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35. emakeeleolümpiaadi uurimistöövooru juhend (2019/2020. õppeaasta) 

Kahe vanema vanuserühma (9.–10. klassi ja 11.–12. klassi) õpilastel on võimalik lõppvooru 

pääseda piirkonna- ja/või uurimistöövooru kaudu. Uurimistöövoorus osalemiseks tuleb töö fail 

laadida teaduskooli veebilehele http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-

olumpiaadi-uurimistoode-esitamine hiljemalt 20. jaanuaril ja anda sellest märku aadressil 

riina.reinsalu@ut.ee. 

Põhiteema 

Olümpiaadi põhiteema on „Meediatekstid tegelikkuse peegeldaja ja kujundajana“. Kuigi 

meediatekstide põhieesmärk on pakkuda lugejale teavet eri valdkondade kohta, kirjutatakse 

meediatekste ka muudel eesmärkidel, nt lugeja arvamuse ja käitumise mõjutamiseks. Kuna 

keelekasutus põhineb alati valikutel ja valikud on tahes-tahtmata subjektiivsed, saab teksti looja 

peita teksti sisse varjatud tähendusi. Ent samamoodi konstrueerib tähendusi lugeja, otsustades, 

mis tekste ta loeb ja kuidas neid (teadlikult või ebateadlikult) tõlgendab. 

Uurimistöö võimaldab meediatekstide keelekasutust analüüsides käsitleda meediatekstide 

mitmekihilist tähendustasandit – uurida seda, kuidas meedia nii peegeldab kui ka kujundab 

tegelikkust. 

Teoreetiline taust 

Põhiteadmisi meediatekstide analüüsimise kohta pakub Katrin Aava ja Ülle Salumäe õpik 

„Meedia ja mõjutamine“ (2013). Et laiendada õpilaste arusaama meediatekstide analüüsimise 

võimalustest, täiendavad koolikirjandust mitmesugused populaarteaduslikud ja teaduslikud 

käsitlused. 

• Katrin Aava „Kriitiline kirjaoskus ja meediatekstide diskursuseanalüüs“ (2012), kus keskendutakse 

meediatekstide uurimisele diskursuseanalüüsi raamistikus, andes lugejale konkreetseid juhiseid, kuidas 

diskursuseanalüüsi praktikas rakendada (vt http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-

1_13.pdf) 

• Katrin Aava „Meediatekstide kriitiline analüüs koolitunnis“ (2002), kus antakse suuniseid meediatekstide, 

täpsemalt ka uudiste ja arvamuslugude analüüsimiseks kriitilise tekstianalüüsi raamistikus 

(https://dspace.ut.ee/handle/10062/40484) 

• Reet Kasiku „Meediateksti analüüs: eesmärgid ja metoodika“ (2008), kus käsitletakse nii teksti- kui ka 

kontekstikeskseid viise analüüsida meediatekste (vt 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40070/kasik_tekstid_5_ocr.pdf) 

• Reet Kasiku „Feministlik lingvistika“ (2006), kus tutvustatakse keelekasutuse aluseks olevaid soolistatud 

valikuid, mis avalduvad eeskätt sõnavaras (http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006-

2_01.pdf) 

• Reet Kasiku „Muutuv meedia – muutuv keel“ (2004), kus kirjeldatakse meediatekstide sõnavaras, 

lauseehituses jm toimunud muutusi, andes mõtteainet sõna- ja lausetasandi uuringuteks (vt 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2004_2/Kasik.pdf) 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2012_1/OK_2012-1_13.pdf
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https://dspace.ut.ee/handle/10062/40484
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Allikmaterjal ja teemad 

Kuigi meedia hõlmab traditsiooniliselt nii trükimeediat, veebi, raadiot kui ka televisiooni, on 

olümpiaad pühendatud vaid trüki- ja veebimeediale ning neile omastele tekstiliikidele ehk 

žanridele. Allikmaterjali saab piiritleda temaatiliselt ehk käsitleda mõnd aktuaalset teemat, nt 

valimisi, dopingu tarvitamist, soolist võrdõiguslikkust, keskendudes kas terviktekstile või mõnele 

tüüpilisele keeletunnusele. Tekstidele võib läheneda kas sünkroonselt, vaadates mingi lühikese 

ajavahemiku tekste, või diakroonselt, analüüsides tekstide muutust aja jooksul (vanu väljaandeid 

võib leida aadressilt dea.nlib.ee). Tekstilise poole kõrval ei tohiks tähelepanuta jätta ka pildilist 

poolt, mis kujundab tähendusi samamoodi nagu tekst. 

Alljärgnevalt on esitatud loetelu tekstiliikidest ja antud lühiülevaade analüüsivõimalustest koos 

soovitatava kirjanduse nimekirjaga. Iga tekstiliigi kohta on pakutud välja kaks teemat, kuid need 

on mõeldud üksnes orientiiriks – igaüks võib endale meelepärase teema ise sõnastada. 

