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Sõna esinaine varasem kasutussoovitus tekitas omajagu poleemikat. Nimelt on eesti 
keelekorraldus olnud seisukohal, et kui esimeheks saab nimetada nii mees- kui ka 
naissoost isikut, kes töötab mingisuguse organisatsiooni eesotsas, siis esinaine see-
vastu saab olla naine, kes juhib ainult naistest koosnevat kollektiivi (vt Mäearu 2008). 
Siiski esineb esinaine väga sageli ka segasoolise organisatsiooni juhi tähenduses 
(Kaukonen 2021; Risberg, Kaukonen 2022).

Artikli eesmärk on teada saada, kuivõrd soovitus tegelikus keelekasutuses kajas-
tub. Keskendun küsimusele, kellele esinaine tänapäeva üldkeeles osutab, kas ainult 
naisorganisatsiooni juhile või ka naisjuhile üldiselt. Samuti vaatlen, millistes tähen-
dustes on sõna esinaine sajandi jooksul (aastatel 1920–2021) kasutatud.

Esinaine keeleallikates

Eesti keeles leidub soolise, sagedamini mehele osutava osisega ametinimetusi (näi-
teks kaupmees, põllumees, esimees), mille tähendus on laienenud ka naissoole ning 
mida kasutatakse seeläbi nii mees- kui ka naissoost referendi märkimiseks (Olt 
2004; Puna 2006; Kaukonen 2022). Eesti keelekorralduse varasemates soovitustes 
on öeldud, et kui sõnaga esimees saab viidata nii mees- kui ka naisjuhile, siis esinaine 
tähendab eesti keeles vaid ’naisorganisatsiooni või -kollektiivi juhti’. Sirje Mäearu on 
selgitanud: 

Sõnaga esinaine saab nimetada naiskollektiivi juhti, nt naiskoori esinaine, naisüli-
õpilasorganisatsiooni aseesinaine. Isegi see, kui kollektiivis on enamik naisi, ei anna 
põhjust rääkida esinaisest, nt Piret Järvela on Eesti emakeeleõpetajate seltsi juhatuse 
esimees (mitte esinaine). (Mäearu 2008: 79)

Samasisulised soovitused olid teisteski Eesti Keele Instituudi keelekorraldus-
allikates, näiteks 2007. aastal antud keelenõuandes ning ametniku soovitussõnasti-
kus:

Esinaine sobib eelkõige juhtudel, kui ühenduses, seltsis vm on üksnes naised. Muudel 
juhtudel sobib ametinimetuseks esimees. (AMSS 2013)
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Õigekeelsusallikates (VÕS 1933; ÕS 1960, 1976, 1999, 2006, 2013 ja 2018) ilm-
neb esimene märge esinaise eelkirjeldatud soovituse kohta ÕS  1999-s. Kirjakeele 
seletussõnaraamatus (EKSS 1991: 318) on esinaise selgituses küll märgitud, et sõna 
tähendab harilikult naisteorganisatsiooni naisjuhatajat, ent näitekonstruktsiooni 
naiskorporatsiooni esinaine kõrval on ka turismiklubi esinaine. Niisiis ei ole keele-
korraldusallikad enne 1990. aastaid esinaise seesugust kasutussoovitust kirjeldanud. 
Olen vaadelnud esinaise kasutuskonteksti 100 juhuslikus lauses 2017. ja 2019. aasta 
veebikorpuste põhjal ning leidnud, et 2017. aasta korpuses kasutati esinaist nais-
kollektiivi juhi tähenduses 32%-l juhtudest ning 2019. aastal 33%-l juhtudest (Kau-
konen 2021). Minu kasutus uurimuse järel muudetigi soovitust ning EKI ühend-
sõnastiku (ÜS 2022) rubriigi „ÕS soovitab” järgi kasutatakse esinaist ka naissoost 
juhi kohta üldiselt.

