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Sissejuhatus 

Eelmisel aastal toimunud ESTO2019 (Ülemaailmsed eesti kultuuripäevad 2019) üritusele 

kaasati esimest korda 66 Eesti juurtega noort üle maailma noordelegaatidena, kes arutlesid ja 

rääkisid kaasa eestluse hoidmise teemadel. ESTOl esitati Ülemaailmsete Eesti juurtega noorte 

deklaratsioon, millest on välja arenenud MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (edaspidi 

ÜENV), kes osaleb ka Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni töös (ÜEKK).  

ÜENV asutati 2019. a oktoobris eesmärgiga esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo 

õigusi ja huve, toetada ja võimaldada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga, suurendada noorte 

osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule. 

Tänavu 30. mail ja 6. juunil korraldas ÜENV esmakordselt noorte virtuaalpäevi, mille eesmärk 

oli kokku tuua eesti juurtega noored kõikjalt maailmast, et omavahel tutvuda ja mõtteid jagada. 

Aruteluteemade sisend moodustati koostöös ÜEKK töörühmade juhtidega.  

Virtuaalpäevadele registreerus 125 noort 28st riigist üle maailma ja osales 79 noort 19st riigist. 

Lisaks suuremate Eesti kogukondade esindatusele oli osalejaid ka Brasiiliast, Iisraelist ja 

Itaaliast. 

Virtuaalpäevad kutsusid arutlema kõiki aktiivseid eesti juurtega 14-30-aastaseid noori, kes 

räägivad eesti keelt suhtlustasandil. Kuna koroonaviiruse olukorra tõttu ei olnud võimalik 

korraldada füüsilisi koosolekuid, peeti kohtumine Zoomi videoplatvormi keskkonnas. 

Mõlemad virtuaalpäevade sessioonid algasid lühikeste avasõnadega. Esimesel üritusel tervitas 

osalejaid Eesti Vabariigi rahvastikuminister ja ÜEKK juht Riina Solman ning Ülemaailmse 

eestluse koostöökomisjoni nõunikud Egge Kulbok-Lattik ja Keit Spiegel. Teisel üritusel 

tervitas ürituse osalejaid Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar.  

Peale avasõnu jagati osalejad väiksematesse meeskondadesse. Julgustamaks aktiivsemat 

suhtlemist, moodustati samal ajal erinevaid gruppe, igas grupis keskmiselt viis-kuus osalejat ja 

moderaator. Ürituse peamoderaator oli Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Marcus 

Ehasoo.  

Kuna ürituse üks eesmärk oli koguda tagasisidet ÜEKK programmi koostamiseks, arutlesid 

noored kahe päeva jooksul igas töötoas ühel teemal kaheksast ÜEKK töörühma teemast: 

keeleõpe ja haridus, Eesti kuvand, info ja kommunikatsioon, kultuurieksport ja kultuuriseltside 

koostöö, majanduskoostöö ja investeeringud, konsulaarteenused ja rahvadiplomaatia, noored 

ja noored täiskasvanud, rahvuskaaslaste usuline teenimine ning tagasipöördumine.  

http://estofestival.com/
http://estofestival.com/
https://eestielu.com/et/eesti-elu/esto2019/9611-esto-noorteprogramm-toi-kokku-uele-60-noore-25-riigist
https://eestielu.com/et/eesti-elu/esto2019/9589-esto-globaalsete-noorte-eestlaste-deklaratsioon
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Aruteluteemad olid laiahaardelised ja noorte arukad kommentaarid ulatusid filosoofiast 

praktiliste soovitusteni. Sisukas, tähendusrikas ja sõbralik debatt aitas luua akadeemilist ja 

professionaalset miljööd.  

Allpool on välja toodud korraldajate koostatud kokkuvõtted iga teema arutlustest ja 

arvamustest, sh konkreetsed ja üldised ettepanekud. ÜENV juhatus tänab kõiki aktiivseid 

noori, kes panustasid sisendi kogumisse, ÜEKK töörühmade juhte ja ürituse infojagajaid hea 

koostöö eest ning kõiki teisi partnereid, kes aitasid Virtuaalpäevi ellu viia. 

