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31. emakeeleolümpiaadi „Nimed minevikust tänapäeva“ piirkonnavooru töö 

11.–12. klass 

 

1. Eesti perekonnanimedeks on pandud eri sõnaliikidesse kuuluvaid sõnu. Rühmita all-
olevad nimed selle järgi, mis sõnaliikidesse need kuuluvad, ja pane rühmadele sõna-
liikidest lähtuvad pealkirjad. Rühmad peavad olema võrdsed (juhul kui üks nimi võib 
kuuluda mitmesse rühma, paiguta see nii, et rühmad oleksid võrdsed). Kaks nime ei 
sobi ühtegi rühma. Nimed on antud nii, nagu need omal ajal kirja pandi, ega pruugi 
seetõttu vastata tänapäevastele õigekirjareeglitele. (15 p) 

Aga, Alt, Endine, Hawik, Juchtund, Kaerid, Kaks, Kawwal, Kindlam, Lehheb, Minu, Mullo, 
Mötlep, Neljandik, Nul, Olnud, Sagris, Serwal, Teine, Terras, Tru, Üksi 

     

     

     

     

     

 

2. Eestis on eestikeelseid ärinimesid, mis ei vasta eesti keele reeglitele. Kuidas oleks 
järgmiste nimede reeglikohane kuju? Parandades ära asenda sõnu ega muuda sõnade 
järjekorda. (12 p) 

1. Magistrali Keskus ___________________________________________________ 

2. Viivikonna Terminaal ___________________________________________________ 

3. Tulundusühistu Anastassia-Toidukaubandus _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. OÜ Lillebutik  ___________________________________________________ 

5. Abi-ja-Nõu OÜ  ___________________________________________________ 
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6. RahvaVara OÜ  ___________________________________________________ 

7. OÜ AEP Ehitus Grupp  ___________________________________________________ 

8. Meiekaup OÜ   ___________________________________________________ 

9. Mitme tooli peal   ___________________________________________________ 

10. Ringiääres   ___________________________________________________ 

11. KavalAntsStuudio  ___________________________________________________ 

12. OÜ Autoeffekt  ___________________________________________________ 

3. Kirjuta vastuseks nimest saadud üldnimetus või nime sisaldav väljend. (12 p) 

Näide: ränk ja mõttetu töö – Sisyphose töö 

Lahendamatuna näiv probleem  _____________________________________________ 

Vapustav sõnum raskest õnnetusest  _____________________________________________ 

Vanglatrellid     _____________________________________________ 

Inkvisitsiooni piinariist   _____________________________________________ 

Suur segadus     _____________________________________________ 

Pikkade jalastega tõukekelk   _____________________________________________ 

Alastiolek mehe puhul   _____________________________________________ 

Kõigi õnnetuste ja murede allikas  _____________________________________________ 

Elektrivoolu tugevuse ühik   _____________________________________________ 

Rahvusvaheline kood teadete edastamiseks ________________________________________ 

Kingitus, mis teeb saajale kahju  _____________________________________________ 

Koht, kuhu on külvatud erinevad taimed läbisegi ___________________________________ 



 

31. emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor   Nimi ____________________________________ 

29. jaanuar 2016          Kool_____________________________________  

11.–12. klass  Klass ____________ 

 

3 / 8 

 

4. Edgar Rajandi ja Helmut Tarand on artiklis „Eesti nimi läbi sajandite“ (1976) 
kirjutanud eestlaste eesnimedest. Esitame sellest lõigu. Loe jutt läbi ja seejärel otsusta 
tekstist lähtudes, millised järgmistest väidetest on õiged. Õigete väidete ette märgi 
kastikesse pluss (+) ja valede ette miinus (-). (15 p) 

Mida teame muinaseestlaste nimedest? 

