisel lihtverbe, millega välditi adjektiivide korduvat kasutamist.
Milline see tegelane on? Kuidas ta välja näeb?
1TAK4T-5: Ilus (...) lahke.
Meeldib sulle näiteks mõni tema iseloomuomadus?
1TAK4T-5: Noh, et ta on lahke ja ei karju kunagi.
Samuti esines olukordi, kus adjektiivile eelistati arvsõnu. Näiteks ei ütle kümblusõpilane, et ta on milleski kindel, vaid kasutab selle asemel arvsõna (TAK4T-8: Ta
kuulis seda programmi… ja mul oli sada protsenti (= ma olin kindel), et ma võin
minna). Eesti kooli vene õpilane kasutas taolises kontekstis vastava tähendusega
omadussõna kindel (1TAE4T-1: Ma arvan, aga ma ei ole kindel, et kangelane on
see inimene, kes on hea ja ta teeb kogu aeg head ja ei tee midagi halba). Ka eelistasid eesti kooli vene õpilased ebamäärasema või abstraktsema tähendusega hulgaja määramäärsõnu (nt umbes, mitu, paar) ning üldmõisteid väljendavaid substantiive
(nt keskajas, ammu), mida nende sõnavaras leidus arvukalt (nt see oli juba ammu, nad
olid umbes keskajas ja olid seal mitu kuud; nad olid vaid paar minutit väljas
olnud).

Tähenduslikult lähedase sõna kasutamine ja tuletamine tähendusliku
sarnasuse alusel
Kümblusõpilaste sõnavara lünki püüavad korvata ka mitmesugused tähenduslikul
või kõlalisel sarnasusel põhinevad asendusstrateegiad, seetõttu leidub siin mitmeid
parafaasia- ja kontaminatsioonijuhtumeid. Tähenduslikul sarnasusel põhinev asendussõna võib pärineda sarnasest kontekstist, kuid siin võib olla tegemist ka juhumoodustise või emakeelest laenatud sõnaga. Sellist asendamist esines peamiselt väiksema sõnavaraga sõnaliikides, milleks olid näiteks adverbid.
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Enam ja juba
Kuna kümblusõpilastel ei esinenud näiteks adverbi enam, tuli neil see asendada
adverbiga juba (1TAK4T-7: Ma ei saa seda rääkida seda,… ma ei mäleta juba mis
juhtub). Veelgi sagedamini aga jäeti adverb üldse välja, millega välditi ka probleemi, ning öeldi lihtsalt ma unustasin või oi, ma unustasin (1TAK4P-2, 1TA4T-3).
Põhjus on emakeele interferentsis, sest vene keeles võib уже tähendada mõlemat
sõna (Metslang jt 2003: 54–56).
Eesti kooli vene õpilaste intervjuudes sellist nähtust ette ei tulnud, kuna adverbide
valik oli rikkalik ja kasutus reeglina korrektne nii tugevama kui ka nõrgema keeleoskusega õpilastel (nt 1TAE4P-7: Ema ja isa tulekut ma ei mäleta, see oli juba ammu;
1TAE4T-6: Enam ma ei tegele sellega, nüüd ma tegelen muusikaga).

Juhumoodustised
Tähenduslikult sarnastele sõnadele tuginemine viis kümblusõpilasi mõnikord ka oma
sõnade moodustamiseni. Näiteks moodustas õpilane (1TAK4P-2) jaanipäeva tuletegemisest rääkides uue sõna uusaasta ilutulestiku järgi, öeldes, et ta teeb õues
tulestikku (= jaanituld).

Missuguseid tähtpäevi te kodus peate?
1TAK4P-2: Jõulud, uus aasta, no kõik ja (...).

Kas te jaanipäeva ka näiteks peate?
1TAK4P-2: Jaa, jaanipäev ka. Ma õues teen tulestikku.
Iga aasta?
1TAK4P-2: Jaa.
Ilmselt oli see mõte mõjutatud eelnevalt nimetatud tähtpäevadest, millest poiss pidas
uue aasta vastuvõtmist kõige tähtsamaks, sest Lasnamäel elava vene lapse puhul on
raske uskuda, et ta ise igal aastal lõket teeb.
Selliseid õpilaste enda poolt tähendusliku sarnasuse põhjal moodustatud sõnu leidus
ka teistes sõnaliikides. Näiteks vajaliku retsiprookpronoomeni teineteist puudumisel
moodustas üks kümblusõpilastest uue sõna kahe tuttava pronoomeni kombineerimisel (üksteist + ennast), saades lause (1TAK4T-7: See on ühest naisest ja ühest
mehest, kuidas nad armastasid üksennast (= teineteist).
Parafaasia
Kuna kümblusõpilaste sõnavara oli piiratum, esines neil rohkem ka kõlalise sarnasuse alusel valitud või moodustatud sõnu. Juhumoodustistest võiks eile tuua nikutsad, mis tähendas Nukitsamehe peas kasvavaid nukke (Nukitsamees oli tema nimi,
sest tema peas kasvasid nikutsad (= nukitsad).
Ka A. Sljušenkova registreeris kümblusklassi tunnivaatlustes parafaasiajuhtumeid,
kus õpilased ajasid sõnad hind ja hinne segi kõlalise sarnasuse põhjal, mis muutis
kogu lause arusaamatuks ja segaseks (samasugust nähtust on märganud ka teised
uurijad, nt Metslang jt 2003).

1TAK-1 (õpetaja): Aga kui nad ööbiksid hotellis suvel, miks oleks odavam?
1TAK4P-6: Sest seal tulevad väga palju inimesi ja see loeb hinnetele vähem.
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Õpetaja aga ei pööranud sellele tähelepanu ega parandanud viga, vaid läks jutuga
edasi ja reageeris lihtsalt teise õpilase antud intelligentsemale ja korrektsemale vastusele.
1TAK4T-7: Talvel on sellepärast ka, et võib-olla soojus palju maksab.
Õpetaja 1TA-1: Täpselt, soojusele läheb palju rohkem energiat.
Vahel mängisid sõnamoodustuses rolli nii kõlaline kui ka tähenduslik sarnasus, mida
oli raske teineteisest eristada, mis muutsid aga kogu lause tähenduse arusaamatuks.
−
−

Pardipojadele meeldib lõbustada (= lõbutseda) ja vallatleda.
Aga mul käib õpetaja, ta õpib (= õpetab) meid, mind matemaatikas.

Mõnikord võib kõlaline assotsiatsioon tuleneda hoopis emakeelest ning mõjutada
uue sõna moodustamist (nt Kuidas on frantsuse keeles ja itaalia keeles ja seal igasuguseid asju me räägime). Sellist nähtust esines nii kümblusõpilastel kui ka eesti
kooli vene õpilastel.

1TAK4T-7: No mõnikord on eesti kanaalidel on (.) noh (.) mõned filmid head, mis

ma vaatan mõnikord.
1TAE4T-8: Henryl oli ühe nõiaga kunagi vist kivikese pärast see kokkulepe, et peab
hingesid alla tooma ning ta tõi ühe alevi tüdruku isa hinge, kes oli kunagi kriminaaliga tegelenud.

Eesti kooli vene õpilastel esines rohkem niisuguseid nimisõnatuletisi, mis vastasid
eesti keele reeglitele ega kuulunud vahekeelenähtuste hulka (nt raskus, tõlkija, seiklus, mälestus, mõttelugeja; nt 1TAE4T-2: Seal oli selline tüdruk, kel olid igasugused mõttelugejad). Samas leidus ka selles rühmas üksikuid parafaasiajuhtumeid, kus
aeti segi just samu sõnu, mida märkasime kümblusõpilaste puhulgi (nt õppima – õpetama; 1TAE4T-2: Ja siis lihtsalt nad võtsid oma majja lapsi õpetama (= õppima)
eesti keelt).

3.3.3. Ajavõitmine, abiotsimine ja loobumine
Ajavõitmine hesitatsioonipauside ja täitepartiklite abil
Kui õige sõna või sõnavorm ei tulnud meelde, võitsid kümblusõpilased aega pauside, venekeelsete täitepartiklite ja kordustega. Täitepartiklitest olid kõige levinumad
vene keele interferentsist tulenev interjektsioon no või noh, mitmed konjunktsioonid, mida korrati ajavõitmise eesmärgil, ning samuti pronoomenid, millega puuduvat sõna asendati. Eesti kooli vene õpilased kasutasid ajavõitmisstrateegiaid üldiselt
vähe ning need erinesid kohati vahekeelekõnelejate kasutatud strateegiatest.

Partiklid no noh
ja

Kõige sagedamini ajavõitmise eesmärgil kasutatav täitepartikkel on vene keele interferentsist tingitud interjektsioon no, mida pidevalt korrates võideti aega (vt ka sõnavara hulka ja sagedust ptk 3.2.4):

−
−
−

Vene pop-laulja (...) see on (.) no näiteks (.) no (.) on paljusid (.) et no Viagra.
No ma ei saa (.) no ma ei tea (...) no mulle päriselt ei meeldi ukraina keel.
No kümme korda siia ja sinna (.) no midagi seal (.) no näiteks klassiga ujuda.
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Samasugust strateegiat, kus no või noh-i abil aega võideti, kohtas ka mõnel eesti
kooli vene õpilasel, kelle väljendusoskus oli kaaslastest madalam (1TAE4T-6), sest
iga kord võis märgata sel juhul ka mõtte katkemist ja reformuleerimist (nt ta on noh
(.) ta iga kord paneb korralikult riidesse; siis ta noh (.) kui see proua (.) lapsehoidja
sõitis ära…). Kui eesti kooli vene õpilastel esines no või noh ajavõitmisstrateegiana,
võis sellega koos märgata ka juba teiste täitepartiklite kasutamist samal eesmärgil.
Näiteks kohtas pronoomentit see või konjunktsiooni nagu hestitatsioonipauside ees
või järel (1TAE4T-6: No (.) Mary Poppins on laste (.) see (.) hoidja vot; siis ta
nagu (.) tal oli selline papagoi (.) ta oskas papagoiga rääkida). Üldiselt leidus selliseid näiteid vaid ühe õpilase puhul, mistõttu pole sellel teemal pikemalt ei peatu.

Konjunktsioonide ja adverbide kordamine
Sagedasti kasutati ajavõitmise eesmärgil konjunktsioonide ja adverbide kordamist
pausidega vaheldumisi, mida esines nii väljendusraskuste korral (1TAK4T-3: kaks
tüdruk (.) üks poiss ja (...) ja üks (...) üks poiss ja tüdruk) kui ka siis, kui jutu või
filmi sisu enam meelde ei tulnud (1TAK4P-6: no vot seda ta nägi ja (...) ja ma juba
ammu seda lugesin, ma unustasin juba kõik ära). Sarnaselt eesti kooli õpilastega
kasutati ajavõitmisstrateegiana ka konjunktsiooni nagu.

1TAK4P-2: Nagu nad on nagu mitte venelased nagu (…) nad on head nagu.
1TAK4T-1: sest ta pole nii raske nagu (.) ma ei tea (.) ma ei tea nagu (.) prantsuse
keel (.) või itaalia keel; sest siin on kõik eestlased ja nagu kui nad räägivad minuga
eesti keeles, siis ma saan kõigest aru.