 

Virtuaalpäevad 2020 kokkuvõtete koostajad: 

Juku Gold, Karl Grabbi,Valera Krinberg, Tuuli-Emily Liivat, Nora Sööt, Martin Tikk. 
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I töötuba Eesti kuvand, info ja kommunikatsioon  

Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku suurim eesmärk on luua võrgustik noorte eestlaste vahel 

üle maailma. Teisisõnu proovib ÜENV paremini jagada informatsiooni Eesti ja eestluse kohta, 

sh kajastada võimalusi noortele, Eesti uudiseid, Eestit ja eestikeelset kultuuriruumi, hoida noori 

kursis Eesti asjadega, et nad saaksid ennast tunda riigile ja üleilmsele eestlusele lähedamal ning 

tugevdada ülemaailmse eestlase identiteeti ja platvormi. 

Töötubades arutleti järgmisi küsimusi: 

1. Kuidas saab kõige paremini noori eestlasi välismaal kursis hoida teemadega, mis 

puudutavad nii neid kui ka üldiselt Eestit ja mida noored on motiveeritud 

kasutama (parim virtuaalne infojagamise viis)? 

2. Missugused tegevused virtuaalkeskkonnas aitavad luua üleilmse eestluse 

identiteeti? Milles see peaks väljenduma?  

3. Kuidas siduda Eesti võrgustik ja Eesti riigis toimuv eestlusega mujal maailmas 

ning suurendada Eestis elavate eestlaste teadmisi väliseesti kogukondadest?  

Ettepanekud: 

1. Regulaarsed videoüritused interneti teel, kus arutletakse aktuaalseid teemasid.  

● Iga teemapõhine virtuaalkohtumine toimuks regulaarse, määratud aja tagant (nt 

iga kuu esimene kolmapäev kultuur, iga kuu teine kolmapäev majandus ja 

ettevõtlus, iga kuu kolmas kolmapäev poliitika jne).  

● Videoüritused toovad kokku samade huvidega inimesi üle maailma, sh ka 

Eestist.  

● Niimoodi saab paremini kontakte luua ja võrgustikku arendada. Lisaks on vaja 

koordineerida kommunikatsiooni videoürituste kohta (nt uudistelehed, 

tööportaalid, Facebooki lehed) ja üldisemalt ressursid ühte kohta kokku 

koondada. 

● Eesti meedia võiks olla selliste üritustega rohkem kursis ning tekitada 

kodueestlaste seas huvi Eesti asjade vastu, mis toimuvad väljaspool Eestit ja on 

maine kujundamisel väga olulised.  
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2. Informatsiooni on vaja koguda ühte kohta, milleks saab kasutata näiteks 

veebiportaali globalestonian.com.  

• Paljud osalejad mainisid, et toimub palju ristpostitust ja informatsiooni jagamist 

sama asja teemal eri allikatest.  

• Kogu info peab koondada nii, et kõik saaksid vaadata ja jälgida asukohtade või 

teemade järgi nagu see neid ise huvitab. 

3. Filmid ja filmiõhtud olid eriti populaarsed noorte osalejate hulgas, kuid neid on 

mõnikord raske välismaal leida (ka internetis). 

4. Luua ühine Eesti stipendiumite andmebaas, mida kõik noored eestlased üle maailma 

saaksid jälgida ja uurida. 

● Seal peaksid olema igasugused Eestiga seotud stipendiumid nii välismaalt kui 

ka Eestimaalt, nii kultuurilistel ja hariduslikel teemadel kui ka ettevõtluse 

toetamiseks. 

5. Mõned osalejad, kes tulid asukohtadest, kus on suured Eesti kogukonnad, ei tundnud, 

et uut võrgustikku oli eriti vaja, kuna nende kogukonnad on küllalt suured ja Eesti 

sõprusringkonnad juba nii laiad. 
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II töötuba Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö 

Noortevõrgustik soovib tõsta noorte kaasatust ja osalust kohalikes eesti kogukondades üle 

maailma ja suurendada koostööd noorte ja kultuuriseltside vahel. 

Kultuuriekspordi ja kultuuriseltside koostöö töötubades arutleti järgmisi küsimusi: 

1. Kuidas saaks tekitada noortes rohkem huvi, et noored aktiivselt asukohamaa 

kogukonnas osaleksid või looksid oma noorteorganisatsiooni? 

