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31. emakeeleolümpiaadi „Nimed minevikust tänapäeva“ piirkonnavooru töö 

7.–8. klass 

 

1. a. Kirjuta vastuseks nimest saadud üldnimetus või nime sisaldav fraas. (10 p) 

Näide: inkvisitsiooni piinariist – Hispaania saabas 

Vanglatrellid        _______________________________________ 

Selvelaud, buffet      _______________________________________ 

Pikkade jalastega tõukekelk    _______________________________________ 

Alastiolek mehe puhul    _______________________________________ 

Rahvusvaheline kood teadete edastamiseks _______________________________________ 

Kõigi õnnetuste ja murede allikas   _______________________________________ 

 

b. Lõpeta väljend sobiva nimega. 

Kõik on korras nagu _________________________. 

Kukkus vette ja vajus põhja nagu ___________________________ kirves. 

Läbi nagu _________________________ raha. 

Tuleb nagu _________________________ saelaudu. 
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2. Nimeuurija Peeter Päll on ajakirjas Horisont (2012, nr 2) avaldanud ülevaate nime 
Eesti päritolust. Esitame selle siin lühendatult. Loe jutt läbi ja seejärel otsusta tekstist 
lähtudes, millised järgmistest väidetest on kindlasti õiged. Märgi nende ette kastikesse 
pluss (+); nende väidete ette, mis ei ole kindlasti õiged, märgi miinus (-). (15 p) 

Kust tulid eestlased? 

Eestlaste ja Eesti nimest on palju kirjutatud, ent nime päritolu jääb endiselt mõistatuseks. 
Nime vanim kirjalik maining on umbes aastast 98 pKr: Rooma senaatori ja ajaloolase 
Tacituse „Germanias“ esineb rahvas Aestii, Aestiorum gentes. Germaanlastest idas olev 
rahvas meenutab kommetelt sveebe, kõneleb brittidele (keldi hõimule) sarnast keelt ning 
korjab rannalt merevaiku. Selle kirjelduse järgi on oletatud, et Tacitus on viidanud balti 
rahvastele; mõni uurija peab võimalikuks, et see oli Läänemere idakalda rahvaste üldnimetus. 

Sõna enda päritolu kohta on seni esitatud mitu hüpoteesi, mida võib jagada nelja rühma. 
Aestide germaani päritolu pooldajad on pakkunud mitmeid gooti keele sõnu, näiteks aistan 
’austama’ või āst, eest ’viljakuivatusruum, reheahi’, *aistmari ’merevaigumeri’ jne. Balti 
päritolu pooldajad on aga leidnud sarnaseid kohanimesid Lätis ja Leedus (Aistere, Aista) ning 
oletanud, et sõna on tähendanud maad, nurme või põldu. Kolmas ja varem üsna levinud 
seisukoht sidus nime germaani keelte „ida” tähistava tüvega, näiteks islandi austr, taani öst, 
rootsi öster- jm. See tundub esmapilgul väga usutav, sest asume ju germaanlastest idas; 
samas on selle seletuse esitajad raskustes, kui nad peavad põhjendama esisilbi diftongi au 
teisenemist ai-ks või ae-ks. Neljas rühm seob nime ladina tüvega, näiteks Karl Inno on 
pakkunud seletuseks ladina sõna aestus maris ’tõus ja mõõn, üleujutus’ või siis aestuarium 
’jõesuu, laguun, ookeanirannik’. Mitmed populaarsed rahvusvahelised nimeleksikonid ongi 
võtnud selle seletuse aluseks, tõlkides aestid „veeäärseks rahvaks”. 

Nagu teada, nimetasid eestlased ise end pikka aega maarahvaks ja oma keelt maakeeleks. 
See oli vanas kirjakeeles üsna juurdunud endanimetus, mis Paul Ariste arvates tohiks olla 
küllalt vana, sest ka vadjalased on oma keelt nimetanud maatšeeli. Tallinna Pühavaimu kiriku 
nimena oli Anton Thor-Hellel 1732. aastal Maakirik. Samas ei ole siiski õige arvata, nagu 
oleks Eesti nimi olnud eestlastele tundmatu. Esimest korda leiame selle juba Rootsi ajast, 
nimelt on Stahli käsiraamatu tekstis 1637. aastal mainitud Esthimah tollase vürstkonna kohta. 
Võib-olla oleks see nimi jäänud eestlastele üksnes võõrapäraseks kubermangu nimetuseks, 
kui seda ei oleks kasutusele võtnud 19. sajandi eesti haritlased Friedrich Reinhold 
Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen ja teised.  

Eestlaste nimetused sellega ei lõpe. Paul Ariste loetleb veel näiteks liivlaste sōrli  
’saarlased’, mustlaste lalore ’tummad’ ning jidiši xone ’kohmakad, kohtlased’ (murdes). 
Hästi tuntud on ka see, kuidas meid naabrid nimetavad: soomlastele oleme Viro Virumaa 
järgi ja lätlastele Igaunija kunagise Ugandi maakonna järgi.  

