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1. Rannarootsi ajaloolised piirkonnad on elujõulised ja tagatud on nende igakülgne areng.

1.1
KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi 
kultuuriruumi strateegiakava jooksev 
uuendamine

Strateegia tegevuskava on kättesaadav kõikidele 
osapooltele uute projektide lisamiseks ning 
muudeks täiendusteks, mis parandab 
infovahetust ja võimaldab luua koostööprojekte 
ja toetada projektijuhte vajadusel nõuandvalt.

Jätkuv x x x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
organisatsioonid, 
kultuuriühingud, 

ettevõtted

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Strateegia tegevuskava täitmise analüüs 2021 
läbi viidud ja tegevuskava uuendatud.

1.2

KÕIK PIIRKONNAD. Osalemine väikesaari 
ning rannarootsi asualasid puudutavates 
riiklikes arendusprotsessides ning 
ettepanekute tegemine seadusandluses 
väikesaarte eripäradega arvestamiseks, 
kogukondadevaheliste ühisprojektide 
algatamine ja elluviimise toetamine. 

Koostöös kohalike omavalitsuste, maakondlike 
arendusorganisatsioonidega ning riigiga 
väikesaari ja teisi rannarootsi asualasid 
puudutavate komisjonide töös osalemine ning 
ettepanekute koostamine. Ühisprojektid 
valdkondades, mille puhul kogukondadel 
eraldiseisvalt on keeruline projekte algatada, läbi 
viia ning rahastada,  avalike teenuste, 
transpordilahenduste, haridusteenuste jm 
valdkondades.

Jätkuv x x x x x x MTÜ Eesti Saarte Kogu 
juhatuse ja eestseisus

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus 
osaleb aktiivselt ESK 
töös. Ministeeriumid, 

kohalikud 
omavalitsused, 

omavalitsusliidud, 
kogukonnad

MTÜ Eesti Saarte Kogu 
eelarve

Väikesaarte osas on eestvedaja Eesti Saarte 
Kogu. Peamine küsimus on püsielanike 
määratlemine. 2021 toimus kohtumine 
Siseministeeriumis.

1.3

KÕIK PIIRKONNAD. Kogukondade 
toetamine kohalike arengustrateegiate 
koostamisel ja projektitaotluste 
ettevalmistamisel.

Võimestada kohalikke kogukondi ja seal 
tegutsevaid organisatsioone projektide 
ettevalmistamisel, kirjutamisel, äriplaanide ja 
arengukavade koostamisel ning partnerite 
leidmisel.

Jätkuv x x x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Ministeeriumid, 
kohalikud 

omavalitsused, 
kohalikud 

organisatsioonid ja 
ettevõtted

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Senini on teadlikkus olnud pigem madal, 
kontaktid juhuslikud. Võrgustiku arendamisel on 
eesmärk muuta seda tegevust 
süstemaatilisemaks. 2021. a lõpus toetada 
Vormsit arengukava uuendamisel eelkõige 
kultuuri valdkonnas.

1.4

KÕIK PIIRKONNAD. Väikesaartel asuvatele 
tühjadele pindadele avalike konkursside 
läbiviimise toetamine elanike või 
kasutajate leidmiseks.

Eesmärgiks on tuua rannarootsi 
kogukondadesse (ennekõike väikesaartele) uusi 
elanikke ja luua täiendavaid töökohti, pakkudes 
kasutamata pindasid nii lühema kui 
pikaajalisema rendi eesmärgil.

Uus x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Kohalikud 
omavalitsused, 

kohalikud 
organisatsioonid ja 

ettevõtted

Kohalikud 
omavalitsused, 
projektitoetused

2021. a polnud tegevust kavandatud. Tegevuse 
ettevalmistus nõuab aega ja teadlikkust nii 
omavalitsuste kui ka kogukondade endi poolt.

1.5
KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi asualade 
eestvedajate võrgustiku arendamine ning 
kontaktide ja informatsiooni vahendamine.

Koguda ja vahendada informatsiooni kõikide 
rannarootsi kogukondade vahel ning aidata 
kaasa inimeste ja algatuste kokkuviimisele.

Jätkuv x x x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Kohalikud 
omavalitsused, 

kohalikud 
organisatsioonid ja 

ettevõtted

Kohalikud 
omavalitsused, 
projektitoetused, 
Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Potentsiaalselt võrgustikku kuuluvate 
eestvedajate nimekiri on koostatud 2021, 
nimekirjas on hetkel 104 inimest. Võrgustiku 
formaliseerimine ja tegevuskava koostamine on 
kavandatud 2022. aastaks. 

2. Rannarootslaste keele- ja kultuuritraditsioonid on hoitud ja hinnatud.

2.1.
KÕIK PIIRKONNAD: Rannarootsi 
kogukondi ühendavad regulaarsed 
kogukonnapäevad  ja muud üritused

Suurendab rannarootslaste kogukonna 
ühtsustunnet ja võimaldab üksteisega tutvuda 
(sh üksteise tegemistega), osaleda töötubades 
ja harivates programmides, annab võimaluse 
arutleda ja rääkida kaasa erinevatel teemadel (sh 
sündmuste korraldamine ja hetkeseis toimuva 
üle, koostöövõimaluste otsimine ettevõtjatega ja 
järjepidavuse hoidmine).

Jätkuv x x x x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 
KOV, maakondlikud 
arenduskeskused

Kohalikud elanikud, 
seltsid, ettevõtjad

Kohalikud 
omavalitsused, 
projektitoetused

2021. a on kogukondi ühendavaid sündmusi 
korraldatud, tegevusega jätkatakse 2022. 

2.1.1 KÕIK PIIRKONNAD. Eestirootslaste laulu- ja 
tantsupeo regulaarne korraldamine 

Regulaarselt toimuv kogu rannarootsi kogukonda 
ühendab laulu- ja tantsupidu kui traditsioonide ja 
järjepidevuse kandja.

Jätkuv x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus 

juhatuse juurde loodud 
töögrupp

Kohalikud 
omavalitsused, 
kogukonnad, 

kultuuriseltsid, 
kultuuriasutused, 

Kultuuriministeerium

Riiklikud ja kohalike 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

IV laulu- ja tantsupidu toimus 14. augustil 2021 
Haapsalus.

2.1.2 VORMSI Olavipäeva tähistamine Iga aasta 29. juuli ja sellele lisanduvad päevad on 
traditsiooniline Olavipäeva tähistamine Vormsil Jätkuv x x x x x x Vormsi vald kogukond, seltsid, 

kultuuriomavalitsus
Vormsi valla eelarve, 
projektitoetused Toimus 28.-29. juulil 2021 Vormsil.

2.1.3 RUHNU Maarja Magdaleena päeva 
tähistamine 

22. juuli on Ruhnu kiriku kaitsepühaku Maarja 
Magdaleena päev, mis võiks olla praeguste ja 
endiste kogukondade kokkusaamise päev

Uus x x x x x x Ruhnu vald kogukond, seltsid, 
kultuuriomavalisus

Ruhnu valla eelarve, 
projektitoetused Kokkulepe kogukonnas hetkel puudub.

