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2021 oli peeglisse 
vaatamise aasta

Irene Käosaar
Integratsiooni Sihtasutuse juhataja

Aastast 2018 oleme olnud pidevas 
muutuste ja arengute tuules.  
2017. aastal tegi Vabariigi Valitsus  
otsuse luua eesti keele majad 
Tallinnas ja Narvas ning 2018. aastal 
anti see väärikas ja väljakutseid 
pakkuv ülesanne just Integratsiooni 
Sihtasutusele. 2019. aastast kolisime 
Integratsiooni Sihtasutuse peakontori 
Narva, avasime eesti keele majad 
Narvas ja Tallinnas. 2020. aasta oli 
esimene, kus saime terve aasta teha 
tööd oma ruumides, meeskond oli 
komplekteeritud, sihid paigas  
ja suund silme ees.

Kolm aastat tõhusat tööd on vilja 
kandnud ja aasta 2021 oli meie jaoks 
peeglisse vaatamise ehk vahehinda-
mise aasta.

2021. aastal tähistasime 
Eesti Vabariigi taasise- 

seisvumise 30. aastapäeva. 
Vaatasime tagasi 30 aastale  

nii meie novembrikuisel  
rahvusvahelisel konverentsil 
kui ka 20. augustil toimunud 

kooslaulmispeol Narvas.  
Oli pidulik ja tähtis aasta,  

aga ka enese sisse  
vaatamise aasta.

✓	 2021.	aastal	avaldati	värske	integratsiooni	monitooring,	mille	tulemused	 
on ühest küljest hinnanguks ka meie tööle, teisalt suunanäitajad kogu  
lõimumisvaldkonnale.

✓	 Tegime	rahulolu-uuringu	oma	partnerite	seas	–	saime	tunnustava	tagasi- 
side kui valdkonna suunanäitaja ja kompetentsikeskus, avatud ja hooliv 
organisatsioon. Sihtasutuse Narva kolimist hindasid oluliseks sammuks  
just Ida-Viru partnerid.
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Need uuringud andsid meile kinnitust, et oleme õigel teel, aga pakkusid ka 
märksõnu, mis suunas edasi minna, et vastata veelgi enam meie partnerite  
ja tegevustest osavõtjate ootustele.

Lisaks tavapärastele tegevustele 
lisandus 2021. aastal meie ülesannete 
hulka keeleõppelepingute sõlmimine 
kodakondsuse saamise eesmärgil ja 
laienes rahvuskaaslaste ning tagasi-
pöördujatega seotud tegevuse maht.

2021. aasta lõpul kinnitati lõimumis-
valdkonna uus arengukava Sidus 
Eesti 2030. Lisaks uue arengukava 
suunistele on 2022. aasta viimane 
käimasoleva Euroopa struktuurifon- 
dide rahastuse aasta ning samas uue 
perioodi planeerimise aasta. Jätkame 
kõigi oma tegevustega ja kavandame  
uusi, mida saame ellu viia 2023.  
aastast.

Koroonaaeg on andnud kinnitust  
veebis toimuvate tegevuste olulisu-
sest ja neid tõhusamaks muutnud. 
Märkimisväärne osa meie keelekur-
sustest on toimunud veebis. Meie 
„Keelesõbra” programm on viinud 
kokku ligi 500 eesti keeles suhtlevat 
paari (kokku üle 1000 inimese),  
lisaks on Keeleruletis osalenud üle 
700 inimese. Kindlasti jätkame ka 
2022. aastal lisaks kontakttege- 
vustele veebi vahendusel tehtavat.

Eelmisel aastal valminud kohanemis- 
ja lõimumisteenuste veebikeskkond 
LINDA sai 2021. aastal maakonnatuuril 
kõigis piirkondades hea vastuvõtu, 
kindlasti jätkame selle tutvustamist 
ja info asjakohasena hoidmist. Lisaks 
valmis eelmise aasta lõpul sihtasu- 
tuse kliendihaldusprogramm, mis 
võimaldab meil käivitada 2022. aastal 
veebipõhise iseteeninduse.

2022. aastal tähistame eesti keele 
majade 4. sünnipäeva laienemisega 
uutesse	piirkondadesse	–	ees	seisab	
tihe koostöö Lüganuse ja Lääne-Harju 
valdadega. Headeks partneriteks on 
lisaks juba vanadele headele sõpra- 
dele Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Silla-
mäelt, Tartust ja Pärnust saamas ka 
Maardu ja Valga.

Ja lõpuks, 2022. aasta on raamatu- 
kogude aasta. Oleme veelgi aktiivse-
malt kaasamas raamatukogusid oma 
töösse ja ise sulandumas raamatu- 
kogude algatustesse. Head partnerid 
ja sõbrad eri piirkondade raamatu-
kogudest on lõimumisteemad omaks 
võtnud ja aitavad hooga kaasa!

✓	 Teostasime	ka	organisatsioonisisese	rahulolu-uuringu	–	saime	kinnituse,	 
et meie asutuses töötavad motiveeritud ja hoolivad kolleegid, kes seosta-
vad oma väärtusi vägagi valdkonna omadega. Sihtasutuses valitseb koos-
töine ja eesmärgile suunatud töökultuur.

✓	 Viisime	läbi	eesti	keele	majade	mõjuanalüüsi	–	saime	kinnituse,	et	meie	
keelemajade tegevuses osalenud inimesed tunnevad ennast eesti keeles 
suheldes kindlamalt, neil on tekkinud rohkem kontakte eesti keelt ema- 
keelena rääkivate inimestega ja nad on ühiskondlikult aktiivsemad.
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MISSIOON
Integratsiooni Sihtasutuse missioon on valdkonna  
kompetentsikeskusena toetada lõimunud ja sidusa  
ühiskonna kujunemist.

RAAMDOKUMENDID
•	 Sihtasutuse	strateegia	aastateks	2020–2025
•	 Sidusa	Eesti	arengukava	2021–2030

RAHASTUS
•	 Riigieelarve
•	 Euroopa	Sotsiaalfond,	projekt	„Eesti	ühiskonnas	lõimumist	 

toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“
•	 Varjupaiga-,	Rände-	ja	Integratsioonifond,	projekt	 

„Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“
•	 ÜRO	Pagulaste	Ülemvoliniku	Amet
•	 Annetused

Kuna lõimumine on alati mitmesuunaline protsess, on Integratsiooni Sihtasutuse 
tegevused suunatud ka eesti emakeelega inimestele ja laiemale avalikkusele. 
Eesmärgiks on toetada lõimumist ja kohanemist soodustavaid hoiakuid ning kaasata 
kõiki ühiskonnagruppe.

Peamised sihtgrupid

Eestisse  
saabuvad uus- 
sisserändajad

Väljaspool 
Eestit elavad 

rahvus-
kaaslased

Eestisse 
tagasi-

pöördujad

Teistest 
rahvustest 

Eesti 
püsielanikud
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Alusväärtused 

Tulemuslikkus
Oleme lahenduste leidmisele  
pühendunud organisatsioon, 
keskendume meile antud  
vahenditega parima võimaliku 
tulemuse ja pikaajalise mõju 
saavutamisele. Väärtustame 
algatusvõimet ja innovaatilisust, 
hindame soovi areneda  
ja õppida.

Avatus
Ühiskond muutub kiiresti ja  

me peame olema valmis  
muutuma koos sellega. 

Saame oma missiooni ellu viia 
ainult koostöös partnerite ja 

sihtrühmaga, mistõttu oleme  
alati avatud uutele võimalustele,  

ideedele ja väljakutsetele.  
Julgeme katsetada uusi  

lähenemisi, millega kaasneb  
nii õigus eksida kui ka vastutus 

eksimustest õppida.

Usaldusväärsus 
Meie tegevuse alustalaks  

on pädevus. Suhtume töösse 
suure põhjalikkusega, meie 

öeldu ja tehtu kannab endas 
kvaliteedimärki. Meie tegevused 

põhinevad teadmistel  
ja faktidel, võtame aega  

süvenemiseks ja analüüsiks.

Hoolivus
Väärtustame lugupidamist  
kõikjal ja kõiges. Oleme  
hoolivad ja austavad nii meie  
tegevustes osalejate, partnerite 
kui ka oma kolleegide suhtes.  
Oleme ühtehoidvad ja hindame 
väga meeskonnatööd.  
Suhtume heaperemehelikult  
meie kätte usaldatud  
ressursside kasutamisse.
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Tähtsaid numbreid

6560

4064

1209

inimest osales Tallinna  
ja Narva eesti keele maja 
korraldatud keeleõpet 
toetavates tegevustes, 
sh kooslaulmispeol

inimest osales eesti 
kultuuri tutvustavas 
kultuuriõppemoodulis

inimest osales keele-
kohvikutes üle Eesti

külastust tehti veebi-
põhises suhtlusprog-
rammis „Keelerulett”

inimest võttis osa Tallinna 
ja Narva keelemajade  
õppekäikudest

inimest sai infot  
Eestisse tagasi- 
pöördumise teemal

inimest lihvis oma keele- 
oskust ning tutvus kultuuri-
eluga eesti keele ja kultuuri 
tundmise klubides

6213 

2315

850

850

725

497

416

952

200

177

inimest sai nõu  
keeleõppe ja Eestis  
kohanemise teemal

inimesele pakuti eesti 
keele kursusi Tallinna 
ja Narva eesti keele 
majas ja sihtasutuse 
partnerkeelekoolides 

inimest osales  
ühiskondlikku kaasa- 
tust suurendavates 
koostöötegevustes

keelesõpra harjutasid  
„Keelesõbra” prog- 
rammis omavahel  
vesteldes eesti keelt

inimest osales  
tagasipöördujate 
kogemuskohtumistel

uut keeleõppelepingut  
sõlmiti kodakondsuse  
taotlemise eesmärgil
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Läbi viidud hanked
HANKE NIMI SÕLMITUD 

LEPINGUD (tk)
TEENUSE MAKSUMUS 

(eurodes)

Reisiteenuste	ostmine 3 180 000,00

Integratsiooni Sihtasutuse töötajate ja 
partnerite rahulolu-uuringute läbiviimine 1 23 760,00

Narva kooslaulmispeo „Sõida tasa üle silla“ 
korraldusteenuse ostmine 1 98 211,60

Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja 
teenuste haldamise süsteemi arendamine 1 139 056,00

Väliseesti noorte keelelaager 1 63 000,00

Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis 
elavatele vähelõimunud püsielanikele  
ja uussisserändajatele

4 233 250,00

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid 
perioodil	2021–2022 2 92 900,40

Rahvusvahelise	lõimumisalase	konverentsi	
korraldusteenuse tellimine 1 59 909,06

Grupijuhtimise koolitus eesti keele ja kultuuri 
tundmise klubide eestvedajatele 1 28 800,00

Eesti keele kursused (eesti keeles) 
täiskasvanutele 3 354 201,60

Eesti keele õpe kolmandate riikide  
kodanikele Eestis 1 228 000,00

Teavituskampaania eesti keelest erineva 
emakeelega muuseumi- ja teatrikülastajatele 1 70 994,40

Eesti keele kursused (eesti keeles) 
täiskasvanutele Ida-Virumaal (v.a Narva)  
ja veebikursused üle Eesti

1 176 463,36

Rahvusvähemuste	kultuuriseltside	
katusorganisatsioonide jaoks IT-vahendite  
ja koolitusteenuse ostmine

1 57 358,80

Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele 
Harjumaal ja veebikursused üle Eesti 1 228 900,00

Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna 
kontorite koristusteenuse ostmine 2 63 196,80

KOKKU 25 2 098 002,02
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Lõppenud taotlusvoorud

Lõppenud preemiakonkursid

TAOTLUSVOORU NIMI TOETATUD 
TEGEVUSI (tk)

ERALDATUD TOETUS  
(eurodes)

Pereõppe partnerorganisatsioonide 
tegevustoetus 4 100 000,00

Rahvusvähemuste	kultuuriseltside	
toetamine 22 75 500,00

Väliseesti kultuuriseltside toetus 22 40 000,00

Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad  
spordi- ja kultuuriüritused 10 202 660,72

Lõimumist edendavad kultuuri-  
ja sporditegevused 13 89 577,00

Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad  
spordi- ja kultuuriüritused 10 205 209,28

KOKKU 81 712 947,00

PREEMIAKONKURSI NIMI MÄÄRATUD 
PREEMIA (tk)

ERALDATUD PREEMIA 
(eurodes)

Konkurss	lõimumisvaldkonna	2020.–2021.	
aasta preemiatele 4 4 000,00 

KOKKU 4 4 000,00
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1. LÕIMUMINE  
JA SIDUSUS
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Kultuur ja sport ühendab

Toetust said:
•	 Eesti	Võrkpalli	Liit	Ida-Virumaa	

noorvõrkpallurite EM finaalturniiri 
külastuseks 

•	 Eesti	Viipekeele	Selts	Vaata!	 
Festivali „Sina ja kaasamine“  
korraldamiseks

•	 SA	Vaba	Lava	Linda	tänava	 
kultuurihoovi korraldamiseks

• festivali Mägede Hääl muusikaring

•	 Tallinna	Keskraamatukogu	video- 
sildade projekt 

•	 MTÜ	Rajamuusika	üritus	„Piirideta	
muusika piirilinnas“

Ühist kultuuri- ja sporditegevust  
soodustavate tegevuste toetusvoo-
rust rahastati 13 projekti. Konkurss  
oli suur, taotlusi laekus lausa 99. 

