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1. Sissejuhatus

Püüan artiklis1 välja tuua mõningaid keeleväliseid parameetreid, mis koha-
nimesüsteemi kujunemist mõjutavad. Iga töösse sisse elanud kohanimekogu-
ja peaks iseenesest jõudma järeldusele, et paigapealse nimesüsteemi iseloom 
on ennustatav enne kogumistöö alustamist koha hilisajaloo (talumaa või 
mõisamaa), maastikusituatsooni, majapidamiste paiknemise ja traditsiooni-
list maakasutust näitavate kaartide põhjal. Kõrvalekalded ootuspärasest, mis 
ilmnevad välitöö käigus, on peamiselt kultuurilist laadi ja siingi võib leida 
seaduspärasusi. Võrumaa lõikes on kõige silmatorkavam nimesüsteemide 
kultuuriline seaduspärasus: isikunimede allutatus püsivatele talunimedele 
Lääne-Võrumaal ja talunimede allutatus isikunimedele Ida-Võrumaal. Et 
olen Ida-Võrumaa talunimedega juba varemgi tegelenud (Saar 1999; Faster, 
Saar 2002) ja kirjutanud ka Karula hajatalu mäenimede süsteemist (Saar 
2004), siis liigun seekord üldiselt üksikule. Sõnastan esmalt nimesüsteemi 
kujunemist suunavad tegurid ning jälgin siis, kuidas need avalduvad Räpinä 
Kõnnu ja Põlva Mamastõ (Mammaste) küla, Vahtsõliina Haa kasõ (Hani-
kase) kaksikküla, Harglõ Saru küla, Urvastõ Liinamäe ja Karula Kaika haja-
talupiirkondade nimesüsteemides.

Kasutan peamiselt iseenda välitöökogemusi, aga ka ajaloolaste saavutusi 
Kagu-Eesti asustuse uurimisel (nt Troska 2003, Liitoja-Tarkiainen 2000). 
Artikli teoreetiline lähenemisnurk on sotsioonomastiline selles mõttes, et 
käsitlen kohanimedena neid nime funktsiooni täitvaid keelendeid, mida 
inimesed igapäevases suulises suhtluses kasutavad, tunnustan varieeru-
mist kohanimistus ja nimede muutumist vastavalt kohalike elanike nime-
tamisvajadusele. Põhitähelepanu pole siiski mitte nimistu muutumisel, vaid 
20. sajandi keskpaigani suhteliselt stabiilselt arenenud traditsioonilistel ni-
mesüsteemidel. 

1 Artikkel on valminud ETFi grandi nr 6743 “Eesti kohanimesüsteemid” raames.
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2. Viljelustele või asulatele keskenduvad süsteemid

Eesti onomastikas on nimesüsteemi mõistet kasutanud Marja Kallasmaa 
(2000). Tema käsitlus eristab traditsioonilisel lapimaakasutusel põhinevat 
rohkete viljelusnimedega süsteemi (mis on eriti sageli säilinud Saaremaa 
külades) ja uuemat krunditalude kohanimesüsteemi, kus domineerivad ta-
lunimed ning kasutatakse peamiselt selliseid viljelusnimesid, mis lähtuvad 
otseselt koha paiknemisest mingi talu suhtes. (Kallasmaa 2000: 63–71.) Kal-
lasmaa (2000: 70–71) eeldab a priori, et viljelusnimede suur hulk on otstar-
bekas vaid üleribase maakasutuse ja selle tõttu suurenenud kommunikat-
sioonivajadusega külakogukonnas. Ta oletab, et keskmise krunditalu sees 
piisab oma maadest rääkimiseks üldnimede (maastiku- ja viljelusterminid) 
kasutamisest. Sellega tähtsustab Kallasmaa eriliselt murrangut, mis toimus 
talude kruntimõõtmisel 19. sajandi keskel ja mille tulemusena vana kohani-
mesüsteem hakkas asenduma uue, talunimekeskse süsteemiga.

Kallasmaa üldistusi on kasulik silmas pidada ka Võrumaa kohanimede 
analüüsimisel, kuid otseselt üle võtta neid ei saa. Saaremaa küla ja Võrumaa 
küla paistab eristavat Võrumaa külades jätkunud asustuse tihenemine 18. 
sajandil (Troska 2003: 200), mis jätkus sumbkülade laialivalgumisena 19. 
sajandil ja 20. sajandi esimesel poolel. Nii on Põlva kihelkonna suurte küla-
de perifeersed osad ja lahustükkidele ehitatud noored talud saanud nimesid 
ajaloolise sumbküla vanadest viljelusnimedest: Mõtsanukk, Leppoja, Lom-
põpäälne, Punt́ aro kui Mamastõ küla osad. Teisalt pole isegi hästi säilinud 
arhailise viljelusnimistuga külades eriliselt suurt nimetihedust, sest maastik 
on Põlvas vähe liigendatud ja nime kandvad viljelused on olnud paljude ta-
lude jaoks ühised, igaühel oma tükk. 

Ka krunditalu nimesüsteemis ei tulda toime üksnes üldnimedega, kui 
maastik on väga liigendatud, nagu see on tavaliselt lõunapoolsel Võrumaal. 
Nii leidub hajaasustusega Lääne-Võrumaal, kus taluõued on paiknenud juba 
sajandeid samades kohtades, hulgaliselt ühes talus tuntuid viljelusnimesid, 
mille atribuutideks on oma valla talude nimed, nt Lauriniit ja Saksaniit Hor-
ma talus Liinamäel, Tatriksaar ja Soesaar Püssä-Laasi talus Kaikal. Mik-
rotoponüümide atribuutide hulgas leidub ka paikkonnas esinenud vanu ta-
lupoegade lisanimesid (talunimesid?), mis esinevad revisjonides ainult 17. 
sajandil, nt Immismägi Lauri talus Liinamäel – 1624/27 Imsi Jack (Roslavlev 
1965: 101). Tegemist on nimedega, mis pärinevad kindlasti kruntiajamise-
eelsest maakasutusest. Võrumaa 17.–18. sajandi maakasutust on iseloo-
mustatud kui äärmiselt liigendatud ja korrapäratut. “Kagu-Eesti külade 
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põllu jaotuste oluline eripära on see, et kõlvikud, eriti põllud polnud jagatud 
külasse kuuluvate talude vahel ühtlaselt, vaid eri põlluosadeks erineva suu-
ruse ja koosseisuga rühmade kaupa. Ka hajusa asustusega aladel, nagu Rõu-
ge kihelkonnas võib jälgida mõningaid suuremaid komplekse (nt Vana-Ka-
saritsa mõisas), kus talude põllualade omavaheline seotus, võsapõldude ja 
heinamaade paigutus ja jaotus tervikuna on võrreldav põhjapoolsete külade 
sarastega.” (Troska 2003: 204–205). Seega – ka hajatalude kruntimiseelne 
maakasutus oli põhimõtteliselt lapimaasüsteem. Lääne- ja Lõuna-Võrumaa 
kohanimesüsteemi iseloomustab lapimaasüsteemist üle kandunud kunagiste 
kasutajate nimede eriline sobivus krunditud hajatalu viljelusnimedeks. Kas 
vana algupäraga nimed kaovad või mitte, ei ole sõltunud kruntimisest, vaid 
elanike järjepidevusest või vahetumisest. 

