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Opasraportti

HuTK - Viron kieli ja kulttuuri 2007-2009 (2007 - 2009)

 VIRON KIELI JA KULTTUURI

Suomen eteläisen naapurimaan Viron kulttuurissa, historiassa ja nykypäivässä voi huomata sekä yllättäviä 
yhtäläisyyksiä että mielenkiintoisia eroja Suomen oloihin verrattuna. Suomen kielen lähisukukielenä viro tarjoaa 
haasteellisen vertailukohteen opiskelijalle, joka haluaa perehtyä suomen kielen nykytilanteeseen ja historiaan. 
Matkailu, talous, politiikka, kulttuuri- ja henkilösuhteet – kontaktit Suomen ja Viron välillä ovat jatkuvasti tiivistymässä 
ja monipuolistumassa. Viro on nopeata vauhtia kehittyvä valtio, jonka kielen ja kulttuurin asiantuntijoita tarvitaan 
Suomessa, Virossa ja EU:ssa. 

Viron kielestä ja kulttuurista voi Oulun yliopistossa suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot ja 35 
opintopisteen laajuiset aineopinnot. Edeltäviin opintoihin kuuluu viron kielen alkeiskurssi (4 op). Sivuaineen tieteelliset 
painoalat ovat suomen ja viron kielen ja kulttuurin kontrastiivinen tutkimus sekä suomi ja viro toisena ja vieraana 
kielenä -tutkimus. Perusopinnoissa opetuskielenä on suomen ja viron kieli, aineopinnoissa viron kieli. Tavoitteena on 
kouluttaa käytännön viron kielen osaajia ja monialaisia viron kielen ja kulttuurin ammattilaisia erityisesti Pohjois-
Suomen elinkeino- ja kulttuurielämän tarpeisiin. 

 Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen
Viron kieli ja kulttuuri on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille vapaa sivuaine. Sivuaineen opintojaksoja voi käyttää 
mm. suomen kielen aineopintojen ja syventävien opintojen valinnaisiin kohtiin. Viron kielen alkeiskurssi kuuluu 
pakollisena suomen kielen aineopintoihin. Alkeiskurssi pidetään joka syyslukukausi. Osa viron kielen ja kulttuurin 
opinnoista on mahdollista suorittaa vaihto-opiskelijana Viron yliopistoissa Tartossa tai Tallinnassa. Opintojaksojen 
korvavuudesta on neuvoteltava viron kielen lehtorin kanssa. 

 Opintoneuvonta
Oppiaineesta vastaa ja opintoneuvontaa antaa viron kielen lehtori, puh. (+358 8) 553 3479, huone HU135. 

 OPINTOJAKSOT

 Edeltävät opinnot
695200Y Viron alkeiskurssi 4 op 

 Perusopinnot 25 op
695202P Viron jatkokurssi 5 op 
695203P Viron keskustelu- ja kirjoitustaito 4 op 
695204P Viron kielen vaihtelu 4 op 
695205P Viron kirjallisuus 4 op 
695206P Virolaisen kulttuurin kysymyksiä 4 op 
695213P Viron kielen kysymyksiä 4 op 

 Aineopinnot 35 op
695207A Nykyviron kielioppi 5 op 
695208A Viron leksikologia 5 op 
695209A Virolaisia kirjailijoita 5 op 
695210A Viron käännöskurssi 5 op 
695211A Viron kansanperinne 5 op 
695212A Viron kielen ja kulttuurin valinnaisia opintoja 10 op 
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

695207A: Nykyviron kielioppi, 5 op
695206P: Virolaisen kulttuurin kysymyksiä, 4 op
695209A: Virolaisia kirjailijoita, 5 op
695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op
695202P: Viron jatkokurssi, 5 op
695211A: Viron kansanperinne, 5 op
695203P: Viron keskustelu- ja kirjoitustaito, 4 op
695212A: Viron kielen ja kulttuurin valinnaisia opintoja, 10 op
695213P: Viron kielen kysymyksiä, 4 op
695204P: Viron kielen vaihtelu, 4 op
695205P: Viron kirjallisuus, 4 op
695210A: Viron käännöskurssi, 5 op
695208A: Viron leksikologia, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

695207A: Nykyviron kielioppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Erelt, Mati , Eesti keele käsiraamat , 2000
Opintokohteen kielet: eesti, viro