NOAROOTSI Noarootsi Kodukandipäevad 9-10.juuli 2022 Noarootsi Kodukandipäevad Jätkuv X x Lääne-Nigula 
valdNoarootsi osavald

Rannarootsi Muuseum 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Valla eelarve, taotlused 
RKK-le Saarte 
programmi

Teostamisel 2022

2.2

KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi 
kultuuripärandi seisukohast oluliste 
hoonete ja mälestiste korrastamine ja 
arendamine.

Rannarootsi asualadel asuvate 
arhitektuurimälestiste (sakraalhooned, 
taluarhitektuur, muuseumid jm) korrastamine ja 
kasutamine turismiteenuste pakkumisel.

Jätkuv x x x x x x

Kohalikud 
omavalitsused, riik, Eesti 

Evangeelne Luterlik 
Kirik, Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad

Riiklikud ja EL toetused, 
KOVide investeeringud, 
projektitoetused

Detailsemad tegevused alapunktide kaupa.

2.2.1
NAISSAARE Püha Maarja kabeli taastamine 
ning pastoraadihoone ja 
kommunikatsioonide ehitamine

Naissaare kirik vajab abihoonet ,elektrit katusele 
paigaldatud päikesepaneelidest. ja kaevu. Jätkub 
välisvooderduse paigaldamine. Tulevikus lisaks 
kiriklikele talitlustele oleks tuntud rannarootsi 
kultuurloo infopunktina (näitus, lastelaagrid jmt), 
aastaringne

Jätkuv x x x x x x
EELK Tallinna Rootsi-
Mihkli kogudus, MTÜ 
Naissaare Kogukond

Naissaare Ühing 
Rootsis/ 

Nargöföreningen, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus, 
omavalitsus, Viimsi vald

Riiklikud ja EL toetused, 
KOVide investeeringud, 
projektitoetused

2021. a tegeleti dokumentatsiooniga ning saadi 
kiriku juurde maatükk koos loaga kõrvalhoone 
rajamiseks. 
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2.2.2 VIHTERPALU Villivalla kabeli taastamine 
Vihterpalus

Korrastada Vilivalla kabel ja luua kabelit ja 
piirkonda tutvustav ekspositsioon. (aastaringne) Jätkuv x x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus
Lääne-Harju vald, Risti 

kogudus
KOV investeeringud, 
projektitoetused

Vald ei leidnud rahastust, kabeli korrastamine on 
edasi lükatud. Käivad tööd ekspositsiooni 
ettevalmistamisega.

2.2.3 PAKRI SAARED: Suur-Pakri kabeli 
taastamine 

Lõpetada sisetööd (seinad, aknalauad, põrand) ja 
pisemad sisetööd, paigaldada värav. Rannarootsi 
kultuurilugu tutvustav infopunkt (hooajaline)

Jätkuv x x x x

Pakri Ühing Rootsis/ 
Rågöföreningen, Kabelite 
mälestusfond/Rågökape

llens Minnesfond, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

MTÜ Pakri 
kultuuripärand, EELK 
Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus, OÜ Pakri 
Tarvas, Lääne-Harju vald

Rootsis asuvad fondid, 
riiklikud ja EL toetused

Rahastus osaliselt saadi, kuid ehitaja ei saanud 
tööd plaani võtta 2021. Taotlus esitatud 
Muinsuskaitseametisse täiendava toetuse 
saamiseks 2022.

2.2.4 OSMUSSAARE Erkas talu taastamine
Talukoha taastamine kultuuripärandi näitena, 
kogukonna kokkusaamiskohana ja rannarootsi 
kultuurilugu jutustava infopunktina (hooajaline).

Jätkuv x x x x x x Osmussaare külaselts/ 
Odensholms byalag

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

Lääne-Nigula vald

Toetusfondid Rootsis, 
riiklikud ja EL toetused Projekt on hetkel seiskunud.

2.2.5 NOAROOTSI Köstritalukoha korrastamine Talukoha korrastamine. Infotahvel kolmes keeles-
eesti-rootsi-inglise Jätkuv x Rannarootsi Muuseum, 

Noarootsi kogudus Kohalik kogukond
ettevõtjad, muuseum, 
kogudus, projektitoetus 
ja vald

2021. a korraldati talgud, talukoht on korrastatud 
ja infotahvel on püstitatud.

2.2.6 NOAROOTSI Miku/Micko talu korrastamine  Kogukonna kokkusaamiskohana (hooajaliselt 
avatud laiemale avalikkusele) Jätkuv x x x

Riguldi/ Noarootsi 
kodukandiühing/ 

Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening

Ühingu omavahendid Tegutseb ja hoonet on 2021 korrastatud.

2.2.7 HIIUMAA: Reigi pastoraadi taastamine

Pastoraadi II k-avatud kontor+loomemaja 
kombinatsioon, 1 külaliskorter,. Magasiait 
(kohvik-restoran + ööbimine). I k + kelder - 
ekspositsiooni pind ajutistelle näitustele. Lisaks 
tall -tõllakuur - laoruumi funktsioon

Uus x x x x x x Reigi kogudus. 
Sihtasutus tulevikus

HIKU/ Hiiumaa 
loovisikute vabaühendus, 
SA Hiiumaa muuseumid

Riiklikud ja EL toetused, 
EAS, erainvestorid

2021. a toimusid mitmed sündmused Hiiumaa 
rootslaste ajaloost. Pastoraadihoone 
renoveerimisega pole alustatud. 

2.2.8 HIIUMAA: Mihkli Talumuuseumi tegevuse  
laiendamine

Täiendav info rannarootslaste ajaloo kohta ning 
hiiurootslaste taluarhitektuuri näide, 
kokkusaamiskoht.

Uus x x x x x SA Hiiumaa Muuseumid Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus Riiklikud ja EL toetused Tegevuste laiendamise osas pole läbirääkimisi 

veel alustatud. Vastutab: J.Stahl

2.2.9 TALLINN: Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku 
pööningu väljaehitamine.

Raamatukogu, korterite ja rendipindade välja 
ehitamine, tööprojekti nimi "Rüütlite saal" 
koostöös Toomkooliga.

Uus x x x x x x Tallinna Rootsi-Mihkli 
kogudus Toomkool Omavahendid, 

sponsorlus
Ettevalmistused on käivitanud kontseptsiooni 
loomiseks.

2.2.10 VORMSI: Talumuuseumi tegevuse 
laiendamine

Vajab edaspidiseks tegevuse tõhustamiseks min 
0,25 arendusnõunikku. Jätkuv x x x x Vormsi Kodukandi Ühing Erasektor Omavahendid, 

sponsorlus
2021. a pole eesmärki saavutatud, puudub 
rahaline kate.

