Vaatmikesari eesti keelest
Helle Metslang
Emakeele Seltsi juhatuse esimees

Haridus- ja teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Eesti kirjandusmuuseumi ja Tartu ülikooli multimeediakeskuse koostöös on valminud
vaatmikesari eesti keele kohta. Vaatmikud tutvustavad eesti keele
päritolu, kirjakeele ajalugu, murdeid jm allkeeli, eesti keele õpetamist
emakeelena ja teise keelena, eesti keele uurimist ja korraldamist,
keeletehnoloogiat, keelepoliitikat, väliseestlasi ja nende eesti keelt
ning Emakeele Seltsi. Vaatmikesari on komplekteeritud viies keeles:
eesti, inglise, saksa, vene ja prantsuse keeles, ja see on mõeldud eesti
keele temaatika tutvustamiseks eesti keele õppijate ja huviliste seas nii
kodu- kui ka välismaal. Vaatmikke on levitatud ja eksponeeritud Eesti
haridussüsteemis, välissaatkondades, keelepäevadel ja muudel keeleüritustel (näiteks keelepäevadel Göttingenis oktoobris 2009, Krimmis
septembris 2010, konverentsil Expolangues Pariisis veebruaris 2009,
11. soome-ugri kongressil Ungaris Piliscsabas augustis 2010).
Vaatmike tekstid ja kavandid on koostanud Martin Ehala, Mati
Erelt, Tiiu Erelt, Külli Habicht, Kadri Muischnek, Raimo Raag, Urmas
Sutrop, Anastassia Zabrodskaja, Anna Verschik, Jüri Viikberg; pildimaterjali on lisanud Mare Kõiva ja vaatmikud küljendanud Margus
Nõmm. Sihtrühmades jaotamiseks on vaatmikke trükitud A1-formaadis, lisaks on kavas teha sari kättesaadavaks Emakeele Seltsi ning
haridus- ja teadusministeeriumi kodulehekülje kaudu.
Vaatmikud on koostatud järgmistel teemadel:
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------------------------------------------------------Eesti keele päritolust
Põlvnemiselt on eesti keel soome-ugri (uurali) keeli. Lihtsustava keelepuuteooria kohaselt kujunes
eesti keel aastatuhandete jooksul uurali algkeelest selle järjestikuse jagunemise tulemusena. Üks
osa soome-ugri algkeele kõnelejatest rändas algkodust Läänemere äärde. Neist saidki
algläänemeresoome ehk algsoome keele kõnelejad. Eesti keel on üks läänemeresoome keeli.
Traditsioonilise keelepuu mudeli järgi eraldus uurali algkeelest samojeedi haru (neenetsi, eenetsi,
sölkupi, nganassaani keel). Eesti keele ühine sõnavara samojeedi keeltega ulatub tagasi uurali
ühisaega 4. at eKr, nt ela(ma), ema, jõgi, kaks, kala, kalm, keel, kuusk, kõiv, lumi, minia, muna,
nimi, nool, puu. Seejärel lõhenes keelepuu tüvi soome-permi ja ugri keelte (ungari, mansi, handi)
haruks. Eesti keele ühine sõnavara ugri keeltega ulatub tagasi soome-ugri ühisaega 3. at eKr, nt
hing, ilm, isa, jalg, jää, kask, koda, käsi, küla, leem, lind, maa, nõid, veri, öö, üks. Soome-permi
harust eraldusid permi keeled (komi, udmurdi.) Eesti keele ühine sõnavara permi keeltega ulatub
soome-permi ühisaega 3. at alguses eKr, nt amb, jaga(ma), jaksa(ma), kaas, kudu(ma), kotkas,
kõht, külm, lõuna, meel, mõla, peni, pähkel. Seejärel eraldusid mordva ja mari keeled. Eesti keele
ühine sõnavara nende keeltega ulatub tagasi soome-volga ühisaega 3. at alguses eKr, nt aher,
haab, juma(l), juur, kevad, kümme, lehm, lell, paat, siga, sääsk, töö, vaher, vaim. Lõpuks hargnes
keelepuuharu kaheks: saami ja läänemeresoome murreteks. Soome-saami ühine sõnavara on
vähemalt 3000 aastat vana, nt huul, hõbe ’pehme > hõbe’, ilves, ime, küll, ligi, mahl, nina, nurk,
nälg, org, põud, põõsas, sammal, selge, usk(uma), veli, vihm, õnn. Läänemeresoome sõnavara oli
olemas juba 1. at eKr, nt aed, aeg, eile, habe, hobu, julge, kiri, kõne, laps, linn, maga(ma), maja,
mänd, nuga, oja, peenar, põder, sõna, udu, võlg. Eesti omasõnavara on selline, millel ei ole vasteid
üheski sugulaskeeles, nt aas ’nurm’, hiili(ma), ila, jäära(k), kaan, kesv, lubi, lõhn, mahe, mutt,
mõru, roie, räni, salk, ürp.
Kahjuks ei saa me keelepuu mudelit kasutades eesti keele algust määrata. Me saame ainult aimu soome-ugri
hõimukeelte lahknemisest ja sulandumisest. Algsoome keel jagunes omakorda läänemeresoome murreteks. Nende
murrete ümbergrupeerumise ja keelekontaktide mõjul kujunesid lõpuks tänapäevased läänemeresoome keeled: liivi,
eesti, vadja, soome, isuri, karjala ja vepsa.
Paljud soome-ugri keeled on tänapäeval hääbunud või hääbumas. Põhja-Venemaal kuni Moskvani on paljud soome-ugri
hõimud (nt märjalased) läinud üle hoopis vene keelele, Volga ääres on tšuvašid endised soomeugrilased, kelle praegune
emakeel kuulub altai keelte hulka. Siberist on aga teada, et mitmed lõunasamojeedi rahvad (nt karagassid) on üle läinud
tõva keelele, mis samuti kuulub altai keelte hulka. Eesti keelele väga lähedase liivi keele kõnelejad on aga üle läinud läti
keelele, mis nagu vene keelgi kuulub indo-euroopa keelte hulka.
Uuemad teooriad püüavad keelepuuteooriat ühendada keelte kontaktiteooriatega. Lisaks geneetilisele keelte põlvnemisele, mida kirjeldab keelepuuteooria, on olulised keelevahetused ja -kontaktid. Oletatakse, et läänemere-soomlased ja
nende hulgas ka eestlased on nende asukate otsesed järglased, kes saabusid Läänemere äärde lõunast või edelast
rohkem kui 10 000 aastat tagasi pärast mandrijää taandumist. Eesti keel on vana keel, mis kujunes Eesti alal jääaja-järgsel
ajal siinsete esmaasukate ja soome-ugri hõimukeelte segunemisel. Eesti esmaasukad olid Kunda kultuuri kandjad (Kunda
oli muinasasula Eesti põhjarannikul). Kunda kultuuri kandjate keelest on eesti keeles säilinud arvukalt (substraat)sõnu:
kalanimetused siig ja vimb, kohanimed Peipsi ja Pärnu, loomanimetus konn, geograafilised mõisted neem ja saar,
kehaosade nimetused higi, liha, nisk ’turi’ ja selg ning sõnad nagu hull, nüri ja sugu.
Teistest keeltest saame eesti keele kujunemisel välja tuua varase indo-euroopa ja indo-iraani laenude kihi 3000–1000 eKr:
arva(ma), iva, keder, marras- ’surnud’, mesi, ora, osa, puhas, põrsas, sada, sarv, sool, udar, varss, vasar, viha. Järgmine
laenukiht eesti keele kujunemisel on balti laenud alates 2. at lõpust eKr, nt angerjas, hammas, hani, hein, hernes, hõim,
kael, kirves, kurt, kõrs, laisk, mets, mõrsja, puder, põrgu, regi, seeme, sein, sild, sõber, tuhat, vill. Neile järgnevad
germaani laenud 1. ja 2. at vahetusest eKr kuni 9. sajandini pKr, nt ader, haud, kaer, kaup, kuld, kuningas, laev, lammas,
laut, leib, lõng, magu, mõõk, nael, puri, põld, raha, raud, rikas, sadul, varas. Muinasvene või lääneslaavi keelest on kuni
13.–14. sajandini eesti keelde laenatud aken, ike, koonal, liud, lusikas, nädal, pagan, papp ’preester’, raamat, ravi(ma),
rist, saabas, saan, sahk, sirp, turg, vaagen, vaba, võlu ’nõid’, värav. Alates 8. saj tulevad eesti keelde läti laenud kanep,
kauss, kukkel, kõuts, magun, pastel, sõkal. Alates 13. saj mõjutas eesti keelt alamsaksa keel, mis oli Eesti- ja Liivimaal
ametlikuks keeleks, nt amet, arst, haamer, hunt, höövel, ingel, karske, kelm, kokk, kool, kuub, lahing, müür, naaber, neer,
orel, paar, pann, pull, püss, ruum, saag, tool, vorst, õli, ääs, üür. Rootsi laenud tulevad eesti keelde alates 13. saj, riigirootsi
laenud tulevad eesti keelde 16. ja 17. saj, kui rootsi keel oli Eestimaa ametlik keel: hiiva(ma), iil, kratt, kriim, kroonu,
kuunar, moor, pagar, riik, räim, tont, tutt, tünder, vaar, värd. Alates 14. saj kuni tänapäevani on tulnud eesti keelde vene
laenud kapsas, kirka, komsomol, kolhoos, kosmonaut, kopikas, morss, porgand, präänik, puravik, rubla, tatar,
tõlki(ma). 16. sajandist kuni 20. sajandi esimese pooleni mõjutas eesti keelt ülemsaksa keel: aabits, ahv, kamm, kett,
kirss, kits, kleit, laadung. 19. saj lõpust on eesti keelt mõjutanud ka lähisugulaskeel soome: aare, harras, jenka, julm, jäik,
keigar, sünge, tehas, turske, uljas. 20. saj II poolel ja 21. saj on eesti keele sõnavara suurimaks mõjutajaks kujunenud
inglise keel. Vähemal määral on eesti keeles ka prantsuse, mustlaskeele, heebrea, kaugemate sugulaskeelte jt keelte
laene.
13. sajandil kõneldi tänapäeva Eesti territooriumil arvukaid hõimukeeli ja nende murdeid. Vaevalt eestlastel endil mingit
ühisnimetajat enda kohta oli. Läänemeresoome hõimukeeled moodustasid murrete kontiinumi, milles oli ainult üks järsk
ja terav murdepiir. See oli põhja- ja lõunaeesti keelekujude vahel, mille põhjustas jääaja järel Peipsi järvest Pärnu lahte
voolanud ürgne Emajõgi. Laiad jõevooluga täidetud ürgorud, järved ning neid ümbritsevad sood ja rabad olid
aastatuhandeid inimesele raskesti läbitavad. Ometi pidas Liivimaa kroonik Henrik 13. saj nii lõuna- kui ka põhjapoolseid
Eesti muinasmaakondi ja ka saari ühtseks ning kutsus kogu maad nimega Estonia ning kõiki hõime eestlasteks – Estones.
Eestlased hakkasid end eestlasteks pidama ja oma keelt eesti keeleks kutsuma alles 19. saj keskpaiku.
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Vaatmik „Eesti keele päritolust”

