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Nimi on...

• isikutel,
• kohtadel (nt hoonetel, asulatel, tänavatel, põldudel, 

mägedel, veekogudel),

• loomadel,
• organisatsioonidel (nt parteidel, võistkondadel, 

kooridel),
• sündmustel,
• toodetel,
• liiklusvahenditel,
• loodusnähtustel (nt orkaanidel),
• taevakehadel.



• Nimed ühelt poolt muutuvad pidevalt:
– Veski, Pioneeri, Viktor Kingissepa = Virulombi tänav 

Otepääl 
– eesnimemood on muutunud koos ajaga.

• Teiselt poolt säilivad sajandite jooksul ja toovad 
teateid ajaloost.
• Silmaläte, Liinamägi, Kübassaare
• Näiteks nii praegusel Läti kui ka Venemaa alal on 

läänemeresoome kohanimesid, mis näitavad, et seal on 
elanud läänemeresoome keelt kõnelevad inimesed. 



• Nimesid võib uurida nii diakrooniliselt, 
nt
– kuidas on aja jooksul nimi/nimed 

muutunud/vahetunud

• kui ka sünkrooniliselt, nt
– mida ütlevad teatud ajahetkel pandud 

(toote-, isiku- või sündmuste) nimed 
inimeste meelelaadi ja suhtumise kohta.



Uurimistöö teemad

• Teemad hõlmavad eri objektide nimesid 
(vaid taevakehade ja loodusnähtuste 
nimed jäävad välja).

• Pakuvad võimalust nii diakrooniliseks 
kui ka sünkrooniliseks uurimuseks.



Uurimistööde teemad
Valdkond Teema
Isikunimed 1) Isikunimede mitu palet

2) Kasutajanimed internetis
3) Nimed ilukirjanduses

Kohanimed 4) Kohanimed enne ja nüüd
5) Nimed keelemaastikul

Muud nimed 6) Loomanimed
7) Nimed minu ümber

Nimede
õigekeelsus

8) Nimede suur- ja väiketäheline
kasutus
9) Nimede käänamine

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad



Isikunimede mitu palet
• Eesnimed:

– Milline on olnud eri aegade eesnimemood?
– Kuidas see on muutunud?
– Internetikeskkonnad, surnuaedade hauaplaadid, kooli 

õpilaste nimekirjad jm 

• Perekonnanimed:
– Milliseid nimesid pandud, kas esineb nimepanekumalle? 
– Milliseid nimesid on eestistamisel valitud? 
– Saaga, Aadu Musta perekonnanimede andmebaas

• Hüüdnimed:
– Hüüdnimede moodustamise põhimõtted – mille põhjal 

antud ja hüüdnimede struktuur.
– Tuleks piirata nt kooli või klassiga.



Kasutajanimed internetis

• Foorumid, mängukeskkonnad
• Mis on inimesi motiveerinud endale 

kasutajanime valima?
– Kas seotud pärisnimega, foorumi 

teemaga vm?
– Kas nimel oma lugu?

• Kas eri foorumite kasutajanimed 
erinevad?



Nimed ilukirjanduses

• Kuidas muutuv eesnimemood kajastub 
ilukirjanduses?

• Kuidas nimed teose tegevusaega 
peegeldavad?

• Kas tegelaste vanus peegeldub nimedes?

• Aluseks kas ühe autori eri teosed või eri 
ajastute autorite teosed.



Kirjandust isikunimede kohta
• Henno, Kairit 2000 . Eesti priinimed: Jaani kihelkond. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
• Henno, Kairit 2003 . Meie perekonnanimede ajaloost. – Oma Keel 1, 33–37.
• Hussar, Annika 2001 . Eestlaste XX sajandi nimemood. – Oma Keel 1, 28–33.
• Hussar, Annika 2012 . Muutused eesnimekasutuses XIX sajandil Martna ja Palamuse 

näitel. – Emakeele Seltsi aastaraamat 57 (2011), 35–59.
• Hussar, Annika 2015 . Eestlaste eesnimed 1900. aastal. – Emakeele Seltsi 

aastaraamat 60 (2014), 51–73.
• Lasse Hämäläinen 2014 . Anthroponomastics goes Internet: User Name as a Marker 

of Virtual Identity. http://onomastics.co.uk/anthroponomastics-goes-internet/
• Keskpaik, Riste 2008 . Kohuke, saiakuubik ja kõiksuse laps – enesenimetamise 

strateegiad internetikommentaarides. – Nimetamise strateegiatest Eesti kultuuris. Toim 
Ülle Pärli, Eva Lepik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 125–152.

