
 

 

 

29. emakeeleolümpiaadi uurimistöövooru juhend 

2013/2014. õppeaasta 
 

30.08.2013 
 
Üldised juhised 
 
 
9.–10.  ja  11.–12.  klassi  õpilased  võivad  emakeeleolümpiaadi  lõppvooru  pääsemiseks  osaleda  enda  valikul  kas  piir‐
konnavoorus, üle‐eestilise arvestusega uurimistöövoorus või kasutada mõlemat võimalust. 
 
Uurimistöövoorus osalemiseks esitada 27. jaanuariks 2014 (postitempli kuupäev) uurimistöö Tartu Ülikooli (TÜ) eesti 
ja üldkeeleteaduse  instituuti  (Jakobi 2, 51014 Tartu, ümbrikul märgusõna „Emakeeleolümpiaad”) paberil, A4‐formaa‐
dis. Kui töö tuuakse ise kohale, viia see IV korrusele ruumi 431 või 423. 

 
Allikad 

 
Sõnavara uurimise üldpõhimõtetega saab muu hulgas tutvuda järgmiste allikate vahendusel. 

• Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2000. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 587–703. 
http://www.eki.ee/books/ekk09. 

• Häkkinen, Kaisa 2007. Keeleteaduse alused. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 110–118, 134–143. 
• Karlsson, Fred 2002. Üldkeeleteadus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 214–269. 
• Pajusalu, Renate 2009. Sõna ja tähendus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 7–23, 89–104, 106–128, 131–155. 
• Rätsep, Huno 2002. Sõnaloo raamat. Tartu: Ilmamaa, lk 41–46, 173–204. 
• Ajakiri Oma Keel (osa numbreid kättesaadavad aadressil http://www.emakeeleselts.ee/omakeel). 

 
Peamised eesti keele sõnaraamatud 

• Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tiiu Erelt (toim), koostanud Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik, 
Tiiu  Erelt.  Tallinn:  Eesti  Keele  Sihtasutus.  http://www.eki.ee/dict/qs/.  (NB!  2013.  aasta  lõpus  ilmub  uus 
õigekeelsussõnaraamat). 

• Eesti  keele  seletav  sõnaraamat  2009. Margit  Langemets, Mai  Tiits,  Tiia  Valdre  jt  (toim).  2.,  täiendatud  ja 
parandatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. http://www.eki.ee/dict/ekss. 

• Eesti etümoloogiasõnaraamat 2012. Iris Metsmägi (peatoim). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 
 

Peamised eesti keele korpused, mis on koostatud TÜs: 
• eesti keele koondkorpus, http://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus 
• eesti murrete korpus, http://www.murre.ut.ee/murdekorpus 
• suulise eesti keele korpus, http://www.cl.ut.ee/suuline 
• vana kirjakeele korpus, http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused 

Teave kõigi TÜ korpuste kohta: http://www.murre.ut.ee/flee‐korpused. 
 
Iga uurimisteema juures on soovitatav kirjandus, millele tuleks õpilasel vajaduse korral lisa otsida. Siin leheküljel nime‐
tatud allikaid teemade juures ei korrata. 
 
Meetod ja viitamine 
 
Et  uurimus  ei  tähendaks  õpilase  juhuslikke  tähelepanekuid,  vaid  süstemaatiliselt  kogutud  keelematerjali  analüüsi, 
tuleb  selles  esitada  kogutud  sõnavara  loend  või  kogu  algmaterjal. Kui  kogutud  keeleaines  on  väga mahukas,  siis 
esitatakse see  töö  lisas väiksema kirjaga. Sõltumata  teemast võiks keelenäiteid olla  ligikaudu 100  ja uurimistöö maht 
20–30 lk (A4‐formaadis). Palume pidada silmas, et töö koosneks analüüsist ja selle tulemuste esitamisest, mitte ei oleks 
pelgalt materjalikogu. 
 
Kasutatud allikatele tuleb korrektselt viidata, kasutades õpilase koolis eelistatud süsteemi. Selle puudumise korral võib 
võtta aluseks järgmise kogumiku juhised: 

Vija, Maigi, Kadri Sõrmus, Irene Artma 2012. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: Atlex. 
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Teemavalik 
 
Teemad jagunevad seitsmesse valdkonda:  

1) uued sõnad ja sõnade uus tähendus; 
2) kujundlik sõnavara; 
3) internetikeele sõnavara; 
4) suulise keele sõnavara; 
5) ajakirjanduskeele sõnavara; 
6) vana sõnavara; 
7) selge keele põhimõtted sõnavalikus. 

 
 

Uued sõnad ja sõnade uus tähendus 
 
1. 2010. aasta sõnause sõnade saatus 
 
Uuritakse,  kuidas  uute  sõnade  võistluse  ehk  sõnause  tulemusena  sõelale  jäänud  sõnavara  on  keelde  tulnud. 
Missugused neist sõnadest on praeguseks üldises kasutuses ja missugused ainult erialases, milliseid pole üldse omaks 
võetud? Kus neid sõnu kasutatakse, kes neid kasutab, kas neid kasutatakse selles tähenduses, mida võistlusel pakuti, 
või  on  toimunud  tähendusnihkeid?  Kõige  lihtsam  on  materjali  otsida  internetiallikatest,  näiteks  mõne  päevalehe 
võrguversioonist või ametlikust keelekasutusest (nt riigiasutuste kodulehtedelt). 
 
