
28. emakeeleolümpiaad „Õigekeelsus keelemaastikul, meedias, kirjanduses 

ja mujal” 

  
Uurimisteemad 9.–10. klassi ja 11.–12. klassi õpilastele 

 

2013. aasta üldise olümpiaaditeema alla on koondunud kolm alateemat: 1) „Keel muutub ja 

õigekiri muutub”, 2) „Õigekiri praegu, selle roll meedias, keelemaastikul jm” ning 3) 

„Suhtumine õigekirja”. Olümpiaadi esimene alateema peaks õpilasi panema märkama, 

milleks on ühel kirjakeelel vaja selliseid kokkuleppeid nagu õigekirjareeglid, seda, kuidas 

õigekiri on olemuselt ühiskonnaliikmete kokkulepe tekstide üheselt mõistetavuse huvides ja 

kuidas see kokkulepe on ajas muutunud. Teise alateema eesmärk on panna õpilasi arutlema 

selle üle, millised tekstid peavad igal juhul õigekirjareeglitele vastama ja miks ning millistes 

tekstides neid reegleid eiratakse ning mis põhjusel seda tehakse. Viimane teemaplokk  peaks 

õpilasi suunama arutlema selle üle, kas ja milliseid keelenorme vaja on, mida võiks või saaks 

teha, et nii noortel kui ka vanadel oleks prestiižne kirjutada korrektses ilusas eesti keeles. 

 Järgnevad täpsemalt sõnastatud võimalikud uurimisteemad teemavaldkondade kaupa 

koos soovitatava kirjanduse viidetega. 

 

A. Keel muutub ja õigekiri muutub 

Teema üldisem eesmärk on teadvustada, et õigekiri ei ole midagi lõplikku, vaid muutub keele 

muutudes ning keele muutumine on teiselaadne protsess kui õigekirja muutumine. Oluline on 

panna õpilasi mõtlema sellele, et õigekiri on kokkulepe, midagi, mis kindlustaks selle, et 

saame tekstidest aru, kuid et see kokkulepe võib vastavalt vajadusele ajas muutuda. Arutluse 

tulemuseks võiks olla hinnang ja arvamus, milline mõju on toimunul Eesti 

õigekirjatraditsioonile.  

 

1) Ortograafia muutumine/muutmine läbi aegade 

Üks võimalus oleks vaadelda mõne konkreetse reegli muutumist/muutmist viimase 20–

30 aasta jooksul. Näiteks võib vaadata kohanimelise täiendi algustäheõigekirja reegli 

muutust aastal 1998, töös saaks kirjeldada vana reeglit, seda, miks vana reegel enam aja 

nõuetele ei vastanud, kuidas kasutati kohanimelise täiendiga ühendites kohanime 

algustähte enne 1998. aastat ja kuidas nüüd (siin võiks vaadelda mingi kindla allika, nt 

ajakirja või ajalehe süsteemselt valitud aastakäike või valitud väljendite kirjutamise 

muutumist, nt Türgi diivan, Rootsi kardinad vms). Samuti võib vaadelda lühendite 

lõpupunkti reegli muutust, seda, kuidas kasutati lühendi lõpupunkti 80-ndatel, 90-ndatel 

või nüüd (nt jälgides, missugune trükiväljaanne missugust varianti kasutab), ning 

arutleda selle üle, miks selline reeglimuudatus hea või halb on. 

 

Kirjandust: 

„Kirjakeele teataja” mõlemad väljaanded, kogumiku „Keelenõuanne soovitab” artiklid, 

üldpõhimõtete ja muutuste analüüsil võib kasutada „Eesti keele grammatika” osa „Kiri”, „Eesti 

keele käsiraamatut”, Ester Kindlami „Meie igapäevast keelt” (Tln, 1978), Valter Tauli 

„Keelekorralduse alused” jm. 

 



 

2) Väliskohanimede kasutamine 

Väliskohanimede õigekiri on liikunud aja jooksul nii häälduspärasuse kui ka 

lähtekeelsuse suunas. Reeglite muutumine ei ole välisnimekirjutuses tavaliselt kohe 

väljendunud, vaid nende kasutusse tulek on aega võtnud. Teema võimaldaks valida 

pikema ajalõigu (nt vaadelda valitud nimede kirjutust 19. sajandist tänapäevani) või 

vaadata uuema aja väliskohanimekasutust (nt paralleelselt kasutuses olevate nimekujude 

– põhi/rööpnimede või varasema / uue nimekuju – levikut). Uurimismaterjalina võiks 

kaaluda ajakirjandust, geograafia- või ajalooõpikuid jne. 

 

Kirjandust: 

Eesti onomastika bibliograafiat leiab aadressilt http://www.eki.ee/nimeselts/bib/index.htm 

Vanemaid digiteeritud eesti ajalehti leiab aadressilt http://dea.nlib.ee/ 

Kohanimeandmebaas on aadressil http://www.eki.ee/knab/knab.htm 

„Kirjakeele teatajad”; Alender, Eve, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll, Evar Saar. 

