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Üldinfo 

 

Kahte vanemasse vanuserühma kuulujatel (9.–10. klassi ning 11.–12. klassi õpilastel) on 

võimalik lõppvooru pääsemiseks osaleda kas piirkonnavoorus või uurimistöövoorus.  

Uurimistöövoorus osalemiseks tuleb töö esitada A4-formaadis nii paberil kui ka failina 1. 

veebruaril (postitempli kuupäev). Paberil töö tuleb saata Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse 

instituuti aadressil Jakobi 2, 51014 Tartu. Ümbrikule palume lisada ka märksõna 

„Emakeeleolümpiaad“. Töö võib ka ise tuua TÜ Philosophicumi õppehoone (Jakobi 2) IV 

korrusel asuvasse ruumi 431 või 423. Fail tuleb üles laadida aadressil 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine. 

Uurimistööks on antud küllaltki laiad teemad, mille puhul on pakutud võimalikke lähenemisi 

teema avamiseks. Siiski võib uurimistöö kirjutaja püstitada ka ise teemasse sobiva 

uurimisküsimuse. Kindlasti tuleks iga teema puhul leida uurimistöö fookus ning vastavalt sellele 

oma töö ise pealkirjastada.   

Oluline on, et uurimistöö ei kajastaks pelgalt autori isiklikke tähelepanekuid, vaid materjal oleks 

süstemaatiliselt kogutud. Samas tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et töö ei oleks vaid 

materjalikogu; kogutud materjal tuleb ka analüüsida. Materjali analüüsiks leiab sobilikku 

eeskuju teemade all antud allikatest (mitmete ajakirjade artiklid on kättesaadavad ka 

internetis). Töö maht võiks olla 20–30 lehekülge (A4-formaadis).  

Uurimistöö tuleb vormistada oma kooli vormistusjuhendit järgides või kui seda pole, siis 

järgmise kogumiku juhiste põhjal:  

 Vija, Maigi, Kadri Sõrmus, Irene Artma 2008. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: Atlex. 

 

Kirjandus 

Iga uurimisteemaploki järel on antud valik kirjandust, mis aitab uurimistöö tegemisel, kuid 

millest ei ole vaja kasutada kõike ning millele võib õpilane ka lisa otsida. Lisaks iga teemaploki 

juures toodud kirjandusele võib tutvuda ka järgmiste allikatega:  

Alender, Eve, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll, Evar Saar 2003. Nimekorralduse 

analüüs. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele 

Sihtasutus. (Lk 684–693.) 

Nimeveeb http://nimi.keeletoimetajad.ee/ 

 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine
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I. Isikunimed 

1. Isikunimede mitu palet 

Isikunimed hõlmavad nii ees-, perekonna-, lisa- kui ka hüüdnimesid. Eesnimedest võiks uurida, 

milliseid nimesid on eri kümnenditel pandud, milline on olnud eri aegade eesnimemood ja 

kuidas see on muutunud. Kas teatud ajavahemiku tagant muutuvad eesnimed jälle moekaks? 

Uurimuse materjali võib koguda näiteks kas võrgukeskkondadest (nt www.geni.com, 

http://www.ra.ee/dgs/explorer.php) või oma kodukandi surnuaedade hauaplaatidelt. Materjal 

võiks olla kompaktne, nt ühe ajaloolise valla (mõisavalla) eesnimed vm. Uurida võib ka vaid oma 

suguvõsa eesnimesid. Sel juhul on võimalik küsitluskava kasutades tähelepanu pöörata ka 

nimeandmismotiividele. 

Isikunimedest võib uurida ka kas oma kodukoha või mõne muu kandi perekonnanimesid. Võib 

vaadata, milliseid nimesid on pandud ning kas esineb kindlaid nimepanekumalle. Et 20. sajandi 

esimesel poolel muudeti väga palju nimesid eestipäraseks, võib teiselt poolt (või lisaks) vaadata 

ka seda, kas, kuidas ja milliseid nimesid on 20. sajandi esimesel poolel eestistatud ning milliseid 

nimesid on valitud. Kas valitud nimed on esialgsete nimedega tähenduse, kõla või millegi muu 

poolest sarnased? Kasutada võib Aadu Musta koostatud eestlaste perekonnanimede 

andmebaasi (http://www.ra.ee/apps/onomastika/index.php/et), lisaks võib julgelt toetuda ka 

oma pere- ja külapärimusele (sellele, milliseid lugusid nimepanekust on räägitud).  