2. Millest on välismaal elav Eesti juurtega noor huvitatud lisaks koorilaulule ja 

rahvatantsule?  

Ettepanekud:  

1. Luua digitaalne koolitusprogramm kohalike kultuuriseltside esindajatele ja 

noorsootööga asukohamaal kokku puutuvatele inimestele, mis annab informatsiooni 

kohalike noorte kaasamiseks ja tegevuste koostamiseks sihtrühmale 15-29 eluaastat.  

● Kultuuriseltsides on välja toodud murekoht noorte sihtrühma tegevustesse 

kaasamisega. Digitaalne noorsootööle põhinev koolitusprogramm võimaldab 

Eesti riigil pakkuda kaasaegseid vahendeid noorte ühendamisel Välis-Eesti 

kogukondades üle maailma. 

● Üritus võiks toimuda moodulkoolitusena ja sisaldab endas seadusandlust, 

projektikirjutamist, noorte kaasamist, meeskonnatööd ja demokraatlikku 

juhtimist. Koolituse programmi loomine lähtub individuaalsest hetkeseisust eri 

Eesti kogukondades.  

2. Motiveerida Eesti kogukondade aktiivliikmeid üle maailma noorsootööle rohkem 

tähelepanu pöörama. 

● Luua noortetegevuseks projektitaotlusi, kus noored saavad teha koostööd 

kohaliku kultuuriseltsi (võrgustikuga) ja oma tegevuse jaoks rohkem rahalisi 

vahendeid taotleda. 

● Motiveerida kultuuriseltse kaasama noori mõttearendustele ja projektide 

koostamisele, et tagada noorte kaasatus ja lisada motivatsiooni üritustel 

osalemiseks. 

● Julgustada koostööd rohkemate Eesti kogukondade vahel, et noored tutvuksid 

eesti kultuuri hoidmisega ka teistes riikides. 
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● Tunnustada olemasolevaid noortetegevusi pakkuvaid seltse ja isikuid. 

3. Tuua kultuuriseltside tähelepanu noorte vajadustele oma kogukonnas ja ülemaailmselt. 

● Tagada usaldusväärne keskkond, kus noor võib mõtteid avaldada ka teises 

keeles, mis lisab kindlust ja kutsub noort keeleoskusest hoolimata eesti 

tegevustega tutvuma ja neis kaasa lööma.  

● Lisada koostööd kohaliku saatkonnaga, mis tõstab noorte teadlikkust saatkonna 

tööst ja julgust selle poole pöörduda. 

● Tagada info kättesaadavus noortele, kasutades tänapäevaseid 

sotsiaalmeediaplatvorme.  

● Lisada eri valdkondade tegevusi oma tegevuskavadesse ning julgustada ja 

suurendada mitteformaalseid kohtumisi noorte vahel. 

● Keskenduda rohkem noorte täiskasvanute kaasamisele, näiteks vabatahtlikena 

või luues kohtumisi noortele emadele ja kooliealistele peredele.  

● Pakkuda aktiivsele noorele stipendiumit ja noortele soodusega või tasuta osalust 

erinevatel üritustel.  
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III töötuba Noored ja noored täiskasvanud 

Noored ja noored täiskasvanud töötubades arutleti järgmisi küsimusi: 

1. Millised on võimalused täna mitteaktiivsete noorte tegevustesse kaasamiseks 

kohalikus eesti kogukonnas?  

2. Missuguseid stipendiumiprogramme või vahetusõppevõimalusi tuleks luua 

õppimiseks Eestis? 

3. Kas ja kuidas pakkuda praktikavõimalusi, suvetööd, kaugtööd ja lühiajalisi 

töövõimalusi Eestis?  

Ettepanekud:  

1. Luua ja populariseerida vahetusõppevõimalusi Eesti noorte ja Välis-Eesti kogukondade 

noorte tutvumiseks ja läbikäimiseks. 

2. Arendada ja toetada olemasolevaid programme ja laagreid ning luua rohkem 

noortepäraseid lühiajalisi tegevusi Eestis. 