Ajaloos jääb meile veel palju seletamatuks ja Eesti nime kohta on palju tõestamata 
oletusi. 
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□ 1. Umbkaudu 2000 aastat tagasi öeldi eestlaste kohta Aestii. 

□ 2. Vadja keeles on sõna tšeeli, mis tähendab ’keel’. 

□ 3. Tacituse arvates olid aestid, kellest ta kirjutas oma germaanlasi käsitlevas teoses 

„Germania“, keldi keelt kõnelevad ja sveebide kombel käituvad germaanlased. 

□ 4. Nimele Eesti sarnaseid sõnu ning kohanimesid leidub germaani keeles, balti keeltes 

ja isegi ladina keeles. 

□ 5. Nimi Eesti võib olla seotud kaassõnaga eest, mis kunagi tähendas hoopis reheahju. 

□ 6. Mitmetes nimeleksikonides on aestid tõlgitud „veeäärseks rahvaks“ sellepärast, et 

nimetatud sõna tähendab gooti keeles „merevaigumerd“. 

□ 7. Sõna Eesti päritolu kohta on täpselt neli erinevat teaduslikku oletust. 

□ 8. Gooti keel on germaani keel. 

□ 9. Nime Aestii on raske seostada sõnatüvega austr, kuna neis sõnades on liiga 

erinevad täishäälikuühendid. 

□ 10. Tallinna Pühavaimu kirikut nimetati maakirikuks, sest see kirik on teiste 

linnakirikutega võrreldes pisem ja sarnaneb pigem maakirikutega.  

□ 11. Vanim teadaolev kirjalik tekst, kus mainitakse Eestit, pärineb aastast 98 meie 

ajaarvamise järgi. 

□ 12. Eesti nimi ei olnud enne 20. sajandit eestlastele tundmatu. 

□ 13. Nime Eestimaa kasutasid Eestis esimest korda Fr. R. Kreutzwald jt. 

□ 14. Liivlased, soomlased ja lätlased nimetavad Eestit neile lähima maakonna järgi. 

□ 15. Johann Voldemar Jannsen oli eesti rahvusliku liikumise tegelane, kirjanik, 

ajakirjanik ja näitleja. 
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3. Allpool olevas nimeloendis on esitatud mõned Eesti kohanimed. Iga nime kirjapilt 
langeb kokku vähemalt ühe normingupärase grammatilise vormi kirjapildiga, v.a kaks 
nime, mis jäävad üle. Vastus esita näite eeskujul, st kirjuta, mis vormiga on tegemist ja 
mis sõnast see vorm on moodustatud. Kahe üle jäänud sõna järele ära kirjuta midagi. 
(15 p)  

Näide: Loodi – 1) umbisikulise tegumoe minevik looma; 2) ainsuse omastav lood;  
3) ainsuse osastav lood 

Ammuta ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Haki ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Mahu _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ninasi _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Passi ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Röa ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Söödi _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vea ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. 19. sajandil on eesti perekonnanimedeks pandud eri sõnaliikidesse kuuluvaid sõnu. 
Rühmita allolevad nimed selle järgi, mis sõnaliikidesse need kuuluvad. Rühmad peavad 
olema võrdsed (juhul kui üks nimi võib kuuluda mitmesse rühma, paiguta see nii, et 
rühmad oleksid võrdsed). Kolm nime ei sobi ühtegi rühma. Nimed on antud kujul, nagu 
need pandi, st ei pruugi vastata tänapäevastele õigekirjareeglitele. (11 p) 

Aga, Alt, Endine, Hawik, Juchtund, Kaks, Kawwal, Linnas, Minu, Mötlep, Nul, Olnud, Sind, 
Teine, Terras, Tihhti, Tru, Üksi 

Nimisõnad Omadussõnad Arvsõnad Tegusõnad Määrsõnad 

     

     

     

 

Ühtegi rühma ei sobi ___________________, mis on __________________sõna, ja  

___________________ ning ___________________, mis on __________________sõnad. 

 

5. Ühenda vanas eesti kirjasõnas kasutatud nimed samade kohtade tänapäevaste 
nimekujudega, kirjutades vasakus tulbas oleva numbri paremasse tulpa sama koha 
tänapäevase nimekuju ette. (10 p) 