Kolmanda võimalusena võiks uurida kas oma kooli õpetajate, õpilaste vm hüüdnimesid. 

Uurimistöö eesmärgiks oleks uurida tänapäeval kasutusel olevate hüüdnimede moodustamise 

põhimõtteid, hüüdnimede tuletamise trende jms. Ühelt poolt võiks uurida seda, mille põhjal on 

hüüdnimi antud (kas isiku ees- või perekonnanimest lähtuvalt, kas isiku sarnasuse tõttu mõne 

loomaga vmt), kuid teisalt võiks tähelepanu pöörata ka hüüdnimede struktuurile (nt mis keeles 

hüüdnimi on, kas on tegemist tähendusliku nimeandmisega või on hüüdnimi moodustatud 

lühendamise ja/või liidete abil, nt Patricia > Pät|u).   

http://www.geni.com/
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
http://www.ra.ee/apps/onomastika/index.php/et


2. Kasutajanimed internetis 

Internet (nt foorumid, mängukeskkonnad) on täis kasutajanimesid, mis on vahel seotud 

kasutaja enda päris nimega, vahel aga on vabalt valitud. Selle teema raames võiks uurida 

küsitluse vormis, mis on motiveerinud inimesi endale kasutajanime valima: kas nime valikul on 

oma lugu, kas see on seotud pärisnimega, foorumi üldteemaga või millegi muuga? Valida võib 

kas ühe temaatilise veebikeskkonna või ka erinevaid keskkondi omavahel võrrelda. 

3. Nimed ilukirjanduses 

Selleteemalise uurimuse eesmärgiks on näidata, kuidas muutuv eesnimemood kajastub 

ilukirjanduses. Lähtuda võib nii ühe autori eri teostest kui ka eri ajastute kirjanike loodud 

tegelaste nimedest. Kas ja kuidas nimed teose tegevuse aega peegeldavad? Kas nimed toetavad 

tegevuse süžeed? Kas tegelaste vanus peegeldub ka nimedes? Kui eri ajastute autorite teoseid 

käsitleda, siis kuidas on nimed muutunud? 

Kirjandust isikunimede kohta: 

Henno, Kairit 2000. Eesti priinimed: Jaani kihelkond. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Henno, Kairit 2003. Meie perekonnanimede ajaloost. – Oma Keel 1, 33–37. 

Hussar, Annika 2001. Eestlaste XX sajandi nimemood. – Oma Keel 1, 28–33. 

Hussar, Annika 2012. Muutused eesnimekasutuses XIX sajandil Martna ja Palamuse näitel. – 

Emakeele Seltsi aastaraamat 57 (2011), 35–59. 

Hussar, Annika 2015. Eestlaste eesnimed 1900. aastal. – Emakeele Seltsi aastaraamat 60 (2014), 

51–73. 

Lasse Hämäläinen 2014. Anthroponomastics goes Internet: User Name as a Marker of Virtual 

Identity. http://onomastics.co.uk/anthroponomastics-goes-internet/ 

Keskpaik, Riste 2008. Kohuke, saiakuubik ja kõiksuse laps – enesenimetamise strateegiad 

internetikommentaarides. – Nimetamise strateegiatest Eesti kultuuris. Toim Ülle Pärli, Eva 

Lepik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 125–152. 

Rajandi, Edgar, Helmut Tarand 1966. Meie perekonnanimede liigitamisest ja seletamisest. – Keel 

ja Kirjandus 7, 393–402. 

Tammoja, Kaisa 2009. Perekonnanimede päritolust ja moodustusviisidest Võrumõisa näitel. – 

Oma Keel 1, 44–51. 

Tiik, Leo 1987. Perekonnanimede panekust Eestimaa talurahvale 1835. aastal. – Keel ja 

Kirjandus 2, 83–88. 

 

II. Kohanimed 

4. Kohanimed enne ja nüüd 

Kohanimed jagunevad laias laastus asustusnimedeks ning loodus- ja viljelusnimedeks.  