●  Olemasolevad programmid nagu Back To Our Roots, HeadEst, Lõimeleer on 

väga kasulikud eesti kultuuri tutvustamisel ja ülemaailmsete eesti noorte 

võrgustiku loomisel. 

● Esimest korda Eestit külastav laagriosaleja võiks saada lisatuge ja 

motivatsiooni, Eestiga sidet pidada mentori abil.  

● Lisada noortepäraseid lühiajalisi tegevusi nagu kultuurilaagrid ja malevad Eesti 

juurtega noortele üle maailma. 

● Luua suvestipendium, kus välismaal elavad Eesti juurtega noored saavad 

Eestiga tutvuda, saada koolitust ja kohtuda teiste Eesti juurtega noortega näiteks 

suvelaagrites.  

3. Kasutada digitaalseid võimalusi eesti juurtega noorte ülemaailmseks kohtumiseks. 

● Toetada e-külalistundide ja e-osaluskohvikute formaati ülemaailmseks 

kohtumiseks. 

● Luua digihuviringid ülemaailmsete noorte kaasamiseks, mis pakub võimalust 

arenemisfaasis Eesti kogukondades elavatel noortel Eestiga rohkem seotud olla 

ning õppida keelt ja tunda ühtekuuluvustunnet. 



Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku virtuaalpäevade sisend 

11 

 

● Kaasata Ülemaailmseid eesti noori populaarsetel eesti üritustel nagu 

häkatonid. 

4. Teha koostööd Eesti põhikoolidega ning koolidega üle maailma, et kaardistada noori, 

kes lähevad välismaale õppima ja luua infobaas, mille kaudu noored saavad Eestiga 

ühendust hoida. 

5. Koondada eesti juurtega noortele maailmas aktiivselt uuendatavad infosüsteemid 

stipendiumite ja praktikavõimaluste kohta. 

● Selged ja kergelt kasutatavad infosüsteemid kutsuvad noori ja aitavad 

leevendada infopuuduse probleemi.  
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IV töötuba Tagasipöördumine/Eestisse kolimine  

Tagasipöördumine või Eestisse kolimine on teema, mis mõjutab väga maailmas elava Eesti 

juurtega noore motivatsiooni eestlust hoida. Noortepoolne tagasiside näitas, et noori ehmatavad 

madalad palgad (võrreldes teiste Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikidega). Töötoas kiideti 

olemasolevat Rahvuskaaslaste programmi ning arutleti järgmistel teemapüstitustel: 

1. Milliseid võimalusi oleks vaja luua või paremaks teha, et ülemaailmsed Eesti 

inimesed tahaksid Eestisse kolida või tagasi pöörduda? 

2. Mis tekitab huvi tagasipöördumisse ja mis takistab inimesi kolimast?  

Ettepanekud:  

1. Siduda tänapäevases kontekstis eesti keelt inglise keelega, et oleks rohkem võimalusi 

Eestis viibides esimestel kuudel töötada ja suhelda, kasutades inglise keelt. 

2. Reklaamida rohkem erinevaid võimalusi seoses Eestisse kolimisega Eesti noortele 

välismaal. 

3. Anda noorele rohkem aega ja ressursse sisseelamiseks ning keele omandamiseks. 

●  Õppides Tartu Ülikoolis eesti keelt nullist ühest aastast kindlasti ei piisa, et 

saada B2 tase ja ülikooli sisse astuda.  

● Kõige rohkem Eestisse kolida soovivad väliseestlased kavatsevad jääda 

Tallinnasse, kus paraku ei piisa sellest rahast, mida stipendiumid pakuvad.  

4. Pakkuda rohkem tuge tagasipöördumisel. 

● Luua tagasipöördujate võrgustik ja korraldada nende vahel kokkusaamisi.  

● Pakkuda suuremat vaimset abi, et välismaalt tulnud eestlased, kellel pole Eestis 

sugulasi ja sõpru ei tunneks end üksikuna.   

5. Uuendada olemasolevaid õppe-, praktika- ja töövõimalusi, et tagada aktiivsem 

läbikäimine.  

● Luua andmebaas praktika- ja töövõimaluste kohta, kus on aktuaalne info ühest 

kohast kättesaadav. 