• Rajandi, Edgar, Helmut Tarand 1966 . Meie perekonnanimede liigitamisest ja 
seletamisest. – Keel ja Kirjandus, 7, 393–402.

• Tammoja, Kaisa 2009 . Perekonnanimede päritolust ja moodustusviisidest Võrumõisa 
näitel. – Oma Keel 1, 44–51.

• Tiik, Leo 1987 . Perekonnanimede panekust Eestimaa talurahvale 1835. aastal. – Keel 
ja Kirjandus, 2, 83–88.



Kohanimed enne ja nüüd (1)
• Koguda oma kodukandi kohanimesid.

– Uurida nende struktuuri, arvatavaid lähtekohti, kasutatavust.
– Info ametlike nimede kohta maa-ameti kohanimeregistrist.

• Koguda ja uurida mõne piirkonna talunimesid.
– Talude nimed varem ja praegu, suulises ja kirjalikus 

kasutuses.
– Kuidas on talunimed ja nende kasutus muutunud?
– Varasema suulise kasutuse kohta info EKI 

kohanimekartoteegist, praeguse kasutuse kohta tuleks infot 
koguda kohalikelt inimestelt.

– Varasema kirjaliku kasutuse kohta info vanadelt kaartidelt 
(Eesti Ajalooarhiivi kaartide infosüsteem), praeguse kohta 
maa-ameti kaardirakendusest.



Kohanimed enne ja nüüd (2)

• Koguda ja uurida oma kodukoha kohtade 
mitteametlikke nimesid.
– Mille põhjal on kohale nimi pandud?
– Kas hüüdnimi seostub ametliku nimega?
– Millised sotsiaalsed rühmad mis nime 

kasutavad?

– Materjali tuleks koguda kas blogidest, 
foorumitest, küsitluskava abil.



Kohanimed enne ja nüüd (3)

• Oma kodukandi loodusobjektide 
nimed
– Millistel loodusobjektidel nimed on?
– Millised need nimed on?
– Kui palju esineb korduvaid nimesid?
– Kas ja kuidas on nimed aegade jooksul 

muutunud ja kadunud?



Nimed keelemaastikul

• Võib süstemaatiliselt jälgida teatud piirkonna 
(nt oma kodukoha, koolitee vm) siltidel, 
reklaamtahvlitel ja mujal olevaid nimesid.

• Talude, ettevõtete, organisatsioonide nimed

• Mis keeles nimed on?
• Milliste objektide nimed on esiplaanil?
• Kuidas nimesid esitatakse? Kas silt on 

kaunistatud?
• Kutsume üles silte ka pildistama!



Kirjandust kohanimede kohta (1)
• Alas, Marit 2008. Kohanime muutumine kui nimekasutaja vajadus. – OK 1, 

37–43. 
• Faster, Mariko 2005. Võru- ja Setumaa kohanimede determinandid. 

Magistritöö. Tartu Ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/727 
• Faster, Mariko, Evar Saar 2013. Looma- ja linnunimetused kohanimedes ja 

nimeandmispõhimõtted. ESUKA/ JEFUL 4–1, 145–160. 
• Kallasmaa, Marja 1996, 2000. Saaremaa kohanimed I–II. Tallinn: Eesti 

Keele Sihtasutus. 
http://www.eki.ee/books/kohanimed/saaremaa_kohanimed.pdf 

• Kallasmaa, Marja 2003. Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus. 

• Kallasmaa, Marja 2005. Eesti kohanimede liigitamisest. – KK 2, 136–140. 
• Kallasmaa, Marja 2005. Mida osutavad loodus- ja viljelusnimed. – OK 2, 

23–29. 
• Kallasmaa, Marja 2010. Hiiumaa kohanimed. Tallinn: Eesti Keele 

Sihtasutus. http://www.eki.ee/books/kohanimed/hiiumaa_kohanimed.pdf 
• Kallasmaa, Marja 2011. Ununenud sõnad kohanimedes. – OK 1, 33–36. 



Kirjandust kohanimede kohta (2)
• Laansalu, Tiina 2011. Asustusnimed Kiili vallas. – ESA 56 (2010), 109–126. 
• Pajusalu, Karl, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg 2009. Eesti 

murded ja kohanimed. Toim. Tiit Hennoste. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eesti 
Keele Sihtasutus. 

