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 XX EMAKEELEOLÜMPIAAD 
 

Haridusministeerium ja Tartu Ülikooli eesti keele õppetool kuulutavad välja 
üldhariduskoolide õpilaste emakeeleolümpiaadi. Tänavuse olümpiaadi teemaks on 
nimed ja nende uurimine. Nimevara on üks meie emakeele iseloomulikke tunnusjooni, 
nimevalikutes kajastub nii maa ja rahva ajalugu kui ka tänapäev. Olümpiaadi 
eesmärgiks on äratada huvi meie nimevara vastu, koguda seda, uurida nimevaliku 
põhjusi minevikus ja tänapäeval, aga pöörata tähelepanu ka nimede õigekeelsusele. 
Nimede ja nende valiku põhjuste uurimine on seotud kodukohaainesega ja see 
loodetavasti ergutab tahet oma kodupaika paremini tundma õppida. Emakeelekonkurss 
suunab õpilasi iseseisvale uurimistööle, mõtlema oma keele seisundile ja selle 
arengutendentsidele,  selgitab välja võimekamad õpilased, paremad koolid ja 
juhendajad. 
 
Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas ja voorus.  
Noorema rühma moodustavad 9. – 10. klasside  õpilased, vanema 11. – 12. klasside 
omad.  
Olümpiaadi esimeses voorus kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva 
uurimistöö ühel alljärgnevatest teemadest, kokkuvõtteid tehakse kummaski 
vanuserühmas eraldi.  
Esimese vooru tööde parimad kutsutakse lõppvooru, mis toimub 13. märtsil 2002. 
aastal Tartu Ülikoolis ja 14. märtsil, emakeelepäeval, saavad võistlejad oma tulemused 
teada.  
 
TEEMAD 
 
1. Eesnimed ja nende valiku põhjendusi  
Meie suurest ja rikkalikust nimevarast valivad vanemad oma lapsele sellise nime, mis 
neile kõige enam meeldib ja mida nad sobivaks peavad. Kui 60ndatel aastatel olid 
populaarsed Tiinad, Sirjed, Kristiinad, Reinud ja Tõnud, siis tänapäeval panevad 
vanemad oma lastele üsna kummalisi võõrapäraseid nimesid. Tõenäoliselt on 
väärtushinnangud nihkunud ja omakeelne pole enam nii populaarne. Uurimustöö peaks 
välja selgitama, millised on  nimevalikute põhjused. Materjali selleks saab koguda 
küsitluslehtede abil. Lehtedele tuleks kanda küsitletava ees- kui perekonnanimi, 
sünniaasta ja –koht, rahvus ja nimevaliku põhjendus. Küsitletuid võiks rühmitada, 
näiteks 1950ndatel, 1960ndatel jne sündinud. Üldistuste tegemiseks peaks andmelehti 
olema vähemalt sada viiskümmend. Konkreetseid küsimustikke saab eesti keele 
õppetoolist. 
 
2. Minu kodukoha perekonnanimed 
Eestlaste perekonnanimed on ajapikku väga palju muutunud. Kunagistest mõisnike 
antud saksapärastest perekonnanimedest on eestistamiskampaaniate käigus saanud 
hoopis uued nimed. On suguvõsasid, kus üks pereharu kannab üht, teine teistsugust 
perekonnanime. Kodukoha perekonnanimede uurimuse teoreetilisemates aspektides 
saab lähtuda Aadu Musta “Eesti perekonnaloo allikatest”. Kasutada saab ka vastavat 
andmebaasi. Huvi võiks pakkuda ka nimede kogumine kohalikelt kalmistutelt. 
Hauaplaatidel jäädvustatu annab hea ülevaate kodupaiga perekonnanimedest. 
Sedelitele tuleks kirjutada ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta. Sedeleid peaks 
olema vähemalt 300. Kogutud materjali analüüs näitab, kui palju on ühesuguseid ja 
erinevaid perekonnanimesid, millised neist on eesti-, saksa- või venepärased, kas neid 
saab jaotada rühmadesse tähenduse alusel (loodusobjektide nimed, ametinimetused, 
kohanimed jne). 
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3. Hüüdnimed meie koolis 
Kaasõpilastele ja õpetajatele antud hüüdnimede kasutamine on meie koolielust 
lahutamatu. Millised need nimed on, kas nad on neutraalsed, halvustava või hellitleva  
tähendusega? Kuidas on hüüdnimi tekkinud, kas selle tekkeks on tõuke andnud isiku 
mingi iseloomujoon, välimus, harrastus vm asjaolu? Kui pikka aega on hüüdnimi 
eksisteerinud? Teame, et näiteks mõnede õpetajate hüüdnimed kanduvad põlvest 
põlve. Kogutud hüüdnimesid võiks süstematiseerida näiteks nende tekkepõhjuste 
alusel, aga  muudki kirjeldusviisid on teretulnud. 
 