Kirjandus 

• Ilves,  Toomas  Hendrik  2010.  Sõnaus  –  üks  samm  lõpmata  teel.  –  Sirp  3.12. 
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=11683:sonaus‐‐ueks‐samm‐lopmata‐teel‐
&catid=18:varamu&Itemid=15&issue=3324. 

• Küngas,  Rainer  2013.  Sõnavõistlusel  väljapakutud  sõnade  juurdumisest.  –  Keel  ja  Kirjandus  nr  3. 
http://kjk.eki.ee/ee/issues/2013/3/326. 

• Sõnaus.  Presidendi  pöördumine  2010.  –  Sirp  27.08. 
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=11125:sonaus‐
&catid=18:varamu&Itemid=15&issue=3310. 

• Sõnaus  andis  meile  uuteks  sõnadeks  ka  taristu,  toimeabi,  penipaun  ja  tundetaip. 
http://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/5382‐sonaus‐andis‐meile‐uuteks‐sonadeks‐ka‐taristu‐
toimeabi‐penipaun‐ja‐tundetaip/. 

• Sõnause tulemuslikkusest. http://portaal.eki.ee/avalehe‐teadete‐arhiiv/555‐sonause‐tulemsulikkusest.html. 

 
2. Võõrsõnade tähendusnihked 
 
Eesti keeles on palju nn rahvusvahelisi sõnu. Inglise keele mõjul on hakanud paljude selliste sõnade tähendus vähemalt 
osa keelekõnelejate  jaoks muutuma. Näiteks  dekaad  tähendab  eesti keeles  ’kümmepäevak’,  aga  ilmselt  inglise  decade 
’aastakümme’  eeskujul võime ka  eestikeelsetest  tekstidest  leida  fraase, nagu  luu‐  ja  liigesehaiguste  dekaad, mis  hõlmab 
aastaid 2000–2010. Eesti keeles  tähendab  realiseerima  ’täide viima,  teostama’, aga mitte  ’taipama’, mis on  inglise  sõna 
realise üks tähendustest. Paljud eesti noored blogipidajad kasutavad seda verbi siiski  inglispäraselt, nt eelmisel nädalal 
realiseerisin, et ei oskagi enam õnnetu olla. Sõna  lüürika  (vrd  ingl  lyrics)  tähenduses  ’laulusõnad’ näib samuti  levivat, nii 
nagu eepiline positiivse hinnangusõnana tähenduses ’võimas’. 
 
Uurida võiks näiteks seda, kas seda tüüpi võõrsõnade tähenduste tundmine oleneb kõnelejast, tema vanusest, haridu‐
sest, kokkupuutest inglise keelega või millestki muust. Kas rolli mängib ka sõnade esinemissagedus? Võib‐olla kasuta‐
takse mõnd sellist sõna uues tähenduses meelega?  
 
Võimalikke viise andmete kogumiseks on mitu, kuid arvestama peab, et materjali kogumise viisist oleneb, millistele 
uurimisküsimustele on võimalik pärast vastata. Materjali võib otsida nii internetist kui ka trükistest, aga võib ka korral‐
dada küsitlusi. Kindlasti tuleb materjali kogumise viisi töös täpselt kirjeldada. 
 
Kirjandus 

• Allas, Age, Ilmar Anvelt, Enn Veldi 2005. Inglise‐eesti eksitussõnastik. Tartu: Studium. 
• Leemets, Tiina 2011. Võõrmõjud võõrsõnavaras. — Õiguskeel. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS, lk 63–67. 
• Mäekivi, Helika 2010. Üheülbalised eurosõnad. – Et lugeja võiks tulla. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 7–39. 

http://eurokeelehoole.eki.ee/documents/compendiums/58214e98aa5e95dd8ee7fa5ac02f4d35.pdf. 
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3. kas‐liiteliste sõnade eripära 
 
Uurimuse üldine eesmärk on selgitada välja, mis funktsioonis esineb kas‐liide toimetamata tekstides kõige sagedamini 
ning mille poolest erinevad n‐ö kõne‐  ja kirjakeelsed kas‐tuletised. Täpsem uurimisküsimus on  soovitatav  sõnastada 
autoril. Uurimuse  tegemine  eeldab mõningate  oskuste  omandamist,  nende  hulgas  on  nt  keelekorpuse  kasutamine, 
otsing regulaaravaldiste abil, suvalise valimi koostamine, valimi lingvistiline analüüs ja tulemuste statistiline testimine.  
Vaja on õppida kasutama korpuse regulaaravaldisi (link juhendile on kasutajaliidese lehel), et saada kätte laused, kus 
on kasutatud kas‐liitega sõnu. Käsitsi nende sõnade/lausete väljaotsimine on ebasoovitatav.  
 