Nimekorralduse analüüs. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2003 (Leiab ka haridus- ja 

teadusministeeriumi kodulehelt.); Päll, Peeter. Franckrike maast Prantsusmaani. Pilk 

võõrnimede kujunemise vanemale ajaloole. – Nime murre. Pühendusteos Valdek Palli 75. 

sünnipäevaks 30. juunil 2002. Eesti Keele Instituudi toimetised 11. Eesti Keele Sihtasutus, 

Tallinn 2002, lk 199–215; Päll, Peeter. Võõrnimekirjutuse põhimõtete muutumisest aastatel 

1940–83. – Kirjakeel 1985. Valgus, Tallinn 1987; Päll, Peeter. Võõrnimed eestikeelses 

tekstis. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis. 15. Tartu Ülikooli 

kirjastus, Tartu 2005. (Leiab ka TÜ väitekirjade hulgast 

http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/1.). 

 

3) Rööpvormid igapäevases kasutuses 

Teema on mõeldud käsitlema nende käänd- ja pöördsõnade vormistiku tegelikku 

kasutust, millel on lubatud rööpvormide kasutus (nt ministeeriumide/ministeeriumite), 

või mille puhul esineb normingust erinevat kasutust (nt kontsertide – kontserdite, 

ohtlikkude – ohtlikute). Keskenduda võib konkreetsete vormide kasutuse võrdlemisele 

aja jooksul (nt alates reeglite esitamisest), võrrelda eri väljaannete eelistusi, uurida 

reeglitega vastuolus olevate vormide levikut internetis või katsete abil noorte seas jne. 

 

Kirjandust: 

„Kirjakeele teatajad”, Peebo, Jaak, Eesti keele muutkonnad; Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina 

Ross. „Eesti keele käsiraamat”. (Ka lehel www.eki.ee.); Oma Keele artiklid. 

 

 

4) Raamatu- ja rahvakeel 19. sajandil 

Selle teema uurija võiks kaalutleda, kuivõrd põhjendatud on Eduard Ahrensi väide 

(1853), et tema kaasaegsete kirikuraamatute keel ei kajastanud rahva tegelikku 

kõnepruuki. Selleks tuleks valida Ahrensi kirjutisest „Eesti Piibli keelevead” mõni 

valdkond, mida autor on kritiseerinud (nt hammas-tüüpi sõnade vormimoodustus, 

ainsuse osastava moodustamine, tugevaastmelise tüvekujuga liialdamine, võtma-tarindi 

http://www.eki.ee/nimeselts/bib/index.htm
http://dea.nlib.ee/
http://www.eki.ee/knab/knab.htm
http://www.eki.ee/knab/dr/
http://www.eki.ee/knab/dr/
http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/1
http://www.eki.ee/


kasutamine tulevikku väljendavana). Tuleks anda ülevaade Ahrensi toodud etteheidetest 

ning tema soovitatud parematest keelenditest. Ahrensi seisukohti tuleks kõrvutada 

põhjalikema 19. sajandi rahvakeele kaardistusega, Johann Ferdinand Wiedemanni 

grammatikaga. 

 

Kirjandust: 

Ahrens, Eduard 2003 [1845]. Eesti Piibli keelevead. —  Uue ajastu misjonilingvist. Eduard 

Ahrens 200. 2003. Koostanud ja toimetanud Kristiina Ross. Tallinn; Kask, Arnold 1970. Eesti 

kirjakeele ajaloost. Tartu; Wiedemann, Ferdinand Johann 2011 [1875]. Eesti keele grammatika. 

Tõlkinud Heli Laanekask, toimetanud Ellen Niit. Tallinn. 

 

 

B. Õigekiri praegu, selle roll meedias, keelemaastikul jm  

Selle valdkonna teemadega soovitakse tähelepanu juhtida eri tekstitüüpide õigekeelsusele. 

Teemade abil peaks tekkima ettekujutus sellest, kuivõrd praegu õigekirjareegleid või -juhiseid 

eri väljaannetes jm järgitakse. 

Uurimistöödes võiks keskenduda võimalikult erinevatele tekstitüüpidele, koguda 

materjali keelemaastikult, nt turusiltidelt, poest kaubaetikettidelt, kuulutustelt ja muudelt 

siltidelt või eri meediaväljaannetest või internetikeskkondadest. Kindlasti ei tohiks selle 

alateema tööd jääda pelgalt vigade loenditeks.  Arutluses võiks jõuda selleni, miks mingit 

tüüpi tekstides just leitud tüüpi vigu esineb, kas need vead on tingitud mingitest kindlatest 

asjaoludest (nt ruumipuudus vms), kas need vead mõjutavad tekstist arusaamist, kas võib olla, 

et mõned vead on teadlikud ja kui, siis mis eesmärki need teenivad, kas on mingeid 

tekstitüüpe, kus õigekirjavigu üldse olla ei tohiks ja miks, miks peaksid korrektsed tekstid 

üldse olulised olema, kuivõrd võib heas keeles kirjutatud tekstid olla mainekujundajaks. 