4. Eesti ettevõtete nimed ja nimetused 
Viimaste aastate jooksul on Eestis tekkinud palju uusi ettevõtteid ja kõiki neid peab 
kuidagi nimetama, kusjuures nimi ei tohi korduda. Uurimisteemat võiks kitsendada, 
uurides näiteks Eesti turismiettevõtete, toitlustusasutuste, ehitus- vm ettevõtete nimesid. 
Andmebaasina võiks kasutada ajakirjandust ja ärikatalooge. Huvi pakub see, kuivõrd 
ettevõtte tegevusvaldkond peegeldub nimes, kuivõrd oma- või võõrkeelne ettevõtte nimi 
on, kuivõrd on järgitud eesti õigekeelsuspõhimõtteid. 
 
5. Isikunimelised tänavad meie linnades 
Teame, et paljudele meie linnade tänavatele on antud isikute nimed. Milliste 
isikunimede järgi on tänavaid nimetatud? Kas need isikud on olnud ka selle paigaga 
seotud või on tänava nimetamiseks olnud mingid muud põhjused, näiteks kunstnike 
nimede kasutamine tänavate nimetamisel Tartus Uus-Ihaste linnaosas. Eesti 
tänavanimede registri saab hõlpsasti kätte postiindeksite loeteludest või 
telefoniraamatutest, kuid huvitav oleks uurida ka nimepaneku põhjusi. Piirduda võib ühe 
linna tänavanimedega, väiksemate paikade puhul on mõttekas vaadata mitut linna. 
Analüüsis võiks silmas pidada, milliste erialade esindajad on tänavatele nimesid 
andnud, mis ajajärku nad esindavad jne. 
 
6. Maade ja pealinnade nimede kirjapilt ajakirjanduses 
Uurimistöö lähtematerjalina tuleks koguda meie ajalehtedes ja ajakirjades esinevate 
maade ja pealinnade nimede kirjakujusid ja võrrelda neid Peeter Pälli koostatud 
teatmikus “Maailma kohanimed” esitatuga. Maade ja pealinnade nimekujude kasutust 
ühtlustas juba 1983. a vabariikliku õigekeelsuskomisjoni otsus. Pea paarkümmend 
aastat on sellest möödunud ja huvitav oleks teada, kuivõrd on toonased soovitused 
juurdunud meie ajakirjanduskeeles. 
 
Valminud tööd tuleb esitada olümpiaadikomisjonile kiirköitjasse paigutatuna DIN- A4-
formaadis lehtedel. Sedelkartoteek tuleks lisada ainult juhtudel, kui materjal pole töös 
tervikuna esitatud. Töö tiitellehele tuleks märkida järgmised andmed: töö teema, XX 
emakeeleolümpiaadi I vooru töö, autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja tööd 
juhendanud õpetaja ees-ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. 
 
Valminud uurimustöö tuleb saata 1. veebruariks 2002 Tartu Ülikooli eesti keele 
õppetooli (Ülikooli 18, 50090 Tartu). Ümbrikule olgu lisatud märksõna 
“Emakeeleolümpiaad”.  
 
Konsultatsiooni saab TÜ eesti keele õppetoolist lektor Kersti Lepajõelt telefonil  
07 375 224. 
 
Head uurijavaimu ja tööindu soovides 
 
Mati Erelt 
TÜ eesti keele professor 
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