Eesti kirjakeele ajalugu
1. Kirjakeele vanim periood 13.–16. sajandini
Esimesed säilinud, peamiselt käsikirjalised tekstid. Kirjaviis on ebaühtlane, alamsaksa- või poolapärane.
Esimesed fraasid on kirja pandud 13. saj I poolel Henriku Liivimaa kroonikas, nt Laula! Laula! Pappi; Maga magamas.
Alates 16. saj kujunevad eraldi põhja- ja lõunaeesti kirjakeel ehk tallinna ja tartu keel.
Esimesest säilinud trükitekstist, S. Wanradti ja J. Koelli katekismusest (1535), on säilinud 11 katkendlikku lehekülge.
Tähtsamaid tallinnakeelseid allikaid: Kullamaa käsikiri (1524–1532), sisaldab katoliku palveid ja usutunnistust,
pärisnimesid ja üht lauset. On säilinud ka paar käsikirjalist juriidilist teksti.
Tähtsamaid tartukeelseid allikaid: J. A. Velteruse ja L. Boieruse jesuiitlikud tekstid; ametitunnistus silmaarst S. Awerbachile.
2. Ebaühtlase kirjaviisiga kirikukirjanduse aeg 17. sajandil
Esimesed mahukamad ja laia levikuga kiriklikud trükised. Varieeruv ülemsaksapärane kirjaviis. Sakslaste viljeldud
eestikeelne juhuluule (nt R. Brocmann, G. Salemann).
Tähtsamaid tallinnakeelseid allikaid:
1600–1606 Tallinna Pühavaimu kiriku abiõpetaja Georg Mülleri 39 käsikirjalist jutlust.
1632–1638, 1641–1649 Heinrich Stahli mõjuka kirikukäsiraamatu „Hand- vnd Haußbuch” 4 osa, jutlustekogu „Leyen
Spiegel” 2 osa.
Esimesed eesti keele grammatikad – mõeldud kirikuõpetajatele eesti keele tutvustamiseks:
1637 H. Stahli „Anführung zu der Estnischen Sprach” – keeleõpetus väikese saksa-eesti sõnastikuga.
1660 H. Gösekeni „Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung Zur Öhstnischen Sprache”.
1693 J. Hornungi keeleõpetus „Grammatica Esthonica”, mis võttis kokku 1680. aastatel B. G. Forseliuse algatatud
kirjaviisireformi põhimõtted ja pani aluse vanale kirjaviisile. See oli kasutusel kuni 19. sajandi viimase veerandini.
Tähtsamaid tartukeelseid allikaid:
1622 katoliiklik käsiraamat „Agenda Parva”.
1632 J. Rossihniuse luterlik kirikukäsiraamat.
1648 J. Gutslaffi lõunaeesti keele grammatika „Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam”.
1686 „Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament”, Uue Testamendi tõlge, mis oli esimene läbinisti eestikeelne teos.
3. Vana kirjaviisi aeg 18. sajandist 19. sajandi viimase veerandini
18. saj kujuneb välja kiriklik raamatukeel. 19. saj I poolel lisandub ilmalikku lugemisvara. Valitseb herderlik emakeeleideoloogia – keel on rahva unikaalse vaimu avaldus ning väärib sellisena uurimist ja arendamist. 19. saj I poolel püüeldakse
ühise kirjakeele poole; tartu kirjakeel taandub.
Tähtsamaid tallinnakeelseid allikaid:
1715 Uus Testament.
1739 esimene eestikeelne täispiibel „Piibli Ramat, se on keik se Jummala Sanna”, mis kinnistas kirikliku kirjakeele
traditsiooni.
Poolilmaliku jutukirjanduse algus: 1740 „Wiis head jutto Ühhe Öppetaja ja usklikko Tallopoia wahhel”. Valgustusliku sisuga
õpetlik-moraliseerivad raamatud, nt A. W. Hupeli nädalakiri „Lühhike öppetus” (1766–1767).
1782 F. W. Willmanni „Juttud ja Teggud” ning F. G. Arweliuse „Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat”.
1821–1823; 1825 O. W. Masingu „Marahwa Näddala-Leht”.
1813–1832 J. H. Rosenplänteri eesti keelt ja kultuuri käsitlev ajakiri „Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen
Sprache”.
Olulisemad keeleõpetused:
1732 Anton Thor Helle „Kurtzgefaßte Anweisung Zur Ehstnischen Sprache” – grammatika koos sõnastiku ja tekstinäidetega.
A. W. Hupeli grammatika ja sõnaraamat „Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte” (I tr 1780; II, täiend tr 1818).
4. Uue kirjaviisi juurdumine 1840.–1870. aastateni ning kirjakeele areng kuni 20. sajandi alguseni
Eesti keele kirjeldamisel ja normimisel võetakse eeskuju soome keelest. Uue kirjaviisi fikseerib Eduard Ahrens, see juurdub
1870. aastatel. Püritakse kultuurse eesti kirjakeele poole, rikastades teadlikult sõnavara. Lisandub eesti keeles kirjutavaid
eesti soost haritlasi. Antakse välja õppe- ja ilukirjandust, ilmub seletavaid ja kakskeelseid sõnaraamatuid, nt
F. J. Wiedemanni „Ehstnisch-deutsches Wörterbuch” (1869).
1857–1861 ilmub F. R. Kreutzwaldi rahvuseepos „Kalevipoeg”. Murranguks vana ja tänapäevase kirjakeele vahel on „NoorEesti” rühmituse 1905. a koguteos, milles ilmub ka J. Aaviku programmiline artikkel „Eesti kirjakeele täiendamise
abinõuudest”. Levib põhjaeestiline ühiskirjakeel.
Grammatikad ja keelekäsitlused:
1843 (I tr), 1853 (II tr koos lauseõpetusega) – E. Ahrensi keeleõpetus „Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen
Dialektes”, mis põhjendab uue, soomepärase kirjaviisi eeliseid.
1875 F. J. Wiedemanni „Grammatik der ehstnischen Sprache” – teaduslikult eesti keelt kirjeldav grammatika.
1879 M. Veske „Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis” – esimene süstemaatiline vältekäsitlus.
1884 K. A. Hermanni „Eesti keele Grammatik” – esimene eesti keeles kirjutatud eesti keele grammatika.
1872 – Eesti Kirjameeste Seltsi esimene ametlik koosolek, kus avaldatakse poolehoidu uuele kirjaviisile. Kirjakeele
korraldamisega hakkavad tegelema eestlastest kirjanikud. 1844 ilmub esimene uues kirjaviisis raamat, G. H. Schüdlöffeli
„Toomas Westen, Lapo rahwa uso ärataja Norra maal”.
Kirjakeele ajaloo uurimine
Põhiline uurimiskeskus on alates 19. saj algusest olnud Tartu Ülikool. Vana kirjakeelt on uurinud professorid J. Jõgever,
A. Saareste, J. Mägiste, A. Kask, P. Ariste, P. Alvre, H. Rätsep. Praegu tegutseb TÜ-s vana kirjakeele uurimisrühm (K. Habicht,
V.-L. Kingisepp, J. Peebo, P. Penjam, K. Prillop, K. Ress). Eesmärgiks on luua vanade tekstide ja sõnaraamatute põhjal
elektroonilised kogud ning uurida vana keele sõnavara ja grammatikat. Teine oluline keskus on Tallinnas Eesti Keele
Instituudis, kus K. Rossi juhtimisel luuakse eesti piiblitõlke ajaloolist konkordantsi ja uuritakse piiblitõlke ajalugu.
Kirjandust
Epp Ehasalu, Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak Peebo, Eesti keele vanimad tekstid ja
sõnastik. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 6. Tartu 1997.
Heli Laanekask, Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.–19. sajandil. Dissertationes
philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 14. Tartu 2004.
Arnold Kask, Eesti kirjakeele ajaloost. Tartu 1970.
Toomas Paul, Eesti piiblitõlke ajalugu. Esimestest katsetest kuni 1999. aastani. Eesti
Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 72. Tallinn 1999.
Raimo Raag, Talurahva keelest riigikeeleks. Tartu 2008.
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TÜ vana kirjakeele töörühma veebileht

Veebiaadresse
Vana kirjakeele korpus http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm
Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants http://www.eki.ee/piibel/
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva
Eesti trükise punane raamat http://www.nlib.ee/PunaneRaamat
S. H. Vestringi sõnaraamat http://www.folklore.ee/~kriku/VESTRING/index.htm
Vaatmiku on teinud Emakeele Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium.
Tekst: Külli Habicht. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti kirjakeele ajalugu”

1. Eesti keele päritolust. Tutvustatakse eesti keelt soome-ugri ja läänemeresoome keelena eri teooriate taustal, Läänemere-äärse asustuse
ja keelekontaktide ajalugu, tuuakse näiteid oma- ja laensõnavara eri
kihistustest.
2. Eesti kirjakeele ajalugu. Vaatmik esitab eesti kirjakeele ja selle korraldamise etapid 17. 19. sajandil, tutvustab olulisemaid vana kirjakeele
tekste, grammatikaid ja sõnaraamatuid, piibli tõlkimise rolli kirjakeele
arendamisel, jutukirjanduse algust jne. Eraldi tuuakse välja tallinna- ja
tartukeelsed allikad. Käsitletakse ka vana kirjakeele uurimist.
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Keelekorraldus

Eesti keele allkeeled

Eesti rahvusliku keelekorralduse alguseks peetakse 1872. aastat, mil Eesti Kirjameeste Selts
otsustas oma presidendi Jakob Hurda ettepanekul minna seltsi väljaannetes üle uuele
kirjaviisile ja võttis samas vastu mitu kirjakeele ühtlustamise ettepanekut. Kirjakeele
ühtlustamise seisukohast oli siiski suurem tähtsus Karl August Hermanni 1884. a ilmunud
esimesel eestikeelsel grammatikal, mis kujundas ka eestikeelse grammatikaterminoloogia.

Ükski elav keel ei ole homogeenne. Eri situatsioonides, eri kaasvestlejatega, eri paikades on keelekasutus
paratamatult erinev. Seega võime rääkida erinevatest keelekujudest, mida nimetatakse ka allkeelteks. Allkeelte arv,
kujunemine ja omavahelised suhted sõltuvad konkreetse ühiskonna sotsiokultuurilistest iseärasusest, hoiakutest,
üldisest keelesituatsioonist jms. Termin „allkeel“ ei tähista keelekujude hierarhilisi suhteid, vaid nende rohkust.
Allkeelte vahel pole järske piire, üleminekud on sujuvad.
ALLKEELTE OMAVAHELISED SUHTED

Keeleuuendusliikumine kasvas 1905. aastal välja Noor-Eesti liikumisest ja selle
eesmärgiks oli arendada eesti keel lühikese ajaga võrdväärseks Euroopa vanade
kultuurkeeltega. Liikumise eesotsas olid Johannes Aavik ja Villem Grünthal-Ridala,
mõlemal on teeneid ka eesti keeleteaduses ja eesti keele õpetamises.

Lauri Kettunen

Keelekorraldusliikumine oli teine eesti keelt arendanud suund kõrgajaga 1920–1935.
Selle suuna eesotsas oli Johannes Voldemar Veski. 1920. aastate algul mõjutas otsuseid
tihti Lauri Kettuneni arvamus, hiljem Elmar Muuk (1901–1941). Suuna eesmärk oli ühtselt
normitud kirjakeel, mille tarvis kasvatati ka kõigi elualade sõnavara. 1930. aastail
tasakaalustas selle suuna tegevust Andrus Saareste (1892–1964). Pärast II maailmasõda
domineeris eesti üldkeelekorralduses rangelt normiv ja varieerumist vältiv suund, mille
eestvedajad olid Arnold Kask (1902–1994) ja Ernst Nurm (1896–1983). See suund pani
rõhku keelelohakuse ärahoidmisele ja takistas venepärasuste kasutuselevõttu.
1970. aastatest on eesti keelekorraldus Rein Kulli (1925–2001), Tiiu Erelti (1942) ja Henn
Saari (1924–1999) eestvedamisel käsutamise asemel järjest rohkem pakkunud hea keele
soovitusi.

(Mugandatud teose järgi:
Tiit Hennoste (2000) Allkeeled. – T. Hennoste
(toim), Eesti keele allkeeled.
Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli
toimetised 16. Tartu: TÜ Kirjastus, 9–56.)

Johannes Aavik

Emakeele Selts (ES) tegutseb aastast 1920 kui vabatahtlik filoloogiline ühendus, mida on
juhtinud oma aja tähtsamad keeleteadlased. ES on regulaarselt korraldanud sõnavara
kogumise võistlusi, teaduskonverentse, keelepäevi Eesti koolides ja välismaal. 1955.
aastast ilmub Emakeele Seltsi aastaraamat, mis on mainekamaid keeleteaduslikke
väljaandeid. Alates aastast 2000 antakse välja kõigile keelehuvilistele mõeldud ajakirja
Oma Keel.