Asustusnimed. Selle teema all on võimalik uurida nii uuemaid kui ka vanemaid kohanimesid 

mitmest aspektist. On võimalik koguda oma kodukandi või ka mõne muu piirkonna 

kohanimesid ning analüüsida nime struktuuri, arvatavaid lähtekohti, kasutatavust ja kõrvutada 

seda teavet lugudega, mis nimede ja nende saamisloo kohta rahvasuus ringlevad. Kohtade 



ametlike nimede kohta leiab infot maa-ameti kohanimeregistrist 

(http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kohanimed-p26.html), kuid et teada 

saada, kuidas nime (saamislugu) rahvasuus seletatakse, tuleks küsitleda kohalikke inimesi. 

Lisaks võiks uurida, mida oma piirkonna kohanimedest on tallele saadud Eesti Keele Instituudi 

kohanimekartoteeki (http://heli.eki.ee/kohanimed/). 

Teiseks on võimalik uurida oma kodukoha talunimesid, seejuures võiks käsitleda nii talude 

nimesid varem kui ka praegu. Tuleks koondada talunimed, uurida kirjalikku ja suulist nimede 

kasutamist. Kas ja kuidas on nimed ja nimede kasutus muutunud? Varasemat materjali nimede 

suulise kasutuse kohta leiab Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegist 

(http://heli.eki.ee/kohanimed/), tänapäevast kasutust peaks küsima kohalikelt inimestelt. 

Kirjalikku traditsiooni leiab vanadelt kaartidelt (Eesti Ajalooarhiivi kaartide infosüsteem: 

http://www.ra.ee/kaardid/) ja tänapäevast maa-ameti kaardirakendusest 

(http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kohanimed-p26.html). 

Nagu inimestel, nii on ka kohtadel hüüdnimed. Kolmas võimalus kohanimeteemale läheneda 

ongi uurida oma kodupaiga kohtade mitteametlikke nimesid. Näiteks Tartus kutsutakse Emajõe 

ärihoonet Plaskuks selle kuju järgi. Kõrval olevat bussijaama aga on kutsutud Plasku sigalaks 

arvatavasti selle väiksuse tõttu. Mis sellist nimistut iseloomustab? Teema eeldab materjali 

kogumist blogidest, internetifoorumitest, vestlustest jm, variantide registreerimist ning 

materjali rühmitamist sotsiaalsete gruppide järgi ja/või selle järgi, mille põhjal on kohale 

hüüdnimi pandud või mingil muul moel. Käsitleda võiks ka seda, kas ja kuidas koha hüüdnimi 

selle ametliku nimega seostub. 

Loodusnimed. Nende puhul on võimalik uurida, millistel loodusobjektidel üleüldse nimed 

esinevad. Millised need nimed on? Kas ja kui palju esineb korduvaid nimesid? Veel on võimalik 

uurida, millist keelelist materjali kohanimede esi- ja järelosa(d) sisaldavad. Kas ja kuidas nimed 

on aegade jooksul muutunud või kadunud? 

5. Nimed keelemaastikul 

Vaatluse alla võib võtta oma koolitee, kodulinna vm piirkonna ning süstemaatiliselt jälgida ja 

pildistada siltidel, reklaamtahvlitel ja mujal avalikus ruumis olevaid nimesid, mis teele jäävad, 

olgu need siis tänavanimed, talude nimed, äride ja ettevõtete nimed vms. Peamine, et tegu oleks 

mingit tüüpi nimedega. Analüüsida võib neid mitmest aspektist. Mis keeles nimed on? Milliste 

objektide nimed on esiplaanil (nt linnapildis)? Talude ja ka muude nimede puhul võib vaadelda, 

kuidas neid esitatakse (tänapäevane või vanast dokumendist võetud kirjapilt, kui silt on 

kaunistatud, siis millega ja kas sellel on seost nime tähendusega vms). Kutsume üles nimega 

objekte ka pildistama! 

Kirjandust kohanimede kohta  

Alas, Marit 2008. Kohanime muutumine kui nimekasutaja vajadus. – Oma Keel 1, 37–43. 