See, miks Eesti Keele Instituudi kohanimekogus leidub paljudelt põhja-
likult kogutud aladelt väga vähe viljelusnimesid (Kallasmaa 2000: 69–70), 
võib olla seletatav kogumise hilisusega – isegi eakad keelejuhid on oma 
tööelu elanud kolhooside ajal ja ei ole oma kodutalu maid ise majandanud, 
ühismajandis kasutusele tulnud uue nimesüsteemi viljelusnimesid aga pee-
takse liiga noorteks, et neist kogujale kõnelda. Täiendavaks näiteks võiks 
tuua Soomes tehtud nimede tundmise uurimuse, kus ühe Häme küla kahe 
keskealise talumehe öeldud nimedest ca 25% olid viljelusnimed ja maasti-
kunimede osa moodustas mõlemal üle 30%, samas kui ühe põlvkonna võrra 
vanema endise ehitusmehe ja veel vanema endise naispostiljoni nimevaras 
oli vaid mõni üksik viljelusnimi. Ehitusmehe nimevarast ligi poole moodus-
tasid küla- ja talunimed, postiljonil oli neid koguni 60%. Seejuures oli kõiki-
de nimevara küllalt suur: 120–140 kohanime. (Ainiala jt 2000: 333–340.)

3. Talurahva nimesfäärid

Kohanimesüsteemide analüüsi esimese käiguna on kasulik eristada ulatu-
sed, mille piires saab üldse rääkida terviklikust süsteemist. Traditsioonilise 
taluühiskonna liikme nimereviir – nimede tundmise piirkond – jaguneb in-
tuitiivselt kolmeks sfääriks: õu (võru keeles muro, ussaid vmt), ühe talu maa 
ehk nurm ja mõts, ning maa-ala, mille piires teatakse talude pikaajalisemaid 
elanikke ja mida võiks nimetada kogukond (vt joonis 1). Isiku vaatenurgast 
võib tema kogukonna moodustada üks terviklik küla, aga tavaliselt koosneb 
kogukond mitmest külast või ühe mõisa vallast. Liikumisteedeäärseid nime-
sid tuntakse kaugemalgi.
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Joonis 1. Taluelaniku nimesfäärid. 

Õuesfääri kohanimed on enamasti identsed apellatiivse sõnavaraga. Siin 
kehtib reegel, et kui kindlat liiki asja on üks, nimetatakse seda üldnimega, 
nt ait, laut, tall, sepikoda. Et taolisel nimetamisel on kohanime funktsioon, 
selgub siis, kui koha otstarve muutub. Vähimad seda tüüpi kohad on toad 
elumajas, mille toponüümiline iseloom avaldub isegi selgemini, kui hoo-
nete puhul, mida tavaliselt ei leidu mitut samast liigist. Üsna sageli on toa 
nimi antud selle kasutaja järgi, nt Holdsitarõ kunagise rentniku järgi (Madis 
Kõivu mälestusteraamatus) või Imätarõ, mis täidab hoopis sahvri ülesannet 
(Faster 2005: 35). Leidub isegi assotsiatiivse malli põhjal loodud toanime-
sid nagu Vanaimätarõ kõrvaltoale tekkinud nimi Vanaesätarõ, kus vanaisa 
küll kunagi ei maganud ega töötanud. Õuel säilivad kõige paremini nende 
kohtade nimed, millele on raske üldnimelist määratlust leida, nt vanast tal-
list jäänud müürijupi ja küüni seina vaheline, pealesõiduteealune panipaik 
Talliots, mis püsis nimena hoolimata sellest, et uus tall oli hoopis teises ko-
has (viimased näited Horma külast Liinamäel).

Toodud näidete juurde on sobiv mainida, et ettekanded ja kirjutised õue-
sfääri kohtade nimedest pärinevadki tavaliselt nimeuurijate isiklikest koge-
mustest. Alfabeetses kohanimekogus jäädvustatuna pakuks selline materjal 
üksnes sõnavaraalast teavet, pärisnimelisus avaldub süsteemi kirjeldades. 
Hoonenimetuste jäädvustamine on olnud etnograafide pärusmaa. Sellest 
valdkonnast võib tõsta esile Tamara Habichti artiklit taluhoonetest Kagu-
Eestis, milles leidub näiteid Saru küla kambrite (ühekambriliste aitade) ni-
metamisest (vanamamma kammõr, Oti kammõr, tütrike kammõr, poja kam-
mõr, sulastõ kammõr), mida saab analüüsida ka toponomastiliselt (Habicht 
1959: 141).
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Õuesfääri ja talu laiema nimesfääri piiril paiknevad väravate, puude, 
tiikide, aiamaade jms mikroobjektide nimed, mille uurimiseks sobivat ma-
terjali Võrumaalt eriti kogutud ei ole. Taas on “süüdi” nende nimede apel-
latiivilähedus. Hooned kui dominantsed objektid on andnud alust nimedele 
Laudatagunõ, Rehetagunõ, Küünitagunõ jne. Paiknemine millegi suhtes on 
ka aluste, päälsete ja lihtsalt postpositsiooniga man ‘juures’ väljendatud ni-
mede aluseks: Suurõ kuusõ man, Pedäjä man.

