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Üleilmastuvas maailmas on eesti keele muutumine ja võõrmõjudele avatus igati loomulik 

nähtus. Uutes tingimustes oma keele ja kultuuri säilitamine ning oskus analüüsida 

avardunud maailma ohte ja võimalusi on praeguste noorte proovikivid.  

Mil määral võtab eesti keel vastu kultuurimõjusid; kas ta suudab laenud oma süsteemi 

mugandada; kui palju on mujalt laenatu hulgas vajalikku ning kui palju tarbetut ja 

lühikese elueaga ainest; kas kirjakeel on võõra leksika ja kujundisüsteemi pealetungi 

tõttu ohus; kuidas kujundada austust emakeele vastu; missugused on keelekasutajate 

hoiakud oma emakeele suhtes? Neile ja paljudele teistele küsimustele loodetakse 

vastuseid leida emakeeleolümpiaadi esimese vooru uurimistöödest ja esseedest, mille 

täpsemad teemad on sõnastatud allpool. 

Olümpiaadiuurimuste esmane eesmärk on suunata õpilasi jälgima oma emakeelt ning 

mõtlema selle üle, mis on eesti keelele omane ja mis mitte; kas keel muutub ja miks. 

Niisiis ootame loovat ja analüütilist lähenemist uurimismaterjalile. Uurimistöö 

ettevalmistavas järgus tuleks õpilasel koguda teemakohast keelematerjali (vähemalt 100 

näitelauset), see süstematiseerida ning võimalikult mitmekülgselt analüüsida. Töö peaks 

olema ka korrektselt vormistatud ning teaduslikus stiilis kirja pandud ja sisaldama 

argumenteeritud analüüsi enda kogutud ning läbi töötatud materjali põhjal. Ka noorema 

astme loovtöö eeldab enda või eakaaslaste keelekasutuse jälgimist ning 

keeleprobleemide üle juurdlemist. 

Õpilastöid hindame kolmes vanuserühmas: 

1) 7.–8. klass (loovtöö); 

2) 9.–10. klass (uurimistöö); 

3) 11.–12. klass (uurimistöö). 
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9.–12. klassi õpilaste uurimistööde teemad 

1. Kultuurimõjusid eesti kirjakeeles 

Muutuv kultuurisituatsioon põhjustab ka keele muutumist. 

Teemas otsitakse vastust küsimusele, kuidas mõjutab kultuur ja selle muutumine 

kirjakeelt. Kõige muutusaltim valdkond on sõnavara: uute nähtuste ja esemete 

tähistamiseks võetakse kasutusele teistest keeltest laenatud leksikat. Uurimistöös tuleks 

analüüsida seda, mis keeltest (või missuguste keelte vahendusel) sõnu laenatakse ning 

missugused kultuurivaldkonnad kõige rohkem laene vastu võtavad. Õpilane võiks 

materjali otsida nt kahest kuni neljast erinevast kirjakeelsest perioodikaväljaandest, kus 

on kultuuriga seotud rubriike. Keskenduda võiks ühele valdkonnale, nt muusika, teater, 

kino, sport, kulinaaria, kosmeetika, infotehnoloogia vm, ning kirjeldada, milles avaldub 

selle valdkonna sõnavaraline eripära. Kui palju on omasõnu, kui palju võõrsõnu (sh 

tsitaatsõnad)? Jälgida võiks võõrsõnade osakaalu tekstis. Kui silma torkab vormilisi või 

lauseehituslikke erijooni, oleks hea needki analüüsi kaasata. Mõeldav on ka võrdlev 

analüüs nt viie või kümne aasta taguse sama valdkonna keelekasutusega.  

Töö eesmärk on suunata õpilasi analüüsima seda, kuidas (ja kui kiiresti) keel muutub, 

kuivõrd on keeleline laenamine põhjendatud ja missugused on teatud kultuurivaldkonna 
keelekasutuse iseärasused. 