Kõige huvitavam oleks uurida kõnekeelt. Lihtsam ja praktilisem on materjalina kasutada toimetamata (kirja)keelt, hästi 
sobib  selleks uue meedia  allkorpus TÜ  eesti  kirjakeele  korpuses  (http://www.cl.ut.ee/korpused/kasutajaliides). Töös 
võiks kirjeldada, miks mingit korpust otsustati kasutada, kuidas otsing  tehti  ja milliseid probleeme  esines  (nt  tuleb 
lõppvalimist sortida ilmselt käsitsi välja sõnad, mis lõppevad kas‐iga, ent mis pole nimisõnatuletised, nt tegusõna hak‐
kama 3. isiku minevikuvorm ja sõna laugas seesütlev kääne). Leitud lausetest (mida võib olenevalt valitud allkorpusest 
olla mitu  tuhat)  peaks  võtma  suvalise  valimi,  u  100  lauset. Valim  on  suvaline,  kui  iga  lause  sattumine  sellesse  on 
juhuslik, st ei võeta näiteks esimest 100 lauset, mida korpuse liides pakub. 
 
Praktiline on kopeerida valim tabelarvutusprogrammi (nt MS Excelisse) ning materjali põhjal sõnastada ja põhjendada 
kas‐liite kasutamise kategooriad (nt omadussõnatuletis). Valimi iga lause kohta tuleks täita lahter infoga, mis kategoo‐
riasse selles lauses esinev tuletis kuulub, teise tulpa kirjutada tuletatud sõna algvorm (nt „lihakas on tuletis sõnast liha”) 
ning selgitada välja, mis on kõige sagedasemad kategooriad  ja sõnad, mis harvemad. Töös  tuleks esitada  tulemused. 
Soovitatav on leida ka mõni statistiline test, millega kontrollida, kas erinevused on juhuslikud või tõepoolest olulised, 
ja püüda leida selgitus, miks mingi kategooria või sõnatüvi on sagedasem kui teine. Tasuks ka liigitada kas‐sõnu tähen‐
dusrühmadesse (samuti kodeerides vastava info lahtrisse lause järel). Kas tähendusrühma ja tuletise funktsiooni vahel 
esineb mingi korrelatsioon? Kas tuletisi on võimalik jagada kirja‐ ja kõnekeelseteks – kui on, siis millest see oleneb? Lii‐
gitamisel võib kasutada eesti keele seletava sõnaraamatu määratlusi või, kui seda saab põhjendada, autori vaistu. 
 
Kirjandus 

• Klavan,  Jane  2012.  Evidence  in  linguistics:  corpus‐linguistic  and  experimental  methods  for  studying 
grammatical  synonymy.  Doktoritöö,  Tartu  Ülikool.  Saadaval  aadressil 
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/27865.  (Soovitatav  lugeda alaptk 1.3, 3.1, 3.3.) Teavet korpusling‐
vistika (en corpus linguistics) kohta otsida internetist, nt Google Booksist, sest eestikeelsed õpikud puuduvad. 

• Kaplinski,  Jaan  2011.  Ebakombekalt  kombekast.  –  Keel  ja  Kirjandus  nr  1,  lk  55–57. 
http://keeljakirjandus.eki.ee/Kaplinski%2055.pdf. 

• Mõni sissejuhatav teos statistikasse (nt Liina‐Mai Toodingu õpik sotsiaal‐ ja humanitaarteaduste uurijatele). 
• Iseäranis soovitav on peale eesti keele käsiraamatu otsida ise kirjandust leksikaliseerumise (ingl lexicalization) 

kohta (internetist üpris lihtne leida), nt Brintoni ja Traugotti „Lexicalization and Language Change” on osali‐
selt saadaval Google Booksi kaudu. 

 
 

Kujundlik sõnavara 
 
4. Kujundlik sõnavara õpilaste keelekasutuses 

 
Viimasel ajal on kurdetud õpilaste vähese lugemuse üle, millega kaasnevad raskused kujundliku keelekasutuse mõist‐
misel või oma  tekstis kujundite kasutamisel. Üks  sagedasi kujundliku keele näiteid on  fraseoloogilised väljendid  jm 
püsiühendid, mille tähendust peab keelekasutaja teadma, et väljendit õigesti mõista ja kasutada. 
 
Uurimistöös võiks keskenduda kas kaasõpilaste kirjalikele loomingulistele töödele, kust uurida kujundlikku keelekasu‐
tust, või katseandmetele, st korraldada kujundite tundmise ja tekstis kasutamise katse ning analüüsida selle tulemusi. 
Uurimuse eesmärk on välja selgitada, kas eri vanuses õpilastel on kujundite mõistmise ja tekstis kasutamisega raskusi 
ning missugused püsiväljendid põhjustavad enim probleeme. 
 
Mõni näide õpilaskirjanditest  silma hakanud kujundliku keelekasutuse  eksimuste kohta: null neljaks pro nui neljaks, 
silm‐märgatavalt pro silmanähtavalt; mõnigi lööb risti ette enda ees pro ei löö risti ette. 
 
