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The directionality of change in the Uralic evidential systems under 

Russian influence 

Anne Tamm (Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of 

Sciences, Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church) 

Little is known about how evidential systems of genealogically related 

languages change in asymmetric contact situations. The presentation 

concentrates on the Uralic evidential systems under the influence of Russian. 

There is too little research in this area to present any conclusive remarks, but 

it is nevertheless worthwhile to try to formulate a framework for investigating 

the factors influencing the changes in complexity in evidential systems. What 

should we look for and expect? 

At first sight, although Uralic languages are rather rich in various types of 

evidentiality, and the Samoyedic ones have elaborate evidential systems, 

there seems to be nothing especially interesting about them compared the 

evidential systems in the languages of the world. The kinds of evidence that 

are encoded are restricted as in the other known languages of the world. 

Other characteristics of the Uralic evidentials are rather predictable as well on 

the basis of the patterns that we find in the languages of the world. Their 

quirky traits are not that different from other evidential systems. They are 

optional or obligatory under conditions that are difficult to replicate from a non-

native perspective. They interact with tense, aspect, epistemic modality, 

finiteness, person, or perception verbs or related particles. Direct evidentials 

often stem from perception verbs, whereas the indirect ones tend to be based 

on perfects, pasts, or non-finites.  

Why should we then look at Uralic at all? Multiple pressures exert influence on 

Uralic evidential systems: Russian and other languages in their area as well 

as various internal developments. As opposed to languages we know much 

about—but that do not have evidentials—or recently discovered languages, 

the development of Uralic languages is better documented together with their 

main languages of influence.  

There are few other large language families that could provide as much 

information about what happens diachronically in contact across wide dialect 

continua. We can give a more informed opinion about a number of questions: 
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1. Does the contact behavior of the Uralic evidential systems show 

parallels with the regularities that are attested in the world's 

languages?  

2. Is there a certain order of appearance and disappearance of 

categories or a direction in the increase in optionality?  

3. If there is directionality, then are there instances where direct 

evidentials are reinterpreted as indirect under the influence of 

Russian?  

4. Are indirect evidential markers earlier to emerge in contact situations 

with richer evidential systems?  

5. Are direct evidentials earlier to disappear in contact situations with 

Russian, which lacks evidentials?  

Hopefully the discussion sheds light on other puzzles related to the 

emergence and disappearance of evidential categories in contact situations. 
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Informeerituse muutumise osutamine partikliga aa eesti netidialoogides 

Tiit Hennoste (Tartu Ülikool) 

Minu ettekande teemaks on informeerituse muutumise partikli aa kasutamine 

spontaansetes kirjalikes netidialoogides. Materjal pärineb Tartu Ülikooli 

netidialoogide korpusest ja uurimismeetodiks on vestlusanalüüs. 

Suulises suhtluses osutavad inimesed oma informeerituse muutumist 

partnerilt saadud info mõjul eri partiklitega, millest kõige laiema kasutusalaga 

on eesti keeles aa. Aa osutab (1) saadud info uudsust ja sellest arusaamist, 

(2) muutunud arusaamist, milles saadud info lükkab ümber varasema 

teadmise või arvamuse, (3) hilinenud meenumist, milles kõneleja osutab, et 

küsitud info oli talle tuttav ja meenus alles vastust kuuldes ja (4) partnerist 

sõltumatut taipamist, milles kasutaja osutab, et ta mõistis saadud infot 

hilinemisega.  

Ettekandes analüüsin, millistes funktsioonides ja kontekstides esineb aa 

netidialoogides ning milles on tema kasutuse erijooned võrreldes suulise 

suhtlusega. Esmane analüüs näitab, et aa kasutus netidialoogides on laiem 

kui suulises suhtluses. Lisaks arusaamisele osutamisele kasutatakse seda ka 

lihtsalt info uudsuse märkimiseks (vrd ahaa suulises suhtluses).  
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ÜLDSEKTSIOON 
 

 

Kärin ja soolised võimusuhted eesti keeles?  

Kätlin Aare, Pärtel Lippus (Tartu Ülikool) 

Kõne uurimisel on oluline arvestada sellega, et mehed ja naised on 

füsioloogiliselt erinevad, st meeste ja naiste kõnetrakt on erinevate 

proportsioonidega, mistõttu naishääl on alati kõrgem kui meeshääl ning naiste 

vokaalid on alati kõrgemad kui meeste omad. Füsioloogilised erinevused 

seletavad meeste ja naiste kõne erinevusi aga ainult osaliselt, olulisel määral 

mõjutab meie hääldust ka õpitud sooroll. Mitmed (põhiliselt inglise keelel 

põhinevad) uurimused on näidanud, naised räägivad selgemini, aeglasemalt 

ja ilmekamalt kui mehed, mida on püütud seletada nende suurema kuulajale 

orienteeritusega (nt Simpson 2009). 

Kärisevat häälelaadi on peetud maskuliinseks jooneks. Ameerika inglise 

keeles on seda aga märgatud just haritud ja tõusva sotsiaalse positsiooniga 

naiste kõnes (Borkowska & Pawlowski 2011). Kuigi kärina kasutamise 

eesmärk tundub olevat kõrgema sotsiaalse staatuse, professionaalsuse ja 

intelligentsi demonstreerimine, tajuvad ameeriklased seda just vastupidi: 

sellise häälega noori naisi peetakse vähem kompetentseteks ja külmemateks 

isiksusteks kui võrreldavaid mehi (Anderson jt 2014).  

Meie varasem uurimus kärina kasutusest eestikeelsetes vestlustes (Aare jt 

2014) näitas, et Eestis iseloomustab kärisev hääl pigem mehi. Siin ettekandes 

vaatame lähemalt kärina esinemist just seoses kõneleja ja vestluspartneri soo 

ja vanusega. Meie tulemused näitavad, et kärina esinemise sagedus on 

võrreldav mustriga, mis iseloomustab seda, kes vestlustes rohkem rääkida 

saab. Täpsemalt tähendab see, et nii kärina kui rääkimisõiguse puhul kehtib 

sama muster: dialoogis osalevatest inimestest saab rääkida rohkem see, kes 

on vanem ja erisooliste osalejate puhul meessoost isik. Sama iseloomustab 

kärinat, sest ka see esineb rohkem just vanemate vestluspartnerite ja 

meessoost isikute kõnes.  
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Kirjandus 

Aare, Kätlin, Lippus, Pärtel, Šimko, Juraj 2014. Creaky voice in spontaneous spoken 

Estonian. – XXVIII Fonetiikan päivät. Eds. K. Jähi, L. Taimi. Turku 25.-26. lokakuuta 

2013. Konferenssijulkaisu. Turku: Turun Yliopisto, 27–35. 

Anderson, Rindy C., Klofstad, Casey A., Mayew, William J., Venkatachalam, Mohan 

2014. Vocal Fry May Undermine the Success of Young Women in the Labor 

Market. PLoS ONE, 9(5), e97506.  

Borkowska, Barbara, Pawlowski, Boguslaw 2011. Female voice frequency in the 

context of dominance and attractiveness perception. – Animal Behaviour, 82(1), 

55–59. 

Simpson, Adrian 2009. Phonetic differences between male and female speech. – 

Language and Linguistics Compass, 3(2), 621–640. 
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Artikliga, artiklita? Eesti ja soome keele määratlejad suulistes 

narratiivides  

Helen Hint, Renate Pajusalu, Tiina Nahkola (Tartu Ülikool) 

Eesti ja soome keelt, nagu teisigi soome-ugri keeli, on ajalooliselt peetud 

grammatilise artiklita keelteks. Sellest hoolimata on eesti ja soome keeles 

võimalused nimisõnafraasi definiitsuse või indefiniitsuse väljendamiseks 

käimasolevas kõnesituatsioonis, nt määratlejate või eri lausetüüpide kasutus, 

käändevalik jm (Pajusalu 1997). Väga levinud on nimisõnafraasi definiitsuse 

või indefiniitsuse väljendamine kasutades määratlejatena erinevaid 

pronoomeneid. Keeletüpoloogiast on teada, et (definiitne) grammatiline 

artikkel võib keelde tekkida grammatisatsiooni käigus demonstratiiv-

pronoomenist (Diessel 1999). Ritva Laury (1997) on väitnud, et suulises 

soome keeles ongi grammatisatsiooniprotsessi käigus definiitne artikkel (se) 

tekkinud. Eesti keele määratlejate kasutust käsitlenud Renate Pajusalu (2009) 

on tõdenud, et eesti keeles võib ilmselt rääkida määratlejatest see (definiitne) 

ja üks (indefiniitne) kui sobivatest artiklikandidaatidest.  

Kuigi eesti ja soome keel on geneetiliselt ja tüpoloogiliselt sarnased ning 

nende demonstratiivpronoomenid on ajalooliselt kujunenud samast 

läänemeresoome algkeelest, on kahe keele demonstratiivpronoomenite ja 

määratlejate süsteemid tänapäeval siiski üsna erinevad. Kui eesti keeles on 

kaks demonstratiivpronoomenit see ja too (millest too kasutus ei ole nii 

levinud), siis soome keeles on demonstratiivpronoomeneid kolm: se, tämä ja 

tuo. Seega ei ole eesti seeNP-de ja soome seNP-de kasutus ilmselt päris 

võrreldavad. Lisaks demonstratiivpronoomenitele see/se on mõlemas keeles 

kasutusel teisigi määratlejaid (eesti üks/soome yksi; eesti oma/soome 

possessiivsufiks, soome tämä, eesti mingi jne), mille kasutuse sarnasused ja 

erinevused pole selgelt teada.  

