
37. emakeeleolümpiaadi uurimistöövooru juhend (2021/2022. õppeaasta) 

 

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

pääseda piirkonna- ja/või uurimistöövooru kaudu. 

 

Olümpiaadi põhiteema 
 

Olümpiaadi põhiteema on „Suuline keel kõnes ja kirjas“. Pea kõik inimesed suhtlevad iga päev 

suuliselt. Suulises suhtluses kasutatakse tihti eri häälitsusi või sõnu, nagu ee, mhmh, äqä, noh, 

mida me kirjakeelsesse teksti ei kirjutaks. Samas suulises suhtluses on need häälitsused ja sõnad 

olulised ning täidavad kindlaid rolle. Suuline suhtlus mõjutab ka kirjalikku suhtlust, mistõttu võib 

kirjalikest tekstidest, näiteks neti- ja ilukirjandustekstidest, leida suulise keele erijooni.  

Keelekasutust mõjutab ühest küljest see, kas me suhtleme suuliselt või kirjalikult. Teisalt aga 

mõjutab keelelisi valikuid see, mis olukorras ja kellega me suhtleme. Seetõttu saab keelt uurida eri 

tüüpi olukordades (suhtlus pereliikmega, sõbraga, ajakirjanikuga, õpetajaga jne) ja keskkondades 

(suhtlus kodus, raadios, teles jne). Uurimistöö võimaldab suulist keelt analüüsides tuvastada, 

millised on suulise keele erijooned ja mis rolle need suhtluses täidavad. Samuti on võimalus uurida 

kirjalikku suhtlust ja vaadelda, kuidas kirjalikus suhtluses kasutatakse suulise keele nähtusi. 

Põhiteadmisi suulise keele kohta pakub Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu õpik „Eesti keele allkeeled“ 

(2013), aga meelepärase teema kohta tuleb uurijal endal sobivat kirjandust juurde leida. 

 

Teemad 
 

Alljärgnevalt on esitatud võimalikud teemad koos lühiülevaate ja soovitatava kirjanduse 

nimekirjaga. Iga teema kohta on välja pakutud ka näiteid, kuid need on soovituslikud ja 

meelepärase teema võib ka ise sõnastada. Lõpliku teema sõnastamisel aitab kaasa, kui lugeda kõigi 

pakutud teemade kirjeldusi, näiteid ja kirjanduse nimekirju. 

 

Suulise keele erijooned argisuhtluses 
 

Suulise keele erijooni leiab kõige enam spontaansest argisuhtlusest. Spontaanne suuline keel 

sünnib reaalajas ega ole paberilt või ekraanilt maha loetud. Argisuhtluse alla liigituvad sõprade ja 

pereliikmete vahelised vestlused, mis leiavad aset näiteks kodus. 

Suuline argisuhtlus võib toimuda ka mõne seadme, näiteks arvuti või telefoni vahendusel. Niisiis 

saab suulise keele erijooni otsida ka näiteks videokõnedest, veebiseminaridest või häälsõnumitest.  



Suulise keele erijoonte uurimisel võib võtta lähtekohaks kas vormi või funktsiooni (s.o 

suhtlustegevuse). 

Ühest küljest on võimalik uurida, kuidas suulise keele sõnade ja lausete vorm erineb kirjakeelsetest 

variantidest. Saab uurida, mis iseloomustab suulise keele sõnu (nt lühenemised; häälitsused; 

argituletus, s.o nt pastapliiats > pastakas)? Kuidas suulise keele sõnade hääldus varieerub? Kuidas 

nende hääldus erineb sellest, kuidas sõna kirjakeeles kirjutatakse (vrd nt praegu ja präägu, 

tegelikult ja tegelt)? Mis iseloomustab suulise keele lauseid? Kuidas neid vormistatakse?  

Teisalt on võimalik uurida suulises keeles sagedasi suhtlustegevusi, nagu küsimusi, palveid, 

ettepanekuid, lugude jutustamist, naljade tegemist, tänamist, pöördumisi. Näiteks saab uurida, 

milliste keeleliste vahenditega moodustatakse palveid ja kuidas vestluskaaslane neile reageerib. 