2.3

OSAD PIIRKONNAD: Rannarootsluse 
ajalooga tegelevate muuseumide 
toetamine, sh Rannarootsi Muuseumi 
väljaarendamise toetamine 
mitmekülgseks kultuurikeskuseks.

Panustada rannarootsi ajalugu ja kultuuri 
uurivate ja vahendavate muuseumide (nt Ruhnul, 
Vormsil) tegevusse. Koostöö arendamine 
kõikide maakonnamuuseumidega neljas 
maakonnas rannarootsi teemade uurimiseks ja 
kajastamiseks. Rannarootsi Muuseumi 
arendusplaanide elluviimisel tekib võimekus 
rannarootsluse ajaloo veelgi laiemaks 
tutvustamiseks, samuti töötubade läbiviimiseks 
ja uute turismiteenuste pakkumiseks.

Jätkuv x x x x x

SA Rannarootsi 
Muuseum, kohalikud 
omavalitsused, riik, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, 
maakonnamuuseumid, 
Kultuuriministeerium

Sihtasutus Läänemaa Detailne tegevuskava alapunktides.

2.3.1 RUHNU: Korsi talu taastamine Ruhnus

Talukompleksi taastamine unikaalse ruhnurootsi 
arhitektuurinäitena, rannarootsi kultuurilugu 
tutvustav infopunkt (hooajaline). Ruhnu majaka 
elamukompleks .v]iks kuuluda Korsi talu juurde.

Jätkuv x x x x x SA  Rannarootsi 
Muuseum

Ruhnu vald, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus, 
Kultuuriministeerium

Riiklikud ja EL toetused, 
KOVide investeeringud, 
projektitoetused Eestis 
ja Rootsis

2021. a viidi läbi inventuur. Soov on välja 
arendada audiogiid.

2.3.2 VORMSI: Talumuuseumi toetamine Koostööleping Vormsi Kodukandi Ühinguga 
sihitlusega toetada Vormsi Talumuuseumi Jätkuv x x x x x

Vormsi Kodukandi 
Ühing, Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus
Vormsi vald

Riiklikud ja EL toetused, 
kohalike omavalitsuste 
investeeringud, 
projektitoetused

2021. aastast on koostööleping 
kodukandiühingu ja kultuuriomavalitsuse vahel, 
et tagada stabiilne rahastus.

2.3.3 HAAPSALU: Rannarootsi Muuseumi 
merekeskuse loomine

Uue maja ehitus Rannarootsi Muuseumi juurde. 
Konverentsikeskus koos teenustega, näitused, 
rannarootsi paatide kodu, õppeklass. 

Uus x x x x x SA Rannarootsi 
Muuseum

Kultuuriministeerium, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus, 
organisatsioonid

Riiklikud ja EL toetused, 
kohalike omavalitsuste 
investeeringud, 
projektitoetused

2021. a korrastati nõuetele vastav kai.

2.3.5 NAISSAAR: Bernhard Schmidti muuseum Rajada Naissaarale Bernhard Schmidti elu ja 
tegevust tutvustav keskus. Uus x x x x Nargen Opera

Viimsi vald, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Riiklikud ja EL toetused, 
kohalike omavalitsuste 
investeeringud, 
projektitoetused

Ettevalmistused on käivitunud, otsitakse 
võimalusi kontseptsiooni ja eskiislahenduste 
rahastamiseks.

2.3.6
VORMSI: Vormsi Kodukandi Ühingu 
Norjase talu väljaehitamine 
käsitöökeskuseks

Vormsi Talumuuseumi baasil luuakse 
traditsioonilisi käsitöövõtteid tutvustav keskus, 
mis võimaldab ka loomeinimesi saarele kutsuda.

Uus x x x
Vormsi Kodukandi Ühing, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Vormsi vald, 
kultuuriühingud

Riiklikud ja EL toetused, 
kohalike omavalitsuste 
investeeringud, 
projektitoetused

2021 arutatakse muuseumi laiendamise 
võimalusi Vormsi arengukava uuendamisel.
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2.4

KÕIK PIIRKONNAD: Rannarootslust ja 
siinset kultuuripärandit tutvustavate 
materjalide koostamine ja vahendamine 
laiemale avalikkusele.

Aidata kaasa sisuloomele eri formaatides (audio, 
video, tekst), mis tutvustaksid lühidalt ja 
atraktiivselt rannarootsi kultuuriga seotud 
inimesi, nähtusi, paiku, lugusid ja traditsioone. 
Soodustada nende materjalide kasutamist 
partnerite kanalites ja turismiturunduses.

Jätkuv x x x x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, SA 
Rannarootsi Muuseum, 
Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
turismivaldkonna 
organisatsioonid, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad

Riiklikud ja 
projektitoetused, 
kohalike omavalitsuste 
toetused, 
Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, SA Rannarootsi 
Muuseum eelarve

Detailne tegevuskava alapunktides.

2.4.1.

NAISSAAR: Raamat Berhard Schmiti 
elutööst ja lapsepõlvekodu mõjutused 
(rannarootsi taust), Ilmub sarjaraamatuna 
ja järjena raamatule Hans Pöhlist. 

Tuntud rannarootslaste sari jätkub 2. raamat Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Eestvedajad Rootsist, 
Eestist nn 

raamatukolleegium
Projektitoetused Projekt on töös, raamatu ilmumine kavandatud 

2022.

2.4.2 KÕIK PIIRKONNAD: Raamat rannarootsi 
naistest Tuntud rannarootslaste sari jätkub 3. raamat Jätkuv x x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Eestvedajad Rootsist, 
Eestist nn 

raamatukolleegium
Projektitoetused Projekt on töös, raamatu ilmumine kavandatud 

2023

2.4.3 VIHTERPALU: Raamat "Vihterpalu 
rootslaste lugu" Ajaloo lühilugude sarjaraamatud, 4. raamat Lõpetatud x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus Elna Siimberg
Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Raamat on valmis 2021.

2.4.4 KÕIK PIIRKONNAD: Raamat rannarootsi 
rahvarõivastest.

Rahvarõivaraamat kirjeldab üksikasjalikult 
rannarootsi kõikide asualade rahvarõivaid ja 
nende ajalugu

Jätkuv x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

ERM, Eesti Käsitööliit, 
ajaloolased, 

käsitööspetsialistid

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Ettevalmistused käivad, raamatu valmimine koos 
näitusega on kavandatud 2024.

2.4.5 OSMUSSAAR: Raamat Osmussaare 
asustusloost. Ajaloo lühilugude sarjaraamatud, 5. raamat Jätkuv x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus
Osmussaare külaselts/ 

Odensholms byalag

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Projekt töös ja ajakavas.

2.4.6 RUHNU: Raamat ruhnurootslaste 
asustusloost. Ajaloo lühilugude sarjaraamatud, 7. raamat Uus x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus
Runöföreningen/ Ruhnu 

ühing

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Kokkulepped raamatu koostamiseks tänase 
seisuga puuduvad.