Muistsetel läänemeresoome rahvastel oli välja kujunenud oma nimesüsteem, mis struktuurilt 
sarnanes germaanlaste nimesüsteemiga. Esines nii ühetüvelisi nimesid (Auvo, Ilma, Lembi, 
Toivo, Meeli), osa neist sufiksilised (Meelikka, Toivottu, Lembitu), aga ka liittüvelisi 
(Igivalda, Ihalembi). Mõned lihttüvelised nimed võivad olla varasemate liittüveliste 
lühenenud kujud: Ihalembi võis anda näiteks Iha, vahest ka Lembi.  

Kuigi mitmete nimede algtähendus on jäänud arusaamatuks, on teada, et nimede panemisel 
arvestati nimede tähendust, ühendades sellega vanemate tunded ja tulevikusoovid lapsele. 
Siiski on võimalik, et tol ajal, kui meie muistsete esivanemate nimed sattusid ürikutesse ja 
dokumentidesse, olid paljude nimede side üldnimega sedavõrd lõdvenenud, et tähendust 
enam oluliselt ei arvestatud. Nimede areng oli arvatavasti jõudnud nii kaugele, et liitsõnalised 
nimed (Ilmavalda, Meelitoivo, Igäpäivä jt) kombineeriti traditsioonilistest nimesobilikest 
sõnadest, seejuures osiste üldnimeline tähendus enam määravat osa ei etendanud.  

Iidsetest aegadest alates olid meeli, päivä, valda, toivo, lembi jpm olnud need sõnad, millest 
nimesid moodustati. Oletatavasti kombineeriti muistsed nimed nii meestele kui naistele 
samadest nimekõlblikeks kujunenud sõnadest. Võimalik, et valiku pehmem, õrnem ja 
naiselikum pool leidis rohkem kasutamist naisenimedes, kuid kindlalt seda väita ei saa, kuna 
dokumenteeritud naisenimed pärinevad hilisema aja ürikutest. 

Eestlaste muistsete nimede kohta on kujunenud käsitus, et näiteks germaanlaste 
nimesõnavara on toretsevam ja sõjakam kui eestlastel. Kui vastandada germaanlaste 
nimepõhju mõõk, kirves, karu, relv, hunt ja kaaren eestlaste hüve, armastuse, lootuse, 
viljakuse ja päikesega, võibki jääda mulje germaanlaste agressiivsusest ja eestlaste 
luulelisusest. Siiski on indoeuroopa rahvaste säilinud isikunimestik eestlastega võrreldes väga 
suur ja selles leidub suurel hulgal ka neidsamu poeetilisi sõnu, millest meie säilinud 
nimestikuosa peamiselt koosneb. On raske oletada, kas meie nimevaras sõjakus päriselt 
puudus, olgugi et ilmekaid näiteid napib. 

Kultuurilisi kokkupuuteid naabritega tõendavad mitmed laensõnad keeles. Kuigi ollakse 
üksmeelsed, et muistsed eestlased laenasid teistelt rahvastelt ka isikunimesid, ei olda kindlad, 
millised need nimed konkreetselt võisid olla. Alo, Ando, Ann, Hann, Asse, Immo, Kalle, 
Melde, Tamme, Valdo, Memo, Ülli – neid nimesid saab tagasi viia niihästi muistsetele 
algupärastele sõnadele ja nimedele kui ka skandinaavia, germaani, vana-alamsaksa ja naabrite 
„originaalidele“.  

Koos ristiusuga levinud rahvusvahelised eesnimed võeti tõenäoliselt eestlaste poolt vastu 
samasuguste erinevate arusaamade ja suhtumistega kui usk ise. Arvatavasti omastati sellised 
nimed, mida eestlane võis ka omaks pidada. Juhan tuletas meelde traditsioonilist nime Iha ~ 



 

31. emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor   Nimi ____________________________________ 

29. jaanuar 2016          Kool_____________________________________  

11.–12. klass  Klass ____________ 

 

4 / 8 

 