Uudised 

Uudise kui trüki- ja veebimeedia põhižanri eesmärk on info objektiivne ja tasakaalustatud 

edastamine. Uudisteksti kirjutades teeb aga ajakirjanik sisulisi ja keelelisi valikuid, mis on 

mõjutatud nii ühiskondlikest suundumustest, meediaväljaande orientatsioonist kui ka enda 

isiklikest eelistustest. Uurimistöös saab vaadelda, mis teemasid lugemiseks pakutakse; milline on 

uudise struktuur (sh pealkiri); kellele, mis järjekorras ja kuidas sõna antakse (nt kas info 

esitatakse tsitaadi või refereeringuna, kuidas nimetatakse osalisi, mis tegevusi esitatakse 

pealauses ja mis kõrvallauses); kuidas luuakse tähendusi piltide ja allkirjade valikuga jne. 

Näiteid: „Refereerimine ja tsiteerimine uudiste tekstiliigitunnustena (valimiste, haldusreformi vm 

näitel)“, „Poliitiliste sündmuste võrdlev kajastamine Eesti uudistes“, „Pressiteatest uudiseks“, 

„Uudiste pealkirjad aastatel 1999, 2009 ja 2019“ 

• Hennoste, T. (2008). Uudise käsiraamat. Kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist“. 

Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

• Kasik, R. (2008). Uudistekstide struktuur ja keelekasutus. – Tekstid ja taustad V. Meediatekstide 

keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. Toim R. Kasik. Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 

44–64. https://dspace.ut.ee/handle/10062/40070 

• Kasik, R. (2003). Uudistekstide hoiakud. – Tekstid ja taustad II. Tekstianalüüsi vaatepunkte. Toim R. Kasik. 

Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 44–58. https://dspace.ut.ee/handle/10062/40067 

• Kasik, R. (2002). Uudiste süntaks. – Tähendusepüüdja. Pühendusteos professor Haldur Õimu 60. 

sünnipäevaks 22. jaanuaril 2002. Toim R. Pajusalu, T. Hennoste. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 204–218. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/58521  

Juhtkirjad 

Juhtkiri on tekstiliik, mis väljendab meediaväljaande arvamust mõne aktuaalse teema kohta. 

Seega on juhtkirja olemusse mõjutusfunktsioon vaikimisi sisse kirjutatud: juhtkirjas küll 

pakutakse lugejale infot, kuid seda ei tehta üldjuhul neutraalse vahendaja positsioonilt, vaid 

kirjutaja võtab endale sageli õpetaja, teadja, kritiseerija vm rolli, mis peegeldub ka keelekasutuses 

(nt modaalsus, eitus, kõneviis, ajavormid). 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40070
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40067
https://dspace.ut.ee/handle/10062/58521
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Näiteid: „Juhtkiri lugeja mõjutajana“, „Riigikogu valimiste [või mõne muu teema] kajastamine 

juhtkirjades eri aegadel“, „Kirjutajale ja lugejale viitamine juhtkirjades“, „Autoriteetide 

tsiteerimine ja refereerimine juhtkirjades“ 

• Sarapuu, K. (2008). Suhtlustasandi tähendused ajalehtede juhtkirjades. – Tekstid ja taustad V. 

Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. Toim R. Kasik. Tartu Ülikool: Tartu 

Ülikooli Kirjastus, lk 100–192. https://dspace.ut.ee/handle/10062/40070 

• Sarapuu, K. (2004). Väärtushinnangute väljendamine juhtkirjades. – Tekstid ja taustad III. Lingvistiline 

tekstianalüüs. Toim R. Kasik. Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 120–137. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068 

Persooni- ehk portreelood 

Persooni- ehk portreelugu on tekstiliik, mille keskmes on avalikkuse huvisfääri kuuluv isik. Peale 

selle, keda loos portreteeritakse, pakub tekstiuurijale huvi see, kuidas seda tehakse (nt töö, pere, 

hobide kaudu) ja mis keelevahendeid selleks kasutatakse. Seega on analüüsi seisukohalt tähtis 

pöörata võrdväärselt tähelepanu nii portreteerijale kui ka portreteeritavale. 

Näiteid: „Sportlaste [või muu elukutse esindajate] iseloomustamine persoonilugudes“, 

„Portreelugu kui positiivse sõnumi väljendaja“ 

• Malmberg, K. (ilmumas). Meesterindel muutusteta. Kakskümmend aastat portreelugusid Eesti 

päevalehtedes. – Ariadne Lõng, lk 76–90. 