Üksikutel juhtudel kasutati ajavõitmisstrateegiana ka adverbide kordamist. Kuna
kümblusõpilastel oli vähe adverbe, siis iseloomustas see vaid üht eelnevalt eesti
lasteaias ja koolis käinud õpilast, kelle lemmiksõna oli sel juhul kohe (1TAK4P-6:
Noh ja siis kohe (.) kohe (.) kohe (.) no siis nad need inimsööjad sõidki neid normaalseid inimesi ja piraadid ehmatasid ja läksid minema).

Üneemid
Kümblusõpilased kasutasid ajavõitmiseks teiste strateegiatega vaheldumisi ka üneeme
(ee, mm), millele järgnes tavaliselt see, mida öelda taheti.
−
−
−
−
−

Armastuse allikas (...) ee (...) seal on kurb ja no (...) hea natuke.
No (.) et nad kuidas mm (...) nad on nagu mulle mõnikord sõbrad ka.
(...) ee (.) kui palju annavad koduseid töid (.) noh.
Ee (.) eestlane nagu eesti keeles (.) aga venelastega vene keeles.
Kuidas midagi juhtub, nad ütlevad ee (.) midagi juhtus (.) võime aitada.

Üneemide kasutus on muidu iseloomulik ka emakeelekõnelejatele, kuid eesti kooli
vene õpilaste intervjuudes esines seda vaid üksikutel juhtudel (1TAE4P-7: Mm (...)
eestlased on suhtlejad (.) nad ei ole arad (.) toredad ka).
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-fraas ajavõitmis- ja loobumisstrateegiana

Ei tea

Kümblusõpilased andsid väga kergekäeliselt ei tea-vastuseid, mis tähendas enamjaolt vastamisest loobumist või vastamise vältimist (1TAK4T-1: ei (.) no natukene (.)
paar sõnad (.) aga (.) no ei tea).

Mis sa arvad, kes on kangelane?
1TAK4T-4: (…) Ma päriselt ei tea.

Kas sa tead mõnda oma vene kangelast?
1TAK4T-4: (…) no ma tean, et venelased (…) no ma ei tea.
Aeg-ajalt leidis ei tea-fraas kasutamist ja kordamist ka ajavõitmise eesmärgil, kus
pärast hesitatsioonipausi järgnes vastus (no ma ei tea (.) lihtsalt pidame).
Kas eesti keel on sinu meelest raske?

Ei, see pole raske, sest ta pole nii raske nagu ma ei tea, ma ei tea, nagu prantsuse keel
või itaalia keel. See on, ma ei tea (paus), normaalne keel.

Kas sa oskad prantsuse ja itaalia keelt ka?

Ei, no natukene. Paar sõnad, aga…No, ei tea.

Eesti kooli õpilased kasutasid samuti üsna palju väljendit ma ei tea, kuid nende
puhul ei tähendanud see kordagi vastamise vältimist või loobumist, vaid pigem sissejuhatust nende isikliku arvamuse avaldamisele millegi kohta, milles nad ei olnud väga
kindlad; seetõttu järgnes nimetatud väljendile sageli konjunktsioon aga ja vastust
põhjendati alati pikemalt.
−
−
−
−

ei tea, vist ometi ei ole;
Ma ei tea, terve raamat meeldib, ta on siuke lõbus ja tore;
Ma ei tea, millal mu ema Eestisse kolis, aga ta sünnitas mu venna
üheksateistaastaselt ja siis ta igal juhul elas juba Eestis;
Ei tea, aga Venemaalt sõitsid kosmosesse kolm inimest ja koer Laika.

Eesmärgist tulenevalt asendas väljendit ei tea mõnikord väljend ma arvan (nt ma
arvan, aga ma ei ole kindel, et kangelane on see inimene, kes on hea ja ta teeb kogu
aeg head ja ei tee midagi halba). Loomulikult oli eesti kooli vene õpilastel rikkaliku sõnavara (eriti adverbide valiku) ja erinevate sõnavormide kasutusoskuse tõttu
võimalik ka ei tea-vastuseid rohkem varieerida (nt päris täpselt ei tea; mina eriti ei
tea; ma ei teagi; mina näiteks ei tea jmt), mistõttu need ei tundunud sel määral
domineerivatena ega mõjunud loobumise või vastamise vältimisena.

Huupi vastamine
Kui sõna ei tulnud meelde ja teiste sõnadega asendada või ümber öelda ei osatud, jäid
kümblusõpilased ootama intervjueerija abi, mida väljendas sõnatu vaikimine. Omapoolseid täpsustavaid küsimusi ega teadlikku keelevahetust abiotsimise eesmärgil ei
kasutatud. Kui intervjueerija pakkus välja omapoolsed variandid, valiti nendest sobiv
või vastati midagi huupi, et suhtlusraskust vältida ja jutuga edasi minna.
Sa ütlesid, et "Moulin Rouge" on sinu lemmikfilm, aga räägi mulle sellest.
1TAK4T-5: See on ühest naisest ja ühest mehest, kuidas nad armastasid üksennast.
Aga kas seal on seiklused või on see mingi reaalse elu juhtum?
1TAK4T-5: Jah (kuna ei saa küsimusest aru, siis vastab huupi jah).
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Teises näites, kus intervjueerija ei olnud filmi näinud, pakub ta vastuseks vale sõna,
mis ei anna tegelikku filmi sisu edasi. Õpilane aga nõustub pakutud vale variandiga,
et väljendusraskust vältida.
Mida see halb tegelane teeb?
1TAK4T-5: Ta armastab ka seda Mulin Ruuž (.) oi (.) Nikol Kidman ja siis (.) noh (.)
ta hakka…ta tahab temaga elada (.) aga see mees kes armastab Nikol Kidman ja
noh (.) nad kaklevad (.) ei kakle (...) nad (.) noh (...) (järgneb vaikus, kuna sõna ei
tule meelde, õpilane jääb ootama intervjueerija pakkumisi).
Võitlevad? (pakub intervjueerija)
1TAK4T-5: Jah (nõustub õpilane, kuigi ta oli teadlik, et filmis tegelased ei kakle ega
ka võitle).

Hesitatsioonipaus lõpeb loobumisega
Kui intervjueerija pakkumistest ei olnud abi, venis kümblusõpilaste hesitatsioonipaus
mõnikord väga pikaks ja lause lõppes vastamisest loobumisega.
1TAK4T-5: aga isa (…) noh kõik mõtlevad, et nende isa tapas ära ühe (…) ühe
mehe, aga see pole (…) noh (…) see ei ole ( järgneb vaikus, sest õige sõna ei tule
meelde ja teiste sõnadega väljendada ka ei osata).
1TAK4T-5: Algab kuidas see mees elas üksinda ja siis nad (…) ta läks kuskile selle
(…) ma ei tea (.) kus tantsivad seda (…) (järgneb vaikus, kuna sõna ei tulegi meelde).
1TAK4P-2: Et seal on jutud kui ta (...) (vaikus)
Isegi kui intervjueerija üritab sel teemal vestlust jätkata, jääb see tulutuks ning toob
kaasa teised taolised väljendid, nagu näiteks ei tea, ei mäleta, see oli juba ammu jmt.
−
−
−

1TAK4T-7: ma ei mäleta juba, mis juhtub.
1TAK4P-6: Seda ta nägi ja siis (...) ma unustasin juba kõik ära.
1TAK4P-2: Ma unustasin (.) ma vaatasin telekas (.) aga (…) (järgneb vaikus).

Täpsustavad küsimused abiotsimisstrateegiana
Kümblusõpilaste juures ei kohanud kordagi õpilase enda algatatud täpsustavaid või
tõlget paluvaid küsimusi, mida märkas eesti kooli vene õpilaste juures, kui küsimus
jäi segaseks.
Ja ma saan aru, et sa juba oskasid eesti keelt, kui sa siia kooli tulid, sest sa käisid
seal… (õpilane ei kuula lõpuni, vaid hakkab kohe vastama).
1TAE4T-8: Ei, kui ma (.) kui ma kooli tulin? Te mõtlete peale lasteaeda? (intervjueerija annab peanoogutusega märku nõustumisest ja õpilane jätkab) Siis ma juba
oskasin eesti keelt.

Loobumist, vältimist ja huupi vastamist esines üksnes kümblusõpilastel, eesti kooli
vene õpilastel oli piisavalt suur sõnavara, mis võimaldas neil alati vajaliku sõna
puudusel olukorrast parafraseerimise või reformuleerimise abil välja tulla. Isegi siis,
kui nad vastust ei teadnud, oli neil iga küsimuse kohta oma arvamus, mida nad rohkem või vähem sõnaohtralt väljendasid.
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KOKKUVÕTTEKS

Sõnavara võrdlus

Kahe samast piirkonnast ja sama õppekeelega, kuid erineva suhtluskeskkonnaga vene
õpilaste rühma eesti keele sõnavara võrdlus näitas, et kümblusõpilaste sõnavara oli
eesti kooli vene õpilaste omast 28% ehk 180 erineva sõna võrra väiksem (180 sõna
= 40% kümblusõpilaste sõnavarast). Seega oli eesti kooli vene õpilaste sõnavara suurem nii substantiivide, verbide, adjektiivide kui ka adverbide ja adpositsioonide osas.
Kõige suuremad olid erinevused adjektiivides, kus kümblusõpilaste sõnavara hulk
moodustas alla poole (48%) eesti kooli õpilaste sõnavarast. Samuti oli kümblusõpilaste sõnavara oluliselt piiratum substantiivide ja adverbide osas. Silma torkas ka
kümblusõpilaste väike afiksaaladverbide arv, mis oli seotud ühendverbide vähesusega. Kümblusõpilased kasutasid üldarvult rohkem pronoomeneid, numeraale ja
interjektsioone, kuid erinevaid sõnu leidus ka neis rühmades vähem.

Tabel 27. Keelekümblusklassi ja eesti kooli vene õpilaste sõnavara võrdlus
Sõnaliigid
Keelekümblusõpilased Eesti kooli vene õpilased EK õpilastel
(2500 sõna)
(2500 sõna)
rohkem sõnu
Kokku
N.Freq

Substantiivid
463
Pronoomenid
515
Verbid
580
Adverbid,
418
adpositsioonid
Adjektiivid
112
Konjunktiivid, 339
interjektsioonid
Numeraalid
73
Kokku
2500
eesti kooli vene
õpilased
keelekümblusõpilased

Erinevaid

Kokku

Erinevaid

N.Freq

N.Freq

N.Freq

152 (33%)
70 (14%)
101 (17%)
63 (15%)

513
442
595
458

226 (44%)
77 (16%)
125 (21%)
102 (22%)

74 (49%)
7 (10%)
24 (23%)
39 (65%)

32 (29%)
21 (6%)

137
310

65 (47%)
23 (7%)

33 (103%)
2 (8%)

16 (22%)
455 (18%)

45
2 500

18 (40%)
635 (25%)

226

77

125

101

63 32 2116

152
0

100
substantiive
verbe
adjektiive
numeraale

Joonis 38.

