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21. emakeeleolümpiaad "Eesti keel ja Euroopa Liit" 

11.-12. märtsil 2004 

Selle õppeaasta emakeeleolümpiaadi üldpealkirjaks on "Eesti keel ja Euroopa Liit". 

Nüüd, kus Eesti on astumas Euroopa Liitu, on üheks kõneaineks ka eesti keele tulevik. 

Kui suureneb veelgi inimeste liikumisvabadus, siis missugune mõju on sellel meie 

keelele. Kuivõrd suur on inglise keele mõju eesti keelele juba praegu? Euroopa Liidu 

seaduste ja dokumentide tõlkijatel on pidevalt vaja uusi sõnu ja termineid. Missugune 

mõju on sellel meie sõnavarale? Kindlasti kohtame igapäevaeluski uusi nähtusi, asju, 

mille kohta pole eesti keeles oma sõnu. Kas eelistada sealjuures tsitaatsõnu, võõrsõnu 

või peaks looma uusi sõnu? Viimaseid andis eesti keelele näiteks Euroopa Liidu 

teemaline sõnavõistlus. Kui palju on uued sõnad leidnud kasutamist? Need ja paljud 

teised küsimused võiksid saada vastuseid olümpiaaditöödest. 

Nii nagu varasematelgi aastatel toimub emakeeleolümpiaad kahes voorus. Nagu 

eelmiselgi õppeaastal, on ka sellel aastal keskmise (9. ja 10. kl) ning vanema (11. ja 

12. kl) astme olümpiaadiga ühitatud noorema astme (7. ja 8. kl) olümpiaad. 

Eeldatakse, et nooremale astmele korraldatakse maakondades ja suuremates linnades 

piirkondlik eelvoor, kus tuleb kirjutada kirjandilaadne loovtöö (umbes 5 

arvutilehekülge). Kes tahab, võib kirjutada loovtöö asemel väikese uurimuse. Kohalik 
komisjon valib eelvooru põhjal välja paremad tööd. 

Olümpiaadi žürii 

Žürii esimees: 

Pire Teras - TÜ FLEE teadur, korraldava komisjoni esimees 

Žürii liikmed: 

Külli Habicht - TÜ FLEE dotsent 

Karin Kaljumägi - TÜ FLEE assistant 

Reet Kasik - TÜ FLEE dotsent 

Katrin Kern - TÜ FLEE assistant 

Helen Koks - TÜ magistrant 

Kersti Lepajõe - TÜ FLEE lektor 

Maia Rõigas - TÜ FLEE dotsent 

Argo Mund - TÜ magistrant 

Ellen Niit - TÜ FLEE dotsent 

Renate Pajusalu - TÜ FLEE dotsent 

Urve Pirso - TÜ FLEE referent 

Ilona Tragel - TÜ FLEE teadur 

 

Loovtööde teemad 7.-8. klassile on järgmised: 

1. Eesti ja maailm 



2. Missuguseks peaks muutuma maailm meie ümber? 

3. Euroopaga või Euroopata? 

4. Mis on iseseisvuse hind? 

5. Koostöö plussid ja miinused 

6. Ühiskond koosneb liikmetest, igaüks neist on isiksus 

7. Meie keele tulevik Euroopa Liidus 

8. Inglise mõjud eesti keeles 

9. Euroeesti keel – mis see on? 

10. Miks õppida võõrkeeli? 

11. Minu emakeele ilu 

Keskmise ja vanema astme esimese vooru töö on õpilasuurimus, milleks õpilane valib 
järgnevate uurimisteemade hulgast talle kõige rohkem huvi pakkuva. 

Uurimisteemad 9.-10. ja 11.-12. klassile 

1. Inglise mõjud eesti keeles 

Räägitakse, et eesti keeles on palju inglise mõjusid, aga missugused need on. Kas need 

mõjud ilmnevad eelkõige sõnavaras? Kui tulevad uued nähtused, mis vajavad 

nimetamist, kasutatakse selleks esmalt tsitaatsõnu. Pärast need küll mugandatakse 

meie keelesüsteemiga, kuid sõnu võidakse laenata ka neid kohe mugandades. Iga kord 

ei tähenda laenud uut mõistet. 