Tänapäevane ühiskeel on mitmesuguste allkeelte ühisosa. See on keelekuju, mida kasutavad Eesti eri paikadest
pärit või erineva sotsiokultuurilise, erialase jm taustaga inimesed.

Johannes Voldemar Veski

Rein Kull

Valter Tauli

Johannes Voldemar Veski (1873 Vaidavere – 1968 Tartu) oli eesti kirjakeele arendamise
keelekorraldusliku suuna rajaja ja olulisim edendaja, arvukate keelenormide esitaja ja
koostöös eriteadlastega suurim oskussõnavara looja. Tema keelekorralduse põhimõteteks
olid otstarbekus, süsteemsus, traditsioonipärasus ja rahvakeelsus. Tema juhtimisel valmis
„Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat” (1918) ja kolmeosaline „Eesti õigekeelsusesõnaraamat” (1925–1937). J. V. Veski osales keskkooliõpikute ning enam kui 30 sõnastiku
koostamises, milles on fikseeritud üle 100 000 oskussõna. Tema auks korraldab Emakeele
Selts igal aastal Tartus konverentsi Veski päev.

Tiiu Erelt (1942 Tallinn) – Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja, oskussõnavara ja
leksikoloogia uurija; õigekeelsussõnaraamatute toimetaja ja koostajaid, paljude
oskussõnastike toimetaja ja autoreid.

Tiiu Erelt

Veebiaadressid
«Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006», http://www.eki.ee/dict/qs2006/
Eesti Keele Instituudi keelenõuanne, http://www.eki.ee/keeleabi/
Kohanimed http://www.eki.ee/knab/
Keeleveeb Mitut sõnastikku ühendav tasuta keskkond, http://www.keeleveeb.ee/
Keelevara Mitut sõnastikku ühendav tasuline keskkond, paar sõnastikku tasuta,
http://www.keelevara.ee/
Perioodika Keel ja Kirjandus, Oma Keel, Emakeele Seltsi aastaraamat.

Raamatuid
«Johannes Voldemar Veski keelelisi töid» (1958).
Johannes Aavik: «Keele kaunima kõlavuse poole»(1912); «Uute sõnade ja vähem tuntud
sõnade sõnastik» (1921); «Keeleuuenduse äärmised võimalused» (1924); «Õigekeelsuse ja
keeleuuenduse põhimõtted» (1924); «Eesti õigekeelsuse õpik ja grammatika» (1936).
Valter Tauli «Keelekorralduse alused» (1968).
Rein Kull «Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel» (2000).
Henn Saari «Keelehääling» (2004).
Tiiu Erelt: «Eesti ortograafia» (1995, 4. tr 2005); «Eesti keelekorraldus» (2002); «Eesti
oskuskeel» (1982); «Terminiõpetus» (2007).

Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Tiiu Erelt. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Eesti kirjakeele normi alus on praegu«Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006» (toimetanud Tiiu
Erelt, koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik).

Vaatmik „Keelekorraldus”“

Eesti moodsa kirjakeele kui sündiva eesti rahvuse sümboli hoogne areng 19. sajandi teisel poolel langes kokku
seisusliku ühiskonna lagunemisega. See tähendas ühtlasi uute keelesuhete teket: eesti kirjakeel pidi olema kogu
eesti rahvast ühendav keel, mis on ühtemoodi kättesaadav linlastele, maaelanikele, eestlastele ja vähemustele.
Ajaloolistel põhjustel puudus Eestis omakeelne aristokraatia; kuni 19. sajandi teise pooleni moodustasid
majandusliku ja kultuurieliidi baltisakslased, hiljem ka venelased. Puudus omakeelne eliit, kelle keelekasutust
väärtustada ja eeskujuks võtta. 1918. a sündinud Eesti Vabariigis ei olnud seisuslikke erinevusi. Nimetatud tegurid ja
Eesti ühiskonna väiksus on põhjused, miks ei ole välja kujunenud sotsiolektid.
Kasutuskesksed keelekujud osutavad, mis suhtlussituatsioonis kõneleja viibib ja kellega ta vestleb / kellele kirjutab.
Kasutuskeskseid keelekujusid nimetatakse registriteks. Teatud keelendite kasutamine osutab, et tegemist on
ametliku registriga. Oskussõnavara kasutamine näitab, et kõneleja räägib oma erialast või mõnest spetsialiseeritud
valdkonnast (nt rahandusest). Suuline ja kirjalik register erinevad paratamatult, kuna kirjutatud tekst on
ettekavatsetud, seda on võimalik redigeerida. Suulisele kõnele on omane spontaansus, kõhklused, kordused,
katkestused jms. 20. sajandi teisel poolel muutus teadlaste hoiak - hakati uurima just tegelikku keelekasutust.
Suulise eesti keele uurimine algas 1990. aastatel Tartu Ülikoolis, kus on kogutud ulatuslik suulise eesti keele korpus
(http://www.cl.ut.ee/suuline/Korpus.php).

Valter Tauli (1907 Tallinn – 1986 Uppsala) – tervikliku keelekorralduspõhimõtete süsteemi
looja.

Henn Saari

Mõni allkeel erineb teistest ainult sõnavara ja mõningate spetsiifiliste konstruktsioonide poolest. Slängile on
tunnuslik, et keelekasutuses väljendub rühma huvide ja tegevuste ühisus. Eristatakse noorte, aga ka erialast (nt
arstide, programmeerijate) slängi. Spetsiifilise sõnavaraga allkeelte hulka kuulub oskuskeel ehk erialakeeled.
Oskuskeele sõnavara võib pealtnäha olla sama kui argikeele oma, nt nii astronoom kui ka tavainimene kasutab sõnu
täht ja planeet. Teadlase jaoks on nende vahel selge vahe, argikeeles aga ütleme Tähed säravad, kuigi nende hulgas
on kindlasti mõni planeet.
Eesti Vabariigi algusajal 1920.–1930. aastatel oli tähtis, et kõik Eesti elanikud omandaksid eesti kirjakeele.
Suhtumine murretesse sarnanes Euroopas valitsenud seisukohtadega: neid peab uurima, nad on kirjakeele
rikastamise ja keele ajaloo allikas, pakuvad teavet keele muutumise kohta, kuid suund on kirjakeelel põhineva ühtse
keelekasutuse poole. Kuigi kohamurded on tasandunud kirjakeele leviku, pressi ja televisiooni mõjul, pole nad
jäljetult kadunud. Murdesugemetega eesti keele piirkondlikest variantidest on saanud kohaliku identiteedi
markeerija. Ühiskeelt võidakse kasutada võõrastega ja kaugemal, kodus ja lähemate naabritega suheldakse
murdelise värvinguga keelekujul.

Eesti Keele Instituut (rajatud 1947) on teoreetilise uurimiskeskuse kõrval olnud aastaid
tegev keelenõuannete andmisel ja keelekorraldustöös. Terminoloogiatööks loodi
instituudis 2006. a terminoloogiaosakond. Peeter Pälli (1961) algatusel rajatud kohanimede veebikeskkond abistab mitme eriala teadlasi ja huvilisi.
Johannes Aavik (1880 Pöide – 1973 Stockholm) oli oma mõjult ainulaadne kogu maailmas.
Keeleuuendusliikumise kõrgperioodil 1912–1926 esitas J. Aavik oma põhilised
ettepanekud eesti keele struktuuri uuendamiseks ja sõnavara rikastamiseks murde- ja
laensõnadega. Ta lõi ohtralt uudissõnu, täiustas grammatikat (i-mitmus, i-ülivõrre jpm) ja
ortograafiat. Tema loodud tehissõnadest (malbe, mõrv, naasma, relv, roim, uje, taunima,
siiras jt), laensõnadest soome keelest ja eesti murdeist (algupärane, avardama, edu, hetk,
huvi, kiinduma, soodus jne) on tänapäeva keeles kasutusel sajad sõnad. Oma
keeleuuendusi rakendas ta ilukirjanduse tõlkimisel. 1992 asutati Tallinnas Johannes
Aaviku Selts.

mittenormikeeled

KASUTUSKESKSED
(registrid)
„mida ma parajasti teen“
Suuline/kirjalik
Spontaanne/redigeeritud
Argine/ametlik
• Kõnekeel
• Kirjakeel
• Internetisuhtluse keel
• Oskuskeel
(ka erialasläng)

Kirjakeel on Eesti ühiskonnas kõrgelt väärtustatud, kuna see täidab rahvuse konsolideerimisfunktsiooni. Kirjakeel oli
kaua vastandatud kohamurretele. Tänapäevane kirjakeel on kodifitseeritud – grammatikates, sõnaraamatutes jm
sätestatud normingutega on kodifitseeritud grammatika ja väiksemal määral ka sõnavara. Kuna keel areneb
ajas ja ruumis, samuti on norming oma olemuselt muutuv, pole võimalik kodifitseerida keelesüsteemi üks kord ja
alatiseks.

Üldkeelekorralduse kõrgeim vorm on traditsiooniliselt olnud õigekeelsussõnaraamatute
koostamine. Eesti kirjakeele normi on aegade jooksul määranud Eesti Kirjanduse Seltsi
keeletoimkond ja vabariiklik õigekeelsuskomisjon. Praegu määrab selle Emakeele Seltsi
keeletoimkond. Oskuskeelt kujundatakse terminoloogiakomisjonides, teaduslikes
seltsides, ministeeriumides jm. 2001. a asutati ka Eesti Terminoloogia Ühing Eter.
Keelekorralduses ja uurimistöös on oluline osa Eesti Keele Instituudil, Tartu Ülikooli eesti ja
üldkeeleteaduse instituudil ning Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudil.
Elmar Muuk

Kodifitseerimise alusel
Kirjakeel
ühiskeel

Kasutajakesksed ja kasutuskesksed allkeeled
KASUTAJAKESKSED
„kes ma olen“
• Kohamurded
• Piirkondlikud
keelekujud
• Sotsiaalmurded
• Grupikeeled
(ka noorte släng)

Viimase viieteistkümne aasta jooksul võib rääkida kirjalikust spontaansest suhtlusest: internetisuhtlus kätkeb endas
nii kirjaliku kui ka suulise keele omadusi.
Eesti keele erinevaid allkeeli on uurinud Pille Eslon (mitte-eestlaste eesti keel, õppijakeele korpus), Tiit Hennoste
(allkeelte teooria, suuline keel, suulise keele korpus), Leelo Keevallik (kõnekeel), Reet Kasik (reklaamikeel,
õiguskeel), Krista Kerge (allkeelte teooria, õiguskeel), Mai Loog (släng), Karl Pajusalu (varieerumine murretes), Tõnu
Tender (släng), Jüri Viikberg (väliseesti keelevariandid) jt.

Lisalugemist
Hennoste, T. 1999 (toim). Estonian sociolinguistics. International Journal of the Sociology of Language 139.
Hennoste, T. 2003. Keelekasutuse uurimine. Emakeele Seltsi aastaraamat 2002, nr 48, 217-262.
Keevallik, L. 2003. Colloquial Estonian. In: M. Erelt (Ed.) Estonian Language. Linguistica Uralica Supplementary Series 1, 342–378.
Vainola, K., Kaplinski, L. 2003. Eesti slängi sõnaraamat. Toim A. Aule. Tallinn: Aule Kirjastus

Vaatmiku on teinud Emakeele Selts, Eesti
Kirjandusmuuseum, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
Tekst: Anna Verschik. Vormistus: Margus Nõmm,
TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti keele allkeeled”

3. Keelekorraldus. Vaatmik jätkab keelekorralduse tutvustamist selle
rahvusliku perioodiga. Selle alguseks loetakse 1872. aastat, mil Eesti
Kirjameeste Selts otsustas üle minna uuele kirjaviisile. Antakse ülevaade
keeleuuendus- ja keelekorraldusliikumisest, tutvustatakse keelekorraldusallikaid ja -keskusi ning olulisemate keelearendajaid, viimastest
pööratakse põhjalikumat tähelepanu Johannes Aavikule ja Johannes
Voldemar Veskile.
4. Eesti keele allkeeled. Vaatmik toob esile keelekujude paljususe. Allkeeli võib jaotada kasutajakeskseteks (kohamurded, sotsiaalmurded,
grupikeeled) ja kasutuskeskseteks (kõnekeel, kirjakeel, internetisuhtluse
keel, oskuskeel). Tutvustatakse allkeelte eripära ja kujunemist.
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Eesti murded

Eesti keel Eesti koolis

Eesti keele kahe suurema murderühma, põhjaeesti ja lõunaeesti murrete erinevused on väga vanad, ulatudes
aega enne Kristust, mil läänemeresoome algkeelest hakkasid üksikud keeled eralduma. 14. saj lõpust 19. sajandini
oli inimeste liikumisvabadus piiratud kirikukihelkonnaga, mis soodustas paikkondlike keelekujude eristumise
enam kui sajaks kihelkonnamurdeks ehk murrakuks.