2.4.7 NOAROOTSI: Raamat Noarootsi piirkonna 
rootslastest. Ajaloo lühilugude sarjaraamatud, 6. raamat Uus x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Rickul/Nuckö 
föreningen/ Riguldi/ 

Noarootsi 
Kodukandiühing

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Projekti ettevalmistused käivad.

2.4.8 VIHTERPALU: Raamat ühe meremehe 
sulest

Kodulooline raamat, ühe rannarootslasest 
meremehe meresõitudest tema päeviku põhjal Lõpetatud x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus Iris Haljand
Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Projekti ettevalmistused käivad.

2.4.9 VORMSI: Videomaterjal rannarootsi 
pärandist

Kasutamiseks praamil, koduloomuuseumis ja 
mujal Uus x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus
Vormsi 

Kodukandimuuseum Projektitoetused Kontseptsiooni koostamine käib, vajalik leida 
rahastus 2022 ning võimalikud läbiviijad.

2.4.10
RUHNU: Fredrik Joachim Ekman. raamatu 
"Beskrivning om Runö I Liffland" tõlge eesti 
keelde

Ruhnust pajatava raamatu eesti keeles lugejale 
kättesaadavaks Lõpetatud X Ruhnu vallavalitsus, 

Kaarel Lauk
Eesti 

Rahvakultuurikeskus Projektitoetused Projekt töös ja ajakavas.

2.4.11 NAISSAAR: Naissaare Püha Maarja kabelit 
tutvustav infovoldik

Kabeli ajalugu, teenuste valikut ja kontakte 
vahendav infovoldik Uus x x Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus Projektitoetused Ettevalmistused käivad, infovoldiku valmimine 
kavandatud 2022.

2.4.12 TALLINN: Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse 
infovoldik

Kiriku tutvustus, teenuste valik ja kontakte 
vahendav infovoldik Uus x x Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus Projektitoetused Ettevalmistused käivad, infovoldiku valmimine 
kavandatud 2022.

2.4.13

NÕVA Infopunkt ja kohvik, NOAROOTSI 
kõrts, DIRHAMI kalakohvik, Krog No 14 
VORMSIL jt ning ülejäänud toidupakkujad 
üksikute kaubagruppide lõikes rannarootsi 
asualadel

Vajab infomaterjali, et läbi rannarootsi 
toiduretseptide kasutuselevõtu kaudu suunata 
huvilisi rannarootsi kultuuriruumi juurde (avatud 
laiemale avalkkusele)

Uus x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus Nõva infopunkt Omavahendid, fondid Võetud 2022.a. tegevuskavasse koos infoportaali 

ja rannaroosi loo välja töötamisega..

2.4.14

PAKRI CD kogumik Hjalmar ja Endel 
Enggröni mängitud Pakri muusika 
arhalisemast muusikapärandist ja 
uuematest seltskonnatantsudest ja 
rannarootsi asualade lood laiemalt

Lisaks Hjalmari ja Endli pillilugudele on MTÜ 
Kaann lurk ne salvestanud ka Pakri murrakut 
Arnold Lindgreni poolt kõnelduna.

Jätkuv x MTÜ Kaann lurk ne 
Pakri muusikud ja 

koduloouurija-
murdekõneleja

Projektitoetused
Covid-19 viiruse levik on projekti ajalist kulgu 
venitanud, kuid projektiga tegeletakse ja see on 
lõpufaasis.

2.4.15 KÕIK PIIRKONNAD JA PAKRI Koostöö 
Visarkivetiga Rootsis

MTÜ Kaann lurk ne on sõlminud kokkuleppe 
visarkivetiga, et digitaliseerida Enngröni 
muusikakogu ja pärand jääks hoiustamiseks 
Visarkiveti fondi digitaliseeritult. Samasuunalist 
tööd on tehtud Rahvaluulearhiiviga varasemalt.

Jätkuv MTÜ Kaann lurk ne Svenskt visarkivet 
Stockholmis Projektitoetused

Covid-19 viiruse levik on projekti ajalist kulgu 
venitanud, kuid projektiga tegeletakse ja see on 
lõpufaasis.

2.5
KÕIK PIIRKONNAD: Avalikkuse kaasamine 
rannarootslust puudutavate materjalide 
kogumisse ja loomisse.

Konkursside ja üleskutsete kaudu fotode, 
mälestuste, videomaterjali ja helisalvestiste 
kogumine nii ajaloolisest kui ka tänapäevasest 
rannarootsi kultuuriruumist. Igal aastal 
kuulutatakse välja materjalide kogumiseks 
peamised teemad. Kaasatakse ka lapsi ja noori 
ning kasutatakse sotsiaalmeedia kanaleid.

Jätkuv x x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus, SA 
Rannarootsi Muuseum

Kohalikud kogukonnad 
ja kultuuriseltsid Projektitoetused Detailne tegevuskava alapunktides.
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2.5.1 OSMUSSAARE: Arheoloogilised 
väljakaevamised Osmussaarel

Arheoloogilised uuringud Osmussaarel võimaliku 
varasema asustuse leidmiseks Jätkuv x x x

Osmussaare külaselts/ 
Odensholms byalag , 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Uppsala Ülikool, MTÜ 
Eestirootsi Akadeemia, 
Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
projektitoetus, muud 
toetused

Koroonast sõltuvalt on tegevused edasi lükatud.

2.5.2 NOAROOTSI Topoteek Noarootsi topoteegi haldurid on Serli Heeringas ja 
Ülle Schönberg Jätkuv x x x x x x Topoteegi haldurid Noarootsi kogukond Projektitoetused Projekt on loodud ja kestab.

2.6
KÕIK PIIRKONNAD: Üleriigilise ja 
rahvusvahelise haardega regulaarse 
rannarootsi kultuurifestivali käivitamine.

Laiendada seni pigem rannarootslastele 
suunatud festivali ning muuta see üleriigilise ja 
rahvusvahelise haardega iga-aastaseks 
sündmuseks (toimumiskohaks Noarootsi või 
Haapsalu, või kombineeritult). See seoks 
kultuurisündmused, laada, toidutänavad, 
elamused jm.

Uus x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud 
omavalitsused

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, SA 
Rannarootsi Muuseum, 

maakondlikud 
arenduskeskused

Riiklikud toetused, 
projektitoetused, 
kohalike omavalitsuste 
toetused

Kontseptsiooni loomine ja rahastusvõimaluste 
kaardistamine kavandatud 2022.

2.7
KÕIK PIIRKONNAD: Kolmanda sektori 
projektide ettevalmistamise toetamine ja 
projektide eestvedajate nõustamine.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus on 
rannarootsi kultuuriga seotud kultuuriseltside, 
mittetulundusühingute ja loomeettevõtjatele 
kompetentsikeskus, nõustades projektide 
ettevalmistajaid, jagades infot 
rahastusmeetmete kohta ning aidates otsida 
täiendavaid partnereid.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Maakondlikud 
arenduskeskused, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad

 Riiklikud ja kohaliku 
tasandi meetmed 
ettevõtete ja 
mittetulundusorganisat
sioonide nõustamiseks

Omavalitsus on aidanud kogukondi projektide 
ettevalmistamisel vastavalt vajadusele.