2. Õigekeelsusnormingutesse suhtumine Interneti-foorumites 

Levinud on seisukoht, et Interneti-keel on mingi normkirjakeelest erinev keelevariant, 

mida iseloomustavad teatud spetsiifilised tunnused. Töö eesmärgiks on välja selgitada, 

kas see arvamus vastab tõele ja kuidas eri Interneti-foorumite kommentaaride autorid 

suhtuvad omaenda ja kaaskommentaatorite keelekasutusse. Seda võiks analüüsida:  
1) kirjutaja poolelt: 

 kui normingupärased on foorumitesse kirjutatud tekstid? Kas võib välja tuua 

foorumeid, mille keel on teistega võrreldes normingupärasem või vastupidi? 

 milliste normingute vastu eelkõige eksitakse? (ortograafia, lauseehitus, sõnastus) 

 kes eksib ja kuidas? ((väidetavalt) noor või vana, mees või naine, kõrgharitud 

inimene või madalama haridustasemega isik) 

 kas "eksimus" on tahtlik või tahtmatu? Kas võib rääkida eesti Interneti-slängist? 

Kui jah, siis millised erijooned seda iseloomustavad? 

 mis mõjutab "eksimuste" teket? (vähene kooliharidus, kiirustamine, teistest 

erineda tahtmine, ükskõiksus kirjapandava teksti suhtes vm) 
 millega kirjutajad ise oma normingust hälbivat keelekasutust põhjendavad? 

2) lugeja poolelt: 

 kui tähelepanelik on lugeja tehtud "vigade" suhtes? Kas võib välja tuua foorumeid, 

milles osalejad kaaslaste keelepruugile eriti agaralt tähelepanu juhivad, või 

vastupidi, foorumeid, kus teisi õpetavaid "kirjaoskajaid" niisama hästi kui ei leidu? 

 kui usaldusväärsed on keele kohta tehtud märkused? (Kas teiste vigu 

kommenteerivad inimesed on kompetentsed seda tegema (nt kui normingupärane 

on nende endi keel; kas tehtud märkused on asjakohased või pigem 

maitsenüansside üle vaidlemine?) 



 kuidas suhtuda "keelepolitseinikesse" Internetis? Kas neid on tarvis või mõjuvad 

nende sõnavõtud pigem teema risustamisena? Mida arvavad sellest foorumlased 

ise? 

 kuidas kirjutaja keelekasutus mõjutab lugejat? Kuidas suhtuvad lugejad isikusse, 

kes torkab silma eripärase keele ja/või rohkete keelevigade (normingust 

hälbimiste) poolest? 

 mis tüüpi eksimusi tõtatakse eriti agaralt parandama ja mis tüüpi hälbed pälvivad 
vähem tähelepanu? 

3. Laenverbide morfoloogia eesti keeles 

Eesti kõne-, aga ka kirjakeeles kasutatakse viimasel ajal väga palju võõrsõnu, 

tsitaatsõnu ja laensõnu, mida tuleb eesti keeles käänata ja pöörata. Eriti huvitav on uute 

tegusõnade vormistik. Inglise keele ühesilbilised tüved peavad eesti keeles saama 

tüvevokaali ja sobivad vormitunnused. Eesti keeles on võõrsõnade tavaline tüvevokaal -

i (filmima, meikima, miksima), osa uuemaid tegusõnu tuleb aga kasutusele a-tüvelistena, 

vrd ingl to click, eesti klikkima või klikkama. Valitud tüvevokaalist aga oleneb sõna 

pööramine ja koht eesti astmevaheldussüsteemis ning selle tulemusena ka paigutumine 

muutesüsteemi. Nt da-tegevusnimi ja nud-kesksõna võivad tüvevokaali valikust sõltuvalt 

olla kas nõrgas või tugevas astmes: klikkida või klikata, klikkinud võiklikanud jne.  