Missuguste teemadega seoses leidub selliseid inglise mõjusid sõnavaras? Kas inglise 

laenude asemel võiks kasutada või luua omasõnu? Kui palju leidub nn tarbetuid laene? 

Nende puhul kasutatakse olemasoleva sõna asemel 

laensõna: laheda asemel cool,pöörase asemel kreisi. Missugused on selliste tarbetute 

laenude kasutamise põhjused?  

Inglise mõjude uurimiseks tuleks valida mõned ajakirjad või ajalehed, kust kirjutada 

sõnasedelitele välja kogutud materjal, mida saab pärast rühmitada. Kogu kogutud 

materjal tuleks töös esitada.  

Lisaks mõjudele sõnavaras võib töö kirjutaja uurida inglise mõjusid vormiõpetuse või 

lauseõpetuse seisukohalt. Miks mitte tele- või raadiosaadete põhjal ka häälduses (selgi 

juhul on vajalikud viited)? 

Abistavaks kirjanduseks sobivad Tiina Leemetsa artiklid "Mullivann, peenema 

nimegajaccusi" ajakirjas Oma Keel 2002, nr 1, lk 41-46; "Inglise laenud 

sajandivahetuse eesti keeles" ajakirjas Keel ja Kirjandus 2003, nr 8. 

2. Euroopa Liidu teemalise sõnavõistluse võidusõnade juurdumine 

keelekasutuses 

Eelmise aasta 17. septembril kuulutasid Emakeele Selts, Euroopa Liidu Teabekeskus, 

Haridusministeerium, Eesti Õigustõlke Keskus ja Postimees välja sõnavõistluse, et täita 

lünki Euroopa Liidu eestikeelses sõnavaras. Sõnavõistluse tulemustest kirjutab Tiiu Erelt 

artiklis "Sõnavõistlus andis uued sõnad" ajakirjas Oma Keel 2003, nr 1, lk 5-19. Vaata 

ka http://www.emakeeleselts.eki.ee./ 

Kuivõrd on uued sõnad kasutusele tulnud? Kui palju leiab uurija ajakirjanduses Euroopa 

Liiduga seotud artiklitest näiteks 

sõnu üleilmastuma, lõimima, lõiming, täisleppimatus,mestimine? Või kasutatakse nende 

uute sõnade asemel endiselt 

võõrsõnuglobaliseeruma, integreerima, integratsioon, nulltolerants, twinning. Uurimuse 

tarvis tuleks valida kaks ajalehte, mille sõnakasutust saab kogutud materjali põhjal 

võrrelda. Uurija valida on, kas uurida kõiki sõnavõistluse sõnu või valida neist mõned 

oma vabal valikul. Uurimus võiks anda vastuseid järgmistele küsimustele:  

* kas eri sõnade keelekasutusse juurdumises on erinevusi? 

* missugune on võõrsõnade ja uute sõnade osakaal? Kas üks ajaleht eelistab 

järjekindlalt uusi sõnu, võõrsõnu või kasutab neid segamini? 

* missugused erinevused on kahe ajalehe vahel? 

http://www.emakeeleselts.eki.ee./


* mõne sõna puhul saab võrrelda pakutud sõnavariantide kasutussagedust 

(näiteksüleilmastuma ja ülmastuma, lõimimine ja lõiming, rakkerühm ja rakkejõud jms). 

3. Euroeesti keel 

Selle teemaga seoses võib iseloomustada näiteks vabalt valitud osadest (umbes 20 

lehekülje ulatuses) Euroopa Lepingu keelekasutust (vaata 

näitekshttp://www.vm.ee/est/euro/kat_264/ ). 

Teksti analüüsimisel tuleks pöörata tähelepanu järgmistele keelelistele külgedele: 

* sõnavara. Siin saab analüüsida sõnaliikide kasutussagedust (näiteks nimisõnade ja 

tegusõnade vahekord). Võib vaadelda võõrsõnade kasutussagedust ja seda, missuguste 

teemavaldkondadega seoses neid kasutatakse. Võib otsida ka uusi sõnu (siinkohal 

tuleks kasutada võrdlusalusena õigekeelsussõnaraamatut) ja tuua välja, mis 

teemavaldkonnaga seoses neid kasutatakse; 

* sõnavormid. Kui palju on kasutatud isikulist ja umbisikulist tegumoodi? Kas 

sõnavormide puhul leidub võõrkeelte mõjusid? 