Eesti keele kasutuse ajalugu Euroopa tüüpi hariduses on umbes 500 aastat. See sai hoo
sisse tänu reformatsioonile. Kirikute juurde hakati rajama eestikeelseid koole. Esimene
teadaolev eestikeelne aabits ilmus 1575. aastal, kahjuks ei ole see säilinud. Kõige
varasemad säilinud eestikeelsed aabitsad pärinevad 17. sajandi lõpust. Esialgu oli
eestikeelse koolihariduse eesmärk vaid lugemisoskuse ja kristlike põhitõdede
omandamine. Paraku kannatas varane eestikeelne kooliharidus tugevasti eesti kirjakeele
ja õigekeelsusnormide puudulikkuse tõttu, sest eesti keelele sobimatu saksa keele
ortograafia muutis lugemise ja teksti mõistmise põhjendamatult keeruliseks. Vaevalist
kirjasõna omandamist peeti aga pigem eestlaste madala intelligentsuse süüks.

Murderühmade vahelised erinevused puudutavad keeleehituse tuumosi, nagu nt käändsõna mitmus: põhjaeesti
murdeis (eP) kasutatakse de-mitmust kõigis käänetes alates sisseütlevast (kala/de/st, kala/de/l), lõunaeesti
murdeis (eL) vokaalmitmust (kall/u/st, kall/u/l). Kolmanda rühma, rannikumurde (R) eripärana võib mainida
sise- ja lõpukao puudumist (nt kandama pro kandma, metsä pro mets) ja vältevahelduse puudumist. Kirjakeelest
kaugeim on Võru murre. Mõni näide:
R – naula
kohtu
suuremb(i)
[ma] odin
[nad] tulled
[ma] saisin

eP – nael
kõht
suurem
võtsin
tul(n)d
saaks

eL – naal, nagõl
kõtt
suure(m)p
võti
tullu, tullu'
saass

Andrus Saareste

Theodor Saar

Mari Must

Valdek Pall

Murdekogud ja uurimiskeskused
Murdekeele lauskogumine algas Andrus Saareste eestvõttel 1921. a üliõpilastest stipendiaatide abil. Wiedemanni
sõnaraamatut järgiva sõnavarakogu kõrvale tekkis murdetekstide kogu, väärtuslik allikas mitmele teadusharule.
Keeleteadlaste kõrval on teinud suure töö Emakeele Seltsi vabatahtlikud kirjasaatjad. 2006. aastaks oli kogutud
1 748 500 sedelit ja 139 450 lehekülge keeleandmeid. Kohanimesid on kogutud 700 000, isiku- ja loomanimesid
56 700 sedelit (lähemalt vt http://www.teaduskogud.org/materjalid).
Eesti Keele Instituudi dialektoloogid (Aili Univere, Salme Tanning, Helmi Viires, Mari Must, Helmi Neetar, Mart
Mäger jpt) on olnud murdeainese kogumise ja uurimise peamisi jõudusid kogu Nõukogude perioodi. Koostatud on
akadeemilisi tekstiköiteid ja sõnastikke, käsil on 12-köiteline “Eesti murrete sõnaraamat“ (4 köidet ilmunud
1994–2008). Eesti murdekeelt on alates 1957 süstemaatiliselt helilindistatud ja1999 digiteeritud. Koostöös Tartu
Ülikooliga on valminud digitaalne eesti murrete korpus (http://eesel.fil.ut.ee/art.html).
Tartu Ülikoolis pani eesti murrete ja sugukeelte uurimisele aluse Lauri Kettunen, seda on jätkanud Oskar Loorits,
Paul Ariste, Tiit-Rein Viitso, Aino Valmet, Karl Pajusalu jt. Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv sisaldab murdetekste,
helisalvestisi, foto- ja filmikogu. 2000. a avati Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus
(http://www.ut.ee/lekeskus/).
Murdekeelte väärtustamine
1980. a-il tekkis murdekeelt ja kultuurikeskkonda väärtustav kodanikuliikumine, mille üheks väljundiks sai võru
uus kirjakeel Lõuna-Eestis. Entusiastid on rajanud murdekeelse Vikipeedia, loonud multimeediamänge,
edendanud kirja- ning laulukultuuri. Murrete uurimist ja keele kasutusala laiendamist toetavad riiklikud
programmid. 1995. aastal loodi riiklik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut (http://www.wi.ee). Kohaliku
initsiatiivi pinnalt on tekkinud keskusi mujalegi, nt Setu Arenduskeskus (1997), Mulgi Kultuuri Instituut (1999),
Kihnu Kultuuri Instituut (2004).
Riik soodustab murrete kasutamist ja säilitamist kultuuriväärtusena, võimaldades õpetada murdeid kohaliku
kultuuri osana üldhariduskooli riiklikus õppekavas. Murrete kasutamist toetatakse regionaalkultuuri arendamise
programmidega.

Helmi Neetar

Karl Pajusalu

Riik tagab seadusandlikult, et ajaloolisel murdealal võib ametliku kirjakeelse kohanime kõrval kasutada ka nime
murdekuju. Murdekeelt võib kirjakeele kõrval kasutada ka avalikel siltidel, viitadel, kuulutustes, teadaannetes ja
reklaamis.
Murdeuurijaid
Lauri Kettunen (1885 Joroinen – 1963 Helsingi) pani aluse läänemeresoome keelte uurimisele ja õpetamisele
Tartu Ülikoolis. Andrus Saareste (1892 Tallinn – 1964 Uppsala) pani aluse eesti murdeainese süstemaatilisele
kogumisele, uurimisele ja murdearhiivile. Ta oli keelegeograafilise uurimismeetodi juurutaja, kelle peateoseks jäi
kapitaalne ”Eesti keele mõisteline sõnaraamat I–IV” (1958–1968). Paul Ariste (1905 Rääbise – 1990 Tartu) on enim
tuntud Eesti fennougristikakoolkonna rajajana. Pani aluse foneetikauuringutele Tartu Ülikoolis, on tulemuslikult
uurinud keelekontakte (sh laensõnu eesti keeles) ning eesti murdeid. Arnold Kask (1902 Pärnu – 1994 Tartu) oli
eesti murrete silmapaistev uurija ning kauaaegne õppejõud. Mari Must (1920 Tartu – 2008 Tallinn) oli
murdekogumise ja -uurimise korraldajaid TA Keele ja Kirjanduse Instituudis ning Emakeele Seltsis. Ta oli fonoteegi
rajaja (1957), murdesõnaraamatu koondkartoteegi loojaid (1952–63) ja EMS-i käsikirja koostamise suunaja.

Kirjandust
Pajusalu, Karl, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg. Eesti murded ja
kohanimed. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Kask, Arnold. Eesti murded ja kirjakeel. Eesti NSV TA Emakeele Seltsi toimetised 16.
Tallinn: Valgus, 1984.
Eesti murrete sõnaraamat I–IV (a – laulurästas). Eesti Keele Instituut. Tallinn,
1994–2008.
Akadeemiline tekstisari “Eesti murded” I–VIII (1961–2002).

Murdeplaate
Kendla, Mari. Kirderannikumurde palu. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 2001.
Kendla, Mari. Võru murde palu. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 2001.
Viikberg, Jüri. Eesti murdeplaat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003.
Veebis
Eesti murded – http://www.eki.ee/murded/
Võrukeelne Vikipeedia – http://fiu-vro.wikipedia.org

Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Jüri Viikberg. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti murded”

Murrang eestikeelses hariduselus saabus 17. sajandi keskel, pärast Eesti alade ühendamist
Rootsi riigiga. Eesti kirjakeele reformijaks ja eestikeelse haridussüsteemi alusepanijaks sai
Bengt Gottfried Forselius. Bengt Gottfried Forselius sündis arvatavasti 1660. aasta paiku. Ta
oli rootsi päritolu, kuid õppis eesti keele ära juba lapseeas eestlastega suheldes. Pärast
Wittenbergi ülikoolis õppimist sai tema elutööks eesti talurahvahariduse edendamine.
Oma kodukohas lugemist õpetades sai talle selgeks tollase kirjaviisi kõlbmatus ning ta
hakkas välja töötama uut ja sobivamat. Uue ortograafia järgi õppisid koolilapsed lugema
paari kuuga senise poole aasta asemel. Rootsi kuningavõimu toel rajas ta Tartu lähedale
Eesti esimese kooliõpetajate seminari. Kuigi seminar tegutses vaid neli aastat, omandas
seal hariduse 160 poissi, kellest hiljem said oma kodukohas koolmeistrid. Forseliusel endal
ei olnud antud näha oma töö vilja. Ta hukkus 28-aastaselt Stockholmist naastes tormisel
merel ja temast ei ole säilinud isegi pilti.
Ligi nelja sajandi jooksul jäi eesti keel talurahvakeeleks, mida ametlikes olukordades ja
riigivalitsemisel ei kasutatud. Esialgu toimus eesti kirjakeele ja õppekirjanduse
arendamine põhiliselt misjonitöö osana. Et eesti keele ja rahva tundmist peeti
kirikuõpetajatele oluliseks, siis asutati 1803. aastal Tartu ülikooli usuteaduskonna juurde
eesti ja soome keele lektori koht. See tähendas, et eesti keel sai ametlikult ülikooliõpetuse
osaks. Selleks ajaks oli ilmunud juba hulk eesti keele grammatikaid, mis kergendasid
õppetööd. Õpetuse sisuks oli põhiliselt teoloogiaüliõpilastele eestikeelsete jutluste
koostamise õpetamine. Eesti keele õpetamise kasutegur ei olnud nii piiratud. Huvi eesti
keele uurimise ja õppimise vastu laienes Herderi ideede mõjul 18. sajandi lõpul,
mistõttu lektoraadist sai 19. sajandi esimesel poolel oluline kasvulava estofiilidele ja
tärkavale eesti intelligentsile. Just nende tegevus sai aluseks eesti kultuurkeele
väljaarendamisele, mis lõpuks viis ka eestikeelse üldhariduse laiendamiseni
keskkooliastmeni.
Paraku toimus see alles 100 aastat pärast eesti keele lektoraadi rajamist ülikoolis. Kuni
20. sajandi alguseni oli eestikeelset kooliharidust võimalik saada vaid kuni kolm klassi.
Samas oli juba 19. sajandi teisel poolel eesti rahvuslik haritlaskond muutunud sedavõrd
tugevaks, et tunnetas teravalt vajadust laiendada eestikeelse hariduse võimalusi. 1862.
aastal tekkis nendes ringkondades idee teha üldrahvalik korjandus eestikeelse keskkooli
rajamiseks, mida keisri auks nimetati Aleksandrikooliks. Eestikeelse kooli loomisele oli
tugev poliitiline vastuseis, mistõttu see suudeti avada alles 1888. aastal ja sedagi
venekeelsena. Eesti keelt võis seal õppida ainult õppeainena. Eestikeelseid erakoole lubas
tsaarivalitsus hakata asutama alles pärast 1905. aasta revolutsiooni. Esimene eestikeelne
keskkool asutatigi kohe 1906. aastal ja sellele järgnesid lühikese vahega mitmed teised.
Seega on eestikeelne keskharidus natuke üle saja aasta vana.
Paraku oli eestikeelne keskharidus esialgu väga piiratud, seda oli võimalik saada vaid
erakoolides. Üldine eestikeelne keskharidus algas 1918. aastal, pärast Eesti iseseisvumist.
See sündmus oli pöördepunktiks, mis võimaldas eestikeelse haridussüsteemi välja
arendada kuni kõrgeima astmeni. Sellele pandi alus 1. detsembril 1919. aastal: 287 aastat
pärast Tartu Ülikooli rajamist (1632) alustas see tööd eestikeelse rahvusülikoolina. Esialgu
oli suur nappus õppejõududest, keda kutsuti välismaalt, samuti vajas väljaarendamist
eestikeelne teaduslik terminoloogia. Sihipärase tööga suudeti eestikeelne kõrgharidus
paarikümne aastaga üles ehitada ja rajada ka teaduste akadeemia. Sellest peale on eesti
keel püsinud kindlalt kõrghariduse ja teaduskeelena. Nii nagu teistelegi rahvusülikoolidele,
on globaliseerumine esitanud väljakutse ka eestikeelsele kõrgharidusele. Sellest tingitud
ohtude neutraliseerimiseks on Eestis välja töötatud riiklik eesti keele arendamise
strateegia.
Kuni 20. sajandi lõpuni oli eestikeelne haridus mõeldud põhiliselt eestlastele endile. Eesti
keelt võõrkeelena õppijate hulk oli läbi sajandite püsinud suhteliselt väike – seda olid
vajanud võõrkeelsed kirikuõpetajad, selle vastu oli huvi tundnud väike hulk estofiile. Eesti
taasiseseisvumise järel 1992. aastal muutus aga olukord põhjalikult. Eesti keele kui
riigikeele oskus muutus vajalikuks ka Eesti venekeelsele kogukonnale, mis moodustab
Eesti rahvastikust umbes kolmandiku. Nii ongi viimase paarikümne aasta jooksul hoogsalt
arendatud eesti keele kui teise keele õpetuse metoodikat, ulatusliku populaarsuse on
võitnud keelekümblus eesti keeles. Sellega paralleelselt on Eesti riik laiendanud eesti keele
õppimise võimalusi välismaal – praegu on eesti keele lektorid ametis 23 välismaa ülikooli
juures.
Lisalugemist
Lembit Andresen, Eesti kooli ajalugu: algusest kuni 1940. aastani. Tallinn 2003.
Vaatmiku on teinud Emakeele Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium.
Tekst: Martin Ehala. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Eesti Aleksandrikool
Põltsamaal