2.8
KÕIK PIIRKONNAD: Laste ja noorte 
kultuurilaagrite korraldamine ja 
läbiviimine.

Kultuurilaagrid on suunatud nii rannarootsi 
kogukondadele, eestirootslaste järeltulijatele 
Rootsis kui ka teistele lastele ja noortele üle 
Eesti.

Jätkuv x x x x x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud 
omavalitsused

Kohalikud 
kultuuriseltsid, koolid

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Detailne tegevuskava alapunktides.

2.8.1 VORMSI: Kultuurilaager Vormsil
Igal aastal toimuv lastelaager kodukandi ajaloo 
tutvustamiseks. Laagris on osalenud ka Ruhnu 
lapsed 

Jätkuv x x x x x x Vormsi Püha Olavi Gild Kogukond
Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Vormsil korraldatud 2021. a kultuurilaager.

2.8.2 RUHNU: Viiulilaager Ruhnu viiulilaager on traditsiooniks saanud 
pillimängulaager Jätkuv x x x x x x Ruhnu Kultuuriruum Eesti Rahvakultuuri 

Keskus, Ruhnu vald

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused

Ruhnus toimus viiulilaager 2021.

2.8.3 VORMSI: talharpa/hiiu kandle laager Traditsiooniline hiiu kandle meisterdamise ja 
pillimängu laager Jätkuv x x x x x x Vormsi vald Kogukond, muusikud ja 

pillimeistrid

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused, 
sponsorlus ja 
omafinantseering

Vormsis toimus hiiu kandle laager 2021.

2.8.4 NOAROOTSI: Rootsi keeleõppe laager 
Noarootsis

Suvine keelelaager saarte ja mandriosa keeleõppe 
programmi jätkuna Uus x x x x x Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus

Rootsi keeleõppe 
projektijuht ja 
keeleõpetajad

Riiklikud ja kohaliku 
tasandi toetused, 
projektitoetused, 
ühingud Rootsis

Rahastust 2021. a ei saanud, rahastuse 
taotlemine jätkub.

2.8.5 NAISSAAR: Koguduse perelaager Suvine koguduse peredele (koos lastega) 
suunatud laager Naissaarel Jätkuv x x x x x x Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus Rootsi laste mängukool  Eratoetused, projekti - ja 
sponsortoetused Naissaarel laager toimus 2021.

2.8.6 TALLINN: Linnalaager koguduse peredele Linnalaager Tallinnas koguduse peredele ja 
lastele Jätkuv x x x x Tallinna Rootsi-Mihkli 

kogudus
Rootsi laste mängukool, 

kogudus
Eratoetused, projekti - ja 
sponsortoetused 2021. a linnalaagrit ei toimunud. 

2.9
KÕIK PIIRKONNAD: Rannarootsi 
kultuuripärandi tihedam sidumine koolide 
õppekavadega.

Rannarootsluse temaatika kajastamine 
rannarootsi asualades asuvate koolide 
õppeprogrammis, teemade tihedam lõimimine 
teistesse õppeainetesse.

Jätkuv x x x x x
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus, 
koolid

Kohalikud 
omavalitsused, 
kultuuriseltsid, 

kultuuriasutused

Projektitoetused

Tegevus toimub Noarootsi gümnaasiumis alates 
1990.aastast. Teema on lõimitud eelkõige 
Põhjamaade ajaloo ja rootsi keele 
ainekavadesse.

2.10
KÕIK PIIRKONNAD: Kogukondade rootsi 
keele õppeprogrammi elluviimine ja 
veebipõhiste lahenduste kasutamine.

Rootsi keele õppe võimaluste laiendamine 
rannarootsi kogukondades nii lastele ja noortele 
kui ka täiskasvanutele, füüsiliste ja digitaalsete 
õppemeetodite kombineerimine.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Koolid, kohalikud 
omavalitsused, 

kultuuriseltsid (ERKOS)

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused, 
kultuuriühingute 
toetused Eestis ja 
Rootsis

2021 saadi täiendavat rahastust rootsi keele 
õppe korraldamiseks.

2.10.1 KÕIK PIIRKONNAD: Interaktiivse 
õppematerjali loomine

Eesmärk luua interaktiivseid õppematerjale 
edasijõudnutele rootsi keeles, mis on loodud 
rannarootsi kultuuripärandi ainesel

Jätkuv x x x

Tallinna Ülikool, 
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsuse 
juhatus

Rootsi keeleõppe 
projektijuht ja Kristiina 

Tedremaa-Levorato

Tallinna Ülikooli ja 
kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Projekti elluviimine toimub vastavalt ajakavale.



      Tegevus Selgitus Liik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eestvedaja Partnerid Allikad Elluviimine

2.10.2

RUHNU; VORMSI; OSMUSSAAR; TALLINN + 
NOAROOTSI: Rootsi keeleõppe 
pilootprojekti jätkumine pikaajalise 
keeleprogrammina ajaloolistel rannarootsi 
asualadel

2019.aasta sügisel alustas rootsi keele 
pilootprojekt Ruhnus, Vormsil, Osmussaarel ja 
Tallinnas. Kahe aastaga on täiskasvanud ja 
lapsed (ca 50 inimest) läbinud algajate taseme. 
2021 aasta sügisel jätkub keeleõppeprojekt 
eelpool toodud kohtades ning sooviga kaasata 
keeleõppesse Noarootsi piirkonna täiskasvanud, 
kes ei ole seotud koolidega. Lisaks on soov 
korraldada keeleõppe osalejatele suvine 2-
päevane keelelaager Vormsil, kus lastel ja noortel 
oleks võimalus kuulda rootsi keelt emakeelena 
kõnelejaid ning luua uusi kontakte nii erinevate 
ajalooliste rannarootsi piirkondade kui ka Eesti ja 
Rootsis elavate kogukondade vahel..

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

ERKOS, kultuuriühingud, 
Sverigekontakt 

Rootsi-Eesti 
koostööfond, ühingute 
toetused, 
kultuuriomavalitsuse 
eelarve

2021 saadi täiendavat rahastust rootsi keele õppe 
korraldamiseks.

2.10.2.
1 HAAPSALU keelepesa Keelepesa tegevus vajab lisarahastust õpetaja 

palga jaoks Jätkuv x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus Rannarootsi Muuseum kultuuriühingute fondid 

Rootsis, Soomes
Lisarahastuse otsimine jätkub. Iga uue otsingu eel 
selgitatakse välja vajadused.

2.10.3 Rootsi keele õppuritele luua võimalused 
harjutada õpitut nö rootsi keeleruumis

"Rootsi keeleruum" on võimalik luua suheldes 
rootsi keelt emakeelena kõnelevate inimestega 
või keelekümblusreisid ja -laagrid vmt

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Rootsi keeleõppega 
tegelevad koolid Fondid Rootsis, Soomes Rahastust selleks tegevuseks ei saadud, 

koroonaga seoses reise ei korraldatud.