Faster, Mariko 2005. Võru- ja Setumaa kohanimede determinandid. Magistritöö. Tartu 

Ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/727 

Faster, Mariko, Evar Saar 2013. Looma- ja linnunimetused kohanimedes ja nimeandmis-

põhimõtted. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric 

Linguistics 4–1, 145–160. 
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Kallasmaa, Marja 1996, 2000. Saaremaa kohanimed I–II. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.eki.ee/books/kohanimed/saaremaa_kohanimed.pdf 

Kallasmaa, Marja 2003. Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Kallasmaa, Marja 2005. Eesti kohanimede liigitamisest. – Keel ja Kirjandus 2, 136–140.  

Kallasmaa, Marja 2005. Mida osutavad loodus- ja viljelusnimed. – Oma Keel 2, 23–29. 

Kallasmaa, Marja 2010. Hiiumaa kohanimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.eki.ee/books/kohanimed/hiiumaa_kohanimed.pdf 

Kallasmaa, Marja 2011. Ununenud sõnad kohanimedes. – Oma Keel 1, 33–36. 

Laansalu, Tiina 2011. Asustusnimed Kiili vallas. – Emakeele Seltsi aastaraamat 56 (2010), 109–126. 

Pajusalu, Karl, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg 2009. Eesti murded ja 

kohanimed. Toim. Tiit Hennoste. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Pall, Valdek 1968. Eesti kohanimede struktuurist. – Keel ja Kirjandus 3, 147–158. 

Saar, Evar 2004. Karula mäenimede süsteemist. – Tartu Ülikooli Lõuna-eesti keele- ja 

kultuuriuuringute keskuse aastaraamat III. Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-eesti keele- ja 

kultuuriuuringute keskus, 11–22. 

Saar, Evar 2008. Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja 

traditsioonilise kogukonna nimesüsteem. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/7793/saarevar.pdf?sequence=1 

Saar, Evar 2015. Kust on tulnud Vana Võrumaa külanimed. – Oma Keel 1, 19–31. 

Zabrodskaja, Anastassia 2007. Keel meie ümber ehk mida võib Eesti keelemaastik pakkuda 

sotsiolingvistile. – Oma Keel 2, 5–15. 

Troska, Gea 1995. Talunimed läbi aegade. Tallinn: Teaduste Akadeemia kirjastus. 

 

III. Muud nimed 

6. Loomanimed  

Siin võiks uurida nii lemmikloomadele kui ka teistele koduloomadele nimeandmise 

põhimõtteid. Küsitluste põhjal tuleks süstemaatiliselt uurida koduloomadele nimeandmise 

põhimõtteid ja lugusid. Mille või kelle järgi on koduloomad nimed saanud? Kes on perekonna 

lemmikloomale nime panija? Kas looma nimest kasutatakse igapäevaselt täisnime või on 

loomale tekkinud ka hüüdnimi? Kas eri liiki loomade nimedes tuleb esile erinevusi? 

Teisalt võib siinse teema all tutvustada ka tõuloomadele (nt koerad, kassid, hobused) 

nimeandmise põhimõtteid. Siiski ei piisa ainult nimeandmisreeglistiku ülevaatest, vaid lisaks 

tuleks küsitluse põhjal uurida seda, et kui reeglite järgi on nimeandmispõhimõtted olemas, siis 

kuidas loomale nime valitakse ja mis on nimi, millega looma tegelikult edaspidi kutsuma 

hakatakse. Lisaks võib uurida ka loomahüüdnimede struktuuri (mille põhjal on nimi 

moodustatud, millised on sagedasemad tuletusliited vm).  

7. Nimed minu ümber 

Peale selle, et nimed on isikutel, kohtadel ja loomadel, on nimed ka muudel objektidel. Siin ongi 

ühelt poolt võimalik uurida, millistele muudele objektidele nimesid antakse. Kas nimi on näiteks 

arvutil, jalgrattal või pereautol? Kui neile on nimi pandud, siis miks ja mille põhjal. Nimesid 

pannakse ka liiklusvahenditele. Võiks uurida, mille järgi on nime saanud päästeametiautod, 



trammid, veesõidukid jms. Kas ja miks eelistatakse mõnel juhul hoopis numbreid? Kas sellest 

hoolimata esineb ka nimesid? 