● Julgustada kaugtöö võimalusi ning ajutisi töövõimalusi inglise või muus keeles. 
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● Muuta tasulised inglisekeelsed õppeprogrammid väliseestlastele 

atraktiivsemaks, pakkudes kursusetasu allahindlust. 

● Pakkuda väliseestlasele Eesti ülikoolidesse sisseastumisel tasuta dokumentide 

ja tunnistuste tõlketeenust. 

  



Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku virtuaalpäevade sisend 

14 

 

V töötuba Ettevõtlus ja Eesti tööturg  

Ettevõtlus ja Eesti tööturg tekitas noortes palju huvi, sest teatavasti on Eesti selles vallas 

arenenud ja paljulubav. Arutelude teemaküsimused olid järgmised: 

1. Mis motiveerib noori ettevõtlusega rohkem tegelema? Mida saab Eesti riik selle 

jaoks teha? 

2. Kas ja millised raskused on välismaal elavatel Eesti noortel Eesti tööturule 

pääsemisega? Millist infot ja kontakte vajaksid noored tööotsingutel? 

Noorte põhiprobleemideks Eesti tööturule pääsemisel on vähene keeleoskus, võrgustiku ja 

informatsiooni puudumine ning praktikavõimaluste alarahastatus.  

Ettepanekud:  

1. Luua koostööd Eesti õpilasfirmade ja Eesti kogukondade vahel. 

● Luua kakskeelne (eesti ja inglise keel) koostöövõrgustik, kuhu on kaasatud 

tudengi- ja idufirmad ning ettevõtjad, kes saavad informatsiooni ning üksteiselt 

tuge. 

● Koostada koostööprojekte idu- ja tudengifirmade vahel. 

● Reklaamida idufirmade edulugusid, et julgustada noori rohkem idufirmadega 

tegelema. 

● Luua andmebaas Eestiga seotud ettevõtetest ja ettevõtjatest ning näha 

väliseestlasi kui ressurssi ideede arendamisel, koostööl ja projektide toetamisel. 

2. Jagada infot võimalustest Eestis 

● Reklaamida Eesti firmasid, kes on valmis vastu võtma Eesti noori maailmast 

tööle/praktikale. 

● Jagada infot, millist tööjõudu on Eestis vaja kõigis valdkondades. 

● Kommunikeerida Eesti firmadele, et välismaal elavad Eesti noored on sihtrühm, 

milleni täna ei jõuta, kuid kes on valmis tööle asuma ja koostööd tegema. 

● Lisada Eesti kogukondades nähtavust ja jagada teavet Work in Estonia ja Study 

in Estonia võimalustele. 
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3. Hõlbustada noore sisenemist Eesti tööturule. 

● Luua ettevalmistav digitaalne programm tööturule siseneda soovijatele. 

● Anda tuge CV koostamisel ja tööintervjuu ettevalmistamisel keele 

harjutamiseks. 

● Pakkuda tööturule sisenemiseks mentorlus- või nõustamisprogrammi, kelle 

poole noor saab küsimustega pöörduda. 

4. Tunnustada ja motiveerida Eesti ettevõtlust välismaal 

● Kui Kanadas on Toronto Eesti Ühispank, millel on head suhted eesti pankadega 

ja äridega, siis on see siiski Eesti ettevõtlus, kuigi see baseerub mujal kui Eestis.  
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VI töötuba Rahvusvahelised suhted ja rahvadiplomaatia  

Rahvadiplomaat on see, kes aitab Eestit välismaal tutvustada ning tugevdada suhteid Eestiga 

välisriigis. Selline ebaformaalne ja vabatahtlik töö aitab tõsta Eesti mainet ja mõjukust. Eesti 

saatkonnad ja konsulaadid saavad olla toeks nii rahvadiplomaatiale kui ka üldisemalt väliseesti 

kogukondade ja inimeste Eesti tegevustele. Rahvusvaheliste suhete ja rahvadiplomaatia 

töötubades arutleti järgmisel küsimusel: 

1. Kuidas saab Eestit tutvustada oma kogukondades ja aidata tõsta Eesti mainet ja 

mõju? 

