
 

Eesti keele nädala KeelEST sündmused  

23.–29. september 2019 
 

 

ESMASPÄEV, 23. SEPTEMBER 2019

 

EESTI 

Tallinn 

● Eesti Rahvusraamatukogus, Multilingua 

keelekeskuses, kell 14.00-16.30, 

otsimismängude “Kes otsib, see leiab” 

tutvustusüritus. Oodatud on keeltekoolid, 

ajakirjanikud, ministeeriumide esindajad jne. 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel. 

● Eesti Rahvusvahelises Koolis tutvustatakse 

Euroopa keeltepäeva ja eesti keelt ning kultuuri. 

Sündmuse info. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”. 

Laulusõnad ning täpsem info:  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki Keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

Tartu 

● Eesti Keele Kaitse Ühing korraldab eesti 

keele kõrgtaseme konsultatsiooni vene keele 

baasil, mis toimub ajavahemikus 14.15-16.00. 

Põlvamaa 

● Põlvamaa noortekeskuses toimub Eesti 

keelsetest raamatutest ettelugemise nädal, 

algusega kell 14.00. 

 

HOLLAND 

● Eesti Kool Hollandis, tutvustab koolides 

eesti keelt 

 

LÄTI  

● Riias, Läti Ülikoolis loengud eesti keele ja 

kultuuri teemal. 

 

SOOME  

Helsinki 

● Tuglase Seltsis koostöös Helsinki linnaga 

toimuvad eesti keele tunnid soomlastele 

algusega kell 11.30-13.00 ja 13.15-14.45. 

Rovaniemi: 

● Roveniemi pearaamatukogus avatakse eesti 

keele kohvik kell 11.00. Sündmust viib läbi 

Birgita Bonde Hansen, kes õpetab eesti keelt 

ning räägib Eesti kultuurist ja kirjandusest. 

 

UNGARI  

Debrecen: 

● Debreceni Ülikoolis viiakse läbi eesti keele 

loengud. Kell 12.00 eesti keele loeng algajatele, 

kell 14.00 algab eesti keele loeng 

edasijõudnutele ning kell 16.00 eesti keele 

üleülikooliline kursus algajatele.   

 

USA 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

 

VENEMAA 

● 22.09-29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses 

  

https://ise.edu.ee/
https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

TEISIPÄEV, 24. SEPTEMBER 2019 

 

EESTI 

Tallinn:  

● Eesti Rahvusraamatukogu viib läbi 

otsimismängu “Kes otsib, see leiab” A2 taseme 

keeleõppijatele kell 14.00-16.00. 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel. 

● Eesti Rahvusvahelises Koolis tutvustatakse 

Euroopa keeltepäeva ja eesti keelt ning kultuuri. 

Sündmuse info. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”.  

Laulusõnad ning täpsem info  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

Põlvamaa 

● Põlvamaa noortekeskuses toimub Eesti 

keelsetest raamatutest ettelugemise nädal, 

algusega kell 14.00. 

 

HOLLAND 

● Eesti Kool Hollandis, tutvustab koolides 

eesti keelt 

 

LÄTI 

● Riias, Läti Ülikoolis eesti keele ja 

kirjanduse loengud. 

 

SAKSAMAA 

● Rahvaülikoolis Reinickendorfis toimub kell 

18.00-19.30 eesti keele tund. 

 

 

 

SOOME 

Helsinki 

● Tuglase Seltsis, koostöös Helsinki linnaga 

viiakse läbi eesti keele tunnid soomlastele kell 

17.00-19.30. 

Espoo 

● Espoo rahvaülikoolis toimub ajavahemikus 

12.15- 13.45 eesti keele vestluskursus 

soomlastele. 

● Kell 17.30-19.00 toimub Espoo 

rahvaülikoolis eesti keele algkursus soomlastele. 

Tampere 

● Tamperes õpetatakse eestikeelseid sõnu ja 

fraase, mis tulevad kasuks  igapäevaelus ja 

reisimisel. Keeletund toimub kell 16.00-18.00. 