Eesti ja soome keele määratlejate kasutust vana kirjakeele tekstides on 

võrdlevalt uurinud Taru Nordlund kolleegidega (2013). Meile teada olevalt aga 

ei ole seda erinevust tänapäeva suulises keeles süstemaatiliselt uuritud. 

Siinses ettekandes vaatlemegi seda, millised määratlejad on kasutusel eesti 

ja soome suulises keeles ning kas fonoloogiliselt sarnased määratlejad või 

funktsiooni poolest sarnased määratlejad ka sisuliselt ühtmoodi käituvad. 

Analüüsitavad keeleandmed on katseliselt kogutud vastavalt eesti ja soome 

emakeelega täiskasvanutelt. Katseisikutele näidati kolme erinevat raamatuks 

köidetud pildiseeriat, kõik seeriad koosnesid kuuest pildist. Iga seeria põhjal 
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paluti katseisikutel jutustada üks lugu kujuteldavale kuulajale (vältimaks 

tekstivälist viitamist).  

Oma uurimuses otsime vastuseid järgmistele küsimustele.  

1) Kas vormi ja tähenduse poolest sarnased eesti ja soome määratlejad 

(see/se, üks/yksi) on ka diskursuses sarnaste referentsiaalsete omadustega?  

2) Kas grammatilise funktsiooni poolest sarnased eesti ja soome määratlejad 

(oma/poss.sufiks) esinevad referentsiaalselt sarnastes kontekstides?  

3) Kas andmestik kinnitab varasemaid oletusi demonstratiivide see/se 

artikliteks grammatiseerumise kohta?  

4) Kas on põhjust rääkida ka teiste määratlejate grammatisatsioonist artikliks 

saamise suunas?  

 

Kirjandus  

Diessel, Holger 1999. Demonstratives: Form, Function, and Grammaticalization. 

Amsterdam: John Benjamins.  

Laury, Ritva 1997. Demonstratives in Interaction: The emergence of a definite article in 

Finnish. Amsterdam: John Benjamins.  

Nordlund, Taru, Laury, Ritva, Pajusalu, Renate, Habicht, Külli 2013. Kielikontaktit, 

kieliopillistuminen ja kieltenvälinen vertailu. – Kielet toistensa peilissä. Kielten 

vertailu tutkimusmenetelmänä. Eds. L. Kolehmainen, M. Miestamo, T. Nordlund. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 251−290.  

Pajusalu, Renate 1997. Is There an article in (spoken) Estonian? – Estonian: 

Typological Studies II. Ed. M. Erelt. Tartu: Tartu University Press, 146–177.  

Pajusalu, Renate 2009. Pronouns and reference in Estonian. – Sprachtypologie und 

Universalienforschung: Estonian in typological perspective, 62(1), 122–139.  
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midagi 

Liina Lindström (Tartu Ülikool) 

midagi on indefiniitse pronoomeni miski partitiivivorm, mis eesti keeles viitab 

üldjuhul elututele indefiniitsetele referentidele. Vaatlen ettekandes 

pronoomeni midagi esinemist lause subjektina. Partitiivis moodustaja esineb 

eesti keeles subjektina enamasti mittenormaallausetes (nt olemusolu- või 

omajalauses), ent midagi näib neid piiranguid ületavat. Nii näiteks saab 

midagi esineda eesti keeles intransitiivselt kasutatud aitama-verbi subjektina: 

Midagi ei aidanud.  Ettekandes täpsustan, milliste predikaatidega seoses võib 

midagi subjektina esineda. Erilise tähelepanu all on konstruktsioonid, kus 

midagi kasutusala laienemise tõttu on lauses kaks partitiivis moodustajat 

(Mind ei huvita midagi.) Arutlen midagi kasutusala laienemise üle 

funktsionaalses võtmes (midagi kui lause fookus) ja seoses kontaktkeeltega, 

eriti vene keelega, kus sarnaselt kasutatakse eitavat indefiniitset pronoomenit 

nitšego (Timberlake 2004: 308). 

 

Kirjandus 

Timberlake, Alan 2004. A Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite kirjakeeles 

Helle Metslang, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, 

David Ogren (Tartu Ülikool) 

Eesti komitatiivi funktsioonid kuuluvad tähendusvälja, mida Christian 

Lehmann ja Yong-Min Shin (2005; vt ka Siegl, Kehayov 2010) nimetavad 

KOOSESINEMISEKS (concomitance), tuues välja kaheksa funktsiooni: KAASLANE, 

PARTNER, LIIKUMISVAHEND, VAHEND, MATERJAL, VIIS, ASJAOLU, LÄHEDUS. 

Funktsiooni kujundavad ennekõike koosesineja aktiivsus lausega tähistatavas 

situatsioonis ja tema entiteedi tüüp. Eesti keeles oleme eristanud 12 

koosesineja funktsiooni: KAASNEMINE, VASTASTIKUSUS (PARTNER), VÕRDLUS, 

SUHESTAMINE, TEGEVUSOBJEKT, NEUTRAALNE OSALINE, VAHEND, LIIKUMISVAHEND, 

VIIS, ASJAOLU, OMANDUS (LÄHEDUS), AEG. Eesti keele eripäraks on ühe 

vormivahendi kasutamine paljude koosesinemisfunktsioonide väljendamiseks, 

KOOSESINEMISE alltüüpide rohkus ja kogu seda koormust kandva 

vormivahendi, komitatiivi suhteline noorus. Kontaktkeeltest on eesti komitatiiv 

funktsionaalselt kõige sarnasem saksa mit-tarindiga (vt Schlotthauer 2010); 

seevastu soome keeles jaguneb koosesinemise väljendamine mitme 

vormivahendi vahel. Tõenäoliselt on eesti komitatiivitarind ja sellest kujunenud 

komitatiivikääne kunagi intensiivselt laiendanud kasutusala, sh hääbuvate 

käänete (ine-komitatiiv, instruktiiv) arvelt.  

Ettekanne keskendub komitatiivi viiele funktsioonile: 

1. KAASNEMINE: subjekti või objekti referendiga sama funktsiooni täitev 

referent, nt Mari läks (koos) Jüriga jalutama, Sõbrad saatsid Mari koos Jüriga 

jalutama. 

2. VASTASTIKUSUS: vastastikuses tegevuses osalemine, nt Jüri kakles Tõnuga; 

Mari ajas Jüri Tõnuga tülli. 

3. VÕRDLUS: VASTASTIKUSUSE edasiarendus; võrreldakse kahe osalise omadusi 

või tegevust, nt ese sarnanes püstoliga, ametnik samastas pistise 

kingitusega. 

4. VAHEND: lähtub KAASNEMISE tähenduse spetsialiseerumisest metafoori 

VAHEND ON KAASLANE kaudu, nt mees lõhub kirvega puid, poliitik saavutas 

tulihingelise kõnega rahva poolehoiu.  

5. OMANDUS: otseseos teineteisega kaasnevate referentide vahel, nt punase 

katusega maja, kolme lapsega perekond. 

Vaatleme ettekandes TÜ korpuste materjali põhjal komitatiivi ja selle 

eelkäijaks oleva kaas-tarindi kasutust kuue tekstiliigi tekstides 17. sajandi 
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usulistest ja õpetlikest tekstidest tänapäeva netikeeleni, jälgides komitatiivi 

funktsioonide ja nende süntaktiliste vormistusviiside levikut ja dünaamikat, 

otsides seoseid vormi, funktsiooni ja registri ning viimase mõjurite vahel. 

 

Kirjandus 

Lehmann, Christian, Shin, Yong-Min 2005. The functional domain of concomitance. A 

typological study of instrumental and comitative relations. – Typological studies in 

participation. Ed. C. Lehmann. Berlin: Akademie (Studia Typologica 7), 9–104. 

Schlotthauer, Susan 2010. Kontaktinduzierter Sprachwandel im Bereich der estnischen 

Verbrektion? Teil I: Verbkomplemente in Form kasusmarkierter Nominalphrasen. − 

SKY Journal of Linguistics 23, 265–300. 

Siegl, Florian, Kehayov, Petar 2010. Concomitance in Finno-Ugric – a preliminary 

comparative-typological study. Ettekanne 11. rahvusvahelise fennougristide 

kongressil Piliscabas 9.−14.8.2010. 
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Uurali keelte fonoloogilisest tüpoloogiast 

Karl Pajusalu, Kristel Uiboaed (Tartu Ülikool) 

Vaatamata ühisele geneetilisele päritolule, on Uurali keeled tüpoloogiliselt 

üsnagi mitmekesised (Comrie 1988). Neid keeli räägitakse väga suurel 

territooriumil ning seetõttu on nad olnud kontaktis eri keelkondadesse 

kuuluvate keeltega, mis on aidanud kaasa tüpoloogiliselt uute lingvistiliste 

joonte tekkimisele. Uurali keelte tüpoloogiat pole siiani eriti põhjalikult 

käsitletud ning selles ettekandes keskendumegi nende keelte fonoloogilistele 

ühis- ja erijoontele. Meie andmestikus on 35 uuritavat fonoloogilist tunnust 28 

keeles ja murdes. 

Keeltevaheliste sarnasuste ja erinevuste mõõtmiseks rakendame 

klasteranalüüsi (Everitt jt 2011) ja mitmemõõtmelist skaleerimist (Kruskal ja 

Wish 1978). Valitud meetodid võimaldavad tuvastada uuritavate tunnuste 

põhjal tekkinud sarnaseid gruppe ja vaadelda eri keelerühmade vahelisi 

kaugusi. 