Talusiseste kohanimede sfäär on see, mille piires toimub või on toimunud 
talupere regulaarne majanduslik tegevus. Puhtakujulises hajatalupiirkonnas 
on selle sfääri välispiiriks talu piir. Kui on tegemist taluga, millel on la-
hustükke, võib sama kategooria sfääri kuuluda ka suurem maa-ala. Suurest 
hulgast lahustükkidest koosneva talu puhul on selle kohanimesfääriks kogu 
küla või külaosa, kus need tükid paiknevad.2

Talusfääri kohanimesüsteem kujuneb välja kiiresti, sest info vahetamine 
kohtade osas, kus tööl ollakse, on möödapääsmatu. Elanike vahetumise tõt-
tu leidub selles sfääris palju noori nimesid. Soomes ühe talu nimesüsteemi 
uurinud Saulo Kepsu (1990) on tõdenud, et peamises viljelustsoonis hoonete 
lähedal leidub rohkem primaarnimesid, muuhulgas ka tähenduselt läbipaist-
matuid nimesid, talu tagamaadel on aga mõned üksikud kesksed nimed ja 
palju sekundaarnimesid, mis on moodustatud kesksete suhtes paiknemise 
alusel. Kepsul oli tegemist pindalalt suure hajataluga, mille tagamaade ka-
sutussevõtmine on olnud hiline. Võrumaa suhteliselt väikeste talude puhul 
selliseid tsoone välja ei tule. Kui hajatalu kolhoosieelse majandamise ni-
mesüsteem on säilinud, sisaldab see ühtlase ilmega nimesid piirideni väl-
ja. Pigem võib nimetamise labiilsust täheldada talu keskse põllumaa osas, 
kus leidub palju rööpnimesid ja võib märgata, et seda, mis on silma all, on 
ka talude iseseisva majandamise ajal nimetatud nii, nagu asi parajasti välja 
paistab (kõige ökonoomsemal võimalikul moel). Talu tagamaade kohanimed 
meenuvad keelejuhile tavaliselt esimesena ja nagu eespool öeldud, on nende 
motiveeritus sageli pärit kruntimiseelsest maakasutusest.

2 Asustusajaloolaste uuemate seisukohtade järgi mahub mõiste küla alla ainult selline küla, 
kus talumaade paiknemises esineb üleribasust, nii et talupere on oma tööde planeerimisel igal 
juhul sunnitud arvestama naabritega (Liitoja-Tarkiainen 2000: 20). Nii võib küla koosneda ka 
ainult kahest läbisegi paiknevate maadega talust, samal ajal kui sumbkülaline asustus, kus iga 
talu hooned ja põhiline osa põllumaast paiknevad ühel krundil, liigitub hajatalude rühmaks. 
Sellise lähenemise on tinginud maakasutuskaartide kaalukas roll uurimise allikatena. Argi-
teadvuses määrab külaks olemise pigem see, kas naabrid näevad ja teavad, mida teine naaber 
parasjagu teeb.
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Maainimese nimereviiri kõige laiem, kogukondlik sfäär sisaldab roh-
kesti asustusnimesid, kui tegemist pole just jahimehe, riigimetsatöölise või 
kalamehega, kes teab nimesid metsas ja veekogudel. Märksõna kogukond
tähendab eelkõige seda, et põliselaniku peas on olemas katkestusteta tee-
konnakaart ühe majapidamise juurest teise juurde ja ta teab, kes seal elab 
või viimati elas. Koha nimetamine võib käia talunime, isikunime või isiku 
hüüdnime abil, kusjuures vahel tekib uus hüüdnimi just kohapeal näha oleva 
kaudu3. Sotsioonomastilise lähenemise korral lähevad talunimedena arvesse 
kõik võimalused, kuidas kogukonda kuuluv inimene mingit majapidamist 
nimetab. Talu väljamõeldud ametlik nimi või ka ajalooline nimi, mida keegi 
peale omaniku ei tea, kohanimena arvesse ei lähe.

Nimistu kogukonnasfääri osa on ka see, kuidas inimene asustust liigen-
dab: külanimed, paikkonnad, külaosad, kesksed talud ja ettevõtted. Need 
moodustavad nimereviiri kõige kaugemad punktid ja nende abil viidatakse 
sealkandis paiknevatele kohtadele, mida enam otseselt nimetada ei osata.

Kogukonnasfääris tuntud maastikunimed on kas suuremate objektide ni-
med või liikumisteede ääres paiknevate kohtade nimed. Tuntud on ka vanad 
peopaigad (sageli korduv nimi on Muúomägi) ja sportimiskohad, nt Sulu-
mägi Liinamäel, kus oli suusahüppetorn. Viljelusnimedest tuntakse enim 
neid, mida kolhoosiajal kasutati. Vanast ajast on hästi tuntud olnud mitmete 
talude lahustükkidest koosnevad heinamaad.

Traditsioonilise nimistu kogukonnasfääri tuumiku moodustavad keskse-
te objektide terminnimed: Mõisa, Koolimaja, Rahvamaja, Koorõjaam jne. 
Ka siin võib leiduda võrdlusnimesid, nt Rotisaal magasiaida kohta Vaabinas 
(Urv) või võrdlevaid siirdnimesid nagu Valgõmaja ehk Kreml Vahtsõ-Roo-
sas (Har).

4. Maastik ja maakasutus

Maastik määrab paljuski selle, mida kohanimedega tähistatakse. Maastiku 
tähtsaim mõõdetav omadus kohanimesüsteemi jaoks on liigendatus. See, 
mida nimedega tähistatakse, sõltub lisaks maastiku liigendatusele ka maa 
kasutamise intensiivsusest. Kui äärmiselt liigendatud reljeefiga ala on põl-

3 Näiteks hüüdnimi Mesinik saab tavaliselt alguse sellest, et uus mees, keda keegi ei tunne, 
toob taluõuele mesipuud ja kogukond saab teada, et selles talus toimetab nüüd mesinik. Nime 
ja näo kokkuviimine toimub tõenäoliselt hiljem.
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lumajanduslikus kasutuses, tekivad küngastele ja lohkudele nimed, samasu-
guse reljeefiga metsas aga nimesid ei vajata. Jõekäärud saavad nimed siis, 
kui need on heinamaadeks jagatud, kasutusest ärajäämisel muutub jõeluht 
möödakäijate jaoks kiiresti nimetuks ühetaoliste loogete jadaks. Analoog-
selt ei vaja jõe ääres heina tegev talupoeg makrotoponüüme ja annab jõele 
nime naaberküla järgi – jõe kui pikema veetee tähendus pole talle oluline.

Maastiku liigendatuse vastand on korrapära. Kui asetada vaadeldavad 
külad ja piirkonnad liigendatuse-korrapära skaalale, siis kõige liigendatum 
on minikuplitest koosnev maastik Kaikal. Liinamäe sisaldab väga eripalge-
list maastikku Karula kõrgustiku kirdeotsa küngastest kuni küllalt tasase 
maani mõisa ümbruses. Haañkasõ ja Mamastõ asuvad Kagu-Eesti lavamaal, 
mis on liigendatud sügavatest orgudest. Seejuures Haañkasõs domineerivad 
orud tasase maa üle ja Mamastõs on nähtaval eelkõige tasane maa. Kõnnu 
asub lavamaa ja Peipsi madaliku ülemineku laugetel mäekühmudel, olles 
suhteliselt avatud maastikul nagu Mamastõgi. Saru paistab silma erakordse 
korrapäraga maastiku suurvormides – jõgi, oruveer taludega, suur põllu-
massiiv, mets selle taga. Mikrotoponüümid saavad siin esineda peamiselt 
jõekäärudes, talude lähiümbruses ja kaugemal metsas.

