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ETTEKANDE ÜLESEHITUS

• Konverb ja konverbitarind

• Konverbitarindi baas- ja lisafunktsioonid

• Konverbitarindi sõnajärg

• Uurimisküsimused, -materjal ja -meetod

• Konverbitarindi asukoht põhilause suhtes

• Konverbi asukoht tarindis

• Konverbitarindi põhilised esinemiskujud

• Tulemusi-üldistusi



KONVERB JA KONVERBITARIND

• Konverbitarind: vaba laiendina toimiv infiniittarind (vt Haspelmath 1995: 3, Ylikoski 2003: 

222)

• Konverb: konverbitarindi tuum (infiniitvorm)

• des-, mata- ja maks-vorm toimivad konverbitarindi tuumana

• Kohe lendasid ta ette asfaldile tuvid, lootes söögipoolist (ILU).

• Annan silmi avamata allkirja (ILU).

• Sestap katkestasin teda poolelt sõnalt, alustamaks solvamist (TK).



KONVERBITARINDI FUNKTSIOON

• Väljendab teise sündmusega seotud sündmust

• Seos varieerub; kaks tasandit

• 1) baasseos (aja- või samasusseos)

• Lihtsalt istusin nii, otsides silmadega hullu meest, kes viimati hobustest ja sotsialismist oli 

rääkinud (ILU).

• 2) võimalik lisaseos, nt põhjuslik, kirjeldav või vastuoluseos

• Ta kahlas edasi läbi rohu, ilmselt otsides veel midagi, mida arvas säilinud olevat (ILU).



BAASFUNKTSIOON

• AEG: KT väljendab teise sündmuse ajalist konteksti

• Seetõttu esitame tagasi jõudes valitsusele oma soovitused (AJA).

• Koridoris ei kohanudTemmes kedagi. Seda oli ta prügiämbrit kandes alati lootnud. (ILU)

• KAASNEMINE:  KT ei väljenda ajalist konteksti

• Seiske laua lähedal, toetudes parema peopesaga tugevasti laua servale (AJA).

• Õhtusel vahetusel oli teine tund. Üle hoovi läks keskküttekütja, kandes mingit pange. (ILU)



TAVALISEMAD VERBIKOMBINATSIOONID

• AEG

• kuhugi/kuskilt tulles tõi midagi

• millegi/millestki möödudes tõusis kuskilt

• kuhugi/ära minnes võttis millegi kaasa

• KAASNEMINE

• Ütles naeratades midagi

• Tegi midagi, püüdes midagi (teha)

• Nõjatus millelegi, vaadates midagi



TAVALISEMAD VERBIKOMBINATSIOONID

• Statistilised, mitte ainuvõimalikud

• Veeni tegi vaadates ükskõikse näo (ILU).

• End puude südamesse närinud priskemaid röövikuid püüdes hoogu sattunud musträhn võib 

maatasa teha õige suure tohletanud puutüüka (AJA).

• Seejärel langetasid mees ja naine silmad ning, möödudes Adrianist kahelt poolt, võtsid sisse 

kohad tema taga (ILU).

• Kassi kõne kiirenes, minnes üle arusaamatuks lalinaks, loom sõelus närviliselt mööda tuba ja 

aina seletas midagi, ise käppadega agressiivselt vehkides (ILU).



KONVERBITARINDI LISAFUNKTSIOONID

• Sündmuste lisaseosele vastavad lisafunktsioonid (LF)

VIIS, PÕHJUS, VAHEND, TÄPSUSTUS, TULEMUS, TINGIMUS, MÖÖNDUS, VASTANDUS, OTSTARVE

• Piki mereranda matkates läbiti terve rida väikelinnu (ILU).

• Jõudmata enam mõõka tõsta, virutas Marten rusikaga tubli hoobi (ILU).

• Spetsialiseerumine on ainus tee jõudmaks tippu (TK).

VIIS-TULEMUS, VIIS-MÖÖNDUS, TINGIMUS-MÖÖNDUS, TINGIMUS-PÕHJUS, TINGIMUS-VAHEND

• Tekkis küsimus, kas autot võib liigutada selles olijat kahjustamata (AJA).

• Pagasiruumi ja bensiinipaagi luuki saab avada ka autost väljumata (AJA).

• Õigustades mingitel põhjustel tapmist või hukkamist, relativiseeriksime inimelu puutumatuse (AJA).