Tulemused näitavad, et  väiksemad grupid langevad kokku traditsiooniliste 

keelerühmadega.  Üllatuslikult on fonoloogiliste tunnuste põhjal ungari keel 

lähedasem läänepoolsete soome-ugri keeltega. Ettekandes arutleme 

tulemuste ja nende potentsiaalsete põhjuste üle ning esitame võimalikke 

suundi edasiseks uurimistööks. 

 

Kirjandus 

Comrie, Bernard 1988. General features of the Uralic languages. – Uralic languages. 

Ed. D. Sinor. The Leiden: Brill, 451–477. 

Everitt, Brian S., Landau, Sabine, Leese, Morven, Stahl, Daniel 2011. Cluster Analysis. 

5th revised edition. Chichester: Wiley-Blackwell. 

Kruskal, Joseph B., Wish, Myron 1978. Multidimensional Scaling. Number 07–011 in 

Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. 

Sage Publications: Newbury Park. 
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Konditsionaali tunnuse varieerumine võru keeles 

Helen Plado (Tartu Ülikool, Võro Instituut) 

Võru keeles on kasutusel kolm tingiva kõneviisi tunnust: -(s)siq, -s ja mineviku 

partitsiibi tunnusest kujunenud -nuq. Keskseks konditsionaali moodustamise 

vahendiks võib pidada (s)siq-tunnust.  s-tunnuse kohta on arvatud, et see 

esineb peamiselt Lääne-Võru keelepruugis ning on kasutusel eelkõige 

uuemas võru keeles (Iva 2007: 94–95), kus see on levinud tugeva eesti 

ühiskeele mõju tõttu (Iva 2002: 89). Nuq-tunnuse kasutamist on ühelt poolt 

peetud areaalseks jooneks, arvates, et see on küll tekkinud Lääne-Võrus, kuid 

levinud sealt Ida-Võro ja Seto alale (Iva 2007: 95) ning ongi vene keele mõjul 

enim kasutatud just neil aladel (Pajusalu, Muižniece 1997; Pajusalu jt 2009: 

184). Teisalt on nuq-tunnuse kasutamist seotud lausungi funktsiooniga: seda 

kasutatakse, kui väljendatakse soovi(tust) või nõuannet, aga ka siis, kui 

antakse edasi mööndust või etteheidet (Keem, Käsi 2002: 50). 

Ettekandes vaatan tegeliku keelekasutuse põhjal, millest sõltub konditsionaali 

tunnuse valik. Kas tegemist on areaalse varieerumisega või mängivad pigem 

rolli morfosüntaktilised ja funktsionaalsed jooned? Analüüsi aluseks olev 

keelematerjal on võetud Tartu Ülikooli eesti murrete korpusest ja raamatu 

„Kuiss vanal Võromaal eleti“ (2005) tekstidest.  

Lisaks võrdlen vanema materjali põhjal selgunud kasutusmustrit tänapäevase 

keelekasutusega. Kas tänapäeval on sagedasim keskne (s)siq-tunnus või on 

enim kasutatavaks muutunud lühenenud s-tunnus või koguni nuq-tunnus, 

nagu tänapäevase võru kirjakeele põhjal väidab Iva (2007: 95). 

Tänapäevakeele materjal on kogutud võro ja seto keelekorpusest. 
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Variatsioonid pakkumiste teemal 

Andriela Rääbis (Tartu ülikool) 

Ettekandes käsitletakse pakkumisi argitelefonivestlustes. Analüüsimeetodiks 

on suhtluslingvistika. Materjal on pärit Tartu Ülikooli suulise eesti keele 

korpusest. Läbi vaadati kõik 165 argitelefonikõnet, neis leidus 41 pakkumist.  

Pakkumised on suhtluses tavalised, kuigi näiteks küsimustega võrreldes mitte 

kuigi sagedased tegevused. Nad on vormistatud eri viisidel: 

- mittemodaalsed väitlaused ainsuse 1. isikus (ma `käin kel=`viis sinu juurest 

`läbi); 

- modaalsed väitlaused ainsuse 1. isikus (ma võin `mõlemad ka võtta); 

- modaalsed väitlaused, milles agenti ei nimetata (selle saab ise ära teha); 

- eksistentsiaallaused (ja=sis=mul=on=ta `nimi ja telefoninumber täitsa 

`olemas); 

- küsilaused (sa aput `kurki ka `tahad=või);  

- tingimuslaused (ei ma võin sulle selle ühe `riiuli anda kui sa tahad vata see 

kus sul `enne olid riided; okei, ma võin need isegi `niivisi et kui ma saan nad 

koolist `kätte, ma saan ju kodus kasvõi `välja=trükkida emmega sulle `ära 

saata); 

- mitmeosalised konstruktsioonid, mis väljendavad tööjaotust (Couper-Kuhlen, 

Etelämäki 2014) (ma panin neid `asju siin nüüd `kokku ka natukene=et siis 

saad midagi `vaadata siit). 

Ettekandes keskendutakse vestluskaaslase probleemile reageerivatele 

pakkumistele ning vaadeldakse, kuidas vormivariandid on seotud sotsiaalse 

hinna ja kasu jaotusega ning suhtlejate episteemilise ja deontilise staatuse ja 

hoiakuga.  
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KEELEOSKUSE ARENGU JA ÕPPIJAKEELE MUUTUMISE TÖÖTUBA  

DEVELOPMENT OF LANGUAGE SKILLS AND CHANGE OF THE 

LEARNER LANGUAGE  

Korraldaja Annekatrin Kaivapalu  

 

Verbist paremal ja vasakul paiknev kontekst C1-tasemega eesti keele 

õppijate ja emakeelekõnelejate kirjutistes 

Kais Allkivi (Tallinna Ülikool) 

Võrdlen ettekandes C1- ehk vilunud keelekasutaja tasemega eesti keele 

õppija ja haritud emakeelekõneleja kirjalikus keelekasutuses eelistatud 

morfosüntaktilisi mustreid verbialguliste ja verbilõpuliste neljasõnaliste 

järjendite ehk tetragrammide alusel. Kõrvutus lähtub vajadusest avada eesti 

keele tasemeoskuste tegelik lingvistiline sisu ehk see, millised on igale 

tasemele omased keelestruktuurid, leksika ja nende varieerumine. C1-taseme 

eesti õppijakeelt ei ole seni spetsiaalselt uuritud. Kuna verb on lause keskne 

komponent, olen analüüsimiseks valinud verbist paremal ja vasakul asetseva 

konteksti. 

Kirjeldatavas uurimuses olen rakendanud klasteranalüüsi, mis toob tekstis 

esile morfosüntaktiliselt samalaadsed sõnajärgnevused. Keeleaines on pärit 

Tallinna Ülikooli eesti vahekeele korpuse C1-tasemel esseedest ning 

emakeelekõnelejate arvamusartiklite alamkorpusest (K1 referentskorpus), 

kuhu olen koondanud Postimehe ja Õhtulehe võrguväljaandes 2014. aasta 

1.–31. detsembrini ilmunud arvamuslood. 

Verbiga algavad ja lõppevad tetragrammid (nt valmistab mind eksamiks ette, 

iga osaleja tahab näidata) koonduvad komponentide sõnaliigi alusel 

klastritesse (vastavalt verb-pronoomen-substantiiv-adverb, lühendatult VPSD 

ning pronoomen-substantiiv-verb-verb, lühendatult PSVV). Struktuuride esi- ja 

lõpukomponendi sõnaliigi põhjal (siinjuhul valmistab ja ette ning iga ja 

näidata) saab need omakorda jagada klassidesse (vastavalt verb–adverb ehk 

V–D ning pronoomen–verb ehk P–V), kus tetragrammi kaks keskmist 

komponenti (siinjuhul mind eksamiks ehk pronoomen-substantiiv ehk PS ning 

osaleja tahab ehk substantiiv-verb ehk SV) varieeruvad. Nii eristuvadki 

klastrid (nt valmistab mind eksamiks ette vs. valmistab tunnid põhjalikult ette 
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ehk VSDD). Sel viisil saab välja tuua K1 ja K2 üldised keelekasutusmustrid 

ning neid omavahel võrrelda. 

K1 ja K2 erisus avaldub selles, millise struktuuriga tetragramme eelistatakse, 

kui avar või piiritletud on nende morfoloogiline, süntaktiline ning leksikaalne 

varieerumine. Kummagi valimi verbialguliste ja -lõpuliste klasside 

sagedaimate klastrite võrdluses tõuseb esile, et emakeelekõnelejad 

eelistavad üleüldiselt verbi lähemas ümbruses substantiivi- ja 

adjektiivikeskseid mustreid, s.o täistähenduslikke sisusõnu, õppijad aga 

kasutavad palju pronoomenikeskseid mustreid, s.o mittetäistähenduslikke 

sõnu, nt VSSD ja VASD (K1) vs. VPDD ja VVPD (K2). Emakeelekõnelejate 

kirjutistes on suurima osakaaluga tetragrammid, kus verbile järgneb või 

eelneb kaks substantiivi (nt klastrid VSSS, JSSV), õppijate esseedes 

seevastu on tetragrammide keskseteks komponentideks sagedamini 

pronoomen ja substantiiv (nt klastrid VPSS, JPSV). Eelistatumaid klastreid 

lähemalt vaadeldes tuleb välja, et vilunud õppija kasutab emakeelekõnelejaga 

võrreldes rohkem eitavat kõnet, olema-verbi põhiverbina ja 

predikatiivikonstruktsioone, samuti imperfekti, mille arvelt ta pruugib vähem 

mineviku liitajavorme. Infiniitseid verbivorme esineb õppija keelekasutuses 

üleüldiselt vähemal määral. K2-s tarvitatakse ka harvem subjekti ja predikaadi 

pöördjärge. Substantiivi-, adjektiivi- ja verbikasutus on õppijal C1-tasemest 

hoolimata leksikaalselt kitsam kui emakeelekõnelejal.  