Soolistatud ametinimetuste muutmine

Soovitus ja sellega seostuv soolistatud ametinimetuste erinev kasutus meeste ja naiste 
puhul on kaasa toonud mitmesugust vastukaja. Näiteks juhib portaali Feministee-
rium toimetaja Aet Kuusik (2015) tähelepanu sellele, et keel ja keelenormid ei ole 
neutraalsed, vaid annavad tihtipeale edasi ühiskonnas juurdunud soostereotüüpe. 
Kriitika põhifookuses on asjaolu, et seesuguste soovituste rakendamine tugevdab 
mõtet, justkui oleks segasooliste gruppide juhid iseenesestmõistetavalt meessoost 
isikud. Seda ka sõnade meeskond ja naiskond näitel, millest viimasel on 2018. aasta 
ÕS-is spordi valdkonnamärgend, samal ajal kui meeskond pole kitsendatud.1 Liisa 
Pakosta leidis võrdõigusvolinikuna, et kuna eesti keeles puudub grammatiline sugu, 
ei saa soolistatuse ja diskrimineeriva keelekasutuse probleemile samamoodi lähe-
neda kui teiste keelte kontekstis. Probleemi ei tekita tema sõnul mitte keel ise, vaid 
see, mil moel meestest ja naistest kirjutatakse ning milliseid tähendusvälju sugu-
dest luuakse. (Pakosta 2021) Esinaise juhtum kinnitab Pakosta väidet, sest tekkinud 
poleemika ei ole seotud sõna endaga, vaid kontekstiga, milles sõna soovitatakse 
kasutada – esinaise kasutamine vaid naisorganisatsiooni juhi tähenduses loob tähen-
dusvälja, mille järgi sobivad naised juhtima vaid naisi.

Mitmes keeles on feministliku keeleuuenduse toel meessoole osutavaid ameti-
nimetusi muudetud sooneutraalseteks või naissugu kaasavaks (vt nt hollandi keele 
kohta Gerritsen 2002; Pauwels 2003; hispaania keele kohta Kaufmann, Bohner 2014; 
saksa keele kohta Kunkel-Razum 2022). Sealjuures on juhi ametile osutamiseks võe-
tud kasutusele üldistatud maskuliinsust vältivad terminid: näiteks inglise keeles on 
esimeest tähistavad sõnast chairman moodustatud neutraalsed chair ja chair person 
ning naissoole viitav chairwoman (Romaine 2001: 169). Austraalia ja Uus-Mere-
maa inglise keele põhjal tehtud uurimuse järgi suurenes juba ajavahemikus 2002–
2009 woman- ja person-lõpuliste ametinimetuste, nagu chairwoman ja chairperson 
(’juht’), kasutussagedus keelekorpustes (Holmes jt 2009: 192–193). Täna päeval on 

1 EKI ühendsõnastikus (ÜS 2022) sõnal naiskond seesugust valdkonnamärgendit ei ole.
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siiski  rohkem levinud sooneutraalse versiooni chair kasutamine, näiteks veebikorpu-
ses English Web 2020 (Sketch Engine) on sõnal chair üle kolme miljoni, kuid sõnal 
chair woman üle 40 000 esinemise. Samuti on meile pisut lähemal soome keeles soo-
listatud ameti nimetuse puhemies (’esimees’) asemel võetud kasutusele sõna puheen-
johtaja (’spiiker’) (Engelberg 2018: 88, 94). 

Paljudes kultuurides on niisiis soolistatud ameti-, sh juhinimetuse neutraalse-
maks muutmine olnud ajaga kaasas käimise märk. Ehkki mitmesse keelde tõlgitud 
Euroopa Parlamendi sooneutraalse keele juhised on olemas ka eesti keeles ning sel-
les soovitatakse esimehe asemel näiteks sõnu spiiker või eesistuja (GNL), on esimees 
jätkuvalt levinud: ühendkorpuses kasutatakse esimeest näiteks 14 korda rohkem kui 
eesistujat. Järgnevas analüüsis on vaatluse all aga naissoole viitava juhinimetuse esi-
naine kasutus sajandi jooksul. 

Materjal ja meetod

Esinaise kasutust vaatlesin kümnendite kaupa, et saada sõna eri tähendustes esinemise 
kohta diakrooniline ülevaade. Hüpotees oli, et keelekorralduse soovitus esinaise kohta 
ei ole tänapäevases keelekasutuses relevantne. Et vaadelda esinaise kasutust varasema-
tes, st nõukogudeaegsetes ja sellele eelnenud perioodi tekstides, kasutasin DIGAR-i 
kollektsioonis (DEA) olevaid eestikeelseid väljaandeid, millele pääsesin ligi rahvus-
raamatukogu digilaborite kaudu (Tinits 2020). Lemma esinaine päringule vastas üle 
üheksa tuhande lausenäite. Analüüsi valisin igast kümnendist (1920, 1930, 1940) 100 
juhuslikku lauset, aastate 1950–1970 väljaannetest kõik kasutusjuhud (vt tabelit 1).

