
Soome keele olümpiaad 2015/2016 õppeaastal 

XIX soome keele olümpiaad toimub reedel, 8. aprillil 2016. a. Tartu Ülikoolis (Jakobi 2, 4. 
korrus). Olümpiaadist oodatakse osa võtma gümnaasiumis soome keelt õppivaid õpilasi. 
Tulemused tehakse teatavaks sama päeva õhtul pidulikul vastuvõtul, kus osalejaid tervitab 
ka Soome suursaatkonna esindaja. Olümpiaadi korraldavad Soome Instituut, Tartu Ülikool, 
Tallinna Ülikool ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. 
 

Olümpiaadi žürii 

žürii esimees:  Tuomas Huumo – TÜ soome keele ja kultuuri professor  
korraldava komisjoni esimees: Maarja Keba – Soome Instituudi programmijuht (keel)  
(Maarja Keba kohatäitjaks kuni 1.1.2016 on Juhani Koivuviita) 
 
liikmed: 
Margit Kuusk – TÜ soome keele ja kultuuri lektor 
Juha-Matti Aronen – TÜ soome keele ja kultuuri lektor 
Vesa Jarva – TLÜ soome keele ja kultuuri külalislektor 
Annekatrin Kaivapalu – TLÜ soome keele (võõrkeelena) dotsent 
 

Soome keele olümpiaadi juhend  

Olümpiaadist saavad osa võtta üldhariduskooli 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaad koosneb 
eelvoorust ja lõppvoorust.  

Eelvooru test saadetakse koolidesse jaanuaris pärast koolivaheaega.  Nii eelvooru kui ka 
lõppvooru ülesanded koostatakse ühes raskusastmes. Eelvooru viib läbi kooli soome keele 
õpetaja, kes saadab kõikide eelvoorus osalenud õpilaste tööd olümpiaadi žüriile. Täpsed 
juhtnöörid eelvooru läbiviimise ning tööde tagastamise kohta saadetakse koolidesse koos 
eelvooru ülesannetega.   

Olümpiaadi žürii kutsub lõppvooru kuni 30 õpilast eelvooru tulemuste põhjal. Samast koolist 
kutsutakse lõppvooru maksimaalselt viis õpilast. Lõppvoorus osalejate nimed teatatakse 
koolidesse veebruarikuu esimeses pooles.  

Olümpiaadist osavõtja ei või olla Soomes koolis käinud, tema emakeel ei või olla soome keel 
ja ta peab sel õppeaastal õppima koolis soome keelt. 
 
Olümpiaadi lõppvooru ülesanded sisaldavad järgmisi osasid: 
1. Teksti ja kõne mõistmine. 
2. Grammatika- ja sõnavaraharjutused. 
3. Suuline ülesanne. 



4. Kirjutamisülesanne. 
Täpsemad juhised lõppvooru kohta saadetakse koolidesse jaanuaris.  
 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse nimeliselt teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee. 
 
Ajakava olümpiaadipäeval: 
10.30–11.00 osavõtjate registreerimine 
11.00–14.00 olümpiaad 
13.30–15.00 lõunasöök 
15.00–17.00 kultuuriprogramm 
17.00–18.30 pidulik vastuvõtt ja autasustamine  
 
Lisainfo ja registreerimine : 
Juhani Koivuviita (kuni 1.1.2016, pärast Maarja Keba) 
Soome Instituut 
tel. 7427 096 
juhani.koivuviita@finst.ee 
maarja.keba@finst.ee 
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