* lausestus. Seaduskeelt iseloomustab liitlausete rohkus. Mis tüüpi liitlausetega on 

tegemist Euroopa Lepingus? Missugune on lausete arusaadavus?  

Kogutud materjal tuleks keeleliste külgede kaupa töös esitada ja analüüsida. 

Abistava kirjandusena võib kasutada Mati Erelti, Tiiu Erelti, Kristiina Rossi "Eesti keele 

käsiraamatut" (kaks trükki). 

4. Euroopa Liiduga seotud metafoorid Eesti ajakirjanduses Koguda ajalehtedest 

(uudistest, arvamuskirjutistest, poliitikute kõnedest) vähemalt 100 lauset, milles on 

kasutatud metafoorset väljendit seoses Euroopa Liiduga. Vaadata tuleks nii ELi 

pooldajate kui ka vastaste kirjutisi. 

Liigitada laused vastavalt sellele, millega Euroopa Liitu kõrvutatakse, näiteks 

* EL kui KOHT: nt Me läheme/ astume Euroopa Liitu; 

* EL kui ORGANISM: nt Me ühineme ELiga, EL areneb/ kasvab/ laieneb/ elab/ sureb, ELi 

liikmed; 

* EL kui (tegutsev) INIMENE: EL keelab, nõuab, abistab, toetab, tunnistab, hävitab meie 

kultuuri; 

* EL kui rong: nt Eesti ei tohi rongist maha jääda, 

* jne. 

Rühmi võib olla rohkem ja võimalust mööda võib rühmadesse teha alarühmi – see on 

töö autori enda otsustada, millistesse rühmadesse oma materjali liigitab. Töö kirjutaja 

võib proovida analüüsida ka EL-metafooride kasutamise põhjusi: kas neid kasutatakse 

oma seisukohtade argumenteerimiseks, positiivsete või negatiivsete tunnete 

äratamiseks ja tugevdamiseks, lugeja lõbustamiseks vms.  

Abistavaks kirjanduseks sobivad nt "Eesti keele käsiraamatu" peatükk 

"Tähendusülekanded" ja Jüri Alliku artikkel "Metafoorist psühholoogi pilguga" ajakirjas 

Looming 1981, nr 1. Autor võib koos õpetajaga otsida ka lisakirjandust metafoori kohta, 

eesti keeles on sel teemal kirjutanud nt Arvo Krikmann, Katre Õim, Reet Hendrikson jt. 

5. Kas eesti ajakirjandus järgib poliitilist korrektsust? 

Poliitiline korrektsus on naiste, eri rasside ja rahvuste ning vähemuste keelelise 

diskrimineerimise vältimine. Mõiste kohta vaata lähemalt Tiiu Erelti raamatust "Eesti 

keelekorraldus", Tallinn 2002, lk 19-20. 

Selle teema uurimiseks peaks valima vähemalt kaks ajalehte (või ajakirja). Hea oleks, 

kui need oleks erineva suunitlusega (näiteks päevaleht ja seltskonnaleht). Valitud 

lehtedest tuleks leida näiteid nii keelelise diskrimineerimise kui diskrimineerimise 

vältimise kohta. Väljakirjutatud näited tuleks eeltoodust lähtuvalt rühmitada. Töö 

kirjutaja võiks analüüsida nii diskrimineerimise vältimiseks kasutatud vahendeid kui 

seda, milles seisneb tema arvates keeleline diskrimineerimine leitud näidetes.  

6. Euroopa keelte vokaalisüsteemid 

Selle teema puhul on tegemist võrdleva uurimusega. Missuguste häälikutega on 

tegemist vokaalide puhul? Missuguste häälduselundite koostöö iseloomustab vokaalide 

hääldust? Paljudes maailma keeltes on vokaalivaras kolm kuni seitse vokaali. Keeltes, 

kus on kolm vokaali, on need tavaliselt [i, u, a]. Viie vokaali puhul on nendeks 

http://www.vm.ee/est/euro/kat_264/


vokaalideks tavaliselt [i, e, u, o, a]. Vokaalisüsteemide kirjeldamisel kasutavad 

keeleuurijad sageli vokaalikolmnurka või -nelinurka. Selles eristatakse ees- ja 

tagavokaalid, kõrged ja madalad vokaalid (ning nende vaheastmed), mõnikord ka 

ümardatud ja ümardamata vokaalid.  