Kirjandus 

• Kerge, Krista 2005. Viga  ja  loovus  tekstis. Sõnaloome  ja  loov sõnakasutus ajakirjanduslikus essees. – Teksti‐
vaatlusi. Tekstid ja taustad. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 29. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 
lk 37–52. 

• Saarso, Kristi 2000. Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA. 
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• Tamm, Leelo 1975. Õpilaste sõnavara uurimine – miks  ja kuidas? – Sõnavaraõpetuse probleeme. Koostanud 
Viivi Maanso. Tallinn: Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut, lk 5–14. 

• Villand, Leo 1966. Sõnastusvigade liigid ja ravi. Tallinn: Valgus. 
• Õim, Asta 2000. Fraseoloogiasõnaraamat. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 
• Õim,  Asta  2013.  Komistusi  metafooridega  II.  Tartu:  Keelehooldekeskus  (ilmumas, 

www.keelehooldekeskus.ee). 
• Õim,  Asta  2011.  Komistusi  metafooridega.  Tartu:  Keelehooldekeskus. 

http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/metafoor_trykki.pdf 
• Õim,  Katre  2005.  Fraseologism  versus  kõnekäänd.  –  Emakeele  Seltsi  aastaraamat  50.  Tallinn,  lk  129–142. 

http://www.emakeeleselts.ee/esa/ESA_50_pdf/Oim.pdf. 
 
 

Internetikeele sõnavara 
 

 
5. Internetikeele sõnavara ja selle võrdlus kirjakeele sõnavaraga 
 
Internetist (nt mõnest sotsiaalvõrgustikust, kommentaariumist, MSNist, blogi(de)st) tuleks koguda meelepärane keele‐
materjal. Soovi korral võib teemat kitsendada, nt uurida ainult suhtlus‐ (tervitused, hüvastijätud) või tsitaatsõnu.  
 
Küsimused, millele materjali kogudes ja analüüsides tähelepanu pöörata ning mida töös käsitleda 

Millist  internetižanri materjal  esindab? Millal  ja kuidas on materjal kogutud? Mis on  teada keelekasutajate 
kohta (vanus, sugu, sotsiaalne staatus jms)? Kuidas uuritava keele sõnavara erineb normikirjakeelest ehk 2006. 
a ÕSis ja ÕSi uute sõnade loendis toodust? Millist internetikeelele iseloomulikku sõnavara keelekasutajad oma 
tekstis tarvitavad? Millistel juhtudel on tegu ainult sellele keelekasutajale, portaalile, žanrile jms iseloomuliku 
sõnavaraga? Mis põhjustel uuritava materjali sõnavara kirjakeele sõnavarast erineb või ei erine?  

 
Kirjandus 

• ÕSi uued sõnad: http://keeleabi.eki.ee/?leht=9. 
• Hennoste,  Tiit  (toim).  Eesti  keele  allkeeled  2000.  Tartu Ülikooli  eesti  keele  õppetooli  toimetised  16. Tartu: 

Tartu Ülikooli Kirjastus. 
• Tiit Hennoste jt artiklid internetikeelest.  
• Anni Oja artiklid internetikeelest ajakirjas Oma Keel, Sirbis jm.  
• Sigrid Salla tööd internetikeelest. 

 
 
6. Slängisõnavara ühes vabalt valitud internetifoorumis 
 
Valida üks  foorum  ja uurida, millist eripärast, st kirjakeelest erinevat  sõnavara  seal kasutatakse. Võimalik on valida 
mingi huvirühma  foorum  (nt noored), aga n‐ö üldrahvalik  foorum  (nt Delfi noortenurga  teemarühmad). Analüüsida 
võib  slängisõnavara  üldiselt,  ent  ka  seda, mis  on  iseloomulik  just  selle  foorumi  külastajate  keelele  (sõnad, millest 
„võõrad” aru ei pruugi ei saada). Uurima tasuks hakata sellise foorumi või huvirühma keelt, mille aktiivne liige uuri‐
mistöö tegija ise on, sest teistel on spetsiifilisse materjali keeruline sisse elada ja sõnade täpseid tähendusi mõista.  
 
Töös tuleks anda ülevaade sellest, millise foorumiga on tegu: kes on kasutajad (vanus, sugu, võimaluse korral haridus‐
tase  ja elukoht), mis on  jututeemad. Sõnade kirjakujud esitada põhisõna  juures. Võimaluse korral  teha vahet, milline 
sõna on foorumikasutajate seas üldtuntud ja laialt kasutatav, mis aga kuulub ainult mõne üksiku kasutaja sõnavarasse. 
Sõnu saab analüüsida mitmeti – vaatenurgaks võib olla tähendusvaldkond, struktuur (liht‐ või  liitsõna; tuletusliited), 
päritolu (laen‐, tsitaat‐, omasõnad). 
 
