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EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTS 

 
Haridus- ja Teadusministeerium  
SA Innove  
 

Eesti	Emakeeleõpetajate	Seltsi	pöördumine																																																									1.	september	2017 
	

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi missioon on väärtustada eesti keelt ja kirjandust, nende 
õppimist ja õpetamist. Lisaks lähtub EES oma tegevuses visioonist, mille üheks eesmärgiks 
on osaleda Eesti hariduselus.  

Eesti Emakeeleõpetajate Selts peab väga oluliseks korrektse eesti keele kasutamise 
propageerimist Eesti ühiskonnas, kus järjest enam kipuvad domineerima inglise keele 
mõjulised väärvormid ning eesti keele osatähtsus väheneb. Meie keel on väike ja maailma 
mastaabis suurt tähtsust ei oma, küll aga on see ülioluline rahvuskeelena ning eestlaste 
identiteedi osana. 

Eelnevast lähtudes teeme haridusministeeriumile ja SA Innovele ettepaneku taastada 
pikaajaline traditsioon lugeda eesti keele riigieksami päeva hommikul kell 10.00 
Vikerraadiost ette eksami kirjutamisülesanded.  

Seda tehti aastaid pärast traditsioonilist Eesti haridusministri pöördumist eksaminandide 
poole eksami ees. Raadiost loeti ette kõik 10 kirjanditeemat. Eksamivormi muutumisega 
kaheosaliseks 2012. aastal kadus ka teemade ettelugemine, kuigi on säilinud haridusministri 
pöördumine. 

Eksamiülesannete avaldamisega Rahvusringhäälingu kaudu saaks suurendada ühiskonna huvi 
eesti keele riigieksami vastu. Raadiote juures kuulaksid kirjutamisülesandeid nii kõikide 
kirjutajate sugulased-tuttavad, kes selle kaudu saavad oma lähedastele kaasa elada, kui ka 
paljud teised. Usume, et andes võimaluse raadiokuulajatele eksami teemadel kaasa mõtelda, 
väärtustame ja propageerime meie rahvuskeele kasutamist.  

Et huvi sellise kirjutamisülesannete avalikustamise vastu on olemas, seda tõendab aastaid 
Vikerraadios “Keelesaadet” teinud Piret Kriivan, kelle poole paljud kuulajad on pöördunud 
küsimustega tänapäevase eesti keele riigieksami kohta, tänu millele sündis 14. mail 2017 just 
eesti keele riigieksami teemaline saade. Igal aastal pärast eesti keele riigieksamit pöörab 
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teemale tähelepanu ka kirjutav ajakirjandus, arutledes selleaastaste ülesannete üle paljudes 
meediaväljaannetes. 

Loomulikult ei peaks ega oleks võimalikki raadiost ette lugeda tekstiülesandeid, kuid 
kirjutamisülesanded, mida on neli ja mis pole pikad, on kuulamiseks ja kaasaelamiseks 
sobilikud. Need võiks ette lugeda pärast haridusministri pöördumist, kui eksaminandid on 
juba eksamiruumis ning mingit pettuse võimalust ei oleks, sest eksamitegijad näevad kohe 
pärast seda ülesandeid kirjalikul kujul nagunii. Kokku ei kuluks selleks rohkem kui 10 
minutit, aga selle kaudu oleks võimalus jõuda paljude kuulajateni ja nii väärtustada veelgi 
eesti keele riigieksamit. 

Eesti Emakeeleõpetajate Selts on nõus ettepaneku teostumisele igati kaasa aitama. 
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