Ihames ~ Ihales-rühmast, seda võidi kasutada aga ka kui Johannese mugandust. Paari sajandi 
jooksul võtsid eesti keelde sobituvad rahvusvaheliste sugemetega nimed sedavõrd võimust, et 
XVI sajandil on meestenimedest levinumad Andres, Jaan, Jürgen, Laur, Mats, Mikk, Märt, 
Peeter, Pärtel, Siim, Toomas ja naistenimedest Kadrina, Kerstin, Mari, Piret, Mall, Valbur 
jms. Need nimed on juba selgelt seostatavad katoliku apostli- ja pühakunimedega. 
Kirikuteenistustel, pühakute nimepäevadel ja perekondlikel talitustel oli kultusega seostatud 
nimepropaganda tõhus ja tegi oma töö. On võimalik, et vanasõna „ega nimi meest riku“  
pärineb just XIV või XV sajandist, mil see sai erilise tähenduse.  

□ 1. Eestlaste muistsed nimed sarnanesid oma ehituselt germaani rahvaste nimedega.  

□ 2. Sufiksilised nimed on liittüvelised.      

□ 3. Nime valimisel oli tähtis see, mida vanemad lapsele eluks soovisid või mida nad lapse 

vastu tundsid.          

□ 4. Liitnimest võis lühenemise käigus kasutusse minna nii nime esi- kui ka järelosis. 

□ 5. Läänemeresoome rahvad on lapsele alati valinud nime selle tähenduse järgi.  

□ 6. On kindlalt teada, millised isikunimed on muistsed eestlased naabritelt laenanud.  

□ 7. Muinasnimede puhul ei tehtud arvatavasti vahet tüdrukute ja poiste nimedel.   

□ 8. Naisenimed on kirjalikesse allikatesse jõudnud hiljem kui mehenimed.   

□ 9. Germaanlaste vanad nimed on sõjakamad kui eestlaste omad, eestlaste nimedes 

puudub sõjakus.     

□ 10. Me teame, et naabritega on läbi käidud, sest eesti keeles on laensõnu germaani, slaavi 

ja balti keeltest.          

□ 11. Hann, Alo ja Immo on laenatud nimed.       

□ 12. Eestlased võtsid ilmselt omaks rahvusvahelised nimed, mis meenutasid mõnd vana 

oma nime. 

□ 13. Rahvusvahelised nimed hakkasid laiemalt levima 16. sajandil.    

□ 14. Eestlased võtsid kiiresti omaks katoliku usuga seotud pühakute nimed. 

□ 15. Vanasõna ega nimi meest riku tuli tõenäoliselt kasutusele ristiusustamise 

algusaegadel.    
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5. Lahenda ristsõna. Vastuseks on nimeõpetust tähistav võõrtermin. (10 p) 

1. Kohanimi ehk … 

2. Sama objekti kohta käivad nimed ehk … 

3. Nimi, millest on saadud eesti mehenimed Juhan, Ants, Hannes 

4. … ehk matronüüm 

5. Nimi, millest on saadud eesti naisenimed Made, Madli, Magda, Malle  

6. Varjunimi ehk … 

7. Isanimi ehk … 

8. … ehk antroponüüm 

9. Nimi, mis kandub vanemailt lapsele 

10. … ehk zoonüüm 

 

Nimeõpetus ehk ____________________________________ 
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6. 17. sajandi lõpust kuni 19. sajandi keskpaigani kirjutati eesti keelt vanas kirjaviisis, 
mis oli kujunenud ülemsaksa ortograafia alusel. Selle kirjaviisi reeglid saad tuletada 
järgnevas tabelis esitatud näitesõnadest. Täida tabelis tühjad lahtrid! (10 p) 
 

Vanas kirjaviisis Tänapäeval 

Paula Paula 

Janus Jaanus 

Lügganusse kool Lüganuse kool 

Wönno külla Võnnu küla 

Jaan  

 Piiri talu 

Heeska Johhan  

 Reinuvader Rebane 

 Anu 

 Põdrala Sulev 

 