Maakasutus on teine kohanimekasutust oluliselt mõjutav tegur. Selle 
esialgne kujunemine on olnud suunatud maastikust. Maakasutuse ümber-
kujundamine kruntimise käigus on omakorda tekitanud erinevaid võimalusi 
talude kohanimesüsteemide arenemiseks.

Hajatalud äärmiselt liigendatud maastikul on krunditud nii, et piirid jook-
sevad mööda kõrgendikevahelisi orge, heinamaid ja soid. Kaikas kulgeb ta-
lupiir üle põllustatud mäe nii harva, et see on olnud sobiv isegi nimeandmis-
motiiviks – Piirimägi esineb harilikel talupiiridel vaid Karula kõrgustiku 
aladel, muud esinemisjuhtumid Võrumaal on motiveeritud mõisapiiridega. 
On tavaline, et iga nimega mägi kuulub mingi talu maa hulka ja naabri-
te maal teatakse vaid kõige silmapaistvamate mägede nimesid (lähemalt vt 
Saar 2004). Karula kihelkond tervikuna on ka ainus kant Võrumaal, kus 
võib märgata põhimõttelist soovimatust kõnelda kohanimedest teistele kuu-
luval maal (vrd Ainiala jt 2000: 334).

Lõuna-Võrumaale eriti tüüpiline asustusvorm on hajatalust arenenud 
väike sumbküla (Troska 2003: 201). Sellised 4–10 talust koosnevad külad 
on vahelduval maastikul krunditud tavaliselt nii, et põhiosa maast on ühes 
tükis, kuid pika ja tagantpoolt laieneva krundi piirid lõikavad sirgelt üle 
maastikuobjektide. Kruntimiseelsed nimeobjektid, põhiliselt põllud liigisõ-
naga -mägi ja nendevahelised sood on jagatud mitme talu vahel. Ühe talu 
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kohanimistusse kuuluvad ka nende objektide nimed, mille kohta öeldakse, 
et see või teine koht jääb tegelikult juba naabri maale. Iseloomulik on see, et 
talu kohanimedest saab kõnelda kui teekonnast ühelt objektilt teisele: hoone-
tele kõige lähema põlluala ja kaugema põlluala vahel on tõenäoliselt nimega 
niit või soo, põllult põllule kulgeval teekonnal jäävad kahele poole nimedega 
loodusobjektid. Kõige lähemal sellisele mikrotoponüümide tekkimise raa-
mistikule on Mäe- ja Ala-Haañkasõ külad, aga eriti puhtakujulisi näiteid 
leidub kõikjal Haani kõrgustiku aladel.

Korrapärane maastik hea põllumaaga on tavaliselt võimaldanud suurte 
külade tekkimist. Neid pole õnnestunud ühes tükis kruntida, rohkem on jäl-
gitud seda, et iga talu saaks võrdse osa külalähedasest põlispõllust. Lahustü-
kid endises võsapõldude tsoonis (Võrumaa pruugis mõts) on välja mõõdetud 
ristkülikukujulistena. Mamastõ külas on üks talu pärast kruntimist koos-
nenud vähemalt kolmest lahustükist (pluss heinamaad), kuid aja jooksul on 
lahustükkidele tekkinud uued talud. Suure küla kruntimiseelsed viljelused, 
mida kasutati siilumaadena, olid küllalt suured, nimesid kasutasid paljud ta-
lupered ja seetõttu on näiteks Mamastõ mikrotoponüümika vaadeldud küla-
dest kõige vanapärasem. Läbipaistmatu esikomponendiga nimed, nagu Pir-
mastupõld, Nuustiorg, Preielisuu, Pu akõsõniit, Luapedästik, on ülekaalus 
sõnasemantikalt arusaadavate nimede suhtes, nagu Silmäläteq, Hiirhanna-
mägi, Sitasaar, Tornitsiht. Mamastõ on ka ainus küla Võrumaal, kus kohani-
mena on säilinud `Vainu, kuigi see maa pole enam küla ühisomanduses.

Kõnnu külas on kas kruntimise teel või juba enne moodustunud kolm 
külaosa: Alaots, Mäeots ja Taga-Kõnd. Neist Mäeots on ilmelt sumbkülaline, 
ka talukrundid on sellele vastavalt tagantpoolt laienevad, Alaots meenutab 
hajusat ridaküla (haguküla) ja Taga-Kõnd koosneb sisuliselt hajataludest. Ta-
lupiirid on looduses märgatavad vaid viljeluste piiride järgi. Kõnnus leidub 
mitmeid talu juurde kuulumise alusel moodustatud sekundaarnimesid: Tsüp-
sä mõts, Truudsi mõts, Maldsimägi, Peedo mägi. Omavahel võrreldud küla-
dest meenutab Kõnnu viljelusnimistu kõige puhtamal kujul Marja Kallasmaa 
(2000) kirjeldatud talunimekeskset süsteemi. Küla ääremaad on jagatud la-
hustükkidest metsa- ja heinamaadeks ja nende nimedes võib kohata tõeliselt 
vanapärast ainest: Laan heinamaa nimena, Sikapai (niit), Haabrahara (soo).

Eriti korrapärane maastik on võimaldanud jätta küla talud kruntimisel 
ümber paigutamata ja ka talukrundid valdavalt ühte tükki. Sarus, kus krun-
timiseelselt on olnud üks peamine suur väli talude rea kõrval ja üks suur 
jõeluht teisel pool, on maa mõõdetud jõe ja talude reaga risti olevatesse, 
ühelaiustesse siiludesse. Teine külaväli küla otsas on ilmselt kandnud nime 
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*Alanurm ja seegi on mõõdetud samas suunas. Hiljem on neile, esialgu ehk 
talude lahustükkidele tekkinud uued talud Ala-Posu (rahvakeeles Alanurmõ)
ja Ala-Peede. Niimoodi ühes suunas kruntimine on olnud ilmselt kooskõlas 
küla traditsioonilise maakasutusega ja traditsioon on veelgi tugevnenud. Sa-
rus pole ka 19. saj lõpus ja 20. saj ühtegi talumaad jagatud põiki ega ehitatud 
ühtegi talumaja külast välja. Popsiküla Sakurgi on paigutatud laia külaväl-
ja teise äärde, põllu ja metsa piirile. Sellises maakasutuse traditsioonilises 
seisus on loomulik, et talude järgi nimetatakse piiritanumaid ja jõeluha va-
helduvaid maastikuelemente (kolgad, soodid, kaavõndud), kuid külavälja 
mikro toponüümid on peamiselt apellatiivset päritolu: Kurõoja, Palanusuuç,
Pallusõkraav (kraav, mille kallast mööda mindi palvusele). 

