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EESTI INSTITUUDI STRATEEGILISED EESMÄRGID JA OLULISED TEGEVUSED 
2021–2025 

 
 

Eesti Instituudi strateegia elluviimisel on olulise tähtsusega instituudi tegevussuundade haakumine riiklike 
poliitikate ja prioriteetidega. Instituudi arengukava 2021–2025 eesmärk on kujundada iga tegevussuuna 
arendamise aluseks kindel koostöömudel, mis hõlmab nii sisulisi ootusi kui ka rahastamisvõimalusi. 
 
Eesti Instituudi kolm strateegilist eesmärki on igaüks seotud Eesti jaoks oluliste poliitikate ja 
tegevussuundade elluviimisega: 
 
 

Eesmärk Poliitika- või tegevusvaldkond Peamised koostööpartnerid 
   
1. Eesti Instituut on välismaal 
toimuvate Eesti kultuurisündmuste 
usaldusväärne ja professionaalne 
korralduspartner. 

Kultuuripoliitika, Eesti kultuuri 
rahvusvaheline kandepind 
Välispoliitika, kultuuri roll Eesti 
välissuhetes  

Kultuuriministeerium 
Välisministeerium 

  
 

 

2. Eestist eemal elavatel eestlastel 
säilib vahetu kokkupuude Eesti keele- 
ja kultuuriruumiga. 

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna 
arengukava 2021–2030 
Üleilmse eestluse programm 
Rahvuskaaslaste programm 

Haridus- ja Teadusministeerium 
Siseministeerium 

Kultuuriministeerium, 
Integratsiooni SA 
Välisministeerium 

   
3. Eestis elavad eesti keeltest erineva 
emakeelega inimesed õpivad tundma 
siinset kultuuri ja ühiskonda. 

Lõimumispoliitika 
Kohanemispoliitika 

Kultuuriministeerium, 
Integratsiooni SA 
Siseministeerium 
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EESTI INSTITUUT ON VÄLISMAAL TOIMUVATE EESTI KULTUURISÜNDMUSTE USALDUSVÄÄRNE JA 
PROFESSIONAALNE KORRALDUSPARTNER 
 
 1.1. Tegevussuund: EUNIC ja välissuhted  Soovitud tulemused 

 
2021–
2025 

Info kogumine ja Eestile olulistes 
piirkondades toimuvatest EUNIC-i 
projektidest, nendega seotud tegevuste 
koordineerimine. 
 

 Eesti osaleb igal aastal vähemalt ühes EUNIC-i 
suuremas koostööprojektis. Eestil on 
regulaarne infovahetus teiste piirkonna 
klastritega ning EUNIC-i peakontoriga. Alates 
2021. aastast toetab tegevusi eraldi ametikoht 
ülesandega arendada võrgustiku kaudu 
kultuurisuhteid ja -projekte välisriikides.  
 

2021–
2025 

Koostöö koordineerimine EUNIC Tallinna 
klastriga. 
 

 Kohtumised ja ühiskoolitused 
kultuuriorganisatsioonidele ja Eestis 
tegutsevatele välisesindustele. 
 

2021–
2025 

Eesti saatkondade nõustamine / toetamine 
ja koostööprojektide koordineerimine. 

 Täiustub koostööformaat, mille raames on 
võimalik taotleda täiendavaid projektirahasid 
(nii Eesti kui ka välisfondidest), luua sihtkohaga 
arvestavat sisu (nt mobiilsed teema- ja 
rändnäitused), koordineerida külalisesinejate 
kutsumist, visiite jmt. 
 

2021–
2025 

Kultuurikontaktide vahendamine 
kultuuriorganisatsioonidele, 
arenduskeskustele jt.  

 Instituut pakub Eesti organisatsioonidele 
nõustamist leidmaks välismaal sobivaid 
koostööpartnereid ja kontakte (sh 
kultuuriinstituudid, saatkonnad jt 
välisesindused).  
 

OL
UL

IN
E 

20
21

 Valmiduse loomine välisriikides Eesti kunsti 
ja kirjandust tutvustavate ajakirjade 
jätkuvaks väljaandmiseks. 

 Instituut osaleb ajakirjade Estonian Art ja 
Estonian Literary Magazine väljaandmiseks 
korraldataval konkursil. 
 
 

1 



EESTI INSTITUUDI STRATEEGILISED EESMÄRGID JA OLULISED TEGEVUSED 2021-2025 

 

 3 

OL
UL

IN
E 

20
22

 Eestit tutvustavate infomaterjalide tarvis 
digitaalse infokogu loomine. 