N.

70
200

300

400

102

500

2 (13%)
180 (40%)
65 2318

600

700

pronoomeneid
adverbe ja adpositsioone
interjektsioone ja konjunktsioone

Erinevate sõnade jaotuvus kümblusõpilaste ja eesti kooli vene õpilaste rühmas
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Kümblusõpilaste sõnavara lüngad tingisid asendusstrateegiate rohke kasutuse, sagedamini esinevate sõnade kordamise ning pronoomenite, interjektsioonide ja numeraalidega liialdamise, millega püüti kompenseerida puudujääke teistes sõnaliikides.
Näiteks asendati substantiive pronoomenitega, adverbe numeraalidega ja adjektiive
lihtverbidega. Kümblusõpilased kasutasid sageli ka vene keele interferentsist tingitud interjektsioone ja adjektiive, kuid interferentsi esines ka teistes sõnaliikides. Lisaks
oli neil rohkem agressiivsust väljendavaid sõnu sagedamini esinevate sõnade hulgas,
mida kasutati koolielust, filmidest, arvutimängudest ja isegi raamatutest jutustades.
Samal ajal võimaldas sõnavara rikkus eesti kooli vene õpilastel väljendusstiili valida ja
isegi agressiivsetest mängudest ja sündmustest hoolikalt sõnu valides neutraalselt
jutustada. Teisalt võib kümblusõpilaste sõnavara agressiivsus olla tingitud ka Tallinna
vene kooli keskkonnast, mida väitsid mitmed 2. peatükis intervjueeritud eesti kooli
vene lapsed.
Eesti kooli õpilaste sõnavara mitmekesisus oli ilmselt seotud üldise raamatulembusega, mida kinnitas asjaolu, et isegi teise klassi vene õpilased said loetust aru ja olid
võimelised seda ümber jutustama. Erinevalt kümblusõpilastest oli kõigi uuritavate
eesti kooli õpilastega võimalik vestelda raamatutest, mida nad loevad või on lugenud. Õpilased lugesid nii eesti kui ka vene keeles, mis ilmselt aitas kaasa nende
sõnavara rikkuse ja väljendusoskuse arengule. Seda kinnitavad alljärgnevad näited.
Kas sulle meeldib rohkem televiisorit vaadata või raamatuid lugeda?
1TAE4T-1: Kui on huvitav raamat, meeldib ikka rohkem raamatut lugeda, telekast
tavaliselt ei tule midagi huvitavat. Kooliprogrammi raamatutest on mu lemmik „Roheliste viilkatuste Ann“ (.) siis muidugi lugesin kõik neli Harry Potteri osa ära ja
ootan viiendat (...) Neid loen ikka vene keeles (.) issi ostab (.) vend tahab ju ka lugeda. Neid (.) mis on koolis kohustuslikud (.) neid loen ma muidugi eesti keeles.

Mis sinu lemmikraamat on?
1TAE4T-2: Harry Potter.
Kas sa oled seda vene keeles lugenud?
1TAE4T-2: Jah (.) ma algul ei tahtnud (.) arvasin, et hull raamat on (.) aga kui raamatupoes nägin seda (.) võtsin esimese lehekülje lahti ja ütlesin emale (.) ema (.)
osta see ära (.) ja nüüd lugesin läbi.
Kas sina ei ole Harry Potterit lugenud?
1TAE4T-3: Ei (.) mina loen küll. Mina loen seda eestikeelsena (.) vene keeles ma
ükskord vaatasin alguses (.) no see ei ole päris hea tõlkija (.) mina loen eesti keeles
ja selles viiendas raamatus oli kaheksasada üheksakümmend üheksa lehekülge (.)
ma lugesin kahe päevaga läbi (.) isa ütles et hull oled.
1TAE4T-3: Mulle meeldis lugeda ainult Harry Potterist. See on üks poiss (.) tal ei
ole ema ega isa (.) ta elab Inglismaal (.) onu juures (.) aga onu on väga kuri ja tädi
on ka vihane (.) nad ei armasta teda. Harry Potter õpib nõiakoolis.
Harry Potteri vaimustus oli ilmselgelt eesti koolikeskkonna mõju, sest ka suurem
osa eesti õpilastest rääkis Harry Potterist. Näiteks ütles üks eesti kooli eestlasest õpilane (1TAE4T-2): Olen need kõik siiamaani läbi lugenud. Veel meeldib mulle sari
"Seiklusjutte maalt ja merelt", aga mu lemmikraamat on "Harry Potter", sest see on
huvitav, ma olen ka filmi näinud.
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Sõnavara piiratusest tingitud strateegiad kümblusõpilaste kõnes
Erinevused sõnavaras tingisid ka mõlema rühma poolt vestluses ja jutustamisel kasutatavate strateegiate erinevusi. Kuna eesti kooli vene õpilaste sõnavara oli rikkalik
ja jutustamisoskus ladus, ei vajanud nad intervjueerija abi. Kui sobiv sõna ei tulnud
meelde, oli enamkasutatavaks strateegiaks parafraseerimine, kus sama lause öeldi pikema selgitusega ümber. Reformuleerimise eesmärk oli pigem mõtte võimalikult täpne
edastamine ja suurema selguse toomine, kui õpilane ei olnud kindel, et kuulaja tema
mõttest õigesti aru sai. Sel juhul täiendati mõtet sünonüümsete väljenditega, mida võimaldas üsna rikkalik sõnavara. Esitati ka täpsustavaid küsimusi, kui küsimus ebaselgeks jäi.
Kui kümblusõpilastel ei tulnud sõna meelde, kasutasid nad mitmesuguseid kompenseerivaid, asendavaid ja ajavõitmisstrateegiaid sõltuvalt sõnaliigist, mis raskusi valmistas. Peamised strateegiad, mida kasutati, olid sõnade liigkasutus ja kordamine,
sagedamini esinevate sõnade tähenduse laiendamine, reformuleerimine ja parafraseerimine, asendamine teiste sõnaliikide, tähendusliku ja kõlalise sarnasuse põhjal
valitud sõnade või moodustatud sõnatuletistega, laenamine emakeelest, ajavõitmine
hesitatsioonipauside, täiepartiklite ja sõnakorduste abil, huupi vastamine, teema vältimine või vastamisest loobumine.
−
Substantiivide rühmas põhjustas sõnavara piiratus pronoomenite liigkasutust,
hesitatsioonipauside ja täitepartiklitega ajavõitmist, emakeelest sõnade laenamist, kõlalisel ja tähenduslikul assotsiatsioonil põhinevat tuletamist või üldse vastamisest loobumist.
−
Adjektiivide vähesus takistas kümblusõpilastel sündmusi ja tegelasi kirjeldamast, põhjustades samade adjektiivide kordamist või kirjeldusest loobumist.
−
Ka adverbide piiratus põhjustas sõnade liigkasutust ja asendamist, mida omakorda suurendas emakeele interferents.
−
Abimäärsõnade vähesus oli seotud ühendtegusõnade vähesusega, mis omakorda
tingis sagedamini esinevate lihtverbide kordamist ja nende tähenduse laiendamist isegi sel määral, et mõnikord ei olnud võimalik lausest enam ilma täpsustavate küsimusteta aru saada.
−
Kümblusõpilased ei kasutanud parafraseerimist rohkem kui paaril korral, kus
see ei olnud edukas ega aidanud soovitud mõtet edasi anda. Sageli esines reformuleerimist, mis ei toonud kaasa enese korrigeerimist ja suuremat selgust, vaid
suurendas hoopiski vigaste sõnavormide arvu.
−
Kohati esines vajaliku sõna puudumise tõttu vastamise vältimist ja loobumist,
täpsustavaid küsimusi abiotsimise eesmärgil ei esitatud, pigem jäädi ootama intervjueerija abi pakkumist. Pakkumiste korral vastati huupi ja nõustuti vale variandiga, mis tegelikult ei andnud soovitud mõtet õigesti edasi. Nagu ütlevad Færch
ja Kasper (1983), on vältimine ja loobumine ainus strateegia, mida ei saa nimetada keele omandamiseks, kuna see ei too kaasa õppimist ega arenemist. Samuti
ei saaks nimetada keelt arendavaks ka selliseid strateegiaid, kus õpilane kinnitab huupi pakutud varianti või vastab huupi küsimusele. Keeleoskust arendaks
tõhusamalt õpilasepoolne täpsustuse küsimine ja oma mõtete parafraseerimine,
kuid seda tegemast takistas piiratud sõnavara ja ilmselt kartus arusaamis- ja väljendusraskusi tunnistada.
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Kümblusõpilastele sarnaseid strateegiaid kasutas ka üks teistest nõrgema eesti keele
oskusega eesti kooli vene õpilane: ka tema intervjuus leidus rohkem pause, reformuleerimist, interferentsi ja kordamist. Tema keelekasutuse lähemal analüüsimisel
aga selgus, et nende strateegiate kasutamine oli tingitud pigem sellistest afektiivsetest teguritest nagu ebakindlus ja kartus vigu teha kui sõnavara piiratusest, sest parafraseerides kasutas ta mitmeid erinevate sünonüümide abil ümberütlemise viise, mis
viitas tegelikult sõnavara rikkusele.
Kui arvestada valimi iseärasust, mille kohaselt kümblusõpilased moodustasid oma
klassi keelelise eliidi ja eesti kooli vene õpilastest olid valitud just madalama keeleoskusega vahekeelekõnelejad, et valimid oleksid võrreldavamad, võib arvata, et tegelik
vahe keeleoskuses võiks olla pigem suurem kui väiksem, kuigi sõnavara suurust ja
peamisi strateegiaid valimi muutmine ilmselt ei mõjutaks. Madalama keeleoskusega
kümblusõpilasi ei ole aga võimalik intervjueerida, kuna esiteks valivad intervjueeritavaid õpilasi välja üksnes kümblusõpetajad ise ning teiseks ei oleks saanud sel juhul tõenäoliselt sõnavara uuringuks piisavat keelelist materjali. Neid ei oleks saanud
ka tunnivaatluses lindistada, sest vaadeldavates kümblustundides rääkisid ikkagi peamiselt aktiivsemad ja parema keeleoskusega õpilased, kes olid antud uurimuse käigus juba intervjueeritud.
Kokkuvõtteks võib seega öelda, et klassi keelekeskkond avaldas mõju õpilaste eesti
keele sõnavara arengule, sest kümblusõpilaste sõnavara ja oskus seda kasutada oli
märkimisväärselt piiratum kui eesti kooli vene õpilastel. Kümblusõpilased olid omandanud oskuse väljendus- ja arusaamisraskusi varjata ning piiratud sõnavarast üle
saada mitmesuguste vahekeelestrateegiate abil.

UURIMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE JA
JÄRELDUSED
Käesoleva doktoritöö eesmärk oli analüüsida ja kirjeldada erineva sotsiolingvistilise
keskkonna mõju vene õpilaste eesti keele kasutusele ja arengule ning näidata integratiivse motivatsiooni ja sihtkeelt emakeelena kõnelejatega suhtlemise olulisust teise
keele omandamisel. Seejuures vaadeldi õpilast ümbritsevat sotsiolingvistilist keskkonda
ühest küljest ühiskonna ja kodu ning teisalt koolivaliku tasandil.
Töö käigus töötati välja Eesti venekeelsete kogukondade integratsiooni mõjutavate
sotsiolingvistiliste keskkondade mudelid, mis koondusid kaheks segregatiivseks ehk
kõrge immigrantide kontsentratsiooniga ja kaheks hajutatud ehk madala immigrantide kontsentratsiooniga keskkonnaks. Nimetatud keskkondi analüüsides ilmnesid
keskkonna mõju erinevused nii vene õpilaste integratsioonimotivatsiooni kui ka keelekasutuse ja -oskuse kujunemisele.
Uurimus aitas teadvustada ka immigrantide kahe erineva sihtkeele omandamise motivatsiooni kujunemist, olemust ja mõju keeleõppetulemustele. Uurimusest järeldus,
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et segregatiivses keskkonnas, kus domineeris instrumentaalne motivatsioon, oli nii
lapsevanemate kui ka laste keeleõppemotivatsioon ja soov eestlastega suhelda väiksem, mille tulemusena oli ka nende eesti keele oskus madalam kui hajutatud piirkonnas, kus eesti keele omandamise aluseks oli integratiivne motivatsioon. Seega leidsid siin kinnitust teoreetilises peatükis ja sissejuhatuses käsitletud Stephen Krasheni
ja teiste uurijate teooriad, mis taolist sõltuvust rõhutasid.
Suure venekeelse elanikkonna arvuga piirkondades puudus motivatsioon eesti keele
kasutuseks ja eestlastega suhtlemiseks, eesti keelt õpiti eelkõige töökoha saamise ja
edasiõppimise võimaluste pärast. Suhted eestlaste ja venelaste vahel olid negatiivsemad. Ida-Virumaal kandusid keelelised hoiakud ja suhtumised üle ka eesti kooli, mis
mõjutas keelekasutust ja -keskkonda klassis. Kõige paremad olid suhted eestlaste ja
venelaste vahel piirkondades, kus vene keele kõnelejate arv jäi alla 5%. Sellistes piirkondades omandati eesti keel igapäevases suhtluses eestlastega, mitte niivõrd keelekursustel käies. Seetõttu ei olnud ka lapsevanematel hirmu eesti keele kasutuse ees.
Lapsevanemate eesti keele kasutus ja integratsioonimotivatsioon erines vastavalt nende
laste koolivalikule, sest need, kes ise eesti keelt ei väärtustanud, ei pannud ka oma
lapsi eesti kooli. Laste keeleoskust ja kasutust mõjutas samuti eelkõige koolivalik,
sest parimad sõbrad, kellega iga päev suheldi, olid ikkagi klassikaaslased. Kui klassikaaslased olid eesti keelt emakeelena kõnelejad, oli domineeriv suhtluskeel sõpradega eesti keel, mis peegeldus selgelt laste eesti keele oskuse tasemes ja selle omandamise kiiruses.
Kümblusklasside ja eesti koolis õppivate vene laste võrdlev sõnavarauuring näitas,
et keeleõppetundide mahust tunduvalt olulisem on integratiivne motivatsioon, mis
tähendab soovi ja võimalust eestlastega suhelda. Suhtlemine sihtkeelt emakeelena
kõnelejatega mõjutas positiivselt keeleõppe tulemusi, mistõttu eesti keelt emakeelena kõnelevate lastega koos õppivad vene lapsed saavutasid emakeelekõneleja sõnavara taseme ja kasutusoskuse enamasti juba enne viiendat klassi. Kümblusklassis,
kus õppetöö toimub küll eesti keeles, kuid emakeelekõnelejatega suhtlusvõimalus puudub, on õpilaste eesti keele sõnavara tunduvalt piiratum, mistõttu kasutatakse mitmesuguseid kompenseerivaid vahekeelestrateegiaid, et väljendusraskustest üle saada.
Samuti kohtas kümblusõpilastel märkimisväärselt palju interferentsinähtusi, mida
eesti koolis õppijatel ei täheldanud. Sellises keeleomandamise staadiumis ei ole siiski
veel põhjust rääkida keele pidžiniseerumisest, mis sõltub eelkõige sellest, kas ja
millal hakkab toimuma integratsioon eestikeelsesse ühiskonda. See oleks aga huvitav ja oluline teema edasiseks uuringuks, kuna vene õpilaste edaspidist keelekasutust
ja eesti keele arengut mõjutab eelkõige keskkond, milles eestikeelne suhtlus toimub.
Uurimistulemusi kokku võttes võib väita, et Schumanni, Gilesi ning teiste USA ja
Euroopa teadlaste teooriad, mille kohaselt ümbritsev sotsiolingvistiline keskkond
mõjutab integratiivse motivatsiooni kujunemist ning sellest tulenevalt sihtkeelekõnelejatega suhtlemist ja sihtkeele omandamist, leidsid ka Eesti kontekstis tõestust, andes teadusliku aluse väitele, et immigrantide suur kontsentratsioon piirkonnas ja sellest tulenev segregatiivse keskkonna tekkimine soodustab instrumentaalse
motivatsiooni domineerimist sihtkeele õppes ja pidurdab sellest tulenevalt sihtkeele
omandamist. Hajutatud keskkond aga soodustab integratiivse motivatsiooni kujune177

mist ning viib paremate keeleõppetulemusteni, olles seotud positiivse suhtumisega
sihtkeelde ja selle kõnelejatesse ning tuues kaasa igapäevase suhtluse sihtkeelt emakeelena kõnelejatega.
Sõnavarauurimus näitas veenvalt eesti õppekeelega kooli märkimisväärset rolli
Eesti integratsiooniprotsessis. Eesti koolil on riigikeelse haridusasutusena ühiskonnas hoopis tähtsam ülesanne kui lihtsalt eestlaste etnilise ja keelelise identiteedi säilitamine. Viimane seisukoht on kitsas ja vajab korrigeerimist, mida haridus- ja teadusministeerium on ka võõrtööliste laste hariduskorralduslike muudatuste näol asunud tegema. Eestikeelne haridussüsteem ei tohiks ühelgi tasandil olla suletud ka
vene lastele, sest vastavalt mitmetele rahvusvahelise õiguse dokumentidele, sealhulgas Euroopa Liidu direktiivile 77/486/EEC, kuulub immigrantide laste inimõiguste
hulka ka õigus vastuvõtva maa riigikeelsele haridusele. Seega on eesti õppekeelega
kooli puhul tegemist riigikeelse haridusasutusega, mis peaks olema avatud ja kättesaadav igale õpilasele, sõltumata rahvusest, keelest, usulistest tõekspidamistest ja
nahavärvist. Ka vene keelt kõnelevate immigrantide emakeele säilitamise ja riigikeelse hariduse omandamisel võrdsete võimaluste tagamise küsimuses tuleks seetõttu senisest enam toetada eesti õppekeelega kooli integreerivat rolli.