Aruteludest selgus, et enamik noortest näevad ennast kui rahvadiplomaadid ja mõisteti, et 

rahvadiplomaatia tegevus ei pea olema poliitikaga seotud. Eesti saatkondadest ja konsulaatidest 

ei räägitud palju, kuid nõustuti, et mõnikord aitab saatkond kohalikke üritusi korraldada, eriti 

väiksemates kogukondades, näiteks Euroopas.  

Ettepanekud: 

1. Teha senisest suuremat koostööd kohaliku kultuurivaldkonna üritustega. 

• Tutvustada Eestit laiemale publikule, kaasates Eesti artiste, kunstnikke ja avaliku 

elu tegelasi ning pakkudes filme, muusikat, innovatsiooni, toitu ja tantsu kohalikel 

üritustel. Näiteks Torontos toimuvad üritused, nagu EstDocs (Eesti 

dokumentaalfilmi festival), Estonian Music Week (kus on nii Kanadast kui ka 

Eestist tulnud muusikuid), Latitude44 konverents (Kanada-Eesti idufirmade ja 

innovatsiooni konverents).  

2. Innustada kohalikke saatkondi rohkem kohalikku Eesti kogukonda, estofiile ja e-

residente kaasama ja koostööd tegema. 

• Kohalik kaasamine innustab inimesi rohkem Eestit tutvustama ning Eesti 

tegevustes kaasa lööma. 

3. Oluline Eesti rahvadiplomaatiale on mitte ainult tutvustada eesti kultuuri, vaid ka Eesti 

riiki ja selle edulugusid. 

• Tähtis on tutvustada ja reklaamida Eesti töövõimalusi, ülikoole, innovatsiooni, 

Education Nationi brändi ning ajalugu ja turismi. Hea on see, kui saab inimesi 

suunata otse Eesti riigi poole. 
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• Tutvustada ja reklaamida e-residentsust ning tööviisa võimalust nn 

digitaalsetele nomaadidele kohalikele elanikele, kes saavad edasi jagada infot oma 

võrgustikes ja kaasata teisi sellest valdkonnast huvitatud inimesi.  

4. Eesti maine ja mõju tõstmiseks on tähtis pöörata tähelepanu kogukondade 

eksklusiivsusele.  

• Reklaamida Välis-Eesti kogukonda kui atraktiivset ja väikest, aga töökat 

kogukonda 

• Arvestada sellega, et väikestel kogukondadel on oht hääbuda, mistõttu on 

oluline pakkuda muuhulgas rahastusvõimalusi, et kogukond kasvaks ja 

teadlikkus Eestist tõuseks.  

https://digipro.geenius.ee/rubriik/uudis/eesti-tegi-maailmas-ainulaadse-viisa-talentidele/
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VII töötuba Usuline teenimine  

Virtuaalpäevade usuga seotud arutelude eesmärgid olid saada ülevaade, missuguseid 

kitsaskohti noored seoses usuga tunnetavad ning missuguseid ettepanekuid neil pakkuda on. 

Arutleti järgmistel teemaküsimustel: 

1. Mis on noorsaadikute arvates kiriku praegune roll väliseesti kogukondades?  

2. Kas usk ja usuline teenimine on tähtsad väljaspool Eestit elavatele noortele?  

Miks ja kuidas?  

Ettepanekud: 

1. Iga eestlane või Eestist huvitatud inimene peaks muuhulgas tutvuma Eesti usulise ajalooga. 

• Tihtipeale on religioon ja usuline kombestik põlvkondadeülene traditsioon, mida ka 

noored püüavad vanemate eeskujul järgida.  

• Traditsiooni hoidmise eesmärgil on oluline käia näiteks pühapäevakoolis ja  paar korda 

aastas Eesti kirikus. 

• Kanadas ja USAs säilib komme, et noored lähevad leeri, kuigi mõnele on see rohkem 

seotud traditsioonide kui usu endaga. 

• Kirikus käimine või muu usuga seotud tegevus on võimalus kohtuda teiste eestlastega 

ja seeläbi hoida Eesti kultuuri ning kogukonda ka väljaspool Eestit. 

2. Kirikul on tihtipeale oluline roll ka füüsilise ühisruumina, kus eestlased kogunevad. 

• Lapsed on viidud kirikusse noorena (nt lasteaeda, laulma), aga tihti huvi kaob kiiresti, 

kui lapsed vanemaks saavad.  