Ühelt poolt iseloomustabki õppija keelekasutust suundumus grammatiliste ja 

leksikaalsete stereotüüpidele, teisalt aga suurem morfosüntaktiline 

mitmekesisus – klasside ja klastrite sagedus on ühtlasem, eelistatud 

verbivormid ei kerki nii selgelt esile kui K1-s. Vabamat varieerumist 

õppijakeeles saab pidada selle väljenduseks, et kindlapiirilised valikud 

sõnaliikide, vormide ja lekseemide kombineerimisel on veel lõpuni välja 

kujunemata. 
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Keeltevahelise sarnasuse tunnetamisest positiivse keeltevahelise 

mõjuni  

Annekatrin Kaivapalu (Tallinna Ülikool) 

Lähte- ja sihtkeele võrdlus võimaldab nii positiivset kui negatiivset 

keeleülekannet sõltuvalt sellest, kas õppija tunnetab võrreldavaid keelendeid 

sarnastena või erinevatena. Peamiselt tänu sihtkeele normivastaste 

keelendite silmapaistvusele on valdav osa keeltevahelist mõju käsitlevatest 

uurimustest keskendunud lähtekeele negatiivsele mõjule või analüüsib 

keeltevahelist mõju ilma selle negatiivset ja positiivset avaldusvormi  

eristamata. Keelesüsteemide sarnasuse  korral on lähtekeele mõju 

esmajoones positiivne (Kaivapalu 2005; Kaivapalu ja Martin 2007), kuid 

samas ei tarvitse keeltevahelise sarnasuse tunnetamine viia  alati 

sihtkeelepärase keelendini. 

Ettekandes otsitakse vastust küsimusele, kuidas ja miks õppijate tunnetatud 

keeltevaheline sarnasus noomenimorfoloogias realiseerub või jääb 

realiseerumata lähtekeele positiivse mõjuna, mille tulemus on normikohane 

sihtkeele kasutus. Analüüsi aluseks on kaks eestikeelsete soome keele 

õppijate ainestikku: 

1) Eesti ülikoolides soome keelt võõrkeelena õppinute 

eksperimentaalse üksiksõnade käänamistesti valjusti mõtlemise 

protokollid ja retrospektiivsed intervjuud üliõpilastega; 

2) pikiuuringu videolindistused soome keele ettevalmistavas õppes 

osalevate eestikeelsete algkoolilaste soome keele tundidest (The 

Long Second: LONGitudinal classroom data about children’s 

development in Finnish as a SECOND language) 

Mõlema ainestiku näidete analüüsimisel kasutatakse võrdluspõhist lähenemist 

keeltevahelise mõju uurimisele (Jarvis 2010), et identifitseerida lähtekeele 

positiivset mõju ja uurida protsesse, mis aitavad kaasa lähte- ja sihtkeeles 

sarnaste keelendite kasutamisele sihtkeeles või takistavad seda. 
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Modaalverbide saama ja võima konstruktsioonid B1- ja B2-taseme 

kirjalikus õppijakeeles kui keeleoskuse arengu näitaja 

Mare Kitsnik (Tallinna Ülikool) 

Ettekandes vaatlen keelekonstruktsioonide arengut õppijakeeles. Kõigepealt 

kirjeldan teoreetiliste seisukohtade ja varasemate uuringute põhjal (Goldberg 

1995, Eskildsen 2008, Martin jt 2010, Ellis 2013) konstruktsiooni mõistet, 

konstruktsioonide õppijakeelde tekkimist ja muutumist ning konstruktsioonide 

seost CAF-triaadi (keerukus, täpsus, sujuvus) dimensioonidega (Housen jt 

2012). Seejärel annan ülevaate oma uuringust modaalverbide saama ja 

võima konstruktsioonide arengu kohta eesti B1- ja B2-taseme õppijakeeles.  

Uurimismaterjaliks olid täiskasvanute riiklike B1- ja B2-tasemeeksamite 

kirjutamisosas loodud tekstid, mis asuvad Eesti vahekeele korpuses (EVKK). 

Uurimismeetodina kasutasin korpusest tulenevat lähenemist (corpus-driven 

approach), mis tähendab korpusainestiku analüüsi ilma eelneva hüpoteesita. 

Uurimismeetod oli ühelt poolt kvantitatiivne – jälgisin konstruktsioonide 

esinemissagedust ja täpsete konstruktsioonide osakaalu. Teiselt poolt oli 

uurimismeetod kvalitatiivne – analüüsisin konstruktsioonide sisu ja täpsust 

semantiliselt ning kontekstipõhiselt. 

Uurimustulemused näitasid, et modaalverb saama konstruktsioonid muutuvad 

B2-tasemel võrreldes B1-tasemega sagedasemaks ning süntaktiliselt veidi 

keerukamaks. Samuti kasvab veidi nende konstruktsioonide täpsus.  

Modaalverb võima konstruktsioonide sagedus kasvab B2-tasemel võrreldes 

B1-tasemega tunduvalt. Samuti muutuvad need konstruktsioonid 

keerukamaks morfoloogiliselt ja süntaktiliselt keerukamaks ning 

funktsionaalselt palju mitmekesisemaks. Konstruktsioonide täpsus langeb B2-

tasemel veidi võrreldes B1-tasemega. 

Nii saama- kui ka võima-konstruktsioonide puhul on võimalik jälgida 

õppijakeele arengu seaduspärasusi. Kui modaalverb saama-

konstruktsioonide areng on B1- ja B2-taseme vahel stabiilne, siis võima-

konstruktsioonide puhul võib märgata olulist arenguhüpet. Seega võib võima-

konstruktsioonide muutust pidada üheks B1- ja B2-taset eristavaks 

indikaatoriks. 
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Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvus keeleoskuse 

arenedes 

Olga Pastuhhova (Tallinna Ülikool) 

Ettekanne käsitleb venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi 

sujuvust ja selle seost „Euroopa keeleõppe raamdokumendi“ A2-, B1-, B2- ja 

C1- keeleoskustasemega. Uurimuses osales 34 venekeelset Tallinna Ülikooli 

üliõpilast, kellel paluti ühe tunni jooksul kirjutada loovkirjutis haridusteemal. 

Materjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva 

ScriptLog-arvutiprogrammiga. Tulemuste analüüsimisel lähtutakse Luuk Van 

Waesi ja Mariëlle Leijteni (2015) sujuvuse multidimensionaalsest mudelist 

ning ScriptLog-programmi võimalustest. Sujuvust kirjeldatakse ja võrreldakse 

keeleoskustasemeti viie komponendi seisukohast: kirjutamisprotsess, lõplik 

tekst ehk produkt, kirjutamisprotsessi parandused, kirjutamisprotsessi 

peatumised ning osalejate klaviatuurikasutusoskus. Lisaks on sujuvust 

mõõdetud vastavalt protsessi ja produkti indikaatoritele. Uurimuse tulemused 

osutavad, et teksti produtseerimine muutub keeleoskuse arenedes 

sujuvamaks, suurim areng on märgatav iseseisva keelekasutaja edasijõudnu 

B2- ning vilunud keelekasutaja vaba suhtluse pädevuse C1-taseme vahel. 
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Investigating a Change in EFL Students’ Intrinsic Motivation as a Result 

of Task-Based Language Teaching 

Liljana Skopinskaja (Tallinn University) 

The report investigates the impact of task-based language teaching (TBLT), 

one of the meaning-based approaches, on Estonian English as a foreign 

language (EFL) learners’ motivation, aiming to discover a possible correlation 

between the number of lessons attended and tasks performed by basic school 

and gymnasium students during a three-week period of TBLT intervention, 

and a change in their intrinsic motivation. The material used comprises self-

report motivation questionnaires containing 25 statements to be ranked on a 

6-point Likert scale and a section of voluntary comments at the post-

intervention stage. The scores of 60 respondents are subjected to descriptive 

and inferential statistical methods of study. The results illustrate that TBLT 

contributes generally to the change of learners’ intrinsic motivation, i.e. to a 

greater fulfilment of their psychological needs. However, even though the 

number of learners attended and the tasks accomplished correlate positively 

with the samples’ overall intrinsic motivation, this connection is not strong 

enough to generalise the results to a wider population. In spite of the 

limitations of the current study, the research findings could motivate EFL 

teachers to introduce more diversity into their lessons by implementing TBLT 

principles on a regular basis. 
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Õpilaste eesti keele õppe demotivatsiooni põhjused, mis tulenevad eesti 

keele tundidest 

Monika Sooalu (Tallinna Ülikool) 

Keeleõppe tulemuslikkuse üks peamisi määrajaid on õppija õpimotivatsioon 

(Brophy 2004). Õppijale mõjuvad seejuures samaaegselt nii motiveerivad 

faktorid, mis tõmbavad teda õppima kui ka demotiveerivad faktorid, mis 

tõukavad teda õppimisest eemale (Kikuchi 2015). 