IMPACT OF THE LANGUAGE ENVIRONMENT ON
INTEGRATION AND ESTONIAN LANGUAGE
ACQUISITION OF RUSSIAN-SPEAKING CHILDREN
IN ESTONIA
Summary
The purpose of the current research is to investigate the impact of the language environment on integration and Estonian language acquisition of Russian-speaking children in Estonia. The importance of this study derives from the fact that though many
Estonian teachers as well as researchers outside Estonia have drawn our attention to
the impact of language environment on the linguistic development and integration
of immigrant children, it has not yet received deserved attention in implementation
of language teaching programs for immigrant students.
By many researchers integrative motivation has been found as to be a stronger predictor of second language achievement than instrumental motivation. According to
Schumann's acculturation model (1978) performance in learning the second language
is affected by integrative motivation and attitude to the local language. Several researchers have pointed out that the cause of modest progress of immigrant students
at school is due to low integrative motivation in the areas with a large concentration
of immigrants. The same idea is reiterated in the hypothesis of my research when studying Estonian language acquisition of Russian children in different language environments and distribution of Russians in Estonia.
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Current research programme consists of two parts: in the first part I observed and
proposed 4 different language environment models having different impact on the
development of integrative motivation and language acquisition of Russian immigrants (Russian children and their parents in different language environments and
their school choices), in the second part I compared the vocabulary development
and language usage of Russian children learning in Estonian schools together with
native speakers of Estonian and children in Estonian language immersion classes
which consist Russian speakers only.
The research is based on the framework of previously conducted research on integration issues in the USA, Nordic countries and in Estonia, as well as on my own
collected data based on 434 interviews with Russian students, their parents and
teachers from 55 Estonian and Russian schools in different language environments
in Estonia (Narva, Kohtla-Järve, Tallinn, Maardu, Tartu, Valga, Sindi etc). The
main focus of investigation fell on Russian students from grades 2 to 12, studying in
Estonian schools in various language environments. For comparison, students from
Russian schools as well as native Estonian language speaking classmates of the
focus group (altogether 32 students) were analyzed.
The census data in Estonia yield the picture like that in the Nordic countries. Similar to the Turkish community in the Nordic countries, the largest group of immigrants is formed by Russians in Estonia. According to the census of population and
residential premises of 2000, Estonia is home to predominantly (91%) urbanized
Russians who constitute 25,6% from the total population. There are altogether 15
counties in Estonia, whereas 85% of the Russian population is residing in two counties
and, being more precise, 68% of them are living in three towns in these counties.
Based on the population data, 2 segregative and 2 dispersed sociolinguistic environment models are proposed, having different impact on the motivation for integration
and Estonian language acquisition of Russian immigrants. Language environments
differ also according to the distribution of students with different language of education, that shows that 51,7% of Russian schools are situated in and around Tallinn
(1st model), almost a third (31,5%) in North-East Estonia (2nd model) and the rest
16,9% are dispersed between the other 13 counties (3rd and 4th model).
My research has revealed that the lowest motivation and Estonian language acquisition level is in the second district which is constituted by the Eastern border areas
North-East Estonia (2nd model), where the Russian-speaking population has almost
ousted the native population (e.g in Ida-Virumaa, Sillamäe there are 4,2% Estonians, in Narva 4,9%). In this model 40% of the Russian parents questioned did not
know Estonian at all, from the rest 60%, huge majority could speak on a minimal
level. Estonian language skills of Russians in this district are 5 times lower than in
Tallinn, the basic language of communication being Russian, in which both Russians
and Estonians are fluent. As a result, in such areas integration motivation is low.
For example, in the 2nd model almost half of the parents never use Estonian. Everyday users are ethnic Estonians, who for variety of reasons have shifted to Russian at
home and now, after restitution of Estonia's independence try to communicate in
Estonian with their children attending Estonian school. Interviews with Russian
parents, children and teachers express very clearly the language situation in this
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district. They all confirm that there is no need to use Estonian in daily communication: No need to talk. Not in my daily life.
The first model (Tallinn with surrounding areas), where due to high numbers of
immigrants, strong segregative ghettos have formed, is characterised by the term
“wind chill index” where Russian-speaking immigrants develop the feeling that the
neighbourhood consists almost completely of Russian-speakers, whereas in reality
there are over 200 000 Estonians living there. Estonian language is not valued in
daily life, but rather as a vehicle of promotion and higher income. As the motivation
for Estonian language acquisition is mostly instrumental, it is obvious that Russian
parents prefer their children to learn Estonian in separation in Russian school. In
Tallinn (1 model) less than 10% of the parents did not use Estonian in their daily
life at all, while almost half of others used Estonian every day at work. Results show
significant difference between the parents of Estonian and Russian schools in Tallinn,
as among parents of Russian schools the number of daily users of Estonian constituted half of the share of those of Estonian schools.
The last two models (3rd and 4th models) characterize towns, townships or rural
settlements, where the number of Russian-speakers is too small for establishing a
functional ghetto or they are dispersed and gradually integrated into the Estonianspeaking mainstream. The impact of the environments to integrative motivation and
proficiency in Estonian of the local Russian-speaking community is most evident in
townships and rural settlements. Here Estonian language is acquired, as a rule,
through communication with other people, rather than by learning the language on
language courses (like in Narva and Tallinn). In the 4 model we could trace just
one case of non-knowledge of Estonian, where the parent concerned was a retired
Soviet officer. In this case non-proficiency means that one comprehends Estonian,
but responds in Russian. Half of the parents considered their language to be satisfactory, the other half either good or fluent. Fluent Estonian-speaking parents were
even among recent immigrants, but only when residing in rural settlements, where
there might be no other Russian-speaker around. The parents living in this type of
environment admit the need to use Estonian in daily life, therefore almost 70% of
the parents were daily users of Estonian, that produced on its way further integrative motivation. Children explain that they themselves as well as their parents speak
Estonian with everyone, as often there is nobody to speak Russian to. This turned
out to be the sole language environment where Russian parents were interviewed in
Estonian. In such language environments, the schools with Russian as the language
of instruction, and the Russian kindergartens tend not to be available, wherefore the
children are sent to the Estonian speaking groups already in nursery, where they are
generally looked after by bilingual educators. Such language environment will create
high motivation for acquiring the Estonian language and for integration. Survey of
the nursery school teachers revealed that some Russian-speaking children had mastered the Estonian language even before coming to the Estonian kindergarten.
Attitudes depend on the share of immigrants in the region concerned, as well as on
the proficiency of Estonian and feeling the need for its use. Over 80% of the parents
from North-East Estonia did not consider the knowledge of Estonian important, while
40% found no need for it. In Tallinn such parents formed less than 20%, in 3 and
st
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4 models there was no one finding no need for Estonian, only 2 parents considered
Estonian rather unimportant. To the same extent grew the number of parents considering Estonian very important. Attitudes of parents are transferred to their children and
reflected in children's interviews.
The link between attitudes and the choice of child's school was most evident in the
interviews with parents residing in Tallinn, where Russian parents of the children
attending either Estonian or Russian school (including early immersion program)
differ considerably according to their Estonian language proficiency, language usage
as well as to their attitudes. Though Russian parents of children attending Estonian
schools communicated with neighbours and acquaintances in Russian mostly, they
used daily twice as much Estonian when talking to Estonians. In their case, besides
instrumental motivation there had formed integrative motivation, their Estonian
language proficiency was better in general and they valued the factor of communicating with Estonians in the case of their children (58%, 14 parents). Therefore, as
expected, the difference between Russian parents of Estonian and Russian schools
towards the Estonian language was significant. About one third (33%) of the Russian
parents of Estonian schools considered Estonian language very important, while
there was no parent from Russian schools with the same high opinion on the Estonian language. There were 6 respondents (26%) among parents from Russian schools,
who declared that Estonian was of no value, while there was only 1 parent with a
similar opinion in Estonian school, however, he did not declare that explicitly. Thus,
the parents who don't value the Estonian language, as a rule, don't place their children in Estonian schools.
Estonian language proficiency and usage is directly connected with the choice of
the school (either Russian or Estonian) and integrative motivation deriving from it.
Important is learning together with native speakers of Estonian, rather than the language
of instruction of the school concerned. Research has shown that strong and continuous friendship is formed with classmates, therefore the Estonian language used in
language immersion classes stays just in the role of the language of communication
of Russian students at school. However, the language environment still has a certain
impact on Russian students' language usage at school as well as outside. For example, in Estonian schools at Ida-Virumaa, almost 40% of Russian students uses Russian
entirely outside school and almost 20% even when communicating with Estonian
students at schools. Among the Russian students in Estonian schools in other language
environments there was no one using entirely Russian, in Tallinn outside school
near 70% of the Russian students used both Russian and Estonian, while the rest
used Estonian, as they had no friends among Russians. In Tallinn in Estonian schools
Russian was not used in students' in-group communication, there were rare exceptions and situations. The Russian language was mainly used by secondary school
students who had come to study in Tallinn from Ida-Virumaa, however, a rapid shift
of language environment was witnessed in their case, revealing efficient Estonian
language acquisition already during the first year.
In the second part of my research I compared the vocabulary development and language usage of Russian children learning in Estonian schools to that of Estonian
th
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native speakers and as well as to that of Estonian language immersion classrooms
which consist only Russian speakers. Vocabulary research was based on interviews
where respondents were 10–11 years old Estonian as a second language speaking
ethnic Russians. The research revealed that when comparing Russian children with
the same language of instruction at school, language environment produced qualitative differences in SL performance. Due to the lack of native speakers immersion
students have developed very limited vocabulary relative to their peers who attended Estonian schools having daily communication with native speakers. In order to
compensate their restricted vocabulary, various compensatory word substituting and
meaning stretching interlanguage strategies are used. Considerably more interference
phenomena were traced in the speech of language immersion students, having almost
no parallel among those studying at Estonian school. While there were signs of
fossilization of immersion students' interlanguage, this should not be interpreted as
language pidginization that depends formost on the conditions of integration into
Estonian society. This would definitely be a fascinating and important topic for future
research, as the language use and Estonian language development of Russian students
is influenced by the language environment where Estonian-medium communication
takes place. Thus, the theories and hypotheses provided in the introductory and the
first chapters were confirmed once more.
In conclusion may be stated that the theories by Schumann, Giles and other researchers from the USA and from Europe, according to which surrounding sociolinguistic environment influences the formation of integrative motivation and consequently, communication with the speakers of the target language and acquisition
of that, in the case of Estonia proved to be correct, providing scientific basis for the
statement that high concentation of immigrants and consequent formation of segregative environment leads to the domination of instrumental motivation in learning
the target language, resulting in low performance in language acquisition. To the
contrary, dispersed environment leads to formation of integrative motivation resulting in high performance in language acquisition, as this is connected with positive
attitudes towards the language and its speakers as well as with practical daily communication with them.
Secondly, the study revealed explicitly the leading role of the Estonian school in the
process of integration in Estonia, having much wider task in society than just maintenance of Estonians' ethnic and linguistic identity. The last point of view is clearly
outdated and needs rearrangement, the work upon which has been already initiated
by the Ministry of Education and Research in the domain of educational management of recent immigrant children. Estonian-medium educational system must not
be closed for Russian children, as according to various instruments of international
law, including European Union Directive 77/486/EEC, immigrant children have the
right to education in the official language of the receiving country. This obliges
Estonian school to be open and available to any student despite of his/her ethnicity,
language, religious beliefs and race. In order to provide equal opportunities also to
Russian-speakers in the domain education, Estonian school should be developed
and "upgraded" rather than maintaining segregative educational programmes that
hinder the socialisation of Russian-speaking population in Estonia.
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LISAD
LISA 1. INTERVJUUDE KÜSIMUSTIKUD JA KÜSITLUSLEHED
1.1. Intervjuu küsimustik eesti kooli ja vene kooli õpilasele
Intervjueerija: _______________________________________________________
Informant: ________________________ (eesnimi), ___________________ (sugu)
Kool: ______________________________________________________________
Klass: _____________________________________________________________
ETNILINE TAUST JA KODUNE KEEL
[1] Mis rahvusest sa oled? Kas sa oled Eestis sündinud? Millal sa oma vanematega (sinu vanemad) Eestisse tulid? Kas sa tead, miks sinu vanemad otsustasid
Eestisse tulla?
[2] Mis keeles sa kodus oma vanematega räägid? Kas su vanemad eesti keelt ka
räägivad? Mis keeles su vanemad tuttavate ja naabritega räägivad?
[3] Kas sul õdesid ja vendi ka on? Mis keeles sa nendega räägid? Mis koolis
nemad käivad?
[4] Kas su vanavanemad elavad ka Eestis? Mis keelt su vanavanemad räägivad
(vanaisa ja vanaema)? Mis keeles sina nendega räägid?
KOOLIVALIKU MOTIVATSIOON, INTEGRATSIOON JA KEELEKASUTUS
[5] Millal sa siia kooli tulid? Kes otsustas, et sa siia kooli tuled? Miks te selle kooli just valisite?
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6 Kuidas sul läheb? Kas sulle meeldib siin koolis? Mis sulle siin meeldib? Kas
on midagi, mis sulle siin koolis ei meeldi?
[7] Kas sul on siin koolis palju sõpru? Mis keeles sa oma sõpradega räägid? Mis
keeles sa räägid oma sõpradega väljaspool kooli? Kas sul on eestlaste seas ka
häid sõpru? Mis keeles sa oma kõige paremate sõpradega räägid?
[8] Kas eesti keel on sinu meelest raske? Kas sulle meeldib eesti keelt rääkida?
Missugused on sinu meelest eestlased?
EMAKEELE JA KULTUURI TUNDMINE
[9] Missugune keel on sinu meelest kõige vajalikum? Missugust keelt sa tahaksid
kõige rohkem osata? Missugune keel on sinu meelest kõige ilusam? Missugune keel on kõige koledam?
[10] Kas sulle meeldib (oma emakeelt) rääkida? Kas see on ilus keel? Kas sa arvad,
et sul on seda keelt tulevikus ka vaja? Kas sa oma lastele seda ka õpetaksid?
[11] Kes on sinu meelest kangelane? Missuguseid kangelasi sa tead? Kas sa mõnda
oma (vene) rahvuskangelast ka tead? Oskad sa mõnda neist nimetada? Kes on
kõige kuulsamad inimesed Eestis (president, sportlane, laulja)? Oskad sa mõnda
neist nimetada? Kas sa mõnda Venemaa sportlast või lauljat ka tead?
[ ]