B. G. Forseliuse eestikeelse
aabitsa tiitelleht, 1694

Eesti Nooresoo Kasvatuse
Seltsi Tütarlastegümnaasiumi lõpetajad 1914

Fr. R. Faehlmann,
üks mõjukamaid
eesti keele lektoreid

Tartu Puškini
gümnaasiumi lõpetajatest
eesti tütarlapsed, I lend

Vormsi koolis
õpitakse rootsi keelt
P. Voolaid 2007.

Vaatmik „Eesti keel Eesti koolis”

5. Eesti murded. Antakse ülevaade eesti murderühmadest: põhjaeesti ja
lõunaeesti murretest ning rannikumurdest. Tutvustatakse murdekogusid ja -uurimusi, uurijaid ja uurimiskeskusi, murdekeele väärtustamist
nii rahvaliikumiste kui riigi tegevuste näol.
6. Eesti keel Eesti koolis. Vaatmik tutvustab eestikeelse koolihariduse
500-aastast ajalugu. Eesti õppekeelega koole hakati rajama tänu reformatsioonile, esimene aabits ilmus 1575. Murranguline aeg hariduselus
oli 17. sajand, Rootsi võimu aeg. Kuni 20. sajandi alguseni piirdus eestikeelne haridus kolme klassiga. Iseseisev Eesti Vabariik lõi eestikeelse
haridussüsteemi, tänapäeval aga õpetatakse eesti keelt nii kodu- kui
välismaal ka teise või võõrkeelena.
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------------------------------------------------------Eesti keele uurimine
XX sajandi algusest tänapäevani

Eesti keel Eestis teise keelena
Eesti etnolingvistiline koosseis 20. sajandil
• 1922. a rahvaloenduse järgi elas Eesti Vabariigis 1 107 000 inimest, neist eestlasi 92,4%.
• 1934. a rahvaloendus andis Eesti elanikkonnaks 1 126 000 inimest, neist eestlasi 92,9%. Kokku elas Eestis 51 rahvuse
esindajaid, tuhande piiri ületasid peale eestlaste veel venelased (92 700), sakslased (16 300), rootslased (7600),
lätlased (4400), poolakad (1600), soomlased (1100).
• Pärast II maailmasõda toimunud suur muutus rahvastiku koosseisus on seotud vene keelt rääkivate inimeste massilise
sisserändega NSVL-i teistest piirkondadest, eriti aastatel 1947–52 ja 1970. aastatel (vt tabel 1).
• 2000. a rahvaloenduse järgi elab Eestis kokku 1 370 052 inimest (146 rahvust), neist räägib eesti keelt teise keelena
167 804.
Tabel 1. Rahvused Eestis (protsentides)
Aasta
Eestlased
Venelased

Sakslased

Rootslased

Juudid

Muud

1934
1959
1970
1979
1989
2000

1,5
0,1
0,6
0,3
0,2
0,1

0,7

0,4
0,5
0,4
0,3

0,7
4,7
6,1
6,8
8,0
6,4

92,9
74,6
68,2
64,7
61,5
67,9

3,8
20,1
24,7
27,9
30,3
25,6

Andrus Saareste

Eesti keele võõrkeelena õpetamise algus
1803. a hakati Tartu ülikoolis õpetama eesti keelt. Õppijad olid peamiselt sakslastest teoloogiaüliõpilased, kes vajasid eesti
keelt oma töö jaoks.
1920.–30. aastatel õpetati eesti keelt vähemusrahvuste koolides.
Eesti keele teise keelena õpetajate ettevalmistamine
• Alustati Tallinna Pedagoogilises Instituudis (alates 1982. a)
• Lisandus Tartu Ülikool (alates 1989. a)
Tänapäeval valmistatakse õpetajaid ette Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis (http://www.tlu.ee/), Tartu
Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis (http://www.ut.ee/) ja Tartu Ülikooli Narva kolledžis (http://narva.ut.ee/).

Paul Ariste

MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (http://www.eestikeelteisekeelena.ee)
Koolitab ja nõustab õpetajaid metoodika alal; koostab ning levitab trükiseid ja metoodilisi materjale, aitab korraldada
üliõpilaste koolipraktikat.
Eesti keele kui teise keele õpetamine venekeelses koolis
• algab lasteaiast / 1. klassist kohustuslikuna alates 2000/01. õa.
Eesti keele õppimise võimalused vene õppekeelega koolides:
• eesti keele kui teise keele ainetunnid (2–4 tundi nädalas);
• nn Estica-tsükkel (eesti kirjandus, kodulugu, kultuurilugu, muusika, maateadus jne);
• keelekümbluse programm (vt http://www.kke.ee/):
• varase keelekümbluse klassid (alates 2000/01. õa),
• hiliskeelekümbluse klassid (alates 2003/04. õa).
Aastal 2009 töötab varase keelekümblusprogrammi järgi 24 lasteaeda ja 14 kooli. Hiliskeelekümbluse klassid on
avatud 20 koolis.
2007. a sügisel algas vene õppekeelega gümnaasiumide süsteemne üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele
(vt http://www.hm.ee/index.php?046922).
Integratsiooni Sihtasutus (http://www.meis.ee/)
Loodi 31. märtsil 1998 Eesti Vabariigi valitsuse poolt eesmärgiga algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna
integreerumisele suunatud projekte:
• Keeleõpe lastele ja noortele; keelelaagrid ja pereõpe. Praktiline keeleõpe väljaspool traditsioonilisi koolitunde annab
noortele võimaluse suhelda eakaaslastega, tutvuda eestlaste olmega, arendada väljendusjulgust ja kõnekeeleoskust.
• Täiskasvanute keeleõpe.
• Tasuta keelekursused avaliku sfääri töötajatele (politseinikud, meedikud, päästetöötajad, venekeelsete koolide
õpetajad).
• Projekt Interest: riikliku eesti keele tasemeeksami sooritajatele makstakse tagasi 50% keele õppimiseks kulutatud rahast.

Teaduslikud grammatikad
Valter Tauli, Eesti grammatika I. Hääliku-, vormi- ja sõnaõpetus. Uppsala 1972; II. Lauseõpetus. Uppsala 1980.
Valter Tauli, Standard Estonian Grammar. Part I. Phonology, morphology, word-formation.
Uppsala 1973; Part II. Syntax. Uppsala 1983.
Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael,
Silvi Vare, Eesti keele grammatika I. Morfoloogia, sõnamoodustus. Tallinn 1995; II. Süntaks.
Lisa: Kiri. Tallinn 1993.
Valter Tauli

Valik kirjandust
Eesti keele suhtluslävi. Koost Martin Ehala, Suliko Liiv. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1997.
Martin Ehala, Krista Kerge, Katrin Niglas, Hille Pajupuu, Mait Raava, Eesti keele kui teise keele õpetajate pädevusmudel ja
koolitusvajadus: uurimuskokkuvõte. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002.
Kümme aastat eesti keele kui teise keele õppematerjale 1991–2001. Retsensioonid ja ülevaateartiklid. Tallinn: Talmar & Põhi, 2002.
Silvi Vare, Eesti keel vene koolis. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004.

Vaatmiku on teinud Emakeele Selts, Eesti
Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium.
Tekst: Anastassia Zabrodskaja. Vormistus: Margus
Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti keel Eestis teise
keelena”

Sõnaraamatuid
Andrus Saareste, Eesti keele mõisteline sõnaraamat I–IV. Uppsala 1958–1968; EKMS Indeks.
Uppsala 1979.
Julius Mägiste, Estnisches etymologisches Wörterbuch. Helsinki 1982–1983.
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn 1988–2007.
Tekstikorpusi
Tartu ülikoolis on koostamisel XX sajandi eesti kirjakeele tekstikorpused
(http://www.cl.ut.ee/korpused/), vana kirjakeele korpus
(http://www.murre.cl.ut.ee/vakkur/), suulise kõne korpus
(http://sysl30.psych.ut.ee/~linds/), koostöös Eesti Keele Instituudiga eesti murrete
tekstikorpus (http://www.murre.ut.ee/).

Arnold Kask

Uusimmigrandid Eesti haridussüsteemis. Teismelistele välisriigist saabujatele on koostatud eesti keele õpperaamat „Astu
sisse!”, sellele lisandub õpetajaraamat ja laiemale auditooriumile suunatud käsiraamat.
Eesti keele oskuse mõõtmine
• Keeleseadus sätestab, et eesti keelt peavad oskama ja kasutama avaliku sektori töötajad, teatud valdkondades ka
erasektori töötajad. Keeleoskust kontrollib Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev Keeleinspektsioon, mis
valvab keeleseaduse, keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle (http://www.keeleinsp.ee/).
• 1998–2007 rakendati 3-astmelist süsteemi (algtase, kesktase ja kõrgtase), mis toetus ESU (English Speaking Union)
9-astmelisele skaalale.
• Alates 1. juulist 2008 alustati üleminekut uuele Euroopa Nõukogu tasemesüsteemile Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel.
• Tunnistusi tasemeeksami sooritamise kohta väljastab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
(http://www.ekk.edu.ee/).
Eesti kodanikuks soovija peab sooritama vähemalt B1-taseme eesti keele eksami.

