
XXX emakeeleolümpiaadi „Ilus eestikeelne lause” uurimistööde üldteemad 

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

 

2015. aasta emakeeleolümpiaad hõlmab kolme üldteemat: 

● Lause kui isikupära väljendus ilukirjanduses 

● Toortõlkelised laused meie ümber 

● Juhendava teksti lause eritunnused 

Üldteemade järgi täpsustavad juhendaja ja õpilane uurimistöö teema. Kuigi siinne juhend pakub 

teemasid, mida võiks ilusa eestikeelse lause juures uurida, on isikupärase uurimisküsimuse 

püstitamine samuti teretulnud. 

 

Olümpiaadi juhendis on kasutatud järgmisi lühendeid: 
EKG I = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi 

Vare, Silvi 1995. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia, sõnamoodustus. Tallinn: Eesti TA Keele ja 

Kirjanduse Instituut (veebis kättesaadav aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/29448) 

 

EKG II = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi 

Vare 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja 

Kirjanduse Instituut (veebis kättesaadav aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/29437) 

 

EKKR = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus (veebis kättesaadav aadressil http://www.eki.ee/books/ekk09/) 

 

I Lause kui autori isikupärase stiili väljendus ilukirjanduses 

Teema suunab õpilasi märkama ilukirjanduses kasutatud lauseid, näiteks seda, kas ühe ja sama 

kirjaniku laused on eri žanri tekstis sarnased või erinevad, kuidas mõjutab teksti žanr 

lauseehitust, kas lause pikkus, mittetäielikkus jt tunnused on stiilivõtted või kirjaniku 

loomingukeele erijooned. Võib ka võrrelda kahe kirjaniku sama žanri teksti.  

Edasises on loetletud mõni orientiir, kuid lubatud on esitada ka individuaalse lähenemisnurgaga 

uurimus, näiteks töö, milles on võrreldud teose autorikõne ja tegelaskõne keelevahendeid, ja 

on näidatud, milliste keelevahenditega on autor tegelase eripära loonud. 

 

1. Mittetäielikud laused mõtte väljendajana 

Uurida mittetäielike lauseid uusimas eesti kirjanduses (nt Ketlin Priilinna, Elo-Maria Rootsu, 

Kaur Kenderi, Toomas Verrevi, Mehis Heinsaare või teiste uusima eesti kirjanduse autorite 

teostes) või postmodernistlikus väliskirjanduses. Analüüsida näiteks, kuidas õnnestub 

väljajätteliste lausetega väljendada terviklikku mõtet. Vaadelda võib üht või mitut 

ilukirjandusteksti, ühe või mitme kirjaniku keelekasutust. Uurida saab ka seda, kui erinevaid 

lauseid on kasutatud tegelaste mõtete edasiandmiseks või sündmuste kirjeldamiseks. 

http://www.eki.ee/books/ekk09/


Peamine meetod peaks olema teksti ja lause analüüs. 

 

2. Lause kui ilukirjaniku stiili loomise vahend 

Analüüsida võib ühe ja sama kirjaniku lauseid eri ilukirjandusteoses ja tuua esile 

põhierinevused. Uurida saab näiteks seda, mil määral sõltub kirjaniku lausestus žanrist, 

tegevusest, tegelasest vm ja mis võiks olla lausestuse varieerimise eesmärk. Peamise meetodina 

saab kasutada lause ja teksti analüüsi. 

3. Žanr kui ilukirjandusliku lause ehituse määraja 

Teema all võib jälgida lausestuserinevusi žanrite kaupa, näiteks lühivormides, romaanis, 

novellis, jutustuses vm. Võrrelda annab mitme kirjaniku sama žanri tekste ja kõrvutada tekstide 

ülesehitust ja pikkust, tekstiosade ava- või lõpulausete, pea- ja kõrvallausete vm sõnajärge, 

tekstiosade funktsioone, esile tuua nende tekstide lausete ühisjooned ja erinevused. 

