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““Life is like a box of chocolates...”Life is like a box of chocolates...”

● Forresti lause kehtib ka selle kursuse kirjatööde Forresti lause kehtib ka selle kursuse kirjatööde 
kohtakohta

● Tuli mitmeid vahvaid kirjutisi, eriti tore oli Tuli mitmeid vahvaid kirjutisi, eriti tore oli 
lugeda neid, mis kasvanud välja reaalsest elustlugeda neid, mis kasvanud välja reaalsest elust

● … … ja tuli ka neid teistsuguseidja tuli ka neid teistsuguseid
● Tüüpiline kirjatööde printsiip “Viimasel hetkel Tüüpiline kirjatööde printsiip “Viimasel hetkel 

head nahka ei tule” kehtis üksjagu ka siinhead nahka ei tule” kehtis üksjagu ka siin



1. mure - vormistamine1. mure - vormistamine

● Otseselt nõudeks vormistamist ei pannud, Otseselt nõudeks vormistamist ei pannud, 
seetõttu vaba teksti esitamine punkte maha ei seetõttu vaba teksti esitamine punkte maha ei 
võtnudvõtnud

● Kuid siiski – arvestades seda, et 0-3 aasta pärast Kuid siiski – arvestades seda, et 0-3 aasta pärast 
ootab lõputöö, kus kõiki neid asju väga rangelt ootab lõputöö, kus kõiki neid asju väga rangelt 
võetakse, oleks võinud natuke harjutadavõetakse, oleks võinud natuke harjutada



2. mure - allikad2. mure - allikad

● Õppejõu kirjutised ei ole kindlasti ainsad Õppejõu kirjutised ei ole kindlasti ainsad 
olemasolevad eestikeelsed materjalidolemasolevad eestikeelsed materjalid

● Kõrgkoolis õppides oleks tegelikult tarvis suuta Kõrgkoolis õppides oleks tegelikult tarvis suuta 
ka võõrkeeles lugeda ja materjale kasutada – eriti ka võõrkeeles lugeda ja materjale kasutada – eriti 
selles aines (Eesti oli pikka aega “puu otsas”)selles aines (Eesti oli pikka aega “puu otsas”)

● Enda kogemustele toetuv essee oli täiesti Enda kogemustele toetuv essee oli täiesti 
vastuvõetav vorm, häda tekkis pigem vastuvõetav vorm, häda tekkis pigem 
referatiivsete töödegareferatiivsete töödega

● See märkus ei kehti praeguse töö kohta – aga See märkus ei kehti praeguse töö kohta – aga 
edaspidi tuleb silmas pidada, et allikal ja allikal edaspidi tuleb silmas pidada, et allikal ja allikal 
on vahe ning liiga lahja valik rikub hinde äraon vahe ning liiga lahja valik rikub hinde ära



Erimärkus: Wikipedia on hea asi, Erimärkus: Wikipedia on hea asi, 
aga...aga...

● … … mitte kirjatööde allikanamitte kirjatööde allikana
● Wikipedia (ja Britannica, Brockhaus, EE jt Wikipedia (ja Britannica, Brockhaus, EE jt 

entsüklopeediad) on juba olemuselt referaatentsüklopeediad) on juba olemuselt referaat
● Referaadist referaati teha on narrReferaadist referaati teha on narr
● Wikipediat kasutatakse nii:Wikipediat kasutatakse nii:

– Loetakse vastav artikkel läbi, saadakse üldine pilt Loetakse vastav artikkel läbi, saadakse üldine pilt 
käsitletavast teemastkäsitletavast teemast

– Vaadatakse artikli lõpus olevaid allikaviiteidVaadatakse artikli lõpus olevaid allikaviiteid

– Tutvutakse allikatega ja viidatakse neile otseTutvutakse allikatega ja viidatakse neile otse



3. mure – kopipeist3. mure – kopipeist

● Tänapäeva keskkoolides massiliselt leviv paha Tänapäeva keskkoolides massiliselt leviv paha 
haigus - “referaat” tähendab seal sageli üksühele haigus - “referaat” tähendab seal sageli üksühele 
kopeerimist (tihti sealtsamast Wikipediast või kopeerimist (tihti sealtsamast Wikipediast või 
mõnest sarnasest kohast). Tegemist on mõnest sarnasest kohast). Tegemist on täiesti täiesti 
mõttetu tegevusegamõttetu tegevusega (ja süü on siin õpetajatel!) (ja süü on siin õpetajatel!)