Teiselt poolt võib materjali kogudes ja süstematiseerides uurida toidunimesid. Millised on Eesti 

toidukaupade/toitude nimed? Millest need koosnevad, kas nimedes kalduvad esinema koha- või 

isikunimed? Millised Eesti ja välismaa kohanimed on esindatud toidunimedes ja -nimetustes (nt 

Viini sai, Ukraina borš, Haanja poolsuitsuvorst)? Kas kohanimed toidunimedes kannavad mingit 

identiteeti – viitavad toidu päritolule, kinnitavad toidu headust vm? Milline on toidunimede 

struktuur? Uurida võib nii toidukaupade nimesid kui ka menüüde põhjal toidukohtades 

pakutavate roogade nimesid. 

Kirjandust muude nimede kohta  

Koppel, Mart-Enn 1996. Tallinna Ülikool kõlab nagu Tartu kilud ehk Värska vesi voolab Tartust. 

– Postimees 16.09.1996 http://www.postimees.ee/2486593/euroopa-investeerimispank-

reformide-lavel-tallinna-ulikool-kolab-nagu-tartu-kilud-ehk-varska-vesi-voolab-tartust-

kohanimede-kasutamisest-eesti-kaubamarkides-hinnad-pusivad-suhteliselt-stabiilsed 

Palmeos, Paula 1955. Eesti koduloomade nimedest. – Emakeele Seltsi aastaraamat I, 97–117. 

Saarõ Evar 2007. Minkast kõnõlõsõ pini- ja kassinime? – Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 

2008. aastaga pääle. Võro Selts VKKF. 

 

IV. Nimede õigekeelsus 

8. Nimede suur- ja väiketäheline kasutus 

Kui varem kirjutati kohanimi väikese tähega siis, kui see tähistas kauba, eseme ja olendi liiki, siis 

praeguste reeglite järgi võib ka sellises positsioonis kirjutada nime suurtähelisena, nt tallinna 

kilud = Tallinna kilud, saksa lambakoer = Saksa lambakoer. Uurimuse aluseks võiks võtta 

erinevaid tekste (nt ajakirjandustekstid, blogitekstid, internetifoorumid) ja võrrelda, kuidas neis 

kauba, eseme ja olendi liiki tähistavates ühendites kohanimede suurt ja väikest algustähte 

kasutatakse. Millistes tekstides ja mis ühendis kalduvad nimed esinema kas suur- või 

väiketäheliselt? 

9. Nimede käänamine  

Nimede käänamist uurides võib käsitleda nii isiku- kui ka kohanimesid. Isikunimedest võib 

valida kas perekonna- või eesnimed. Kuidas nimesid tegelikus keelekasutuses käänatakse ja kas 

see erineb sarnase ülesehitusega sõnade käänamisest, nt kas nime Mari käänatakse pesa-tüübi 

järgi  Mari : Mari : Mari (vrd pesa : pesa : pesa) või kaldutakse osastavat käänet siiski 

markeerima -t abil (Marit)? Kas perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid sõnu või 

käänatakse neid nii, et nime algkuju säiliks, nt kas Kallas : Kallase või Kalda. Kohanimede 

uurimisel võib keskenduda ühele nimele ja selle kasutusele eri tekstitüüpides, nt kas teatud 

tekstitüüpides kaldutakse kasutama pigem osastava käände vormi Tallinna või Tallinnat, kas 

sisseütleva käände vormi Tallinna või Tallinnasse. Samas võib aga keskenduda ka rühmale 

sarnastele nimedele (nt vere- või palu-lõpulistele nimedele). Lisaks võib kohanimede puhul 

vaadata, kas samast nimest eelistatakse kasutada sise- või väliskohakäänet nt kas sõitis 

Saarepeedisse või Saarepeedile; Äksisse ~ Äksi või Äksile? 

http://www.eki.ee/nimeselts/txt/bo04256.doc


Kirjandust nimede õigekeelsuse kohta 

Leemets, Tiina 1996. Perekonnanimede käänamine. – Keelenõuanne soovitab. Tallinn: Eesti 

Keele Sihtasutus, 56–58. http://keeleabi.eki.ee/artiklid/perenimed.html  

Raadik, Maire 1998. Kaupade nimetamine. – Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn: Eesti Keele 

Sihtasutus. http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/kaubad.html 

Raadik, Maire 1998. Kaupade nimetamine. – Keel ja Kirjandus 11, 766–770. 
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