Allikad 

● emakeeleõpikud, mh Sirje Nootre „Kirjanduse kõnetus” 

● Roland Barthes 2007. Tekstimõnu. Tallinn: Varrak  

● Tiit Hennoste, Karl Pajusalu 2013. Eesti keele allkeeled. Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus 

● Eva Lepik, Edward Kess 2014. Maailm veetilgas. Tallinn, Maurus 

● EKKR. Sõnavara stiililine jagunemine (L29, 

http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=6&p1=3&id=520) 

● konkursi „Kirjandusraal 2012” tööd (http://koolielu.ee/waramu/search/_fulltext/kirjandusraal) 

● Henn Saari 2004. Keelehääling. Eesti Raadio „Keeleminutid” 1975–1999. Koostanud ja 

toimetanud Sirje Mäearu. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

● Aimeartikleid leiab nt ajakirjast Oma Keel (kasulik on uurida ka iga artikli lõpus olevat rubriiki  

„Soovitusi edasilugemiseks”), õpilaste teadusajakirjast Akadeemiake 

(http://akadeemiake.ee/arhiiv/) ja Vikipeediast, jõukohaseid teadusartikleid internetist (muu 

hulgas tasub kasutada ka otsimootorit Google Scholar). 

● „Tekstid ja taustad” I–VI 

● Raymond Queneau 2007. Stiiliharjutusi. Tallinn: Varrak 

● Georges Perec 2008. Mõelda/liigitada ja teisi tekste. Tallinn: Varrak 

● Gabriel Zaid 2011. Liiga palju raamatuid. Tallinn: Kultuurileht 

 

II Toortõlkelised laused meie ümber 

Teema peaeesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu toortõlkimise probleemile eesti keeles. 

Keelematerjali esmaallikad on õpilast ümbritsevad tekstid, kust levivad avalikule keeleruumile 

omased laused. Tähtsad ja vahetud allikad on ajakirjandus, internetitekstid. Töö eeldab 

materjali kogumist pikema aja jooksul, lausete valimisel tuleb kindlaks määrata nende 

valdkond, teema ja edastamise kanal. Näiteks võib koguda võõrkeelseid või võõra keele 

päraseid tsitaate, tõlkeuudiste pealkirju, Facebooki postituste saatetekste. Kogutud materjali 

http://akadeemiake.ee/arhiiv/


analüüsida eelkõige lausete seisukohalt, nt tuua esile peamised grammatilised ja semantilised 

eksimused ja need liigitada. 

 

1. Võõra keele pärased laused tõlkeuudistes 

Teema keskendub uudistele, mis on vahendatud või tõlgitud võõrkeelsest meediast. Vaadelda 

võib ainult pealkirju, võrrelda neid lähtekeelega, võttes seejuures arvesse lähtekeelele omaste 

ja eesti keele lausemudelite erinevuse. Samuti võib uurida juhtlõike, otsekõnelauseid või 

lühiuudiseid tervikuna. Uurima ei pea üksnes korrektselt vormistatud uudiseid, vaadata võib 

mis tahes võrgumeedia lühižanre (uudislikult vormistatud säutsude, postituste, piltide 

vahendused). 

Lähtekeeleks võib olla ükskõik milline õpilasele kodune võõrkeel. 

Kasutatav meetod: eesti ja võõrkeelt kõrvutav lauseanalüüs. 

 

2. Toortõlkelised laused laste- ja noortekirjanduses 

Teemat avades võiks uurija valida lähtematerjali kas laste- või noortekirjandusest. Valik võiks 

olla selgelt piiritletud: üks ja sama raamatusari, teema, autor, teose populaarsus või mõni muu 

kriteerium. Uurida võib tõlgitud lastekirjandust, mahukate noortekirjandusteoste käsitlemisel 

tuleks aga materjali ulatus täpselt kindlaks määrata, nt tõlkevea tüübi või lause funktsiooni 

järgi. Otsustama peaks, kas vaadeldakse vaid teatud tüüpi lauseid, nt käibefraase sisaldavaid 

otsekõnelauseid, ülekoormatud fraasidega lauseid, lauseid, milles on liialdatud umbisikulise 

tegumoega või muud. Uurimistöö autoril on vaba voli määrata uurimiskriteeriumid. 