Kirjandus  

• Eestlane: http://slang.ee/eestlane. 
• Hennoste, Tiit. Eesti sotsiolektide seisund. Tartu Ülikool. www.hm.ee/index.php?popup=download&id=3982. 
• Kerge, Krista 2004. Veebikommentaariumi mitmetahuline maailm. – Tekstid ja taustad III. Lingvistiline teksti‐

analüüs. R. Kasik (toim). Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 28. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 
51–73. 

• Loog, Mai 1991. Esimene eesti slängi sõnaraamat. Tallinn. 
• Oja,  Anni  2009.  Delfi  kommentaaride  keelest.  –  Sirp  11.12. 

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=9908:delfi‐kommentaaride‐
keelest&catid=18:varamu&Itemid=15&issue=3279. 
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• Oja,  Anni  2010.  Sissevaateid  internetisuhtlusesse.  –  Oma  Keel  nr  1,  lk  11–18; 
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2010_1/OK_2010‐1_02.pdf. 

• Oja, Anni.  Internetikeele uurimise võimalused  ja  takistused:  internetiportaali  rate.ee korpuse analüüsimine. 
www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id.../Anni_Oja.doc. 

• Salla, Sigrid 2002. Jututuba kui võrgusuhtlusvorm. – Tekstid  ja taustad I. Artikleid tekstianalüüsist. R. Kasik 
(toim). Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised nr 23. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 128–151. 

• Tender, Tõnu 1994. Eesti släng: olemus ja uurimislugu I–II. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 293–297; nr 6, lk 346–
355. 

• Tender, Tõnu 2000. Eesti õpilasslängi muutumisest ajas. – Eesti keele allkeeled. T. Hennoste (toim). Tartu Üli‐
kooli eesti keele õppetooli toimetised nr 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 138–147. 

• Vainola, Katrin, Andres Aule 2003. Eesti slängi sõnaraamat. Tallinn: Aule Kirjastus. 
 
 

Suulise keele sõnavara 
 
7. Uusimaid inglise laene koolinoorte sõnavaras 
 
Laenude  all  ei mõelda mitte  juhutsitaate, vaid  sõnu, mis on pidevalt kasutuses nii kõnes kui ka  (internetisuhtluse) 
kirjas. Uurida saab, mis kujul on sõna keelde tulnud, st kas kirjapilt toetub inglise hääldusele või kirjapildile; mis vald‐
konna  sõnu kiputakse  laenama; millises  suhtlussituatsioonis  laene kasutatakse; kes  laene kasutavad; kuidas  laenude 
kasutamisse  suhtutakse  vms. Kõige  lihtsam  on  ainest  otsida  kirjaliku  suhtluse  käigus  loodud  tekstidest  (foorumid, 
MSN, Facebook, erakirjad vms), aga võib uurida ka suulise keele sõnavara. 
 
Keelematerjal on otstarbekas jagada tsitaatsõnadeks (kasutatakse täpselt samal kujul kui originaalkeeles, nt ingl point‐
less)  ja  laensõnadeks  (eestipäraseks mugandatud  sõnad, nt võta  iisilt  (ingl  easy),  treiler  (ingl  trailer)). Mugandi puhul 
võiks  võimaluse  korral  hinnata,  kas mugandamine  on  teadlik  (inglise  sõna  või  nimi  kirjutatakse  häälduspäraselt 
näiteks nalja pärast või mingi hinnangu andmiseks: Prukk Lõugan (ingl Brooke Logan)) või ebateadlik (tuleneb puuduli‐
kest keeleteadmistest). Loomulikult võib teadliku mugandamise põhjus olla ka selles, et sõna tundub nii oma, et seda 
tajutaksegi eestikeelsena, ja seega lähtutakse eesti ortograafia reeglitest (nt laikima). 
 
Kirjakujud  tuleks esitada põhisõna  juures. Märkida ka  tuvastatud kasutuskordade arv, sest on suur vahe, kas  teatud 
sõna on ühe korra kasutanud üks inimene või on see mingis rühmas sagedas kasutuses. 
 
Kirjandus 

• Eestlane: http://slang.ee/eestlane 
• Kasik,  Reet  2004.  Muutuv  meedia  –  muutuv  keel.  –  Oma  Keel  nr  2,  lk  5–14. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf. 
• Leemets,  Tiina  2009.  Kas  inglise  keelt  peaks  kartma  või  armastama?  –  Sirp  13.03. 

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=8345:kas‐inglise‐keelt‐peaks‐kartma‐
voi‐armastama&catid=12:uudised&Itemid=14&issue=3243. 

• Leemets, Tiina 2003. Inglise laenud eesti keeles. – Keel ja Kirjandus nr 8, lk 571–584. 
• Pedaja,  Kati  2006.  Kuidas  uued  laenud  eesti  keeles  kohanevad.  –  Oma  Keel  nr  2,  lk  28–37. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006‐2_03.pdf. 
• Tender, Tõnu 1994. Eesti släng: olemus ja uurimislugu I–II. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 293–297; nr 6, lk 346–

355. 
• Tender, Tõnu 2000. Eesti õpilasslängi muutumisest ajas. – Eesti keele allkeeled. T. Hennoste (toim). Tartu Üli‐

kooli eesti keele õppetooli toimetised nr 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 138–147. 
• Vainola, Katrin, Andres Aule 2003. Eesti slängi sõnaraamat. Tallinn: Aule Kirjastus. 