Teise keele õpimotivatsiooni mõjutavad nii kultuuri- kui ka hariduskontekst 

(Gardner 2007). Sageli kalduvad õpetajad õpilaste vähese õpimotivatsiooni 

põhjuseid nägema vaid kultuurikontekstis (ühiskond, kodu jmt) (Metslang jt 

2014).  Oma ettekandes käsitlen vastukaaluks hariduskontektiga (õpetaja, 

õppetegevused, õpperühm) seotud demotivatsiooni.  

Räägin oma uurimuse “Õpilaste demotivatsiooni põhjused 9. klassi eesti keele 

kui teise keele tundides” tulemustest. Tegemist on kvalitatiivse uuringuga, 

milles uurisin 20 üheksanda klassi õpilast neljast erinevast Tallinna linna vene 

õppekeelega koolist ja nende eesti keele õpetajaid. Uurimismeetodina 

kasutasin poolstruktureeritud intervjuud.  Õpilaste vastused kodeerisin ja ja-

gasin kolme plokki: õpetajaga seotud faktorid, õppetegevustega seotud 

faktorid ja õpperühmaga seotud faktorid. Fikseerisin kõik nimetatud 

demotivatsiooni põhjustavad tegurid. Kokku selgus 62 faktorit, mis grupeerisin 

16 peafaktori alla. 

Kõige rohkem eri liiki demotiveerivaid faktoreid (seitse) selgus seoses 

õpetajaga: õpetaja ebasõbralikkus, ebaõiglane suhtumine, kartus, ebasobiv 

õpetamisstiil, õpetajast mittearusaamine, õpilaste sundimine, õpetajapoolne 

vähene tähelepanu.  

Järgmisel kohal olid õppetegevusega seotud  demotivatsioon, mille puhul 

selgus viis peamist faktorit: teema ebahuvitavus, õppetegevuste igavus, 

õpitava mittevajalikkus, õpitava liigne maht, õpitava liigne raskus. 

Õpperühmaga seotud peamisi demotivatsiooni faktoreid oli neli: halvad 

suhted, kaasõpilaste passiivsus, tunni segamine, rühma ebaühtlane tase.  

Kokkuvõttes võib öelda, et õpilasi demotiveerivaid faktoreid on eesti keele 

tunnis päris palju. Nagu muude maade uuringutes, on ka eesti keele kui teise 

keele tunnis kõige olulisemaks demotivatsiooni faktoriks õpetaja, tema tuju, 

õiglus, õpilaste mõistmine ja õpetamisoskus. Kaudselt on õpetaja seotud ka 
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teiste demotivatsiooni peafaktoritega (õppetegevused ja klassiõhkkond). 

Õpetaja roll õppeteemade ja õppematerjalide valikul ning tunnitegevuste 

korraldamisel on määrav. Samuti saab õpetaja oskuslike tegevustega kujun-

dada klassi õhkkonda positiivses suunas.  
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WORKSHOP: CONTACT-INDUCED CHANGES IN SYNTAX 

KONTAKTIMÕJULISTE SÜNTAKSIMUUTUSTE TÖÖTUBA 

Korraldajad: Helle Metslang, Anne Tamm 

 

An alternative approach to the problem of nonverbal predication in 

Erzya 

Niina Aasmäe (University of Tartu) 

This paper focuses on an issue pertaining to the domain of nonverbal 

predication, in relation to which Mordvin and several other Uralic languages, 

for example Samoyedic, display similarity. Namely, to encode nonverbal 

clauses, these languages use a construction, in which noun phrases are 

adjoined by verbal markers; cf. in Erzya: od-oĺiť young-PST.2SG ‘(you) were 

young’. A conventional term, “nominal conjugation”, has been commonly used 

for this strategy; the verbal markers contained in the construction have been 

defined as predication suffixes. It emerges from the literature that the 

strategies of nonverbal predication vary in Mordvin. The “nominal conjugation” 

observable in the forms of the indicative present and second past, the copula 

‘be’, and zero encoding, or ellipsis, have been analyzed as autonomous 

means. It has been claimed that the copula is used in Mordvin less frequently 

than, for example, in the Finnic languages.  

This paper offers an alternative approach to the treatment of the strategies of 

nonverbal predication in Erzya-Mordvin. The central question under 

consideration concerns the place of the copula within the subsystem of 

nonverbal predication. The author identifies a complexity of the forms of the 

verb uĺems ‘be’ used in the indicative mood. The data, analysed from a 

morphosyntactic perspective, suggest that the means of nonverbal predication 

in Erzya are constituted by the overt paradigms of the copula, as well as by its 

less transparent and covert manifestations, which nevertheless function within 

a uniform system. It is proposed that the synthetic construction of nonverbal 

predication might derive from an analytical copular construction consisting of 

a noun phrase and the cliticized present and past forms of the verb uĺems. 

The synthetic copular construction is a morphosyntactic unit rather than a 

nominal category liable to be conjugated. To verify this proposal, the forms of 
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the nominal construction and the related verbal paradigms are compared. 

Negation strategies employed in nonverbal clauses are surveyed, to attain a 

broader view of the characteristics of the copular verb uĺems. 
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Word order changes in Udmurt in a trilingual contact situation 

Erika Asztalos (Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy 

of Sciences) 

Udmurt has traditionally been classified as a relatively consistent SOV 

language. In my talk, I present empirical data which suggest that under the 

influence of the (SVO) Russian language, Udmurt is undergoing a typological 

shift from the head-final to the head-initial type, but this change is proceeding 

more slowly in the areas where the (SOV) Tatar language is also spoken.  

My claims rely on the results of a research that I conducted during a fieldwork 

by means of a questionnaire. The questionnaire aimed at examining the 

production and the grammaticality of the head-initial variants of Dryer’s (1992) 

correlation pairs. It was filled out by 90 native speakers of Udmurt, selected 

on the basis of their age and residence. 

Both generational and areal differences have shown up in the answers. The 

percentage of the informants who produced the head-initial orders and judged 

them to be grammatical was consistently higher among the young speakers 

than the older ones. In an apparent time hypothesis-approach, such a 

difference might indicate that Udmurt is undergoing a change from the head-

final to the head-initial type. A plausible reason for that can be the fact that 

while the older speakers are Udmurt-dominant bilinguals, the younger ones 

are Russian-dominant bilinguals (Salánki 2007: 59).  

The informants living in Tatarstan have shown a stronger preference for the 

head-final orders than the ones from Udmurtia. This was especially striking in 

the case of the older informants, but at several test questions the young 

speakers from Tatarstan were also more sticked to the head-final orders than 

the young ones from Udmurtia. In my analysis, the influence of the 

typologically similar language Tatar language makes Udmurt more “resistent” 

to the influence of the (typologically distinct) Russian language.   
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Udmurt -m clauses as relatives and arguments: a unified analysis 

Éva Dékány, Orsolya Tánczos (Research Institute for Linguistics of the 

Hungarian Academy of Sciences) 

The Udmurt -m ending fulfils a variety of functions: i) it can derive deverbal 

nouns, ii) it can introduce participial clauses in argument positions, iii) it can 

introduce prenominal relative clauses, and iv) it can function as a finite paste 

tense marker with a non-first hand evidentiality flavour. This talk argues that 

the second and the third functions can be given a unified syntactic analysis, 

and that the first function involves a related use in lexicalized phrases. 

In argument positions, -m participles have a genitive subject and the 

participial verb form bears both possessive marking and case marking. 

(1) Mone [gondry-len    lykt-em-ez]  kajgyriz 

I.ACC bear-GEN       arrival-m-PX3SG.NOM frighten.PST.3SG 

‘The bear's arrival frightened me.’ 

Here -m looks like a nominalizer morpheme, just like in (2), where it derives 

nouns from verbs. 

(2) uža-m, kul-em 

work-m die-m 

‘work, dead person’ 

When -m clauses function as prenominal relatives, then the subject bears 

Instrumental case and the participial verb form has neither possessive 

agreement, nor case marking. 

(3) [Kylem  aryn        [pes'atajen        pukt-em] korka dzhuaz. 

 Last year.INE grandfather.INS build-m house burn.PST.3SG 

‘The house that was built by grandfather burned down last year.’ 

We argue that in spite of what (1) or (2) might lead one to believe, -m itself is 

not a nominalizer. We suggest that -m is the exponent of a functional head in 

the clausal spine, in particular, it spells out non-finite T. A non-finite clause in 

Udmurt cannot case-license its subject, that’s why the subject in (3) appears 

as an adjunct by-phrase. 
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As -m clauses are by themselves not nominal, they have to be nominalized in 

order to appear in nominal positions (subject, object, prepositional object, 

complement of oblique cases). We argue that this is achieved when the non-

finite TP is embedded directly under D, which gives a nominal external 

distribution to the -m clause. The appearance of the possessive agreement is 

the reflex of this D, we argue. We further suggest that the subject of -m 

clauses in argument positions receives genitive case because in this position 

they are case-licensed by D (and occupy the specifier of DP). The surface 

position of the subject is thus the same as that of possessors. This analysis is 

corroborated by the fact that the subject of object -m clauses exhibits the 

same Genitive-Ablative case alternation as the possessor of a possessive 

noun phrase in object position. 

We argue that examples like (2) involve lexicalized phrases: in these cases 

we are dealing with a genuine noun that has grammaticalized from a 

participial verb form. 
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Non-finite clauses in Udmurt and Tatar 

Ekaterina Georgieva ((Research Institute for Linguistics of the Hungarian 

Academy of Sciences, University of Szeged) 

It is well known that the languages belonging to the Volga-Kama 

Sprachbund (Mari, Komi, Udmurt, Mordvin, Tatar, Bashkir, Chuvash, 

Russian) have developed several common grammatical features due to long-

lasting language contacts, see Bereczki (1983) and Wintschalek (1993). It has 

been assumed in the literature that the language contacts in the area affected 

the non-finite clauses as well. 

