
32. emakeeleolümpiaadi uurimistööde juhend 

 

Uurimistööd võib teha iga 9.–12. klassi õpilane, kes tunneb huvi eesti keele vastu. Olümpiaadi žürii on 

esitanud valiku teemasid, kuid alati võib ka ise töö teema valida ning sõnastada, eriti kui see on 

seotud olümpiaadi üldteemaga „Sõnavara ja stiil”. 

 

Abiks uurimisel 

 Merilai, Arne. (2007) Poeetika. Tartu Ülikool. 

http://kodu.ut.ee/~amerilai/Luule%20poeetika.pdf 

 Kern, Katrin, Võik, Ilona. (2014) Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Maurus. 

 Erelt, Mati, Erelt, Tiiu, Ross, Kristiina. (2007) Eesti keele käsiraamat. 

http://www.eki.ee/books/ekk/ 

 Eesti keele leksikaalsed vahendid sõnavara uurimiseks 

https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/leksikaalsed-ressursid 

 Korpuste kasutamisest: Muischnek, Kadri. (2015) Keelekorpused – sama mitmekesised kui 

keel ise. – Oma Keel 1.  

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2015_1/OK_2015-1_05.pdf 

 Tekstikorpuste sõnastike veebiliides www.keeleveeb.ee 

 Veebibrauser korpuseotsinguteks, sõnasagedusloend veebilehele või lihttekstile 

http://webcorp.live.co.uk 

 Kõnesalvestuse brauser TSAB, sisaldab transkribeeritud raadiosaateid, võimalik teha 

sõnaotsinguid 

http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index 

 Emotsioonidetektor, analüüsib teksti või tekstilõigu emotsiooni 

http://peeter.eki.ee:5000/valence 

 Diskursuseanalüüsi meetodist 

o Aava, Katrin; Salumäe, Ülle. (2013) Meedia ja mõjutamine. Künnimees: Külim. 

o Aava, Katrin. (2003) Veenmiskunst. Tallinn: Avita. 

o Katrin Aava juhendatud lõputööd (diskursusanalüüs) 

o https://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut/oppetoo/Kaitstud-

loputood 

 Oma Keel (veebis, sirvimisi) 

 Kasik, Reet (toim.), artiklikogumikud „Tekstid ja taustad” I-V (vt DSpace) 

 Puksand, Helin; Margit Ross. (2016) Johannes. Gümnaasiumi eesti keele õpik. Koolibri, 2016 

 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (veebis, sirvimisi) 

 Emakeele Seltsi aastaraamat (veebis, sirvimisi) 

 Hennoste, Tiit; Pajusalu, Karl. (2013) Eesti keele allkeeled. Õpik gümnaasiumile. EKSA 

 Hirsjärvi jt. (2010) Uuri ja kirjuta. Medicina. Vt ka analoogseid õpikuid veebis 

NB! Õpilasuurimuses saab lähteteadmisi sageli Wikipediast/Vikipeediast ja asjakohases artiklis 

viidatud allikatest. 
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32. emakeeleolümpiaadi juhendis väljapakutud teemad 

Isikustiil 

Isikupärane stiil mõne kirjandusliku või filmist tuntud tegelase kõnes, mõnele ajakirjanikule omased 

väljendid, sõnad, nt Rein Sikk, Madis Jürgen, või teatud kirjanikule eriomane stiil; sõnamoodustus ja 

kujundlik keelekasutus kindla autori iseloomustajana (meedias, ilukirjanduses; ilukirjanduses ka 

autori ja tegelaskõne võrdlused).  

 Kasik, Reet. (2015) Sõnamoodustus. TÜ kirjastus, (võib leiduda DSpace’is).  

 Vt ka Kasik Oma Keeles 

 

Kujundlik keelekasutus vabas veebisuhtluses jm informaalses või ilu- ja ajakirjandustekstis  

Uurida saab nn uusi metafoore, metonüümiat, võrdlusi, kiasme, apostroofe ja sõnakasutuse loovust 

autori või teose erijoonena. 