 

UNGARI 

● Debreceni Ülikoolis viiakse läbi eesti keele 

loenguid edasijõudnutele. Loengud algavad kell 

14.00 ja 16.00. 

 

USA 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.  

 

 

  

https://ise.edu.ee/
https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

KOLMAPÄEV, 25. SEPTEMBER 2019

 

EESTI 

Tallinn 

● Eesti Rahvusraamatukogus, kell 14-16, 

otsimismäng “Kes otsib, see leiab” B1 taseme 

keeleõppijatele.  

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel 

● Eesti Rahvusvahelises Koolis tutvustatakse 

Euroopa keeltepäeva ja eesti keelt ning kultuuri. 

Sündmuse info. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”. 

Laulusõnad ning täpsem info  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

Põlvamaa: 

● Põlvamaa noortekeskus korraldab 

eestikeelsetest raamatutest ettelugemise nädala. 

 

HOLLAND 

● Eesti Kool Hollandis tutvustab koolides 

eesti keelt 

 

LÄTI 

● Riias, Läti Ülikoolis toimuvad eesti keele 

loengud.  

 

SOOME 

● Tuglase Seltsis, koostöös Helsinki linnaga 

viiakse läbi eesti keele tunnid soomlastele: kell 

10.00-12.30; 13.30-16.00 ning 17.00-19.30. 

● Tuglase seltsis eesti keele edasijõudnute 

kursus soomlastele kell 17.00-19.30. 

● Helsinki Rahvaülikoolis eesti keele 

vestluskursus soomlastele 13.30-15.00. 

 

UNGARI 

● Debreceni Ülikoolis viiakse läbi eesti keele 

loenguid edasijõudnutele algusega kell 12.00. 

 

USA 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.  

 

 

 

 

  

https://ise.edu.ee/
https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

NELJAPÄEV, 26. SEPTEMBER 2019 

 

EESTI 

Tallinn 

● Eesti Rahvusraamatukogus, kell 14.00-

16.00 otsimismäng “Kes otsib, see leiab” B2 

taseme keeleõppijatele. 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogus avatud 

keelekohvikud kogu eesti keele nädala vältel. 

● Eesti Rahvusvahelises Koolis tutvustatakse 

Euroopa keeltepäeva ja eesti keelt ning kultuuri. 

Sündmuse info. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”. 

Laulusõnad ning täpsem info  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

Põlvamaa 

● Põlvamaa noortekeskuses jätkub 

eestikeelsete raamatute ettelugemise nädal. 

 

HOLLAND 

● Eesti Kool Hollandis tutvustab koolides 

eesti keelt 

 

LÄTI 

● Riias, Läti Ülikoolis eesti keele nädala 

puhul loengud. Kell 16.30 algab Eesti keele ja 

kultuuri töötuba- KeelEST, et kaasata üliõpilasi, 

tutvustadas üksteisele ning väljastpoolt tulnud 

huvilistele Eestit ja eesti keelt.  

 

SAKSAMAA 

● Berliinis, Karowi linnaraamatukogus kell 

10.00-11.00 algab eesti keelt tutvustav kursus 

õpilastele.  

 

SOOME 

Helsinki 

● Algusega kell 17.00-19.30, Tuglase Seltsis, 

koostöös Helsinki linnaga, eesti keele tund 

soomlastele. 

● Helsingin Aikuisopisto’s viiakse läbi eesti 

keele B-taseme kursus soomlastele 17.00-18.30. 

Rovaniemi 

● Roveniemi pearaamatukogus eesti keele 

nädala puhul keelekohvik, algusega kell 17.00. 

Sündmust viib läbi Birgita Bonde Hansen, kes 

õpetab eesti keelt ning räägib Eesti kultuurist ja 

kirjandusest (soome keeles). 

Tampere 

● Tampere Eesti Klubi õpetab kell 16.00-

18.00.Tampere Ülikoolis eesti keelt. Tunni 

käigus õpitakse sõnu ja väljendeid, mis pakuvad 

rõõmu igapäevaelus. 