Suulise keele materjali uurimiseks on võimalus kas ise vestlus salvestada või koguda lähedaste 

inimeste vestlust juba salvestatud materjalist, näiteks YouTube’i videoblogidest. Samas suulise 

keele häälduse uurimiseks saab koguda materjali Tartu Ülikooli Eesti keele spontaanse kõne 

foneetilisest korpusest. 

Näiteid: „Küsimused X videokõnes“, „Youtube’i sisulooja X videoblogide keelelisi erijooni“, 

„Lapsevanema esitatud käsud lapsele“, „Suhtlustegevused perekonnavestluses“, „Suulise keele 

erijooned lauamänguvestluses“, „Suulise keele erijooned vanavanemaga peetud telefonikõnes“, 

„Sõna X häälduse varieerumine suulises suhtluses“ 

Soovituslik kirjandus  

• Asu, E. L., Lippus, P., Pajusalu, K., Teras, P. (2016). Eesti keele hääldus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/57960  

• Hennoste, T. (2000). Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. – Oma Keel, 1, 48–57. 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf  

• Hennoste, T. (2011). Suuline süntaks ehk dialoogi protsessilausete grammatika. – Oma Keel, 2, 11–16. 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2011_2/OK_2011-2_02.pdf  

• Hennoste, T., Pajusalu, K. (2013). Eesti keele allkeeled: õpik gümnaasiumile. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646 

• Laanesoo, K. (2017). A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega läbiviidavad suhtlustegevused 

telefonivestlustes. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, 13, 89–105. 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa13.06/405  

• Rääbis, A. (2012). Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs. – Eesti Rakenduslingvistika 

Ühingu aastaraamat, 8, 213–230. 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa8.14  

 

Suulise keele erijooned ametlikus suhtluses 
 

Suulise keele erijooni on võimalik uurida ka ametliku suulise suhtluse põhjal. Ametlik suhtlus 

leiab aset kindlaks määratud kohas (nt koolis või telestuudios). Ametliku vestluse osalejad ei ole 

omavahel lähedased ja osalejatel on kindel rollijaotus (nt õpilane ja õpetaja). Üks osalejatest 

esindab harilikult mõnda asutust (nt õpetaja esindab kooli).  

https://www.keel.ut.ee/et/foneetikakorpus
https://www.keel.ut.ee/et/foneetikakorpus
https://dspace.ut.ee/handle/10062/57960
https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2000_1/OK_2000-1_09.pdf
https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2011_2/OK_2011-2_02.pdf
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa13.06/405
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa8.14


Ametliku suhtluse põhjal saab uurida keeleliste vahendite vormistust (nt sõnade hääldust) või 

suhtlustegevusi (nt küsimusi). 

Materjaliks sobivad näiteks raadio-, teleintervjuud või  podcast’id ehk taskuhäälingud. 

Meediatekstide puhul peaks eelistama otsesaateid.  

Võimalus on ka uurida Riigikogu istungite kõnesid ja nende ümberkirjutusi. Uurimuses saaks 

võrrelda, mida kirjalikus tekstis on muudetud, et saada suulisest kõnest kirjalik tekst. 

Näiteid: „Suulise keele erijooned muusiku X raadiointervjuus“, „Küsimused ja vastused poliitiku 

X teleintervjuus“, „Poliitikute keelelisi erijooni teledebattides“, „Küsimused X taskuhäälingus“ 

Soovituslik kirjandus 

• Hennoste, T., Gerassimenko, O., Kasterpalu, R., Koit, M., Rääbis, A., Strandson, K. (2009). Küsimused 

eestikeelses infodialoogis I. Küsimuste vorm. – Keel ja Kirjandus, 5, 341−359. 

• Hennoste, T., Rääbis, A., Laanesoo, K. (2013). Küsimused eestikeelses infodialoogis II. Küsimused ja 

tegevused. – Keel ja Kirjandus, 1, 7–29. 