JUTUSTAMISOSKUS JA SÕNAVARA
[12] Missuguseid tähtpäevi te kodus peate? Kas te jõuluid ka peate? (Kui laps
peab jõule, siis on edasised küsimused seotud jõuludega, kui mitte, siis püütakse leida tähtpäev, mida laps tähistab: Missugune tähtpäev sulle kõige rohkem meeldib?) Jutusta mulle sellest! Kuidas te seda tähistate? Mida te siis
kodus teete?
[13] Kas sulle meeldib rohkem lugeda või televiisorit vaadata? (Edasine jutt sõltub õpilase valikust.)
[13a] Mis keeles sa loed? Jutusta mulle mõnest oma lemmikraamatust! (Vajadusel
järgnevad jutustamist ergutavad küsimused: Millest see raamat räägib? Kirjelda mõnda tegelast/sündmust! Miks ta/see sulle meeldis/ei meeldinud? Mis
edasi sai? Kuidas lugu lõppes?)
[13b] Mis keeles on need saated, mida sa televiisorist vaatad? Kas sulle eestikeelseid saateid või filme ka meeldib vaadata? Jutusta mulle mõnest saatest või
filmist! (Vajadusel järgnevad jutustamist ergutavad küsimused: Millest see
film räägib? Kirjelda mõnda tegelast! Miks see tegelane/film sulle meeldis/ei
meeldinud? Mis edasi sai? Kuidas see film lõppes?)
[13c] Kas sa arvutimänge ka mängid. Missugused mängud sulle meeldivad? Jutusta
mulle mõnest mängust!
Tänan!
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1.2. Интервю с родителями (suuline)
ЭТНИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
[1] Расскажите мне об истории Вашей семьи в Эстониии.
[2] К какой этнической группе Вы себя причисляете?
[3] К какой этнической группе Ваш/а супруг/а себя причисляет?
[4] На каком языке Вы дома гогворите?
СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА
[5] Насколько важно для Вас сохранить русский язык и русскую культуру?
СТАТУС ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА
[6] Как часто и где Вы пользуетесь эстонским языком в Вашей повседневной
жизни?
[7] Какими средствами массовой информации Вы пользуетесь? На каком языке?
[8] Как Вы оцениваете важность владения эстонским языком в Эстонии?
ВЫБОР ШКОЛЫ И ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ
[9] Βы отдали своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения. Почему
Вы приняли такое решение?
[10] Что важно для эффективного овладения вторым языком?
[11] Что выбранная вами школа и язык обучения означают для будущего Вашего ребёнка?
[12] Kак школа с эстонским языком обучения влияет на русский язык и культуру Вашего ребёнка?
УСПЕВАЕМОСТЬ РЕБЁНКА И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА ШКОЛЫ
[13] Опишите успеваемость вашего ребёнка, начиная с того времени, когда он
начал учиться в школе с эстонским языком обучения.
[14] Опишите развитие эстонского языка Вашего ребёнка, начиная с того времени, когда он начал учиться в школе с эстонским языком обучения.
[15] Опишите развития русского языка Вашего ребёнка, начиная с того времени, когда он начал учиться в школе с эстонским языком обучения.
[16] Довольны ли Вы своим решением отдать ребёнка в школу с эстонским
языком обучения?
ВЫВОД: Есть ли ещё, что Вы хотели бы добавить?
Спасибо за участие!

Опросник для родителей

(Kirjalik küsitlus lapsevanematele, keda polnud võimalik suuliselt intervjueerida)
Пожалуйста, поставте галочку в соответствующем квадрате либо напишите
ответ!
1. К какой этнической группе Вы себя причисляете? ____________________
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2. К какой этнической группе Ваш/а супруг/а себя причисляет? __________
3. Этническое происхождение Вашей семьи:
Ваш отец ______________________ Ваша мать __________________________
Отец Вашего/ей супругa/и __________ Мать Вашего/ей супругa/и __________
4. Каково Ваше законченное образование?
! основное
! среднее
! высшее
! магистр, доктор
5. Расскажите мне об истории Вашей семи в Эстонии
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. На каком языке Вы дома говорите?
___________________________________________________________________
7. На каком уровне Вы владеете эстонским языком?
 совсем не знаю  немного говорю  достaточно говорю  свободно владею
8. Как часто и где Вы пользуетесь эстонским языком?
 cовсем не пользуюсь _______________________________________________
 иногда ___________________________________________________________
 несколько раз в неделю _____________________________________________
 каждый день ______________________________________________________
___________________________________________________________________
9. На каком языке Вы смотрите телевизор?  на эстонском  на русском
 на эстонском и на русском
 иной: _________________________
10. Как Вы оцениваете важность владения эстонским языком в Эстонии?
 очень важно
 достаточно важно
 не особенно важно
 совсем неважно
Поясните свою оценку _______________________________________________
___________________________________________________________________
11. Язык обучения в школе, которую Ваш ребёнок посещает?

 эстонский
 русский
 эстонский и русский
Почему Вы приняли такое решение? ___________________________________
12. Что важно для ребёнка для эффективного овладения вторым языком?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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13. Опишите успеваемость вашего ребёнка, начиная с того времени, когда он
начал учиться в школе с эстонским языком обучения._____________________
___________________________________________________________________
14. Опишите развитие эстонского языка Вашего ребёнка, начиная с того времени, когда он начал учиться в школе с эстонским языком обучения.________
___________________________________________________________________
15. Насколько важно для Вас сохранить русский язык и русскую культуру?
 очень важно
 достаточно важно
 не особенно важно
 совсем неважно
Поясните свою оценку _______________________________________________
___________________________________________________________________
16. Kак обучение Вашего ребёнка в школе с эстонским языком обучения
влияет на его русский язык и культуру?
 очень влияет
 достаточно влияет
 не особенно влияет
 совсем не влияет
Поясните свою оценку _______________________________________________
___________________________________________________________________
17. Что выбранная вами школа и язык обучения означают для будущего
Вашего ребёнка? ____________________________________________________
___________________________________________________________________
18. Довольны ли Вы своим решением отдать ребёнка в школу с эстонским
языком обучения?
 очень довольны
 достаточно довольны
 не особенно довольны
 совсем недовольны
Поясните свою оценку _______________________________________________
___________________________________________________________________
Спасибо за участие!

1.3. INTERVJUU ÕPETAJATEGA
KEELEKESKKOND KOOLIS JA VÄLJASPOOL KOOLI
1. Iseloomustage keelekeskkonda oma koolis ja väljaspool kooli. Kui suur on
muukeelse elanikkonna osatähtsus teie linnas/vallas? Kus on võimalik kasutada
eesti keelt väljaspool kooli?
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2. Kui palju on teie koolis mitte-eestlasi? Kas see mõjutab kooli keelekeskkonda?
Miks?
3. Mis keeles muukeelsed õpilased omavahel suhtlevad?
4. Mis keeles muukeelsed õpilased eestlastega suhtlevad?
5. Missugusest rahvusest on muukeelsed õpilased teie koolis?
VASTUVÕTUKATSED JA ETTEVALMISTUS
1. Kui hea peab olema muukeelse õpilase eesti keele oskus, keda te oma kooli
vastu võtate?
2. Missugused vastuvõtutingimused on teie koolis muukeelsete õpilaste jaoks?
3. Kas teil on ettevalmistusklassid või -rühmad muukeelsetele õpilastele? Missugused?
4. Kas te võtate vastu ka nõrga keeleoskusega õpilasi või neid, kes üldse eesti keelt ei
oska?
MUUKEELSETE ÕPILASTE ÕPIRASKUSED JA TOIMETULEK VÕRRELDES
EESTLASTEGA
1. Kuidas tulevad muukeelsed õpilased toime eestlastest klassikaaslastega
võrreldes?
2. Kui suur on muukeelsete õpilaste väljalangevus? Mis on selle peamine põhjus?
3. Mis on kõige tüüpilisemad õpiraskuste põhjused muukeelsetel õpilastel?
4. Mis mõjutab kõige rohkem muukeelsete laste õpitulemusi teie klassis ja koolis?
5. Kas teie koolis on muukeelsete õpilaste jaoks olemas tugiõpe? Missugustes
õppeainetes ja klassides?
6. Kas lapsevanemad oskavad eesti keelt? Kuidas aitavad lapsevanemad oma
lastel eesti koolis toime tulla?
SUHTUMINE MUUKEELSETESSE ÕPILASTESSE
1. Milles avalduvad muukeelsete õpilaste kultuurierinevused võrreldes eesti keelt
emakeelena kõnelevate lastega?
2. Kas muukeelsed õpilased viivad klassi üldise taseme alla?
3. Kas see on hea või halb, kui muukeelsed õpilased õpivad koos eestlastega?
4. Kas muukeelsete õpilaste panek eesti kooli kahjustab eesti laste õpitulemusi ja
emakeele arengut?
MUUKEELSETE ÕPILASTE EMAKEEL
1. Kuidas teie koolis õpetatakse vene keelt? Kas vene keelt emakeelena kõnelevad
õpilased õpivad eraldi või koos eestlastega?
2. Kuidas hindab vene keele õpetaja vene keelt emakeelena kõnelevate õpilaste
emakeele arengut?
3. Kuidas ja kus arendavad mõnda teist emakeelt kõnelevad õpilased tavaliselt
oma emakeelt?
4. Kas lapsevanemad väärtustavad lapse emakeelt? Kuidas nad aitavad laste emakeele arendamisele kaasa?
Tänan osavõtu eest!
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LISA 2. INTERVJUEERITUD ÕPILASTE JA INTERVJUEERIJATE
NIMEKIRI
I keelekeskkond – Tallinn
Intervjueeritud õpilased ja
lapsevanemad
Õpilasi
eesti kooli vene õpilasi
vene kooli vene õpilasi
Lapsevanemaid
eesti koolist
vene koolist
Koole
eesti koole
(eesti õppekeelega klassid)
vene koole (vene ja
keelekümblusklasid)
Õpetajaid
eesti koolist
vene koolist

Kokku
54
23
24
22
20
10
12
10

Koodis sisalduva informatsiooni selgitus: 1TA - keelekeskkonna number ja piirkond (Tallinn)
E - eesti kool, V- vene kool, K - vene kooli keelekümblusklass
Koolile järgneb numbriga märgitud klass
T - tüdruk, P - poiss

