
33. emakeeleolümpiaadi uurimistöövooru juhend 2017/2018. 

õppeaasta 

Üldinfo  

Kahte vanemasse vanuserühma kuulujatel (9.–10. klassi ning 11.–12. klassi õpilastel) on 

võimalik lõppvooru pääseda, kui nad osalevad kas piirkonnavoorus või uurimistöövoorus. 

Uurimistöövoorus osalemiseks tuleb töö esitada A4-formaadis nii paberil kui ka failina 

hiljemalt 22. jaanuaril (postitempli kuupäev).  

Paberil töö tuleb saata Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituuti aadressil Jakobi 2, 

51014 Tartu. Ümbrikule palume lisada ka märksõna „Emakeeleolümpiaad“. Töö võib ka ise 

tuua TÜ Philosophicumi õppehoone (Jakobi 2) IV korrusel asuvasse ruumi 432 või 423.  

Fail tuleb üles laadida aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-

olumpiaadi-uurimistoode-esitamine.  

Lisaks on sel korral lõppvooru võimalik pääseda hästi kirjutatud Vikipeedia artikliga, mis 

käsitleks samu teemasid, mis uurimistöögi, kuid oleks vormistatud kõigi Vikipeedia juhiste 

kohaselt.  

 Artikli teema valida, ennast kirja panna ja küsimusi küsida saab 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Emakeeleol%C3%BCmpiaad.  

 Artikliloomise juhendeid leiab nt https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Sisukord (vt 

nt Õppekäik) või Miljon+ kodulehelt: http://www.miljonpluss.ut.ee/artikkel/.  

Artikli loomine aitab kaasa Miljon+ projekti eesmärgile – miljon eestikeelset Vikipeedia 

artiklit aastaks 2020. Kokkuleppel kooliga saab olümpiaadiartiklit kasutada 

gümnaasiumiastme praktilise tööna. 

Teemadest ja meetoditest 

Uurimistöö teemad on sel aastal üldmotost „Eesti keel kui riigikeel 100“ lähtuvalt 

võrdlemisi laial skaalal. Nagu tavapäraselt on pakutud võimalikke viise teemat avada, kuid 

kuna iga uurimistöö peaks algama sobiva uurimisküsimuse püstitamisest, on sel aastal 

rohkem vabadust jäetud. Tasub aga rõhutada, et Vikipeedia artikli ja uurimistöö ülesehitus 

on erinevad. Vikipeedia artiklis ei püstitata uurimisküsimust, vaid refereeritakse eri 

allikaid entsüklopeedilises stiilis. Kõigile kasutatud allikatele peab viitama. Artikliga 

alustamise hõlbustamiseks on paljud artikli teemad ette antud 

(https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Emakeeleol%C3%BCmpiaad/Teemad). Artikli 

võib luua ka endale sobival teemal, kui see haakub olümpiaaditeemadega. 

Et sellest vabadusest leida oma uurimistööle jõukohane fookus, oleks hea, kui enne 

igasugust uurimistegevust oleks läbi loetud Hirsjärvi, Remese ja Sajavaara raamatu „Uuri ja 
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kirjuta“1 II osa viies peatükk „Metodoloogilised ja teoreetilised lähtekohad“, eriti 

alapeatükid 5.4.2 „Kolm traditsioonilist uurimisstrateegiat“ ja 5.4.4 „Uurimuse eesmärk“.  

Läbi aastate on rõhutatud, et uurimistöö ei kajastaks pelgalt autori isiklikke 

tähelepanekuid, vaid materjal oleks süstemaatiliselt kogutud. Samas tuleks tähelepanu 

pöörata ka sellele, et töö ei oleks ainult materjalikogu; kogutud materjali tuleb analüüsida. 