• Hennoste, T., Pajusalu, K. (2013). Eesti keele allkeeled: õpik gümnaasiumile. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646 

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

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

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

 

Suulise keele erijooned ilukirjanduses 

 

Suulise keele erijooni leiab ka eri tüüpi ilukirjandustekstidest. Näiteks ilukirjanduslikud 

proosatekstid koosnevad enamasti autori- ja tegelaskõnest. Osa kirjanikke püüab edasi anda 

tegelaste kõnet võimalikult loomulikuna ja kasutavad selleks suulise keele võtteid.  

Uurimistöö jaoks tasub vaadata näiteks nüüdiskirjanike teoseid. Täpsemalt saab vaadelda, kuidas 

autor on edasi andnud tegelaste kõnet. Milliseid suulise keele võtteid autor kasutab tegelaskõne 

edastamiseks? Mis on neis võtetes sarnast suulise keelega? Eritähelepanu võiks pöörata sellele, 

kuidas autor on jäljendanud takerdumisi, häälitsusi, naeru või milliseid lühenenud sõnu või 

slängisõnu on kasutanud. 

Suulise keele erijooni leiab ka näidenditest või räppluulest. Näiteks räppluule puhul saab uurida, 

kuidas räppluule sõnad ja laused erinevad kirjakeele variantidest. 

Näiteid: „Suulise keele võtted teoses X“, „Eneseparandused teose X tegelaskõnes“, „Naeru 

märkimine teoses X“, „Suulise keele võtted näidendis X“, „Artisti nublu laulutekstide erijooni“ 

Soovituslik kirjandus 

• Allik, H. (2016). Selle maa keel. Eesti räppluule kõnest ja kurjast. – Vikerkaar. 

https://www.vikerkaar.ee/archives/14458 

• Hennoste, T., Pajusalu, K. (2013). Eesti keele allkeeled: õpik gümnaasiumile. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646
https://dspace.ut.ee/handle/10062/40068
https://www.vikerkaar.ee/archives/14458
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646


• Hennoste, T. (2012). Elu ja kirjanduse piiril. Suhtlemine Oskar Lutsu “Kevades”. – Looming, 11, 1621–

1631.  

• Hennoste, T. (2004). Kõneldud näidend ja suuline keel. – Teater. Muusika. Kino, 5, 39–44. 

 

Suulise keele erijooned netisuhtluses 
 

Suulise keele erijooni leiab ka netisuhtlusest, eeskätt reaalajas toimuvast suhtlusest (nt 

Messengeris või teistes sõnumirakendustes). Nimelt on reaalajas toimuv kirjalik netisuhtlus justkui 

suulise ja kirjaliku keele sulam. 

Kirjalikus netisuhtluses kasutatakse tihti sõnu ja väljendeid, mida me ametlikes tekstides ei 

kirjutaks (nt mhmh, mkm). Milliseid suulise keele erijooni esineb netisuhtluses ja kuidas neid kirja 

pannakse? Mida suhtlejad nende abil teevad? Kuivõrd netisuhtlus peegeldab suulist keelt ja 

kuivõrd erineb sellest? 

Uurimismaterjaliks sobib näiteks Messengeri, Facebooki, Instagrami või Skype’i teel peetud 

kirjalik vestlus. 

Näiteid: „Suulise keele erijooned sõpradevahelises Facebooki vestluses“, „Suulise keele erijooned 

Instagrami privaatsõnumites“, „Naer netisuhtluses“, „Emotsioonide väljendamine netisuhtluses“, 

„Laused netisuhtluses“, „Inglise keele kasutus Eesti sisulooja X YouTube’i videoblogides“, 

„Mitmekeelne netisuhtlus“, „Inglise keele kasutamise funktsioonid netisuhtluses“, „Teismeliste 

inglise keele kasutus ja koodivahetus chat’ides“, „Teismeliste uuenduslik keelekasutus“, „Inglise 

keele sõnade kohanemine eesti keele morfoloogilise süsteemiga“ 

Soovituslik kirjandus 

• Hellermaa, J. (2021). Doktoritöö: noorte inglise keele lembus väljendub ennekõike laensõnades. – Novaator. 