Teema juures on tähtis tunda ka lähtekeelt, et täpsemalt kirjeldada eesti keelde sobimatult 

ületoodud lauseehitust. 

 

3. Võõrkeelsete tsitaatide eestindamine 

Internetis levib rohkelt autoriteetsete või kultuurilooliselt tähtsate inimeste nt leheküljel 

tsitaat.com, Vikipeedias või ka osalusmeedia kanalites. Tsitaadid võib valida ajalise kriteeriumi, 

temaatika või allika järgi. Neid tuleks võrrelda lähtekeelega, mõnel juhul võiks vaatluse alla 

võtta nii tsitaadi originaalkeelse kui ka inglisekeelse vormi, sest tsitaat ei pruugi olla tõlgitud 

otse lähtekeelest.  

 

Allikad 

● Ellen Arnover 2009. Horror-tõlkijate pealetung. – Sirp 13.01 

● EKG I, EKG II 

● EKKR  

● Mati Erelt 2011. Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Kolmas, täiendatud trükk. Tartu 

● Eestimeele blogi 2012. Avaõiguslik keeletohmakus, 

http://eestimeel.blogspot.com/2012/10/avaoiguslik-keeletohmakus.html?q=keeletohmakus. 

● Hugo von Hoffmanstahl 2010. Väikesi vaatlusi. – Loomingu Raamatukogu, 3–4 

http://eestimeel.blogspot.com/2012/10/avaoiguslik-keeletohmakus.html?q=keeletohmakus


● Keelenõuvakk > päring valdkonniti > tõlkimine > tõlkimine inglise (soome, vene, muust) keelest 

eesti keelde (http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2). 

● Einar Kraut, Ene Liivaste, Aili Tarvo 2000. Eesti õigekeel. Ptk Sõnastus ja stiil, 211–227. Tallinn, 

Koolibri (vt sisukorda http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=2282) 

● Kerli Kulper 2014. Tõlkeuudiste kvaliteedi analüüs Postimees online’i ja Delfi näitel. Tartu: Tartu 

Ülikool 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/43564/Kulper_Kerti_2014.pdf?sequenc

e=1 

● Aili Küntsler 2005. Tõlkekirjanduse üldpilt on halb. – Sirp 11.03. 

● Tiina Leemets 2011. Võõrmõjud võõrsõnavaras. – Õiguskeel 2011, 63–67. 

● Uno Liivaku 1999. Kirjakeel ja kirjasõna. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

● Uno Liivaku, Henno Meriste 1975. Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestindamiseni. Tallinn: 

Valgus (stiilist alates lk 73). 

● Helika Mäekivi 2014. Kuidas parandada tooteetikettide värdkeelt. 16.04. Päevakera blogi 

http://www.paevakera.ee/miks-on-hea-tellida-toimetamine-paevakerast/ (01.10.2014) 

● Ott Ojamaa 2012. Armastus seaduslikus abielus. Tartu: Ilmamaa 

● Heido Ots 2012. Hea sõna on halvast palju parem. – Sõnaga mõeldud mõte: pühendusteos Tiiu 

Ereltile, 20. aprillil 2012. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. (= Eesti Keele 

Instituudi toimetised 14). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 167–175. 

● Priit Põhjala 2006. Keelevigadest. Heasemiootiliselt. – Sirp 27.10. 

● Henno Rajandi 2002. Tõlkija teekond. Tartu: Ilmamaa. 

● George Steiner 2008. Valik esseid – Loomingu Raamatukogu 33–34. 

