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Vikipeedia arendamise projekt Miljon+ 

 

Kristiina Ehin: „Meie teha on, et eesti keel ei taanduks suurte keelte ees!“ 

 

1. Üldine eesmärk 

Projekt Miljon+  (M+) toetab eesti keele ja kultuuri arengut eestikeelse Vikipeedia arendamise kaudu. M+ 

eesmärk on viia eestikeelne Vikipeedia miljoni artikliga keelte hulka. Kutsume ühiskonda selle eesmärgi 

täitmisse panustama. Projekti veab Tartu ülikool koostöös MTÜ-ga Wikimedia Eesti. 

Meiega koos saab teenida ühiskonda ja panustada eesti keele tulevikku – Vikipeedia on avatud 

veebientsüklopeediana kui väärtuslik infoallikas, samuti oluline keeleressurss keeletehnoloogia jaoks. 

2. Vikipeedia olulisus 

Kvaliteetne eestikeelne Vikipeedia on vajalik meid ümbritsevas e-keskkonnas, sest seda kasutatakse üha 

enam olulise informatsiooniallikana. Vikipeedia on üldinfoallikana koht, kus võiks ristuda tavakasutajad, 

teadlased, erialaspetsialistid (tõlkijad, toimetajad, leksikograafid, erialade spetsialistid) ja nende huvid. 

Seega on see ideaalne maastik ühiskonna kaasamiseks ja tegevusega silmapaistmiseks. Mart Noorma: 

„Eriti oluline on Vikipeedia noorte hinnangute kujundamisel: kui Google’i otsingule ei leita eestikeelset 

vastet ja lahendusi pakub vaid ingliskeelne Wikipedia, siis võib see mõjutada noorte seisukohti emakeele 

tähtsuse osas.“ 

Siinse projekti oodatava väljundina saab eestikeelse Vikipeedia tekstilist mahtu oluliselt suurendatud ning 

tagatakse olemasolevate ja lisanduvate artiklite sisuline ning keeleline korrektsus. Nõnda on projekti 

tulemused suunatud nii tavakasutajatele, kes vajavad Vikipeedia andmeid rikkaliku teadmusbaasina, kui 

ka kitsamalt tööalaseks kasutamiseks näiteks eri valdkondade teadlastele, keeletoimetajatele, tõlkijatele 

jpt. 

3. Vikipeedia hetkeseis ja trendid 

Vikipeedia eksisteerib hetkel ligi 300 keeleversioonis. Neist 13 keelt (sh inglise, saksa, rootsi, hollandi, 

prantsuse, itaalia, vene, jaapani, poola keel) on esindatud rohkem kui miljoni artikliga. Eestikeelses 

Vikipeedias on hetkel 154 426 artiklit. Vikipeediat arendavad valdavalt vabatahtlikud kaastöölised. 

Entsüklopeedia kasvab praegu ühtlase kiirusega ning sama tempo jätkamisel jõuaks Vikipeedia miljoni 

artiklini aastaks 2090. Vikipeedia arendamist koordineerib ülemaailmselt Wikimedia Foundation San 

Franciscos ja Eestis MTÜ Wikimedia Eesti. 

4. Tegevused 

Projekti aktiivseks perioodiks on 4 aastat (2017–2020).  

Projekti võib vaadata kui kingitust Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Teeme üleskutse vabatahtlikele üha 

uute Vikipeedia artiklite loomiseks. Tartu Ülikooli rolliks on teadlikkuse tõstmine ja oskuste arendamine. 

Pakume täienduskoolitust ja koostööprojekte kõigile, kes soovivad Vikipeedia arendamisse panustada (nt 

organisatsioonid, ettevõtted, koolid jm). 