1. Jenw     Nordkapp 

2. Tännemargi riik   Punane meri 

3. Ööstrigi ma    Klaipeda 

4. werrew Merri    Šveits 

5. Pohja-ninna    Taani 

6. ue-leitud-ma saar   Polüneesia 

7. Neapli linn    Genf 

8. Wiitsima    Austria 

9. Meemla linn    Napoli 

10. Palju-saarestik   Newfoundland 
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6. Moodusta järgmistest sõnapaaridest Eesti tuntud kohanimed. Sõnapaaride sees võib 

sõnade  järjekorda muuta. (7 p) 

hea mees ____________________________________________ 

linn vastne ____________________________________________ 

saar kurg ____________________________________________ 

mets valge ____________________________________________ 

sild mägi ____________________________________________ 

sinine mägi ____________________________________________ 

salu haab ____________________________________________ 

vesi must ____________________________________________ 

märg maa ____________________________________________ 

kant järv ____________________________________________ 

maa kuld ____________________________________________ 

mees koorem ____________________________________________ 

pere kaar ____________________________________________ 

salu tamm ____________________________________________ 
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7. Leidke tekstist 10 nime, nimetust või pealkirja, kus on eksitud õigekirjareeglite vastu, 
ja kirjutage need korrektselt. Kui mõne nime või nimetuse puhul on võimalikud mitu 
varianti, siis ärge asendage tekstis olevat korrektset sõnakuju teisega! (10 p) 

Eesti ärkamisaja kõrgpunkt oli esimene üldlaulupidu. Eilses Aktuaalses Kaameras tehti 
teatavaks selleaastase Friedebert Tuglase Novelliauhinna laureaat, sõna sai ka saarte murdes 
kõnelev kultuuriministeeriumi esindaja. Bussitäis Põhja-Eestlasi tutvus Lõuna-Eesti 
vaatamisväärsustega – eriti vaimustuti Taevaskoja Emalättest ja Suurest-Munamäest. 
Väsitava päeva lõpuks söödi napooleonikooki ja joodi kokakoolat. Anton Hansen Tammsaare 
„Tõe ja Õiguse“ esimese osa peategelased on Vargamäe Andres ja Oru Pearu. Hiinas tahan 
kindlasti näha Taevase Rahu väljakut, Hiina müüri ja mõnd budistlikku templit. Kas teadsid, 
et põhjanael on nähtav ainult Maa Põhjapoolkeral? 1773. aasta  Bostoni Teejoomine 
planeeriti Rohelise draakoni kohvikus. Igal aastal tähistatakse Mardipäeva 10. novembril, 
kuid isadepäev on liikuv püha, mida peetakse novembri teisel pühapäeval. Valge Daami 
käsitöölaada ajal on Karja tänav käsitöötänav, mida iseloomustavad folk, rahvuslik käsitöö 
ning rahvakultuur. 

 

 Nimi, nimetus või pealkiri tekstis Nimi, nimetus või pealkiri õigekirjareeglitele 
vastavalt 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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8. Eestis 17. sajandi lõpust kuni 19. sajandi lõpukümnenditeni kasutusel olnud vana 
kirjaviis. Selle põhilised erinevused tänapäevasest kirjaviisist olid: 

1) täishäälikuga lõppevas pikas silbis kirjutati täishäälik ühe tähega (ka ühesilbiliste 
sõnade lõpus) (ramat ’raamat’, se ’see’); 

2) kaashäälikuga lõppevas pikas silbis kirjutati täishäälik kahe tähega (maalt); 

3) rõhulise silbi täishääliku lühidust märkis järgnev kahekordne kaashäälik (issa ’isa’)  

4) sõna lõpul oli u asemel o (ello ’elu’);  

5) v asemel kirjutati w (wessi ’vesi’);  

6) õ asemel oli ö (söbber ’sõber’). 

Kirjuta järgmised vanas kirjaviisis koha- ja isikun imed eespool nimetatud põhimõtteid 
arvestades tänapäevasel kujul. (10 p) 

 

Werriorra  _______________________________________ 

Matto Jürri  _______________________________________ 

Mäddapallo  _______________________________________ 

Jummato Mali  _______________________________________        

Köllikülla  _______________________________________ 

Pitkaninna Marreta _______________________________________ 

Jama Mikko  _______________________________________ 

Surekiwwi Lina _______________________________________                 

Hioma   _______________________________________ 

Wadderi Tönno _______________________________________ 
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9. Lahenda ristsõna. Vastuseks on nimeõpetust tähistav võõrtermin. (10 p) 

1. Toponüüm ehk … 

2. Isikunime osa, mille vanemad lapsele annavad … 

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

4. Nimi, millest on saadud eesti mehenimi Ville. 

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

6. Varjunimi ehk … 

7. Nimi, millest saadud hüüdnimeks on Kusti 

8. … ehk antroponüüm 

9. Isikunime osa, mis kandub vanemailt lapsele 

10. … ehk zoonüüm 

 

Nimeõpetus ehk __________________________________ 
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10. Missugused rahvakalendri tähtpäevad on nime saanud järgmiste vanade eesnimede 
järgi? (10 p) 

Näide:  Lucia – luutsipäev  

Mattias  _______________________________________ 

Andreas _______________________________________ 

Georgius _______________________________________ 

Katharina _______________________________________ 

Laurentius  _______________________________________ 

Antonius _______________________________________ 

Nicolaus  _______________________________________ 

Bartholomeus _______________________________________ 

Johannes  _______________________________________ 

Miikael _______________________________________ 

 

 

 
 