  Õim, Asta. (2002) Metafoor ja juurikad. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Oim.pdf 

 Kaasik, Kadri. (2004) Euroopa Liiduga seotud metafoorid Eesti ajakirjanduses. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kaasik.pdf 

 Baran, Anneli. (2010) Koeraga läbi kõnekäändude. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2010_1/OK_2010-1_04.pdf 

 Õim, Katre. (2012) Uudseid metafoorseid keelendeid. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_04.pdf 

 

Ametlike tekstide oskussõnakasutuse selgus 

Teema all saaks vaatluse alla võtta teatud liiki või kindlal eesmärgil koostatud ametitekstid ning 

analüüsida kindlaid mõisteid tähistavaid sõnu ja nende selgust või jälgida üldiselt oskussõnakasutuse 

süsteemsust, järjepidevust ning selgust. 

 Erelt, Tiiu. (1982) Eesti oskuskeel. 

 Erelt, Tiiu. (2007) Terminiõpetus. 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf 

 Nemvalts, Peep (koost). (2011) Eesti teaduskeel ja terminikorrastus. Tallinna Ülikooli Eesti 

Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised 13. 

file:///C:/Users/Merilin/Downloads/TLU%20EKKI%20toimetised%2013_2011.pdf 

 

Oskussõnade selgitamine ja korduvus mingi aine kindla klassi õpikomplektis 

Analüüsida võiks oskussõnakasutuse süsteemsust.  

 Kerge, Krista. (2012) Kas õpikuteksti mõõdetavad tunnused on kõnekad? Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_2/OK_2012-2_03.pdf 

 Puksand, Helin. (2005) Terminoloogia õpikutes. Kasik, Reet (Toim.). Tekstid ja taustad IV. 

Tekstiliigivaatlusi (68−81). Tartu Ülikool. 
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 Erelt, Tiiu. (1982) Eesti oskuskeel. Tallinn: Valgus. 

 Erelt, Tiiu. (2007) Terminiõpetus. 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf 

  

 

Huumorile ja satiirile omased stiil ja sõnakasutusvõimalused ja väljendvara ümbermõtestamine neis 

Vaatluse alla võib võtta mingi kindla teema või autori ning analüüsida tema tekstile iseäralikke 

naljategemise viise. Samuti võib vaadelda mingi huumorisaate või -saatejuhi nalju ning analüüsida, 

mis sõnavara kasutatakse. 

 Raskin, Victor. (1985) Semantic Mechanisms of Humor . Dordrecht—Boston—Lancaster. 

[eestikeelne konspekt] http://www.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/raskin.htm 

 

Sõnavara tundetoon tekstis  

Eritleda võiks tundetooni, emotsioonisõnu autoriti, meediaväljaandeti, sh tele- või raadiosaadetes 

jm. 

 Põlda, Halliki. (2013) Imelaps Eesti meediatekstides. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2013_1/OK_2013-1_04.pdf 

 Kitsik, Eve. (2004) Kas eesti ajakirjandus järgib poliitilist korrektsust? Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_1/Kitsik.pdf 

 Kasik, Reet. (2006) Feministlik lingvistika. Oma Keel 2.  

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006-2_01.pdf 

 

Kindla sõnaliigi kasutamine  

Mingi kindla sõnaliigi kasutamine kõnealuste objektide ja isikute iseloomustamiseks vabalt valitud 

tekstides (nt missuguste sisukategooriatega tegelasi iseloomustatakse); sõnaliigisuhted kui 

žanriomase stiili alus. 

 Pajusalu, Renate. (2009) Sõna ja tähendus. EKSA 

 Kerge, Krista; Hille Pajupuu. (2010) Text-types in language technology and language teaching 

(veebiotsinguga; vt eriti tabelid) 

 Laivi Laanemets. (2012) Adjektiivid reklaamikeeles. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_06.pdf) 

 

Sõnamoodustus võrdlevalt ilu- ja ajakirjandustekstis 

Siin saab vaadelda, kuidas kasutatakse eri sõnamoodustusviise isikupärase stiilina, võrrelda saaks nii 

tekstiliike kui ka kaht autorit. 

 Reet Kasik. (2014). Hobitseme ja keelendame. Oma Keel 1. 

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_1/OK_2014-1_04.pdf) 
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Nimisõnalisus versus verbilisus SMS-vahetuses  

Teema alla võiks võrdlevalt  uurida SMSide sõnaliigi koosseisu eri tekstijate stiilis. 