2.10.3.
1

NOAROOTSI gümnaasium vajab 
sõpruskoole Rootsis keelekümblusreisideks igal aastal (40-50 abituriendile) nii lisarahastust kui ka kontakte Rootsi koolidega, kes oleksid nõus gümnaasiumi õpilastega suhtlema.

Uus x x x x x Noarootsi Gümnaasium Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Rootsi, Soome fondide 
toetus

Lisaraahastuse otsimine koostöös 
kultuuriühingutega Rootsis jätkub 2022.

2.11
KÕIK PIIRKONNAD: Kultuuriresidentuuride 
programmi käivitamine kultuurikontaktide 
tihendamiseks rannarootsi asualadel.

Loomeinimestele võimaluste pakkumine 
rannarootslaste asualadel ja kogukondades 
tegutsemiseks ning uute loomingu ja 
koostööprojektide toetamiseks.

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 

kultuuriasutused ja 
kultuuriseltsid, 

loomeliidud

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Tegevused pole 2021 käivitunud.

3. Piirkondades pakutavad turismiteenused ja loomeettevõtlus toetavad kohalikku arengut ning tutvustavad rannarootslaste kultuuripärandit laiemale avalikkusele.

3.1

KÕIK PIIRKONNAD. Ühise rannarootsi loo 
ja kesksete sõnumite väljatöötamine, mida 
saab kasutada ka kommunikatsioonis ja 
turismiturunduses.

Luuakse toetav abimaterjal sõnumitega, 
lugudega ja visuaalsete materjalidega, mida 
turismiettevõtjad, kultuuriasutused ja kohalikud 
omavalitsused saavad kasutada. Oluline osa on 
ühises sümboolikas, sh rannarootsi värvide, 
lippude kasutamine erinevate paikade 
markeerimiseks. 

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad, kohalikud 
omavalitsused

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, 
projektitoetused

Tegevused pole 2021 käivitunud, otsitakse 
võimalikku rahastust ja läbiviijaid 2022.

3.2

Rannarootslaste kultuuriruumi (sh ajalugu, 
traditsioonid, oskused, tavad) ning 
kogukonna toetamise ja säilitamise 
propageerimine turundusmaterjalides, 
teenuste osutamisel ning loodussäästlike 
materjalide ja nutikate lahenduste 
kasutamine turundamisel

Külastaja teadlikkus sihtkoha eripärast 
suureneb. Kohalikud turismiettevõtjad ja 
teised teenusepakkujad kasutavad nutikaid 
ja säästvaid turundussõnumeid ning 
sihtkoha eripära ja eesmärke toetavaid 
lahendusi.

Uus x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 
turundusfirmad, 
kohalikud elanikud

3.2
KÕIK PIIRKONNAD. Keskse veebivärava 
arendamine rannarootsi kultuuri ja 
turismiteenuste tutvustamiseks.

Täna puudub keskne infokanal, mis tooks 
huvilistele kogu rannarootslust puudutava teabe. 
Keskne värav koosneb nii veebilehest kui ka 
sotsiaalmeedia kanalitest, samuti tuleb 
panustada võimekusse integreerida lahendusi 
teiste olemasolevate platvormidega 
(kaardirakendused, Eesti ja maakondade 
turismiportaalid, kultuurikalendrid jm).

Uus x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
kohalikud kogukonnad, 

kultuuriseltsid ja 
ettevõtjad

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, riiklikud 
arendustoetused, 
projektitoetused, 
kohalike omavalitsuste 
toetus

Tegevused pole 2021 käivitunud, otsitakse 
võimalikku rahastust ja läbiviijaid 2022.

3.3

KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi teemade 
lõimimine nii Eesti kui maakondlikesse 
arengukavadesse kui ka 
turismistrateegiatesse.

Töötada koos nii EASi kui ka maakondlike 
arenduskeskustega, et rannarootsluse teemad 
leiaksid kajastamist turismistrateegiates.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

EAS, ministeeriumid, 
kohalikud 

omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Läänemaa turismistrateegias on rannarootsi 
kultuuripärandil põhinev turism sisse kirjutatud.

3.4

KÕIK VALLAD. Rannarootsluse temaatika 
kajastamine kohalike omavalitsuste 
kodulehekülgedel ning olulisemate 
piirkonnas tegutsevate 
turismiatraktsioonide lehtedel.

Viia läbi kohalike omavalitsuste, kultuuriasutuste 
ja turismiatraktsioonide kodulehtede analüüs 
ning vajadusel teha omapoolsed soovitused 
rannarootsi teema paremaks kajastamiseks.

Jätkuv x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Esimene ring KOVi veebilehtedel on tehtud, 
Lääne-Harju valla kodulehel uuendati infot. 

3.5

KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi 
asualadeülese kultuuriturismiklastri 
käivitamine ning piirkondi ühendava 
kultuuriteekonna väljaarendamine.

Sibulatee ja Romantilise rannatee eeskujul 
käivitada rannarootsi asualadel tegutsejate 
võrgustik ning selle pinnalt kultuurteekond koos 
ühisturundusega, mis võimaldaks pakkuda 
kultuurist, loodusest ja toidust huvitatud 
kultuurituristidele põnevat avastamist.

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Riiklikud ja kohalike 
omavalitsuste toetused, 
EAS, EL programmid, 
projektitoetused

2021 korraldati veebipõhine töötuba 
kultuuriteekondade käivitamisest.
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3.6

KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi 
kultuuripärandi põhjal uute turismitoodete 
ja teenuste väljatöötamise ja 
ellurakendamise soodustamine.

Koostöös maakondlike arenduskeskuste ja 
loomeettevõtluse toetamise meetmetega aidata 
kaasa nii loomeettevõtjate kui ka 
turismiettevõtjate toote- ja teenusearendusele, 
mis baseerub rannarootsi kultuuri eripäradel ja 
traditsioonidel.

Uus x x x x x x

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused ja 
turismivaldkonna 
organisatsioonid

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad

Riiklikud ja kohalike 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Hetkel pole tegevused käivitunud, koostöö 2022 
Läänemaaga turismistrateegia elluviimiseks. 

3.7 KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi 
toidukultuuriprogrammi käivitamine.

Eesmärk on tutvustada traditsioonilisi 
rannarootslaste toiduaineid ja retsepte, viia läbi 
toiduvalmistamise töötubasid, soodustada 
rannarootsi pärandil põhinevate uute 
toidutoodete valmistamist ja turustamist, viia 
rannarootsiga seotud toidud piirkonna 
toitlustuskohtade menüüdesse ning anda välja 
rannarootsi toitudel põhinevaid väljaandeid.