https://novaator.err.ee/1608196681/doktoritoo-noorte-inglise-keele-lembus-valjendub-ennekoike-

laensonades 

• Hennoste, T. (2013). kuule ma eemale nüüd. – Sirp. https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/2013-12-

05-17-05-50/  

• Hennoste, T., Pajusalu, K. (2013). Eesti keele allkeeled: õpik gümnaasiumile. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646  

• Hennoste, T. (2012). Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides. – Eesti 

Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 37–54. 

http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa8.03  

• Kask, H. (2020). Miks me kõneleme estonglishit? – Novaator. https://novaator.err.ee/1107052/miks-me-

koneleme-estonglishit 

• Pedaja, K. (2006). Kuidas uued laenud eesti keeles kohanevad. – Oma Keel, 2, 28–35. 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006-2_03.pdf 

• Põlma, M. (2014). Põhiemotsioonide väljendamine eesti netikeeles. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. 

http://dspace.ut.ee/handle/10062/43988?locale-attribute=et  

• Soodla, K. (2010). Morfoloogilisi, morfosüntaktilisi ja sõnamoodustuslikke nähtusi eesti internetikeeles. 

Magistritöö. Tartu Ülikool. https://dspace.ut.ee/handle/10062/15263  

• Verschik, A. (2012). Keelekontaktide uurimise võlu (ja kasu). – Keel ja Kirjandus, 8–9, 658−673. 

https://keeljakirjandus.ee/wp-content/uploads/2019/11/AVerschik_8-9-12.pdf  

https://novaator.err.ee/1608196681/doktoritoo-noorte-inglise-keele-lembus-valjendub-ennekoike-laensonades
https://novaator.err.ee/1608196681/doktoritoo-noorte-inglise-keele-lembus-valjendub-ennekoike-laensonades
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/2013-12-05-17-05-50/
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/2013-12-05-17-05-50/
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa8.03
https://novaator.err.ee/1107052/miks-me-koneleme-estonglishit
https://novaator.err.ee/1107052/miks-me-koneleme-estonglishit
https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2006_2/OK_2006-2_03.pdf
http://dspace.ut.ee/handle/10062/43988?locale-attribute=et
https://dspace.ut.ee/handle/10062/15263
https://keeljakirjandus.ee/wp-content/uploads/2019/11/AVerschik_8-9-12.pdf


• Zabrodskaja, A., Kask, H. (2016/2017). Eesti keele kontaktid. – Eesti inimarengu aruanne 2016/2017: Eesti 

rändeajastul. SA Eesti Koostöö Kogu, 179−187. 

https://www.2017.inimareng.ee/static_assets/pdf/EIA%202016%E2%80%9317%204.2.%20Eesti%20keele

%20kontaktid.pdf  

 

Suulise keele erijooned võrukeelses suhtluses  

 

Suulise keele erijooni saab uurida ka võrukeelse suhtluse põhjal. Võrukeelset suhtlust on võimalik 

kas ise salvestada või kasutada võru suulise keele korpuse materjali. 

Võrukeelsest suhtlusest on võimalik leida samu suulise keele erijooni, mis esinevad ka eesti 

ühiskeeles (nt erinevad häälitused, lühenemised). Samas leiab võru keelest nähtusi, mida eesti 

ühiskeeles ei esine. Näiteks on täielik vokaalharmoonia üks võru keele olulisemaid tunnuseid. 

Nagu teada, puudub see aga eesti ühiskeelest, mille üha suureneva mõju all on võru keel olnud 

juba vähemalt viimane sada aastat. Kuivõrd täielik ja järjekindel on vokaalharmoonia tänapäeva 

võrukeelses suhtluses ja kuivõrd võib täheldada selle taandumist eesti keele mõjul? Kuivõrd 

valitsevad võrukeelses suhtluses täieliku vokaalharmooniaga sõnavormid, näiteks panõ, peräst, 

lännüq ja kuivõrd kohtame nende kõrval eestimõjulisi vokaalharmooniata vorme (pane, perast, 

lännuq)? Kuidas erineb selle poolest suuline ja kirjalik suhtlus?  