 Luuakse võimekus uue digisisu loomiseks, 
mille põhjal on võimalik koostada ja toimetada 
Eestit tutvustavaid info- või 
promotsioonimaterjale (sh temaatiliselt) ning 
jagada neid kas digitaalselt või prindituna. 

 
 1.2. Tegevussuund: Soome 

 
 Soovitud tulemused 

2021–
2025 

Eesti-Soome koostöövõrgustike 
arendamine.  

 Koostöö Soome kultuuriasutuste ja 
festivalidega on süsteemne, mh regulaarsete 
kohtumisformaatide kaudu. Süvenenud on 
koostöö Soome haridusasutuste ja ülemaalise 
raamatukoguvõrgustikuga, samuti muude, ka 
kultuurivaldkonnaga piirnevate alade 
(keskkond, avaliku ruumi kujundamine, teaduse 
populariseerimine jms) esindajatega. Tihedam 
suhtlemine meediaga, s.h kultuuriajakirjanikega 
on laiendanud Eesti peegeldamist Soome 
meediamaastikul. Tegevused hõlmavad lisaks 
pealinnale ka teisi suuremaid linnu Soomes.  
 

2021–
2025 

Valdkondliku koostöö arendamine.  Eesti kujutav kunst on senisest rohkem esil ja 
kättesaadav tänu koostööle Suvilahti 
kultuurilinnaku arendajate, Helsingi 
Kunstimuuseumi, Didrichseni Kunstimuuseumi 
ja eesti kunstist huvituvate eragaleriidega. Eesti 
filmikunsti püsivaks esituskohaks on Helsingi 
art-house kino „Orion“. Jätkub koostöö 
filmifestivalidega Rakkautta & Anarkiaa ning 
Docpoint.  
Eesti kirjanduse tõlkimise edendamiseks 
antakse välja tõlkekirjanduse antoloogiat 
Nippernaati ning osaletakse eesti programmiga 
kirjandussündmustel (raamatulaadad, 
kirjandusfestivalid).  
Tihenevad kontaktid Musiikkitalo klubiga ja 
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Stupido Recordsiga. Etenduskunstide-alane 
koostöö jätkub Espoo ja Tampere 
teatrifestivalidega.  
 

2021–
2025 

Soome-suunalised tegevused Eestis.  Koostöös Soome Instituudi, suursaatkonna, 
siinse soome kogukonna ja fennofiilidega 
korraldatakse regulaarselt kahe riigi suhteid 
tihendavaid üritusi rööpselt Eestis ja Soomes.  
 

2021–
2025 
 

Soome eestlaste kogukonna kaasamine.  Helsingis toimuvad kogupereüritusena 
laupäevased filmihommikud. Senisest parem 
kontakt on saavutatud Soomes püsivalt elavate 
ja/või Soome kõrgkoolidesse õppima tulnud 
eesti noortega.  
 

2021–
2025 

Soome noortele suunatud tegevused.  Käivitub projekt „Eesti kohvriga Soome 
koolides“, mille toel toimuvad koolides ja 
raamatukogudes lühiesitlused Eesti kohta. 
Soomes reisivad ringi Eesti-teemalised 
rändnäitused. Toimuvad kooliõpilaste 
kahepäevased kultuurireisid Eestisse (sh 
programmi „Kultuurisamm“ eeskujul). Erinevate 
(sotsiaal)meediakanalite (nt Ida-Radio, Stupido) 
programmid ja levilistid sisaldavad Eesti-
ainelist sisu.  
  

 
 1.3. Tegevussuund: Ungari ja selle lähiriigid  Soovitud tulemused 

 
2021 Koostöös Eesti saatkonnaga Budapestis 

toimub Eesti-Ungari diplomaatiliste suhete 
sõlmimise 100. aastapäeva tähistamine. 
 

 Budapesti sildadel sini-must-valge valgustus, 
koostatakse ürituste programm ja luuakse seda 
toetav visuaalne identiteet. 
 

2022–
2025 
 

Eesti kultuurisündmuste korraldamise 
piloteerimine Ungari naaberriikides, mida 

 Tihenevad koostöösuhted Ungari lähiriikide ja 
sealsete aukonsulitega, e-Eesti teema seotakse 
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katab Eesti saatkond Ungaris. 
 

tihedamalt kultuuriprogrammiga. 
 

2023–
2024 

Euroopa kultuuripealinnade Veszprémi 
(2023) ja Tartu (2024) koostöö toetamine ja 
laiendamine üle Ungari. 
 