Õpilane peaks esitama koos tööga ka  uurimuse tarvis kogutud algmaterjali, st uurimus peaks 

kirjeldama mitte õpilase juhuslikke tähelepanekuid, vaid süstemaatiliselt kogutud ja 

dokumenteeritud andmekogu. 

 

1) Värsked laenud ja inglise tsitaataines noorte keelekasutuses (soovitavalt kindlas žanris) 

 

2) Õigekirjavead sotsiaalmeedias 

Vvalitakse üks suhtluskeskkond ja selle sees näiteks mingi rühm. 

 

3) Õigekiri X päevalehe uudistes/arvamusartiklites/kommentaarides/vms 

 

4) Õigekirjaviga ja õigekeelsussoovituste eiramine kui reklaamivõte 

 

5) Õigekirja roll keelemaastikul (sildid, plakatid, järg- ja põhiarvude märkimine siltidel jms) 

 

Kirjandust: 

Oma Keele artiklid Tiiu Ereltilt, Tiina Leemetsalt, Tiina Paetilt, Helika Mäekivilt, netikeele 

kohta Anni Ojalt  ja keelemaastike kohta Anastassia Zabrodskajalt;  

Kukk, Inga 2001. Kas elektrooniline õigekirjareform? – Oma Keel 2, lk 26–33;  



Reet Kasiku „Sissejuhatus tekstiõpetusse”; „Eesti keele käsiraamat”. 

 

 

C. Õigekirjareeglid ja keelekasutaja hoiakud ehk suhtumine õigekirja 

Selle ploki teemad suunavad õpilasi välja selgitama, kas prestiižne on õigekirja järgimine või 

eiramine. Nende teemade puhul tuleks õpilasi suunata arutlema selle üle, kas ja milliseid 

keelenorme vaja on, mida võiks või saaks teha, et korrektselt kirjutamine oleks hinnatud. 

Arutluse tulemuseks võib näiteks olla järeldus, et ilmselt on teatud piires reeglite eiramine 

aktsepteeritud (nt lapsed või kirjanikud jne). 

 

1) Õigekiri või õigekeelsus ja selle eiramine isikustiili osana 

Selle teema all võiks käsitleda kirjanik Wimbergi õigekirja. Alustuseks võiks läbi 

lugeda Wimbergi teosed ja siis kaardistada, kuidas ta keelekasutus normkirjakeelest 

erineb. Tulemuseks võiks olla Wimbergi versioon ortograafiast — sõnastikuna vms. Ka 

võiks võrrelda, kas Wimbergi luules ja proosas on õigekiri erinev ja mõelda põhjustele, 

miks see nii on, kui on. 

  

2) Punkluule mõju luuletuste õigekirjale 

Siin võiks käsitleda 1980ndate lõpu punkluuletajate Merca, Trubetsky jt õigekirja ja 

vaadata, millised luuletajad hakkasid seda järgima (näiteks võõrtähed x, y, q  asendasid 

neil ks-i, ü-d ja ku-d.) Sellist võõrortograafia järgimist võiks vaadata päris uuemate 

autoriteni välja ning mõelda põhjustele, miks punkluuletajad niimoodi oma luuletusi 

juba ortograafiliselt markeerisid. 

  

3) Inglise keel eesti noorautorite tekstides kirjandusportaali „Poogen” (www.poogen.ee) näitel 

Selle teema puhul võiks keskenduda sellele,  kui palju noorautorid inglise keelt oma 

loomingus kasutavad, kas mõned autorid kirjutavad üleni inglise keeles, kas on nii, et 

eestikeelses tekstis on ingliskeelsed sõnad sees, kas leidub toorlaene jms. 

 

4) Sõnamuutmise või õigekirjavigade või lausestus- ja stiilivigade erinevused poiste ja 

tüdrukute koolitöödes (eesti keele ja kirjanduse ainete töödes, muude ainete töödes) või 

meilides või blogides vm 

 

5) Koolinoorte suhtumine õigekeelsusesse 

See teema vajab ilmselt küsimustiku kasutamist. Teema raames võiks uurida, kas ja kus 

peetakse õigekirja tähtsaks, kus õpilaste arvates võib ka valesti kirjutada, milliseid 

reegleid peetakse asjatuks, liiga detailseks, vananenuks. 

 

Kirjandust:  

ajakiri Oma Keel, „Eesti keele käsiraamat”, Mati Erelti „Lause õigekeelsus”, pühendusteos Tiiu 

Ereltile, Uno Liivaku vanemad raamatud, (nt „Kust king keelt pigistab”, Tln 1972) ja uued, Rein 

Kull, Saari „Keelehäälingud” jms.  