Jagamisele läks ligi 90 000 eurot, 
maksimaalselt sai üks projekt 10 000 
eurot. Kokku sai tegevustest osa  
18 000 kultuuri- ja spordihuvilist.

Strateegiline eesmärk 1

Eestis on kinnistunud 
lõimumist toetavad 
hoiakud ja eri osapoolte 
tihedas koostöös on 
loodud tingimused sidusa 
ühiskonna arenguks. 
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•	 Eesti	Folkloorinõukogu,	viimaks	läbi	
vähemusrahvuste töörühma lõimu-
mist edendavaid tegevusi

•	 Ühendus	Sport	Kõigile,	korralda-
maks liikumisõpetajate sügiskooli 
LIISÜ 2021 

•	 Põhja-Eesti	Pimedate	Ühing	 
lõimumist edendavateks kultuuri- 
ja sporditegevusteks vene keelt 
kõnelevatele nägemispuudega 
inimestele

•	 Põhja-Tallinna	jalgpalliklubi	spordi	
ja teaduse päevalaagriks eesti ja 
vene rahvusest noortele

•	 Eesti	Loodusainete	Õpetajate	Liit	
õpetajate kultuuri- ja loodusretke-
deks

•	 MTÜ	Kameeleon	Eestis	elavate	
eesti ja vene viipekeelsete kurtide 
integreerimiseks enamusühiskonda 

•	 MTÜ	Vesiroosi	kool	noortekohtu-
misteks „Esivanemate jälgedes“

Tegevused toimusid plaanipäraselt, 
arvestades kehtivaid piiranguid.

Linda tänava kultuurihoov
FOTO:	SA	Vaba	Lava
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Liikumisõpetajate sügiskool
FOTO:	Ühendus	Sport	Kõigile
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Ida-Virumaa suursündmused

Ida-Virumaal toimuvate spordi- ja 
kultuuriürituste kahte taotlusvooru 
laekus 74 taotlust, toetust eraldati  
kahekümnele. Välja valitud projekti-
dele eraldati üle 400 000 euro, iga 
projekt võis saada maksimaalselt  
25 000 eurot.

Mõned plaanitud sündmused jäid 
kehtivate piirangute tõttu ära, kuid 
toimunud või toimumas on järgmised 
ettevõtmised:
• festival „Station Narva 2021”,  

korraldaja Shiftworks OÜ

•	 AHHAA	Robolahing	2021,	 
korraldaja SA Teaduskeskus Ahhaa

• rahvusvaheline vabaduseteemaline 
teatrifestival, korraldaja SA Vaba 
Lava

• põlevkivipärandil põhinev  
lavastus, korraldaja MTÜ Askele 
Loovuskeskus

• ööjooks „Narva talv”, korraldaja  
MTÜ	Rakvere	Maraton

•	 Alutaguse	ratta-	ja	suusamaraton,	
korraldaja MTÜ Alutaguse Maraton

•	 Pimedate	Ööde	filmifestivali	 
programmi „KinoFF”, korraldaja 
MTÜ	Pimedate	Ööde	Filmifestival

•	 V	Narva	ooperipäevad,	korraldaja	 
MTÜ ContempArt

Narva ööjooks
FOTO:	MTÜ	Rakvere	Maraton	
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•	 XXIII	muusikafestival	„7	linna	 
muusika festival”, korraldaja  
SA Eesti Kontsert

• degusteerimislaat „Narva mait-
sed 2022”, korraldaja Narva Linna 
Arenduse	ja	Ökonoomika	Amet

•	 Põhjaõue	jõuluküla	Narva	 
linnuses, korraldaja MTÜ  
Wildstream 

•	 Narva	Suusaklubi	Firn	 
spordiüritused

• rahvusvaheline laste ooperi-  
ja balletifestival „Narva”,  
korraldaja UpJump OÜ

• festival „IDeeJazz 2021”, korraldaja  
MTÜ	Rajamuusika	

• etendus „Narva lähedal”, korraldaja  
MTÜ Sofiit-Klubi

•	 Ida-Viru	disaininädal,	korraldaja	 
SA Narva Loomeinkubaator

•	 Ida-Virumaa	seiklusvõimalusi	 
tutvustav „SeiklusFest”

•	 Eesti	saunakultuuri	päevad,	 
korraldaja	MTÜ	Rakvere	Maraton	

• orkestriõhtud „Helid piiri peal”  
Narvas, korraldaja MTÜ Contemp- 
Art

Põhjaõue jõuluküla
Narva linnuses
FOTO:	MTÜ	Wildstream	
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Noorte ühistegevused

Ühiskondlikes protsessides ärgita- 
takse osalema eri rahvusest noori, 
kes teevad tänu inspireerivale ühis-
tegevusele loodetavasti ka edaspidi 
koostööd. Aasta jooksul toimus 21 
sellist tegevust, nendest võttis osa 
1209 sihtrühma liiget. Ajale kohaselt 
kolisid paljud ettevõtmised veebi.

Traditsiooniliselt ühendab noori 
kunst, kultuur ja loominguline 

eneseväljendus. 

Nii tegid ühise videoetenduse teatri-
stuudio „Lendav lehm“ ja tsirkuse  
„Folie“ noored. Kohtumistesarjas 
„KKK:	kunst,	keel	ja	kultuur“	pakuti	
eesti keeles suhtlemise praktikat piki-
tuna kultuuriobjektide külastamise ja 
töötubades osalemisega. 

Eestimaa eri piirkondade klassikalise 
muusikaga tegelevad noored tõi  
kokku muusikafestival „Kratt“. 

24-tunnise animahäkatoni tulemusel 
sündis kuus heal tasemel animafilmi, 
mille tegemise käigus said eesti ja 
vene keelt kõnelevad noored omava-
hel ühise huvi pinnalt suhelda. Filmide 
valmistamine oli fookuses ka Narva 
loomeinkubaatori korraldatud töö-
tubades, mille tulemusel valminud 
13 lühifilmi näidati festivalil „KinoFF“. 
Inspiratsiooniseminaril tutvustati filmi-
tööstuse võimalusi (väike)ettevõtluse 
arendajana ning kultuurikorraldajate 
koostööseminaril jagati teadmisi tee-
nusedisainist ja digikultuuriteenustest. 

Noorte omavaheliste kogemuste  
jagamiseks ellu kutsutud üritustesari  

Animahäkaton Tartu mänguasjamuuseumis
FOTO:	Tartu	mänguasjamuuseum	
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„Kuula.me. Minu, sinu, meie lugu“  
julgustas erineva taustaga inimesi  
leidma isiklike kogemuste kaudu 
ühisosa ja mõtlema kaasa kogukonna 
arengus. Oma kogemusi keeleõppest 
ja Eesti kultuuriruumis kohanemisest 
jagati Kohtla-Järve gümnaasiumi 
kultuuriõhtutel hubases õhkkonnas 
ja igale kultuurile omase toidulaua 
ümber.	Narva	osalusfestival	„Твой	
valik“ kutsus arutlema päevakajalis-
tel teemadel ja arendama koostööd 
kohaliku omavalitsuse, vabaühendus-
te ja noorte vahel. Samale eesmärgile 
aitasid kaasa ka üle-eestilise noorte- 
foorumi piirkondlikud seminarid ja 
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kaasava 
eelarvestamise projekt, mille kaudu 
pakuti gümnasistidele osalusdemok- 
raatia kogemust, õpiti ära tundma 
korruptsiooni ja harjutati koostöö 
tegemist.

Narva eesti keele maja kutsus ellu 
pilootprojekti „Estonskad“, loomaks 
Narva ja selle ümbruse noortele mitte-
formaalset eestikeelset õpikeskkonda. 
MTÜ Eesti Pagulasabi korraldas kooli- 
des arutelusid rändetaustaga noorte 
teemal. Tartu Ülikooli muuseum kut-
sus koos muuseumisse Ida-Virumaa  
ja Lääne-Eesti gümnasistid. 

Koostööd tegid noorsooga tegelevad 
inimesed, kes lõid selleks valdkonna 
esindajast ja üliõpilasest koosnevad 
tandemid ning pidasid kutseala kogu-
konna sügisakadeemiat. Kokku tulid 
ka eri rahvusest e-spordi harrastajad, 
kes pidasid maha sõbraliku matši  
ning harjutasid multimeedialaagris 
e-spordivõistluse ülekandmist.

Muusikafestival „Kratt”
FOTO:	Gunnar	Laak
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Rahvusvaheline lõimumiskonverents

11.–12.	novembril	korraldas	Integrat-
siooni Sihtasutus rahvusvahelise  
konverentsi „30 aastat lõimumist: 
kordaminekud, kasutamata võima-
lused ja väljakutsed“. Esinesid 17 
lõimumisele pühendunud teadlast ja 
praktikut, neist kaheksa välismaalt. 

Esinemistes ja paneelaruteludes  
käsitleti lõimumise mõõtmise teoo- 
riaid, Euroopa riikide kogemusi ning 
lõimumise raskuskohti. Vaadeldi regu-
laarselt läbi viidud Eesti integratsiooni 
monitooringust paarikümne aasta 
jooksul välja joonistunud trende ja 
muudatusi ühiskonnas. Uuendusena 
korraldati noorte arutelupaneel.

Konverents toimus Viru hotelli konve- 
rentsikeskuses, seda modereeris 
Eva-Maria Asari. Kohapeal osales 138 
inimest, interneti teel aga ligi 1700. 
Konverentsi eelseminari peeti Narvas 
ja seal esines kolm eksperti. 

Esitlustega saab tutvuda veebilehel 
integrationconference.ee.

Lõimumiskonverents Tallinnas
FOTO:	Egert	Kamenik	

17
inimest osales  
kohapeal, ligi 1700  
aga läbi interneti

teadlast ja praktikut  
esines konverentsil

138
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2. KEELEÕPE,
KULTUURIRUUM
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Nõuanded ja praktiline abi

Integratsiooni Sihtasutus nõustab 
keeleõppest, aga ka lõimumisest laie-
malt huvitatud inimesi mitmel moel:

• e-posti info@integratsiooniinfo.ee 
ja teiste e-kanalite kaudu

• tasuta infotelefonil 800 9999

•	 Tallinna	ja	Narva	eesti	keele	majas

•	 Eesti	Rahvusvahelises	majas	 
Tallinnas

2021. aastal nõustati 6560 korral,  
põhiliselt toimus see interneti ja  
telefoni teel, näost näkku konsultat-
sioonid on teist aastat järjest oluliselt 
vähenenud. 