• Riikides, kus on suured Eesti kogukonnad, on Eesti kirikud, kus paljud vähemalt 

jõulude ajal käivad.  

• Vahel on Eesti kirikut kasutatud kui kokkusaamispaika ürituste jaoks, kui piirkonnas 

Eesti Maja puudub. Kirikuid kasutatakse tihti laulukoori jms esinemiste jaoks.  

• Kiriku kasutamine eestlaste kohtumispaigana võib tõrjuda mitteusklikke. 
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VIII töötuba Keeleõpe ja haridus 

Keeleõppe ja hariduse töötoas olid järgmised teemaküsimused:  

3. Kas praegused võimalused Eesti keele õppimiseks (nt Eesti koolid, e-koolid- 

keelelaagrid) on piisavad, et hoida tugevat sidet Eestiga? Mida lisada?  

4. Kuidas muuta keeleõpet tõhusamaks (efektiivsemaks) kasutades e-õppe võimalusi 

ning tagada keeleõppe kättesaadavus? 

5. Mis on noorte motivatsioon, et osaleda eesti koolides ja laagrites?  

Ettepanekud: 

1. Kaardistada olemasolevad ja varasemalt kasutuses olnud eesti keele õppevõimalusi Eestis ja 

väliseesti kogukondades ning taaskasutada toimivaid programme 

• Näited Kajaka programm Eesti ja USA vahel, Ojaku keelelaager USAs  

2. Panustada senisest enam aega e-õppe lahenduste arendamisele, reklaamimisele ja 

turundamisele, et tõsta noorte teadlikkust e-õppe võimalustest. 

• Arendada ja koondada olemasolevaid keeleõppematerjale ja portaale (nt Keeleklikk, 

Keeletee, E-koolikott), võttes arvesse nii keeletaset, akadeemilist keelt, töövaldkonda 

kui ka õpilase vanust 

• Digitaliseerida õppematerjale üldkasutuseks ülemaailmselt 

• Arendada e-õppe võimalusi ja luua kombinatsioon teooriast, keelereeglitest ning 

esseedest ja vestlemisest, et keel kinnistuks ja leiaks kasutust. 

• Näiteks teooriaõpe Üleilmakoolis, vestlused Zoomis ja e-raamatud  

 eesti raamatukogude andmebaasist e-raamatukogukaardi teenusega 

 

3. Teha koostööd eri riikide koolide ja ülikoolidega, et e-õppe kursustest oleks võimalik saada 

ülikoolikursusi või koolitunnistusele lisandväärtust 

4. Väärtustada ja hoida väliseesti kogukondades säilinud ja arenenud keelt ning tutvustada seda 

ka Eestis 

5. Muuta praegust keeleõppe mainet ja algtaset tolerantsemaks, et kaasata ka neid eesti noori, kes 

on keelest ja kultuurist huvitatud, kuid kes soovivad end väljendada teises keeles ja alustavad 

algtasemelt 

6. Luua võimalusi Välis-Eesti peredele kasutada Eesti lapsehoidjate teenust Eestist 

7. Avada noorematele eesti keele õppeks digitaalsed võimalused lastefilmide vaatamiseks 
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• Pakkuda väliseestlastele soodsamalt või tasuta Netikino osalust, reklaamida 

Jupiteri kasutust, keele säilimiseks nooremate seas avada ETV2 ülemaailmselt otse- 

või järelevaatamiseks. 

• Vestluspartnerite programm:  

Arendada mitteformaalset keeleõpet noorte seas eesmärgiga harjutada eesti keelt ja 

õppida teisi keeli individuaalsel tasandil. Arendada virtuaalselt andmebaasi/registrit 

/võrgustikku, kus noored üle maailma märgivad, et on huvitatud mõni kord kuus eesti 

keeles rääkima, nt Zoomi vahendusel. Idee võimaldab noortel arendada võrgustikku ja 

sõprussuhteid ning hoida eesti keelt. 
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Üldised ettepanekud 

Järgnevalt on koondatud mõtted, mille üle arutleti kõikides töötubades jooksvalt või mis on 

ülesed teematähelepanekud.  