Tuusula 

● Larissa Aksinovits ja Tuusula vald viivad 

Tuusula keelelaada raames läbi lugemistunnid 

eesti keeles (10.00-10.30; 12.30-13.00; 17.15-

17.45) ning eesti keele õppimise töötoad (10.45-

11.00; 14.00-15.00; 19.00-20.00).  

 

UNGARI 

● Debreceni Ülikoolis loeng Eestimaa 

tundmine (kell 14.00). 

 

USA 

Chicago  

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna. 

San Francisco/ Palo Alto, California 

● San Francisco Eesti Selts ja Leelo Kask 

viivad läbi Skype’i vahendusel eratunni.  

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.   

  

https://ise.edu.ee/
https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

REEDE, 27. SEPTEMBER 2019 

 

EESTI 

Tallinn 

● Eesti Rahvusraamatukogus viiakse läbi 

otsimismäng “Kes otsib, see leiab” C1 taseme 

keeleõppijatele (14.00-16.00). 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel. 

● Eesti Rahvusvahelises Koolis tutvustatakse 

Euroopa keeltepäeva ja eesti keelt ning kultuuri. 

Sündmuse info. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”.  

Laulusõnad ning täpsem info  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

Põlvamaa 

● Põlvamaa noortekeskuses Eesti keelsetest 

raamatutest ettelugemise nädal, algusega kell 

14.00. 

 

HOLLAND 

● Eesti Kool Hollandis tutvustab koolides 

eesti keelt. 

 

PRANTSUSMAA 

● Strasbourgi Eesti Koolis toimub eesti keele 

tund lastele.  

 

SUURBRITANNIA 

● Piret Päär külastab Eesti Kooli Londonis – 

ühiselt viiakse läbi töötoad, kus õpetatakse eesti 

keelt ning valmistatakse näiteks kamaküpsiseid. 

 

 

 

UNGARI 

● Debreceni Ülikoolis toimuvad teadlaste öö 

raames keelemängud ja mini-keeletunnid kell 

16.00-20.00. 

 

USA 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.  

 

  

https://ise.edu.ee/
https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

LAUPÄEV, 28.09.2019 

 

EESTI  

Tallinn 

● KeelEST keelejaamad sadamas, 

lennujaamas ja teatud Selverites, kus 

vabatahtlikud õpetavad eesti keelt. 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel. 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”. 

Laulusõnad ning täpsem info  

Sillamäe 

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki keeleklikis õppijaid üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

 

SUURBRITANNIA 

● Piret Päär külastab Eesti Kooli Londonis – 

ühiselt viiakse läbi töötoad, kus õpetatakse eesti 

keelt ning valmistatakse näiteks kamaküpsiseid. 

 

USA 

Chicago 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

Los Angeles 

● Svenskarello ja Los Angelese Eesti Maja 

kutsuvad mängima lõbusat kaardimängu “mis? 

Miz?!”. 

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.  

 

 

 

  

https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

PÜHAPÄEV, 29.09.2019 

 

EESTI  

Tallinn 

● KeelEST keelejaamad sadamas, 

lennujaamas ja teatud Selverites, kus 

vabatahtlikud õpetavad eesti keelt. 

● Vabamu ja Rahvusraamatukogu avavad 

keelekohvikud Vabamus kogu eesti keele nädala 

vältel 

● SA Innove kutsub eesti keele nädalal kõiki 

üheskoos laulma lugu “Kui tuju on mõnus”. 

Laulusõnad ning täpsem info:  

Sillamäe  

● Keelekliki virtuaalne õpetaja Kristi Tamm 

kutsub üles kõiki, keeleklikis õppijaid, üleilmse 

eesti keele nädala tegevustesse. 

 

ITAALIA 

● Kell 11.00 algab Rooma eesti laste klubi 

esimene kokkusaamine. 

 

TŠEHHI VABARIIK 

● Prahas Tšehhi-Eesti Klubis eestlaste 

igakuine kohtumine eesti keele ja kultuuri 

järjepidevuse säilitamiseks. Lapsed õpivad eesti 

keelt, vanemad arutlevad Eesti asjade üle. 