In this talk I will take a closer look at a non-finite clause type in two of the 

languages belonging to the Volga-Kama Sprachbund, namely Udmurt (a 

Finno-Ugric language) and Tatar (a Turkic language). 

Both Udmurt and Tatar have several non-finite clause types. There is one 

clause type, which looks superficially similar in Udmurt and Tatar, namely the 

clauses headed by the suffix -(e)m in Udmurt and by the suffixes -GAn, -

(y)AčAk, and -(V)r in Tatar. 

The goal of this talk is to provide a detailed description of this non-finite 

clause type, and to make a comparison between the two languages in order 

to find evidence for contactinduced language change (or the lack of it). The 

discussion is based on (Georgieva and Ótott-Kovács (2016a,b)). It needs to 

be emphasized that such a thorough description and comparison of the 

Udmurt and Tatar non-finite clauses has not been available in the literature. 

Therefore, this research offers novel descriptive material on Udmurt and Tatar 

as well. Moreover, an attempt is made to sketch an analysis for the Udmurt 

and Tatar data. 

In order to get the necessary language data for our purposes, we consulted 

native speakers of Udmurt and Tatar (we compiled two questionnaires that 

were filled out by nine Udmurt and by three Tatar native speakers) as well as 

collected data from descriptive works (such as Sahan (2002) and Winkler 

(2001) among others). 

In both Udmurt and Tatar, the non-finite clauses in question can occur in three 

distinct syntactic positions, i.e. functioning as: 

• relative clauses (modifying noun phrases); 

• adjunct clauses (if they are selected by postpositions or semantic cases); 
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• complement clauses (for instance as the object complement of the main 

predicate). 

The tripartite divison – relative–adjunct–complement non-finite clauses – is 

also found in recent typological as well as generative studies (see among 

others Cristofaro (2003) and Kornfiltn(2001), respectively). 

It must be emphasized that the non-finite clauses in these three positions 

show differences with respect to the agreement marking and the subject’s 

case marking. Hence, we investigate these two parameters in the Udmurt 

and Tatar non-finite clauses in question. 

It should be underlined that there are similarities between the Udmurt and 

Tatar non-finite clauses in question. However, there are quite many 

differences with respect to the agreement marking and the case-marking of 

the subject as well. 

This talk will address the question of whether these similarities can be 

attributed to language contact or not. Additionally, it will be discussed whether 

these similarities can be explained with more general crosslinguistic 

tendencies or genealogical features (by presenting some data from other 

Finno-Ugric and Turkic languages). It is a subject for further studies to extend 

this research to the whole Volga-Kama Sprachbund in order to find out more 

about the similarities or differences between non-finite clauses in these 

languages, and more generally, to reveal the syntactic complexity of the 

languages belonging to the Volga-Kama Sprachbund. 
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Russian Pop-ups vs. Creolization in Post-shift Kamas 

Gerson Klumpp (University of Tartu) 

Texts produced by the Kamas rememberer, K. Plotnikova (Künnap 1976–

1992), are puristic in the sense that she was trained to strictly avoid any 

Kamas-Russian code-switching or import of Russian lexemes, but instead 

remember and use as many Kamas words, grammatical forms, and phrases 

as possible. Nevertheless, her texts are full of Russian elements—of matter 

as well as of pattern replications in the terminology of Matras (e.g. 2009: 146–

165, 234–274)—, and it is an intriguing problem of Post-shift Kamas philology, 

to distinguish (i) spontaneous Russian substitutions of non-remembered 

Kamas equivalents (pop-ups) from (ii) more systematic Russian substitutions 

of lacking Kamas equivalents (creolization), and, of course, from (iii) older 

Russian elements, already part of the early 20th century Kamas which 

Plotnikova acquired in her childhood. Distinctions can be made most safely for 

replicated matter, especially lexemes, for which it can be checked if they have 

been documented in the beginning of the twentieth century or earlier (see Joki 

1952), and if they alternate with genuine expressions, or not; e.g. the Russian 

verb for ‘whistle’ in (1a) is a case of spontaneous substitution of the non-

remembered Kamas verb in (1b), but the modal verb ‘want’ in (2a) is a 

systematic substitution of the Kamas construction with participle and auxiliary 

mo- ‘become’ as (2b). Typically for replicated verbs, they come with Russian 

inflection, whereas replicated nouns take Kamas case endings.  

(1) a. dĭ-zeŋ bazoʔ  svistnuli 

  DEM-PL again whistle.PST3PL (Ru.)  
‘They whistled again.’ (P06.34) 

 b. esseŋ  bazoʔ  šündǝ-bi-iʔ 
  child-PL again  whistle-PST-3PL 
  ‘The children whistled again.’ (D06.35) 

(2) a. dĭ       hot́el                       dĭ-m        bădə-śtə   dagaj-źəʔ 
  DEM   want.PST.MASC (Ru.) DEM-ACC cut-INF      knife-INS 
  ‘she wanted to cut him with a knife’ (P06.62). 

 b. bej-de        mo-lia-i’. 

  cross-PTCP become-PRS-3PL 
  ‘they want to cross (the river)’ (D01.02) 

In the talk we focus on functional words, i.e. replicated matter which comes 

together with replicated pattern.  
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Postposed demonstrative -se in Veps and -to in North Russian dialects: 

a substrate or contact-induced feature? 

Chingduang Yurayong (University of Helsinki) 

This abstract is submitted for a talk in the workshop Contact-induced changes 

in syntax. It discusses a question of Finno-Ugric substrate in Russian, which 

is one of the essential case studies in language contacts. Among all proposed 

substrate features, postposed demonstrative has been studied by many 

scholars, who suggest different views on its origin. Vahros (1951) sees it as 

Slavic-internal innovation, whilst Kiparsky (1965) and Veenker (1967) identify 

it as Finno-Ugric substrate in Russian. Recently, another view by scholars like 

Leinonen (1999) and Kasatkina (2007) suggests that bidirectional contact-

induced explanation is more appropriate for this particular contact zone. 

This study – based on my master thesis (Yurayong 2015) – places Veps and 

North Russian dialects into the discussion. It compares the use of postposed 

demonstrative from morphosyntactic, semantic and pragmatic point of view. 

Results illustrate that postposed demonstrative in these languages similarly 

function as discourse particle, but North Russian dialects also show a 

potential of its eventually becoming definite article. Diachronically, postposed 

demonstrative in Finnic and Russian could not arise before the 15th century 

because no trace on the use of such feature in the similar function is available 

in Novgorod Birch Bark letters neither in older source of Finnic and Russian. 

Moreover, the use of postposed demonstrative is more frequent and 

consistent among speakers of Veps than in speech communities of a closely 

related Karelian. Recently, it started to occur sporadically in Saamic 

languages in Russian Federation, namely Kildin and Ter Saamic, too. 

This is, thus, a recent feature whose genesis is processed as mutual 

reinforcement inside the linguistic area (Lindstedt 2000). Parallel examples 

are also found in the Balkans, Southeast China and elsewhere where the use 

of definite article is proved to be a result of language contacts. On a larger 

scale, this supports the idea that article belongs to the area of language 

structure that is prone to contact-induced changes with bidirectional nature. 
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TÖÖTUBA: VERBID JA KONSTRUKTSIOONID 

Korraldajad: Ilona Tragel, Külli Habicht, Tene Viiburg, Piret Piiroja 

 

pidama-verb 17. sajandi kirjakeeles 

Külli Habicht, Külli Prillop (Tartu Ülikool) 

Ettekandes keskendume pidama-verbi imperfektivormide varieeruvale 

kasutusele 17. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. Eesmärgiks on kirjeldada 

süsteemi, millest tollase saksamõjulise kirikukirjakeele autorid lähtusid selle 

suure sagedusega verbi vormikujude eri funktsioonides kasutamisel. Meetod 

on korpuspõhine ning teoreetiliseks lähtekohaks on grammatisatsiooniteooria 

(vt Heine, Kuteva 2002 ja 2005; Hopper 1991) ja kasutuspõhine varieeruvuse 

uurimine (vt Biber 2012; Bybee 2010).  

pidama imperfektivormid võimaldavad vahet teha leksikaalsete ja 

grammatiliste kasutusjuhtude vahel ning jälgida, kas autorid kasutavad eri 

tähenduse ja muutmisviisiga vorme teadlikult ja süsteemselt (vrd ta pidas 

mind kinni – ta pidi kohe tulema). Vormide lähianalüüsil saab välja selgitada 

a) autorite vormieelistused kujuneva kirjakeele kasutustava taustal; b) vormi ja 

funktsiooni seosed ning modaalsete ja postmodaalsete tähenduste 

kujunemise tagamaad; c) saksa keele tarindite võimaliku eeskuju. 

Uurimuse keskmes on pidama-verbi erinevate vormikujude ja grammatiliste 

kasutuste seoste analüüs. pidama imperfektivorm pakub selleks huvitavat 

ainest.  Mati Erelti järgi esineb just imperfektivorm lisaks muudele 

modaaltähendustele ka nt vahendava evidentsiaalsuse ja avertiivi funktsioonis 

(Erelt 2001; 2013). Ettekandes käsitleme lähemalt vormi ja funktsiooni seoste 

põhjal kujunevaid kasutusjuhtude kimpe ning hindame saksakeelsetele 

rööptekstidele tuginedes pidama-konstruktsioonide võimalikku  

võõrmõjulisust. Funktsioonide eristamisel lähtume peamiselt Auwera ja 

Plungiani (1998) modaalsuste käsitlusest. 