Strateegiline eesmärk 2

Eesti keele oskus eesti 
keelest erineva emakeelega 
inimeste hulgas on para- 
nenud, sihtgruppidel on 
ligipääs tänapäevastele 
kvaliteetsetele eesti keele 
õppimise ja praktiseerimise 
võimalustele. 

Eeskätt tunti huvi eesti keele õppe ja 
harjutamise võimaluste, varasemast 
rohkem just iseseisva keeleõppe vas-
tu. Nõu küsiti ka lõimumist toetavate 
tegevuste ja teenuste, kodakondsuse 
ja olmeküsimuste teemal. 

Keeleõppest huvitatutele pakutakse 
süvanõustamist, mille käigus süvene-
takse põhjalikult inimese keeleõppe 
eeldustesse, vajadustesse ja moti- 
vatsiooni ning leitakse sobivaim  
õppevorm. 

Välja arendati ja kasutusele võeti  
keeleõppe oskuste nendingute töö-
lehed. Need sisaldavad nii passiivse 
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kui ka aktiivse keeleoskuse nendin-
guid, mis aitavad paremini hinnata 
keeleoskuse taset ilma keeletesti 
sooritamata, ja määrata, millisesse 
keeleõppe ja/või harjutamise tege-
vusse tasub inimest suunata. Töö-
lehed on heaks kiitnud Haridus- ja 
Noorteamet.

Koostöös töötukassaga nõustati töö-
andjaid, kes soovivad oma töötajate 
eesti keele oskust parandada. Perso- 
naliseeritud tuge sai 15 tööandjat. 
Välja töötati teabeleht soovitustega 
eesti keele õppe korraldamiseks, mis 
tõlgiti ka vene keelde.

„KU-кy” mess Tallinnas
FOTO:	Karolin	Köster

Märtsis ja augustis toimusid Eesti 
Rahvusvahelise	maja	eestvedamisel	
veebiloengud eesti keele õppimise 
võimaluste kohta. Veebiloenguid  
kuulas ca 40 uussisserändajat. 

Eesti keele mess „KU-ку“ lükkus  
märtsist septembrisse ja toimus esmalt  
Kohtla-Järvel ja seejärel Tallinnas. 

Mess viib kokku täiskasvanud 
keeleõppijad ning keeleõppeteenust 

ja -vahendeid pakkuvad 
koolitusasutused ning kirjastused. 

Messist sai kohapeal ja veebi vahen-
dusel osa ca 1100 inimest. 
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„KU-кy” mess Kohtla-Järvel
FOTO:	Eiko	Lainjärv
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Toodeti 16 keeleõppe nõuandevi-
deot.	Videoid	näidati	„KU-ку“	messil	
ja need on järelvaadatavad sihtasu-
tuse veebilehel. Valmis trükise „Meie 
lapsel mitu keelt“ vene- ja ingliskeel-
ne variant.

Trükist ilmus teabematerjali „Juhend 
iseseisvaks keeleõppeks“ uuendatud 
versioon. See on varasemast mahu-
kam ja sisukam, käsitledes ka õppija 
motivatsiooni leidmise ja hoidmise 
teemat. Ettevalmistamisel on iseseis-
vat keeleõppijat toetav ja nõustav 
veebilahendus. 

2020. aastal loodud kohanemis-  
ja lõimumisteenuste teekonna- 
kaart Linda on sihtasutuse veebi üle 
toodud. E-tööriist aadressil linda.
integratsioon.ee on mõeldud kõigile 
neile, kes teenindavad ja selle käigus 
nõustavad Eestis elavaid kohanemis- 
ja lõimumisvajadusega inimesi. Kor-
raldati Lindat tutvustavaid koolitusi 
kohalike omavalitsuste ning nende 
allasutuste töötajatele ja piirkondli- 
kele vabaühendustele. Koolitused  
toimusid 13 maakonnas 267 inime- 
sele. Loodi olulisimate kohanemis-  
ja lõimumiskeskuste ning -teenuste 
teabeleht-järjehoidja, mida jagati  
kohtumistel kohalike omavalitsustega.

Trükis „Meie lapsel mitu keelt”
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus



In
te

gr
at

si
oo

ni
 S

ih
ta

su
tu

s
  T

eg
ev

us
ar

ua
nn

e 
20

21

23

Eesti keele majade keelekursused

Tallinna ja Narva eesti keele majas 
asus 2021. aastal õppima 61 rühma, 
kokku 939 inimest.	Keelt	õpiti	A1–C1	
tasemel. Edukad lõpetajad, kes läbisid 
vähemalt 75% kursuse mahust, said 
õiguse jätkata eesti keele õpinguid 
järgmisel tasemel. Neid inimesi oli 
eesti keele majades 2021. aastal 484. 

Tallinna eesti keele maja avas aasta 
jooksul	22	õppegruppi.	Õpingutega	
alustas 329 inimest. Osa kursuseid 
toimus täismahus veebis, osa aga 
klassikalises kontaktõppe vormis,  
mõlemal omad eelised.

Tallinna eesti keele maja õpetajatel  
on igaühel keskmiselt kolm õppe- 
rühma. Lisaks veab iga õpetaja vähe- 
malt kolme toetava tegevuse sarja 
ning korraldab õppekäike. 2021.  
aastal tehti 66 õppekäiku 288-le  
sihtrühma esindajale. 

Uute õppematerjalidena võeti kasu-
tusele Tallinna eesti keele maja õpe-
tajate koostatud õppekavad A1-B2 
tasemetele, mis lähtuvad eesti keele 
majade loomise aluseks olnud kont-
septsioonist ning täiskasvanuõppe 
heast tavast. Lisaks on Tallinna eesti 
keele maja loonud veebiõpet hõlbusta-
va reeglistiku (N)etikett ja järjehoidja, 
mille abil saab integratsioon.ee lehel 
sündmuste kalendris üritusi sorteerida. 

Igaüks, kes Tallinna eesti keele majas 
õpet alustas, sai endale Mall Pesti 
õpiku ning tere-tulemast-õpimapi 
eesti	keele	maja	sümboolikaga.	Õpi-
mapp sisaldab õppetöösse sulandu-
mist hõlbustavaid selgitavaid mater-
jale, pastakat ja helkurit, keeleõppija 
kalendrit ning Helena Metslangi uut 
raamatut „Juhend iseseisvaks keele-
õppeks“.

Narva eesti keele maja avas aasta 
jooksul 39 õpperühma, neist 13 olid 
osaoskuste kursused. Kokku asus 
õppima 610 inimest. Eraldi õpperüh-
mad olid Politsei- ja Piirivalveameti ja 
Narva Keskraamatukogu töötajatele.

939

inimest  
parandas oma 
keeleoskust 
partnerkeele-
koolide juures

neist lõpetas 
kursuse vajalikul 
tasemel

inimest õppis aasta 
jooksul Tallinna ja  
Narva eesti keele  
majas

2630

52%
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Osaoskuste kursustel spetsialiseeru-
takse kindlale oskusele või teemale 
–	selleks	võib	olla	näiteks	kirjutamine,	
lugemine või hääldamine, aga toimu-
sid ka näiteks Eesti kultuuri digikursus 
ja meediakursus. 

Meediakursusel arendati arutlusos-
kust, tutvustati Eesti meediakanalites 
pakutavat ning õpiti loovülesannete 
ja spetsialistidega kohtumiste kau-
du tundma ajakirjanduse köögipoolt. 
Pilootprojekt võeti hästi vastu: osa-
lejad täitsid innukalt loovülesandeid, 
kirjutasid ja arutasid mitmesugustel 
teemadel ning said parema ülevaate 
Eesti meediaruumist.

Populaarseks osutus Eesti kultuuri 
digikursus. Selle käigus sai arendada 

suulist väljendusoskust, kuulamisos-
kust, küsimuste esitamist ning neile 
vastamist. Toimusid väljasõidud kul-
tuurisündmustele. Uudne oli ka hääl-
duskursus, mis hõlmas individuaal-
tunde, ning loomekursus, kus eesti 
keelt õpiti oma mõtteid ja tundeid 
paberile pannes, ette lugedes, lavas-
tades ja näideldes. 

Alates sügisest pakub Narva eesti kee-
le maja eesti keele kursust kurtidele. 

Septembris uuendasid Narva eesti 
keele maja õpetajad ja juhataja kur-
suse alguses õppijatele antava hea 
tahte kokkuleppe ja õpimapi sisu. 
Novembris korraldatud ajurünnakul 
mõeldi välja lausa 52 ideed, kuidas 
kasutada õppetöös ajalehti.

Väljasõit Vargamäele
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus
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Jätkus väga hea koostöö Tartu  
Ülikooliga, kes pakkus 2021. aastal 
keelemajade õpetajatele täiendavaid 
koolitusprogramme (veebiõppe- 
päevad,	B2–C1	tasemekoolitus,	täis-
kasvanutele eesti keelt õpetavate 
õpetajate suurkogu erinevat laadi 
koostöösuhete loomiseks). 

Eesti keele majade keeleõpetajate 
kõrval pakuvad suhtluskeele kursusi 

ka partnerkeelekoolide õpetajad. 

Nii avanes võimalus oma keeleoskust 
parandada veel 2630 inimesele, kellest 
1887 lõpetasid kursuse edukalt. Valda-
valt kohtuti veebivormis. Uutest kur-
sustest anti teada neli korda aastas.

Eesti keele majade õpetajad kasuta-
vad täiskasvanud õppijale sobivaid 
aktiivõppe meetodeid, mis soodus-
tavad eesti keeles rääkimise hirmu 
vähenemist ning aitavad õppijatel 
harjutada eesti keelt väga erinevates 
elulistes	olukordades.	Õpetajad	läh-
tuvad oma töös ka 2020. aastal kin-
nitatud heast tavast täiskasvanutele 
eesti keele õpetamisel, mis sündis 
koostöös eesti keele majade nõu- 
kodade liikmetega ja sai heakskiidu  
riigikeele nõukojas. Dokument on 
eesti keele õpetamise lähtealus  
ka partnerkeelekoolide õpetajatele. 

Jõulueelne eesti keele tund
FOTO:	Sandra	Vellevoog
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Perelaagrid noortele

Koolinoortele korraldati perelaag-
reid, kus nad said keelt õppida oma-
ealiste eestlastega suheldes. Maist 
septembrini osales pereõppes 182 
noort	–	valdavalt	olid	nad	pärit	Ida-	
Virumaalt, aga ka mujalt Eestist. Oma 
kodu uksed avas 64 peret Võrumaalt, 
Pärnust, Kihnust ja Viljandimaalt. Kõi-
kidel eesti peredel olid lapsed ja lap-
selapsed, kes tegutsesid tugilastena. 

Pereõppe ajal käidi ekskursioonidel 
muuseumides ja looduskaunites pai-
kades, aga ka näiteks seikluspargis, 

182
eesti peret avas oma 
uksed pereõppe  
läbiviimiseks

koolinoort osales
pereõppes

64
alpakafarmis, avatud talude päeval. 
Viljandimaal toimunud pereõppe  
laagri põhjal valmis kogemust kokku-
võttev video. 

Pereõppes osalenud Kai  
ja Jaroslava Kihnus
FOTO:	Raili	Leas
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Keeleõpet toetavad tegevused

Eesti keele majad pakuvad aastaring-
set tegevust ka inimestele, kes keele-
kursustel ei osale, kuid kes sooviksid 
kultuurilis-klubilises vormis meeldivalt 
aega veeta ja sel viisil oma keeleos-
kust parandada.

