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Päevakord:
1. Tervitussõnad, kohtumise eesmärk ja päevakorra kinnitamine – Raivo Küüt
2. Programmi struktuuri ja vormi tutvustus, edasise töökorralduse arutelu
3. Edasise ajakava arutelu ja muud tekkinud küsimused, ettepanekud
4. Lõppsõna – Raivo Küüt
1. Raivo Küüt juhatab koosoleku sisse, tutvustades kohtumise eesmärki ja päevakorda.
2. Keit Spiegel tutvustab programmi vormi ja struktuuri. Tähtis on ühiselt sõnastada
programmi eesmärk ning paika saada meetmete jaotus. Programmi eesmärk peab
kõnetama kogu sihtrühma – mitte ainult eestlasi võõrsil, aga ka neid, kes tunnevad
Eestiga seotust (nö estofiilid).
Hetkel leppisime kokku 3 meedet, kuid samas säilitame paindlikkuse, et vajadusel
meetmete arvu muuta:
I meede, mis keskendub Eesti identiteedi hoidmisele ja edendamisele võõrsil
(keeleõpetus, kultuuriorganisatsioonid, arhiivindus, rahvuskaaslaste usuline teenimine,
jne) - Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine võõrsil.
II meede, mida me ühiselt ära ei sõnastanud, aga kui esimene meede keskendub Eesti
identiteedi säilitamisele ja edendamisele, siis teise meetme idee on keskenduda
eestlaskonna ja Eesti sõprade kaasamisele Eesti ühiskonnaelu ja arengu toetamisse.
Eestit toetavad ja väärtustavad inimesed edendavad Eesti mainet, kultuuri, majandust
ning aitavad kaasa julgeoleku tagamisele.
III meede, mis keskendub tagasipöördumisele - Eestisse tagasipöördumise toetamine.
Ühiselt otsustati, et lisame programmile mõistete alapeatüki. Mõisteid ühtlustame ka
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava ning arengukava teiste programmidega.
Programmi dokument peab saama kompaktne, kus pakume välja konkreetseid
lahendusi.
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3. Programmi edasise ajakava arutelu. Vaatasime üheskoos üle välja pakutud ajakava ning
lisasime veel ühe töörühmajuhtide arutelu aja (29.04.2020).
Otsustati:
1. Programmi vorm läheb üles turvalisse keskkonda, kus kõik osapooled saavad faili
täiendada, muuta, ettepanekuid teha, jne.
2. Edasine ajakava:
o Kolmapäeval, 29.04.2020 kell 12.30-14.00 töörühmajuhtide IV koosolek
o Neljapäeval, 7.05.2020 kell 13.00-14.30 töörühmajuhtide V koosolek
o Kolmapäev, 13.05.2020 lõplik sisend töörühmajuhtidelt
o Programmi teksti keeletoimetus
o Esmaspäev, 25.05.2020 puhas mustand rahvastikuministrile (vaheversioon)
o Esmaspäev, 1.06.2020 puhas mustand ÜEKK liikmetele tutvumiseks
o Täienduste sisseviimine
o Juuni 2020 programm kooskõlastusringile
o Täienduste sisseviimine
o Teisipäev, 29.09.2020 ÜEKK III koosolek – programmi kinnitamine ÜEKK
poolt
o November 2020 programmi lõplik kinnitamine
3. SiM koordineerib teiste ministeeriumite rahandusosakondadega
4. Lisame programmi vormi mõistete osa
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