Seda teemat võiks uurida, analüüsides ja võrreldes vabalt kättesaadavaid kirjalikke võrukeelseid 

tekste ja suulist võru keelt. Seejuures võiks ka uuritavad kirjalikud tekstid kuuluda vabamat sorti 

võrukeelse suhtluse valdkonda, mida leiab küllaldaselt näiteks Facebooki grupi “Võro kiil” 

postituste kommentaaridest. Eelistada võiks just mitte postituste sageli hoolega toimetatud keelt, 

vaid lühemate ja spontaansemate kommentaaride teksti.  

Suulist võru keelt, mis on juba loomult kirjalikust vabam, võib leida näiteks Vikerraadio 

võrukeelsetest uudistest, kuid kasutada tuleks mitte diktori täpselt mahaloetud teksti, vaid 

intervjuusid, milles kuuleb küsiteldava suhteliselt vaba kõnet. 

Näiteid: „Suulise keele erijooned kirjalikus võrukeelses sotsiaalmeediasuhtluses“, „Suulise keele 

erijooned suulises võrukeelses meediasuhtluses“, „Vokaalharmoonia suulises võrukeelses 

meediasuhtluses“, „Vokaalharmoonia kirjalikus võrukeelses  sotsiaalmeediasuhtluses“ 

Soovituslik kirjandus 

• Hennoste, T., Pajusalu, K. (2013). Eesti keele allkeeled: õpik gümnaasiumile. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646 

• Iva, S., Plado, H. (2016). Kas võro kiil vai Võro murrõq. Vai hoobis lõunõeesti kiil? Novaator. 

https://novaator.err.ee/259780/kas-voro-kiil-vai-voro-murroq-vai-hoobis-lounoeesti-kiil 

• Iva, S. (2000). Võru vokaalharmoonia erandid. – Võru vokaalid I. Tartu: Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetooli 

Toimetised, 13, 85–91. 

• Iva, T. (2002). Eesti ühiskeele mõjutused võru keeles. – Väikeisi kiili kokkoputmisõq. Võro: Võro Instituudi 

Toimõndusõq, 14, 84–92. 

• Jüvä, S. (2013). Helüoppus. https://umakiil.eu/grammatika 

https://www.2017.inimareng.ee/static_assets/pdf/EIA%202016%E2%80%9317%204.2.%20Eesti%20keele%20kontaktid.pdf
https://www.2017.inimareng.ee/static_assets/pdf/EIA%202016%E2%80%9317%204.2.%20Eesti%20keele%20kontaktid.pdf
https://wi.ee/et/voro-ja-seto-keelekorpus/
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:134646
https://novaator.err.ee/259780/kas-voro-kiil-vai-voro-murroq-vai-hoobis-lounoeesti-kiil
https://umakiil.eu/grammatika


• Pajusalu, K., Hennoste, T., Niit, E., Päll, P., Viikberg, J. (2020). Murre kui suuline keel. – Eesti murded ja 

kohanimed. 3., kohendatud ja täiendatud trükk. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 112–116. 

https://www.emakeeleselts.ee/digiraamatud/Eesti-murded-ja-kohanimed_kolmas-trykk_2018.pdf  

  

Juhised uurimistöö kirjutajale 
 

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

teaduslikult oluline. Jälgi ka, 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. Mõtle, millise lünga täidab sinu uurimus. 

• Uurimistöö selgroo moodustab uurimiseesmärk (tulemus, mida soovid uurimistööga 

saavutada). Uurimiseesmärki aitab täita see, kui sõnastad konkreetsed uurimisküsimused, 

millele otsid töös vastust. Vaata ka Maigi Vija (2020) artiklit „Uurimuse eesmärgist ja 

uurimisküsimustest emakeeleolümpiaadi näitel“. 