Uus x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, SA 

Rannarootsi Muuseum, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
kohalikud kogukonnad, 

kultuuriseltsid ja 
ettevõtjad

Projektitoetused Tegevused pole 2021 käivitunud,

3.8

KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi kultuuriga 
seotud paikade märgistamine ning 
olulisemate kohtade infotahvlitega 
varustamine.

Eesmärk on markeerida rannarootsi kultuuriga 
seotud lood, inimesed ja paigad maastikul, 
paigaldada infotahvlid ning siduda need 
veebirakendustega täiendava info saamiseks.

Jätkuv x x x x x x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

kohalikud 
omavalitsused

Kohalikud kogukonnad, 
kultuuriseltsid ja 

ettevõtjad
Projektitoetused Detailne plaan alalpunktides.

3.8.1 PAKRI SAARED: Infotahvlid Pakri saartel Väike-Pakri Ipp muuseum ja Suur-Pakri koolikoht Lõpetatud x x MTÜ Pakri 
Kultuuripärand OÜ Pakri Tarvas Projektitoetused, ühingu 

omavahendid Tegevust ei toimunud.

3.8.2 NOAROOTSI: Infotahvlid Noarootsis Külad on tähistatud infotahvlitega kolmes keeles Lõpetatud x
Riguldi/ Noarootsi 
kodukandiühing, 

Noarootsi osavald

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus 

Projektitoetused, 
kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Infotahvlid on 2021 püstitatud

3.8.3 OSMUSSAAR: Infotahvel Osmussaarel Osmussaare koolikoht on võsast puhastatud ja 
tähistatud Jätkuv x

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, SA 

Osmussaare Fond
Osmussaare külalselts

Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, 
projektitoetused, ühingu 
omavahendid

Infotahvel ei ole veel paigaldatud.

3.8.4 NAISSAAR: Infotahvlite uuendamine Naiissaare kabeli, vana kabelikoha, vallamaja ja 
koolimaja infotahvlite uuendamine Lõpetatud x MTÜ Naissaarlaste 

Kogukond

Tallinna Rootsi-Mihkli 
kogudus, kohalik 

kogukond
Projektitoetused Tehttud!

3.8.5 NAISSAARE: külakohtade tähised

Lõunaküla ja Põhjaküla kohatähiste uuendamine . 
Kõikidel rannarootsi kultuuriruumi kohatähistele 
peaks olema lisatud Eesti ja Rootsi riigilipuvärvide 
kombinatsioonis värvitriip (sinin-must-valge-
sinine-kollane-sinine tripp parema ülanurgal 
diagonaalis)

Jätkuv x x x x x x MTÜ Naissaarlaste 
kogukond

Naissaare kogukond, 
Tallinna LV

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Projekt on edasi lükatud aastasse 2023.

3.8.6 PAKRI SAARED   teeviidad Teevidad juhatavad külade ja 
vaatamisväärsusteni Jätkuv x x MTÜ Pakri 

Kultuuripärand
Pakri ühing, Pakri Tarvas 

OU, Lääne-Harjju vald

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Tegevused kavandatud 2022.

3.8.7 VIHTERPALU: Alliklepa küla infotahvel Infotahvel kajastab rannarootsi kultuuripärandit. Lõpetatud x Lääne-Harju vald Omavalitsuse eelarve Infotahvel püstitatud 2021.

3.8.8 VIHTERPALU: Villivalla kabeli infotahvel Infotahvel kajastab rannarootsi kultuuripärandit. Uus x Lääne-Harju vald Omavalitsuse eelarve Infotahvel püstitatud 2021.

3.9
KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootsi kultuuriga 
seotud paikade ja kultuuriobjektide 
korrashoid.

Rannarootsi kultuuriobjektide säilimine ja nende 
korrashoid kohalike omavalitsuste ja 
kogukondade eestvedamisel.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

kodukandiühingud, 
muuseumid, 
kogukonnad

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Detailne tegevuskava alapunktides.

3.9.1 PAKRI SAARED: Suur-Pakri Suurküla nn 
varemeküla korrashoid

Võsast puhastamine ja puhtana hoidmine, et 
külas saaks varemete vahel liikuda, infotahvlid 
varemetele talunimedega, infovoldik endiste 
asukate kirjeldustega

Jätkuv x x x x x x MTÜ Pakri 
Kultuuripärand

Pakri Tarvas OÜ, 
kogukond

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Seoses koroonaga edasi lükatud.

3.9.2 VORMSI: Kultuurilooliselt olulise Vormsi 
kalmistu korrashoid

Kalmistu on unikaalne kogu maailma mõistes, 
sest seal asub suurim rõngasristide kogu. 
Suurem osa kalmistut tuleb hooldada 
vabatahtlikus korras ning valla ja kogukonna 
koostöös, sest kalmistust suur osa on kaetud 
väga vanade kalmudega, millel hooldajad 
puuduvad.

Jätkuv x x x x x x EELK Vormsi Püha Olavi 
kogudus Vormsi vald, kogukond

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

2021 toimusid talgud kalmistu korrastamiseks. 

3.9.3 PAKRI SAARED: Väike-Pakri kabelitorn ja 
välijumalateenistuste koht kabeli kõrval

Tornikiiver vajab hooldust u 10 aastaste 
intervallidega. Viimane tornikiivri hooldus 2020. 
Istepingid korrastatakse 2021 OÜ Pakri Tarvase 
poolt.

Jätkuv x x MTÜ Pakri 
kultuuripärand

Pakri Tarvas, Pakri ühing, 
kogukond

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

2021. aastaks on tornikiiver korrastatud, pinkide 
korrastamine viiakse lõpuni 2022.

3.9.4 PAKRI SAARED: Väike-Pakri põhjaosas 
asuv Peeter I kaev

Peeter I kaevuks sai nimetatud tuginedes 
eeldusele, et kaev on rajatud Peeter I 
merekindluse ideest ajendatuna ja tammtee 
rajamiseks mõeldud kivimurru lähistel.

Jätkuv x x MTÜ Pakri 
kultuuripärand Pakri Tarvas, kogukond

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Rahastus on olemas, teostamine viiakse lõpuni 
2022.

3.9.5 VORMSI: J.Pöhli ja M.Murmani hauad
Rannarootsi kultuuriloosse jälje jätnud isikute 
hauakohtade korrastamine kui lugupidamisakt 
nende isikute suhtes

Jätkuv x x x x x x MTÜ Vormsi Veri
Eestirootslaste 

Kultuuriomavalitsus ja 
kohalik kogukond

Riiklikud ja kohaliku 
omavalitsuste toetused, 
projektitoetused

Hetkel kokkulepped puuduvad, arutelu jätkub 
2022.



      Tegevus Selgitus Liik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eestvedaja Partnerid Allikad Elluviimine

3.10

LÄÄNEMAA. Rannarootsi pärandkultuuril 
põhinev turismi tootearenduse koolituse 
läbiviimine alustavatele ettevõtetele 
Läänemaal.