Eesti keele uurimisele andis uue hoo eesti keele ja sugulaskeelte professuuride loomine
Tartu ülikoolis 1919. aastal. 1919–1924 oli eesti keele professoriks Jaan Jõgever, 1925–1941
Andrus Saareste. 1920. aastal loodi Tartu ülikooli juurde Akadeemiline Emakeele Selts, mis
korraldas murdekogumist, andis välja ajakirja Eesti Keel ja toimetisi. Sõjaeelsel perioodil
domineeris eesti keele ajaloo ja murrete uurimine (Andrus Saareste, Lauri Kettunen, Julius
Mägiste), 1930. aastatel kujunes välja ka eksperimentaalfoneetika ja fonoloogia (Paul
Ariste).
Sõjajärgses Tartu ülikoolis avaldati uurimusi peamiselt foneetika (P. Ariste) ja keeleajaloo
alal (P. Ariste, Arnold Kask). 1960. aastatel hakati rohkem tähelepanu pöörama ka
tänapäeva eesti keele grammatikale. Eesti keele kateedri juures tegutses Huno Rätsepa
juhtimisel noortest uurijatest koosnev rühm (generatiivse grammatika grupp GGG), kes
hakkas eesti keele uurimisel rakendama moodsaid meetodeid ja teooriaid (strukturaalne
lingvistika, generatiivgrammatika).
Akadeemiliste kollektiivtööde koostamiseks asutati 1947. a Keele ja Kirjanduse Instituut
(a-st 1993 Eesti Keele Instituut). Instituudis valmisid õigekeelsussõnaraamatud, eesti
kirjakeele seletussõnaraamat, eesti keele teaduslik grammatika, murdeülevaated ja
murdetekstide akadeemilised väljaanded, nimeuurimused, hakati koostama
murdesõnaraamatut. 1960.–1980. aastatel oli instituut ka rahvusvaheliselt tunnustatud
foneetikakeskus.
1990. aastatel hakkas nii Tartu ülikoolis kui ka Eesti Keele Instituudis arenema
arvutilingvistika ja keeletehnoloogia. Tartu ülikoolis hakati koostama tekstikorpusi ning
korpuste põhjal tegema kirjakeele grammatika, sõnavara ning suulise suhtluse uuringuid,
samuti vana kirjakeele ja murdekeele uuringuid. Pikemat aega on tegeldud semantikaga.
Tallinna ülikoolis on edenenud sotsiolingvistiline uurimistöö.
II maailmasõja ajal emigreerus mitu tuntud eesti lingvisti välismaale ning jätkas eesti keele
uurimist seal. Rootsis töötanud Valter Tauli sai rahvusvahelise tunnustuse
keelekorraldusteoreetikuna, tüpoloogina ja grammatikuna, Andrus Saareste koostas
mahuka mõistelise sõnaraamatu, Julius Mägiste etümoloogiasõnaraamatu. Saksamaal said
rahvusvaheliselt tuntuks Els Oksaare kakskeelsuse alased tööd, USAs Ilse Lehiste
foneetikauurimused.

Perioodikaväljaandeid
Uurimustulemusi on avaldatud Emakeele Seltsi aastaraamatus (1955–), ajakirjades Keel ja
Kirjandus (1958–) ja Linguistica Uralica ning ülikoolide ja Eesti Keele Instituudi toimetistes.
Eesti keele uurijaid
Andrus Saareste (1892–1964) – murded, keeleajalugu, Lauri Kettunen (1885–1963) –
murded, keeleajalugu, grammatika, Valter Tauli (1907–1986) – keelekorraldusteooria,
grammatika, tüpoloogia, Julius Mägiste (1900–1978) – keeleajalugu, Paul Ariste
(1905–1990) – keeleajalugu, foneetika, Arnold Kask (1902–1994) – keeleajalugu, murded,
grammatika, Mari Must (1920–2008) – murded, Paul Alvre (1921–2008) – keeleajalugu, Ilse
Lehiste (1922) – foneetika, Huno Rätsep (1927) – grammatika, keeleajalugu, Mati Hint
(1937) – grammatika, Tiit-Rein Viitso (1938) – grammatika, keeleajalugu, Mati Erelt (1941)
– grammatika, Haldur Õim (1942) – semantika, arvutilingvistika, Helle Metslang (1950) –
grammatika, Karl Pajusalu (1963) – murded, Martin Ehala (1963) – grammatika,
sotsiolingvistika.

Huno Rätsep

Käsiraamatuid eesti keele ja selle uurimise kohta
Alo Raun, Andrus Saareste, Introduction to Estonian Linguistics. Wiesbaden 1965.
Johannes Valgma, Nikolai Remmel, Eesti keele grammatika. Tallinn 1968.
Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Tallinn 1997, 3. trükk 2007.
Estonian Language. Ed. by Mati Erelt. Linguistica Uralica. Supplementary Series. Volume 1.
Tallinn 2003, 2. ed. 2007.
Eesti keele uurimise ülevaade. Koost. Mati Erelt. Emakeele Seltsi aastaraamat 48 (2002).

Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Mati Erelt. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti keele uurimine
XX sajandi algusest tänapäevani”

7. Eesti keel Eestis teise keelena. Vaatmik tutvustab eesti keele õpetamist
teise keelena Eesti haridussüsteemis, seda toetavaid tegevusi ja asutusi,
õpetajate ettevalmistamist, keeleoskuse mõõtmist, uusimmigrantidele
suunatud tegevusi. Taustaks esitatakse andmed Eesti elanikkonna rahvusliku koosseisu dünaamika kohta 20. sajandil.
8. Eesti keele uurimine XX sajandi algusest tänapäevani. Vaatmik
tutvustab eesti keele aktiivse uurimise aega, mis algas eesti keele ja
sugulaskeelte professuuride rajamisega Tartu ülikoolis 1919. aastal.
Loetletakse olulisemad akadeemilised grammatikad, sõnaraamatud,
perioodikaväljaanded, tekstikorpused, keeleuurijad.
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Eesti keeletehnoloogia

Keelepoliitika Eesti alal

Mis on keeletehnoloogia ja arvutilingvistika?
Keeletehnoloogia on infomaatika haru, mis tegeleb inimkeele töötlusega. Arvutilingvistika
tähistab keeleteaduse ja arvutiteaduse hübriideriala. Keeletehnoloogia ja arvutilingvistika
tegelevad mõlemad loomuliku keele automaattöötlusega, kuid arvutilingvistika läheneb
probleemidele teoreetilisema ja keeletehnoloogia rakenduslikuma nurga alt.
TEOORIA

TEOORIA

RAKENDUS

ARVUTILINGVISTIKA
inimkeele arvutitöötlus

KEELETEHNOLOOGIA
inimkeele arvutitöötluse
meetodid ja vahendid

Eesti keel jõudis esimeste kirjapanekuteni 1220. aastatel, mil Henriku Liivimaa kroonikas pandi
kirja esimesed eestikeelsed nimed, sõnad ja laused. Alles 1520. aastatel sündisid esimesed
sidusad eestikeelsed tekstid: meieisapalve, Ave Maria ja usutunnistus, mis leiduvad Kullamaa
kiriku vakuraamatu lõpus. Umbes samal ajal ilmusid ka esimesed eestikeelsed trükiteosed;
needki olid usutekstid. 16. saj jooksul kujunesid kaks eesti kirjakeelt, tallinna ja tartu keel.
Kumbki käibis Eesti ala eri osades kõrvuti peaaegu neli sajandit.
Keskajast 19. sajandini valitses nii Eesti kui ka Läti alal kindel seos keelte ja seisuste vahel.
Vaimulikkond, aadel ja linnakodanikud tarvitasid peamiselt keskalam-, alates 17. sajandist
ülemsaksa keelt, asjaajamiskeelena vahel mõnda muud keelt, näiteks ladina ja varauusrootsi
keelt. Talurahvas kasutas aga eesti (Läti alal läti/liivi) keelt. Sotsiaalse tõusuga
talurahvaseisusest kõrgemasse seisusesse kaasnes paratamatult keelevahetus, keeleline
saksastumine.

LINGVISTIKA
inimkeel

INFORMAATIKA
infotöötlus arvutis

Haldur Õim

Mare Koit

Ülle Viks

Allikas: Ülle Viks „Keeleteaduse ja -tehnoloogia vahekorrast“ –
ettekanne konverentsil „Rakenduslingvistika Eestis“ 11.–12.04.2002

Missugused on arvutilingvistika ja keeletehnoloogia keskused?
Tartu Ülikoolis töötavad arvutilingvistika uurimisrühm ja keeletehnoloogia töörühm Eesti Keele
Instituudis tegeldakse kõnesünteesi ja arvutileksikograafiaga Tallinna Tehnikaülikoolis on
küberneetika instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia labor
Õppida saab seda ala Tartu Ülikoolis, kus õpetatakse arvutilingvistika eriala filosoofiateaduskonna
eesti-ja soome-ugri keeleteaduse õppekava raames ning keeletehnoloogia eriala matemaatikainformaatikateaduskonna infotehnoloogia õppekava raames. Kõnetehnoloogia-alaseid kursusi
loetakse Tallinna Tehnikaülikoolis.
Millega tegelevad Eesti arvutilingvistika ja keeletehnoloogia?
Mõned näited:
Spelleri ehk automaatse õigekirjakorrektoriga puutub kokku iga arvuti abil teksti loov inimene.
Õigekirjakorrektori aluseks on automaatne morfoloogiline analüsaator – programm, mis ütleb iga
tekstisõna kohta, mis on selle sõna algvorm ja millises muutevormis on teda selles tekstis
kasutatud. Nendele tekstisõnadele, mis jäävad morfoloogilise analüsaatori poolt ära tundmata,
tõmbabki õigekirjakorrektor punase joone alla. Automaatset morfoloogilist analüüsi või selle
pöördprotsessi – morfoloogilist sünteesi – läheb vaja ka infootsingul – näiteks selleks, et päringule
suveaeg saaksime vastuseks ka lause, mis sisaldab väljendit suveajale üleminek.
Lisaks õigekirjakorrektorile tahaksid paljud kasutada ka grammatikakorrektorit, mis leiaks üles
näiteks komavead kirjutatavas tekstis. Sellise kirjutaja abivahendi loomiseks on vaja süntaktilise
analüüsi programmi, mis oskaks jagada lause osalauseteks ja tuvastada osalausete süntaktilise
struktuuri.

Siin on ajalehe Postimees
veebiversiooni artikkel
pealkirjaga „Kampaania
käigus kogutud prügist
suurem osa
taaskasutatakse“ , millest
automaatne sisukokkuvõtete
tegija hakkab kokkuvõtet
tegema. Kasutaja saab
valida kokkuvõtte mahtu:
kas 10, 20, 30, 40 või 50%
artiklist.

Johannes Aavik.

19. sajandiks oli kirjaoskus kujunenud eestlaste hulgas Euroopa mastaapides laialdaseks ja oli
eeldus enda rahvusena teadvustamiseks: rahvustunnet õhutati suuresti eestikeelse
ajakirjanduse kaudu.
Kirjaoskus oli eelduseks, et 19. saj kujunema hakanud eesti haritlaskond võis hakata oma keelt
ümber kujundama ja sellele avaramaid kasutusvaldkondi nõutama. Et esimesed laialt loetud
ajalehed olid tallinnakeelsed ja levisid kogu eesti keelealal, harjutasid need lõunaeestlasi
tallinna keeles lugema.
Tallinna keelel põhines ka tulevane üle-eestiline normikeel. Eesti keelt kasutati esialgu
talurahvakoolides, vallakohtutes, pärast 1866. a vallaseaduse kehtestamist valdade
volikogudes, trükisõnas, ajakirjanduses ja argisuhtluse tavakeelena. Eesti keelt mõjutas
peamiselt saksa keel.
19. saj muutus senine talurahvakeel rahvuskeeleks ja eesti identiteedi kandjaks. Viimase
kümnendi venestamisaeg tähendas tagasilööki nii rahvuslikule liikumisele kui ka eesti keele
eluõigustele. Koolides kehtestati vene õppekeel ja luhtus eestlaste katse asutada esimene
eesti õppekeelega kõrgem rahvakool. Saksa keele kõrval hakkas mõju avaldama vene keel.
Avaldati siiski eestikeelseid raamatuid ja ajalehti, nii et venestuse survele suudeti vastu panna.

Automaatse sisukokkuvõtete
tegija
väljund: 30% kokkuvõte
artiklist
„Kampaania käigus kogutud
prügist
suurem osa
taaskasutatakse“.

