3. tunni material: poes, kohvikus, restoranis, ametiasutuses ja mujal; grammatikas pööraksime
tähelepanu konditionaalile (ehtotapa)
Ükskõik kuhu sa ka ei läheks, on hea kui ollakse viisakas. Ka siis kui närv on must, tasuks meeles
pidada, et viisakas inimene saab alati paremini elus läbi.
Räägiks kõigepealt nendest asjadest, mis on lihtsad, kuid siiski vajaksid õppimist:
Esiteks: kuude nimed. Kui oled õppinud teisi keeli, on see sinule lihtne. Kuude nimed on eesti
keeles mõningate teiste keelte terminitega sarnased: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni,
juuli, august, september, oktoober, november, detsember.
Küsimusele millal vastatakse jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais...
Teiseks: nädalapäevad: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev.
Kolmandaks: numbrid (arvud), järgarvud:
numer

nominatiivi

mitmes? mones?

genetiivi

1

üks

esimene

ühe

2

kaks

teine

kahe

3

kolm

kolmas

kolme

4

neli

naljas

nelja

5

viis

viies

viie

6

kuus

kuues

kuue

7

seitse

seitsmes

seitsme

8

kaheksa

kaheksas

kaheksa

9

üheksa

üheksas

üheksa

10

kümme

kümnes

kümne

11

üksteist

üheteistkümnes (gen+mitmes) üheteistkümne (gen+gen)

12

kaksteist

kaheteistümnes

kaheteistkümne

13

kolmteist

14

neliteist

15

viisteist

16

kuusteist

17

seitseteist

18

kaheksateist

19

üheksateist

20

kakskümmend

kahekümnes

kahekümne

21

kakskümmend üks

kahekümne esimene

kahekümne ühe

22

kakskümmend kaks kahekümne teine

kahekümne kahe

23

kakskümmend kolm kahekümne kolmas

kahekümne kolme

30

kolmkümmend

kolmekümnes

kolmekümne

40

nelikümmend

neljakümnes

neljakümne

50

viiskümmend

viiekümnes

viiekümne

60

kuuskümmend

kuuekümnes

kuuekümne

70

seitsekümmend

seitsmekümnes

seitsmekümne

80

kaheksakümmend

kaheksakümnes

kaheksakümne

90

üheksakümmend

üheksakümnes

üheksakümne

100

sada

sajas

saja

101

sada üks

saja esimene

sada üks

1000

tuhat

tuhandes

tuhande

1987

tuhat üheksasada
kaheksakümmend
seitse

tuhande üheksasaja
kaheksakümne seitsmes

tuhande üheksasaja
kaheksakümne seitsme

2001

kakstuhat üks

kahetuhande esimene

kahetuhande ühe

10000

kümmetuhat

kümnetuhandes

kümnetuhande

100000

sadatuhat

sajatuhandes

sajatuhande

1000000

miljon

(miljonis)

miljoni

0

null

Öeldakse, et null pole number, kuid ometi on ta olemas!

Neljandaks: värvid
kollane

keltainen

kuldkollane

kultainen

punane

punainen

purpurpunane

purppura

sinine

sininen

taevasinine

taivaansininen

roheline

vihreä

samblaroheline

sammaleenvihreä

pruun

ruskea

pruunikas

rusehtava

must

musta

Musta-valge triibuline

Musta-valko raitainen

beez

beige

Lilla, violett

Liila, violetti

valge

valkoinen

lumivalge

lumenvalkoinen

hall

harmaa

hallivõitu

harmaahtava

Hele, tume

Vaalea, tumma

Eestis kasutatakse naljandites tshukse idiootsuse sümbolina (Soomes hölmöläiset). Anektoot

pajatab, et tshuks ostis värviteleviisori. Milline see siis oli? Täitsa tavaline, must-valge televiisor,
aga tshuks kelgib: ”Must on värv? On. Kas valge on värv? On. Aga hall? On. Noh, mis ma siis
räägin et värviteleviisor!”

Läheksin shoppama, kui viitsiks ja oleks raha. Eestis on käibel Eesti kroonid ja sendid.
Tänavakaubitsejad pakuvad kaupa sageli eurode eest. Tasuks siiski ettevaatlik olla kust osta ja kus
rahakott välja võtta. Turul ja tänavakaubitsejate juures tuleks eelnevalt kauba suhtes kokku leppida
– kas teid huvitaks osta seda toodet või te ainult vaataksite kaupa.
Kauplusesse minnes tasuks ära õppida teatud fraasid, millega saaks hakkama.
KLIENDIKAART (kantaasiakaskortti)
PANGAKAART (pankkikortti)
SULARAHA (käteinen)
PAPERRAHA (setelit)
MÜNDID (kolikot)
KVIITUNG, TSEKK, ARVE (kuitti, lasku)