Vokaalisüsteemi kirjeldamisel kasutatavate oluliste hääldusjoonte kohta saab lugeda 

näiteks Kalevi Wiiki raamatust "Foneetika alused", Tartu 1991, lk 32-52. 

Uurija otsustada on, missuguste Euroopa keelte vokaalisüsteeme ta eesti keele 

vokaalisüsteemiga võrrelda tahab (keeli võiks olla vähemalt kuus). Eri keelte kohta võib 

leida materjali näiteks keeleõpikutest. Uurija võiks esmalt erinevate keelte 

vokaalisüsteeme kirjeldada. Valitud keeli saab ka vastavalt ühistele joontele rühmitada. 

Kes tahab teemasse rohkem süüvida, võib lisaks lühikestele ja pikkadele vokaalidele 

vaadata ka diftonge ja triftonge. 

7. Käänded Euroopa keeltes 

Sama moodi kui eelmise teema puhul on siingi tegu võrdleva uurimusega. Uurija 

ülesandeks on teha kindlaks, millega on tegemist käänete puhul (siin tuleks kasutada 

teatmeteoste definitsioone).  

Töö võiks anda vastuseid järgmistele küsimustele. Kuidas eri keeltes käändeid edasi 

antakse (näiteks käändelõppudega nagu eesti keeles või eessõnadega nagu inglise 

keeles). Kui palju käändeid on uurimiseks valitud keeltes? Missugused on need 

käänded? Kuidas neid käändeid edasi antakse? Missuguseid erinevusi ja sarnasusi võib 

keelte vahel leida? 

Nende vaatenurkade alt uuritavad keeled jäävad töö kirjutaja valida (keeli võiks olla 

vähemalt viis). Uurimisel võib siingi kasutada näiteks keeleõpikute abi. 

Töö vormistamine 

Töö kirjutatakse A4-formaadis lehtedele ja köidetakse kiirköitjasse. Tiitellehele 

märgitakse järgmised andmed: 1) töö teema, 2) emakeeleolümpiaadi I vooru töö, 3) 

autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, 4) tööd juhendanud õpetaja ees- ja 

perekonnanimi, 5) töö valmimise koht ja aasta. Töö algab sissejuhatusega, kus tuuakse 

töö eesmärk, selgitatakse materjali kogumist, valimist, tutvustatakse töö ülesehitust 

ning teoreetilisi lähtekohti (koos viidetega kasutatud kirjandusele). Sisupeatükkides 

esitatakse materjal ja selle analüüs. Neile peatükkidele järgneb kokkuvõte ning 

kasutatud kirjanduse nimekiri. Sisukord tuleks panna tiitellehe järele. (Vt ka "Abiks 

uurimistöö koostajale" Eesti olümpiaadide lehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid). 

Nii keskmise ja vanema vanuserühma uurimistööd kui ka maakonnas välja valitud 

noorema rühma loovtööd tuleks saata hiljemalt 31. jaanuariks 2004. a Tartu Ülikooli 

eesti keele õppetoolile (50090 Tartu, Ülikooli 18). Ümbrikule tuleks lisada 

märksõna"Emakeeleolümpiaad". Paremate tööde autorid kutsutakse lõppvooru. 

Lõppvooru kutsutud õpilaste nimed ja ajakava avaldatakse Eesti olümpiaadide 

koduleheküljelwww.ttkool.ut.ee/olympiaadid. 

Teises voorus tuleb kõigil vanuserühmadel lahendada olümpiaadi teemat puudutavaid 

ülesandeid. Olümpiaadi teine voor on traditsiooni kohaselt seotud emakeelepäevaga. 

Sellel korral toimub olümpiaad küll veidi varem: 11.-12. märtsil 2004. aastal Tartu 

Ülikoolis. 

Küsimuste tekkimisel saab konsultatsiooni Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolist teadur 
Pire Teraselt telefonil 07 375 224 või pire@ut.ee. 

Head tööindu ja uurijavaimu soovides 

Mati Erelt 

Tartu Ülikooli eesti keele professor 
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