• Pilvre, B. (2009). Eesti Ekspressi “Persoon” soo aspektist. – Ariadne Lõng, lk 42–62. 

https://enut.ee/files/ariadne_long_2009.pdf 

• Tali, M. (2009). Võitjate põlvkonna müüt ja uue eliidi enesekirjeldused 1990. aastate üldhuvimeedias. – 

Ariadne Lõng, lk 28–41. https://enut.ee/files/ariadne_long_2009.pdf 

Reklaamid 

Reklaamid moodustavad oma tähenduskihtidega huvitava uurimisainese. Keskenduda saab kas 

üksnes tekstitasandile või vaadata teksti ja pildi koosmõju. Fookusse võib võtta mõne kindla 

valdkonna reklaamid (nt auto-, alkoholi-, kosmeetikareklaamid) või mingi keelenähtuse (nt lause- 

ja sõnaliigid, modaalsõnad, kujundikasutus). 

Näiteid: „Reklaam – sõna ja pildi koostoime“, „Mõjutusvõtted sotsiaalreklaamides“, 

„Sõnaliigivaatlusi autoreklaamide [või muu valdkonna reklaamide] põhjal“ 

• Grünthal, R. (2006). Henry Ford ütles 1903 – üks varajane eestikeelne reklaam. lk 10–22. Keele ehe: 

pühendatud keeleteadlase Reet Kasiku 60. sünnipäevale. Toim E. Niit. Tartu: Tartu Ülikool. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/55053 

• Kasik, R. (1996). Keeleline mõjutamine reklaamis. – Keel ja Kirjandus, 2, lk 100–104. 

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:195013/143054/page/30  

• Kasik, R. (2000). Reklaamikeel tekstiliigina. Hennoste, T. (Toim.). Eesti keele allkeeled. Tartu: Tartu 

Ülikooli Kirjastus, 111–127. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42158/hennoste_eesti_ocr.pdf 

• Laanemets, L. (2013). Adjektiivide mõjutusfunktsioonid reklaamikeeles. Emakeele Seltsi aastaraamat 58. 

Tallinn: Emakeele Selts, 102–125. http://www.kirj.ee/public/ESA/2012/esa_58-2012-102-125.indd.pdf 

• Roose, N. (2002). Reklaam turunduses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

• Vadi, E. (2002). Reklaamide väärtusdiskursused. – Tekstid ja taustad. Toim R. Kasik. Tartu Ülikool: Tartu 

Ülikooli Kirjastus, lk 152–172. https://dspace.ut.ee/handle/10062/40484 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40070
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068
https://enut.ee/files/ariadne_long_2009.pdf
https://enut.ee/files/ariadne_long_2009.pdf
https://dspace.ut.ee/handle/10062/55053
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:195013/143054/page/30
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42158/hennoste_eesti_ocr.pdf
http://www.kirj.ee/public/ESA/2012/esa_58-2012-102-125.indd.pdf
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40484
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Muud meediatekstid 

Peale eelkirjeldatud tekstiliikide leidub nii trüki- kui ka veebimeedias muid liiki tekste, mis 

moodustavad mitmekesise tekstihulga. Osa neist on keskendunud eeskätt faktiteabe edastamisele 

(nt reportaaž, olemuslugu, intervjuu), osa aga arvamuse avaldamisele (nt arvamuslugu, repliik, 

essee, retsensioon, veebikommentaar), mille korral saab uurida nt argumenteerimisvõtteid. 

Arvamust avaldatakse ja seeläbi suhtumist kujundatakse ka sellistes žanrides, mis on üles 

ehitatud teksti ja pildi koosmõjule (nt karikatuur, koomiks) ning mille mõistmiseks on vaja tunda 

konteksti, sh viiteid teistele tekstidele. Konkreetne uurimisfookus oleneb valitud tekstiliigist. 

Näiteid: „Koomiksi intertekstuaalsus“, „Suhtumine eesti keelde ja kirjutajate keelekasutusse 

veebikommentaarides“, „Trükimeedias avaldatud tutvumiskuulutused ajaloolises perspektiivis“, 

„Priit Pullerits [või mõni muu ajakirjanik] intervjueerijana“ 

• Kasik, R. (2004). Interpersonaalse tähenduse konstrueerimine. Ühe intervjuu analüüs. – Tekstid ja taustad 

III. Lingvistiline tekstianalüüs. Toim R. Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 33–50. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068 

• Kerge, K. (2005). Viga ja loovus tekstis. Sõnaloome ja loov sõnakasutus ajakirjanduslikus essees. – Tekstid 

ja taustad IV. Tekstiliigivaatlusi. Toim R. Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 37–52. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40069 

• Kerge, K. (2004). Veebikommentaariumi mitmetahuline maailm. – Tekstid ja taustad III. Lingvistiline 

tekstianalüüs. Toim R. Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 51–73. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068 

• Kongot, L. (2013). Kui X otsib Y-it eesmärgil Z ehk mehed ja naised tutvumiskuulutustes. – Oma Keel, nr 

2, lk 32–39. 