● Andres Valdre 2009. Kujuta ette! Ettekujutamine kui absurdsete tõlkevigade vältimise 

strateegia. – Kas eurotekstides on kohta ilusale ja selgele keelele? Eesti Keele Instituut. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 75–100. 

 

III Juhatava teksti lausete eritunnused ja muutumine 

1. Käsud, keelud, palved, teadaanded, ohumärguanded avalikus keeleruumis 

Uurimistöös võib käsitleda avalikus keeleruumis olevaid tekste ja neis kasutatud lausete 

iseärasusi. Uurida võib näiteks seda, kuidas on neis tekstides sõnastatud käsk (see võib olla nii 

kaudne kui ka otsene), keeld, palve, kuidas on inimesi juhendatud midagi tegema või tegevusest 

hoiduma, kindlasti oleks hea vaadelda ka lauserõhku ja sõnajärge (teemat ja reemat). Võiks 

tähelepanu pöörata siltidele, plakatitele, viitadele ja muudele kirjalikele tekstidele (sh 

väljajättelistele lausetele) kohvikutes, poodides, kaupluseakendel, kooli teadetetahvlil, 

infokleebistel, bussiplaanidel, söögikohtade menüütahvlitel, konserdikavades jm. 

 

Allikad 

● Michel Foucault 2005. Diskursuse kord. Tallinn: Varrak. 

● Anne Hussar 2003. Mis sest terest tolku on? – Oma Keel, 22–28. 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Hussar.pdf 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/43564/Kulper_Kerti_2014.pdf?sequence=1
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/43564/Kulper_Kerti_2014.pdf?sequence=1
http://www.paevakera.ee/miks-on-hea-tellida-toimetamine-paevakerast/
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Hussar.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Hussar.pdf


● keeleseaduse § 4 lg 1  

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014046) 

● Krista Kerge 2006. Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8 

● Katrin Kern, Ilona Võik 2014. Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Tallinn: Maurus 

● Maria Kunnas 2008. Kuule, saad sa palun kaks nädalat mu kassi eest hoolitseda   – Oma Keel 2 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_2/OK_2008-2_03.pdf 

● Jaakko Lehtonen 2007. Rohkem kui sõnad. Eesti Rakenduslingvistikaühingu Aastaraamat, 3, 

211–219  

http://rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa3.14_Lehtonen.pdf 

● Mart Rannut, Ülle Rannut, Anna Verchik 2003. Keel, võim, ühiskond. Tallinn: Tallinna Ülikooli 

Kirjastus 

● Katrin Rikberg 2009. Viisakus ja selle tajumine tekstiliigiti. – Noored filoloogid. Emakeelepäev 

täis tarkuseteri, 82–113. Koostanud Anastassia Zabrodskaja. Tallinn: Tallinna Ülikool 

● Lisa Scarf 2012. Narva keelemaastik tänavasiltide näitel. Akadeemiake, 12, 

http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2012/12/Scharf_Lisa.pdf 

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

sotsiolingvistile? – Oma Keel 2,  

www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf 

● Asta Õim 2003. Võim keeles. – Võim ja kultuur, 417–435. 

http://www.folklore.ee/~kriku/TRANSPORT/RAAMAT_EKM.pdf 

● ajakirja Oma Keel aastakäigud 

● emakeeleõpikud 

● keelesaated „Keeleminutid”, „Keelekõrv”, „Keelesaade” 

 

2. Muutused lausetüübi ja suhtluseesmärgi seostes 

Uurimistöös võib kirjeldada lausetüüpe, nt küsi- ja käsklauseid, tuua esile nende struktuuri 

iseärasused, selgitada eri lausetüübi funktsiooni. Uurimismaterjalis võiks olla näiteid, kus 

väitlauses on eelistatud kasutada käsklausele omast lõpumärki, retoorilisi küsimusi, käsklauses 

on kasutatud küsipartiklit vm. Töö võiks avada nende võtete kasutamise põhjuseid 

(suhtlussituatsioon, kontekst).  

