Üleilmse eestluse programmi töörühmajuhtide koosolek I
PROTOKOLL
14. jaanuar 2020
Juhatas: Raivo Küüt
Protokollis: Keit Spiegel
Osalesid: Egge Kulbok-Lattik (Siseministeerium), Ilmo Au (Siseministeerium), Anne-Ly
Reimaa (Kultuuriministeerium), Tiina Nirk (Välisministeerium), Andero Adamson (Haridusja Teadusministeerium)
Puudusid: Mariliis Sepp (Välisministeerium), Gerttu Aavik (Haridus- ja Teadusministeerium)
Päevakord:
1. Tervitussõnad – Raivo Küüt
2. Kohtumise eesmärk ja päevakorra kinnitamine – Raivo Küüt
3. Töörühmajuhid annavad sisulise ülevaate töörühmade tööst ning edasistest plaanidest
(6 x 5 min)
4. Arutelu
5. Edasise ajakava arutelu ja ettepanekute tegemine. Vajadusel ettepanek VVTP tähtaja
muutmiseks.
6. Muud tekkinud küsimused, ettepanekud – Kõik osalejad
7. Lõppsõna – Raivo Küüt
1. Raivo Küüt juhatab koosoleku sisse. Üleilmse eestluse programmi seotus tulevase
rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavaga, millest tulenevalt võib programmi
valmimise tähtaeg nihkuda juuli 2020 pealt aasta lõppu.
2. Töörühmajuhid annavad sisulise ülevaate töörühmade tööst ning edasistest plaanidest:
Ilmo Au – Rahvuskaaslaste usulise teenimise töörühm, kogunes esmakordselt
07.01.2020, järgmine kohtumine 22.01.2020.
Mida saab riik usulise teenimise kontekstis diasporaa kogukondades teha? Teenistused
võõrsil elavatele eestlastele meile tähtsatel tähtpäevadel (nt Jõulud ja Vabariigi
aastapäev), sest kogukondadele on tähtis, et Eesti poolne huvi ja esindatus olemas oleks.
Haudade korrashoid - riiklikult reguleeritav üksnes riiklikult tähtsate isikute puhul.
Egge Kulbok-Lattik – Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm, kogunes
esimest korda 17.12.2019, teist korda 07.01.2020. Töömahukas töörühm, palju osalejaid
töörühma töös. Kuidas rakendub „Suur-Eesti“ mõte? Vajalik vaadata lähinaabrite
praktikaid diasporaaga suhtlemisel. Võimalik koostöö ERRiga (algatuseks uudisnupp
diasporaa uudiste kohta ERR portaalis?).
Egge Kulbok-Lattik – tagasipöördujate töörühm, kogunes esimest kord 16.12.2019,
teiste korda 06.01.2020.
Aktiivne töörühm, kus on paralleelselt programmi sisule arutluses olnud ka võimaliku
ühisuurimuse taotlemine mitme ministeeriumiga koostöös. Tagasipöördumist vaja
vaadelda komplekselt, kuna see on seotud nii sotsiaalmajanduslike, regionaalsete, ja
paljude teiste küsimustega. Taaskord võimalus õppida lähinaabrite praktikatest. Näiteks

lätlased, kes lähenevad tagasipöördumisele süsteemselt koos regionaalpoliitikaga.
Tagasipöördumise kontekstis võiks mõelda Balti koostöö edendamisele. Siseriiklikult
vaja tööd teha kohalike omavalitsuste tasandil.
Anne-Ly Reimaa - Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö töörühm, kogunes
09.01.2020.
Mõte muuta töörühma pealkirja kultuuri rahvusvahelistumiseks, sest kultuuri kontekstis
ei räägi ainult kultuuri ekspordist diasporaa kogukondadele, aga ka estofiilidele üle
maailma. Kõige tähtsam on keskenduda Eesti kultuuri jätkamisele. Töörühmas kaetakse
ka arhiivindust. Praegune programm toimib väga hästi, aga murekohaks on pidevalt
ressursside nappus.