 
 

Ajakirjanduskeele sõnavara 
 
 
8. Spordiajakirjanduse metafoorne või muu piltlik väljenduslaad 
 
Sporditeemalise  väljenduse  (võistlused,  nende  kommentaarid,  reportaažid)  keel  on  väga  rikas,  kuid  spordikeelt  on 
siiani uuritud üsna vähe.. See on valdkond, mis pidevalt areneb, ja kus on uute mõistete tähistamiseks vaja uusi keelen‐
deid. Spordikeel kui allkeel kasutab piltlikke ja metafoorseid väljendusvahendeid, st sportlased, ajakirjanikud, reporte‐
rid ja võistluste korraldajad kasutavad nii erialakeelt, slängi kui ka metafoore jms. Näiteks teab iga jalgrattur ja spordi‐
huviline, mida tähendab ringiga pähe saama või jalga sirgeks laskma.  
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Õpilase ülesanne on leida spordiajakirjandusest ligikaudu 100 piltlikku väljendit või metafoori. Selleks võib uurida näi‐
teks Õhtulehe või Postimehe spordikommentaare või hoopis reportaažide videolõike näiteks ETV arhiivist. Kogutud 
aines tuleks süstematiseerida, seda tuleks kirjeldada ja analüüsida. 
 
Kirjandus 

• Kasik, Reet 2008. Meediateksti analüüs: eesmärgid ja metoodika. – Tekstid ja taustad V. Meediatekstide keele‐
kasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. R. Kasik (toim). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 10–43. 

• Kasik,  Reet  2004.  Muutuv  meedia  –  muutuv  keel.  –  Oma  Keel  nr  2,  lk  5–14. 
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf 

• Kull, Rein 2000. Spordisõnavara ja keele väljendusvõimalused. – Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel. Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus. 

• Lakoff, George, Mark Johnson 2011. Metafoorid, mille järgi me elame. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. 
• Õim,  Asta  2013.  Komistusi  metafooridega  II.  Tartu:  Keelehooldekeskus  (ilmumas,  vt 

www.keelehooldekeskus.ee). 
• Õim,  Asta  2011.  Komistusi  metafooridega.  Tartu:  Keelehooldekeskus. 

http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/metafoor_trykki.pdf. 
 
 
9. Hinnangulised nimisõnad ajakirjanduskeeles 

 
Ajakirjanduskeele uurijad on osutanud  tõigale, et see allkeel pürib pidevalt suurema väljendusrikkuse poole. Sellega 
on seotud ka kujundlikuma ja väljendusrikkama sõnavara otsimine. Igapäevases ajakirjanduskeeles on kasutusel palju 
hinnangulisi sõnu, mis kuuluvad erinevatesse sõnaliikidesse ning väljendavad kirjutaja positiivset või negatiivset suh‐
tumist kirjeldatavasse. Missugused on need keeleüksused, millega hinnangut väljendatakse, ja kas need on aja jooksul 
muutunud?  
 
Hinnangulise sõnavara leidmiseks tuleks läbi töötada vabalt valitud ajakirjandusväljaande mõni number, aga võib võr‐
relda ka mitme väljaande või eri aegadel ilmunud väljaannete keelekasutust, iseloomustades sealse hinnangulise sõna‐
vara rohkust ja laadi. Uurimuses võib keskenduda ka nt artiklite pealkirjadele, uudistele või arvamuslugudele. 
 
Õpilase ülesanne on leida tekstidest umbes 100 hinnangulist nimisõna, neid sisuliselt  ja stiilivärvingu seisukohalt ise‐
loomustada ning kujundada seisukoht nende teksti sobivuse suhtes. Oluline oleks analüüsida ka seda, kuidas sõna on 
hinnangulise  lisatähenduse saanud. Negatiivsed hinnangulised nimisõnad on nt rullnokk, pettur, roolijoodik, kurikael  ja 
positiivsed seltskonnatäht, rahvalemmik, ralliäss, hurmur. 
 
Kirjandus 

• Alekõrs,  Tiina  2010.  Stiilivärvinguga  sõnavarast.  –  Tekstid  ja  taustad VI.  Tekstiuurimus  ja  kool. K. Kerge 
(toim). Vali Press, lk 45–68. 

• Hennoste, Tiit 2010. Kommikoer ja pommikoer: üksteist lugu Eesti ajakirjandusest. Tallinn: Kultuurileht. 
• Kasik, Reet 2008. Meediateksti analüüs: eesmärgid ja metoodika. – Tekstid ja taustad V. Meediatekstide keele‐

kasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. R. Kasik (toim). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 10–43. 
 