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee nykyviron rakenteen (oikeinkirjoitus, äänne- ja muoto-oppi, lauseoppi, johto-oppi).
Sisältö:
Perehdytään nykyviron kielioppiin.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
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Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat; Peebo: Eesti keele muutkonnad; Kasik: Eesti keele tuletusõpetus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai oppimispäiväkirja.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695206P: Virolaisen kulttuurin kysymyksiä, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Mäesalu ym., Eesti ajalugu , 1997
Laur ym., Eesti ajalugu , 1997
Vahtre, Lauri , Eesti kultuuri ajalugu lühiülevaade , 2000
Zetterberg (toim.), Viro historia, kansa, kulttuuri , 1995
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
viro ja suomi
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee Viron historian ja kulttuurihistorian, virolaisen kansankulttuurin, kuvataiteen, musiikin ja teatteri- 
ja elokuvataiteen keskeiset jaksot ja henkilöt.
Sisältö:
Perehdytään tavoitteeseen liittyvään tutkimus- ja taidemateriaaliin.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron alkeiskurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Mäesalu ym.: Eesti ajalugu I; Laur ym.: Eesti ajalugu II, Vahtre: Eesti kultuuri ajalugu; Zetterberg (toim.): Viro. 
Historia, kansa, kulttuuri.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695209A: Virolaisia kirjailijoita, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: eesti, viro
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee hyvin jonkin virolaisen kirjallisuuden kauden, suuntauksen, kirjailijaryhmän tai yksittäisen 
kirjailijan.
Sisältö:
Perehdytään tavoitteeseen vastaavaan kauno- ja tutkimuskirjallisuuteen.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan lehtorin kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695200Y: Viron alkeiskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Pajusalu ym., Keelesild viron kielen oppikirja , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi ja viro
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.–2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee viron kieliopin perusteet, tuntee Viron kulttuurin pääpiirteet, omaksuu vironkielisen luku-, 
kirjoitus- ja keskustelutaidon alkeet sekä saavuttaa kontrastiivisen viro–suominäkökulman.
Sisältö:
Käydään läpi viron kieliopin perusteet, Viron kulttuurin ja maantuntemuksen perusteet, viron ja suomen kieliopin 
olennaisemmat eroavuudet.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, verkkoharjoitukset, itsenäinen työskentely.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on perustana muille viron kielen ja kulttuurin kursseille ja kuluu pakollisena suomen kielen 
aineopintoihin.
Oppimateriaali:
Pajusalu ym.: Keelesild.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Tentti tai oppimispäiväkirja.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695202P: Viron jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Pajusalu ym., Keelesild viron kielen oppikirja , 1999
Remes, Hannu , Viron kielioppi , 1983
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro ja suomi
Ajoitus:
Kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee viron kieliopin ja Viron kulttuurin keskeiset osat, pystyy auttavasti lukemaan, keskustelemaan 
ja kirjoittamaan viroksi.
Sisältö:
Käsitellään viron kielioppia, Viron kulttuuria ja maantuntemusta, viro-suomi kontrastiivista kielioppia.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu (mm. 20 sivun vironkielisen kaunokirjallisuuden lukeminen).
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron alkeiskurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Pajusalu ym.: Keelesild; Remes: Viron kielioppi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti ja suullinen kuulustelu. Tentin voi korvata oppimispäiväkirjalla.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695211A: Viron kansanperinne, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Viires ym., Eesti rahvakultuur , 1998
Talve, Ilmar , Eesti kultuurilugu keskaja algusest Eesti iseseisvuseni , 2004
Opintokohteen kielet: eesti, viro
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee pääpiirteittäin virolaisen kansanperinteen eri alueet (kansanrunous, aineellinen kansankulttuuri, 
kansantaide, kansanusko ym.).
Sisältö:
Perehdytään virolaiseen kanasanperinteeseen ja siihen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Laugaste: Eesti rahvaluule; Viires ym.: Eesti rahvakultuur; Talve: Eesti kultuurilugu keskaja algusest Eesti 
iseseisvuseni.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695203P: Viron keskustelu- ja kirjoitustaito, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee pääosin viron puheetiketin ja pystyy sujuvasti keskustelemaan ja auttavasti kirjoittamaan arki- 
ja työelämään liittyvistä keskeisistä asioista.
Sisältö:
Puhutaan ja kirjoitetaan viroksi arki- ja työelämän keskeisistä aiheista.
Toteutustavat:
Harjoitukset, itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron alkeiskurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Kitsnik & Kingisepp: Naljaga pooleks.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetuksen ja itsenäisen opiskelun jaksoihin, lukukansio.
Arviointiasteikko:
0–5
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Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695212A: Viron kielen ja kulttuurin valinnaisia opintoja, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: eesti, viro