● Refereerimine tähendab (lühendatud) kokkuvõtte Refereerimine tähendab (lühendatud) kokkuvõtte 
tegemist, mitte teksti kopeerimisttegemist, mitte teksti kopeerimist

● Üks-ühele kopeerimine on üldjuhul vastuvõetav Üks-ühele kopeerimine on üldjuhul vastuvõetav 
ainult konkreetse tsitaadi korral. N:ainult konkreetse tsitaadi korral. N:

– Aadu Kadakas ähvardab: “Ole vait või ma panen Aadu Kadakas ähvardab: “Ole vait või ma panen 
sulle kadaka püksi!” (“Siin me oleme”) sulle kadaka püksi!” (“Siin me oleme”) 



Kirjalike tööde mõteKirjalike tööde mõte

● Panna inimene  vastaval teemal mõtlemaPanna inimene  vastaval teemal mõtlema
● Suunata otsima ja valima erinevaid allikaidSuunata otsima ja valima erinevaid allikaid
● Õpetada kirjalikku eneseväljendustÕpetada kirjalikku eneseväljendust
● Harjutada info sünteesimise oskust – olemas-Harjutada info sünteesimise oskust – olemas-

olevatest allikatest pärit teabe tervikuks olevatest allikatest pärit teabe tervikuks 
“kokkusulatamist” enda teadmiste ja väidetega “kokkusulatamist” enda teadmiste ja väidetega 
(see on muide igasuguse teadustöö põhiolemus)(see on muide igasuguse teadustöö põhiolemus)

● Suvaline kopipeist kusagilt võrgust ei võimalda Suvaline kopipeist kusagilt võrgust ei võimalda 
teha neist mitte ühtegi. teha neist mitte ühtegi. Tulemus: kirjutaja jääb Tulemus: kirjutaja jääb 
lolliks – ja seda üsna mitmes mõtteslolliks – ja seda üsna mitmes mõttes



PõhireegelPõhireegel

● Kui tekstis puudub viide algallikale, eeldatakse, Kui tekstis puudub viide algallikale, eeldatakse, 
et autor on selle ise välja mõelnudet autor on selle ise välja mõelnud

● Ja häda talle, kui ta tegelikult ei oleJa häda talle, kui ta tegelikult ei ole

● Mõne aasta eest kukutas TLÜ-s retsensent läbi ca Mõne aasta eest kukutas TLÜ-s retsensent läbi ca 
60-lk magistritöö, milles leidus ca 10-realine 60-lk magistritöö, milles leidus ca 10-realine 
viitamata ja otse kopeeritud lõikviitamata ja otse kopeeritud lõik



ViitamineViitamine

● Süsteeme on erinevaid – vt näiteks Süsteeme on erinevaid – vt näiteks 
http://en.wikipedia.org/wiki/APA_style http://en.wikipedia.org/wiki/APA_style 

● Igal juhul aga peaks töö lõpus esinema kasutatud Igal juhul aga peaks töö lõpus esinema kasutatud 
allikate nimekiri ja töö sisus viited selleleallikate nimekiri ja töö sisus viited sellele

● NB! Üldiselt tuleks mahukama allika puhul NB! Üldiselt tuleks mahukama allika puhul 
näidata ära ka leheküljed (erandiks on Piibel, kus näidata ära ka leheküljed (erandiks on Piibel, kus 
on selge salmide süsteem – seega näiteks “Mt on selge salmide süsteem – seega näiteks “Mt 
23:1” on piisav, lehekülge ei ole vaja) 23:1” on piisav, lehekülge ei ole vaja) 



Midagi positiivset ka porina sekkaMidagi positiivset ka porina sekka

● TTA rahvas oskab üle keskmise korrektset eesti TTA rahvas oskab üle keskmise korrektset eesti 
keelt kirjutadakeelt kirjutada

● Pilt on üldises mastaabis (Kaku neli töökohta) Pilt on üldises mastaabis (Kaku neli töökohta) 
parajalt masendav:parajalt masendav:

– Kokku-lahku (vrdl “Laenu revolutsion” TV-s!)Kokku-lahku (vrdl “Laenu revolutsion” TV-s!)

– -si -mitmus vales kohas (nagu vanainimestel...)-si -mitmus vales kohas (nagu vanainimestel...)

– Mitteasjakohane slängikasutus (NB! Släng õiges Mitteasjakohane slängikasutus (NB! Släng õiges 
kohas ja kontekstis võib olla täiesti kohane)kohas ja kontekstis võib olla täiesti kohane)

– Võõrsõnade vale kasutusVõõrsõnade vale kasutus

● Õnneks siin majas on vähe puu peasi :-)Õnneks siin majas on vähe puu peasi :-)



Miks seda ikka niiväga vaja on?Miks seda ikka niiväga vaja on?

● Teoloogile väga vajalik oskus –  vähegi tõsisem Teoloogile väga vajalik oskus –  vähegi tõsisem 
teadusetegemine eeldab väga korralikku teadusetegemine eeldab väga korralikku 
allikatega töötamise oskustallikatega töötamise oskust

● Tänapäeval on nn autorikaitsjad kohe hakkamas, Tänapäeval on nn autorikaitsjad kohe hakkamas, 
kui kusagil mõni vaieldav koht on – ja pahandus kui kusagil mõni vaieldav koht on – ja pahandus 
võib tulla üsna paksvõib tulla üsna paks

● Ei ole mõtet skeptikutele veel üht konti hambusse Ei ole mõtet skeptikutele veel üht konti hambusse 
visata (Delfi pealkirjad stiilis “Usumees viksis visata (Delfi pealkirjad stiilis “Usumees viksis 
kursavenna loengu maha!”)kursavenna loengu maha!”)



Porina lõppPorina lõpp
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