Tallinna eesti keele majas osales 
2021. aastal kõigile mõeldud üritustel 
ja keeleõpet toetavates tegevustes 
1798 inimest. Korraldati 106 eriilme-
list keeleõpet toetavat üritust,  
üritustesarju oli kavas 44. 

Uute algatustena käivitas Tallinna  
eesti keele maja näiteks sellised 
koostööprojektid:

• eesti-inglise tandemlaager  
Palamusel Oskar Lutsu tegelaste 
radadel

• toidukultuuri- ja kunstijuttude  
kohtumised Fotografiskas 

• eesti keele maja õpetajate filmi-
muusika- ja kirjandusteemalised 
tunnid Tallinna Keskraamatukogus 
ja selle filiaalides ning 

• lugemisklubid ja kultuurikohtumi-
sed	Eesti	Rahvusraamatukogus.

Suvel leidsid aset väljasõidud, linna-
matkad, loodusretked, muuseumiree-
ded jne. Sügisel lisandusid kalligraafia 
töötuba, kirjutamiskursus, portreepil-
distamine, kirikureeded jms. 

Eesti-inglise filmilaager Palamusel
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus
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Narva eesti keele maja korraldatud 
üritusi külastas aasta jooksul 1462 
inimest. Lisaks osales 1500 inimest 
kooslaulmispeol ja 1453 jälgis peo 
veebiülekannet. Kokku sai Narva eesti 
keele maja avalikest üritustest osa 
4415 inimest.

Aastal 2021 jätkas kooskäimist Nar-
va eesti keele maja õpetajate kokku 
kutsutud tandemkoor, kuhu kuulus 
45 eesti ja vene emakeelega lauljat, 
enamik pärit Ida-Virumaalt. Tegemist 
on ühelt poolt mitteformaalse keele-
õppega, teisalt valmistus koor Narva 
esimeseks kooslaulmispeoks, mille 
korraldas Narva eesti keele maja. 
Tandemkoor tegi iga nädal Zoomis 
lauluproovi ning sellele lisaks toimusid 

iga kord tunniajased keele- ja kultuu-
ritunnid, kus tutvustati laulude sõnu 
ja sünnilugusid, tähtpäevi ja kombeid. 
Tandemkoor avas Viru Folgi ning 
tema suuretteaste toimus 20. augustil 
Narva EV100 pargis kooslaulmispeol 
„Sõida tasa üle silla“. Suurejooneline 
kontsertlavastus viis kokku eri rah-
vustest, erineva emakeelega ja erine-
vates regioonides elavad inimesed, 
et koos laulda südamelähedasi laule 
ja tähistada Eesti taasiseseisvumi-
se 30. aastapäeva. Kooslaulmispeo 
eeslauljateks olid tandemkoori kõrval 
kohalikud solistid, Narva Muusikakooli 
laste segakoor, Narva Muuseumi folk-
looriansambel Suprjadki ja rahvusvä-
hemuste koor. Laulud olid eesti, vene, 
valgevene, ukraina ning vadja keeles.

Kooslaulmispidu 
„Sõida tasa üle silla”
FOTO:	Anastassia	Volkova
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Kooslaulmispidu „Sõida tasa üle silla”
FOTO:	Anastassia	Volkova
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1. oktoobril tähistas Narva eesti keele 
maja kahe aasta möödumist päevast, 
mil Integratsiooni Sihtasutuse pea-
kontor ja Narva eesti keele maja said 
päris oma kodu Narvas. Koostöös 
keeleõppijatega sündis meeleolukas 
sünnipäevaräpp.	Räpi	loomisel	olid	
kandvaks jõuks tandemkooris osale-
nud keeleõppijad. 

Narva eesti keele maja arendas pan-
deemia ajal aktiivset tegevust veebi- 
keskkonnas. Jaanuaris korraldati 
Facebookis Linnabingo mäng, kus 
keelemaja jälgijad pidid otsima linna- 
ruumis jalutades üles konkreetsed 
objektid, tegema neist fotod ning 
jagama koos eestikeelse lausega 
mängu kommentaarides. Märtsis kor-
raldati mäng „Lõpeta dialoog“ ja mais 
„Teeme ära“ nädala raames veebi-

viktoriin, kus sai panna proovile oma 
teadmised putukatest.

Eesti keele nädala raames töötati 
välja telefonirakenduse põhine 
linnamäng, mis aitas täiendada 

sõnavara, tegeleda keeleõppega 
värskes õhus ja lõbusalt aega veeta.

Narva eesti keele maja õppijad külas- 
tasid suvehooajal teatrietendusi, 
käisid matkadel ja osalesid õppekäi-
kudel, kus said võimaluse tundides 
õpitut rakendada. Võrumaal Nõiariigis 
toimus juba teine eesti-vene tandem-
laager, kus osales 38 motiveeritud 
inimest, kes aitasid üksteisel eesti ja 
vene keelt praktiseerida. Saaremaal 
toimus maaelu laager 32 õppijale, kes 
armastasid loodust ja maaelu ning 

Politsei- ja Piirivalveameti töötajate laager Saaremaal
FOTO:	Monika	Sooneste
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Näiteid põnevatest projektidest

Narva eesti keele maja ja Sisekaitse- 
akadeemia koostööprojekt viis loo-
valt kokku kadetid ja Narva elanikud. 
Suvises tandemõppes osalesid Sise-
kaitseakadeemia justiits- ja finants-
kolledži	kadetid,	kes	olid	Narvas	
vene keele suvekoolis, ja teiselt poolt 
Narva linna elanikud, eesti keele maja 

õppijad. Osalejate esimene ja viimane 
kohtumine toimus grupis, grupikoh-
tumiste vahel jagunesid keeleõppijad 
paarideks või kolmikuteks ning harju- 
tasid viiel kohtumisel iseseisvalt nii 
vene kui ka eesti keelt mitmesugustes 
olukordades. Näiteks käidi üheskoos 
kohvikus juttu ajamas, jalgrattaga 

Sisekaitseakadeemia  
koostööprojekt
FOTO:	Pille	Mafucci

olid valmis kaasa lööma maaettevõt-
jate töös ja igapäevastes tegemistes. 
Laagris õpiti kahel päeval ka praktilist 
videoblogi tegemist ning enda, mit-
mesuguste maatööde ja tegemiste 
eestikeelset tutvustamist sõpradele  
ja peredele.

Sügisel osalesid Politsei- ja Piirivalve- 
ameti Narva töötajad Saaremaal  
keelelaagris. Koostöös Matsalu  
Loodusfilmide festivaliga pakkus  
Narva eesti keele maja septembris 
teist korda Narvas harukordset või-
malust näha rahvusvahelise Matsalu 
loodusfilmide festivali filme.



In
te

gr
at

si
oo

ni
 S

ih
ta

su
tu

s
  T

eg
ev

us
ar

ua
nn

e 
20

21

32

lüüsida Eesti muinasjutte, rikastada 
Narva eesti keele maja õppijate  
sõnavara ning luua uus õppematerjal 
Narva eesti keele maja õppija- 
tele, sihtasutuse partneritele ja 
Ida-Virumaa koolidele. Aastal 2022 
on plaanis muinasjutusari avaldada 
venekeelse Delfi portaali taskuhäälin-
gute lehel. 

Novembris tõi Merle Karusoo koos-
töös Narva eesti keele maja ja Vaba 
Lava Narva teatrikeskusega lavale 
ainukordse etenduse „Kes ma olen?“. 
See koondas tervikuks Ida-Virumaa 
eesti keele õpetajate lood ning avas 
selle elukutsega seotud maailma, 
õpetajate elu ilu ja valu. Projektis osa-
lesid teiste Ida-Virumaa eesti keele 
õpetajate kõrval ka Narva eesti keele 
maja õpetajad. 

Kes ma olen?
FOTO:	Anna	Markova

sõitmas, promenaadil jalutamas,  
Narva-sõbra töökohta uudistamas, 
bowling’ut mängimas, oldi Prome-
naadi ööjooksul vabatahtlikuks või 
mängiti Linnabingot. Ühised tegemi-
sed jäädvustati slaidišõu või videona 
ja neid esitleti viimasel kohtumisel 
teistele projektis osalejatele, kokku 
23-le õppijale ja õppejõule. Tagasi- 
side põhjal osutus projekt üle ootuste 
edukaks. Osalejad tundsid, et kasvas 
nende julgus rääkida nii vene kui ka 
eesti keelt, et õpiti uut teineteise kee-
le ja kultuuri kohta ja et oli lihtsalt tore 
koos aega veeta.

Narva eesti keele maja õpetaja  
Krismar Rosin kirjutas valmis muinas- 
jutu „Nööp“ ja pani 20 keeleõppijat 
helistuudios seda eesti keeles ette 
kandma. Projekti eesmärk oli ana-
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Koostöövõrgustik

Keelemajade tegevused on kättesaa-
davad ka neile, kes elavad väljaspool 
Narvat ja Tallinna. Püsiva koostöövõr-
gustiku hoidmise ja laiendamise ees-
märgil jätkas Tallinna eesti keele maja 
koostööd	Tallinna	Rahvaülikooli,	Eesti	
Arhitektuurimuuseumi, Pärnu Kesk- 
raamatukogu, Maarja-Magdaleena 
Gildi ja Eesti Instituudiga. Uute  
koostööpartneritena lisandusid  
Rahvusooper	Estonia,	käsitöökoda	
Teeme Teistmoodi ja Tallinna Loome- 
inkubaator.

Jaanuarist märtsi lõpuni töötasid 
Tallinna ja Narva eesti keele maja 
juhid koostöös Kultuuriministeeriumi-
ga välja Vabariigi Valitsuse tegevus-

programmi	2021–2023	ning	valitsuse	
100 päeva plaani lülitatud eesti keele 
majade laiendamise kontseptsiooni. 
Selle alusel mitmekesistati tegevusi 
keelemajade esindustes Sillamäel, 
Kohtla-Järvel ja Jõhvis ning loodi uusi 
eesti keele õppe- ja praktiseerimise 
võimalusi Paldiskis, Maardus ja Kivi-
õlis.	Alustati	laienemist	kahte	valda	–	
Tallinna eesti keele maja Lääne-Harju 
valda ning Narva eesti keele maja 
Lüganuse valda.

Kevadel sai Narva eesti keele maja 
valmis toreda raamatu „Lasteaia 
saladused“. Tegu on kakskeelse 
lasteluuletuste raamatuga, mis sele-
tab lapsele arusaadavas keeles lahti 

Estonia teatri võlumaailm
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus
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igapäevaseid lasteaias ja elus hästi 
käitumise	reegleid.	Raamat	jõudis	
kõigisse Ida-Virumaa ja Tallinna laste-
aedadesse, kus õpetatakse eesti või 
vene keelt.

Kevadel hakkas Narva eesti keele 
maja koostöös venekeelse portaaliga 
Delfi ette valmistama taskuhäälingute 
sarja, mille eesmärk on aidata keele-
õppijal ennast eestikeelses keskkon-
nas mugavalt tunda. 

Narva eesti keele maja õpetajad 
arutavad lõbusas dialoogivormis 

igapäevase eesti keele üle ja 
võrdlevad eesti ja vene keele 

iseärasusi. 

12 taskuhäälingust koosnev sari jõuab 
eetrisse 2022. aastal. 

Aasta jooksul on Narva eesti keele  
maja esindajad koostöövõimalusi 
arutanud Ida-Virumaa Haridusklastri, 
mitmete valla- ja linnavalitsuste ning 
erasektori esindajatega. Kohtuti näi-
teks haridusasutuste töötajate, Eesti 
Energia keeleõppijate ja Töötukassa 
meetmetes osalejatega. 