Materjali hulgas on sagedasim ainsuse 3. pöörde vorm piddi, mis seostub 

vanades usutekstides peamiselt spetsiifilise ettemääratuse tähendusega, nt  
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Ninda on üx Engel sel Neitzil Marial kuhlutanut/ eth temma piddi Jummala 

poja omma Iho sisse sahma/ temma mainitzenut/ et temma piddi omma poja 

kahs Egypti mah sisse pögkenema .. 

Also hat ein Engel der Jungfrawen Maria verkündiget/ das sie den Sohn 

GOttes empfangen würde/ sie gewarnet/ das sie mit jhrem Sohn in Egypten 

fliehen solle .. (VAKK, Stahl 1641) 

See on välja kasvanud tugeva kohustuse tähendusest, mis kuulub 

osalejavälise (deontilise) modaalsuse valdkonda. Vanades tekstides esilduv 

ettemääratuse tähendus näib olevat vaheastmeks deontilise ja episteemilise 

modaaltähenduse üleminekualal. pidama imperfektivorme sisaldav 

konstruktsioon täidab vanemas kirjakeeles laia grammatilise skaala peamiselt 

saksa konjunktiivivormide vastena, väljendades muu hulgas tegevuse või 

sündmuse irreaalsust ja vahendatust. pidama-verbi imperfektivormid 

esindavad 17. sajandi kirjakeeles ka muid modaalfunktsioone, nt osalejasisest 

ja osalejavälist võimalikkust, episteemilist e tõenäosusmodaalsust ja 

vahendavat evidentsiaalsust. 

Eeldame, et materjal võimaldab teha järeldusi 17. sajandi esimese poole 

põhjaeestiliste tekstide verbivormistiku keeleomasuse kohta ning jälgida 

ühtlasi modaalfunktsioonide kujunemise seaduspärasusi. pidama kui sage, 

polüseemne ja erinevate grammatiliste kasutustega seotud verb võiks olla 

sobivaks markeriks 17. sajandi kujuneva kirjakeele traditsiooni ja 

morfosüntaksi võõrmõjulisuse hindamisel.  
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Eesti jääma ja liivi īedõ tähendus ja funktsioonid erinevates 

konstruktsioonides 

Miina Norvik, Külli Prillop (Tartu Ülikool) 

Ettekande eesmärk on võrrelda ’jääma’-verbi sisaldavaid konstruktsioone 

eesti ja liivi keeles ning analüüsida esilekerivaid tähendusi. Üldiselt võib tuua 

välja kaks peamist tähendust: ’jääma’ (kuhugi, mingisse seisundisse) ning 

’muutuma’ (mingisuguseks), vt vastavalt näiteid (1a) ja (1b). Nendest 

näidetest tulevad esile ka kaks peamist konstruktsiooni (tavalisimad mõlemas 

keeles): SUBJ V LOC/ADV ning SUBJ V AdjPtra/NPtra . Ettekandes esitletakse 

aga teisigi konstruktsioone ning seletatakse, millest üks või teine tähendus 

sõltub.  

(1) a. perīmīez īend kuodāj (Kettunen 1925: 70) 

  ‘Peremees jäänud koju.’  

 b. läpš īeb rujāks (Mägiste 1964: 14) 

  ‘Laps jääb haigeks.’  

Verbi ’jääma’ kasutust on varem käsitletud nii eesti kui ka liivi keeles 

(vastavalt Pajusalu, Tragel 2007; Norvik 2014). Kui eesti keele kohta on 

väidetud, et jääma on seostatav ennekõike negatiivse muutusega (vt näidet 

1b), siis liivi keele puhul on ilmnenud, et võimalik on ka positiivne muutus (vt 

näidet 2). Üksikasjalikumalt pole varem jääma- ja īedõ-konstruktsioone kahes 

lähisugukeeles aga võrreldud; pealegi on liivi keeles uuritud üksnes 

muutuskonstruktsioone (nagu näites 1b).  

(2) ta kakš nädīļt vȯ’ļ ma’ggõn, si’z ku ta ei tierrõks (Mägiste 1964: 

41) 

 ‘Ta oli kaks nädalat lamanud, kui ta lõpuks sai (otsetõlkes jäi) 

terveks.’ 

Eesti keele materjal hõlmab nii tänapäeva eesti keele materjali (pärineb 

enTenTeni korpusest) kui ka 16.–17. sajandi kirjakeele materjali (vana 

kirjakeele korpusest). Vana kirjakeel on võrdluseks võetud eesmärgiga jälgida 

muutusi ’jääma’-konstruktsioonide kasutuses, sh erinevate konstruktsioonide 

sageduses. Liivi keele näited on kogutud erinevatest tekstikogumikest (nt 

Kettunen 1925; Mägiste 1964), kuid ka Tartu Ülikooli eesti murrete ja  

sugulaskeelte arhiivis säilitatavatelt lindistustelt.  
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Ettekandes näitame, et kõige üldisemalt väljendatakse ’jääma’-verbiga  

ootamatust/kõrvalekallet tavapärasest olukorrast, millest sageli tuleneb ka 

negatiivsuse tõlgendus. Sealjuures tuleb esile, et verbiga märgitakse mõne 

aja vältel mingis seisundis püsimist. Keelte võrdlusest ilmneb, et liivi keeles on 

’jääma’-verbi kasutus üldisem: īedõ on kasutusel juhtudel, mil eesti keeles 

tarvitatakse teist muutusverbi või kitsama tähendusega verbi. 
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Kas minema või hakkama? minema asendamine verbiga hakkama 

alguskonstruktsioonis minema + Vma-inf  

Piret Piiroja (Tartu Ülikool) 

Alguskonstruktsioon minema + Vma-inf sisaldab teise verbina kas mõnd 

protsessiverbi nagu hallitama, keema, konflikti väljendavat verbi nagu 

kaklema, vaidlema või liikumist väljendavat verbi nagu veerema, liikuma. Kõik 

need verbid võivad alguskonstruktsioone moodustada ka neutraalsema 

hakkama-verbiga, kuid Sahkai ja Muischnek (2010) on pakkunud välja, et kui 

protsessi või liikumist väljendavate verbide puhul ei ole tähenduserinevus 

minema- ja hakkama-verbiga konstruktsioonide vahel suur, siis konflikti 

väljendavate verbide puhul esitab minema-verbiga konstruktsioon tegevust 

mitteintentsionaalsena, hakkama-verbiga konstruktsioon aga on 

intentsionaalsuse suhtes neutraalne.  

Siinne ettekanne keskendub sellele, kui sageli need eri tüüpi verbid esinevad 

koos verbiga hakkama ja kui sageli verbiga minema, kas tüüpide vahel on 

selles osas erinevusi ning kas minema- ja hakkama-verbiga konstruktsioonide 

jaotuses on aja jooksul toimunud muutusi. Uurimuse aluseks olev materjal 

pärineb Tartu Ülikooli eesti kirjakeele korpuse tasakaalus korpusest ja vana 

kirjakeele korpusest ning eesti kirjakeele korpuse 19. sajandi allkorpusest. 
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Eesti keele tajuverb nägema ahelverbide koosseisus 

Mariann Proos (Tartu Ülikool) 

Füüsilise maailmakogemuse väljendamiseks on keeles palju võimalusi – 

kõige vahetuma kogemuse edasiandmiseks kasutame tihti erinevaid 

kognitsiooniverbe. Kognitsiooniverbe, nagu nägema, kuulma, tundma jms, on 

arvestatud eesti keele põhisõnavarasse kuuluvateks (Tragel 2003: 22). 

Põhisõnavarasse kuuluvad verbid on tihti ka väga polüseemsed – kasutame 

neid samu verbe väljendamaks nii füüsilist kui ka abstraktset kogemust.  

Üks peamisi viise meid ümbritsevat maailmast info saamiseks on teha seda 

nägemismeele kaudu. Oma magistritöös (Proos 2016) uurisin tajuverbi 

nägema polüseemiat, kasutades selleks käitumisprofiili analüüsi meetodit 

(Divjak & Gries 2006). Uurimuse eesmärk oli välja selgitada, kuidas käitub 

tajuverb nägema oma erinevates tähendustes korpuses. Üks käitumist 

iseloomustavaid tunnusjooni on, milliste verbidega nägema erinevates 

tähendustes ahelverbe moodustab.  

Ettekande eesmärk on anda ülevaade, kas ja milliste (tuum)verbidega 

nägema korpuse valimis koos esines. Materjal annab võimaluse välja 

selgitada, kas ja milline seos on nägema tähenduse ja verbi vahel, millega 

see koos esineb. Millised on nägema tähenduspiirangud ahelverbi koosseisus 

esinemisel? Käitumisprofiili meetod nõuab väga paljude erinevate semantiliste 

ja morfosüntaktiliste tunnuste märgendamist, seega võib ahelverbide 

kontekstis vaadata ka teisi konkreetse kasutusjuhu juures esinenud 

tunnuseid, saamaks laiemat ülevaadet koosesinemise loogikast.  

Tuumverbid toovad ahelverbi enamasti kaasa n-ö oma tähenduse, st 

muudavad põhiverbi tähendust. Samas aga moodustab eesti keele kõige 

levinum verb olema EKG II järgi kognitisiooniverbidega koos esinedes 

tähenduse, mis teiste verbidega ei teki (Erelt et al. 1993). See annab alust 

arutelule, kas tajuverbide juures on midagi, mis selle tähenduse tingib? 