 

1. Noortel ei ole tänase seisuga piisavalt informatsiooni olemasolevatest 

veebiplatvormidest, stipendiumitest ning töövõimalustest.  

2. Kõik töörühmades välja toodud teemad peavad tegelema senisest tihedama ja 

aktuaalsema võrgustiku koostamisega ning reklaamimise ja turundamisega. 

3. Noored näevad mitmeid struktureeritud koostöövõimalusi eri valdkondade vahel. 

4. Osalejad soovivad selget, kergesti kättesaadavat ja lihtsat lahendust veebilehtede ning 

eri andmebaaside suhtes. 

5. Kui teaduse ja uurimuste osas tahta andmeid võrrelda (nt Eesti ja USA), siis see väga 

keeruline, kuna pole ühtset andmebaasi, kuhu Eesti teadusinfo oleks koondunud. 

6. Välis-Eestluse kultuuri hoidmine on Eesti teinud palju suuremaks.  

7. Kaasatus kultuuriseltside koostöös oleneb kohaliku kultuuriseltsi olemasolust, 

aktiivsusest ning noortetegevuste olemasolust antud kultuuriseltsis/organisatsioonis.  

8. Osalejad tajuvad, et väliseestlase elukaare väljatöötamine ja kohandatud sihtrühmadele 

tegevuste pakkumine on väheste kultuuriseltside fookuses.  

9. Kõige rohkem tegevust pakutakse eelkõige lastele ja üldjuhul piirdub tegevus teismeeas 

noortega, peale mida ei pakuta noortele vanuses 15-26 eluaastat üritusi ning jäetakse 

noored infosulgu.  

10. Noortel on individuaalsed huvid, kuid sellest hoolimata võiks kultuuriseltside tegevust 

arendada laiemalt ja luua ebaformaalseid kohtumisi või loovaid tegevusi, mis 

arendavad nii keelt kui noorte oskamist.  

11. Suur probleem on keeleoskus. Eesti keele oskus väliseestlaste seas varieerub ja 

tihtipeale moodustab nii mentaalse või praktilise takistuse tööturule sisenemist kui ka 

Eestiga sidet loomast. Küsimus seisneb tihti selles, kas see keelebarjäär on hirm või 

muu takistus. Kergelt kättesaadav informatsioon Eesti tööturule sisenemise võimaluste 

kohta ennetab hirmu tekkimist.  
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Lõppsõna 

Ürituse korraldajatel on suur rõõm näha ja jälgida Eesti juurtega noorte järjest kasvavat huvi 

ülemaailmse eestluse ja Eestiga ühenduse hoidmise vastu ning leiame ühiselt, et praegu on õige 

aeg kaasata noori Eestit ja eestlust puudutavatesse aruteludesse, tugevdada välismaal elavate 

Eesti noorte platvormi ning koos panustada ülemaailmse eestluse identiteedi arendamisse.  

Virtuaalpäevade osalejad näitasid huvi ja ambitsiooni eestluse arendamist jätkata ja olla Eestiga 

rohkem ühenduses ning kaasatud.  

Meie püstitatud eesmärgid said täidetud. Üle maailma elavatele Eesti noortele pakuti võimalus 

ülemaailmse eestluse teemadel kaasa rääkida, kogemusi jagada ja anda oma panus 

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni töösse. 

Tulemusena on 125 osaleja kontaktid, mille abil saab arendada ÜENV võrgustikku ja tegevust, 

noored on üksteisega koos töötamise tulemusena motiveeritud eestlust hoidma ja arendama 

ning soov olla kaasatud edasistes ettevõtmistes.  

Loodame, et 30. mail ja 6. juunil toimunud Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku poolt 

korraldatud Virtuaalpäevad 2020 annavad Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni töösse 

asjaliku sisendi, mida kaasatakse komisjoni töösse ja arengukavasse.  

Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku juhatus ja Virtuaalpäevade korraldusmeeskond 

Tuuli-Emily Liivat, juht, Soome 

Martin Tikk, asejuht, Eesti 

Juku Gold, asejuht, Kanada 

Karl Grabbi, juhatuse liige, Ameerika Ühendriigid 

Valera Krinberg, juhatuse liige, Venemaa 

Nora Sööt, juhatuse liige, Rootsi 
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