J. V. Jannseni Perno Postimehe esimese
numbri esikülg.

Sõnaraamatute koostajatel on suur abi veebipõhisest töökeskkonnast, mis integreerib erinevaid
keeletehnoloogia vahendeid (keeletarkvara ja keeleressursse) selleks, et muuta sõnastike
koostamine ja toimetamine lihtsamaks ja tõhusamaks.
Suur tulevik on dialoogsüsteemidel, st loomulikku keelt võimaldavatel kasutajaliidestel. Näiteks
võiks infotelefonile vastata inimese asemel arvuti. Telefoni kaudu kasutatava dialoogsüsteemi
loomiseks on vaja kõigepealt kõnetuvastust, mis teeb inimkõnest teksti, siis programmi, mis
suudab inimese küsimuse „tõlkida“ andmebaasi päringuks ja päringu jälle inimesele
vastuvõetavaks vastuseks. Selle tarvis on vaja teada, kuidas inimesed telefoni kaudu suhtlevad küsimusi esitavad ja neile vastavad, Ja lõpuks on vaja kõnesüntesaatorit, mis vastuse telefoni
kaudu küsijale edasi annaks.

Eestikeelsed tekstid Kullamaa kiriku vakuraamatust. Käsikiri asub Tallinna Linnaarhiivis.
Avaldatud mh teoses Voldemar Miller:
Esimesed eesti raamatud.
Tallinn: Eesti Raamat, 1976.

Rootsi võimu ajal, 17. sajandil, algas järjekindel kirjaoskuse levitamine eestlaste seas, mis
tähendas järkjärgulist üleminekut suuliselt kirjalikule kultuurile. 18. sajandi esimesel
kümnendil sündis esimene eestlase loodud ilmalik luuleteos: Puhja köstri ja kooliõpetaja Käsu
Hansu 32-salmiline tartukeelne kaebelaul „Oh! ma waene Tardo Liin” Tartu linnale Vene vägede
tekitatud kannatustest Põhjasõjas. Samal sajandil hakkasid ilmuma eestikeelsed kalendrid,
ilmalikud raamatud, esimene ajakiri ja poolilmalikud tõlkemuganduslikud juturaamatud. Eesti
keele peamised kasutusvaldkonnad eestlaste omavahelise argisuhtluse kõrval olid endiselt
usutalitused ja talurahvakoolid.

Keeletöö hoogustus 20. saj alguskümnenditel: arendati oskuskeelte sõnavara, neljal
keelekonverentsil 1908–1911 otsustati peamiselt õigekirja ja vormiõpetuse küsimusi, 1912
algatas Johannes Aavik keeleuuenduse ja 1918 ilmus esimene normeeriv eesti keele
sõnaraamat. Erinevalt teiste keelte uuendajatest ei piirdunud J. Aavik sõnavara (või kirjaviisi)
reformimisega, vaid kujundas tahtlikult ümber ka keele grammatilist ehitust.

Johannes Voldemar Veski.

Omariiklusega 1918 sai eesti keel riigikeeleks. Normikeele kasutusvaldkonnad avardusid
riigihaldusse, kõigi astmete kohtutesse ja koolidesse, samuti kõrghariduse, teaduse, raadio,
kino, helisalvestiste ja meelelahutuse alale. Eesti oskuskeelte arendamises etendas peamist
osa Johannes Voldemar Veski. Vähemusrahvuste koolides õpetati eesti keelt emakeele kõrval
kohustusliku riigikeelena. Riigikogus tarvitasid saksa ja vene vähemusrahvuse esindajad eesti
keele kõrval oma emakeelt.
Eesti annekteerimine Nõukogu Liidu poolt Teise maailmasõja aastail taandas eesti keele
riigikeele seisundist. Eesti keele õigusi piirati mitmes avaliku elu valdkonnas, mõnelt alalt
tõrjuti hoopiski välja. Eesti keelt kasutati koolides ja kõrghariduses. Vähemusrahvuste koolid
suleti, v.a vene õppekeelega koolid. Eesti keele peamine mõjutaja oli vene keel.

Dialoogisüsteem Teatriagent
annab
infot Eesti teatrite
mängukavade
kohta.

Taasiseseisvumine 1991.a andis võimaluse hakata suuremal määral ellu viima 1989.a vastu
võetud keeleseadust, millega eesti keel oli kuulutatud Eesti riigikeeleks. Taastati eesti keele
kasutus paljudes seni venekeelseks muudetud valdkondades. 1995.a võeti vastu uus
keeleseadus, milles on määratletud riigikeele, k.a eesti viipekeele ja eesti keele murrete ning
võõrkeelte kasutustingimused. 2001.a loodi Eesti keelenõukogu, mis töötas välja „Eesti keele
arendamise strateegia (2004-2010)“. Ettevalmistamisel on „Eesti keele arengukava (20112017)“ ja uus keeleseadus. Oluline keelepoliitiline probleem on eesti keele
kasutusvaldkondade (äri, pangandus, haridus, teadus jt) säilitamine.
Kirjaoskus mõnedes Euroopa riikides ja Eesti alal 19. sajandi lõpus
Riik
Aakre vallaametnikud. 1930.

Joonis 1.
Eesti Keele Instiuudi
sõnastikusüsteem EELex:
toimetussüsteemi tööaken.

Veebiaadresse
arvutilingvistika uurimisrühm http://www.cl.ut.ee; keeletehnoloogia töörühm
http://www.cs.ut.ee/~koit/KT/; Eesti Keele Instituut: http://www.eki.ee;
TTÜ KübI foneetika ja kõnetehnoloogia labor: http://www.ioc.ee/;
Dialoogsüsteemid: http://www.dialoogid.ee
Tekst-kõne süntees http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/projektid/syntees/;
http://www.phon.ioc.ee/ -> projektid -> tekst-kõne süntees pimedatele
Elektroonilisi sõnastikke koondavad portaalid http://www.keeleveeb.ee;
http://www.keelevara.ee
Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteem EELex http://exsa.eki.ee/
automaatne sisukokkuvõtete tegija http://math.ut.ee/~kaili/estsum/estsumframe.cgi

Joonis 2.
Eesti Keele Instiuudi
sõnastikusüsteem EELex:
kasutajsõnastiku
loomise aken.

Vaatmiku on teinud Emakeele Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium.
Tekst: Külli Habicht. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Vaatmik „Eesti keeletehnoloogia”

Kirjaoskajaid (%-ides)

Rootsi
Saksamaa
Šveits
Eesti
Madalmaad
Prantsusmaa

99,1
96,5
95,4
93,3
87,7
83,9

Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Raimo Raag. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Riik

Kirjaoskajaid (%-ides)

Belgia
Austria
Itaalia
Ungari
Venemaa

75,0
59,2
48,0
45,1
21,6

Riigikogu istung.

Kirjandust
Kurman, Georg. The Development of Written Estonian. Indiana University Publications. Uralic
and Altaic Series 90. The Hague, Netherlands: Mouton & Co, 1968.
Raag, Raimo. Från allmogemål till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i Estland från 1857
till 1999. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia 12.) Uppsala, 1999.
Raag, Raimo. Talurahva keelest riigikeeleks. Tartu: Atlex, 2008.
Raag, Virve. The Effects of Planned Change on Estonian Morphology. Acta Unversitatis
Upsaliensis. Studia Uralica Upsaliensia 29. Uppsala, 1998.
Tomusk, Ilmar. Eesti keelepoliitika põhimõtted ja dünaamika eurointegratsiooni ning
rahvusvaheliste inimõiguste kontekstis. Humanitaar- ja sotsiaalteadused I 1. Tallinn: Tallinna
Tehnikaülikool, 2002.

Vaatmik „Keelepoliitika Eesti
alal”

9. Eesti keeletehnoloogia. Vaatmik annab ülevaate keeletehnoloogiast
ja arvutilingvistikast ning nende keskustest ja uurijatest, toob näiteid
rakendustest: õigekirjakorrektorist, sisukokkuvõtete tegijast, dialoogsüsteemist, sõnastikusüsteemist.
10. Keelepoliitika Eesti alal. Antakse ajalooline ülevaade keelepoliitikast meie maal keskajast tänapäevani. Kuni 19. sajandini valitses
kindel seos keele ja seisuse vahel, eesti keel oli talurahva keel, muud
seisused kasutasid peamiselt saksa keelt. 19. sajandil sai eesti keelest
rahvuskeel ja eesti identiteedi kandja. Eesti iseseisvumine tõi eesti keelele riigikeele staatuse ja kasutamise kõigil elualadel, reguleerides ka
muude keelte kasutamist. Vahepealne nõukogude aeg kitsendas eesti
keele kasutusala. Taasiseseisvunud Eestis tegeldakse riiklikul tasemel
eesti keele seisundi ja arendamisega.
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------------------------------------------------------Väliseestlased ja nende eesti keel
Väliseesti keelevariandid – kujunemine idas ja läänes
Eesti naaberaladele, Peipsi taha Venemaale või Soome pagenud eestlastest on teateid 14.-15.
sajandist, eesti asustusest 16.-17. sajandist. Ulatuslikum väljaränne toimus alates 19. sajandi
keskpaigast. 20. saj alguskümnendeil oli eestlaste peamine väljarännu siht Põhja-Ameerika (USA ja
Kanada), ka Soome, Lõuna-Ameerika ja Austraalia. Suurima, poliitilise emigratsioonilaine tõi kaasa
Teine maailmasõda. 1939–44 põgenes Nõukogude võimu eest Saksamaale ja Rootsi vähemalt 70 000
eestlast. Suuremad väliseesti kogukonnad tekkisid Inglismaal, Austraalias, Kanadas ja USA-s. Uusima
rühma moodustavad pärast Euroopa Liiduga ühinemist lahkunud.
Tänini on püsinud eesti kogukonnad Venemaal, Rootsis, Inglismaal, Kanadas, USA-s jm. Kõige arvukam
eestlaskond elab Venemaal, kus eesti külasid on Peipsi järvest Jaapani mereni. Vanemais külades on
eesti keel ulatunud 5.-6. sugupõlve ja kujunenud siberieesti ühiskeel, millel Eestis täpset vastet ei ole.
Nooremais külades kõnelevad kunagist lähtemurret ka 2. ja 3. generatsioon.
Välismaal elavate eestlaste arv
Venemaa 46 390 (1989)
USA
26 762 (1990)
Rootsi
26 438 (1997)
Kanada
20 530 (1986)

28 113 (2002)

Soome
Ukraina
Läti
jne
KOKKU

10 340 (1998)
4 208 (1989)

17 599 (2006)
2 868 (2001)
2 677 (2000)
125 000 (2000)