Huvi pakuvad näiteks järgmised küsimused: 

 missugused kahesilbilise tüvega tegusõnadest on kasutusel ainult i-tüvelisena 

(õppima-tüübis), missugused aga nii i- kui ka a-tüvelisena (õppima- võihakkama-

tüübis); 

 kas selliseid kahesilbilise tüvega tegusõnu moodustatakse ainult inglise 

ühesilbilistest sõnadest või ka muudest tüvedest? Näiteks kuivõrd kasutatakse 

lühendvorme eeri-liitelistest tegusõnadest (funktsioneerima > funkama, 

registreerima > regama), kuivõrd varieeritakse muutmistüüpi eesti oma 

tegusõnade puhul (ülbitsema > ülbama, jõule veetma > jõulama); 

 kas a-tüvelisi vorme kasutatakse kõikides vormides võrdselt või ainult/eelistatult 

tugeva astme vormides (näiteks nii, et ma-tegevusnimes on klikkama, da-

tegevusnimes aga eelistatakse vormi klikkida, mitte klikata?); 

 kas nõrga astme vormid alluvad ka laadivaheldusele, st kas näiteks 

tegusõnaülbama da-tegevusnimi on ülvata (nagu kõlbama : kõlvata) või ülbata? 

Või ei kasutatagi sellistest "keerulistest" sõnadest nõrga astme vorme? 

 kas a-tüvelised vormid on levinud ainult/pigem argikeeles (näiteks Interneti-

kommentaarides ja jututubades) või on nad kasutusel juba ka avalikus kirjakeeles 
(näiteks ajalehtedes)? 

Materjali kogumiseks sobivad ajakirjandus- ja Interneti-tekstid. Sõnu (koos 

lauseümbrusega) võib registreerida nt artiklitest, noorte jututubadest, sõpradega 

peetavatest vestlustest MSN-i vahendusel või kirjavahetusest, seejärel aga võib nende 

üksikute vormide sagedust kontrollida mõne otsingumootori, nt Google'i abil.  

Kirjandus: Reet Kasik, surfima või surfama. – Keel ja Kirjandus 2000, nr 12. 

4. Laensõnade välteprobleeme 

Uurimistöö peaks andma vastuse küsimusele, missuguse struktuuriga sõnavara 

laenatakse ning kuidas see leksika eesti keeles kohaneb. Laensõnade analüüsile võiks 

läheneda väldete aspektist: kas tegemist on esma-, teise- või kolmandavälteliste 

sõnadega? Analüüsida võiks sedagi, mis keeltest enim laenatakse ja missuguseid muutusi 

sõna läbib laenuandvast keelest eesti keelde kohandudes. 

Materjali võib koguda nii kõne- kui ka kirjakeelest, st huvi pakub ka mitteformaalne 

kasutus, nt pubi asemel puub või paab, ingl bug > eesti puug : puugi jt. Laensõna 

esinemisandmed tuleks täpselt fikseerida. Töö autor peaks koguma umbes 100 uuemat 



laensõna (oluline, et sõna ei oleks fikseeritud viimases õigekeelsussõnaraamatus) ning 

analüüsima sõnu nende tüvestruktuuri alusel (välde, silpide arv, tüvevokaal). Laensõnu 

tuleks kirjeldada ka muuttüübi alusel, lähtudes nt "Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999" 
tüübistikust, ning jälgida, missugused eesti keele muuttüübid laensõnavara mugandavad. 

5. Laenatud kujundid tõlkelistes laiatarbetekstides 

Viimasel ajal torkab silma tõlkekultuuri mandumisest ja tõlgitud tekstide hulga järsust 

suurenemisest tingitud küündimatute, lähtekeele kujundisüsteemi sõna-sõnalt edasi anda 

püüdvate tekstide rohkus. 

Töö eesmärgiks on välja selgitada võõra algupäraga kujundlike sõnade ja väljendite 

kasutus tõlgitud tekstides. Materjali allikana sobivad mitmesugused tootekataloogid, 

reklaamprospektid, eneseabi- ja majanduskäsiraamatud vm tekstid. Õpilane peaks 

koguma vähemalt 100 näitelauset ja analüüsima neid eesti keele kujundisüsteemiga 

ühituvuse seisukohast. Teema valimine eeldab, et õpilane tunneb hästi ka võõrkeelt, 

millest eestikeelne materjal on tõlgitud. Arutleda võiks kasutatud kujundite sobivuse üle 

eesti keelde ja sobimatuse korral välja pakkuda paremaid variante. Töö ei eelda mõistagi 

vaid sellis(t)e teksti(de) valimist, millele oleks midagi ette heita. On hea, kui leitakse 

mõni allikas, kus kujundid on õnnestunult tõlgitud. Argumenteerimata hinnangute asemel 
on eelistatud analüüs ja materjali põhjal järelduste tegemine. 