Tallinna eesti koolide õpilased
Kood
Klass Õppe- Kooli nimetus
Intervjueerija
keel
1TAE4T-1 4
eesti Rocca al Mare Kool
Maris Lauri
1TAE4T-2 4
eesti Tallinna Prantsuse Lütseum Ruth Porila, Ingrid Lepp,
Ivar Rüütli
1TAE4T-3 4
eesti Tallinna Prantsuse Lütseum Ruth Porila, Ingrid Lepp,
Ivar Rüütli
1TAE4P-4 4
eesti Rocca al Mare Kool
Lauri Vanamölder
1TAE4T-5 4
eesti Pelgulinna Gümnaasium
Natalja Zabojak
1TAE4T-6 4
eesti Tallinna Sõle Gümnaasium Tatjana Gunar
1TAE4P-7 4
eesti Tallinna 32. Keskkool
Külliki Sillar
1TAE4T-8 4
eesti Tallinna Laagna Gümnaasium Aleksandra Slushenkova
1TAE4P-9 4
eesti Tallinna Liivalaia Gümnaasium Ivika Aman, Triin Rohusaar
1TAE4P-10 4
eesti Merivälja Põhikool
Lii Araste
1TAE2T-11 2
eesti Tallinna Katleri Põhikool
Kaili Nurk
1TAE3P-12 3
eesti Rocca al Mare Kool
Kärt Tekkel, Kristel Lõuk
1TAE2T-13 2
eesti Tallinna Õismäe
Kristin Naljota
Humanitaargümnaasium
1TAE5T-14 5
eesti Kuristiku Gümnaasium
Karmen Lääne
1TAE5T-15 5
eesti Kallavere Gümnaasium
Raija Kemppainen,
Ülle Rannut
1TAE9T-16 9
eesti Kallavere Gümnaasium
Raija Kemppainen,
Ülle Rannut
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1TAE9T-17 9
1TAE6T-18 6
1TAE5P-19 5
1TAE4P-20 4
1TAE4T-21 4
1TAE4T-22 4
1TAE10T- 10
23
1TAE12T- 12
24
1TAE7T-25 7

eesti Tallinna Vanalinna
Krisiina Meresaar
Hariduskolleegium
eesti Kuristiku Gümnaasium
Anne Zimbrot
eesti Tallinna Audentese Erakool Siim Rõõmussaar
eesti Merivälja Põhikool
Lii Araste
eesti Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kristi Lindal, Liia Kumm
eesti Tallinna Laagna Gümnaasium Aleksandra Slushenkova
eesti Kallavere Keskkool
Kerli Jershova
eesti Tallinna 37. Keskkool

eesti Tallinna Gustav Adolfi
Gümnaasium
1TAE7T-26 7
eesti Tallinna Pirita
Majandusgümnaasium
1TAE4T-27 4
eesti Tallinna Sõle Gümnaasium
1TAE9P-28 9
eesti Tallinna Õismäe
Humanitaargümnaasium
1TAE4T-29 4
eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAE5-30 gümnaa- eesti Tallinna Audentese
sium
Spordikool
1TAEP-31 güm- eesti Tallinna Audentese
naasium
Spordikool
1TAEP-32 güm- eesti Tallinna Audentese
naasium
Spordikool
1TAEP-33 güm- eesti Tallinna Audentese
naasium
Spordikool
1TAE10T- güm- eesti Tallinna Audentese
34
naasium
Spordikool
1TAE10T- güm- eesti Tallinna Audentese
35
naasium
Spordikool
1TAE10T- 10
eesti Tallinna Audentese
36
Spordikool
1TAE10T- 10
eesti Tallinna Audentese
37
Spordikool
1TAET-38 güm- eesti Tallinna Audentese
naasium
Spordikool
1TAET-39 güm- eesti Tallinna Audentese
naasium
Spordikool
TLAE5P-40 5
eesti Tallinna Arte Gümnaasium
1TAEP-41 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAE4T-42 4
eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAE4T-43 4
eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-44 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
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Kristi Karjane
Tiina Tomingas
Elve Oago
Tatjana Gunar
Maret Vaher
Ülle Rannut
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut
Ülle Rannut
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Ülle Rannut, Ingrid Palm
Kätlin Kruus, Rainer
Vakra
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Kristi Lindal, Liia Kumm
Kristi Lindal, Liia Kumm
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land

1TAET-45 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAEP-46 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-47 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAEP-48 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-49 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-50 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAE2P-51 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-52 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-53 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool
1TAET-54 põhikool eesti Tallinna 32. Keskkool

Tallinna vene koolide õpilased
Jrk Kood
Klass Õppekeel
nr
1 1TAK4T-1 4
eesti
keelekümblus
2 1TAK4P-2 4
eesti
keelekümblus
3 1TAK4T-3 4
eesti
keelekümblus
4 1TAK4P-4 4
eesti
keelekümblus
5 1TAK4T-5 4
eesti
keelekümblus
6 1TAK4P-6 4
eesti
keelekümblus
7 1TAK4T-7 4
eesti
keelekümblus
8 1TAK4T-8 4
eesti
keelekümblus
9 1TAKE10T-9 10 eesti
10 1TAK7P-9 7
11 1TAK2P-10 2

Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land
Ülle Rannut, Urve
Raudsepp-Alt, Eeva Land

Kool

Intervjueerija

Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Tallinna Läänemere
Gümnaasium
Maardu Gümnaasium

Ebe Pilt, Piret
Tamberg
Hille Hinsberg

Tallinna Laagna
Gümnaasium
vene
Tallinna Tõnismäe
Reaalkool
eesti
Tallinna Läänemere
keelekümblus Gümnaasium

Eve Leete,
Svetlana Vaino
Aleksandra
Sljushenkova
Aleksandra
Sljushenkova
Aleksandra
Sljushenkova
Aleksandra
Sljushenkova
Natalja Zabojak
Ljudmilla Kirivenko
Sirje Rattus
Raija Kemppainen,
Ülle Rannut
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12 1TAK2P-11 2

17 1TAV11P-1 11

eesti
keelekümblus
eesti
keelekümblus
eesti
keelekümblus
eesti
keelekümblus
eesti
keelekümblus
vene

18 1TAV5T-2 5

vene

19 1TAV6T-3 6.

vene

20 1TAV5T-4 11

vene

21 1TAV4T-5 4
22 1TAV5T-6 5

vene
vene

23 1TAV7T-7 7

vene

13 1TAK2P-12 2
14 1TAK2P-13 2
15 1TAK2P-14 2
16 1TAK2P-15 3

II keelekeskkond – Ida-Virumaa

Tallinna Mustamäe
Jevgenia Sarap
Humanitaargümnaasium
Tallinna Mustamäe
Jevgenia Sarap
Humanitaargümnaasium
Tallinna Mustamäe
Jevgenia Sarap
Humanitaargümnaasium
Tallinna Läänemere Ljudmilla Krivenko,
Gümnaasium
Kristin Naljota
Tallinna Läänemere Ljudmilla Krivenko,
Gümnaasium
Kristin Naljota
Tallinna Pae
Raija Kemppainen,
Gümnaasium
Ülle Rannut
Tallinna Pae
Raija Kemppainen,
Gümnaasium
Ülle Rannut
Tallinna Läänemere Kairi Järvpõld
Gümnaasium
Tallinna Läänemere Svetlana Savtsenko
Gümnaasium
Tallinna Juudi kool
Tuuli Hallang
Tallinna Pae
Katrin Einblau,
Gümnaasium
Maia Burlaka
Tallinna 53. Keskkool A. Loopere

Intervjueeritud õpilased ja
lapsevanemad
Õpilasi
eesti kooli vene õpilasi
vene kooli vene õpilasi
Lapsevanemaid
eesti koolist
vene koolist
Õpetajaid
eesti koolist või osakonnast
vene koolist
Õppeasutus
1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
2. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
3. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
4. Narva Eesti Gümnaasium
5. Narva Vanalinna Riigikool
6. Narva Pähklimäe Gümnaasium
7. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium
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Kokku
54
18
35
38
3
1

Õppekeel klassides, kus õpetajaid ja
õpilasi intervjueeriti
vene
keelekümblus
eesti
vene
eesti
eesti
keelekümblus
vene
vene
vene

Ida-Virumaa eesti koolide õpilased
Õpilane Klass
Kool
2KJE5T-1 5
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
2NAE11T-2 11
Narva Eesti Gümnaasium
2NAE5T-3 5
Narva Eesti Gümnaasium
2SIE8T-4 8
(Sillamäe) Sinimäe Põhikool
2KJE7T-5 7
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
2KJE10P-6 10
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
2KJE10P-7 10
Kohtla-Järve
Järve Gümnaasium
2KJEP-8 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJEP-9 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-10 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-11 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJEP-12 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-13 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-14 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-15 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJE9T-16 põhikool/gü Kohtla-Järve
mnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-17 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-18 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-19 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJEP-20 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Järve Gümnaasium
2KJET-21 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Ühisgümnaasium
2KJET-22 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Ühisgümnaasium
2KJET-23 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Ühisgümnaasium
2KJET-24 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Ühisgümnaasium
2KJET-25 põhikool/ Kohtla-Järve
gümnaasium Ühisgümnaasium

Intervjueerija
Terje Aruoja
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Marianne Laineste
Ülle Rannut
Ülle Rannut
Ülle Rannut
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Reet Kukk
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
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2KJEP-26 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-27 põhikool/
gümnaasium
2KJET-28 põhikool/
gümnaasium
2KJET-29 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-30 põhikool/
gümnaasium
2KJET-31 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-32 põhikool/gü
mnaasium
2KJET-33 põhikool/
gümnaasium
2KJET-34 põhikool/
gümnaasium
2KJET-35 põhikool/
gümnaasium
2KJET-36 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-37 põhikool/
gümnaasium
2KJET-38 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-39 põhikool/
gümnaasium
2KJET-40 põhikool/
gümnaasium
2KJET-41 põhikool/
gümnaasium
2KJET-42 põhikool/
gümnaasium
2KJET-43 põhikool/
gümnaasium
2KJEP-44 põhikool/
gümnaasium
2KJET-45 põhikool/
gümnaasium
2KJET-46 põhikool/gü
mnaasium
2KJET-47 põhikool/
gümnaasium
2KJET-48 põhikool/
gümnaasium
2KJET-49 põhikool/
gümnaasium
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Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium

Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse

2KJET-50 põhikool/gü
mnaasium
2KJET-51 põhikool/
gümnaasium
2KJET-52 põhikool/
gümnaasium
2KJET-53 põhikool/
gümnaasium
2KJET-54 põhikool/
gümnaasium

Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve
Ühisgümnaasium

Ida-Virumaa vene koolide õpilased
Jrk Kood
Klass Kool
nr
1 2NAK2T-1 2
Narva Vanalinna Riigikool
2 2NAK2T-2 2
Narva Vanalinna Riigikool
3 2NAK2P-3 2
Narva Vanalinna Riigikool
4 2NAK2T-4 2
Narva Vanalinna Riigikool
5 2NAK2T-5 2
Narva Vanalinna Riigikool
6 2NAK5T-6 5
Ahtme Gümnasium
(keelekümblus)
7 2NAK4T-7 4
Narva Vanalinna Riigikool
8 2NAV10P-1 10 Narva Pähklimäe Gümnaasium
9 2NAV6T-2 6
Narva Pähklimäe Gümnaasium
10 2NAV5P-3 5
Narva Pähklimäe Gümnaasium
11 2KJV8T-4 8
Kohtla-Järve
Tammiku Gümnaasium
12 2KJV12T-5 12 Ahtme Vene Gümnaasium
13 2KJV3-6 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
14 2KJV3-7 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
15 2KJV3-8 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
16 2KJV3-9 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
17 2KJV3-10 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
18 2KJV3-11 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
19 2KJV3-12 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
20 2KJV3-13 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
21 2KJV3-14 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
22 2KJV3-15 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
23 2KJV3-16 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
24 2KJV3-17 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium
25 2KJV3-18 3
Kohtla Järve Ühisgümnaasium

Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse
Ülle Rannut, Vilma Lehtse

Intervjueerija
Jevgenia Sarap
Jevgenia Sarap
Jevgenia Sarap
Olga Zhavronkova
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Anneli Kukk
Niina Getts
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Raija Kemppainen, Ülle Rannut
Laine Jürise
Laine Jürise
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
Terje Aruoja
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III ja IV keelekeskkond – Tartu, Valga, teised maakonnalinnad ja maa-asulad
Intervjueeritud õpilased ja
lapsevanemad
Õpilasi
eesti kooli vene õpilasi
vene kooli vene õpilasi
Lapsevanemaid
eesti koolist
vene koolist
Koole
eesti koole
vene koole või osakondi
Õpetajaid
eesti koolist