5. Talunimede traditsioon

Talunimede puhul on kaks võimalust: 1) traditsioonilises süsteemis on ka-
sutatud kindlaid talunimesid ja elanikud – sh ka uued elanikud – on saanud 
külakeelse lisanime talu järgi; 2) talunimede muutumatuna püsimist pole 
oluliseks peetud ja talukohti nimetatakse nende elanike lisanimede järgi. 
Lisanimeks võib olla ametlik perekonnanimi, selle mugandus, suguvõsa tra-
ditsiooniline lisanimi või inimese individuaalne hüüdnimi.

Etümoloogiliselt on valdav osa talunimedest olnud esmalt peremeeste 
lisanimed, seejärel taluperet tähistavad nimed ja lõpuks talu elanikest sõltu-
matud kohanimed. Soome Valkeala valla talunimistut etümoloogiliselt uu-
rinud Saulo Kepsu on välja arvestanud, et 166 juhul 187 vakutalust on nime 
materjaliks isikunimi (Kepsu 1987: 49). Sotsio onomastiliselt võttes on kin-
nistunud talunimistu näol tegemist eriarenguga, mille lõplikku võidulepää-
su Eestis võimaldas koormiste reguleerimine talu väärtusele vastavaks ja 
talurahva vabastamine pärisorjusest 19. sajandi alguses. Vabastamine ilma 
maata tingis selle, et endistest pärustaludest, kus taluperet ja maad vaadel-
di kui kokkukuuluvat tervikvara, said renditavad kinnisvaraüksused, millel 
pidi olema muutumatu nimi.

Just Lõuna-Eesti pakub rohkesti näiteid selle kohta, et kindlaks kohani-
meks tõlgendatavaid talunimesid esineb piirkonniti palju varem, juba 16.–
17. saj (Troska 1995: 13–14). Ometi esindab Põhja-Liivimaa idaserv täiesti 
teistsugust traditsiooni, kus talusid nimetatakse eelkõige talu elanike järgi 
ja vähimad kindlad asustusnimed on külanimed. Analoogiline on olukord 
olnud Setumaal (Simm 1967), tõenäoliselt ka Latgales ja Loode-Venemaal, 
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kus külanimede domineerimine talunimede üle on üldtuntud. Kaugemal 
põhja pool on hästi tuntud Ida-Soome vanad päritavad lisanimed (sisuliselt 
perekonnanimed, jälgitavad keskajast alates) ja noored ning peremeeste ni-
medest sõltuvad talunimed (Lehikoinen 1989: 489–494). Isikunimedel põhi-
nev talunimetraditsioon Võrumaa idaservas on olnud varjatud, sest kirjalik 
talunimede kasutamine kinnistus 19. saj keskel kõikjal Liivimaal. Võimalik, 
et isikunimede primaarsus on jäänud püsima ka mõnedes paikkondades Vi-
rumaal, vihjeid sellele võib leida Gea Troskalt (1995: 67).

Traditsioonilise kogukonna lagunemine alates 20. sajandi keskpaigast 
raskendab samuti arusaamist sellest, kus “vanasti” kindlaid talunimesid on 
kasutatud ja kus mitte. Kõige tõestatum näide isikunimede domineerimi-
sest on Räpinä kihelkond, kus vana mudel elaniku lisanime määravast osast 
kohtade nimetamisel säilis väga hästi. Säilimist soodustavaks asjaoluks oli 
see, et traditsioonilised lisanimed võeti korrapäraselt perekonnanimedesse 
üle (Faster, Saar 2002: 182–192). Ka Võnnu kihelkonna puhul tuleb välja, 
et kui hajatalude nimed enamasti ongi püsivad, siis Amaste (Hammaste) 
külas paiknevate talude rahvakeelsed nimed on viimseni vahetunud, võrrel-
des kruntimisaegse ametliku seisuga, mida isegi tuntakse, kuid ei kasuta-
ta (Joalaid 2000). Kasutuses olevate talunimede ebapüsivus ja põhinemine 
veel mäletatavatel elanike nimedel on laialt levinud ka Vahtsõliinas ja Põlva 
kihelkonna idaosas. 

Võrumaa läänepoolses osas on 20. saj keskpaigas kasutatud juurdunud 
talunimesid, mis ka rahvakeelses pruugis on vahetunud harva, võrreldavas 
tempos külanimede jt mesotoponüümide vahetumisega. Vakutalude jagu-
nemisel on tekkinud uusi püsivaid talunimesid ja ka olukordi, kus talunimi 
tähistab korraga nii vana talu kui ka tervet talude rühma. Rühma kuuluvate 
uuemate talude nimetamine on varieeruv ja kindlakskujunenud nimetra-
ditsioonist nende puhul rääkida ei saa. Talu elanikest on traditsiooniliselt 
räägitud talunime lisanimena kasutades, nt Alapõdra Harri, Kahru Ruudi, 
Tammi Huugu, Kurõmäe Leonilla.

Kindlad talunimed, mida on kasutatud ka elanike lisanimedena, sõltuma-
ta nende perekonnanimest või päritolust, on olnud iseloomulikud mõlemale 
vaadeldud hajatalupiirkonnale, Liinamäele ja Kaikale. Ammu jagunenud 
talu puhul on perekonnanimi saanud endale eristava funktsiooni, muutunud 
nime hargtäiendiks ehk süntaktilis-semantiliselt põhiosa taga paiknevaks 
täiendosaks: Makõ-Lüüsi ja Makõ-Hallõri talud Liinamäel, Kaika-Kaska ja 
Kaika-Koemõtsa, Püssä-Kohki ja Püssä-Laasi talud Kaikal. Sellisel kujul 
talunimesid ei saa muidugi kasutada inimeste lisanimena, võimalik on öelda 
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kas Makõ Kusta või Lüüsi Kusta. Talunimekeskse süsteemiga sobib paremi-
ni kokku uute nimede tekkimine talude jagunemisel. Nt kolmest Haavistu 
talust Kaika kandis on üks saanud rahvapärase nime Selli ja kaht ülejäänut 
eristatakse omavahel Mäe- ning Ala-atribuutidega.