6. Käändekasutuse lihtsustumine eesti keeles 

Viimasel kümnendil on rohkesti räägitud inglise keele mõjust eesti keelele. Üks 

valdkondi, kus inglise keel on eesti keele grammatilist struktuuri mõjutanud, on 

tõenäoliselt käändekasutus - sageli loobutakse eesti keelele omaste käändemallide 

tarvitamisest ning piirdutakse vaid nimetava käände kasutamisega. Nii on tekkinud 

ridamisi nimetavalist täiendit sisaldavaid firmanimesid (nt AS Hermann Reisid, Kuuper 

kaubad pro AS Hermanni Reisid, Kuuperi kaubad), tihti vormistatakse ka ajamäärusi 

nimetava käände abil (28 aprill toimub kontori pidulik avamine pro 28. aprillil toimub 

kontori pidulik avamine), tõenäoliselt võib käändekasutuse taandumist märgata 

muudeski lausepositsioonides (nt ostsin Mate Lemon teed pro ostsin Mate Lemoni teed). 

Uurimuse koostaja ülesanne on leida näiteid kirjeldatud ilmingu kohta, need 

süstematiseerida ja nende alusel nähtust analüüsida. Sobivaks materjali allikaks on 

näiteks reklaamtekstid, kuid õpilane võib soovi korral lähteks valida ka näiteks ajalehtede 

uudistekstid, Interneti keelekasutuse vm.  

Kirjandust: Mäearu, Sirje. Uued ajad, uued kombed. – T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, 

M. Raadik. Keelenõuanne soovitab. Tallinn, 1996, lk 67–68; Erelt, Mati, Tiiu Erelt, 

Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Teine, täiendatud trükk. Tallinn, 2000, lk 417–

418; Saari, Henn. Nüüdisprobleeme. Keeleminutid 286. – H. Saari. Keelehääling. Eesti 
Raadio "Keeleminutid" 1975-1999. Tallinn, 2004, lk 754–759. 

7. Spordiajakirjanduse keeleline eripära 

Töö eesmärgiks on välja selgitada, missugust eripärast sõnavara (nt 

sporditerminoloogiat, emotsionaalset ning kujundlikku keelekasutust) spordiartiklid 

sisaldavad. Muidugi võib materjali koguda ka tele- või raadiosaadetest. Sellisel juhul 

tuleks saated siiski lindistada, et tagada uurimismaterjali adekvaatsus. 

Õpilane võiks võrrelda kahe kuni nelja väljaande sporditeemaliste kirjutiste 
keelekasutust, et uurida: 

 kui palju spetsiifilisi erialasõnu kirjutistes leidub; 

 kuivõrd leiavad kasutust argikeelsed väljendid (väljaselgitamisel abiks ÕS ja 

slängisõnastikud)? Kuidas need mõjutavad tekstist arusaamist? Kas need sobivad 

kokku artikli stiiliga? 

 kas kasutatakse võõrmõjulisi väljendeid ja miks? 



 missuguseid kõnekujundeid tekstis kasutatakse (võrdlus, metafoor, metonüümia 

jt)? Mis eesmärki need teenivad? 

 missugused keelelised erinevused on nt reportaaži ja kommentaari vahel? 

 kas eri väljaannete spordiartiklite keelekasutuses on erinevusi? Milles need 

avalduvad ja kuidas neid seletada? 

Kirjandust: R. Kasik, Keel tekstidena. – Oma Keel 2001, nr 1, lk 14-20; M. Erelt, T. Erelt, 

K. Ross, Eesti keele käsiraamat. 2., täiendatud trükk. Tallinn, 2000 (leksikoloogia 

peatükk); A. Õim, Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn, 1993; F. Vakk, Suured ninad 

murdsid päid. Tallinn, 1970; F. Vakk, Miks just nõnda? Tallinn, 1984. 