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija laajentaa omaa asiantuntemustaan viron kielen ja kulttuurin eri osa-alueilla.
Sisältö:
Lisäperehtyminen viron kieleen ja virolaiseen kulttuuriin.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Osasuoritukset sopivat valinnaisina jaksoina mm. suomen kielen aine- 
tai syventäviin opintoihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan lehtorin kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695213P: Viron kielen kysymyksiä, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
viro ja suomi
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija laajentaa omaa asiantuntemustaan viron kielen jollakin osa-alueella.
Sisältö:
Perehdytään johonkin viron kielen osaalueeseen.
Toteutustavat:
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Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron alkeiskurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan lehtorin kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695204P: Viron kielen vaihtelu, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Pajusalu ym., Eesti murded ja kohanimed , 2002
Raag, Raimo , Från allmogemål till nationalspråk språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 , 1999
Laanekask, Heli , Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.-19. sajandil , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
viro ja suomi
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija omaksuu perustiedot viron kielen historiallisesta kehityksestä, kirjaviron vaiheista, viron 
paikallismurteista ja nykykielen variaatiosta.
Sisältö:
Perehdytään viron kielen historialliseen, paikalliseen ja sosiaaliseen vaihteluun.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Pajusalu ym.: Eesti murded ja kohanimed; Rätsep: Eesti keele tekkimise lugu; Raag: Från allmogemål till 
nationalspråk; Laanekask: Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.–19. sajandil.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695205P: Viron kirjallisuus, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -
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Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Hennoste, Märt , Väike eesti kirjanduslugu IX klassi õpik-lugemik , 1997
Nirk, Endel , Viron kirjallisuus , 1986
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
viro ja suomi
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee Viron kaunokirjallisuuden vaiheet ja keskeisimmät virolaiset kirjailijat.
Sisältö:
Perehdytään Viron kaunokirjallisuuden ja sen tutkimuksen ydinalueisiin.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu. Mm. neljän virolaisen proosaja kahden runoteoksen lukeminen 
(suomennoksina tai viroksi).
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron alkeiskurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Hennoste: Väike eesti kirjanduslugu; Nirk: Viron kirjallisuus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695210A: Viron käännöskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: eesti, viro

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee keskeiset käytännön ongelmat ja ratkaisut suomesta viroon ja virosta suomeen käännettäessä.
Sisältö:
Erityyppisten vaativien tekstien (kaunokirjallisuuden, sanomalehtien, tieteellisten kirjoitusten tai asiapapereiden) 
kääntäminen virosta suomeen ja yksinkertaisten tekstien kääntäminen suomesta viroon.
Toteutustavat:
Seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
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Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan lehtorin kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
30 sivun vaativan tekstin käännös virosta suomeen ja 5 sivun yksinkertaisen tekstin käännös suomesta viroon.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori

695208A: Viron leksikologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Rätsep, Huno , Sõnaloo raamat , 2002
Erelt, Mati , Eesti keele käsiraamat , 2000
Opintokohteen kielet: eesti, viro

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
viro
Ajoitus:
Syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee viron sanaston historialliset, semanttiset, kieliopilliset ja tyyliopilliset pääpiirteet sekä tutustuu 
tärkeimpiin virolaisiin sanakirjoihin.
Sisältö:
Perehdytään viron sanaston ja sen tutkimuksen keskeisiin osiin.
Toteutustavat:
Luennot ja/tai seminaarit ja/tai itsenäinen opiskelu.
Kohderyhmä:
Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää viron jatkokurssin suorittamista. Sopii valinnaisena jaksona mm. suomen kielen aine- tai syventäviin 
opintoihin.
Oppimateriaali:
Rätsep: Sõnaloo raamat; Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat; tärkeimmät viron sanakirjat.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kirjatentti tai oppimispäiväkirja tai kotiessee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
viron kielen lehtori