Samuti võib küsida, kas nägema kognitsiooniverbina moodustab ka teiste 

tuumverbidega koosesinedes kuidagi „erilisi“ tähendusi?  
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Kas masin näeb vahet eri tüüpi verbikonstruktsioone sisaldavatel 

osalausetel? 

Dage Särg (Tartu Ülikool) 

Mitmest tegusõnast koosnevad verbikonstruktsioonid jagatakse eesti keele 

süntaksikäsitluses (EKG II) kolmeks: 

1) liitajad (olen teinud, on nähtud) 

2) ahelverbid (võin teha, hakkan minema) 

3) verbi ja laiendi ühendid (tahan teha, tuleb minna) 

Esimene neist kolmest on selgelt eristuv – sellega väljendatakse täis- ja 

enneminevikku olema ning nud/tud-vormis tegusõna abil. Ahelverbide ning 

verbi ja laiendi ühendite eristus aga põhinebki  üldiselt – k.a eesti keele 

automaatse süntaktilise analüüsi vahendites - EKG II-s esitatud verbide 

loenditel. Võib oletada, et verbide liigitamisel ahelverbe moodustavateks ja 

iseseisva öeldisena esinevateks, võeti arvesse, millise lausestruktuuri 

vastavad verbikonstruktsioonid põhjustavad. 

Ettekandes käsitlen nende kolme konstruktsiooni lausedistributsioonide 

eristatavust, lähtudes konstruktsioone sisaldavate osalausete lihtsustatud 

morfoloogilisest koostisest. Selgitan, kuivõrd on erinevate statistiliste 

meetodite abil võimalik eristada neid kolme tüüpi konstruktsioone ja 

osalauseid, milles need esinevad. Vaatluse all on nii morfoloogilise analüüsi 

põhjal tehtud sagedusloendid  kui ka erinevad masinõppe meetodid. 

Juhendamata õppe abil püüdsin automaatselt klasterdada vastavaid 

verbikonstruktsioone sisaldavaid osalauseid, et näha, kas üht tüüpi 

verbikonstruktsiooni sisaldavad osalaused ka morfoloogilise info põhjal ühte 

klastrisse paigutuvad. Juhendatud õpet rakendasin, et  treenida osa 

andmestiku põhjal süsteem, mis ennustab etteantud osalause morfoloogilisest 

infost lähtudes, missugust liiki verbikonstruktsioon sellesse osalausesse 

käiks.  

Kasutatud meetoditest ükski selget eristumist eri liiki verbikonstruktsioone 

sisaldavate osalausete morfoloogilise koostise vahel ei näidanud. Osalausete 

jagunemine klastritesse ei toimunud vastavalt nendes sisaldunud 

verbikonstruktsiooni liigile ning treenitud süsteemi otsustustäpsus 

verbikonstruktsiooni liigi määramisel oli lähedane juhuslikule. 
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Panema-verbi polüseemia ja kasutus grammatilistes konstruktsioonides 

Kairit Tomson (Tartu Ülikool) 

Panema on sageda kasutusega polüseemne tuumverb, mille leksikaalsetest 

tähendustest saab rääkida lihtverbi (nt asju kappi panema), verbiühendi (nt 

mantlit selga panema) ja kollokatsiooni puhul (nt korda majja panema). 

Leksikaalsetest tähendustest sagedasim on asetamistähendus (nt kauss 

pandi lauale), sagedased on ka määramistähendus (nt hindeks pannakse 

viis) ja teise asendisse seadmise tähendus (nt pani odad ristamisi). Olen 

oma varasemates uurimustes keskendunud panema-verbi grammatilistele 

tähendustele.  (Tomson 2014, Tomson 2016) Grammatilised tähendused on 

ka siinse ettekande fookuses. Panema-verbi grammatiliste kasutuste 

lisandumist ja grammatilisi konstruktsioone uurisin grammatisatsiooniteooria 

(nt Hopper, Traugott 1993), konstruktsioonigrammatika (Goldberg 1995) ja 

põhjustamiskonstruktsiooni semantika (Dixon 2000) taustal.  

Panema-verb on grammatiseerumise protsessis saanud kahe grammatilise 

konstruktsiooni osaks: see esineb põhjustamiskonstruktsioonis (nt päike pani 

jäälilled sädelema) ja faasikonstruktsioonis (nt koerad panid haukuma). 

ma-infinitiiviline faasikonstruktsioon väljendab alustamist või lõpetamist. 

Kestuslikku faasitähendust esindavad ühendi pidu panema sarnased 

emfaatilised kõnekeelsed kasutusjuhud. Panema-verbi grammatiseerumist 

uurisin erinevatest eesti kirjakeele korpustest pärit näitelausete põhjal. Need 

korpused on eesti vana kirjakeele korpus, eesti kirjakeele korpus ja eesti 

keele ühendkorpus (etTenTen, tasakaalus korpus ja koondkorpus). Ülevaade 

hõlmab perioodi 16. sajandist kuni 21. sajandini. Analüüsisin umbes 3800 

näitelauset. (Tomson 2014, Tomson 2016) Ettekandes toon näiteid eri aegade 

keelekasutusest. Näidete taustal avan panema-verbi põhjustamis-

konstruktsiooni (grammatilistest kasutustest sagedasim) ja faasi-

konstruktsiooni olemust.  
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Konstruktsioonilisuse astme ja verbi grammatilisuse määramisest eesti 

seriaalkonstruktsiooni näitel. (Liigub või ei liigu?) 

Ilona Tragel (Tartu Ülikool) 

Eesti keele seriaalkonstruktsiooni (näiteks Lähen vaatan haige üle.) olen 

põhjalikumalt käsitlenud oma doktoritöö viimases artiklis 2003. aastal (Tragel 

2003). Uue grammatika preprindis kirjeldab seda konstruktsiooni verbide osa 

autor Mati Erelt (Erelt 2013). Käesolev ettekanne põhineb mu uuemal, 

korpuspõhisel uurimusel (Tragel 2017). 

Ettekande laiem küsimus on, kas tuumvervbide ja nende konstruktsioonide 

esinemise täpsem uurimine võimaldab meil ka ennustada, kuidas nende 

verbide ja konstruktsioonide kasutamine pikema aja jooksul võib muutuda. 

Selles ettekandes vaatan seriaalkonstruktsiooni esimese liikme minema-verbi 

näitel, millised tegurid on olulised, et otsustada: 

1) kas väljend on seriaalkonstruktsioon ja 

2) (kas, ja kui jah, siis) kui grammatiline on väljendi esimene liige. 

Materjal on etTenTen korpusest (7560st päringu tulemuseks saadud lausest 

on täpsemaks analüüsiks märgendatud 600). Järeldusi teen konstruktsiooni 

liikmete ja nendega seotud elementide sageduse põhjal. Kollokatsioonilisuse 

tuvastamiseks kasutan vastastikuse informatsiooni (MI, mutual information) 

testi.  

Uurimuse tulemusel saab öelda, et maailma keeltes tuntud 

seriaalkonstruktsiooni omadused on olemas ka eesti keele minema-verbi 

seriaalkonstruktsioonil ning minema näitab selle konstruktsiooni esimese 

osisena grammatiseerumise esimesi märke.  
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Imperfektiivse aspekti ja episteemilise modaalsuse seosed saama ja 

võima näitel 

Tene Viiburg (Tartu Ülikool) 

TAM-kategooriate omavaheline seotus on kahtlusteta üks hästi uuritud 

valdkondadest keeleteaduses (vt nt Bybee et al. 1994; Saussure et al. 2007). 

Siiski, seni on TAM-kategooriaid uuritud pigem aja ja aspekti seoste 

perspektiivist, kuna nendevaheline piir on sageli hägune, samas kui näiteks 

aspekti ja modaalsuse koos- ja ebakõlad on saanud suhteliselt vähem 

tähelepanu. Lisaks, seni on aspekti ja modaalsuse seoste kohta järeldusi 

tehtud põhinedes peamiselt nö. olulisematele, põhjalikult läbi uuritud keeltele 

(vt nt Haquard 2006 prantsuse ja itaalia keele kohta, Boogart 2007 and 

Boogart and Trnavac 2011 hollandi ja inglise keele kohta). Siiski, ka nende 

väheste hästi tuntud indo-euroopa ja slaavi keelte võrdluses saab selgeks, et 

nii apekti kui ka modaalsuse kategooriad erinevad keeleti, rääkimata sellest, 

kui uurimise all võetakse mõni väiksem ja/või vähem tuntud keel (vt nt Cover 

2010).  

Ka eesti keeles ei ole aspekti ja modaalsuse omavahelisi seoseid varem 

põhjalikult uuritud, kuigi ühe soome-ugri keele perpspektiiv panustaks nii 

antud uurimisvaldkonda tervikuna kui ka eesti keele uurimisse. Selleks olen 

otsustanud  keskenduda episteemilise modaalsuse ja aspekti seostele, 

otsides poolt- või vastuväiteid Boogaarti ja Trnavaci (2011) väitele, et 

modaalverbide potentsiaalne episteemiline tõlgendus esineb koos ainult 

imperfektsete täienditega. Antud väite tõestamiseks või ümberlükkamiseks 

viin läbi korpusuuringu kahe eesti modaalvebiga, võima ja saama, et selgitada 

välja, milliseid modaalseid tähendusi võima ja saama kanda võivad ning 

millised täiendid vastava modaalsuse korral esinevad.  
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