Ka külades Lääne-Võrumaal on vanad talunimed tavaliselt hästi säilinud 
ja elanike lisanimedena pruugitavad. Näiteks võib tuua Saru küla Harglõst 
või Kõllõstõ küla Kanepist. Kõlbi külas Urvastõs esineb taludel rohkem rööp-
nimesid, sealhulgas ka isikunimesid sisaldavaid. See võib olla tingitud asja-
olust, et algupäraselt ühte nime kandnud talud on mitmes järgus jagunenud. 
Mamastõ külas on 17. sajandi talunimed rohke jagunemise tõttu muutunud 
külaosade nimedeks: Haukakolk, Kunnakolk, Kurvitsa. Üksiktalude osas 
valitseb siin segasüsteem lisanimepõhistest ja perekonnanimel põhinevatest 
nimedest.

Saru küla, mille lisanimede arengujärke 17.–18. saj on analüüsinud ka 
Troska (1995: 89–91), paistab tänapäeval silma eriti hästi säilinud talunime-
dega. Saru talunimistu oli oma tänapäevakujul valmis vähemalt 18. saj lõ-
puks, nagu see paistab 1797. a Harglõ koguduse liikmete nimekirjast (EAA 
1295:1:214). Hiljem on lisandunud või muutunud vaid mõni üksik talunimi, 
nt Linnardi > Kurõmäe. Vanade talunimede kasutamine lisanimedena on 
viimasel ajal küll langenud, ulatudes praeguste elanike mainimise puhul 
18–37 protsendini, samal ajal kui 19. saj lõpul sündinud peremehi-perenaisi 
mäletatakse talunime järgi 73% juhtudest. Kuid küsimustele Kus juhtus?
Kus see või teine elab? vastates kasutavad tänased keskealised külaelanikud 
veel enamasti traditsioonilist talunime.

Saru talunimistu säilimisele on tõenäoliselt kaasa aidanud ka küla kor-
rapärane lineaarne kuju. Selle tõttu on inimestel tänapäevalgi otstarbekas 
jagada mitme kilomeetri pikkune ja esmapilgul ühetaoline küla lõikudeks, 
kus iga vanatalu kaheks, kolmeks või neljaks majapidamiseks jagunenud 
hoonete, puude ja sissesõiduteede kooslus on eriline. Vanade talunimede 
koguarv pole suur (19) ja nimede meeldejätmine ridakülas on hõlbustatud 
kindlas järjekorras loendamise abil. Need vanatalude nimesid kandvad ta-
lurühmad ongi Saru-kesksed kohanimed. Ka kohti maanteel nimetatakse 
nende järgi: Kurõmäe kottal ‘Kurõmäe talu lähedal, juures (kohal)’, Lee-
gust-kottal ‘Leegustõ talu lähedal, juures (kohal)’. Iga üksiku majapida-
mise nimetamine võib tugevasti varieeruda, sõltuvalt sellest, kelle perega 
selle vanatalu järglastest rohkem läbi on käidud, keda paremini tuntakse 
ja omaks tunnistatakse. Tüüpiline on, et vanu talunimesid kasutatakse li-
sanimena emotsionaalse läheduse korral, sisserännanud peresid või muidu 
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vastumeelseid tüüpe nimetatakse kas perekonnanime või hüüdnimega. See 
näitab, et vanadel talunimedel on sarulaste jaoks tekkinud omaette emotsio-
naalne väärtus.

Hoopis teistlaadne areng on toimunud samuti Lääne-Võrumaal asuvas 
Varstu külas (Rõu), kus kruntimisaegseid talunimesid peaaegu üldse ei ka-
sutata. Kuigi Varstu ümbruse hajatalude nimed on tüüpilised Lääne-Võru-
maa elanikest sõltumatud kohanimed, oli Varstu külas juba vähemalt 1940. 
aastaks kujunenud isikunimepõhine talude nimetamine. Seejuures sai ka 
perekonnanimest tehtud noorele talunimele liita tüüpilise talunime harg-
täiendi. Eristati näiteks Pedäjä, Mäe-Pedäjä ja Pedäjä-Alïu talusid, kõik 
need nimed põhinevad samal perekonnanimel.

Varstus ei ole ajalooliste vanatalude kooslused kuigi hästi märgatavad, 
sest maad omavate talude vahele on ehitatud hulgaliselt alevimaju. Taluõued 
ja põllumaad paiknevad tüüpiliselt eraldi kruntidel, nii et aleviteel liikuja ei 
satu korraga kohakuti talu hoonete ja põllumaakrundiga. Alevikeskkond on 
soodustanud alevi nimemalli ka vanade talude tänapäevasel nimetamisel.

Lähemalt vaadeldud Ida-Võrumaa külades, Haañkasõs ja Kõnnus on ta-
lude nimetamine isikunimekeskne ja omavahel pisut erinev. Haañkasõs tun-
dus esialgse nimekogumistöö ajal, et kõigil taludel on olemas rahvapärased 
nimed, mida kahjuks pole vanale katastrikaardile kantud. Katastrikaart si-
saldas kruntimisaegsete peremeeste ees- ja perekonnanimesid. Süvendatud 
kogumise ajal ilmnes, et arvatavad vanad talunimed olid keelejuhtide poolt 
mäletatud kõige vanemate peremeeste lisanimed. Mõnel juhul tuli selgelt 
välja, et tegemist oli antroponüümiga, nt Muna (lisanimi), mis kuulub kok-
ku perekonnanimega Raud; Kristjani kui peremehe isanimi ja Jaska kui 
talu ostnud peremehe enda nimi. Tuli ka välja, et esialgse kogumise käigus 
jäädvustatud vanemad talunimed on tänapäevases kasutuses vahetunud ja 
kasutatakse põhiliselt uuemate peremeeste nimede või hüüdnimede põhjal 
moodustatud talunimesid (Faster, Saar 2002: 199–203). Kohanimedena kõi-
ge püsivamateks osutusid krunditalude nimed: Variku, Raotu, Kõivsaarõ,
mis olid saadud kas apellatiivi või vana viljelusnime alusel.

Kõnnu külas esineb tüüpiline Räpinä-pärane nihestatus rahvapärase 
nimistu ja katastrikaardi vahel. Küla tuumikust kõige lõunapoolsem talu, 
mida tuntakse perekonnanimest pärineva Truudsi nime all, kannab ametli-
kult kruntimisaegset nime Soe. Sealt pärit Soed, perekonnanimega Soesson,
on talude päriseksmüümisest saadik elanud naabruses Kurõkülas. Kurõküla 
Soe talu ametlik nimi on Kassi-Jakobi, kuid Kassi lisanime siin külas ei tun-
ta. Kõnnu rahvas seevastu teab hästi värssi “Kassi Jakob Jaagomann, Kõnnu 
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küla misjonär”. Kõnnu küla Kassi talu kruntimisaegne nimi on Miku.
Peaaegu kõiki Kõnnu rahvapäraseid talunimesid osatakse külas seletada 

kui konkreetsete peremeeste perekonnanimesid, nimemugandusi või sugu-
võsa lisanimesid, mille seos ametliku perekonnanimega jääb suulise päri-
muse põhjal hämaraks: Krigul – Kütt, Peedosk – Pari. Ainult Moskva talu 
puhul (katastrikaardi nimi Solna) ei mäletata ühtegi elanikku, kelle lisanimi 
oleks olnud Moskva. Kuid naabervallas Miiksis on ka selline lisanimi kasu-
tusel: Sakson – Moskva.