Ühiselt lauldakse ning süüakse eestipäraseid 

suupisteid (14.00-16.00). 

● Eesti Vabariigi Suursaatkond Prahas 

korraldab koos Iivi Zajedovaga eesti keele ja 

kultuuri õpet lastele. 

 

USA 

● Chicago Eesti Koolis õpetavad lapsed eesti 

keele nädala vältel oma ameerika sõpradele 

vähemalt kolm eestikeelset sõna.  

 

VENEMAA 

● 22.09- 29.09 juhendab Ksenia Ozolina eesti 

keele tunde Moskvas luterlikus koguduses.  

  

https://www.innove.ee/uudis/kutsu-sober-eesti-keeles-laulma/


 

VEEL TOIMUMAS 

 

ITAALIA 

● Bologna, Rimini ja Milano: 23. septembril 

ilmub üleilmse eesti keele nädala puhul artikkel 

itaaliakeelse veebiajakirja Estonia Magazine 

veergudel. Sama artikkel jõuab 24. septembril 

uudiskirjana umbes 400 itaalia estofiilini. 

Bolognas toimub eesti keele päev ühiskontoris 

Social Impact Lab. Riminis õpetavad eesti keelt 

Bologna ja Milano Eesti Kooli Rimini harus 

eelmisel aastal käinud lapsed ja lapsevanemad 

oma tuttavatele ja sõpradele. Sama formaadi 

järgi toimub eesti keele õpe kooli Milano harus.     

 

LEEDU 

● Vilniuse Ülikoolis, Eve Raeste 

juhendamisel eesti keele tunnid. Avatakse eesti 

keele auditoorium. 

 

ÜLE ILMA 

● Üleilmakool korraldab õppetunde: eesti 

keel võõrkeelena, lihtne eesti keel, 1.-9. klassi 

õppekavajärgne eesti keel, 3.-8. klassi praktiline 

eesti keel, Eesti loodus, Eesti maatundmine, 

Eesti ajalugu noorematele ja vanematele 

õpilastele, põhikooli matemaatika kordamine, 

matemaatika mõisted eesti keeles. 

 

PRANTSUSMAA 

● Guermantes ja Conches: Mailis Sütiste-

Gnannt ja eesti keele huvilised Prantsusmaal 

õpetavad 21. septembril, maailma-

koristuspäeval numbreid, prügiga seotud sõnu. 

Korraldatakse piknik, kus korratakse juba 

tuntud sõnu eesti keeles. Val Guermantes'i 

algkooli CM1 klassis vaadatakse Lotte filme ja 

õpitakse vastavat sõnavara õppimine. Laulu 

"Armas Eestimaa" üleilmne ühislaulmine 

skype'is ja Val Guermantes'i algkooli CM1 

klassis  laulusõnades peituva eesti 

rahvussümbolite õppimine (rukkilill, pääsuke, 

Eestimaa, armas). 

 

 

 

ROOTSI  

● Stockholmi Eesti Lasteaed on eestikeelne 

lasteaed, kus räägitakse eesti keelt iga päev ja  

● Stockholmis, Språkctrumis juhatab 

emakeele tundi Inga Leesment. 

 

SOOME 

● Rovaniemi pearaamatukogu peasaalis on 

Eesti raamatute väljapanek, kus saab laenutada 

ilukirjandust, õpikuid, sõnaraamatuid ja palju 

teisi teoseid. Väljapanek avatud 16.-30. 

septembrini. 

 

UKRAINA, 

● Kiievis toimuvad  15. septembril kell 

11.00-17.00 Ukraina Goethe Instituudis 

keeletunnid ja viktoriin.  

 

USA 

● Chicagos  toimub kell 10.15-13.00 Eesti 

Kooli õppepäev, päeva teema on “Värskes 

õhus”, kus vesteldakse matkamisest, spordist, 

tervislikest eluviisidest ja toitumisest. 

 

● San Francisco/ Palo Alto, California: 22. 

septembril, algusega kell 10.30 toimub 

edasijõudnute vestlusring. 

 

 