Lõimumisvaldkonnast huvitatud  
organisatsioonide esindajatest on 
moodustatud keelemajade nõukojad, 
mille eesmärk on anda nõu ning taga-
sisidet eesti keele majade tegevusele.

Lasteaia saladused
FOTO:	Julia	Kalenda
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Kodanikupäeva viktoriin

15.–28.	novembrini	sai	osa	võtta	tra-
ditsioonilisest kodanikupäeva vikto- 
riinist. 50 küsimusega eestikeelne 
viktoriin aitab pöörata tähelepanu  
huvitavatele sündmustele ning uusi-
matele arengusuundadele Eestis ja 

meie riigi lähiajaloole. Viktoriini tegi 
3872 inimest, neist 3337 lahendasid 
küsimustiku edukalt lõpuni.	Õhtulehe	
veebilehel avaldatud 20 küsimusega 
lühiviktoriini vaatas 11 090 inimest.

Paindlik lõimumisprogramm

Paindliku lõimumisprogrammi toel 
saavad välispäritolu püsielanikud  
ja uussisserändajad õppida eesti 
keelt, valmistuda kodakondsuse  
eksamiks ja tutvuda eesti kultuuriga. 

Kodakondsuse saamiseks ette-
valmistavaid koolitusi viidi läbi nii 
kontaktõppena klassiruumis kui ka 
Zoomis, neist võttis osa 194 inimest. 
Programmi läbis täismahus 76 ini-
mest. 

Eesti keele A2, B1 ja C1 taseme  
suhtluskeelekursusel õppis 250 ini-
mest. Neist 211 lõpetas selle edukalt 
ja 39 läbis kursuse alla 80% mahust. 

Kultuuriõppemooduli tegevustest  
sai aasta jooksul osa 2315 inimest, 
edukalt läbis programmi 1524 inimest. 
Külastati muuseume ja teisi kultuuri- 
asutusi, avastati Eestimaa loodust. 
Piirangute tõttu polnud käike võima-
lik korraldada kevadel, kuid muul ajal 
koostööpartnerid Eesti Instituut, Eesti 
Rahva	Muuseum	ja	Tartu	Rahvusva-
heline Maja neid võimalusi pakkusid. 
Teavitustöö sihtrühmani jõudmiseks 
toimus aktiivselt ja regulaarselt sot-
siaalmeedia kaudu.

Eesti keele ja kultuuri tundmise  
klubid käisid koos Tallinnas, Narvas,  
Ahtmes,	Kohtla-Järvel,	Rakveres	ja	
Tartus. 26 klubis lõi kaasa 416 ini-
mest.

Sellised klubid on suunatud inimes-
tele, kelle emakeel ei ole eesti keel, 
kuid kes soovivad eesti keelt B2 ja C1 
tasemel vabamas õhkkonnas harju-
tada, saades samal ajal teadmisi eesti 
kultuuri kohta. Oktoobrist detsembrini 
toimusid klubide eestvedajatele grupi- 
juhtimise koolitused, kus osales 32 
inimest.

76

eesti keele ja kultuuri 
tundmise klubi käis koos 
erinevates Eesti linnades

inimest läbis edukalt 
eesti suhtluskeele  
kursuse

inimest läbis koda- 
kondsuse saamiseks 
ettevalmistava prog- 
rammi täismahus

26

211



In
te

gr
at

si
oo

ni
 S

ih
ta

su
tu

s
  T

eg
ev

us
ar

ua
nn

e 
20

21

36

Ärikeele õpe Ida-Virumaal

Ida-Virumaa ettevõtjad ja ettevõtete 
võtmetöötajad saavad õppida ärialast 
eesti ja inglise keelt. 2020. aasta  
sügisel alanud kursused lõppesid 
2021. aasta lõpus ning nende maht  
oli 200 tundi. Keeleõppes osales 
aktiivselt 113 inimest, neist lõpetas 
kursuse edukalt 84. 

Keeleõppe põhiselt oli võrgustumisse 
kaasatud 209 sihtrühma liiget, sest 
olulisel kohal oli omavaheline mitte-
formaalne suhtlus, üksteise ette- 
võtete külastamine ja võimalike  

tulevikukontaktide soodustamine.  
Koroonaolukorra tõttu toimus suur 
osa õppest veebi- või vähemalt hüb-
riidõppena ning ka ettevõtete külas-
tused tuli teha virtuaaltuurina. Eesti 
keele õppegruppidele korraldati 20  
ja inglise keele õppegruppidele 21 
harivat kohtumist. 

Keeleõpe kolmandate riikide kodanikele

Sisulise tegevuseni jõudis eesti keele 
õpe kolmandate riikide kodanikele, 
mida	rahastab	Varjupaiga-,	Rände-	 
ja Integratsioonifond. Kui 2020. aastal 
tegeleti sihtrühma vajaduste väljasel-
gitamisega, siis 2021. aastal valmisid 
teavitusmaterjalid ja leiti koolitajad.

Läbi töötati potentsiaalsete 
keeleõppijate nimekirjas oleva 307 
inimese õpisoovid ning vastavalt 

sellele kohandati kursused.

Veebikursustel asus eesti keelt  
õppima 242 kolmandate riikide koda-
nikku. 2022. aasta veebruaris alanud 
22 kursusel lisandus veel 286 õppurit. 

113 inimest osales  
aktiivselt eesti ja  
inglise ärikeele õppes
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Keeleõpe kodakondsuse taotlemiseks

2021. aastal tuli Integratsiooni Siht-
asutusele üle nn haldusülesanne pak-
kuda eesti keele õpet kodakondsuse 
taotlemiseks vajaliku tasemeni. See 
tähendab, et inimesed, kes soovivad 
taotleda Eesti kodakondsust ja vasta-
vad kodakondsuse andmise tingimus-
tele, saavad tasuta õppida eesti keelt 
nulltasemelt kuni tasemeni B1. Selleks 
sõlmib Integratsiooni Sihtasutus soo-
vijaga keeleõppelepingu, mis annab 
võimaluse tasuta eesti keele õppeks 
ja õppepuhkuse hüvitise saamiseks 
ning kohustab õppijat keeleõppe järel  
Eesti kodakondsust taotlema.

Varem tegeles selle programmiga 
Sisekaitseakadeemia. Meetme loomi-
sest	alates	ehk	aastatel	2019–2021	
on selle programmi täitnud ja Eesti 
kodakondsuse avalduse esitamiseni 

jõudnud 263 inimest. Koroonaviiru-
sest tingutud segaduste tõttu ini-
meste elus (nt töö kaotus või muutus, 
asukoha muutus) on mitukümmend 
inimest keelelepingud peatanud või 
katkestanud.

Aprillis ja mais toimus keeleõppe- 
lepingu võimalusi tutvustav kam- 
paania. Keeleõppes osalemiseks  
saabus 424 avaldust, keeleõppe - 
lepingud sõlmiti 177 inimesega.  
Kokku pakkus Integratsiooni Sihtasu-
tus 2021. aastal 42 keeleõpperühmas 
486 õppekohta. 2022. aastal soovi-
takse pakkuda 1300 õppekohta,  
koolitused avatakse üle Eesti vasta-
valt sihtrühma vajadustele kas  
kontaktõppe- või veebikursusena. 

Valmis teabematerjal kolmes keeles. 
Oluline on keeleõppija toetamine kogu 
protsessi ajal ning vajadusel talle ka 
teiste Integratsiooni Sihtasutuse tee-
nuste pakkumine.

Tasuta eesti keele õpet saab keele-
õppelepingu kaudu taotleda vähemalt 
15-aastane inimene, kes on elanud 
Eestis seaduslikult vähemalt viis 
aastat, kes ei ole viimase kahe aasta 
jooksul osalenud riigi rahastatud  
soovitava taseme eesti keele õppes  
ja kelle puhul ei esine Eesti kodakond-
suse taotlemist takistavaid asjaolusid. 
Tasuta eesti keele õpet keeleõppele-
pingu alusel rahastab Siseministee-
rium.

263

486

keeleõppelepingut  
sõlmiti kevadise  
kampaania  
tulemusel

programmi täitnud 
inimest on jõudnud   
Eesti kodakondsuse 
avalduse esitamiseni

õppekohta pakkus
sihtasutus 42 keele- 
õpperühmas

177
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Parem arusaam määratlemata 
kodakondsusega inimestest

Määratlemata kodakondsusega ini-
mestele korraldati Tallinnas ja Narvas 
üritustesari, kus tutvustati kodakond-
suse saamise võimalusi, arutleti takis-
tuste ja eeliste teemal ja jagati prakti-
list nõu eksamiteks valmistumiseks. 

Teave nendest tegevustest jõudis  
sotsiaalmeedia vahendusel pea 
27 000 inimeseni, ent sügisel taas 
kehtima hakanud piirangute tõttu ei 
jõutud kõike plaanitud kujul ellu viia 
ning kohtumiste üleviimine veebi  
vähendas osavõttu. 

Valmimas on kaks video vormis  
kogemuslugu selle kohta, kuidas  
eesti kodakondsust taotleda ja miks 
seda teha. Valmistati ette uuringut, 
selle kohta, kuidas määratlemata  
kodakondsusega inimesed ennast 
Eestis defineerivad ja mis mõjutaks 
neid valima Eesti kodakondsust.  
Kõiki	neid	tegevusi	rahastas	ÜRO	 
Pagulaste Ülemvoliniku Amet.

Vabatahtlike kaasamine

„Keelesõbra“ programmis osales 
teisel hooajal 448 vabatahtlikku eesti 
keele mentorit ning 504 eesti keele 
õppijat/harjutajat. Eestikeelseks suht-
luspraktikaks viidi kokku 504 vestlus-
paari. Aktiivhooaja jooksul toimusid 
keelementorite suurkogunemised, 
kus osales aktiivselt üle 100 inimese. 
„Keelesõbra“ programmi mentoritele 
korraldati motiveerimise eesmärgil 
mitu veebitöötuba, nagu „Häälestuse, 
tagasiside saamise ja refleksioonivõt-
ted“, „Piltide kasutamine keeleõppes“ 
ja „Ajakirja õppemeetodid“ ning mit-
meid kohtumisi kogemuste vahetami-
seks. Neis osales 108 inimest. 

Vabatahtlikud olid kevadel kaasatud 
mitmekultuurilise klassiruumi piloot- 
projekti ja suvel Sisekaitseakadee-
miaga koos ellu viidud tandemõppe 
projekti arendusse. Nad osalesid kõi-
kidel virtuaalsete lühivestluste sarja  
„Keelerulett“ kohtumistel, mida toi-
mus 21. Osalejaid oli erinevatest maa-
ilma nurkadest (850 osalust), vestlusi 
juhtisid vabatahtlikud vestlustubade 
mentorid.

Aasta jooksul toimunud tuumik- 
vabatahtlike kohtumistel analüüsiti 
senitehtut ning arutati vabatahtliku 
tegevuse laiendamisvõimalusi. 
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KEELESÕBRA 
PROGRAMM

Suhtluskanalid: Zoom, Team
s, Skype, Viber, Facebook Messenger, Whatsapp, te

lef
on

, k
ok

ku
sa

am
in

e 
vä

rs
ke

s õ
hus     

                                    

saksa, hispaania, marathi, yoruba, araabia, urdu, tam
ili, pärsia, gudžarati, läti, bulgaaria, gruusia, kreooli, norra, aserbaidž

aani, p
ra

nt
su

se
, i

ta
al

ia
, a

rm
ee

ni
a,

 k
ur

di
, m

ala
jal

am

i, p
oola,
Keel
eõppijate emakeeled: vene, singali, usbeki, heebrea, ungari, valgevene, soome, tšuvaši, in

glise
, h

ind
i, u

kr
ai

na
, t

ür
gi

, b
en

ga
li, 

po
rtu

gali

keeleõppijat

448
504
mentorit ja

keelesõpra 
üle maailma952

viis kevadel 2021 kokku

„Keelesõbra” programmi teine hooaeg
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3. KULTUURILINE
MITMEKESISUS
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Preemiad silmapaistvatele ühendajatele 

Aasta sõnumikandja tiitli pälvis Tiina 
Pärtel, kelle loodud taskuringhääling 
„Found in Estonia“ tutvustab eestlas-
tele siin elavaid välismaalasi isiklike ja 
humoorikate kogemuslugude kaudu.