 

Vana sõnavara 
 
10. Arhaismid vabalt valitud eesti ilukirjandusteos(t)es 
 
On paratamatu, et keel muutub – see kuulub keele arengu juurde. Teisenev maailmapilt vajab uusi väljendusvahendeid 
ja keel  läheb sinna, kuhu suundub kultuur (Hausenberg 2009: 249). 19. sajandil  ja 20. sajandi esimesel poolel oli eesti 
kultuur ja maailmatunnetus maaelu‐ ja põllumajanduskeskne. Tänapäeval räägitakse maaelu väljasuremisest ja noorte 
kolimisest linnadesse. Igapäevaelu ja keelemaitse muutused on kaasa toonud olukorra, kus osa sõnavarast on vanane‐
nud ega seostu tänapäeva noorte tegemistega. 
 
Uurimistöö aluseks  tuleks võtta üks  ilukirjandusteos  (või paar  teost)  (autoriks võib olla nt  Juhan Liiv, Eduard Vilde, 
Mats Traat,  Jaan Kross,  Jerome David Salinger) ning kirjutada  sellest välja arhailisi sõnu  ja väljendeid. Õpilane saab 
seejuures  toetuda oma keeletajule: millised väljendid  tunduvad võõrad? Arhailiste keelendite  (nt  talupojakultuuriga 
seonduva sõnavara,  riietusesemete,  tööriistade, slängi) kogumisele võiks  järgneda empiiriline uuring  (nt koostatakse 
sõna tähendusi uuriv ankeet, kogutakse andmeid), et välja selgitada, kui paljud kaasõpilased neid sõnu tunnevad, st 
nende tähendust selgitada oskavad. Veel võiks sõnade ja väljendite iganemise kontrollimiseks vaadata, kas ja kui sageli 
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esineb neid  tänapäevatekstides  (nt ajalehtede‐ajakirjade võrguväljaannetes). Keelendi vähene esinemus kinnitab selle 
vananemist  ja kasutuselt kadumist. Õpilane peaks analüüsima  ja põhjendama, kas  ja miks on mingi sõna või väljend 
vananenud, ning tegema järeldused selle kohta, mille pärast on teatud tüüpi ilukirjandustekstide lugemine praegusaja 
noorele keeruline ja tüütu.  
 
Kirjandus 

• Erelt, Tiiu, Rein Kull, Henno Meriste 1985. Uudis‐ ja unarsõnu. Tallinn: Valgus. 
• Hausenberg, Anu‐Reet 2009. Kuhu lähed, eesti keel? Sõnavara muutumine jätkub. ‒ Keel ja Kirjandus nr 4, lk 

249‒259. http://keeljakirjandus.eki.ee/249‐259.pdf. 
 
 
11. Murdesõnad ühes kirjandusteoses 

 
Murdekeelne kirjandus on pälvinud viimastel aastakümnetel rohkelt tähelepanu, murdesõnu on aga läbi aegade kasu‐
tatud ka kirjakeele, eriti poeetilise keele  rikastamiseks. Uurimistöös võiks õpilane keskenduda ühe  autori ühe  teose 
murdelisele sõnavarale. Analüüsida võib nii luulet kui ka proosat, nii algupärandeid kui ka tõlketeoseid, ka ajaliselt ei 
ole uurimismaterjal piiratud. Murdesõnu on oma  teostes kasutanud näiteks Saaremaalt pärit autorid  (August Mälk, 
Jüri Tuulik) ja ka Lõuna‐Eesti päritolu kirjanike (Bernard Kangro, Juhan Jaik, aga ka noorema põlvkonna) teostes võib 
neid tihti kohata. Murretest on laenatud sõnu tõlkimisel, näiteks on J. K. Rowlingi Harry Potteri sarja eestinduses hulk 
võlukunstiga seotud sõnavara leitud just kirjakeeles vähetuntud murdesõnade hulgast. 
 
Kogutud sõnavara analüüsides tuleks pöörata tähelepanu selle päritolule (millistest murretest saadud?), tähendusele ja 
kasutusele  (miks on kirjanikul murdesõnu vaja  läinud?). Kas murdesõnaga on kirjeldatud  tegevust  ja kohta, püütud 
luua konkreetsest maailma? Kas need on teksti toodud suurema emotsionaalse mõjuvuse või ebatavalise  ja poeetilise 
keele nimel?  

 
Kirjandus 

• Hennoste, Tiit 2000. Eesti kirjanduse keelest modernismi, postmodernismi ja postkolonialismi taustal. – Viker‐
kaar nr 7, lk 69– 79. 

• Pajusalu, Karl, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg 2009. Eesti murded  ja kohanimed. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus (peatükk „Murded ja kirjakeel”). 

• Pajusalu, Karl  2010. Džunglilindude maakeelne  laul.  –  Inimesepoeg  valgel  laeval. Uku Masing  100. Tartu: 
Tartu Ülikool, 239–251.  

• Saareste, Andrus 1958‐1963. Eesti keele mõisteline sõnaraamat I–IV. Indeks: Uppsala, 1979. (Indeks kättesaa‐
dav ka aadressil http://portaal.eki.ee/dict/saareste, muu ainult raamatus). 