Päringu hetkel (6. II 2022) puudus digilaboris 1980. aastate andmestik. On tava-
pärane, et korpusandmed mõne keelenähtuse kohta pole täielikud, kuna andme-
kogud ei sisalda igat võimalikku keelevarianti ega esinda igat allkeelt. Seevastu üldis-
tusi saab teha ka mittetäielike andmete põhjal (Stefanowitsch 2020: 5, 7). 

Tabel 1. Sõna esinaine analüüsis kasutatud DEA andmestik.
Korpus DEA
Periood 1920–1929 1930–1939 1940–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979
Sõnade arv 231 850 914 340 310 710 69 126 817 1 899 283 2 416 441 2 165 684
Kasutusjuhte 
kokku

321 7581 1084 11 13 29

Hilisema perioodi tekstikorpuseid vaatlesin korpustööriistaga Sketch Engine (vt 
Kilgarriff jt 2014). 1990. aastate materjal pärineb eesti keele ühendkorpuse (ÜK) 
koosseisu kuuluvast eesti keele koondkorpusest, mis sisaldab tekste aastatest 1990–
2008 (vt Koppel, Kallas 2022a). Sketch Engine ei võimalda koondkorpuse tekste 
ajastute järgi sorteerida, niisiis esindab see pea kahe kümnendi pikkust perioodi. 
Tänapäevase keele kohta kasutasin ühendkorpuse 2013. ja 2021. aasta veebitekstide 
allkorpuseid (ÜK 2013 ja ÜK 2021). Nendest korpustest vaatasin samuti 100 lause 
juhuvalimit (vt tabelit 2).
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Tabel 2. Sõna esinaine analüüsis kasutatud ühendkorpuse andmestik.
Korpus Koondkorpus ÜK
Periood 1990–2008 2013 2021
Sõnade arv 203 267 951 248 753 329 723 822 032
Kasutusjuhte kokku 2502 1859 3439

Esinaise kasutus aastatel 1920–1949 ning 1950–1979

Enim lausenäiteid sõnaga esinaine leidus 1930-ndate artiklites. Alates 1950. aastatest 
on andmestik väiksemahulisem. See viitab nimetatud ajavahemiku vähestele digi-
teeritud või raskesti ligipääsetavatele väljaannetele, oluliselt vähem ilmus ka artikleid 
ja raamatuid. Lisaks kirjutati esinaistest nõukogude aja tekstides märgatavalt vähem, 
sest kehtiva formaalse sugude võrdsuse tõttu nimetati kõiki tiitliga seltsimees (Karro 
2022: 92). Perioodi 1920–1949 materjalis kasutati esinaist naisorganisatsiooni juhi 
tähenduses kolme kümnendi peale kokku 285 korral 300-st: 97 lauses 1920. aastatel, 
95 lauses 1930. aastatel ja 93 lauses 1940. aastatel. Nendest näitelausetest enamik 
oli seotud kas naiskodu- või naisomakaitse, kodumajanduskoja, maanaiste seltside, 
naisseltside või muude taoliste naisorganisatsioonidega.

Esinaist juhi tähenduses üldiselt märkasin vaid kahes lauses 1940. aastatest. Ühel 
juhul (näide 1) kasutati samaaegselt nii mees- kui ka naissooliitega juhinimetust. 
Kümnel juhul jäi ebaselgeks, kas esinaine tähistab nais- või segasoolise organisat-
siooni juhti, sest kontekstist ei saanud tuvastada, missuguse organisatsiooniga on 
tegu. Ühes lauses oli loetletud ka teisi naistöölisi, mistõttu võib esinaine selles tähis-
tada nii nais- kui ka segakollektiivi juhti (näide 2). Näitelauses 3 oli muu hulgas kir-
jeldatud juhi nimetuse muutumist sooneutraalsest terminist sugu rõhutavaks. 