Koolitus tõstab turismi- ja loomeettevõtete 
teadlikkust ja võimekust pärandkultuuril 
põhinevaks toote- ja teenusearenduseks.

Uus x x x x SA Läänemaa

Haapsalu 
Kutsehariduskeskus, 

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Sisaldub Läänemaa 
turismistrateegias

Läänemaa turismistrateegia tegevuskavas 
nähakse tegevust ette alates 2022.

3.11

KÕIK PIIRKONNAD. Loomehäkkide 
läbiviimine, mille käigus töötatakse välja 
uusi rannarootsi pärandil põhinevaid 
turismitooteid ja -teenuseid.

Koostöös partneritega korraldada kas 
maakondades või üle-eestiliselt ajurünnakuid ja 
häkatone, mis tooksid kokku kultuurikandjad, 
asutused ja organisatsioonid, turismiettevõtjad, 
IT-arendajad jt ning mille eesmärk on arendada 
uuenduslikke turismitooteid ja teenuseid 
rannarootsi asualadel.

Uus x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 
maakondlikud 

arenduskeskused, 
piirkondlikud 

turismivaldkonna 
organisatsioonid, Loov 

Eesti, kohalikud 
organisatsioonid ja 

ettevõtjad

Projektitoetused Tegevused pole hetkel veel käivitunud!

3.11.1
VORMSI: Turismipakettide pakkumine 
Vormsil seonduvalt rannarootsi 
temaatikaga

Koostöös Vormsi Kodukandi Ühingu/ Vormsi 
Talumuuseumiga Uus x x x x Vormsi 

Turismiettevõtjate Liit Kohalik kogukond Liidu eelarvevahendid Tegevused pole hetkel veel käivitunud!

3.12
LÄÄNEMAA: Rannarootsi pärandkultuuri 
turismipotentsiaali auditi läbiviimine ja 
strateegia koostamine Läänemaal.

Detailse rannarootsi pärandikultuuril põhineva 
turismipakkumise tegevuskava koostamine 
Läänemaal.

Uus x SA Läänemaa

KOVid, Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus, 

piirkonnas tegutsevad 
ettevõtjad

Projektitoetused, 
Lääne-Nigula vald 
(sisaldub Läänemaa 
turismistrateegias)

SA Läänemaal puudus tegevjuht ja tegevused 
jätkuvad uue juhi eestvedamisel aastal 2022.

4. Rannarootsluse arendamiseks on olemas toimivad koostöövõrgustikud, vajalikud teadmised ning rahaline võimekus.

4.1 KÕIK PIIRKONNAD. Rannarootslaste 
omavalitsusjuhtide võrgustiku käivitamine.

Rannarootslaste omavalitsusfoorum toob kokku 
kõikide omavalitsuste juhid/esindajad, mille 
territooriumil paiknevad rannarootslaste 
asualad. tegevuste koordineerimine 
omavalitsusjuhtide ja kultuurijuhtide tasandil, 
ühisrahastuse koordineerimiseks.

Uus x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused

Kohalike omavalitsuste 
eelarvest

Kavas alates 2022, sobiv hetk pärast KOVi 
valimiste tulemusi, regulaarne infovahetus ja 
arutelu omavalitsustega, kas füüsiline kohtumine 
või virtuaalne.

4.2 KÕIK PIIIRKONNAD. Rannarootsi foorumi 
käivitamine.

Regulaarselt toimuv rannarootsi konverents, mis 
toob kokku nii omavalitsuste, riigi kui ka 
kolmanda ja erasektori esindajad, arutamaks 
rannarootsluse arenguteemasid.

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, 
kohalikud 

omavalitsused, 
kogukonnad, 

kultuuriseltsid, 
ettevõtjad, 

kultuuriasutused

Projektitoetused
2021 on foorumi konteptsiooni arutelud 
käivitunud, rahastusvõimaluste kaardistamine ja 
ettevalmistuste tegemine kavandatud 2022.

4.3
KÕIK PIIRKONNAD. Koolitus- ja 
arendusprogrammi “Rannarootsi 
kultuuriruum” käivitamine.

2-aastase koolitus- ja arendusprogrammi 
käivitamine, mis on suunatud kogukondade 
eestvedajatele, kultuuriseltside sädeinimestele, 
asutuste töötajatele ning ettevõtjatele. Koolitus 
keskendub strateegilise juhtimise, teenusdisaini, 
projektide ettevalmistamise ja elluviimise ning 
kommunikatsiooni teemadele. Osalejatest tekib 
võrgustik, mis toetab eestvedajaid projektide 
elluviimisel.

Uus x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kohalikud 
omavalitsused, 

kogukonnad, 
kultuuriseltsid, 

kultuuriasutused, 
ettevõtjad

Projektitoetused Kontseptsioon on välja töötatud, kavandamine 
2022 aastal, alustada pilootprojektiga. 

4.4
KÕIK PIIRKONNAD. Programmi “Saarte 
pärimuskultuuri toetamine” 
muudatusettepanekute tegemine.

Läbirääkimised Kultuuriministeeriumi ja Eesti 
Rahvakultuuri Keskusega programmi "Saarte 
pärimuskultuuri toetamine" abikõlblike tegevuste 
laiendamiseks. Hetkel puuduvad abikõlblike 
toetuste hulgast arendustegevusi, 
loomemajandust, strateegilist võimekust, 
kultuuriturismi, koolitusi jm toetavad tegevused.

Jätkuv x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, 
Eesti Rahvakultuuri 

Keskus

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

Ettepanekud programmi uuendamiseks 
valmistatakse ette 2022. aastaks. Programmi 
tegevuste laiendamise osas on arutelu toimunud 
Eesti Rahvakultuuri Keskuse nõukogus.

4.5
KÕIK PIIRKONNAD. Koostöö ja 
infovahetuse tihendamine Rootsis elavate 
eestirootslastega

Aktiivne infovahetus Rootsis elavate 
eestirootslastega, nende kaasamine Eestis 
toimuvatesse projektidesse ja algatustesse.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Eestirootslaste 
kultuuriseltsid Rootsis

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve, 
projektitoetused

9.10.2021 tutvustati Rannarootsi kultuuriruumi 
strateegiat ja tegevuskava Stockholmi Eesti 
Majas.

4.6

KÕIK PIIRKONNAD. Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse võimekuse 
kasvatamine kesksete projektide 
elluviimiseks.

Läbirääkimised Kultuuriministeeriumiga 
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse rahastuse 
tõstmiseks ning täiendava projektijuhi 
kaasamiseks. Projektikirjutamise võimekuse 
arendamine täiendavate vahendite kaasamiseks.

Jätkuv x x x x x x Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsus

Kultuuriministeerium, 
Eesti Rahvakultuuri 

Keskus

Eestirootslaste 
Kultuuriomavalitsuse 
eelarve

2021. a edastas kultuuriomavalitsus 
Kultuuriministeeriumile oma ettepanekud, 2022. 
a rahastuse tase jäi samaks. 