7. Otsusta, kas allajoonitud sõna peab olema suure või väikese algustähega, ja tee 
parandused. (9 p) 

1. Filmis „Kaldale uhutud“ satub Tom Hanksi mängitud peategelane robinsonina üksikule 

saarele. 2. Jüri saadeti käitumisprobleemide tõttu niinimetatud tootsi klassi. 3. Lugesin 

ajakirjast Imeline ajalugu, kuidas Teine maailmasõda alguse sai. 4. Arvutimängude kohta on 

youtube’i palju videoid üles pandud. 5. Jaan teenis eesti krooni ajal hästi: tal oli jakobsone 

kahele poole loopida. 6. Onu Endel sõidab siiamaani vana sapakaga, tema vend Juhan aga 

uue fordiga. 7. 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval tähistame emakeelepäeva ja 

toimub e-etteütlus. 8. „Vendi Lõvisüdameid“ lugenud poiss unistas, et temagi pääseb kord 

nangijaalasse. 9. Anni süvenes buda usku tutvustavasse kirjandusse ja uuris nirvaanasse 

pääsemise võimalusi. 10. Uuringufirma Saar Poll esitles eile üle-eestilise uuringu tulemusi. 

11. Sisestasin andmed excelisse ja pidasin juhendajaga skype’i teel nõu. 12. Sügisel hakkas 

TV3-s jooksma hollywoodlik põnevussari „Varjudemaa“.   
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8. Mis lauseliikmena esinevad isikunimed järgmistes lausetes? Lisaks täida allolev tabel, 
et näidata, kas lause on lihtlause (koondlause või mitte) või liitlause (rindlause või põim-
lause), tehes sobivasse lahtrisse risti. (15 p) 

1. 23. septembril 2006 valiti Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi presidendiks, 29. augustil 
2011 valiti ta ametisse uueks ametiajaks.   

Nimi esineb _________________________________. 

2. Juristidiplom jäi Anton Hansenil saamata, kuna ta haigestus tuberkuloosi.  

Nimi esineb _________________________________. 

3. Raamatu „Räägi mulle rebasest“ üks autoreid on Fred Jüssi.  

Nimi esineb _________________________________. 

4. Hillar Pärjasaarega sattus Jüssi kokku kolmeteistaastase poisina, kui ta läks koos paari 
sõbraga metsa pajuoksi tooma.  

Esimene nimi esineb _______________________ ja teine ___________________________. 

5. Mati Erelti esitasid keeleauhinna saamiseks Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Tartu 
Ülikool.  

Nimi esineb _________________________________. 

6. Riinat polnud kodus, kuid telekas mängis sellest hoolimata.  

Nimi esineb _________________________________. 

7. Nüüd olgu nemad Kristinad ja Andrused!  

Nimed esinevad _________________________________. 

 

Lause Liitlause Lihtlause 
Rindlause Põimlause Koondlause Mitte-

koondlause 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
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9. Paljud Eesti asulanimed pärinevad siin elanud saksa mõisnike perekonnanimedest. 
Järgnevalt on ära toodud 14 niisugust kohanime. Loeteluna on antud saksa 
perekonnanimed. Kirjuta iga asulanime järele selle aluseks olnud isikunimi. (7 p) 

Treyden, Luden, Bartsch, Riesebiter, Kuddelen, Engdes, Wedtberg, Renni, Zinten, 
Bellingshausen, Essen, Stahl, Burt, Zweyberg 

1. Esna _______________________________________ 

2. Ingliste  _______________________________________ 

3. Kulina  _______________________________________ 

4. Luua  _______________________________________ 

5. Partsi  _______________________________________ 

6. Pilguse  _______________________________________ 

7. Purdi  _______________________________________ 

8. Reina _______________________________________ 

9. Riisipere _______________________________________ 

10. Räni  _______________________________________ 

11. Sindi  _______________________________________ 

12. Taali  _______________________________________ 

13. Veibri  _______________________________________ 

14. Vetepere _______________________________________  

 