Väliseesti keele uurimine
Väliseesti keele uurimise ja kogumisega alustati 1950.-60. aastail. Kokkuvõteteni hakati jõudma 1970.80. aastail, kui Aarand Roos koostas teose Türgi eestlastest (1975), Raimo Raag kaitses väitekirja Rootsi
eestlaste sõnavarast (1982) ning Jüri Viikberg eesti keelesaartest Siberis (1989).
Eesti omariikluse taastamise järel on elavnenud huvi väliseestlaste vastu läänes ja idas. Rootsi
eestlaste keelematerjali on salvestanud ja uurinud Raimo ja Virve Raag, Birute Klaas, Aino Laagus ja
Mari Allik, Taani eestlaste keelega on tegelnud Maarika Teral, Soome eestlaste keelega Kristiina Praakli
ja Sirje Hassinen. Ulatuslik ainestik on kogutud 1990. aastaist Venemaa eestlastelt (Anu Korb jt).
Seni on enim uuritud Rootsi, Siberi ja Kaukaasia eestlaste keelt, keskendudes klassikalistele
lingvistikaaladele (sõnalaenud, grammatiline ja leksikaalne interferents). Teine teema on vanade
kohamurrete ja kirjakeele saatus uues keskkonnas. Muud suunad on koondunud kakskeelsuse ja
sellega seotud nähtuste temaatika ümber (kakskeelne laps, koodivahetus, keelesurm jms).
Uurimustes on käsitletud nii suulist kui ka kirjalikku materjali. Viimatistest projektidest on olulisim
“Estonian Language in Sweden“ (2003–2007, D. Krull, L. Keevallik, R. ja V. Raag), mis kirjeldab Rootsis
kõneldava keele foneetilisi, sõnavaralisi, morfoloogilisi ja pragmaatilisi arenguid
(http://www.finugr.uu.se/estisveng.html).
1996. a loodud Tartu Ülikooli Välis-Eesti Uuringute Keskus (VEUK) on korraldanud 3 väliseestlusele
keskendunud konverentsi (1997, 2006, 2008).
21. saj on diakroonilise meetodi kõrval oluliseks muutunud sünkrooniline, asunduste asemel uuritakse
pigem (haja)kogukondi ja põlvkondade asemel lühemaid eluperioode. Keelekirjeldustele tuginevatelt
interferentsiuuringuilt on liigutud keelekorpustel põhinevatele koodivahetuse uuringutele.
Väliseesti keele kogud Eestis
Alates 1956. a on lindistatud keelenäiteid väljaspool Eestit: säilinud eesti asundustest Venemaal
(sh Siberis ja Kaug-Idas) ja Kaukaasias, USA, Kanada, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa ja Soome eestlasi.
Üha enam pannakse rõhku materjali digiteerimisele. 2008. a suurprojektid olid Eesti Rahvaluule Arhiivi
“Venemaa eestlaste pärimusmaterjali kogumine ja kogutu kättesaadavaks tegemine“ ning Eesti Keele
Instituudi “Väliseesti keelematerjali digitaliseerimine, litereerimine ja keelenäidete väljapanek
Internetti“.
Väliseesti keele lindikogud (01.01.2008)
Eesti Rahvaluule Arhiiv (1971– )
500 t
Eesti Rahva Muuseum (1999– )
270 t
Keeleainese päritolu
ERA (500 t): Siber + muu Venemaa
ERM (270 t): Rootsi, USA, Inglismaa, Saksamaa

Eesti Keele Instituut (1956– )
Tartu Ülikool (1996– )
KOKKU
EKI (300 t):
TÜ (70 t):

300 t
70 t
1 140 tundi

Abhaasia, Siber, USA, Kanada
Rootsi, Taani, Soome

Eesti keele õpe välismaal
Välismaal õpetatakse lastele eesti keelt 11 riigis 23 kohas – koolis, pühapäevakoolis, kursustel. 16 riigis
õpetatakse eesti keelt 34 kõrgkoolis. Eesti keele süvaõppega on Petseri II keskkool (Vene
Föderatsioon), suure eesti keele tundide arvuga üldhariduskoolid on Riia eesti kool, Stockholmi eesti
kool, Helsingi Roihuvuori kool, Salme ja Sulevi koolid Abhaasias, Aleksandrovka keskkool Krimmis ja
Ülem-Suetuki põhikool Ida-Siberis. Eesti täiendus- ja pühapäevakoole on Taanis, USA-s, Kanadas ja
Austraalias. Riigi toel toimub Soomes ja Rootsis eesti keele eraõpe, kui selliseid lapsi on piirkonnas üle
nelja. Eesti seltsi kursustel õpetatakse lastele eesti keelt Leedus ja Venemaal (Moskva, Peterburi,
Krasnojarsk, Tšerepovets).
Kirjandus
Eestlased Austraalias I. Toim Õie Haas, Voldemar Siska. Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit,
1988.
Eestlased Kanadas I–III. Ajalooline koguteos. Toronto, 1975, 1985, 1997.
Kangro, Bernard. Eesti Rootsis. Ülevaade sõnas ja pildis. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv,
1976.
Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Jüri Viikberg. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Kulu, Hill. Eestlased maailmas. Ülevaade arvukusest ja paiknemisest. Tartu: Tartu Ülikool, 1992.
Mela, Marjo. Läti eestlased: ajalugu, keel ja kultuur. Tlk Mari Vaba. Tallinn: Eesti Keele
Sihtasutus, 2007.
Pennar, Jaan; Parming, Tönu; Rebane, P. Peter. The Estonians in America 1627–1975. New York,
1975.
Raag, Raimo. Eestlane väljaspool Eestit. Ajalooline ülevaade. Tartu: Tartu Ülikool, 1999.
Viikberg, Jüri. Eesti külad Venemaal: keel ja identiteet. – Eestlane olla... Toim Hill Kulu, Katrin
Meerits, Tiit Tammaru. Tartu, lk 28–52.
Väliseestlaste keelest. Toim Liina Lindström. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 9.
Tartu, 1998.
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Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts
Emakeele Selts (1925–1952 Akadeemiline Emakeele Selts) on kuulunud 1920–1946 Tartu Ülikooli ja 1946–1998
Teaduste Akadeemia juurde ning assotsieerunud TA-ga 1998. aastal. Seltsi büroo paikneb 1956. aastast Tallinnas.
Emakeele Seltsi kuulub 340 tegevliiget, sh 6 auliiget ning 32 välisliiget.
Seltsi eesmärgid on
• aidata kaasa eesti keele, sugulaskeelte ja etnoloogia teaduslikule uurimisele,
• aidata kaasa eesti keele kasutamisele riigikeele ning ülemaalise suhtluskeelena,
• äratada avalikku huvi eesti keele ja sugulaskeelte vastu,
• edendada filoloogide akadeemilist suhtlemist ja ühisüritusi ning koostööd eesti keele huvilistega.
Seltsi praegused põhitegevused
• regulaarsed ettekandekoosolekud Tallinnas ja Tartus;
• keelepäevad väljaspool Eestit koostöös kohalike eesti seltsidega;
• J. V. Veski päev (igal aastal 27. juunil toimuv konverents);
• üliõpilaskonverentsid, kuhu kaasatakse ka gümnaasiumiõpilasi;
• publitseerimistegevus (teadusväljaanne Emakeele Seltsi aastaraamat, populaarne keeleajakiri Oma Keel,
keelealased raamatud);
• töö koolinoortega (sh keelepäevad ja -võistlused);
• tänapäevase sõnaraamatute välise sõnavara kogumine;
• kirjakeele normimine.

Mati Erelt

Jüri Viikberg

Henn Saari

Helle Metslang

Annika Hussar

Heino Ahven

Helju Kaal

Mari Must

Emakeele Seltsi juhatusse kuuluvad
esimees:
Helle Metslang
abiesimehed:
Karl Pajusalu, Jüri Viikberg
juhatuse liikmed:
Mati Erelt, Annika Kilgi, Jüri Valge, Asta Õim
Keeletoimkonna vanem:
ES-i teadussekretär:
ES-i raamatukogu juhataja:
Seltsi auliikmed:

Krista Kerge
Annika Hussar
Helju Kaal
Mati Hint, Helju Kaal, Uno Liivaku, Viivi Maanso, Helmi Neetar, Valdek Pall, Huno Rätsep,
Ülo Tedre, Ellen Uuspõld, Tiit-Rein Viitso

Emakeele Seltsi esimehed
Lauri Kettunen
1920–1924
Andrus Saareste
1925–1933,
1935, 1936–1941
Julius Mägiste
1934,1936
Arnold Kask
1944, 1968–1982
Johannes Voldemar Veski
1946–1968
Huno Rätsep
1982–1989

Tiit-Rein Viitso
Eeva Ahven
Henn Saari
Jüri Viikberg
Tiit-Rein Viitso
Mati Erelt
Helle Metslang

1989
1989–1990
1990–1992
1992–1993
1993–1997
1997–2006
2006–

Vastutava või teadussekretäri kohal on töötanud
Alo Raun
1937–1939
Valter Niilus
1939–1941
Asta Hameri (ajutine kt)
1947
Heino Ahven
1947–1988
Mart Meri
1988–1997

Tõnu Tender
Asta Õim
Maria-Maren Sepper
Terje Potter
Annika Hussar

1997–2001
2001–2003
2003–2006
2006–2007
2007–

Emakeele Seltsi toimkonnad
Seltsis on töö jagunenud toimkondadesse.
• Murdetoimkond (1926–1940; 1963–1996)
1963. a taasasutatud murdetoimkonna ülesandeks oli arendada murdeainestiku kogumist ning uurimist; toimusid
keeleainestiku ja kohanimede kogumise võistlused. 1990ndateks oli selts oma ülesande vanema murde kogumisel
täitnud, uueks sihiks seati tänapäeva keele varieerumise uurimine.

Eesti murdekogujate esikümme
sedeleid
1. Hella Keem
1936–89 229 615
2. Andrus Saareste 1916–44 136 158
3. Salme Tanning
1927–62 123 788
4. Eduard Leppik
1950–03 123 524
5. Juhan Arike
1924–41
76 614

lk
3930
108
5236
608
408

ES-i teenelised murdekogujad
1. Õilme Aasmaa
Kuusalu
2. Hilda Jõulmaa
Iisaku
3. Jekard Kõmmus
Reigi
4. Eduard Leppik
Saaremaa, Lääne-Virumaa
5. Edgar Lilhein
Kuusalu

6. Aili Univere
7. Mihkel Toomse
8. Agu Tamm
9. Mari Must
10. Evi Juhkam
6. Evald Lindström
7. Aleksander Matt
8. Vanda Sardma
9. Floriida Sillavee
10. Aadu Toomessalu

1924–80
1926–37
1930–67
1945–87
1957–95

sedeleid
60 930
57 583
34 816
30 877
27 644

lk
1790
730
4356
12 487
256

Kuusalu
Kaarma
Rakvere
Rõuge
Saaremaa

Emakeele Seltsi ja Eesti Keele Instituudi ühine murdearhiiv sisaldas 2007. a lõpuks 5 250 000 sedelit sõnavara,
140 000 lk tekste, 3000 tundi helisalvestisi.
• Keeletoimkonnas (1969–1979; 1993– ) on arutatud aktuaalseid õigekeelsusprobleeme ning kirjakeele
korraldamist. 1972. ja 2002. a korraldati sõnaloomevõistlused, millega on kasutusse tulnud hulk uusi sõnu
vastavalt igapäevaelu ja Euroopa Liidu mõistete tarvis. 2008. a toimus koolinoorte sõnakogumisvõistlus.
• Seltsi egiidi all on tegutsenud ka stenograafiatoimkond (1930–1932), rahvaluule sektsioon (1966–1995),
stilistika ja lingvistilise poeetika sektsioon (1977–1992).
Seltsi raamatukogus on ligi 6000 trükist eesti ja soome-ugri keelte alalt 19. sajandist tänapäevani.

Vaatmiku on teinud Eesti Kirjandusmuuseum, Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts. Tekst: Jüri Viikberg. Vormistus: Margus Nõmm, TÜ multimeediatalitus 2008.

Aadress: Roosikrantsi 6, Tallinn 10119
Telefon: +372 6449 331
e-post: es@eki.ee
Veebiaadress: www.emakeeleselts.ee

Vaatmik „Eesti Teaduste Akadeemia
Emakeele Selts”

11. Väliseestlased ja nende eesti keel. Teateid naabermaadesse pagenud
eestlastest leidub juba 14. 15. sajandist, ulatuslikum väljaränne algas
19. sajandil. Suurima emigratsioonilaine tõi Teine maailmasõda. Viimasel ajal on maailma avanemine ning Eesti ühinemine Euroopa Liiduga
kaasa toonud uued lahkumised. Vaatmik käsitleb eesti kogukondi ja
keelevariante nii idas kui läänes, väliseesti keelevariantide uurimist ja
talletamist ning ka eesti keele õpet välismaal.
12. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Sarja lõpetab Emakeele
Seltsi tutvustav vaatmik. Sellega tutvustatakse pika traditsiooniga filoloogilist ühendust, kellel on vaatmikesarja koostamisel olnud keskne
roll ja kelle üritustel vaatmikke on levitatud. Antakse ülevaade seltsi
90-aastasest ajaloost, eesmärkidest, tegevusest, seltsi juhtinud ja seltsis
töötanud inimestest, murdekogujatest, seltsi kogudest, toimkondadest
läbi ajaloo ja nüüdisajal.