8. Ülemaailmse noortekultuuri sõnad eesti kõnekeeles 

Töö eesmärgiks on lindistada ja analüüsida noorte suulist keelekasutust. Töö etapid: 

 Lindistada õpilaste omavahelist vestlust vähemalt 20–30 minutit (võimalikult 

loomulikus situatsioonis). Edaspidise töö hõlbustamiseks ei tohiks osalejaid olla 

rohkem kui 2–3, muidu on vestlust liiga keeruline üles kirjutada. 

 Litereerida lindistatud tekstist vähemalt 10–15 minutit. 

 Otsida tekstist mittekirjakeelseid nimisõnu, omadussõnu ja tegusõnu (släng, 

võõrkeelsed sõnad, aga ka kirjakeele sõnad, millel on tavapärasest erinev 

tähendus) muusika, moe, igasuguste tegevuste, välimuse, rühmade, hobide, 

ostude, toitude, kohtade, meelelahutuse jne kohta. 

 Seletada nende sõnade tähendust ja kasutust (millistes situatsioonides, kellega 

kõneldes kasutatakse). 

 Tööle peab olema lisatud taustainfo lindistuse kohta: 

- lindistaja nimi  

- lindistuse koht (linn või maakond, kodu / kool / muu koht) ja aeg  

- osalejate nimed, vanus, omavahelised suhted (nt sõbrad, õde ja vend vms) 

- lühike situatsioonikirjeldus (nt A on B-l külas; istuvad köögis ümber laua ja 

söövad; vaadatakse pildialbumit vms) 

 Tööle peab olema lisatud lint. 

Noorema vanuseastme (7.–8. klass) loovtööde teemad 

1. Kui maailmas oleks vaid üks keel… 

2. Keele muutumine: kas hea või halb? 

3. Kuidas käib keel kaasas kultuurimuutustega? 

4. Tänapäeva noortekeele iseloomulikke jooni 

5. Meie muutuv keelemood 
6. Minu eakaaslaste suhtumine emakeelde 

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 

põhjendatakse teemavalikut, tutvustatakse metoodikat ja töö ülesehitust ning teoreetilisi 

lähtekohti. (NB! Töös kasutatud teoreetilistele allikatele tuleb tekstis viidata.) 

Sisupeatükkides esitatakse materjali analüüs (struktuur, sh peatükkide ja alapeatükkide 

arv, sõltub individuaalsest lähenemisest). Tööl peaks olema ka tulemusi üldistav ja 

järeldusi välja toov kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loend. Sisukord tuleks 

paigutada tiitellehe järele. (Vt ka "Abiks uurimistöö koostajale" Eesti olümpiaadide 

veebilehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid). 



Nii keskmise ja vanema vanuserühma uurimistööd kui ka maakonnas välja valitud 

noorema vanuseastme loovtööd (maksimaalselt 7) tuleb saata hiljemalt 31. jaanuariks 

2006. a Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli (50090 Tartu, Ülikooli 18–124). Ümbrikule 

kirjutada märksõna "Emakeeleolümpiaad".  

Paremate tööde autorid kutsutakse osalema olümpiaadi lõppvooru. Lõppvooru kutsutud 

õpilaste nimed ja lõppvooru ajakava avaldatakse Eesti olümpiaadide veebilehel 

www.ttkool.ut.ee/olympiaadid. 

Teises voorus tuleb kõigil vanuserühmadel lahendada olümpiaadi teemat puudutavaid 

ülesandeid. Olümpiaadi teine voor on traditsiooni kohaselt seotud emakeelepäevaga. 
2006. aastal toimub olümpiaad 13. ja 14. märtsil Tartu Ülikoolis. 

Olümpiaaditeemalistele küsimustele vastab Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli dotsent 
Külli Habicht telefonil 7 375 215 või e-posti aadressil kulli.habicht@ut.ee 
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