Aasta sädeme kategoorias kuulutati 
välja kaks võitjat: Eesti epeenaiskond 
koosseisus Julia Beljajeva, Erika  
Kirpu, Katrina Lehis ja Irina Embrich, 
ning MTÜ Sofiit-Klubi. 

Lõimumisvaldkonna preemiatega 
tunnustatakse tublisid tegijaid, kes 
on aasta jooksul aidanud tutvustada 
Eestis esindatud kultuure, luua erine-
va emakeelega inimeste vahel kon-
takte ja arendanud koostööd.

Aasta sillaloojaks kuulutati MTÜ Eesti 
Instituut, kes viis ellu programmi „Kul-
tuurisamm“, mis lähendas eri rahvusi 
ja aitas eesti keelest erineva emakee-
lega inimestel paremini Eesti ühiskon-
da mõista.

Strateegiline eesmärk 3
Eestis elavad rahvusvähe-
mused hoiavad ja väärtus-
tavad oma kultuuritradit-
sioone ning teevad tihedat 
koostööd nii omavahel kui 
ka teiste valdkondade  
kultuurikorraldajatega; 
teadlikkus kultuurilisest 
mitmekesisusest on ühis-
konnas kasvanud. 
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Epeenaiskonna võimas 
kuldmedalivõit Tokyo 

olümpiamängudel näitas, kuidas 
sport ühendab inimesi ning kuivõrd 
edukad saavad olla mitmekesised 

kollektiivid, kus igaühe panust 
väärtustatakse. 

Teine võitja MTÜ Sofiit-Klubi tõi  
lavale Eduard Tee kakskeelse lavas-
tuse „Aeglane hingamine“. Põimunud 
eestlanna ja venelanna elulood pee-

geldavad ajaloolist konteksti, samas 
hoolivus ja sõprus aitavad üksteist 
paremini mõista ja vastuolusid üle- 
tada.

Tunnustusega kaasnes 1000 eurot 
preemiaraha. Auhinnatseremoonia 
toimus 3. detsembril ja sellest teh-
ti ka veebiülekanne. Integratsiooni 
Sihtasutus tunnustab silmapaistvaid 
lõimumise edendajaid alates aastast 
1999. Konkursi preemiafondi rahastas 
Kultuuriministeerium.

Lõimumispreemiate saajad
FOTO:	Egert	Kamenik
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Rahvuskultuuriseltside tegevuse 
baasrahastus

2019. aastal tehtud otsusega määrati 
kolmeks aastaks baasrahastus rahvus-
kultuuriseltside katusorganisatsiooni-
dele. 2021. aastal jätkati väljamakseid 
17 katusorganisatsioonile ja kontrol- 
liti nende vahearuandeid. Uue taotlus- 
 vooru eel kohtuti rahvusvähemuste 
katusorganisatsioonide juhtidega,  
et arutada baasfinantseerimise  

tingimusi. Kohtumisel selgus, et kõik 
partnerid on olemasolevate tingi-
mustega rahul ning neid pole vaja 
muuta. Uus taotlusvoor kolmeaastase 
perioodi rahastamiseks kuulutati välja  
2021. aasta novembris, tähtajaks 
laekus 18 taotlust, mille hindamine 
lõppeb 2022. aastal.

Festival „Eesti rahvaste pärg”
FOTO:	Bovivas
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Rahvusvähemuste kultuuriseltside  
projektitoetus

Rahvusvähemuste	kultuuriseltside	
toetusvoorust jagati 20 projekti  
vahel 72 080 eurot. Projekte toeta-
takse kuni 6000 euroga. 

Toetust said:
•	 Pärnu	Ingerisoomlaste	Kultuuri-

selts (ingerisoomlaste pärimuslik 
laulu- ja tantsupidu)

•	 MTÜ	Piiri	Peal	(Rääbu	päev)

•	 Eesti	Moldova	Ühing	(Eestimaa	
Rahvuste	Ühenduse	Etnolaat	ja	
XXXIII	Foorum)

•	 Ukraina	Kaasmaalaskond	Sillamäe	
Vodograi (mäng Pacyorky)

•	 Eesti	Vanausuliste	Kultuuri-	 
ja Arendusühing (vanausuliste  
kalender)

•	 Ukraina	Kultuurikeskus	 
(ukraina kultuuripäevad)

•	 Ukraina	Noorsoo	Liit	Eestis	 
(laste-noortefestival)

•	 MTÜ	FUFF	(soome-ugri	 
filmifestival)

•	 Eesti	Leedulaste	Ühendus	 
(leedu kultuuri päev Eestis)

•	 Narva	Linna	Slaavi	Kultuuriselts	
Svätogor (festival „Eesti rahvaste 
pärg“)

•	 Valgevene	Kultuurihariduslik	 
mittetulundusühing Lad (festival 
„Multikultuurne Pärnu“)

•	 MTÜ	Etnolaat	(„Valgevene	talu	 
kallistab Eesti talu II“)

•	 MTÜ	Kultuuride	Ristmik	(Svjata	
Vatra	ja	Žurba	ühiskontserdid)

•	 Armeenia-Eesti	Kultuuri	Selts	 
(ArmFest21)

•	 MTÜ	Haridus-Kirjastuslik	Kultuuri-
keskus Zlata (näitus)

•	 Udmurdi	Ühing	Ošmes	(udmurdi	
laulude-tantsude õppimine)

•	 Armeenia	Kultuuri-	ja	Spordiselts	
NAIRI	(muinasjuturaamat)

•	 Tallinna	Armeenia	Rahvusselts	 
(Armeenia	kultuuri	päev	 
Haapsalus)

•	 MTÜ	SOPHIA	(laste	loomingu	 
konkurss-festival „Sõpruse pärg“)

•	 Eesti	Aserbaidžaani	Noortekeskus	
IRS	(Aserbaidžaani	ja	Eesti	 
muusika päev)

Tegevused viidi ellu, arvestades  
kehtivaid piiranguid.
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Ingerisoomlaste pärimuslik laulu- ja tantsupidu
FOTO:	Andi	Veskimägi
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Töö roma kogukonnaga

Valga linnas olid Integratsiooni Siht-
asutuse palgal kaks roma kogukonna 
mentorit, neist üks jätkab ka 2022. 
aastal. 

Mentorid pakkusid romadele palju 
praktilist abi ja olid sillaks suhtluses 

kohaliku omavalitsuse ja selle 
allasutustega.

Mõlemad mentorid tegelesid palju 
haridusega. Nad suhtlesid aktiivselt 
peredega, rääkisid lasteaias ja koolis 
käimise tähtsusest, vajadusel abista-
sid lapsi koolitöödes. Samuti tutvus-
tati koroona vastu vaktsineerimise 
olulisust. Kohtuti alaealistega tööta-
vate politseinikega, aidati roma noor-
tel leida hooajalist tööd ning osaleti 
Töötukassa kohtumistel. 

Otsiti aktiivselt võimalusi, kuidas 
suurendada noorte huvi hariduse 
vastu ning leida uusi koostööpartne-
reid	–	nt	et	roma	noored	läbiksid	Eesti	
Punase	Risti	koolitusi,	et	saaks	koos-
töös Iisraeli roma majaga korraldada 
noortevahetust, et saaks registreeri-
da roma jalgpallimeeskonda, et roma 
noored saaksid projektidele rahastust 
Erasmus+ programmist jne.

Tänu	kohtumisele	Roma	Education	
Fundi esindajatega on Eesti lisatud 
riikide nimekirja, kus elavad roma 
päritolu tudengid saavad taotleda 

stipendiume. Lisaks on loodud MTÜ 
Bhaga, mille alt saab esitada taotlusi 
roma noorte osalemiseks Euroopa 
rahvusvahelistes projektides. 

Juulikuus toimus linnalaager, millest 
võttis osa 15 roma noort vanuses 
8–21	aastat.	Noored	lõid	kaasa	 
koolitustel ja praktilistes töötubades 
ning tegid koos mentoritega välja- 
sõite	–	külastasid	Elistvere	looma- 
parki, Peipsimaa külastuskeskust, 
Valga muuseumi, AHHAA keskust, 
Valga militaarteemaparki, Palamuse 
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi, 
Jääaja keskust ja Pokumaad. Seni 
ei olnud paljudel Valga roma noortel 
kuigivõrd võimalusi Eestis ringi sõita, 
tänu noortele osaks saanud koge- 
musele tajuvad ehk ka täiskasvanud  
romad rohkem, et Eesti riik hoolib 
neist.

Oktoobris korraldati roma tantsu  
koolitused nii väikestele tüdrukutele 
kui ka vanematele neidudele. Kooli-
tused osutusid väga populaarseks ja 
aasta lõpus telliti esinejatele ka roma 
rahvarõivad.

Roma	pered	on	hakanud	Ühendku-
ningriigist Valka tagasi kolima. Men-
torid	aitavad	neil	kohaneda	–	leida	
perearsti, minna lasteaeda ja kooli, 
vajadusel vahendada humanitaarabi, 
tellida puuduolevad dokumendid jne. 
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Mitmekultuurilisuse tähistamine

Koostöös Eesti Inimõiguste Keskuse 
ja teiste partneritega tähistati 12. 
mail mitmekesisuse päeva. Sel puhul 
jagati Facebookis temaatilist videot ja 
korraldati mäng, et pühitseda rikkust, 
mida keelte, kultuuride ja kogemuste 
paljusus ühiskonnale pakub. 

24. septembri eel ja järel peeti Eesti 
eri paikades rahvuste päeva. Toimu-
sid kontserdid, näitused, loengud ja 
töötoad, tutvustamaks siin elavate 
rahvuste kultuuripärandit. 26. sep-
tembril toimus Kukruse Polaarmõisas 
rahvuste päeva vastuvõtt.

Rahvuskultuuride loomepada
FOTO:	Daniil	Širjajev
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Koostööpäevak kultuuriasutustele

Augusti lõpus peeti Narvas koostöö-
päevakut, millest võtsid osa rahvus-
vähemuste kultuuriseltside katus- 
organisatsioonide, muuseumide ning 
Harjumaa vabaühenduste esindajad, 
kokku 59 inimest. Koostöös  
Kultuuriministeeriumi ja SA Harju  
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega  
otsiti häid ideid, mille elluviimine  
soodustaks eri rahvusest inimeste 
ühistegevusi. 

Valiti välja järgmised projektid:

•	 „Päevalill“	–	noorte	loomingulise	
arengu ja suhtlemisjulguse ärgita-
miseks moodustati suhtlemisring, 
kohtuti kaheksal korral. Toimusid 
loomingulised töötoad, kunsti- 

teraapia, 3D-projekteerimise har-
jutamine jm, mille käigus arendati 
loovust ja suhtlemisoskust.

•	 „Piirid	ja	Paarid“	–	kaks	kahepäe-
vast	õppereisi,	Rae	valla	külade	
esindajatele Narva ja Sillamäele 
ning	Ida-Virumaa	osalejatele	Rae	
valla küladesse (viimane toimub 
kevadel	2022),	tutvumaks	kultuu-
ride ja rahvuste koostööprojek-
tidega ning kultuurilis-ajalooliste 
põimumistega läbi sajandite. 