LF-DE TAVALISEMAD VERBIKOMBINATSIOONID

• Viis

• Kannatas vaikides

• Töötas midagi välja, arvestades midagi

• Ruttas (kuhugi / millegi poole) kuhugi vaatamata

• Lahkus sõna(gi) lausumata

• Põhjus

• Kuuldes midagi/millestki, arvas midagi

• Nähes midagi, hakkas midagi tegema

• Suutmata midagi teha, tegi midagi

• Teadmata (komplementlause), tegi midagi



TAVALISEMAD VERBIKOMBINATSIOONID

• Otstarve

• Tegi midagi, vältimaks midagi

• Tegi midagi, näitamaks midagi

• Tegi midagi, leidmaks midagi



EESTI KONVERBITARINDI BAAS- JA 
LISAFUNKTSIOONID

des mata maks

BF AEG (166) KAAS (182) KAAS (162) KAAS

LF

PÕHJUS (32)

VAHEND (55)

TINGIMUS (43)

MÖÖNDUS (3)

TINGIMUS-MÖÖNDUS

(6)

TINGIMUS-PÕHJUS (8)

TINGIMUS-VAHEND

(41)

VIIS (100)

PÕHJUS (43)

VAHEND (46)

TÄPSUSTUS (45)

TULEMUS (41)

VASTANDUS (4)

TINGIMUS-VAHEND

(9)

VIIS (145)

PÕHJUS (56)

TÄPSUSTUS (2)

TULEMUS (13)

MÖÖNDUS (19)

VASTANDUS (16)

VIIS-TULEMUS (12)

TINGIMUS-MÖÖNDUS

(13)

TINGIMUS-PÕHJUS

(23)

VIIS-MÖÖNDUS (15)

OTSTARVE (500)



SÕNAJÄRG

• Nüüd kodus voodis lebades valdas teda jõuetuse tunne (ILU).

• Siis kaovad ema-isa kohe peale hommikusööki, ilmudes alles videvikus (ILU).

• Marvi leinas vaikides (ILU).

• Hakkasin kotis sobrades taskurätikut otsima (ILU).

• Tundes korteris gaasilõhna, keerake ventiil kohe kinni (AJA).



UURIMISKÜSIMUS, -MATERJAL JA -MEETOD

• Missugused tegurid mõjutavad konverbi ja tarindi asukoha varieerumist? 

• 1990. aastate ajakirjandus- ja ilukirjandustekstide katkendite korpus (des ja mata) ning 

tasakaalus korpus (maks)

• 1801 tarindit: 825 des-, 476 mata-, 500 maks-tarindit

• Kvantitatiivne analüüs klassifitseerimispuu ja juhumetsa meetodi abil

• Uuritavad tunnused 1) KT asukoht ja 2) konverbi asukoht

• Seletavad tunnused:1) BF, 2) LF, 3) pikkus, 4) infiniitvorm ja 5) KT/konverbi asukoht



KONVERBITARINDI ASUKOHT PÕHILAUSE SUHTES



KONVERBITARINDI ASUKOHT PÕHILAUSE SUHTES

• Olulisemad tegurid: baas- ja lisafunktsioon

• KAASNEMISE BF-ga tarindid enamasti PL järel

• Ta sulges silmad, soovimata end peeglist näha (ILU).

• Samuti peame valima vaheneid, arvestades ka ökonoomilisi momente (AJA).

• AJA BF-ga tarindid enamasti PL ees

• Saades ise ülikasumeid, ta laeva eest kuigivõrd ei hoolitsenud (AJA).

• Kõige sagedamini paiknevad PL järel tarindid, mis kannavad OTSTARBE, TÄPSUSTUSE, TULEMUSE või 

VASTANDUSE LF-i

• Pereema oli kadunud kööki, jättes jutlemise tütarde hooleks (ILU).



KONVERBITARINDI ASUKOHT PÕHILAUSE SUHTES

• Struktuurilistest teguritest kõige olulisem konverbi asukoht

• Konverbialgulised tarindid enamasti PL järel

• Veepolitsei ülesandeks on väikelaevade ja nende juhtide kontrollimine tagamaks veeliikluse 

turvalisus (TK).

• PL sees paiknevad tarindid valdavalt konverbilõpulised või ühesõnalised

• Pidime vastavalt politsei korraldusle istuma nina välja pistmata kodus (ILU).

• Sakslased süütasid põgenedes kõik hooned (AJA).



KONVERBI ASUKOHT TARINDIS

• Olulisemad tegurid: tarindi pikkus ja LF

• Kaks rühma

1. Tarindid LF-ga MÖÖNDUS, OTSTARVE, PÕHJUS, TULEMUS, TÄPSUSTUS enamjaolt (olenemata

pikkusest) konverbialgulised

Tahtmata midagi öelda, peab siiski ütlema, et kanad olid ennast järgmise päeva lõunaks Kevade tänavale kirju 

kärnase vaibana uuesti laiali laotanud (ILU).

Soovides vabandada ja asjasse selgust tuua, jooksis ta Tuhkatriinule järele (AJA).

Edaspidi jäid need ka tummas öös teed tähistama, laskmata kivikoormail suunalt hälbida (ILU).

Nagu meile teatas .., aitas esialgu olukorda päästa Vabariigi valitsus, andes raha oma reservfondist (AJA).



