
28. emakeeleolümpiaadi juhend 
 
 
 
 

Õppeaasta: 2012/2013 

Korraldaja: Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut Olümpiaadi teema on 

„Õigekeelsus keelemaastikul, meedias ja mujal”. 

Krista Kerge sõnul muutub keelekasutus ajas ning erineb rühmiti, asjalikke tekste aga peaks saama 
võimalikult üheti mõista. Nõnda ei pääse me keelekorraldusest. Keelekorralduse mõte on hoida 
tekstid arusaadavana üle põlvkondade ja pakkuda sotsiaalrühmadele ühiskeelt, mis ei annaks ühele 
rühmale eeliseid teise ees. 

2013. aasta emakeeleolümpiaadi eesmärk ongi õhutada õpilasti tähele panema, milline on 

õigekeelsuse roll eri suhtlussituatsioonides, tekstitüüpides ja eri ajal, ning süvendada arusaamist 

õigekirjast kui kokkuleppest. Samuti soovitakse olümpiaadiga arendada iseseisva uurimistöö oskust. 

2013. aasta üldise olümpiaaditeema alla on koondunud kolm alateemat: 1) „Keel 

muutub ja õigekiri muutub”, 2) „Õigekiri praegu, selle roll meedias, keelemaastikul jm” ning 

3) „Suhtumine õigekirja”. Olümpiaadi esimene alateema peaks õpilasi panema märkama, 

milleks on ühel kirjakeelel vaja selliseid kokkuleppeid nagu õigekirjareeglid, seda, kuidas õigekiri 

on olemuselt ühiskonnaliikmete kokkulepe tekstide üheselt mõistetavuse huvides, kuidas see 

kokkulepe on ajas muutunud. Teise alateema eesmärk on panna õpilasi arutlema selle üle, 

millised tekstid peavad igal juhul õigekirjareeglitele vastama ja miks ning millistes tekstides neid 

reegleid eiratakse ning mis põhjusel seda tehakse. Viimane teemaplokk peaks õpilasi suunama 

arutlema selle üle, kas ja milliseid keelenorme vaja on, mida võiks või saaks teha, et nii noortel kui 

ka vanadel oleks prestiižne kirjutada korrektses ilusas eesti keeles. 
 
 
 

Olümpiaadi korraldusest 

 
Tänavust emakeeleolümpiaadi korraldab Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut. Nagu 
tavaks on olümpiaad kolmele vanuserühmale (7.–8. klass, 9.–10. klass, 11.–12. klass) kahes 
voorus. 

 
Eelvoorud 

 
Noorema rühma (7.−8. kl) õpilased pääsevad lõppvooru koolivooru ja piirkonnavooru (linna- või 
maakonnavooru) kaudu. Selle rühma ülesanded toetuvad kehtivale kooliastme eesti keele ainekavale 
ja olümpiaaditeemale. Ülesannetega mõõdetakse õpilaste oskust teha vahet ladusa ja selge 
normikohase kirjakeele ja kohmaka, vigase keelekasutuse vahel, leida õigekirjavigu, panna tähele 
õigekirja osa eri tüüpi tekstides ning oskust põhjendada, miks mingit tüüpi tekstis on õigekirjal 
oluline roll. 

 
Kahe vanema rühma (9.−10. kl ja 11.−12. kl) õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks 
võimalust: ülesandevoorude (koolivooru, linna- või maakonnavooru) kaudu või esimeses voorus 
koostatud õpilasuurimuse kaudu. 



Uurimisteemad 9.−10. klassi ning 11.−12. klassi uurimuste jaoks teatatakse koos kirjelduste ja 
kommentaaridega, uurimistöö vormistamisnõuete ja kirjandusega, sh Oma Keel ja kooliõpikud, 
21. septembriks 2012 (vt www.teaduskool.ut.ee/ekek). Uurimisvoor kestab 28. jaanuarini 2013 
(postitempli kuupäev). 

 
Koolivoorud toimuvad vahemikus 15. september – 15. detsember 2012. Iga kool korraldab 7.–
12. klasside olümpiaadi koolivoorud kolmes ette nähtud vanuserühmas. Koolivooru 
olümpiaaditöö koostavad koolide eesti keele õpetajad, konsulteerides soovitavalt ülesanderingi 
oma piirkonna ainesektsioonis või EES-i kohalikus osakonnas. 

 
Piirkonnavoor (maakonna- ja linnavoor) koolivoorude parimatele toimub üle Eesti laupäeval, 09. 
veebruaril 2012 maakonna/linna ainesektsiooni ja/või EES-i osakonna eestvedamisel. 
Piirkonnavooru ülesanded koostab kõigile vanuserühmadele TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi 
juures moodustatud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru toimkond (vt eraldi faili). 

 
Voor kestab orienteeruvalt 2,5 astronoomilist tundi. Piirkonnavooru töid hindavad 
piirkonnakomisjonid, koostades iga vanuserühma osalejate üldpingerea. Tulemused 
vormistatakse protokollina. Piirkonnavoorude 10 paremat tööd ja tulemuste protokoll tuleb saata 
16. veebruariks olümpiaadi žüriile (aadress allpool). 

 
Uurimused tuleb saata või tuua hiljemalt 28. jaanuariks 2013 (postitempli kuupäev) 
emakeeleolümpiaadi žüriile aadressil: 

 
Emakeeleolümpiaad 
TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut Narva 
mnt 25 

10120 Tallinn 
(või tuua Narva mnt 29, ruumi S-545, vormistades ümbriku samalaadse pealdisega). 

 
 
 
 

Üleriigiline lõppvoor 

 
26. emakeeleolümpiaadi üleriigiline lõppvoor on reedel, 22. ja laupäeval, 23. märtsil 2013 Tallinna 
ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel lahendada ülesandeid, mis tulenevad RÕK 
vanuseastme ainekavast ja seostuvad olümpiaadi üldteemaga. 

 
Otsuse lõppvooru kutsutavate kohta teeb emakeeleolümpiaadi žürii. Lõppvooru kutsutakse 
piirkonna ülesandevooru ja/või uurimistöö tulemuste üleriigilise üldpingerea alusel kokku 80 õpilast 
järgmiselt: 

 

• 7.−8. klassi piirkonnavoorude 20 parimat; 

• 9.−10. klassi 15 parimat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde 
põhjal; 

• 11.−12. klassi 15 paremat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde 
põhjal. 

 
Žüriil on õigus osalejate arvu vähendada, kui nõuetekohaseid uurimusi ei laeku piisavalt, ning 
suurendada, kui pingereas on võrdse punktisumma saanud õpilasi. 

http://www.teaduskool.ut.ee/ekek


Olümpiaadi lõppvooru ajakava ja sinna kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse TÜ Teaduskooli 
kodulehel www.teaduskool.ut.ee/ekek. 

 
Küsimustega palutakse pöörduda Reili Arguse poole meili teel reili.argus@tlu.ee ning ühenduse 
vajadusel saab kontakti õppeassistendi kaudu: 64 09 312 – kui jätate oma telefoninumbri või 
meiliaadressi, võetakse teiega esimesel võimalusel ühendust. 

 
Indu ning avastamisrõõmu kõigile emakeelehuvilistele! 
 

Žürii 
 
Žürii esimees: professor Reili Argus 
Žürii liikmed: professor Krista Kerge 
dotsent Katre Õim 
lektor Helin Puksand 
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lektor Annika Hussar 
lektor Merilin Aruvee 
doktorant Airi Kapanen 
doktorant Heidi Saar 
doktorant Jekaterina Mištšenko 
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