
Soome keele olümpiaad 2012/2013 õppeaastal 

XVI soome keele olümpiaad toimub reedel, 5. aprillil 2013. a. Tartus (Jakobi 2, 4. korrus) 
Olümpiaad on mõeldud üldhariduskoolis soome keelt võõrkeelena õppivatele 
10. - 12. klassi õpilastele. Tulemused tehakse teatavaks sama päeva õhtul Soome 
Suursaatkonna vastuvõtul. 
Olümpiaadi korraldavad Soome Instituut, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ning Haridus- ja 
Teadusministeerium. 
 

Olümpiaadi žürii: 

žürii esimees:  Tuomas Huumo -TÜ soome keele ja kultuuri professor  
korraldava komisjoni esimees: Maarja Keba  - Soome Instituudi programmijuht (keel)  
 
liikmed: 
Hanna Jokela – TÜ soome keele ja kultuuri külalislektor 
Juha-Matti Aronen - TÜ soome keele ja kultuuri lektor 
Eino Koponen - TLÜ soome keele ja kultuuri külalislektor 
Annekatrin Kaivapalu – TLÜ soome keele (võõrkeelena) dotsent 
 

Soome keele olümpiaadi juhend  

Võistlus toimub kahes rühmas – algajate ja edasijõudnute rühmas. Algajate rühmas 
võistlevad need, kes on õppinud soome keelt vähem kui 70 tundi ja edasijõudnute rühmas 
need, kes on õppinud üle 70 tunni. 12. klassi õpilased võivad osaleda ainult edasijõudnute 
rühmas. Olümpiaadi lõppvooru oodatakse 30 õpilast (10 - 15 õpilast algajate rühma ning 10 - 
20 õpilast edasijõudnute rühma).  Samast koolist tohib olümpiaadile saata 1 õpilase algajate 
rühma ja 1 - 3 õpilast edasijõudnute rühma.  

 
Olümpiaadist osavõtja ei või olla Soomes koolis käinud, tema emakeel ei või olla soome keel 
ja ta peab sel õppeaastal õppima koolis soome keelt. 
 
Olümpiaadil on järgmised ülesanded: 
Algajad: 
1. Teksti ja kõne mõistmine 
2. Grammatika- ja sõnavaraharjutused 
3. Intervjuu (lihtsatele küsimustele vastamine) 
 
Edasijõudnud: 
1. Teksti ja kõne mõistmine 
2. Grammatika- ja sõnavaraharjutused 



3. Lühike kõne ja vestlus varem etteantud teemal 
4. Loovkirjutamine 
 
2013. aasta olümpiaadi ülesannete teema saadetakse koolidesse jaanuaris. Osalejate nimed 
palume teatada 28. veebruariks  2013. Edasijõudnute rühma registreerunutele teatatakse 
suulise ülesande teema märtsi alguses. Suuliseks ülesandeks on kodus ettevalmistatud kõne 
(3 minutit) ja samal teemal küsimustele vastamine.   
 
Ajakava olümpiaadipäeval: 
10.30  - 11.00 Osavõtjate registreerimine 
11.00 - 14.00 Olümpiaad 
13.00 - 14.45 Lõunasöök 
14.45 - 17.00 Kultuuriprogramm 
17.00 - 18.30 Soome Suursaatkonna vastuvõtt. Autasustamine  
 
Täpse ajakava saadame registreerunutele märtsis. 
 
Lisainfo ja registreerimine : 
Maarja Keba 
korraldava komisjoni esimees 
Soome Instituut 
tel. 7427 096 
maarja.keba@finst.ee 
 