Kokku
56
12
47
12
15
3
3

Tartu, Valga jt maakonnalinnade ning maa-asulate eesti koolide õpilased
Klass
Kool
Õpilane
Intervjueerija
4SIE1T-1
1
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
(Pärnumaa)
Dorofejeva
4SIE10T-2 10
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
4SIE7T-3
7
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
4SIE7P-4
7
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
4SIE5T-5
5
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
4SIE6P-6
6
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
4SIE4T-7
4
Sindi Gümnaasium
ÜlleRannut, Natalja
Dorofejeva
3VAE5T-8 5
Valga Põhikool
Ülle Rannut
4KAIE8P-9 8
Kaiu Põhikool (Raplamaa) S. Pilliroog
4KARE7T-10 7
Järvamaa Peetri Põhikool T. Truska
(Kareda)
4KADE7P-11 7
Kadrina Keskkool
E. Abner
3TAE10T-12 10
Tartu Raatuse Gümnaasium R. Kemppainen, Ü.Rannut
3TAE5P-13 5
Tartu Raatuse Gümnaasium R. Kemppainen, Ü.Rannut
4VIE11T-14 11
Viljandi C. R. Jakobsoni M. Savka
nim Gümnaasium
4MÕE9P-15 9
Mõisaküla Keskkool
A. Merila
(Viljandimaa)
4RAKE2P-16 2
Rakvere Gümnaasium
H. T. Sibrits
4RAPE6T-17 6
Rapla
P. Pilliroog
Vesiroosi Gümnaasium
4TAEE7T-18 7
Taebla Gümnaasium
L. Lemmik
4MÄE8P-19 8
Märjamaa Gümnaasium
L. Lemmik
4JÜE7T-20 7
Jüri Gümnaasium
I. Eensalu
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4TOE9T-21 9
4RÕE8T-22 8
4KUE9T-23 9
3VAE6T-24 6
3VAET-25 põhikool,
gümnaasium
3VAEP-26 põhikool,
gümnaasium
3VAET-27 põhikool,
gümnaasium
3VAET-28 põhikool,
gümnaasium
3VAET-29 põhikool,
gümnaasium
3VAET-30 põhikool,
gümnaasium
3VAET-31 põhikool,
gümnaasium
3VAET-32 põhikool,
gümnaasium
3VAET-33 põhikool,
gümnaasium
3VAEP-34 põhikool,
gümnaasium
3VAET-35 põhikool,
gümnaasium
3VAET-36 põhikool,
gümnaasium
3VAET-37 põhikool,
gümnaasium
3VAET-38 põhikool,
gümnaasium
3VAET-39 põhikool,
gümnaasium
3VAET-40 põhikool,
gümnaasium
3VAET-41 põhikool,
gümnaasium
3VAET-42 põhikool,
gümnaasium
3VAET-43 gümnaasium
3VAET-44 gümnaasium
3VAET-45 gümnaasium
3VAET-46 gümnaasium

Torgu Põhikool
Rõngu Keskkool
(Tartumaa)
Kuressaare Vanalinna Kool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Põhikool
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium

A. Rand
D. Uibo
K. Palomets
Ülle Rannut
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Meeli
Uibomägi, Jana Tolmats
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
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3VAEP-47
3VAET-48
3VAET-49
3VAET-50
3VAEP-51
3VAEP-52
3VAEP-53
3VAET-54
3VAET-55
3VAET-56

gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium
gümnaasium

Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Valga Gümnaasium

Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste
Ülle Rannut, Aime Männaste

Tartu, Pärnu ja Sindi vene koolide/ osakondade õpilased
Õpilane
Klass
Kool
Intervjueerija
3PÄV5T-1 5
Pärnu Vene Gümnaasium
E.Sass
3TAV10P-2 10
Tartu Pushkini Gümnaasium R. Kemppainen, Ü. Rannut
3TAK2P-3 2
Tartu Annelinna Gümnaasium R. Kemppainen, Ü. Rannut
4SIVP-4
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-5
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-6
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-7
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-8
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-9
põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVP-10 põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVT-11 põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva
4SIVP-12 põhikool
Sindi Gümnaasium
N. Dorofejeva

LISA 3. TUNNIVAATLUSED
3.1. Keelekümblusklasside tunnivaatlused: 1.–7. klass
Kool
Tallinna
Läänemere
Gümnaasium

Klass Tund
3. klass Eesti keel
(2, nendest 1 videotund)
3. klass Eesti keel (1)
3. klass
3. klass
3. klass
4. klass
4. klass
2. klass
2. klass
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Eesti keel (1)
Eesti keel (1)
Eesti keel (1)
Inimeseõpetus (1)
Eesti keel (2)
Eesti keel (1)
Eesti keel (1)

Vaatleja/ analüüsija
Ülle Rannut
Aimar Silivälja, Mart
Niineste
Anetta Keronen
Ruslana Kartsev, Kristiina Vint
Inna Nurk, Irina Kulikova
Kristi Piir
Aleksandra Sljushenkova
Kristin Naljota
Ljudmilla Krivenko

2. klass Eesti keel (1)
2. klass Loodusõpetus (1)
Tallinna Musta- 3. klass Matemaatika (1)
mäe Humanitaargümnaasium
Tallinna Must- 6. klass Loodusõpetus (2)
jõe Gümnaasium
Maardu
4. klass Eesti keel (1)
Gümnaasium
Loodusõpetus (1)
1. klass Muusika (1)
Eesti keel (1)
Tapa Vene
6. klass Loodusõpetus (1)
Gümnaasium 4. klass Loodusõpetus (1)
Tallinna
6. klass Eesti keel (1)
Humanitaar6. klass Eesti keel (1)
gümnaasium 6. klass Ajalugu (1)
Pae Gümnaasium 7. klass Ajalugu (1)
Lasnamäe
7. klass Ajalugu (1)
Põhikool
Narva Vanalinna 3. klass Eesti keel (1)
Riigikool
3. klass Eesti keel (1)
Kohtla-Järve 3. klass Eesti keel (1)
Vahtra Põhikool 3. klass Muusikaõpetus (1)
Valga Vene
3. klass Eesti keel (1)
Gümnaasium 2. klass Eesti keel (1)
11 kooli
15 klassi 33 tundi

Laine Lemmik
Laine Lemmik
Irina Kulikova
Ülle Rannut
Natalja Zabojak
Kerli Jershova
Monika Läänemägi
Monika Läänemägi
Maret Vaher
Tiina Tomingas
Karmen Lääne
Tiina Tomingas, Maret Vaher
Karmen Lääne
Olga Zhavronkova
Valentina Maletina
Anastassia Zabrodskaja
Anastassia Zabrodskaja
Anneli Merila
Anneli Merila
27 vaatluskirjeldust

3.2. Eesti kooli tunnivaatlused: 1.–9. klass
Kool
Lasnamäe
Lasteaed-Algkool

Klass
3. klass

Tallinna Katleri
Põhikool

7. klass

Kallavere Keskkool

9. klass

Kadrioru Saksa
Gümnaasium

5. klass

Tund
Eesti keel (1)
Inglise keel (1)
Inimeseõpetus (1)
Kehaline kasvatus (1)
Inglise keel (1)
Vene keel (1)
Ajalugu (1)
Bioloogia (1)
Eesti keel (1)
Inglise keel (1)
Matemaatika (1)
Kehaline kasvatus (1)
Inimeseõpetus (1)
Matemaatika (2)
Kehaline kasvatus (1)

Vaatleja/ analüüsija
Mart Rannut,
Ülle Rannut
Elvira Küün,
Olga Senna,
Irina Podmazova
Kristiina Toome
Jelena Podkolzina,
Irina Koreshova
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Tallinna Saksa
2. klass
Gümnaasium
Pirita
8. klass
Majandusgümnaasium

Eesti keel (2)
Matemaatika (2)
Eesti keel (1)
Tööõpetus (1)
Kirjandus (1)
Ajalugu (1)
Lilleküla Gümnaasium 5.–7. klassi Eesti keel – tugiõpe (1)
tugiõpperühm
Tallinna Laagna
4. klass Eesti keel (2)
Gümnaasium
Tallinna Mustamäe
9. klass Eesti keel (1)
Gümnaasium
Matemaatika (1)
Inglise keel (1)
Füüsika (1)
Tallinna
1. klass Eesti keel (1)
Muusikakeskkool
Matemaatika (1)
Solfedzho (1)
Loodusõpetus (1)
10 kooli
10 klassi 38 tundi

Jana Zdanovitsh
Liina Rähn,
Kristiina Kuljuhhina
Ülle Rannut,
Mart Rannut
Aleksandra Sljushenkova
Ülle Rannut,
Mart Rannut
Keteliina Toom
13 vaatlejat, 10 kirjeldust

3.3. Vaatlused eesti ja vene lasteaiarühmades
Vaadeldud eesti lasteaiarühmad
Kood Piirkond Lasteaed
4TL Lasnamäe
6TL Lasnamäe
13TL Lasnamäe
7TK Kristiine
8TM Mustamäe
12TM Merivälja

Vaatlejad,
üliõpilased
Laagna lasteaed- Eesti rühm, 19 lapsest 9 kõnele- T. Bashkirova
algkool (eesti)
vad vene keelt emakeelena
J. Vassiljeva
Mahtra lasteaed Eesti rühmas 12 eestlast ja 8 teis- J. Zdanovitś
(eesti-vene), 3 vene test rahvustest (vietnamlane, gru- R. Lindemann
ja 7 eesti rühma. siinlane, korealane, hispaanlane,
ukrainlane, armeenlane)
Kivila lasteaed Eesti rühm, 4–5 muukeelset last K. Sergejeva
rühmas
J. Borodina
Haraka lasteaed Eesti rühm, 1–2 muukeelset last I. Kulikova
(eesti)
rühmas
A. Ojala
Lepistiku lasteaed- Eesti rühm, 5 muukeelset last V.Oras
algkool
rühmas
K.Piir
Merivälja lasteaed Eesti rühm, 2 muukeelset last E. Oago
rühmas

Vaadeldud vene lasteaiarühmad
Kood Piirkond Lasteaed
1TL Lasnamäe Suur-Pae
lasteaed (vene)
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Rühm/ programm

Rühm/ programm
Uurijad
2 vene rühma (5.–6. a), eesti keel J. Bezrukova
ainetunnina 3 korda nädalas

2TL Lasnamäe Paekaare lasteaedalgkool (vene-eesti)
3TL Lasnamäe Paekaare lasteaed
(vene-eesti), 9 eesti
ja 3 vene rühma.
5TL Lasnamäe Mustakivi lasteaed

1 vene rühm, eesti keel ainetun- E. Balašova
nina 3 korda nädalas
K. Vint
1 vene rühm, eesti keel ainetun- M. Krõlov
nina 2–3 korda nädalas

Vene rühm, eesti keel aineV. Palm
tunnina 5 korda nädalas
6TM Lasnamäe Mahtra lasteaed
Vene rühmas (4.–6.a) eesti keel J. Zdanovitš
(eesti-vene), 3 vene ainetunnina 3 korda nädalas.
R. Lindemann
ja 7 eesti rühma.
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