Järelduste tegemisel tuleb lähtuda valitud strateegiast ja eesmärgist: kui uurimus oli 

mõeldud kvantitatiivse ülevaatena, on tabelid-graafikud mõistlikud; kui aga soovitakse 

edasi anda ilmnevaid tendentse või pakkuda mõne nähtuse puhul võimalikku põhjuse-

tagajärje seost, tuleb oma väited selgelt ja argumenteeritult lahti kirjutada. Just selles 

peatükis on oht kalduda hinnangulisusse, mida materjal ei tarvitse toetada, seega tuleks 

selle osa sõnastamisel olla õige ettevaatlik ja uurida enne, mida teadustöö keele ja stiili 

kohta kirjutatakse ülalnimetatud raamatus „Uuri ja kirjuta“.  

Materjali analüüsiks leiab sobilikku eeskuju edaspidi toodud allikatest. Töö maht võiks olla 

20–30 lehekülge (A4-formaadis). Uurimistöö tuleb vormistada oma kooli 

vormistusjuhendit järgides või kui seda pole, siis järgmise kogumiku juhiste põhjal:  

 Vija, Maigi, Kadri Sõrmus, Irene Artma 2008. Uurimistöö kirjutajale. Tartu: Atlex. 

 

Allikaid 

Esmatähtis on enne uurimistöö juurde asumist teha kindlaks, kuidas mõista edaspidi sageli 

ettetulevaid termineid, nagu keelekorraldus, keelehoole, norming, norm, õigekeelsus, 

heakeelsus. Hea ülevaate selle kohta leiab Tiiu Erelti raamatust „Eesti keelekorraldus“ 

(Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus 2002). 

Veel kord tuleb märkida, et allikatele viitamist nõutakse ka Vikipeedias. 

Kirjakeele üle üldisemalt arutleb Krista Kerge artiklis „Eesti kirjakeele mõtteruum“ 

(kättesaadav aadressil http://www.emakeeleselts.ee/esa/ESA_49_pdf/Kerge.pdf).  

Filosoofilisemat ja rahvusvahelisemat mõõdet pakub Jaan Kaplinski „Kirjakeele mitu 

tahku“ (kättesaadav aadressil http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-

digar:76072/143813/page/40). 

Kuna keelekorraldus on tugevasti seotud keele muutumisega, tasub taustaks lugeda ka 

selleteemalisi käsitlusi. Soovitada võib kindlasti järgmisi artikleid:  

 Külli Habicht, Leelo Keevallik ja Ilona Tragel „Keele muutumine 

kasutuskontekstis“ (kättesaadav aadressil https://liu.se/ikk/medarbetare/leelo-

keevallik/dokument/1.413454/language_change.pdf)  

 Anu-Reet Hausenberg „Kuhu lähed, eesti keel? Sõnavara muutumine jätkub“ 

(kättesaadav aadressil http://kjk.eki.ee/arhiiv/249-259.pdf). 

                                                           
1 Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara “Uuri ja kirjuta”, Tallinn: Medicina 2005, 2010. 
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Keele muut(u)mise ja keeleuuenduse suhteid vaeb Martin Ehala artiklis 

„Keeleuuendamise piirid ja analoogia“ (kättesaadav aadressil 

http://kirj.ee/public/ESA/2012/esa_58-2012-9-29.indd.pdf), see artikkel on kindlasti 

toeks neile, kes kaaluvad selle uurimist, miks mõne õigekirjareegli järgimine raskusi 

valmistab. 

Ideekorjeks (mida on uuritud ja kuidas) saab soovitada üliõpilastööde kogusid Tartu 

ülikooli elektroonilises raamatukogus DSpace (dspace.ut.ee), Tallinna ülikooli 

elektroonilised lõputööd leiab andmebaasist Etera (www.etera.ee). Tartu ülikooli 

bakalaureusetööd leiab nt http://dspace.ut.ee/handle/10062/34441, magistritööd 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/34443.  

Analüüsimaterjali võib leida keelekorpustest, aadressid on kogutud keeleressursside 

keskuse leheküljele https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/tekstikorpused. 

Ajakirja Keel ja Kirjandus viimase viie aasta numbrid on aadressil 

http://keeljakirjandus.ee, vanemaid numbreid saab lugeda Digaris 

(http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=1143). 