 

Allikad 

● emakeeleõpikud (mh Katrin Kern, Ilona Võik 2014. Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Tallinn: 

Maurus) 

● EKG I, EKG II 

● EKKR. Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi (SÜ 73). 

● Mati Erelt 2011. Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Kolmas, täiendatud trükk. Tartu. 

● Tiiu Erelt 2005. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 

● Kristiine Särg 2014. MSN-suhtluse keelelised eripärad. – Akadeemiake 1, 1–44 

http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2014/02/Kristiine_S2rg.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014046
http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/korras-keel-sobiv-stiil-selge-sonum/
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_2/OK_2008-2_03.pdf
http://rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa3.14_Lehtonen.pdf
http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2012/12/Scharf_Lisa.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf
http://www.folklore.ee/~kriku/TRANSPORT/RAAMAT_EKM.pdf
http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2014/02/Kristiine_S2rg.pdf


● Tiit Hennoste 2013. Kuule ma eemale nüüd. Postimees (07.12), 

http://arvamus.postimees.ee/2622918/tiit-hennoste-kuule-ma-eemale-nuud 

● Reet Kasik 2007. Võimu keel: asutus suhtleb kodanikuga. – Eesti Rakenduslingvistikaühingu 

Aastaraamat 3, 167–176  

http://www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa3.11_Kasik.pdf 

● Reet Kasik 2006. Olete kohustatud ilmuma … . Sirp 26.05 

● Renate Pajusalu 2002. Lingvistiline pragmaatika ehk Mida kõike inimene oma keelega teha võib 

– Oma Keel 2, 21–26  

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

● Tekstid ja taustad V 2008. Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. 

Toimetaja Reet Kasik. Tartu: Tartu Ülikool 

http://www.tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311820.pdf 

 

 

MUUD TEEMAD 

1. Selgekeelne lause 

Mis on selge keel? Milline on selgekeelne lause? Missugused on selgekeelse lause 

moodustamise põhimõtted  Mis on selgekeelse lause vastand  Miks tekib ebaselge lause  

Kuidas teha ebaselgest lausest selge  Missugused keelesituatsioonid võivad tekitada 

arusaamatust  Uurimise käigus koguda näiteid selgest ja ebaselgest lausestusest ning 

analüüsida lauseid ja nende kasutuskonteksti, ebaselgete lausete asemele pakkuda 

grammatiliselt ja stiililiselt korrektseid, hästi mõistetavaid lauseid. 

Kus on selgel keelel eriti tähtis roll  Selge keele lauseid võib uurida ühe žanri piires, aluseks võib 

võtta lausete pikkuse ja keerukuse (mine-tuletiste rohkus, tuntud ja tundmatute sõnade 

vahekord, lauselühendite hulk, tegusõna käändeliste ja pöördeliste vormide vahekord jts) ning 

analüüsida neid selge keele põhimõtete järgi (vt näiteks juhendit „Kirjuta selgelt”). 

 

Kuskohast otsida tekste 

raadio- ja telesaated, konverentsiettekanded, kodumasinate kasutusjuhendid, ravimite 

infolehed, asutuse veebikodu tekstid, e-kirjavahetus nii ühevanuste kui ka eri vanuses osaliste 

vahel, tekst siltidel kauplustes, polikliinikus, apteegis, haiglas, mis tahes asutuse garderoobis 

jne. 

 

Allikad 

● Selged mõtted, selge keel 2012. Koostanud ja toimetanud Katre Hallik ja Katrin Kasemets. 

Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus  

http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14&ID=8 

● Katrin Hallik, Katre Kasemets 2014. Selge ühiskondlik suhtlus, kellele ja milleks. Õiguskeel 2 

http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik_katre_kasemets._selge_uhiskondlik_s

uhtlus_-_kellele_ja_milleks.pdf 

http://arvamus.postimees.ee/2622918/tiit-hennoste-kuule-ma-eemale-nuud
http://www.rakenduslingvistika.ee/ul/files/ERYa3.11_Kasik.pdf
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2002_2/Pajusalu.pdf
http://www.tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311820.pdf
http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14&ID=8
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik_katre_kasemets._selge_uhiskondlik_suhtlus_-_kellele_ja_milleks.pdf
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik_katre_kasemets._selge_uhiskondlik_suhtlus_-_kellele_ja_milleks.pdf


● Heigo Sooman 2014. Ilus selge ametikeel. Keel ja Kirjandus 2, 134–137. 

● Katrin Hallik 2011. Selge keele liikumisest maailmas. Õiguskeel 3. 

http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik._selge_keele_liikumisest_maailmas.pd

f 

● Kirjuta selgelt 2013. Luxembourg, Euroopa Liidu väljaannete talitus 

http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_et.pdf 

● Katrin Hallik 2014. Selge sõnum on selges keeles. – Postimees 09.09. 

http://arvamus.postimees.ee/2914279/katrin-hallik-selge-sonum-on-selges-keeles 

● Katrin Hallik ja Katre Kasemets raadiosaates „Selge keel ja eurokeel” (30.10.2010) 

● Aili Küntsler 2013. Pingutus ei jookse kunagi tühja. – Sirp: Keele Infoleht 20.09. 

● Jaan Mikk. Lihtsa keele reeglid 

www.ekk.edu.ee/orb.aw/class.../id.../LIHTSA+KEELE+REEGLID.doc 

 

2. Küsilause ülesehitus teleintervjuus 

Uurimuse võiks teha ühe saate, telekanali põhjal, võttes vaatluse alla ühe ajavahemiku. 

Analüüsida tuleks küsimuse-vastuse paari, näiteks kuidas on seotud küsimuse ülesehitus ja 

intervjueeritava vastus. Missuguste keelevahenditega moodustatud küsimus vajab täpsustavat 

küsimust  Kas küsimuse keerukus võib mõjutada vastuse selgust   

 

Allikad 

● EKG I, EKG II 

● Mati Erelt 2011. Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Kolmas, täiendatud trükk. Tartu. 
● Helle Metslang 2013. Kes palju küsib, saab targemaks. Küsimusest ja selle keelelisest vormist. – 

Oma Keel, 2, 5–13. 

● Tuuli Kams 2013. Küsimusjärjendi pikkus MSNi-suhtluses. – Akadeemiake, 2, 1–16 

http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2013/06/Tuuli_Kams.pdf 

 

 

3. Vanapärase ja tänapäevase lause erinevus 

Uurimuse koostamiseks läheb vaja vana kirjavara tekste (rohkem kui 80 a vanad), kuid sobivad 

ka arhiividest, vanadest ajalehtedest, perekonna vanemast kirjavahetusest pärit tekstid, näiteks 

vanaisa kirjad vanaemale, isa kirjad sõjaväest jts. Materjali võib koguda eri ajast (nt 1930ndad ja 

1950ndad). Analüüsida saab vanapäraste tekstide lauseehitust ja võrrelda seda tänapäeva 

kirjakeele lauseehitusega. Käsitleda võib näiteks sõnajärge, kõrvallause ehitust ja selle 

sõnajärge, eituse vormistamist, kõneviiside kasutamist jm. 