Kaupluses, dialoog müüja ja ostja vahel:
M: Tere päevast, kas ma saaksin teid kuidagi aidata.
O: Tere! Ei, tänan. Ma vaataksin lihtsalt ringi.
…
O: Müüja, kas te näitaksite minule, palun, seda kollast kleiti.
M: Mis suurus?
O: Mis suurus mulle sobiks?
M: Teie paistate olevat suurus M, ehk number 32 (mõningate maade märgistuse järgi numer 44).
O: Jah! Kas te ulataksite mulle selle. Ma ise ei saa kätte.
M: Olge lahked! See kleit sobib teile suurepäraselt!
O: Aitäh, ma võtaksin selle.
M: Kas te midagi veel sooviksite?
O: Terve minu garderoob vajaks ümbervahetamist, aga mul pole pragu võimalik nii palju osta.

M: Oi kui kahju! Aga meil on võimalik maksta järelmaksuga. Teeme arve ja kui palgapäeval raha
saate, siis maksate – kas sobib?
O: Mul on pangakaart, kas sellega saab maksta?
M: Saab küll. Palun, lähme kassasse maksma!

Toidupoe kassas ei pea nii palju müüjaga vestlema kui tavalises väikeses poekeses, kus müüja
tegeleb teiega isiklikult. Seal piisab kui laote ostud kassalindile. Püsikliendikaart esitatakse kas
enne või pärast ostude kassast läbi viimist. Üldiselt kassa juures on kirjas ”Palume esitada
kliendikaart enne ostude registreerimist”. Pärast ei tasu õiendama minna. Tihtipeale kassiir küsib
teie käest enne rahastamist ”Kas teil kliendikaarti on?” Kui on, siis ulatage see temale, kui ei, siis
öelge, et teil seda pole. Aga kui te soovite sellise saada, siis küsige kassapidajalt kust sellist kaarti
oleks võimalik saada ja kui palju see maksab.
Minul on Eestis mitmed kliendikaardid kasutusel. Seletaksin teile hea meelega, miks mingi kaart
minu arvates on hea ja kasulik.
Partnerkaart – kehtib Kaubamajas ja Selveris. Sellega väheneb ostusumma automaatselt viie
protsendi võrra. Kolm päeva enne ja kolm päeva pärast enda sünnipäeva (mis on mul muide 23.
juunil, ehk Jaanilaupäeval) saan ma miinus 10 protsenti ostudest. Tavaliselt Jaanipäeva paiku ma
teengi Kaubamajas oma suuremad sisseostud – palju muusikat ja DVD -plaate ning DMC -lõngu ja
käsitöökangast. Partnerkaardi saamiseks pidin esitama taotluse Kaubamaja teisel korrusel asuvasse
klienditeenindusse. Kaart maksis 100 krooni, mis tuli maksta kohapeal. See kehtib kaks aastat. Kui
kahe aasta jooksul teed Kaubamajas sisseoste 2000 krooni ulatuses, on järgmine kaart tasuta. Ja ega
2000 krooni kahe aast jooksul sirgeks lüüa pole mingi kunst!
Säästukaart - kehtib Prismas, Sokokses, Konsumis, Säästumarketis ja mujal. Ka selle kaardiga saab
ostudest raha tagasi viis protsenti, kuid seda mitte kohe. Selleks, et Säästukaarti saada, peab teil
olema Eestis mingis pangas arve, mille kontole see viie protsendi summa kantakse kaks korda
aastas. Mina pidin kahjuks Eesti panga pangakaardist loobuma, sest pangakaardi teenustasu on 15

krooni kuus. Kui ma sain 40 krooni boonust poole aasta jooksul, siis arve läks ruttu miinuse
poolele. Arvutagem: kuus korda 15 on kokku 90, aga boonust sain vaid alla poole sellest summast.
Loobusin pangakaardist ja nüüd koguneb raha arvele, ilma et ma selle eest mingit teenustasu
peaksin maksma. Intervetipangas saan ma siiski tasuta vaadata mis olukord minu kontol valitseb.
Stockmannis kehtib soomlastele soomlaste oma kliendikaart. Sellega saab kõik soodustused.
Mõningad kaubad on kliendikaardiga odavamad kui tavaostjale.
Poes tuleks tähele panna seda, et kui rohkem osta, siis se ei ole mitte ilmtingimata odavam kui
üksikult ostes. Minu vennanaine rääkis kahetsedes, kui kurb oli vaadata, kuidas turist ostis tema
käest Stockmanni Alkost kuuese paki alkoholi ja pärast kassat papist karbi katki rebis ja pudelid
seljakotti pani. Kuuene papist pakk oli kallim kui kuus pudelit eraldi ostes. Ka mina ei saa sellest
süsteemist aru, kuid tasuks tähelepanelik olla, sest selline on üldine olukord Eestis!
Ostudele minnes tasuks soovida ”Kivi kotti”! Nii nagu kalameestelegi soovitakse.