 Nominaalstiilist 

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2005_2/05.pdf 

 Suulise kõne sõnavaralised iseärasused 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf 

 

 

Veel teemasid ja inspiratsiooniallikaid 

Moesõnad ja stambid 

Siin võiks artiklite eeskujul ise analoogseid stampe avastada ja kirjeldada. Analüüsida võiks ka 

põhjuseid, miks üks või teine selline sõna keelde on tulnud ning miks see eesti keelde ei sobi või mida 

eesti keele laialdane sõnavara asenduseks pakub. 

 Mäekivi, Helika (2004). Moesõnad Praeguse aja ajakirjanduse ja kantseliidi moesõnad. Oma 

Keel 2. 

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Maekivi.pdf 

 Jõks, Maris (2012). Tänaseid stampe meediamaastikul. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_07.pdf 

 Mäekivi, Helika (2013). Kas moodsalt või selgelt? Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_05.pdf 

 

Sõnade tähenduse muutumine 

Teema all saab uurida mingite sõnade muutumist teatud perioodi vältel. Mõelda võiks, mis on need 

huvitavad sõnad, mis on uusi tähendusi saanud (nt pilves), ning kui paljud neist vaatluse alla 

võetakse. Seejärel võiks uurida vanemaid tekste korpustest, ajalehtedest või lapata vanu 

sõnaraamatuid ning püüda leida, kust alates mingi tähendus nihkuma hakkas. Samuti võib sõna 

muutumist vaadelda ilukirjandusteoste näitel ning TÜ eesti kirjakeele korpuses (veebiotsing). 

 Koks, Helen. (2002) Kuidas aega väljendavast sõnast kuna sai põhjuslik. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Koks.pdf 

 Valdmets, Annika. (2008) Täistähenduslikust kasutusest modaalpartiklilise poole ehk täiega ja 

iganes kujunemislugu. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_1/OK_2008-1_03.pdf 

 Kilgi, Annika. (2006) Mida eestlane teeb? Verbisageduse muutumisest ainsuse III pöörde 

näitel. Oma Keel 1. 

 http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_1/OK_2006-1_03.pdf 

 

Sõnaloome 

Selle teema all võiks tutvuda sõnavõistlustel välja mõeldud sõnadega ning sõnaotsingu abil 

analüüsida, kuidas on sõna kasutusele läinud. Võrrelda saaks nii uue kui ka asendust vajanud sõna 
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sagedust teatud tekstides ning järeldada, kas uus sõna on välja tõrjunud selle, mida asendada sooviti, 

või mitte. Samuti võib analüüsida käibele mineku tegureid: miks on üks sõnavõistluse sõna käibele 

läinud ning teine mitte. 

Võib ka eritleda teisi sõnaloome viise, näiteks laenude muganemist õpilasslängis vms tänapäeva 

tekstides. 

 Erelt, Tiiu. (2003) Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad. Oma Keel 1. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_1/OK_2003-1_01.pdf 

 Pedaja, Kati. (2006) Kuidas uued laenud eesti keeles kohanevad. Oma Keel 2. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006-2_03.pdf 

 Leemets, Tiina. Keelenõuanne soovitab 1 ja 2. 

 

Uued sõnad  

Uued sõnad mingis keelekasutuse või tähendusvaldkonnas, nt riietus, mood, kosmeetika, toidud, 

infotehnoloogia, liiklus, keskkonnakaitse, mingi eriala/aine erisõnavara jne. 

Selle teema puhul võib vaadelda näiteks mingi valdkonna hinnasilte, tootenimistuid ja analüüsida, 

millised sõnad sealsetest on uued ning mis on nende päritolukeel ja kas neile on eesti keeles juba 

varem mingeid vasteid leitud jne.  

 Leemets, Tiina. (1996) Uuemaid inglise laene. 

http://www.eki.ee/keeleabi/artiklid/inglise.html 

 Jõgi, Aino. (2016) Inglise päritolu sõnad eesti keeles. Eesti Keele Sihtasutus 

 

Õpilaste sõnatundmine 

Lasta kaaslastel nädala jooksul üles märkida kõik tundmatud või ootamatult kasutatud sõnad ja 

väljendid, testida nii või ise kogutud sõnade tundmist kaaslaste peal vms. Materjali saab analüüsida 

eesti keele käsiraamatu leksikoloogia ja sõnamoodustuse osade alusel. 

 

 

Emakeele olümpiaadi toimkonna nimel 

Merilin Aruvee 

32. emakeele olümpiaadi žürii esimees 
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