•	 „Rahvuste	mängude	päev“	–	noor-
tele suunatud päev Vabaõhumuu-
seumis, mille käigus sai tutvuda 
gruusia, eesti, ersa, mokša, seto  
ja ukraina mängudega.

Koostööpäevak Narvas
FOTO:	Kristina	Pirgop
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Avaliku sektori paranenud 
praktikavõimalused

Läbi sai pool aastat kestnud avaliku 
sektori praktika pilootprogramm, mis 
oli	suunatud	19–25aastastele	eesti	
keelest erineva emakeelega tuden-
gitele, et julgustada neid tulevikus 
kandideerima avaliku sektori ameti-
kohtadele. Pilootprogrammi läbisid 
13 tudengit ning seejärel koguti nii 
osalejatelt kui ka juhendajatelt põhja-
likku tagasisidet. Saadud muljeid aitas 
koguda ja analüüsida Sotsiaalse Inno-
vatsiooni Labori koolitusmeeskond. 

Osalenud tudengid kinnitasid, et 
kogemus avardas nende silmaringi ja 
teadmiste spektrit ning saadud kon-
taktid tulevad karjääri planeerimisel 
kindlasti kasuks. Noori üllatas, kuivõrd 
ülikooli teadmised erinevad praktikast. 

Peamise käivitajana nähti riigitöös 
võimalust panustada ühiskonda 

ja konkreetsete murekohtade 
lahendamisse. 

Kiideti praktikakohti pakkunud  
ministeeriumites,	Riigikantseleis	ja	
Õiguskantsleri	Kantseleis	töötavate	
inimeste vastutulelikkust, töökust ja 
professionaalsust. 

Programmi kohta valmis kokkuvõttev 
video, mida kasutatakse edaspidi 
noortele riigisektoris töötamise  
võimaluste propageerimisel. 

Sügisel käivitati pilootprogrammi 
kogemuse pinnalt uus praktikaprog-
ramm. Üheksale praktikakohale lae-
kus 45 avaldust 32 inimeselt, prakti-
katega tehakse algust 2022. aastal. 
Projekti käigus teeb Integratsiooni 
Sihtasutus	koostööd	Rahandusminis-
teeriumi ja Kultuuriministeeriumiga.

Kultuur rohkematele kättesaadavaks

Kui eelmistel aastatel soetasid Ees-
ti etendusasutused ja muuseumid 
seadmeid, et saavutada parem tehni-
line võimekus edastada ka muukeel-
set infot, siis 2021. aastal keskenduti 
sellele, et sihtrühm tekkinud võima-
lustest ka teaks. 

Koostöös reklaamiagentuuriga La 
Ecwador valmistati ette Kultuurijahi 
kampaaniat, et kutsuda teise ema-
keelega püsielanikke saama rohkem 
osa Eesti kultuurielust ning avastama 
seda kultuuri oma keeles. Kampaania 
käivitus 2022. aasta jaanuaris.

13 tudengit läbis avaliku  
sektori praktika piloot-
programmi
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4. KOHANEMINE
ÜHISKONNAS
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haridus tee ja keeleõpe, tööturu võima-
lused ja toetused, mida Eesti pakub. 

Põhilised põhjused, miks Eestisse 
tagasi pöördutakse, on koduigatsus, 

parem tulevik lastele ja üldiselt 
turvalisem elukeskkond.

Palju on tegeletud tagasipöördu- 
jatele suunatud teenuste kommunikat-
siooniga, ikka selleks, et sihtgrupp ja 
sihtgrupiga kokku puutuvad ametnikud 
oleksid teadlikud pakutavast toest.  
Tagasipöördujate teemat on kajasta-
tud tele- ja raadiosaadetes, valminud 
on väljaanne „Tagasi tulemised 2021“. 
See tutvustab viie tagasipöörduja 
naasmise lugu ja jagab praktilist infot.

Nõuanded tagasipöördujatele

Tagasipöördumisinfot ja nõuandeid 
jagati 497 inimesele, seda on oluliselt 
rohkem kui aasta varem. Nõustatutest 
pooled elasid veel välisriigis ja alles 
planeerisid tagasipöördumist.

Tõusnud on Venemaal elavate eest-
laste järglaste huvi selle vastu, kuidas 
saada oma esivanemate kaudu koda-
kondsust või kuidas Eestisse elama 
tulla. Kasvanud on Suurbritanniast 
tagasipöördujate osakaal, mis on 
seotud nii viiruse leviku kui ka Brexiti 
jõustumisega. Varasemast rohkem 
küsivad nõu Soomest tagasi tulijad.
 
Aktuaalsed teemad on tagasi- 
pöördumisprotsessi alustamine, laste 

Strateegiline eesmärk 4

Eestisse naasvad inimesed 
ja uussisserändajad 
on ühiskonnas hästi 
kohanenud ning saavad end 
teostada, panustades Eesti 
arengusse; välisriikides 
elavad rahvuskaaslased on 
tihedas kontaktis Eestiga.
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Kogemuskohtumised

Aasta jooksul toimus 11 virtuaalset 
kogemuskohtumist, kus oma lugusid 
kohanemisest Eestis jagasid 130  
tagasipöördujat. Korraldati üks  
suurem kontaktüritus peredele, kus 
osales 50 tagasipöördujat. Üksteise 
toetamise kõrval jagatakse kohtumis-
tel praktilist infot  ja leitakse mõtte-
kaaslaseid, kellega ka edaspidi kon-
taktis olla. Kohtumistel tutvustatakse 
alati sihtasutuse teenuseid ja neil on 
osalenud ka teiste asutuste, näiteks 
Töötukassa ja Haridus- ja Noorte- 
ameti spetsialistid.  
 

Augustis korraldati noortele tagasi-
pöördujatele kolmepäevane seminar 
„Keel ja meel”, millest võttis osa 20 
noort. See oli omamoodi kogemus-
kohtumine noortele, et leida endale 
Eestist mõttekaaslasi, harjutada keelt 
ja uurida oma identiteeti. Tagasiside 
seminarile oli väga positiivne.

Kogemuskohtumiste jaoks on loodud 
Facebooki leht „Tagasipöördujate 

klubi – Kogemuskohtumised“. 

Selle lehe kaudu on tagasipöördumist 
puudutav info jõudnud ligi 10 000 
inimeseni.

Tagasipöördujate kogemuskohtumine
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus
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Tagasipöördumistoetus

Tagasipöördumistoetust maksti 31 
taotlejale, kelle kaudu sai toetust 87 
inimest. Välja maksti 68 121 eurot, 
mida on pea 50% rohkem kui aasta 
varem. Pooled taotlejad saabusid 
Eestisse Venemaalt.

Toetusega soovitakse leevendada 
perede tagasipöördumist ja pakkuda 
tuge neile, kel pole tagasipöördumise 
järgselt õnnestunud leida tööd või kes 
tulenevalt laste east ei saa veel siir-
duda tööturule.

31
rohkem toetusraha
maksti välja 2020. 
aastaga võrreldes

taotlejale maksti tagasi- 
pöördumistoetust, sellest  
sai kasu 87 inimest

50%

Tagasipöördumistoetuse taotluse 
võib esitada:
• elektrooniliselt digitaalselt  

allkirjastatuna e-postile  
tagasieestisse@integratsioon.ee

• paberkandjal sihtasutuse aadressil 
Tallinnas	(Rävala	pst	5,	VI	korrus)	
või väljaspool Tallinna Politsei- ja 
Piirivalveameti teenindusbüroos

 
Taotlusankeedi saab alla laadida siht-
asutuse kodulehelt.
 
2022. aasta alguses muutus määrus, 
mille alusel tagasipöördumistoetust 
makstakse. Kui varem sai seda juhul, 
kui abi vajav lastega pere oli Eestist 
ära olnud vähemalt kümme aastat, 
siis nüüd on ajapiiriks seitse aastat. 
Pikka aega võõrsil viibimise nõuet ei 
kohaldata kuni 40-aastastele välis-
maal magistri- ja doktoriõppe läbinud 
inimestele. Varem oli vanusepiiriks 30 
aastat.
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Keelelaagrid noortele

Suvisel Eestimaal peeti kolm kümne-
päevast noorte rahvuskaaslaste  
keelelaagrit. Neist võttis osa 66  
püsivalt välisriigis elavat eesti noort  
ja 24 kohalikku tuginoort Eestist.  
Laagrilised	olid	vanuses	13–18	aastat	 
ning pärit järgmistest riikidest: USA, 
Kanada, Bahama, Venemaa, Suur- 
britannia, Iirimaa, Saksamaa, Prant-
susmaa, Itaalia, Austria, Luksemburg, 
Belgia,	Rumeenia,	Taani,	Norra,	 
Rootsi,	Soome,	Leedu,	Läti	ja	Eesti.	

66
kohalikku tuginoort  
Eestist oli keelelaagris 
toeks 

püsivalt välisriigis elavat 
eesti noort võttis osa 
keelelaagrist

24

Keelelaager
FOTO:	Integratsiooni	Sihtasutus

Laagris said noored praktiseerida 
eesti keelt, tutvuda lähemalt Eesti 
kultuuriga, käia koos Eesti erinevates 
põnevates paikades, teha sporti ja 
leida uusi sõpru.
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Toetus eesti kultuuriseltsidele

Välismaal tegutsevate eesti kultuuri-
seltside toetusvoorust määrati rahas-
tus 22 projektile kogusummas  
40 000 eurot. 

Toetuse eesmärk on aidata kaasa 
välismaal tegutsevate eesti 

kultuuriseltside tegevusele, Eesti 
kultuurisündmuste vahendamisele 

ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde 
kujundamisele väliseesti 

kogukondades.

Eesti kultuuri hoidmisele ja säilitami-
sele kaasa aitavad tegevused toimu-
sid 12 riigis: Lätis, Leedus, Soomes, 

Rootsis,	Belgias,	Hollandis,	Luksem-
burgis, Suurbritannias, Moldovas, 
Venemaal, Kanadas ja USAs.

Maksimaalse võimaliku toetuse ehk 
4000 eurot sai Estonian Studies 
Centre Torontos, kes korraldas  
Estonian Music Weeki, mis on juba 
mitmendat aastat toimuv suurüritus 
Toronto eestlaste kogukonnas. Toe-
tatud projektide seas olid ka näiteks 
Boston Balti Filmifestival, rahva-
rõivakoolitus USA väliseestlastele, 
virtuaalne Metsaülikool, KesKusMis 
videomäng, Annika Haasi fotonäitus 
„Naiste jõud“ Vilniuses.

Eesti taasiseseisvumise aastapäeva tähistamine Tamperes 
FOTO:	Annela	Liivat
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Rahvuskaaslaste hoogustunud infovahetus

Portaal globalestonian.com, mis on 
üleilmse eestlaskonna teavitaja ja  
võrgustaja kodu-Eestiga, kujundati 
ümber vastavalt Brand Estonia juhis- 
tele. Nii ühildub veebilehe disain 
teiste Eestit tutvustavate portaalide 
visuaalse keelega ning annab äratun-
tava viite, et portaal kajastab muuhul-
gas ka riigi sõnumeid.

Tihedas koostöös Innotiimi, Välismi-
nisteeriumi ja Kultuuriministeeriumiga 
toimus portaali ümberstruktureeri-
mine, et see kajastaks paremini siht-
rühmade vajadusi ja pakuks kliendi-
kesksemat kasutuskogemust. Alates 
maikuust ilmub igakuiselt uudiskiri, 
millel on 650 püsitellijat.

Aasta jooksul postitati lehele 200 uu-
dist ja 180 rahvuskaaslastega seotud 
sündmust. Iganädalaste unikaalsete 
kasutajate arv on kasvanud ligi 500-ni, 
mis on umbes kaks korda rohkem kui 
aasta	varem.	Iga	nädal	ilmub	ERR-i	
ingliskeelsete uudiste portaalis Global 
Estonian	Report.