KONVERBI ASUKOHT TARINDIS

2. Ülejäänud LF-d: Konverbi asukoht seostub tarindi pikkusega: mida pikem tarind, seda 

rohkem konverbialgulisi tarindeid; mida lühem tarind, seda rohkem konverbilõpulisi 

tarindeid

Redaktsioonikomisjon täpsustas vastavat projektis olnud sätet (paragrahv 8), lähtudes eelpool 

käsitletud aktiivse valimisõiguse paiksustsensuse lahendusvariantidest (AJA).

Ta jättis Tõnu toa ukse rõhutatult pärani ja läks vastust ootamata ise ees kööki (ILU).

Öösel koju jõudes tundsin end läbipekstuna (ILU).



KONVERBITARINDI PÕHILISED ESINEMISKUJUD

• Konverbialguline järeltarind (715): valdav KAASNEMISE BF-i ning OTSTARBE, TULEMUSE, TÄPSUSTUSE, 

PÕHJUSE ja puuduva LF-i korral

• Jõudnud nii kurvale tõdemusele, tõstis ta pilgu taas riiulile, otsimaks asendajat Konfutsiusele (TK).

• Ta nihutas end mugavamasse asendisse, jälgides, et tooli kiikumine ei ületaks pokaali püsivust (ILU).

• Konverbilõpuline seestarind (236): omane viisi LF-le

• Äkitselt leidis Nuntsius ühe lihtsa mooduse, kuidas jõudu eriti raiskamata ennast varsti üle pea 

küündiva vee pinnal hoida (ILU).

• Koron oli püsti karanud ja ootas erutusest lämbudes vastust (ILU).



KONVERBITARINDI PÕHILISED ESINEMISKUJUD

• Konverbilõpuline eestarind (230): tüüpiline AJA BF-ga tarind; omane ka eelnevat sündmust 

väljendavale mata-tarindile

• Ainult Toomemäele ronides ei võta keegi viisi üles – ilmselt on tõus liialt järsk (AJA).

• Tal hakkas mehe pilgu all kõhe ning hüvasti ütlemata lahkus ta Kabjuselt (ILU).

• Konverbilõpuline järeltarind (198): omane VIISI ja VAHENDI LF-le; palju fookustatud tarindeid

• Viimased saavad mobiiltelefoni ja Interneti abil asju arutada omavahel, osakonnajuhataja-tüüpi 

asjamehi tülitamata (AJA).

• Kaks ööpäeva piinles Koron palavikus rappudes, õlist vett lürpides ja jälle välja oksendades

(ILU).



KONVERBITARINDI PÕHILISED ESINEMISKUJUD

• Konverbialguline eestarind (182): omane PÕHJUSE LF-le

• Tajudes sotsialistide sisemist nõrgenemist ning enda positsioonide tugevnemist, alustasid 

konservatiivsed erakonnad pealetungi (AJA).

• Näis, et Raivo sai ka ise aru, et on liiale läinud, kuid soovimata seda teistele näidata, jätkas 

endises vaimus (ILU).



TULEMUSI-ÜLDISTUSI

• Konverbitarindil on baasfunktsioon ja võib olla lisafunktsioon*

• des-tarindi BF on AEG või KAASNEMINE; mata- ja maks-tarindi BF on KAASNEMINE

• KT LF on VIIS, PÕHJUS, OTSTARVE, TULEMUS, VAHEND, TULEMUS, MÖÖNDUS, VASTANDUS või mõne LF-i 

kombinatsioon VIISI või TINGIMUSE LF-ga

• KT võib paikneda PL järel (56%), ees (25%) ja sees (19%)

• KT järelasend seostub eelkõige KAASNEMISE BF, OTSTARBE, TULEMUSE, TÄPSUSTUSE ja VASTANDUSE LF-

ga konverbi asukohaga tarindi alguses ning tarindi suurema pikkusega

• KT eesasend seostub AJA BF-ga

• KT seesasend seostub tarindi konverbilõpulisuse ja ühesõnalisusega



TULEMUSI-ÜLDISTUSI

• Konverb võib paikneda tarindis esimesel (51%) ja viimasel (37%) kohal, tarindi sees (3%) 

ning toimida üksi (9%)

• Konverbi asukoht seostub eelkõige tarindi pikuse ja LF-ga, nõrgemalt ka KT asendiga

• Konverbialgulisus seostub MÖÖNDUSE, OTSTARBE, PÕHJUSE, TULEMUSE ja TÄPSUSTUSE LF, 

tarindi suurema pikkuse ja järelasendiga

• Konverbilõpulisus seostub eelkõige tarindi lühidusega



MIS EDASI?

• KT sõnajärjeseostele saaks mõelda mõnes laiemas kontekstis

• Vaadata seoses 

• Infostruktuuriga

• Komareeglitega

• Töötlemislihtsusega

• Teiste (vormilt või funktsioonilt) sarnaste konstruktsioonide sõnajärjega

• Võib-olla millegagi veel
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