Mitu tekstiliiki 

Kuigi eespool kirjeldatud teemade puhul on tõstetud esile kindel tekstiliik, ei pea uurimistöö 

materjalivalik piirduma vaid ühe tekstiliigiga. Huvitavaid tulemusi võib anda see, kui vaadelda 

mingi  teema või keeleliste tunnusjoonte esinemust eri liiki meediatekstides (nt uudis vs. juhtkiri). 

Näiteid: „Metafoorid Rail Balticu [või muu] teemalistes meediatekstides“, „Spontaanne 

sõnaloome [tsitaatsõnade kasutus vm] meediatekstides“ 

• Kempel, G; Siibak, A. (2010). Peamised trendid meeste tekstilisel konstrueerimisel naisteajakirja 

Cosmopolitan artiklites. – Ariadne Lõng, lk 42–56. https://enut.ee/files/ariadne_long_2010.pdf 

• Kuslap, M. (2016). Pagulasdiskursus Postimehe arvamuslugudes aastal 2015. Magistritöö. Tartu: Tartu 

Ülikool. https://dspace.ut.ee/handle/10062/51775  

Juhiseid uurimistöö kirjutajale 

• Vali selline uurimisteema, mis pakub sulle huvi, kuid mis on ka ühiskondlikult ja/või 

teaduslikult mingil viisil tähtis. Jälgi, et teema ei oleks liiga lai, sest siis muutub töö väga 

mahukaks, ega liiga kitsas, sest siis võib tekkida oht, et teoreetilisi allikaid ja/või 

uurimismaterjali ei jagu piisavalt. 

• Uurimistöö keskmes on uurimisprobleem (olukord, mis vajab lahendamist), mille 

esitamise kaudu saad põhjendada teemavalikut. 

• Uurimistöö selgroo moodustab uurimiseesmärk (tulemus, mida soovid uurimistööga 

saavutada). Uurimiseesmärki aitab täita see, kui sõnastad konkreetsed uurimis-

küsimused, millele otsid töös vastust. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40069
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068
https://enut.ee/files/ariadne_long_2010.pdf
https://dspace.ut.ee/handle/10062/51775
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• Olenevalt uurimiseesmärgist tuleb valida sobiv valim (allikmaterjal) ja uurimisviis 

(meetod). Kvantitatiivne uurimisviis eeldab üldjuhul suuremat tekstihulka, kus saab 

keskenduda kindlale keelenähtusele ja esitada selle kohta arvandmeid, seevastu 

kvalitatiivse uurimisviisi korral on tekstide hulk tavaliselt väiksem ja neid käsitletakse 

üksikasjalikumalt. Vaatluse alla võib võtta ühe kindla aja tekstid (sünkrooniline 

uurimisviis) või eri aegade tekstid (diakrooniline uurimisviis). Töös tuleb nii valimit kui 

ka uurimisviisi eraldi kirjeldada. 

• Uurimistöö teooriaosa on referatiivne. See tähendab, et algallikatest ei tohi ei lauseid ega 

lauseosi kopeerida, vaid kogu info tuleb edastada ümber sõnastatult ja varustada algallika 

viitega. Üksnes siis, kui algallikast pärit tekst on pandud jutumärkidesse ehk vormistatud 

tsitaadina, jääb sõnastus samaks, kuid tsitaate kasutatakse teooriaosas harva ja 

põhitegevus on refereerimine. 

• Kuigi teooriaosa võib sisaldada sinu enda seisukohti, ei tohiks esitusviis olla liiga 

esseistlik. Ühtlasi jälgi, et keelekasutus oleks neutraalne terves töös. 

• Hoia teooriaosa ja enda uurimistulemused lahus. Nii on selgelt aru saada, mis on sinu 

pakutav uus teave. 

• Uurimistöö vormistamisel lähtu oma kooli juhendist. Kui koolil ei ole vormistusjuhendit, 

saad juhinduda Maigi Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma raamatust „Uurimistöö 

kirjutajale“ (2008). 

• Uurimistöö pikkus on 20–30 lehekülge. 

 

Lisamaterjali 

• Head ülevaadet uurimisprobleemi, -eesmärgi ja -küsimuste sõnastamisest ning valimi ja 

meetodi valikust pakub Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remesi ja Paula Sajavaara „Uuri ja 

kirjuta“ (2007). 

• Lisateavet refereerimise ja tsiteerimise kohta saad Tiit Hennoste artiklist „Loomevargus“ 

(http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_10.pdf). 

• Uurimistöö vormistamise juhised leiad Maigi, Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma 

raamatust „Uurimistöö kirjutajale“ (2008). 
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