650
unikaalset kasutajat
on portaalil
iganädalaselt

püsitellijat on  
globalestonian.com 
uudiskirjal

500
globalestonian.com
FOTO:	kuvatõmmis
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5. TUGEV
ORGANISATSIOON
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Organisatsiooni tugevdamine

Olulisemad tegevussuunad organisat-
siooni tugevdamisel olid: 

• töötajatele motiveeriva töökesk-
konna tagamine

• organisatsiooni põhi- ja tugiprot-
sesside ajakohastamine, pakku- 
maks teenuseid mõistlikult ja  
efektiivselt

• sisekommunikatsiooni paranda-
mine, tagamaks töötajatele ühine 
infoväli ja vältimaks tegevuste 
dubleerimist

Strateegiline eesmärk 5

Lõimumistegevustel  
on tuntav mõju ja need 
on tõhusalt korraldatud, 
sihtgruppide rahulolu 
teenuste kvaliteediga  
on kõrge.

• teenuste arendamine lähtuvalt 
disainmõtlemise põhimõtetest

• organisatsiooni nähtavuse suuren-
damine ühiskonnas

• kvaliteedijuhtimise põhimõtete  
juurutamine
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2021. aasta lõpus töötas Integrat-
siooni Sihtasutuses 44 inimest,  
kellest 20 asus Narvas ja 1 Tartus, 
ülejäänud Tallinnas. 

Aasta jooksul liitus kollektiiviga kolm 
töötajat. Loodi juurde kommunikat-
sioonispetsialisti ametikoht.

NÕUKOGU
kuni 13 liiget

JUHATUS
Irene Käosaar

ARENDUSKESKUS RAKENDUSKESKUS TUGIÜKSUS  EESTI KEELE MAJA
TALLINN

EESTI KEELE MAJA 
NARVA

SISEAUDIITOR
täpsustamisel

valdkonnajuht (6)

rahvuskaaslaste 
info- ja koostöö - 
spetsialist

keskuse juht

hankespetsialist

koordinaator (3)

administratiivdirektor

kommunikatsioonijuht

kommunikatsiooni- 
spetsialist

finantsjuht

välisprojektide  
koordinaator

assistent- 
personalispetsialist 

assistent

juhataja

eesti keele õpetaja (7)

assistent

nõustaja (2)

juhataja

eesti keele õpetaja (8)

assistent

nõustaja (3)

23 20

1
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Rahulolu-uuring

Rahulolu-uuring	töötajate	ja	partne-
rite seas kinnitas, et Integratsiooni 
Sihtasutus on hooliv ja asjatundlik 
partner ning hinnatud tööandja.

Üldiseks töötajate rahulolu indeksiks 
kujunes 93, mis on väga hea tulemus, 
kuivõrd rahvusvahelise praktika põhjal 
arvestatakse indeksit, mis on üle 65, 
heaks tulemuseks. Sihtasutuse ku-
vand partnerite hulgas oli kõrge. Välja 
toodi asjaolu, et koostöö loob partne-

ritele väärtust, on neile kasulik, ja et 
sihtasutus hoolib oma partneritest.

Uuringu tulemusi tutvustati juhtmees-
konnale, sihtasutuse töötajatele ja 
partneritele. Arutati, kuidas paran- 
dada kitsaskohti ning hoida heal 
tasemel need aspektid, mille kohta 
partnerite ja töötajate tagasiside oli 
positiivne.	Rahulolu-uuringu	viisid	läbi	
sõnumiagentuur Akkadian ja Turu- 
Uuringute AS. 

Keelemajade mõjuanalüüs

Eesti keele majade tegevuse mõju- 
analüüs andis kinnituse, et keelemaja-
de teenustest osasaanud on hakanud 
rohkem ja vabamalt eesti keelt kasu-
tama.

Põhjalik mõjuanalüüs näitas ka seda, 
et keelemajade kliendid on mõnedes 
aspektides ühiskonda paremini lõimu-
nud ja tunnevad suuremat sidet Eesti 
ühiskonnaga. 

Üle 95% keelemajade tegevustest 
osasaanuid soovitaksid neid ka 

teistele ja ligi 70% keeleõppijatest 
tajusid, et nende eesti keele oskus  

on paranenud.

Uuringu eesmärk oli hinnata  
2018. aastal loodud eesti keele ma-
jade klientide rahulolu keelekursuste, 
eesti keele harjutamise tegevuste, 
iseseisva keeleõppe võimaluste ja 
nõustamisteenusega ning analüüsida 
nende mõju laiemalt. 

Civitta Eesti ASi analüüsi tarbeks tehti 
küsitlusi ja intervjuusid ning analüüsiti 
dokumente, kaasatud oli 1269 inimest.
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Kliendihaldussüsteem

Selleks, et suunata nõustatavaid 
tõhusamalt eesti keele õppe ja prakti-
seerimisega seotud tegevuste juurde, 
on Integratsiooni Sihtasutusel nüüd 
oma klientide ja teenuste haldussüs-
teem. 

Arendustööd lõppesid ja nõustajad 
võtsid süsteemi kasutusele aasta 
lõpus. Süsteemi valmimise eel viidi 
sinna üle eesti keele õppealase  

nõustamise andmekogu, ca 3000 
kliendi andmed. Olemas on kliendi-
teenindaja otsingumootorid nii klien- 
tide kui teenuste otsimiseks, loodud 
on klientide ja teenuste lisamise moo-
dulid, teenuste pakkumise ja regist-
reerumise funktsioonid, samuti regist-
reerunute teavitused ja palju muud 
olulist. Klientide võimalus teenusele 
ise registreeruda võetakse kasutusele 
2022. aastal.

Nähtavus kompetentsikeskuse  
ja eestkõnelejana

Kommunikatsioonis kasutatavad  
kanalid on sihtasutuse veebileht,  
uudiskiri, eesti-, vene- ja ingliskeel-
sed meediaväljaanded, sotsiaal- 
meedia ning partnerite infokanalid.  
Mõne teema puhul kasutati laiema 
kõlapinna saavutamiseks ka ostetud 
reklaamipindu.

2021. aastal saadeti välja 40 
pressiteadet (eesti, vene ja inglise 
keeles) ning meediaväljaannetes 
ilmus sihtasutuse tegevuse kohta 

626 kajastust. 

Sihtasutuse Facebooki lehel avaldati 
169 postitust, eesti keele maja Face-
booki lehel 178 ja Instagrami lehel 52 
postitust. Sihtasutuse Facebooki lehel 
avaldatud postitused jõudsid 419 489 
inimeseni ning eesti keele maja Face-
booki lehel ilmunud postitused 73 725 
inimeseni.

Välja saadeti neli uudiskirja eesti, 
vene ja inglise keeles, igaüks ca 8700 
inimesele. 

Reklaami	sisaldavad	teavituskampaa-
niad korraldati keeleõppe võimaluste, 
Narva kooslaulmispeo ja kodaniku-
päeva e-viktoriini kohta.
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Ülevaade nõukogu tööst
Ülevaade on koostatud, lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja sihtasutuse 
põhikirjast. 

Aruandeperioodil muutus nõukogu liikmelisus. 2021. aasta alguses kuulus nõu-
kogusse kümme liiget, alates 14.02 üheksa liiget ja alates 15.03 kaheksa liiget. 
Alates 30.06 on sihtasutuse nõukogu 12-liikmeline.

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUSE NÕUKOGUSSE KUULUSID:

Piret Hartman nõukogu esimees alates 26.10.2021

Priidu Ristkok nõukogu aseesimees alates 26.10.2021

Birute Klaas-Lang nõukogu esimees ja liige kuni 14.02.2021,  
nõukogu liige alates 30.06.2021

Martin Tulit nõukogu aseesimees kuni 26.10.2021 ja nõukogu liige kuni 22.11.2021

Kristi Vinter-Nemvalts nõukogu liige kuni 14.10.2021

Katre Väli nõukogu liige kuni 15.03.2021

Ann Räämet nõukogu liige

Külli Remsu nõukogu liige

Heidi Uustalu nõukogu liige

Vadim Belobrovtsev nõukogu liige

Andero Adamson nõukogu liige alates 14.10.2021

Maris Toomel nõukogu liige alates 30.06.2021

Mari-Liis Jakobson nõukogu liige alates 30.06.2021

Andrus Tamm nõukogu liige alates 30.06.2021

Lauri Lugna nõukogu liige alates 22.11.2021
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Koosolekud

2021. aastal toimus seitse nõukogu 
koosolekut. Suurt tähelepanu pöörati 
erinevate uuringute tulemustele. 

Sõnumiagentuuri Akkadian juhtimisel 
korraldatud töötajate ja partnerite  
rahulolu uuring näitas, et nii kvantita-
tiivselt kui ka kvalitatiivselt olid rahul-
olu näitajad väga kõrged. 

Juhtimiskonsultatsiooni ja uuringute 
ettevõte Civitta Eesti läbi viidud eesti 
keele majade mõjuanalüüs kinnitas,  
et ka rahulolu keeleõpetajate tööga 
on väga kõrge.

Nõukogu jaoks olid uuringute tule-
mused poliitika kujundamiseks väga 
olulised. Lisaks keskendus nõukogu 
Integratsiooni Sihtasutuse riskiana-
lüüsi tulemustele, teadvustades  
asutuse riske ning kitsaskohti.

Nõukogu hoidis end 
regulaarselt kursis sihtasutuse 
majandustegevusega. Lisaks  
2021. aasta majandusaasta 

aruandele kinnitati sihtasutuse  
finantsplaan aastateks 2021–2025.

Nõukogu kehtestas tulemustasu  
määramise põhimõtted juhatuse liik-
mele ning nõukogu esimees alustas 
regulaarsete tulemusvestlustega.
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Makstud tasud

Sihtasutuse asutaja õigusi teostava asutuse otsusega (kultuuriministri 
25.11.2013	käskkiri	nr	1.1-3/364)	on	määratud	Integratsiooni	Sihtasutuse	 
nõukogu esimehe kuutasuks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasuks 140 eurot. 

NIMI NÕUKOGU / JUHATUS PERIOOD SUMMA KOKKU (EUR)

Piret Hartman nõukogu esimees  
(alates 26.10.2021) 01.01–31.12.2021 1757,22

Birute Klaas-Lang nõukogu esimees  
(kuni 14.02.2021)

01.01–14.02.2021
30.06–31.12.2021 1167,53

Priidu Ristkok nõukogu aseesimees 
(alates 26.10.2021) 01.01–31.12.2021 1680,00

Martin Tulit nõukogu aseesimees
(kuni 26.10.2021) 01.01–22.11.2021 1501,82

Ann Räämet nõukogu liige 01.01–31.12.2021 1680,00

Heidi Uustalu nõukogu liige 01.01–31.12.2021 1680,00

Külli Remsu nõukogu liige 01.01–31.12.2021 1680,00

Vadim Belobrovtsev nõukogu liige 01.01–31.12.2021 1680,00

Kristi Vinter-Nemvalts nõukogu liige 01.01–14.10.2021 1326,67

Katre Väli nõukogu liige 01.01–15.03.2021 346,96

Mari-Liis Jakobson nõukogu liige 30.06–31.12.2021 847,00

Maris Toomel nõukogu liige 30.06–31.12.2021 847,00

Andrus Tamm nõukogu liige 30.06–31.12.2021 847,00

Andero Adamson nõukogu liige 14.10–31.12.2021 360,00

Lauri Lugna nõukogu liige 22.11–31.12.2021 184,55

Irene Käosaar juhatuse liige 50 182,23 
sh lisatasu 3850,00


