
XXXVIII emakeeleolümpiaadi lõppvoor 10.–11. märtsil 2023

Ajakava

Reede, 10. märts

11.20–11.50 registreerimine Astra õppehoone 1. korruse fuajees (Narva mnt 29)

12.00–12.15 olümpiaadi lõppvooru avamine auditooriumis Maximus A-002

12.15–13.45 OLÜMPIAADI LÕPPVOORU I ETAPP auditooriumis Maximus A-002

13.45–14.45 lõuna Astra õppehoone 1. korruse fuajees

14.45–16.15 OLÜMPIAADI LÕPPVOORU II ETAPP auditooriumis Maximus A-002

16.15–18.00 vaba aeg, sh vajadusel

16.30 hotellis ööbijate kogunemine Astra õppehoone 1. korruse fuajeesse
ja ühine jalutuskäik hotelli Hestia Hotel Europa (Paadi 5), check-in

18.00–21.00 õhtusöök ja koosviibimine auditooriumis Maximus A-002, etteastega
“Keel – osavõtt on võit” esinevad kirjanikud Jan Kaus ja Indrek Koff

Laupäev, 11. märts

10.30 kogunemine hotelli fuajees, ühine jalutuskäik muuseumi

11.00–12.30 Tammsaare muuseumi külastus (Koidula 12a)

13.00–14.00 olümpiaadi pidulik lõpetamine: kokkuvõtted ja autasustamine

auditooriumis Maximus A-002

14.00–15.00 lõuna Astra õppehoone 1. korruse fuajees

15.00 koduteele (bussile-rongile)



Saabumine ülikooli

Balti jaamast tulijad saavad ülikooli trammiga nr 1, tuleks sõita peatusesse “Tallinna Ülikool”.
Bussijaamast tulijatel on kõige mugavam tulla jalgsi mööda Odra, Türnpu ja Vilmsi tänavat.
Teekond peaks aega võtma u 20 minutit, vt kaardilt sinisega joonistatud marsruuti.
Autoga liiklejad leiavad parkimiskoha ülikooli lähistel olevates tasulistes parklates, millest saab
ülevaate siit.
Tallinna ühistranspordiga liiklejad pääsevad ülikoolini bussidega nr 1, 5, 8, 19, 29, 34, 35, 38,
44, 51, 60 ja 63. Kesklinnast tulles tuleks väljuda peatuses “L. Koidula” ning Pirita ja Lasnamäe
poolt tulles “F. R. Kreutzwaldi” peatuses. Trammide nr 1 ja 3 peatus ”Tallinna Ülikool”
asub  otse ülikooli ees. 
Korraldajad tulevad rongi või bussi vastu neile, kes andsid registreerumisankeedis teada, et nad
seda soovivad.

Olümpiaadi toimumispaik

Olümpiaad toimub Tallinna ülikooli Astra õppehoones (Narva mnt 29). Kõigepealt palume end
reedel, 10. märtsil ajavahemikus 11.20–11.50 fuajees registreerida. Alloleval joonisel on
märgitud Narva mnt 29 asuv sissepääs sinisega ning fuajee keskosa kollasega.

Oma ülerõivad saate jätta fuajees paiknevasse garderoobi ja asjad kuni olümpiaadi lõpuni
auditooriumi Maximus. Hotelli check-in on avatud alles kella 14st.

https://kaart.delfi.ee?bookmark=57acf22fada123466f49960fb4a4c02f
https://www.tlu.ee/parkimine


Palume hiljemalt kella 12ks jõuda auditooriumi Maximus (A-002), mis asub Astra õppehoone
0-korrusel. 0-korrusele pääseb fuajeest riidehoiu kõrvalt. Auditooriumi asukoht on kaardil
tähistatud helekollasega.

Ülesanded

Ülesandeid lahendatakse kahes voorus, mis mõlemad kestavad kaks akadeemilist tundi (kell
12.15–13.45 ja kell 14.45–16.15) ja mille vahele jääb tunnine lõunapaus.

Ülesandeid lahendame seekord üksnes paberil. Palume kaasa võtta kirjutusvahend.