Keele ja Kirjanduse eelkäija Eesti Keel on samuti loetav Digaris 

(http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika?id=2207). Seda võib soovitada 

keelekorralduse algusaegadega tutvujale, samuti leiab sealt keelekorralduses oluliste 

isikute varaseid teemakohaseid sõnavõtte ja poleemikat. 

Rakenduslingvistika ühingu aastaraamatud on aadressil 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/index. 

Emakeele seltsi aastaraamatute kohta on teave aadressil http://kirj.ee/18408, sealt 

pääseb ka uuemate raamatute juurde, mõned vanemad leiab aadressilt 

http://www.emakeeleselts.ee/esa_tutvustus.htm. 

Ajakiri Oma Keel on aadressil http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/. 

Ajakirja Õiguskeel numbrid on aadressil http://www.just.ee/et/oiguskeele-numbrid-

2007. 

Kogumikud „Keelenõuanne soovitab“ on aadressil http://keeleabi.eki.ee/. 

Eurokeelehoolde kogumikud on aadressil http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14. 

Neid tasub hoolega lugeda neil, kes soovivad uurida võõrkeelte ja tõlgete mõju eesti 

keelele. 

 

Teemadest lähemalt 

Nagu esialgses juhendis öeldud, on põhitähelepanu all keelekorraldus eesti keele 

riigikeeleks olemise aja vältel, aga ka eesti keele kestlikkus teiste keelte keskel ja keele 
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toimimisvõime nii riigi tasemel kui ka avalikus ruumis laiemalt. Vikipeedia artikli teemasid 

leiab olümpiaadi lehelt 

(https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Emakeeleol%C3%BCmpiaad), võib valida ka 

muu haakuva teema. 

Keelekorraldus 

Üldise sissejuhatuse teemasse annab mõistagi Tiiu Erelti raamat „Eesti keelekorraldus“, 

eriti leheküljed 15–45. Raamatust leiab ülevaateartikleid isikute ja institutsioonide 

tegevusest, kuid ka käsitletud keelekorraldajate tekstinäiteid. Kitsamalt võib vaadelda 

keelekorralduse ajalugu, aga ka näiteks keele muutumise ja keelekorralduse suhet. Viimase 

allteema puhul on tõenäoline võõrmõjude suund, sealhulgas eurokeele ja tõlgete roll keele 

muutumises. 

Võimalikud uurimisküsimused:  

 isikute ja institutsioonide tegevus kirjakeele arendamisel (Emakeele Selts enne ja 

pärast teist maailmasõda, vabariiklik õigekeelsuskomisjon, eesti keele instituudi 

keelekorraldajad jne); 

 normingute areng aja jooksul (mõne reegli kujunemisest, mõne reegli jalgujäämisest 

ajale jne); 

 õigekeelsussõnaraamat 100 – kuidas on läbi aja muutunud õige- ja heakeelsusinfo 

esitus;  

 keele muutumine ja keelekorraldajate reageerimine sellele jne. 

Keele muutumise puhul on hea keskenduda mõnele selgelt piiritletavale nähtusele, näiteks 

võõrnimede ja nende tuletiste kirjapildile, tuleviku väljendamise viisidele, 

pseudovõõrsõnade tulekule tõlgete kaudu vms. 

Eraldi ja mõneti praktilisem, samuti teisi uurimismeetodeid nõudev teema oleks siin 

õigekeelsusreeglid, mis valmistavad enim raskusi. Selle teema all võib jälgida keerukamate 

reeglite muutumist aja jooksul, vaadeldes näiteks nende esitust eri aastate õpikutes või 

käsiraamatutes. Samuti võib reegli rakendamist uurida klassikaaslaste abil (nt paluda 

mõned vormid moodustada) või teha päringud avalikult kättesaadavates tekstides, sh 

keelekorpustes. Inspiratsiooniks sobib lugeda artiklikogumikke „Keelenõuanne soovitab 1–

5“, kus on käsitletud eraldi ka neid probleeme, mille puhul keelekorraldajatelt sageli nõu 

küsitakse. 