(1) [---] proua Reisiku oleks pidanud walima esimeheks wõi esinaiseks, siis ehk 
oleks nii mitmelgi korral piinlik meesterahwast. (Jutuleht 6. VII 1929)

(2) Paremad lööklased, nõukogude esinaised, sektsionäärid, delegaadid, naistöölised 
ja naiskolhoosnikud [---]. (Edasi 5. III 1933)

(3) KNNÜ liikmed – t ä h e k e s e d  ja  v a l v e t a r i d  – korraldavad klubide esinaiste 
(keda muide veel aasta tagasi nimetati uhke nimega – „p r e s i d e n t”) juhtimisel 
referaate, loenguid, kursusi. (Film ja Elu 11. IV 1940)

1950.–1979. aastate 53-lauselises analüüsimaterjalis osutas esinaine naiskollektiivi 
juhile kokku 46 juhul: üheksas lauses 11-st 1950. aastatel, kaheksas lauses 13-st 1960. 
aastatel ning kümnes lauses 29-st 1970. aastatel. Võrreldes aastatega 1920–1949 lei-
dus esinaist juba rohkem üldisemas tähenduses: 1950. aastate materjalis kaks lauset, 
1960-ndate omas neli lauset ja 1970-ndate omas 18 lauset (näited 4–5).

(4) [---] on selles kahtlemata oma osa energilisel kolhoosi esinaisel sm. Järvandol. 
(TRÜ Ajaleht 17. X 1958)

(5) Valiti uus juhatus koosseisus Evi Laido (esinaine), Rein Sander (tema parem käsi, 
TRÜ IV kursuse bioloog) [---]. (TRÜ Ajaleht 25. IX 1970)
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Esinaise kasutusest aastatel 1990–2008 ning 2013 ja 2021

Ajavahemikus 1990–2008 ilmunud tekstide 100-lauselises juhuvalimis kasutati esi-
naist naisorganisatsiooni juhi tähenduses 16 korral, 83 lauset ilmestasid juhti üldiselt 
(näide 6) ja ühes lauses polnud üksuse tüüp tuvastatav. Valimisse sattus ka lause, 
milles dokumenteeritakse juhi ametinimetuse feminiseeritud kasutust ja avaldatakse 
selle kohta arvamust (näide 7). Sellest on näha, et sõna sooliste paralleelvormide 
arutelu on käinud juba 1990-ndatest alates.

(6) Endised kohtutöötajad [---], valitsuse pressinõunik [---] ja halduskohtu esinaine 
[---] uudistavad uut valitsuse istungite saali. (Eesti Ekspress 2000)

(7) Pea igas lehes vilksatab mõni esinaine, neid on päris palju. Tuleks uurida, kas 
esimehed esinaistele maksavad palka omast taskust või firma/riigi ühisest raha-
kotist. (SL Õhtuleht 29. III 1997)

ÜK 2013 veebitekstide 100 lausenäitest 40-s osutas esinaine naiskollektiivi juhile, 
58 lausega osutati segakollektiivi juhile ning kahes lauses jäi tähendus ebaselgeks. 
ÜK 2021-s, mis on seni kõige värskemat keeleinfot sisaldav andmekogu, tuvasta-
sin sõna esinaine naisorganisatsiooni, näiteks naiskodukaitse või naiskoori, eesotsas 
oleva isiku tähenduses 41 lauses 100-st. Selles valimis märkis samuti 58 lauset esi-
naist kui segaorganisatsiooni juhti – põhiliselt riigikogu, korteriühistute, parteide, 
žüriide, mitmesuguste liitude, ametiühingute jms esinaisi (näited 8–9), ühes lauses 
ei selgunud organisatsiooni tüüp. 

(8) Lisaks Remmelkoorile kuulusid žüriisse Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona 
Gurjanova, disainerid Tõnis Vellama ja Tarmo Luisk, kunstnik Reiu Tüür [---]. 
(Delfi 25. IX 2009)

(9) „[---] kuid politsei ja sotsiaalkaitsesüsteem on puuduliku õigusloome tõttu või-
metud last aitama,” ütles Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. (Goodnews.ee 
15. III 2021)

Kokkuvõttev arutelu

Sõna esinaine kasutuse aastakümnete lõikes võtab kokku joonis 1, millel on kujutatud 
kas nais- või segaorganisatsiooni juhi tähenduses esinenud kasutuse absoluutarve.