 

Allikad 

● digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821–1944, http://dea.nlib.ee 

● ERNI – eesti kirjanduslugu tekstides http://www.kirmus.ee/erni/erni.html 

● EKI e-kogu http://www.eki.ee/piibel ja Tartu ülikooli e-kogu http://www.murre.ut.ee/vakkur 

● Saaga – digiteeritud arhiiviallikate portaal 

http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik._selge_keele_liikumisest_maailmas.pdf
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/katrin_hallik._selge_keele_liikumisest_maailmas.pdf
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_et.pdf
http://arvamus.postimees.ee/2914279/katrin-hallik-selge-sonum-on-selges-keeles
http://www.ekk.edu.ee/orb.aw/class.../id.../LIHTSA+KEELE+REEGLID.doc
http://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2013/06/Tuuli_Kams.pdf
http://www.kirmus.ee/erni/erni.html
http://www.eki.ee/piibel
http://www.murre.ut.ee/vakkur


● Raimo Raag 2008. Talurahvakeelest riigikeeleks. Tartu: Atlex, 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/34490/raag_talurahvakeelest.pdf?sequ

ence=3 

● Kristiina Rossi artiklid 

● vana kirjakeele korpus aadressil http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm 

● http://www.htg.tartu.ee/materjalid/Comenius/Failid/tekst.htm 

 

4. Lause areng lastekeeles 

Uurimuse võiks teha ühe-kahe lapse lause arengust. Analüüsimaterjaliks võib näiteks lindistada 

enda noorema õe-venna kõnet või võtta lindistatud dialoogide materjali eesti lastekeele 

andmebaasist. Oma õe-venna lausete uurimiseks tuleb muidugi tööd rohkem teha, lindistama 

peaks vähemalt kolme tunni jagu dialooge, need dialoogid siis tekstifailiks kirjutama ja 

analüüsima. Kõige huvitavam on kindlasti jälgida just väikeste laste  (2–3-aastased) 

lausemoodustuse arengut, samas võib aga uurida ka vanemate laste lauseid. Kuna materjal on 

spontaanne suuline kõne, tuleb muidugi arvestada suulise kõne erijoontega (kordused, 

mittetäielikud laused, üneemid jne) ning seetõttu on taustaks hea tutvuda Tiit Hennoste 

artiklitega suulise kõne erijoonte kohta. Vaatluse alla võib võtta nii lapse päris esimesed laused 

kui ka keerulisemad, nt liitlaused, analüüs võib lähtuda traditsioonilisest lausetüüpide 

liigitusest, aga ka hoopis teistelt alustelt, nt eri suhtluseesmärgiga lausete (ehk küsivate, 

käskivate jne lausungite) kasutamisest või hoopis lausete pikkusest. 

Alateemad:  

1) esimeste lausete tekkimine ja nende ehitus; 

2) liitlause tekkimine ja nende ehitus; 

3) lapse lausete suhtluseesmärgid; 

4) (vanus)-aastase lapse lausete erijooned 

 

Allikad 

● Reili Argus 2003. Lastekeelest ja selle uurimisest. – Oma Keel 2003, 2, 26–32 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_1/OK_2003-1_03.pdf 

● EKG II 

● ERRi saade „Keelekõrv” lastekeele uurimisest, lapse keelelise arengu etappidest, mälulapsed ja 

süsteemilapsed jm. ERR 2009 https://arhiiv.err.ee/vaata/keelekorv-keelekorv-reili-argus-

lastekeelest-25687 

● Tiit Hennoste ja tema teadusrühma tehtud suulise kõne uurimused 

● rahvusvahelise lastekeele andmebaasi eesti lastekeele korpus aadressil 

http://childes.psy.cmu.edu/browser/index.php?url=Other/Estonian/ 

● lindistada lapse kõnet ja koostada korpus ise 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/34490/raag_talurahvakeelest.pdf?sequence=3
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/34490/raag_talurahvakeelest.pdf?sequence=3
http://www.htg.tartu.ee/materjalid/Comenius/Failid/tekst.htm
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_1/OK_2003-1_03.pdf
https://arhiiv.err.ee/vaata/keelekorv-keelekorv-reili-argus-lastekeelest-25687
https://arhiiv.err.ee/vaata/keelekorv-keelekorv-reili-argus-lastekeelest-25687
http://childes.psy.cmu.edu/browser/index.php?url=Other/Estonian/