Lõppvooru ülesannetes tuleb muu hulgas tunda olümpiaadijuhendis nimetatud termineid ja
mäletada artiklites (Pire Teras, Reet Kasik, Helle Metslang, Katre Õim, Helin Kask, Renate
Pajusalu) räägitut, nimetada kirjeldatud tüve ehitusega sõnu, võrrelda tekste ja sõnastada ümber
lauseid.

https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-01/ekek_2022_23_juhend.pdf


Hotell

Majutust soovinud ööbivad hotellis Hestia Hotel Europa (Paadi 5). Kuna check-in on alates 14st,
pääsevad õpilased hotelli alles pärast olümpiaaditöö lahendamist. Kes soovib abi hotelli
jõudmisel, võiks pärast olümpiaaditöö teise osa lõpetamist koguneda Astra õppehoone fuajeesse,
kust saab kell 16.30 olümpiaadi korraldajaga koos ühiselt hotelli jalutada. Kui lähete hotelli omal
käel, öelge registratuuris, et olete emakeeleolümpiaadi rühmast, ning teid juhatatakse sobivasse
tuppa. Laupäeval tuleb hotellist lahkuda hiljemalt kell 12.

Külalistelt küsitakse saabumisel pildiga isikut tõendavat dokumenti.

Hommikusööki serveeritakse laupäeval kell 7.30–11.00, see on tasuta. Hommikusöögi ajal on
võimalik külastada ka sauna ning kogu ööpäeva jooksul jõusaali (mõlemad hinna sees). Tuleks
aga arvestada, et kaks olemasolevat sauna mahutavad kumbki maksimaalselt 10 inimest.

Tammsaare muuseumi külastus

Laupäeva hommikul kell 11 oodatakse meid ekskursioonile Tammsaare muuseumis (Koidula
12a). Hotellis ööbijatel on võimalus jalutada muuseumi koos olümpiaadi korraldajaga. Selleks
kohtume hiljemalt 10.30 hotelli fuajees.

Kaart

Kõiki olulisi kohti näeb kaardilt, kus need on tähistatud nõnda:

Raudteejaam (Balti jaam) Toompuiestee 37

Bussijaam Lastekodu 46

Tallinna Ülikooli Astra õppehoone Narva mnt 29

Hestia Hotel Europa Paadi 5

Tammsaare muuseum Koidula 12a

https://kaart.delfi.ee?bookmark=57acf22fada123466f49960fb4a4c02f


Koosviibimine

Reede õhtul kell 18–21 saame auditooriumis Maximus koos veidi keha kinnitada ning kuulata
Jan Kausi ja Indrek Koffi etteastet “Keel – osavõtt on võit”. Et aga ka omavahel pisut
tuttavamaks saada, palume teilt abi ühe tutvumismängu ettevalmistamisel. Nimelt oleks tore, kui
igaüks, kes kavatseb reedeõhtusest koosviibimisest osa võtta, saadaks meile enda kohta ühe
isikupärase ja lühidalt sõnastatud fakti.

Tutvumismäng käib nõnda: igaüks saab õhtusel üritusel enda kätte ruudustiku, kuhu on kirjutatud
needsamad faktid, mida teie olete meile saatnud. Toome paar näidet, millised võiksid need
iseloomustused olla, aga loomulikult võib see olla ka hoopis midagi teistsugust, kui siin näiteks
toodud.

………………
on teinud benji-hüppe

………………
meelest on kassipojad

koledad

………………
hakkas rääkima

5-aastasena

………………
töötab akvalangistina

………………
kogub orhideesid

………………
lemmiksõna on laiali

………………
kardab numbrit 4

………………
kõnõlõs võro kiilt

………………
oskab kõrvu liigutada

………………
ei suuda uinuda
segamini toas

………………
kannab ainult siniseid

riideid

………………
teab kõike

mineraalveest

………………
on toimetanud
maakonnalehte

………………
suudab Rubiku

kuubiku 20 sekundiga
kokku panna

………………
ei ole kunagi

vaadanud „Aktuaalset
kaamerat“

………………
on maandunud

langevarjuga puu otsa

Kohapeal on Sul võimalik (mitte kohustuslik) suhelda teiste külalistega ja küsida „Ega sa
juhtumisi orhideesid ei kogu?“ või muud taolist. Kui oled välja selgitanud, et näiteks Mari
kogubki neid lilli, saad tema nime ruudustikku kirjutada. Peo lõpu poole selgitame bingomängu
põhimõttel välja mängu võitja.

Oleme rõõmsad, kui jõuad ennast iseloomustava huvitava fakti meile teatada hiljemalt
kolmapäevaks, 8. märtsiks siin.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFWU9C595YsWrta4Ipeu6VqnhPCOfakYrdQ4xTRSvgw6HwA/viewform?usp=sf_link