• Pall, Valdek 1968. Eesti kohanimede struktuurist. – KK 3, 147–158.
• Saar, Evar 2004. Karula mäenimede süsteemist. – Tartu Ülikooli Lõuna-eesti 

keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat III. Tartu: Tartu Ülikooli 
Lõuna-eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus, 11–22. 

• Saar, Evar 2008. Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade 
põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus. 
https://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/7793/saarevar.pdf?se
quence=1 

• Saar, Evar 2015. Kust on tulnud Vana Võrumaa külanimed. – OK 1, 19–31. 
• Zabrodskaja, Anastassia 2007. Keel meie ümber ehk mida võib Eesti 

keelemaastik pakkuda sotsiolingvistile. – OK 2, 5–15.
• Troska, Gea 1995. Talunimed läbi aegade. Tallinn: Teaduste  Akadeemia 

kirjastus. 



Loomanimed
• Lemmikloomade, aga ka teiste koduloomade 

nimeandmispõhimõtted
– Mille või kelle järgi on koduloomad nime saanud?
– Kas ka loomadel tekib hüüdnimesid? Millised need on?
– Kas eri liiki loomade nimedes tuleb esile erinevusi?

• Tõuloomadele nimeandmise põhimõtted
– Ei piisa nimeandmisreeglistiku ülevaatest.
– Kuidas loomale nime valitakse?
– Kuidas kujuneb nimi, millega looma edaspidi kutsuma 

hakatakse?

• Küsitluskavade põhjal



Nimed minu ümber
• Millistele objektidele on nimi pandud?

– Arvutile, autole, jalgrattale?
– Miks ja mille järgi on nimi pandud?
– Mille järgi on nime saanud veesõidukid, trammid, 

päästeametisõidukid jms?

• Toidunimed
– Millised on toidukaupade/toitude nimed?
– Kui neis esineb kohanimi, siis millele see viitab?
– Milline on toidunimede struktuur?
– Uurida võib nii toidukaupade nimesid kui ka 

toidukohtade menüüdes olevaid nimesid. 



Kirjandust muude nimede kohta

• Koppel, Mart-Enn 1996. Tallinna Ülikool kõlab nagu Tartu 
kilud ehk Värska vesi voolab Tartust. – Postimees 
16.09.1996 http://www.postimees.ee/2486593/euroopa-
investeerimispank-reformide-lavel-tallinna-ulikool-kolab-
nagu-tartu-kilud-ehk-varska-vesi-voolab-tartust-
kohanimede-kasutamisest-eesti-kaubamarkides-hinnad-
pusivad-suhteliselt-stabiilsed. 

• Palmeos, Paula 1955. Eesti koduloomade nimedest. –
Emakeele Seltsi aastaraamat I, 97–117. 

• Saarõ Evar 2007. Minkast kõnõlõsõ pini- ja kassinime? –
Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2008. aastaga pääle. 
Võro Selts VKKF. 



Nimede suur- ja väiketäheline 
kasutus

• tallinna kilud = Tallinna kilud, saksa lambakoer = 
Saksa lambakoer

• Uurimuse aluseks erinevad tekstid 
(ajakirjandustekstid, foorumid, blogid).

• Kuidas neis tekstides kauba, olendi või eseme liiki 
tähistavaid kohanimesid kirjutatakse?

• Kas esineb erinevusi?
• Millistes tekstides kaldutakse eelistama suurtähelist, 

millistes tekstides väiketähelist kasutust?
• Kas on ühendeid, mis kalduvad esinema pigem suur-

või väiketäheliselt?



Nimede käänamine
• Isikunimed

– Kuidas nime käänatakse ja kas see erineb sarnase 
ülesehitusega sõna käänamisest?

• Mari : Mari : Mari või Marit?

– Kas perekonnanimesid käänatakse kui vastavaid sõnu 
või püütakse säilitada nime algkuju?

• Kallas : Kallase või Kallas : Kalda?

• Kohanimed
– KasTallinna või Tallinnat, Tallinna või Tallinnasse?
– Kas samast nimest eelistatakse kasutada sise- või 

väliskohakäänet, nt kas Äksi või Äksile?

• Kas tekstitüüpide vahel erinevusi?



Kirjandust 
nimede õigekeelsuse kohta

• Leemets, Tiina 1996. Perekonnanimede 
käänamine. – Keelenõuanne soovitab, Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 56–58. 
(http://keeleabi.eki.ee/artiklid/perenimed.html)

• Raadik, Maire 1998. Kaupade nimetamine. –
Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus. 
http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/kaubad.html

• Raadik, Maire 1998. Kaupade nimetamine. –
Keel ja Kirjandus 11, 766–770. 