Et funktsionaalselt on tegu ikkagi kohanimedega, seda näitab kahe Pari-
lisanimelise peremehe talude erinev nimetamine. Vanasti Pari Hindrikule 
(pn Peedosk) kuulunud talu nimetatakse Pari, Pari Villule (Peedosk) kuu-
luva talu puhul öeldakse aga kas Pari Villu poolõ või looduspõhise nimega 
Korgõmäele.

6. Kokkuvõte

Kohalike nimesüsteemide iseloomustamine muutuvate keeleväliste suuruste 
abil on üks paljudest võimalustest. Tõdemused, milleni niimoodi võib jõuda, 
pole eriti originaalsed: näiteks see, et talu õueala nimistu sõltub eelkõige 
paikkonnas kõneldavast keelest, viljelusnimistu aga maastikust ja maaka-
sutusest. Kuid selline käsitlus võimaldab paremini tajuda, milles seisnevad 
omavahel võrreldavate nimesüsteemide erinevused. Püüan alljärgnevalt eri-
nevusi välja tuua.

Kaika kant – iseloomulik on ülimalt vahelduv maastik ja suur nimetihedus, 
hajatalud (enamasti küll samanimeliste hajatalude paarid), talukrundid ühes 
tükis, inimesi on kutsutud talude järgi (vt joonis 2). Inimesed teavad oma 
talu kohanimesid ja hoiavad hoolikalt eraldi talusisese ning kogukondliku 
kohanimesfääri. Läbipaistvad loodusnimed on ülekaalus, valitsevad selged 
nimeandmismallid talusiseste kohtade nimetamisel (Saar 2004: 12–16). Lei-
dub ka mikrotoponüüme, mis viitavad teistsugusele maakasutusele minevi-
kus. Kogukonna nimesüsteemi tähtis osa on kohanimistu praeguses riigi-
metsas, kus leidub ka heinamaadena kasutatud lahustükke. Mets on olnud 
nimesid täis, osa sellest nimistust säilib metsa- ja jahimeeste pruugis.
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Liinamäe – iseloomulik on vahelduv maastik ja hajatalud (taas samanime-
liste talude paarid). Talukrundid on ühes tükis, inimesi on kutsutud talude 
järgi. Talupiir ei piira nii väga kohanimede tundmist, nagu Karula Kaika 
puhul. Osa nimega maastikuobjekte jaguneb niikuinii mitme talu vahel. 
Heinamaa lahustükke on leidunud vaid ühes kohas – Kaëasuus ‘karjasoo’. 
Kogukonna ühist nimevara ei leidu niipalju metsades, kui taludevaheliste 
liikumisteede ääres ja mõisas, mida vanade talude vöönd peaaegu ringiku-
juliselt ümbritseb.

Saru – korrapärane maastik, suur korrapärane ridaküla (vt joonis 3). Talu-
krundid on ühes tükis, inimesi kutsutakse veel praegugi talunimedega. 
Vanad talunimed kuuluvad 2–4 majapidamist sisaldavatele rühmadele ja aita-
vad asustust struktureerida. Loodusnimede kõige suurem kontsentratsioon 
on külast kaugemal, Mustajõe luhas ja riigimetsas, kus samuti leidus talude 
heinamaatükke. Luha (Konnu) kohanimistu kasutab artibuutidena peamiselt 
talunimesid. Metsakohanimistu on vähemalt sama rikkalik ja maa-alaliselt 
kaugele ulatuv nagu Kaikagi puhul. Küla põldudetsoonis on loodus- ja vilje-
lusnimesid vähe, see seletub maastiku korrapärasusega.

Mamastõ – korrapärane maastik, suur küla, mis koosneb väikestest sumb-
külalaadsetest talurühmadest. Neil rühmadel on vanad nimed, muidu on 
talunimede ja isikunimede suhe vahelduv. Talud on krunditud mitme la-
hustükina, kaugemad neist on jagunemise teel muutunud omaette taludeks. 
Suurem osa loodusnimedest on tuntud kas terves külas või talurühmas, ni-
meobjektid ulatuvad mitme talu piiridesse. Läbipaistmatuid loodusnimesid 
on suhteliselt kõige rohkem. Läbipaistev ja arvatavasti noorem kohanimistu 
on koondunud küla hiljem asustatud tagamaadele. 

Ainiala (1997: 225–229) käsitluses kohanimede kadumisest esindab 
Häme küla Kurhila teatavat standardit, mille suhtes Savo küla Närhilä on 
teistsuguses olukorras – tähendus sisult läbipaistvad nimed, põllud talu üm-
ber, vanast viljelusnimistust on kadunud suurem osa. Mamastõ võiks olla 
näide vastupidisest, ehk Kurhilale sarnanevast kohanime süsteemist, kus 
asustus on väga vana ja inimesed on harjunud kasutama läbipaistmatuid, 
sageli vaid koha etikettidena toimivaid viljelusnimesid (Ainiala 1997: 231).

Haañkasõ – küllalt vahelduvas maastikus paiknevad kaks sumbküla, talu-
krundid on pikad ja tagantpoolt laienevad, osa talude põllumaad on lahus-
tükkides. Suurem osa loodusnimedest on tuntud terves külas, nimeobjektid 
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ulatuvad mitme talu piiridesse. Talunimede ja isikunimede suhe on selline, 
et kui talu teadaolev vana nimi ei sobi praeguse elaniku lisanimeks, siis 
muutub ka talunimi praeguse elaniku kutsumise järgi. Hüüdnimede osakaal 
kohanimealustena on eriti suur. Tähendussisult läbipaistvaid loodus nimesid 
on rohkem kui Mamastõs, ilmselt seletub see asustuse suhtelise noorusega.