• Olenevalt uurimiseesmärgist tuleb valida sobiv materjal ja uurimisviis (meetod). Töös 

tuleb nii materjali kui ka uurimisviisi kirjeldada. 
o 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. 
o Materjalina peab kasutama tegelikke vestlusi. Võimalus on kasutada 

olemasolevate korpuste materjali või materjali ise koguda. 
 Suulise keele materjali ise kogudes saab kasutada kas juba tehtud 

salvestisi (nt YouTube’i video, raadio- või teleintervjuu) või ise salvestada 

mõnda vestlust (kas ainult heli või nii heli kui ka videot). Seejärel tuleb 

salvestus transkribeerida ehk häälduspäraselt kirja panna (nt kui kõneleja 

ütleb obune, siis tulebki nii kirja panna). Transkribeerimisel on abivahend 

veebipõhine kõnetuvastus, kuid selle esitatud transkriptsiooni tuleb 

kindlasti käsitsi parandada ja täpsustada.  
 Reaalajas toimuva kirjaliku netisuhtluse uurimisel on oluline materjal ühte 

tekstifaili koondada. Tekstifaili tuleb kindlasti kopeerida ka kõik märgid (nt 

emotikonid) ja saadetiste kellaajad.  
 NB! Materjali ei tohi muuta. Samas peab argisuhtluse transkriptsioonis ja 

kirjaliku netisuhtluse tekstis nimed jms isiku tuvastamist võimaldav 

informatsioon (nt telefoninumbrid) asendama välja mõeldud infoga. 

Netisuhtluse materjalist võib saadetisse lisatud (liikuvaid) pilte välja jätta, 

kuid väljajätu kohta tuleb lisada märge, nt ((siin on pilt autost)). 
 Materjal tuleb esitada koos uurimistööga. Kirjalik materjal (transkriptsioon 

või netisuhtluse tekstid) tuleb paigutada töö lisasse. Helifaile tuleb lingiga 

https://www.emakeeleselts.ee/digiraamatud/Eesti-murded-ja-kohanimed_kolmas-trykk_2018.pdf
https://www.emakeeleselts.ee/wp-content/uploads/2020/11/vija.pdf
https://www.emakeeleselts.ee/wp-content/uploads/2020/11/vija.pdf
https://keeleressursid.ee/et/keeleressursid/koneandmebaasid
https://keeleressursid.ee/et/149-transkriptsioonimargid
http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/


jagada (saada link andra.rumm@ut.ee). Internetist võetud materjali lingi 

saab lisada töösse. 

• Uurimistöö teooriaosa on referatiivne. Teooriaosas tuleb tugineda teaduslikele allikatele, 

mitte ainult populaarteaduslikele ülevaadetele. Algallikatest ei tohi 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. Loe refereerimise kohta Tiit Hennoste (2014) artiklit „Loomevargus“ 

ning Ilona Trageli ja Anni Jürise (2019) artiklit „Plagiaadist. Ilma vitsata“. Loe ka Tiit 

Hennoste (2017) artiklist „Teeme ise kokkuvõtte ...“, kuidas teha head kokkuvõtet. 

• Uurimistöö analüüsiosasse kanna oma töö uurimistulemused. Hoia teooriaosa ja enda 

uurimistulemused lahus. Nii on selgelt aru saada, mis on sinu pakutav uus teave. Samas 

veendu, et teooriaosa ja analüüsiosa oleksid omavahel seotud. 

• Jälgi, et keelekasutus oleks kogu töös neutraalne ja selge. Väldi kantseliiti. 

• 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 ilma lisadeta on 20–30 lehekülge. 

 

37. emakeeleolümpiaadi toimkond 

Andra Rumm 

Maigi Vija 

Tiit Hennoste 

Andriela Rääbis 

Kirsi Laanesoo 

Piret Kuusk 

Andra Annuka 

Sulev Iva 

Katrin Leppik 

Kristiina Praakli 

 

Rohkem infot 

Andra Rumm (Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut) 

andra.rumm@ut.ee 
 

https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_10.pdf
https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2019_1/OK-1-2019_11.pdf
https://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2017_1/OK-1-2017_07.pdf
http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/4_kuidas_hoiduda_kantseliidist.pdf
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