• Uurimistööde teemad on küllaltki 
laiad, nii et...

• ... töö kirjutajal tuleb leida fookus, 
millele keskenduda, ja töö ka vastavalt 
pealkirjastada.



Pealkirjade näited

SOBIMATU SOBIV

Isikunimede mitu palet Lähte gümnaasiumi õpetajate 
hüüdnimed

Kasutajanimed internetis Kasutajanimed internetis: 
Mustrimaailma ja Isetegija 
käsitööfoorumi kasutajanimede 
võrdlus

Kohanimed enne ja nüüd Tartu söögikohtade nimed ja 
hüüdnimed

Nimed keelemaastikul Nimed keelemaastikul Võru linna 
näitel

Nimed minu ümber Kohanimed toidukaupade 
nimedes



Uurimistöövoor

• Uurimistööks kogutud materjal tuleb 
analüüsida ja rühmitada.

• Umbes 100 nime, kuid optimaalne nimede 
hulk oleneb ka teemast.

• Umbes 20–30 lehekülge.

• Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar.
• Töö tuleb paberil esitada Tartu Ülikooli.
• UUS! Fail tuleb üles laadida TÜ teaduskooli 

lehele.



Võrgus saada
• Oma Keele kõik numbrid

– http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/

• Emakeele Seltsi aastaraamat 
– 47–59 aadressil 

http://www.emakeeleselts.ee/esa/esa47.htm

• ESUKA/JEFUL 
– http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL

• Keel ja Kirjandus
– 2005–2015 aadressil http://kjk.eki.ee/
– Vanemad numbrid DIGARis http://www.digar.ee/arhiiv

• Ka CEEOLi andmebaas http://www.ceeol.com/



Näidisülesanded



Ei tule
• Täida lüngad rühmade pealkirjades (mis keeles nimed 

on esitatud trükitud kujul) ning kirjuta, millised kohad 
peituvad võõrkeelsete nimede taga.

_______keelsed nimed ___________keelsed nimed
Ružas – Fellin –
Roņu – Werro –
Karulas – Wesenberg –

_______keelsed nimed ___________keelsed nimed
Ormsö – Воронья / Voronja –
Runö – Казепиль / Kazepil –
Nargö – Олешницы / Olešnitsõ –



Ei tule
• Täida lüngad rühmade pealkirjades (mis keeles nimed 

on esitatud trükitud kujul) ning kirjuta, millised Eesti 
kohad peituvad võõrkeelsete nimede taga.

lätikeelsed nimed saksakeelsed nimed
Ružas – Ruusa Fellin – Viljandi 
Roņu – Ruhnu Werro – Võru 
Karulas – Karula Wesenberg – Rakvere 

rootsikeelsed nimed venekeelsed nimed
Ormsö – Vormsi Воронья / Voronja – Varnja 
Runö – Ruhnu Казепиль / Kazepil – Kasepää 
Nargö – Naissaar Олешницы / Olešnitsõ – Alajõe



Ülesanne 1
• Brigitta – Birgit, Pire, Piret, Pirje

• Elisabeth – Ell, Liisbet, Ilse, Liis

• Friedrich – Priit, Vidrik, Fred, Reedik

• Heinrich – Harri, Indrek, Heino, Hendrik

• Johannes – Jaan, Juhan, Ants, Hans

• Katharina – Kadri, Riina, Triin, Kati

• Ei sobi – Ilmar, Kertu, Kristjan, Laine



Ülesanne 2

• Omadussõnaliited -lik, -tu.
• Nimisõnaliited -lane, -lus, -ism, -ist.
• Säilib nime ortograafia
• Väike algustäht
• Kirjutatakse kokku või pannakse 

loetavussidekriips
• tallinlus, kiellane, versailles’lik, 

usainboltlik, itaeveritu



Koduülesanne

• Koostage üks nimedega seotud ülesanne, 
kasutades täna tutvustatud andmebaase. 

• Mis vanuserühmale ülesanne sobib?
• Mis oskusi/teadmisi peab ülesande 

lahendamiseks rakendama? 
• Lisage ülesandele ka võti. 
• Kodutöö saatke hiljemalt 12. oktoobril kell 

10.00 aadressile tiina.auling@ut.ee.