 

Keelehoiakud 

Esimese tutvuse selle teemaga pakub uurimisprojekti „Eesti keele kestlikkus avatud 

maailmas“ kodulehel rubriik „Teadustöö“, http://ekkam.ut.ee/et/index.php?id=teadustoo. 

Teema puhul on kaks võimalikku uurimisviisi, mõlemal juhul on meetodiks küsitlus. 

Esimesel juhul võib uurida, mida arvavad kaasõpilased eesti keele kestlikkusest teiste 
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keeltega võrreldes. Toeks on Anni Tammemägi ja Martin Ehala artikkel „Eesti õpilaste 

keelehoiakud 2011. aastal“ (kättesaadav aadressil 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/cd8cf204-87ae-4ef0-8ffb-

de26eed9961b).  

Teine võimalus on uurida kaasõpilaste suhtumist kirjakeelde, keelekorraldusse ja 

keelenormi. Lugenud läbi Arvi Tavasti artikli „Keelehoolde teoreetilise aluse otsinguil: 

naabervaldkonnad appi“ (kättesaadav aadressil 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e4b6cc1a-1172-4793-9c45-

8bce114bfafd), võib koostada samasuguse väidetevaliku. NB! Palun vältige kindlasti Arvi 

Tavasti väidete sõna-sõnalt ülevõtmist! 

Avaliku ruumi keelsus 

Meie keelekasutust ja hoiakuid mõjutavad suuresti tarbetekstid, mida iga päev näeme. 

Selleski teemaplokis on kaks võimalust uurimisküsimusi püstitada.  

Esiteks saab jälgida, missugused keeled üldse silma jäävad. Esialgse sissejuhatuse sellesse 

valdkonda annab Anastassia Zabrodskaja artikkel „Keel meie ümber ehk mida võib Eesti 

keelemaastik pakkuda sotsiolingvistile?“ (kättesaadav aadressil 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2007_2/OK_2007-2_01.pdf). Näidisuurimuseks on 

hea meel soovitada Lisa Scharfi õpilastööd „Narva keelemaastik tänavasiltide näidetel“ 

(kättesaadav aadressil http://akadeemiake.ee/wp-

content/uploads/2012/12/Scharf_Lisa.pdf). Kes on oma inglise keele oskuses kindlam, 

võib lugeda ka Jūratė Ruzaitė artiklit „The Linguistic Landscape of Tourism: Multilingual 

signs in Lithuanian and Polish Resorts“ (kättesaadav aadressil 

http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2017.8.1.11). 

Teiseks võib jälgida eestikeelset avalikku keeleruumi, olgu tegu ajakirjanduse teavitavate 

žanride, toodete kasutusjuhendite, asutuste kodulehekülgede või ükskõik millise avalikuks 

tarbimiseks mõeldud infoga. Vaadelda võiks sõnavalikut, stiili, selgust jne. Kindlasti ei 

tohiks selle teema puhul aga piirduda lihtsalt õigekirjavigade loetlemisega. Tarbetekstide 

puhul on abi selge keele põhimõtete uurimisest, sest teabe hõlpsasti mõistetavast esitusest 

võib lugeja jaoks paljugi sõltuda. Eesti selge keele kogukond on loonud veebilehe 

selgesonum.ee. Sealt leiab selle teema uurija toetavat teavet: http://selgesonum.ee/uuri-

lisaks/eesti-keeles/.  

 

Riigi keel 

See teemadering on seotud sellega, kuidas meiega kõneleb võim, st riik ise. Siingi on 

materjal sageli iga päev silme ees, olgu tegu siis siltide või kohaliku omavalitsuse 

eeskirjadega. Seda teemat saab siduda meedia ja mõjutamise uuringutega, seega on väga 

kasulik üle lugeda Katrin Aava ja Ülle Salumäe õpik „Meedia ja mõjutamine“. 

Lugemissoovitused on järgmised:  
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 Reet Kasik „Võimu keel: asutus suhtleb kodanikuga“ (kättesaadav aadressil 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view

/ERYa3.11/142)  

 Asta Õim „Võim keeles“ (kättesaadav aadressil 

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