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(Siseministeerium), Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium), Janne Kendla
(Välisministeerium), Signe Matteus (Välisministeerium), Andero Adamson (Haridusja Teadusministeerium), Gerttu Aavik (Haridus- ja Teadusministeerium), Maia Eskla
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Mariliis Sepp (Välisministeerium)
Lea Danilson-Järg (Siseministeerium)

Päevakord:
1. Tervitussõnad, kohtumise eesmärk ja päevakorra kinnitamine – Raivo Küüt
2. RES lisavajadused
3. Kokkupuutekohad teiste töörühmadega
4. Edasise ajakava arutelu ja muud tekkinud küsimused, ettepanekud
5. Lõppsõna – Raivo Küüt
1. Raivo Küüt juhatab koosoleku sisse, tutvustades kohtumise eesmärki ja päevakorda
2. Esimene arutelu hõlmab ülevaadet RES lisavajaduste koondtabelist
3. Kokkupuutekohad teiste töörühmadega
Usulise teenimise töörühm:
-

-

keeleõppe ja hariduse töörühmaga (kakskeelsete Eesti elu ja ajalugu tutvustavate
infomaterjalide puudus, keeleõpe koguduste pühapäevakoolides, jne)
kultuuriekspordi ja kultuuriseltside koostöö töörühmaga (koguduste
rahastusvõimaluste olemasolu osalemaks kooridega muusikasündmustel Eestis, lisaks
arhiivinduse küsimus)
konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühmaga (kogudusi teenivate vaimulike
viisade pikendamine ja elamislubadega seonduvad küsimused)
Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühmaga (väliskogukondade usuliste
tegevuste kajastamine kodumaale ja vastupidi, jne)

Koguduste vara küsimused (kaasuse põhiselt); surnuaedade ja haudade küsimus (HtM ja
Rahvusarhiiv, võimalik tulevikus lahendada konkursi kaudu; lisaks väljavõte 31.01.2020
ÜEKK II koosoleku protokollist: Arutletakse haudade korrashoidmise järjepidevuse teemal.
Siinkohal pakutakse välja siseministeeriumi ja välisministeeriumi suuremat koostööd antud
küsimustes. Seni on näiteks EELK olnud lepinguliseks partneriks idadiasporaa juures osade
haudade korrashoiu tagajana).
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Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium on valmis koostööd tegema noorte
sihtrühmaga seonduvalt (noortelaagrid ja -algatused).
Noortel on töörühmast tulnud palju ideid ning nad soovivad neid kohe ellu viia. Hetkel
planeerivad nad 2020. a suvel toimuvat võrgustiku kohtumist Eestis. Noored on teadlikud
erinevatest võimalikest rahastusallikatest ning taotlevad ürituse korraldamiseks raha. Kõik
ministeeriumid on valmis ettevõtmist toetama sisuliselt ning võimalusel ka pisut rahaliselt.
Konsulaarteenuste ja rahvadiplomaatia töörühm on kaardistanud prioriteetsed teemad, mida on
esile tõstetud ning millel on otsene seos ka programmi teiste töörühmadega:
-

eesti keele õppe jätkuv toetus (Keeleõppe ja hariduse töörühm)
jätkuvad toetused seltsidele (Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö töörühm)
ühtne infoinfoväli (Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm)
väliseestlaste tunnustamine (Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühm)
üldine rahvuskaaslaste kaasamine (kõik töörühmad)

Arutelu saatkondade rolli üle – kas saatkonnad lähtuvad mingist universaalsest poliitikast ning
kuidas saatkondi saaks senisest enam kaasata? Üldiseks läbivaks teemaks on süsteemsus, mida
peab edendama läbivalt.
Eesti kuvandi, info ja kommunikatsiooni töörühma raames üleskutse kohtuda eraldi
töörühmajuhtide koosolekul, sest horisontaalselt ulatub antud töörühm kõikide töörühmade
teemadesse.
Arutelu ühisuuringu vajadusest. Arvamused lahknevad diasporaa võimaliku üleloendamise
võimalikkuse ning ka sihtrühmade valiku osas (kas sihtrühmaks on kõik rahvuskaaslased,
nende järeltulijad, aga ka estofiilid?). Välisministeeriumi kinnitusel on vajalikud andmed
olemas erinevatest uurimustest lähtuvalt (Eesti inimarengu aruanne 2016/2017,
Välisministeeriumi poolt läbi viidud uuring 2012, jne) ning vajalik oleks üksnes olemasolev
materjal koondada vajalike järelduste tegemiseks. Arutelu jätkub selle üle, mida annab teenuste
disainimise ja pakkumise kontekstis juurde täpse(ma) koguarvu teadmine, kui on teada, et
sihtgrupi vajadusi saab identifitseerida ka väiksema grupi põhjal. Arutelu jätkub uuringu
eelarve üle. Tõstatub küsimus, kas uuringu omafinantseeringu osa (maksimaalselt 40 000 eur),
poleks mõistlikum suunata praktilistel kaalutlustel otse mõnda teenusesse või selle kvaliteedi
tõstmisse? Nõustutakse, et uuring on põhjendatud, kui selle fookus on täpne ning annab uusi
teadmisi väljakutsete lahendamiseks.
Programmil peavad olema kaugemad sihid, aga ka konkreetsed kohesed sammud.

Otsustati:
1. Saadame kokkuvõtte ilmnenud kokkupuute- ja koostöökohtade kohta töörühmade
töös (saadetud 27.02.2020)
2. Edasine ajakava:
o Toimumisaeg täpsustub jooksvalt! Eesti kuvandi, info ja
kommunikatsiooni töörühma raames kõikide töörühmajuhtide koosolek
Siseministeeriumis.
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o Toimumisaeg täpsustub jooksvalt! Usulise teenimise töörühm koguneb
kokkupuudet omavate töörühmajuhtidega Siseministeeriumis.
o Täpsustumisel! Kolmapäeval, 25.03.2020 kell 13.00-16.30 III
töörühmajuhtide kohtumine Siseministeeriumis, visiooniarutelu.
o Täpsustumisel! Neljapäev, 9.04.2020 vahetähtaeg töörühmajuhtidele,
programmi sisend (töörühma tulemi vormi põhjal).
o (Vajaduspõhiselt töörühmajuhtide IV kohtumine, täpsustumisel).
o NB uus toimumiskuupäev! Teisipäev, 29.09.2020 töörühmajuhtide
osalus ÜEKK III koosolekul Tartus, Vspa konverentsikeskuses BALTIC
alal.

allkirjastatud digitaalselt
Raivo Küüt
koosoleku juhataja