Andero Adamson - Keeleõppe ja hariduse töörühm, kogunes 09.01.2020
Töörühma mõte on vaadata, mis saab edasi peale 2020? Suures plaanis tuleb seniste
tegevustega jätkata, kuid on ka valdkondi, mida arendada. Töörühma liikmed peavad
oluliseks keskenduda eesti keele õppe võimaluste mitmekesistamisele, sh keele
praktiseerimisele keelekeskkonnas, eesti keele õpetajate koolitamisele, eelkooliealiste
eesti keele oskuse arendamisele ning kogukondade vahelisele tööle. HtMil olemas
küsimustiku varal sisendit õpetajate käest.
Tiina Nirk - Konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm, kogunes 08.01.2020.
Alates 20.01 võtab töörühma juhtimise üle Signe Matteus, Tiina jääb töörühma
liikmeks. Oluline on kaasata võõrsil elavat eesti kogukonda Eesti arengusse ja
ühiskonnaellu ning toetada eestlaste tagasipöördumist (ühised teemad tagasipöördujate
töörühmaga), teisest küljest aga kindlustada kvaliteetsed ning kättesaadavad
konsulaarteenused kõigile soovijatele ja abivajajatele. Oluline on arendada ka
rahvadiplomaatiat, kaasata Eestit toetavaid inimesi ja kogukondi ning väärtustada Eestit
toetavate organisatsioonide rolli Eesti maine suurendamisel ja julgeoleku tagamisel.
Rahvadiplomaatiat käsitletakse edaspidi suuremas mahus majanduskoostöö töörühmas.
Raivo Küüt - peame defineerima, millega reaalselt tegeleme ja piirid paika panema. Kui
tekivad ettepanekud, siis saame need kirja panna nii programmi kui ka arengukavasse.
Olemasolevate eelarvenumbrite pinnalt peame vaatama edasise vajaduse – kes mida
teeb ning rahastab.
Otsustati:
1. Programmi puhul kasutame edaspidi Globaalse Eesti programmi asemel ühtselt
Üleilmse eestluse programmi nime
2. Programmi ja programmi koostamisega seonduv info (ka töörühmade tegevused)
on peagi kättesaadav: https://www.siseministeerium.ee/et/eesmarktegevused/uleilmne-eestlus
3. Edasine ajakava:
o Teisipäevaks 21.01.2020 palume, et töörühmajuhid esitavad töörühmade
nimekirjad info ühtlustamiseks
o 24.01.2020 materjali tööversiooni esitamise tähtaeg. Palume tööversiooni
kaasata ka taustainfo, mis lõpp-teksti ilmselt ei jõua, kuid võib kanda
olulist teavet

o 31.01.2020 Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni II koosolek.
Töörühmajuhid teevad 5 min ettekande ning 15 min jooksul osalevad
arutelus (kalendrikutse saadetud). Kui töörühmajuht ei saa ise osaleda,
palume saata asendaja. Ettekanne peab välja tooma töörühma fookused,
millega edaspidi on täpsemalt plaanis tegeleda, mida käsitleda. Mis
jääb välja, miks seda ei saa käsitleda. Elik peab toimuma esimene
piiritlemine ja selle kohta on vaja saada nõukogu hoiak, seisukoht,
heakskiit. Üldist juttu pole vaja ajada. Konkreetsus.
o 5.02.2020 SiM tagasiside esmasele materjalile
4. 03.02.20 esitada kõikidel töörühmadel üleilmse eestlusega seotud RES
vormikohased lisataotlused, mis arvestavad nii palju kui võimalik uute
plaanitavate arengutega aastaks 2021+ Saadame ASAP täpsustava lähteülesande
5. Veebruar 2020 Töörühmajuhtide II kohtumine Siseministeeriumis (kuupäev
täpsustumisel)
6. Saadame infot võimaliku ühise uuringu idee kohta ning palume teilt huvi korral
sisendit
7. Järgmistel kohtumistel palume saata esindaja, kui töörühmajuht ei saa ise osaleda
8. Töörühmadel korrastada oma juhtimisstruktuur ja vastavalt olulistele
fookusteemadele moodustada vajadusel alltöörühmad

