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31. emakeeleolümpiaadi „Nimed minevikust tänapäeva“ piirkonnavooru töö 

9.–10. klass 

 

1. Allolevas nimeloendis on esitatud mõned Eesti kohanimed. Iga nime kirjapilt langeb 
kokku vähemalt ühe sõna 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. (11 p)  

Näide: Söödi – 1) umbisikulise tegumoe minevik sööma; 2) ainsuse omastav sööt 

Harju ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lahe ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Määra _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ninasi _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Röa _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Soe _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tüki ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Võide _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Loodi _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. 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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3. 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“.   

4. Kirjuta iga 17.–19. sajandi tekstides esinenud nime järele selle tänapäeva kirjakeeles 
kasutatav kuju (10 p) 

 Näide: Wreiburk – Freiburg 

Norwegi ma    __________________________________________  

Lontowa linn    __________________________________________ 

Portokali ma   __________________________________________ 

Okswurt    __________________________________________ 

Hea-lotusse eestmäggi __________________________________________ 

Ägypti Mah    __________________________________________ 

Tännemark    __________________________________________ 

Rohhelisse-eestmäe sared  __________________________________________ 

Franckrik    __________________________________________ 

Lettimah    __________________________________________ 
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5. 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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6. Täida tabelis lüngad ja pealkirjasta rühmad. (11 p) 

  

Diesel  

Richelieu  

 kokakoola 

Guillotin  

 morse(tähestik) 

Gilette  

 njuuton 

Pergamon  

 luteri (usk) 

 

7. Eesti perekonnanimedeks on 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). Nimed on antud nii, nagu need omal ajal kirja pandi, ega pruugi see-
tõttu vastata tänapäevastele õigekirjareeglitele. (10 p) 

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

Nimisõnad Omadussõnad Arvsõnad Tegusõnad Määrsõnad 
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8. 17. sajandi lõpul tuli kasutusele B. G. Forseliuse ja J. Hornungi loodud vana kirjaviis, 
mis on mõjutatud saksa keele kirjutusviisist. Vana kirjaviisi peamised reeglid olid 
järgmised: 

1) kinnise silbi pikad täishäälikud kirjutatakse kahe tähega, nt hüüdwad; 
2) lahtises silbis ja sõna lõpus kirjutatakse pikad täishäälikud ühe tähega, nt se, 

ösel; 
3) lühikese silbi järel kirjutatakse lühike kaashäälik kahe tähega, nt temma; 
4) pika silbi järel ja sõna lõpus kirjutatakse kaashäälik ühe tähega, nt söwad, näp. 

Tänapäevasest kirjaviisist erines vana kirjaviis veel selle poolest, et v asemel kirjutati w 
ning järgsilpides esines u asemel sageli o. Tähed ä, ö ja ü olid olemas, kui õ asemel 
kirjutati ö või o. 

Kirjuta allolevad isikunimed vanas kirjaviisis. (10 p) 

Aadu Jüri   _____________________________________________ 

Leeni Riinu   _____________________________________________ 

Mari Kraak  _____________________________________________ 

Kaarel Tiidumaa _____________________________________________ 

Hans Kikas   _____________________________________________ 

Liisu Noorkukk  _____________________________________________ 

Niglas Metsaots  _____________________________________________ 

Tõnn  Madissoo  _____________________________________________ 

 

9. Eestis on eestikeelseid ärinimesid, mis ei vasta eesti keele reeglitele. Kuidas oleks 
järgmiste nimede reeglikohane kuju? Parandades ära asenda sõnu ega muuda sõnade 
järjekorda. (13 p) 

1. Magistrali Keskus ___________________________________________________ 

2. Aavik Tõlkebüroo ___________________________________________________ 

3. Tulundusühistu Anastassia-Toidukaubandus _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. OÜ Lillebutik  ___________________________________________________ 
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5. Abi-ja-Nõu OÜ  ___________________________________________________ 

6. RahvaVara OÜ  ___________________________________________________ 

7. OÜ AEP Ehitus Grupp ___________________________________________________ 

8. Meiekaup OÜ   ___________________________________________________ 

9. Mitme tooli peal  ___________________________________________________ 

10. RendiPealik   ___________________________________________________ 

11. Ringiääres   ___________________________________________________ 

12. KavalAntsStuudio  ___________________________________________________ 

13. OÜ Autoeffekt  ___________________________________________________ 

10. Eestlaste naabrid setod on juba mitusada aastat olnud õigeusklikud ning saanud 
eesnime õigeusukalendrist vastavalt sellele, millise pühaku austamise päeval nad on 
sündinud. Venepärased eesnimed on seto keeles mugavama häälduse huvides suu-
pärasemaks mugandatud. Leia igale kalendrinimele loetelust seto rahvakeelne nime-
teisend. Kolm nime on  loetelus ülearused.   ́abil on märgitud pehmendus. (10 p) 

Johorka, Juhkim, Hobŕo, Końńu, Kul´l´u, Obrask, Oude, Palaga, Taaŕka, Tepo, Pindo, 
Pirgo, Varu 

1. Abram  ______________________________________ 

2. Akulina  ______________________________________ 

3. Varvara  ______________________________________ 

4. Darja  ______________________________________ 

5. Jevdokim ______________________________________ 

6. Jefim  ______________________________________ 

7. Pelageja  ______________________________________ 

8. Spiridon  ______________________________________ 

9. Stepan  ______________________________________ 

10. Fevronia ______________________________________ 