 Ungari oludega kohaldatakse arvamusfestivali 
ja kohvikute päeva formaadid, kohalikes 
programmides osalevad Tallinn Music Week ja 
Arhitektuurikool, Tartu 2024 on nähtav 
kohalikus linnaruumis. Instituut koordineerib 
Ungari partneri huvi tellida Eesti heliloojalt 
uudisteos. 
 

2021–
2025 

Eesti kultuuri vahendamine ja valdkondade 
ülene koostöö. 

 Igal aastal toimub festival Eesti Nädal, 
aastaringselt toimuvad kontserdid, 
kirjandusõhtud, näitused, tantsutoad, 
filmilinastused. Külastuste arv kokku 10 000 
inimest.  
 

2021–
2025 

Koostöö ja kontaktide koordineerimine Eesti 
ja Ungari organisatsioonide vahel. 

 Toimub koostöö piirkonna festivalidega jt 
kohalike partneritega, samuti nende kontaktide 
vahendamine Eesti arenduskeskustele jt 
organisatsioonidele. 
 

2021–
2025 

Eesti-Ungari haridus- ja teadussuhete 
arendamine. 

 Eesti osaleb Ungari haridusmessil oma 
stendiga, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi 
Eestis ja eesti keele õpet Ungaris. Eesti keele 
õppe toetamine, koostöö ülikoolidega, 
haridusvaldkonna koostöö koordineerimine 
(üldhariduskoolid, ülikoolid).  
 

2021–
2025 

Lastele ja noortele suunatud tegevuste 
elluviimine. 

 Toimub regulaarne lastehommikute programm 
koos filmilinastuste jmt-ga. Eestit tutvustatakse 
kohalikes koolides . 
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 1.4. Tegevussuund: Rootsi  Soovitud tulemused 
 

OL
UL

IN
E 

20
21

 

Eesti Instituudi Rootsi esinduse käivitamine. 
Eesti-Rootsi suhetega tegelevate partnerite 
kaardistamine, nendega koostööpõhimõtete 
kokkuleppimine ja kommunikatsioonitöö 
käivitamine. 

 Instituudi Rootsi-suunaliste tegevuste eesmärk 
ja fookus on läbi räägitud saatkonna, 
kultuuriinstituutide, festivalide, seltside, koolide, 
koguduste jt võimalike partneritega. Koostöös 
Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumiga on 
kokku lepitud esinduse tegevus- ja 
finantseesmärgid aastateks 2022–2023. 
 

OL
UL

IN
E 

20
22

 

Rootsikeelse veebilehe estlandisverige.se ja 
uue sotsiaalmeediakanali avamine. 

 Veebis on leitavad rootsikeelsed materjalid 
Eesti kohta, toimuvad temaatilised 
meediaprojektid (nt tänavakunst, UNESCO 
maailmapärand Eestis, keel, muusika, ajalugu, 
laulupeoliikumine jm). 
 

2023/ 
2024 

Eesti Nädala korraldamine Rootsis.  Koostöös Tartu 2024 kultuuripealinna 
programmiga toimub 2023 või 2024 Rootsis 
Eestit tutvustav festival. 
 

2021–
2025 

Eesti keele õppe ja tõlkimise toetamine.  Eesti keele õppimisvõimaluste tutvustamine (sh 
koostöös ülikoolidega, nt Uppsala), tõlkijate 
võrgustiku loomine eesmärgiga hoogustada 
ilukirjanduse tõlgete arvu suurenemist. 
 

2021–
2025 

Koostöö Rootsis tegutsevate Eesti 
organisatsioonide ja kogukondadega. 

 Rootsis toimuva programmi tihe sidumine 
väliseesti organisatsioonidega, regulaarne 
infovahetus ja rahvuskaaslastele mõeldud 
programmide laiem tutvustamine (nt 
lastelaagrid, praktikavõimalused).  
 

2022–
2025 

Eestiga seotud sisu ja programmide viimine 
Rootsi festivalidele. 

 Aastas jõuab koostöös EUNIC Stockholmi 
klastriga 2–3 suuremale festivalile Eestit esitlev 
või tutvustav sisu. 
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 1.5. Tegevussuund: Loode-Venemaa  Soovitud tulemused 
 

2021 EUNIC-i klastri kaudu erinevate Peterburi 
projektipartnerite kaasamine Eestiga seotud 
projektidesse. 

 Koostöös kohapealsete korraldajatega tekib 
võimekus viia Peterburi külalisetendusi, näitusi 
jm.  

2022–
2025 

Peterburi suunalise tegevusmudeli 
väljatöötamine koostöös 
kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi ja 
Põhjamaade Ministrite Nõukoguga. 
 