• Väike murdesõnastik  I–II 1982, 1989. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele  ja Kirjanduse  Instituut. V. Pall 
(toim). Tallinn: Valgus. http://portaal.eki.ee/dict/vms. 

 
 
12. Ravimtaimede ja raviainete nimetused August Wilhelm Hupeli teostes 
 
A. W. Hupel oli 18. sajandil tegutsenud mitmekülgne kirjamees, kes muuhulgas andis välja õpetlikke teoseid, mis sisal‐
dasid nii  inimeste kui ka  loomade ravimise õpetusi. Nendes raamatutes  leidub hulgaliselt vanemaid meditsiinitermi‐
neid. Raviviisina on nendes tekstides sageli kirjeldatud taimeravi.  
 
Uurimistöös  tuleks keskenduda  sellele, missuguseid  ravimtaimi  ja  raviaineid Hupel oma  teostes nimetab, kas need 
nimetused on tänapäevani eesti keeles säilinud ja missugune on nende sõnade päritolu. Tekstid on saadaval eesti vana 
kirjakeele korpuses. Tähenduste avamise abivahendina võib kasutada nt etümoloogiasõnaraamatuid ning H. Gösekeni, 
A. W. Hupeli  ja F. J. Wiedemanni eesti‐saksa sõnaraamatut. Leitud nimetusi võiks analüüsida ka keelelise struktuuri 
(lihtsõnad,  tuletised,  liitsõnad)  ja päritolu alusel  (oma‐,  laensõnad). Esmane  liigitusalus võiks olla  sõna  tähendus, nt 
puude, põõsaste, rohttaimede, samblike nimetused; keemiliste ainete nimetused. 
 
Kirjandus 

• Jürjo, Indrek 2004. Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819. Tallinn: Riigiarhiiv. 
• Kask, Arnold 1970. Eesti kirjakeele ajaloost I. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool. 
• Laanekask, Heli 2004. Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.–19. sajandil. Dissertationes philologiae 

estonicae  universitatis  Tartuensis.  Tartu,  lk  31–36. 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1138/Laanekask.pdf?sequence=5.  

• Lill, Anne 1984. Võõrast päritolu meditsiiniterminid vanemas eesti kirjakeeles. – Keel  ja Kirjandus nr 10,  lk 
614–621. 

• Valmet, Aino 1966. „Lühhike öppetus” keelelisest küljest. – Keel ja Kirjandus nr 11, lk 683–688. 
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Selge keele põhimõtted sõnavalikus 
 

13. Selged sõnad õpikukeelde 
 
Selges keeles tekstist saab lugeja, kellele see tekst oli mõeldud, aru juba esimese korraga ja näiteks sellisest õpikust on 
lihtne õppida. Selge keelekasutus aitab info kiiresti edasi anda, sest kasutatud on sobivaid väljendeid, tekst on ehitatud 
üles loogiliselt ja kujundus aitab arusaamisele kaasa. Kahjuks peetakse selgesõnalisust ja konkreetsust vahel algeliseks 
ja sellist keelekasutust häbenetakse – arvatakse, et tähtis tekst peab sisaldama keerulisi sõnu ja pikki lauseid. 
 
Õpilasel tuleks analüüsida ühe 7.–12. klassi eesti keele või kirjanduse õpiku keelt, keskendudes sõnavarale (mitte lause‐
tasandile).  Eelistada  võiks  sellist  õpikut, mille  sõnavaliku  kohta  oskab  ta  teha  selge  keele  põhimõtete  seisukohast 
parandusettepanekuid. Õpiku mahust  sõltuvalt  tuleks  valida  kas  selle  ühest  osast  või  kogu  õpikust  välja  sõnad  ja 
väljendid, mis teevad sisu mõistmise raskeks, on põhjendamatult keerulised ja mille asemel saaks kasutada sobivamaid 
sõnu, nt  võõrsõnade  asemel omasõnu. Analüüsiosas  esitada  valitud  osa  õpikutekstist  selgemaid  sõnu  kasutades,  st 
kirjutada kõik  laused, kus  leitud sõna või väljend esines, ümber selgemate sõnadega  (soovitatavalt võiks kõrval olla 
näha  ka  algsõnastus).  Sellega  seoses  võib  olla  tarvis  sõnastada ümber pikemaid  tekstiosi ning  kirjutada nõuandeid 
õpiku autorile, toimetajale ja kujundajale. 
 
Uurimisküsimusi 

Kuidas sõnastada õpilase jaoks olulist selgelt? Mida teha, et mõte ei jääks keeruliste sõnade ja väljendite taha 
varju? Kui suurt osa mängib sõnavara selles, et õpikut on raske mõista? Kas õpikus oli uusi termineid ja võõr‐
sõnu selgitatud, kas seda oli tehtud arusaadavalt? Kui kasutada omasõnu ja liigsete tuletiste asemel lihtsamaid 
sõnu, kas tekst muutub selgemaks? Kas õpikus on kogu esitatud info vajalik või on midagi liiast? 
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