Kõnnu – küllalt korrapärane maastik, hajusa ilmega küla, milles tuntakse 
kolme külaosa, talukrundid paiknevad põhiliselt ühes tükis. Talusid ja pop-
sikohti kutsutakse peaaegu eranditult elanike lisanimedega. Erinevalt Haañ-
kasõst teatakse hästi, et nii talude uuemad kui ka vanemad nimed on saadud 
elanike nimedest. Loodusnimesid on suhteliselt vähe ja neid teab kogu küla. 
Peamiselt on tegemist noorte talunimede põhjal moodustatud loodusnime-
dega. Talude metsa- ja heinamaatükid asuvad küla piiril ning nende nimeva-
ra on eripärasem, tõenäoliselt ka vanem.

Täiendavalt tuleks märkida, et kõigis vaadeldud kohtades, kus esineb kind-
late talunimede traditsioon, kuuluvad need nimed kas talupaaridele või -rüh-
madele. Võrumaa talunimistu suhteline vanapärasus on kooskõlas faktiga, 
et talude jagunemisel pole uusi nimesid eriti aktiivselt moodustatud. Koha 
täpsemaks määratlemiseks on kasutatud hargtäiendeid (põhiliselt Mäe- ja 
Ala-), kuid elanike lisanimedeks on piisanud hargtäiendita primaarse test 
talunimedest. Asustuse arenedes on vanad talunimed võinud muutuda ta-
lurühmade või koguni väikeste külade nimedeks. Samasugust tendentsi just 
Võrumaal on täheldanud ka diakroonilisele uurimisele toetuv Gea Troska 
(2003: 205). 
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Joonis 2. Kaika kant Eesti põhikaardil. Näide kõige liigendatumast maasti-
kust. Talude piirikraavid kulgevad kuplitevahelisi madalikke mööda.
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Joonis 3. Saru küla Eesti põhikaardil. Näide korrapärasest maastikust. Sirge 
taluderida, üks põlluala, üks kond – kõik suunad on selged. Sakurgi pop-
siküla majad paiknevad talukruntide tagumistes otstes.
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Evar Saar: Võromaa mitmõsugumaidsist nimesüsteemest

Proovi tan artiklin vällä tuvvaq mõnt mõõdõtavat näütäjät, miä kotussõni-
mesüsteemi kujonõmist mõotasõq. Tegemist om keelest sõltumalda näü-
täjidega. Näide mõo näge är egäüts, kiä pikembält kotussõnimmi korjama 
trehväs, a ma pruugi uma jutu kimmütämises ka asustusaoluu ja sotsioon-
omastika (uur kotussõnimmi ossa ütiskunnan) tiidmisi. Võta ette Räpinä 
Kõnnu ja Põlva Mamastõ külä, Vahtsõliina Haa kasõ küläq, Harglõ Saru 
külä, Urvastõ Liinamäe valla ja Karula Kaika nuka nimesüsteemiq.

Eestin om katõst eri muudu nimesüsteemist kirotanuq Marja Kallasmaa. 
Ei vaidlõ tälle vasta, a paku vallä, et puhtit näütit om ilman iks veidüq ja 
maatarvitusõ ümbremuutminõ mõotas nimesüsteemi õnnõ kuigivõrd. Tuu-
peräst tulõ võrrõldavit näütäjit manoq tõmmadaq.

Ku aúalõ kõrra perrä manu minnäq, tulõ kõgõpäält selges tetäq talorahva 
nimetsõõriq. Arvada kõgõ vähämb tsõõr om iks uma muro vai ussaid, tõõnõ 
tähtsä tsõõr om nurm ja mõts, kon egäpääväst tüüd tetäs, ja kõgõ laemb tsõõr 
om kogokond, kon inemine ringi liigus ja hinnäst kodotsõlõ tund.

Kotussõnimmi ümbrüse mõõdõtavist suuruisist edimäne om maastiku 
tsäbrülisüs vai kõrraperä. Kõgõ tsäbrülidsemb, midä ette või kujotaq, omgi 
Kaika ümbrüse kunñmaa maastik. Kõgõ kõrraperädsemb om maastik Sa-
run. Tõõsõq jääseq kohegi vahepääle.

Tõõnõ tähtsä näütäjä om maatarvitus. Skaala üten otsan ommaq tävve-
likult üten tükün taloq, miä uman majandamisõn tõisiga kokko puttuma ei 
piäq, tõõsõn otsan olõssi vanaaolidsõ külä taloq, kon maa om mõõdõt lan-
guisi ja kõgõ tulõ töid külärahvaga ütenkuun tetäq. Säändsit külli inämb 
olõ-iq, a külli, kon talo sais kuun mitmast lahuntüküst, lövvüs külh.

Kolmas tähtsä näütäjä olõ-i ainõlinõ, a kultuurilinõ, ja pututas talonimmi 
traditsiooni. Õdagupoolidsõn ilman ommaq vällä kujonuq kimmäq taloni-
meq ja tava kutsu elänikke talonimme lisänimes pruukõn. Hummogu puul, 
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nigu näütüses Vinnemaal, Setomaal, Latgalõn, Hummogu-Soomõn ja ka 
Hummogu-Võromaal ommaq kõgõ vähämbäq kimmäq kotussõnimeq külä-
nimeq ja talokotussit kutsutas nii, nigu oldas harinu kutsma näide elänikke.

Tulõmusõ kokko võetult ommaq säändseq:
Kaika nukk – tsäbrunõ maastik, hajataluq, nurmõmaa üten tükün, ine-

mist kutsutas talu perrä. Inemine tiid uma talu kotussit ja näide nimmi, läbi-
paistjidõ luudusnimmi ülekaal.

Liinamäe – vaheldaja maastik, hajataluq, maa üten tükün, inemist kut-
sutas talu perrä. Talupiir ei piira kotussõnimmi tiidmist.

Saru – kõrraperäne maastik, suur külä, nurmõmaa üten tükün, inemiisi 
kutsutas talu perrä. Põhiosa luudusnimmi hulgast lövvüs külä maast vällän-
puul, riigimõtsan.

Mamastõ – kõrraperäne maastik, suur külä, maaq mitman tükün, talu-
nimmi ja inemisenimmi suheq vaihtõlõs. Suurõmb osa luudusnimmist käü 
üle talupiire, läbipaistmalda luudusnimmi suhtõlidsõlt kygõ rohkõmb.

Haa kasõ – küländ vaheldaja maastik, kats küllä, maa mitman tükün, 
päämidselt kutsutas tallu inemise perrä. Suurõmb osa luudusnimmist käü 
üle talu piire ja näid teedäs terven külän. Läbipaistjidõ luudusnimmi üle-
kaal.

Kõnnu – küländ kõrraperäne maastik, külä, nurmõmaa üten tükün, tallu 
kutsutas inemise perrä. Luudusnimmi teedäs uma külä piiren, nä ommaq 
kas vanaq ja läbipaistmaldaq vai inemisenimmist saaduq. 

106



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