 Kokku on lepitud töökava, mis katab ühe 
inimese tööd Narvas ja Peterburis ning 
lähiajaks kavandatud projektidega kaasumise 
plaani. 

2022–
2025 

Koostöö Pihkva suunal jt lähikonna 
linnadega. 

 Toimuvad rändnäitused, turneed jm, mis 
panustavad Eesti kui lähedase ja euroopaliku 
riigi kuvandi hoidmisesse. 
 

2021–
2025 

Koostöö Soome ja Taani Kultuuri 
Instituutidega, Põhjamaade Nõukoguga, 
EUNIC klastriga, Fenno-Ugria Asutusega. 
 

 Eesti aitab kaasa Läänemere regiooniga seotud 
projektidele, samuti soome-ugri suunalise 
koostöö arendamisele.  
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EESTIST EEMAL ELAVATEL EESTLASTEL SÄILIB VAHETU KOKKUPUUDE EESTI KEELE- JA 
KULTUURIRUUMIGA 
 
 2.1. Haridusprojektide ja koolide toetamine 

 
 Soovitud tulemused 

OL
UL

IN
E 

20
22

 
 

Kogukonnakoolide toetamise põhimõtete 
väljatöötamine. 

 Koostöös partneritega on välja töötatud 
kriteeriumid, mille järgi toimub fikseeritud 
aastapõhise toetuse maksmine. 
 
 

2021–
2025 

Eesti keele õppematerjalide vahendamine. 
 

 Igal aastal saab õppematerjale või e-õppevara 
80 kogukonda, kokku 4–5 tuh õpilast. 
 

2021–
2025 

Traditsiooniliste ja alternatiivsete keeleõppe 
materjalide koostamise algatamine ja 
elluviimine. 
 

 Jätkub erinevate arendusprojektide elluviimine 
(nt keelepostkaardid, Instagrami jt 
sotsiaalmeedia kanalite projektid, 
erisündmused jmt). Projektide fookus on 
suunatud noorte sihtrühmale. 
 

2021–
2025 
 

Iga-aastaste projektikonkursside 
korraldamine. 

 Instituut haldab professionaalselt ja 
läbipaistvalt HTM-i eelarvest rahastatud 
toetuste jagamist toetades sellega välismaal 
elavatele eestlastele suunatud 
haridusprojektide elluviimist. 
 

2021–
2025 

Toetame eesti keele õppe läbiviimist ka 
keerukamates piirkondades. 
  

 Eesti keele õpe jätkub Ülem-Suetukis, Petseris, 
Abhaasias jm, kuni seal jätkub eesti keele 
huvilisi õpilasi ja õpetajaid. 
 

 
 2.2. Õpetajatele suunatud 

arendustegevused 
 Soovitud tulemused 

OL
UL

IN
E 

20
21

 Välismaal töötavate eesti keele õpetajate 
tunnustamine. 
 

 Eesti Instituut on eestvedajaks tegevustes, 
millega juhitakse tähelepanu eesti keele 
õpetajate tegevuse mõjule ja tähtsusele. 
 

2 
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OL
UL

IN
E 

20
22

 Õpetajatele suunatud regulaarse mentorluse 
koordineerimine, sh ABC-tugi välismaal 
alustavale eesti keele õpetajale. 
 

 Välismaal töötavad eesti keele õpetajad saavad 
Eestist nõu ja tuge, tegevustesse on kaasatud 
Eestis töötavad õpetajad. 
 

2021–
2025 

Eesti keele õpetajatele suunatud 
suvekoolituste korraldamine.  
 

 Igal aastal pakutakse suvise kohtumise raames 
koolitusprogrammi ligikaudu sajale õpetajale. 

2021–
2025 

Emakeele õpetajate kogunemiste 
korraldamise nõustamine ja toetamine 
välismaal. 
 

 Igal aastal toimub mõnes välisriigis õpetajatele 
suunatud kogunemine või seminar, mille 
toimumiskoht on roteeruv.  

 
 2.3.Kultuuri ja keeleõppe sidumine 

 
 Soovitud tulemused 

2021–
2025 

Korraldame iga-aastast eesti keele nädalat 
KeelEST, mis keskendub igal aastal mõnele 
olulisele keele või kultuuriga seotud teemale. 
 

 Igal aastal saab keeleteemalisest programmist 
osa umbes 50 000 inimest. 

2021–
2025 

Korraldame koostöös partneritega 
(saatkonnad, ülikoolid, Emakeele Selts) 
sündmusi ja koolitusi välismaal asuvates 
kogukondades. 
 