Jooniselt on näha, et sõnaga esinaine tähistatakse perioodil 1920–1949 pea-
aegu ainult naisorganistasiooni juhti (95% esinemisjuhtudest). 1940. aastate valimit 
ilmestab kaks lauset tähenduses ’segasoolise organisatsiooni juht’. 1950– 1960-ndate 
vähestes kasutusnäidetes on esinaine samuti pisut sagedamini naiskollektiivi juht, 
ent 1970. aastatel on märgata juba rohkem esinaise kasutust üldisemalt juhi tähen-
duses. Suure hüppe teeb sõnakasutus aga 1990.–2008. aastate korpuses, kus esinaine 
on ülekaalukalt segasoolise kollektiivi juhi tähenduses. ÜK 2013 ja ÜK 2021 teksti-
des on kasutus peaaegu samasugune, võrreldes aastate 1990–2008 tekstidega on neis
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Joonis 1. Konkreetses tähenduses esinenud sõna esinaine absoluutarvud.

rohkem esindatud ka naisorganisatsiooni juhi tähendus, kuid ülekaalus on üldisema 
naissoost juhi tähendus.

1920.–1949. aastate materjali naisorganisatsiooni juhi tähenduse suur ülekaal on 
tingitud sellest, et tol perioodil ei olnud naistel võimalik juhtida muid asutusi, sh 
segasoolisi organisatsioone. Esinaine markeerib nendes tekstides teatavat uudsust: 
naisjuht oli midagi ebatavalist, mistõttu neist kirjutati ka ajakirjanduses. Niisiis kui 
tänapäevases keelekasutuses kitsendatakse esinaise tähendus naisorganisatsiooni 
juhile, taastoodab see vanu seksistlikke arusaamu, et naised saavad olla juhid ainult 
naistega seonduvates valdkondades. Samuti peegeldab see mõttemalli, et kui naine 
satub juhtima ka mehi, peaks naist justkui komplimendina esimeheks nimetama. 

Keelekorralduse soovitust, mis suunas kasutama esinaist naisorganisatsiooni 
juhi tähenduses, kajastati õigekeelsusallikates alates ÕS 1999-st. Seetõttu on huvitav, 
et sama perioodi (1990–2008) esindavas koondkorpuses on suur ülekaal just sõna 
teisel tähendusvariandil – esinaine kui organisatsiooni juht üldiselt. Naisorganisat-
siooni juhile viitamine sagenes taas ÜK 2013 tekstides, mistõttu on tõenäoline, et 
laiemalt kinnistus soovitus peale 2007. aastal antud EKI keelenõuannet. ÜK 2013 
ja ÜK 2021 veebikorpustes võib aga segaorganisatsiooni juhi tähenduse suuremat 
sagedust tingida asjaolu, et nendes on palju toimetamata tekste, mis ilmestavad 
tegelikku keelekasutust. Seega on keelekasutajate jaoks loomulik kasutada esinaist 
juhi tähenduses üldiselt. Samuti mängib rolli asjaolu, et suurem osa organisatsioone 
koosnevad tänapäeval nii meestest kui ka naistest.

Kokkuvõttes on näha, et keelekorralduse varasem esinaise kasutussoovitus on 
olnud küll kooskõlas keelekasutusega, mis esindab ajavahemikku 1920–1949, kuid 
tänapäeval on levinum tähendus ’segasoolise kollektiivi juht’. Naised on üha enam 
asunud tööle mitmesugustes varem meestega seostatud ametites, sealhulgas juhtiva-
tele kohtadele. Niisiis on õigustatud loobuda vananenud soovitusest. 

Artikli valmimist on toetanud teadusprojekt EKKD72 „Tekstiainese kasutusvõimalused 
digihumanitaaria juhtumiuuringutes Eesti ajalehekollektsioonide (1850–2020) näitel”.
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Who is chairwoman? 

Keywords: corpus planning, gender marked words, meanings

So far, Estonian language planners have been advising to reserve the word esinaine 
(chairwoman) for the director of an all-female organization only. In this article I 
looked at data from the text corpora of different eras (1920s–1940s, 1950s–1970s, 
1990–2008, 2013 and 2021) to find out whether the word occurs in its recommended 
meaning only in the past usage or if it also holds true in modern language. The 
results showed that this usage was dominant mainly during the 1920s and 1940s, 
where over 90% of the analyzed examples indicated the meaning of a director of an 
all-female organization. This is partly explained by the many women’s associations 
that were established during this period. However, in modern usage starting from 
the 1990s, esinaine as ‘the leader of a mixed-gender organization’ has been on the rise 
– for example, in 2021, 58% of the analyzed examples used esinaine in the meaning of 
a leader of a mixed-gender organization. It is therefore clear that the recommenda-
tion is not relevant in modern language, and indeed, in March 2022 it was removed 
from the Estonian Language Institute’s dictionary portal Sõnaveeb. 
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