 Erinevate koostööprojektide tulemusena 
rikastub välismaal toimuvate Eestiga seotud 
kogukonnaürituste programm. 

2021–
2025 

Eesti Instituudi kui väliseesti noortele 
suunatud praktikabaasi arendamine.  

 Praktikavõimalused panustavad sidemete 
hoidmisesse noortega ja soodustavad Eestisse 
tagasipöördumist. 
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EESTIS ELAVAD EESTI KEELTEST ERINEVA EMAKEELEGA INIMESED ÕPIVAD TUNDMA SIINSET 
KULTUURI JA ÜHISKONDA 
 
 3.1.Kultuurikoolitused välismaalastele  Soovitud tulemused 

OL
UL

IN
E 

20
21

 
 

Kohtumisõhtute ehk Eesti Instituudi 
kultuuriklubi käivitamine. 
 

 Kord kuus toimuv kultuurikohting aitab 
sihtrühmal õppida paremini tundma Eesti 
kultuurielu. Programmi oluline osa on koostöö 
kultuuriasutustega – toome iga kohtumisõhtu 
programmi Eesti kultuurikorraldaja või 
organisatsiooni. Sisulist poolt toetavad klubis 
osalevate välismaalaste loodud esitlused, 
etendused, näitused vmt. Eesmärk on, et aastas 
liitub kultuuriklubiga u 300 inimest. 
Kohtumisõhtute käivitumine sõltub rahastusest. 
 

OL
UL

IN
E 

20
22

 

Programmi „Kultuurisamm“ elluviimine: 
kultuuriruumi tutvustav programm vene ja 
inglise keeles (25 at). 
 

 Vähemalt 1000 osalejat aastas saavad 

võimaluse osaleda vene- või ingliskeelses 

programmis. Osalejate tagasiside hinne püsib 

kõrgel tasemel. Hoiame sidet programmi 

sisenenute ja selle lõpetanutega. 2021. aastal 

on pidev kontakt ligikaudu 2000 inimesega, 

2025. aastaks on Kultuurisammu venekeelses 

kogukonnas umbes 10 000 inimest, 

ingliskeelses 4000 inimest. Programmi maht ja 

arvulised näitajad sõltuvad mh riigipoolsest 

rahastusest. 

 
2022–
2023 

Programmi „Kultuurisamm 2“ ja sellega 
seotud lisategevuste elluviimine. 
 

 Loome põhiprogrammi kõrvale tasulise kava, 

mis võimaldab koolituse läbinutel ja teistel 

huvilistel jätkata Eesti kultuurieluga tutvumist. 

Tasulises või osaliselt doteeritud programmis 

osaleb u 500 inimest aastas. Pakume infokanalit 

nii partneritele kui ka programmis osalejatele (nt 

avaliku sektori teavitused, sotsiaalkampaaniad). 

3 
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2021–
2025 
 

Õppe- ja infomaterjalide koostamine 
sihtrühmale arusaadavas keeles ehk ABC 
ülevaated Eesti kultuuri, eestluse ja eesti 
keele mõistmiseks. 

 Igal aastal on kavas välja anda uus või 
värskendatud vormis materjal. Materjali põhjal 
kavandatakse koolitusi jm tegevusi. 
 

 
 3.2. Kultuuriorganisatsioonide ja 

vabatahtlike kaasamine 
 Soovitud tulemused 

2021–
2025 

Koolituste, seminaride jt arutelude 
korraldamine kultuurikorraldajatele. 

 Pakume koostöös partneritega kultuuriliste 

lõimumistegevuste koolitusi või arutelusid Eesti 

kultuuriasutustele (kaasates sihtrühma 

esindajad). 

 

2021–
2025 

Kultuuriorganisatsioonide kaasamine 
sihtrühmale suunatud tegevuste 
programmiloomesse. 

 Igakuistele kohtumisõhtutele välismaalastega 

on kaasatud Eesti kultuurikorraldajad või -

organisatsioonid. 

 

2021–
2025 

Vabatahtlike kaasamine.  Kaasame erinevatest vanusegruppidest aastas 

100 aktiivset vabatahtlikku, kes aitavad viia läbi 

lõimumist toetavaid tegevusi jt seotud 

ülesandeid. 

 

2021–
2025 

Vabatahtlike koolitamine.  Vabatahtlikele toimub aastas 2–4 koolituspäeva, 

mille kaudu suurendada nende teadlikkust ning 

hoida panustamiseks vajalikku motivatsiooni. 

 
    
 
 
 

 


