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EESTIROOTSI KULTUURINÕUKOGU 

 

STRATEEGIA AASTATEKS 

2013-2017 

 

MISSIOON  

Eestirootsi Kultuurinõukogu säilitab ja arendab eestirootslust Eestis ning ühendab ja esindab Eestis ja 

välismaal elavaid eestirootslasi ning 

- esindab ja kaitseb rootsi vähemusrahvuse huve 

- säilitab ja arendab rootsi keelt Eestis 

- hoiab eestirootsi identiteeti, kultuuri ja traditsioone 

- tutvustab eestirootsi kultuuri ja traditsioone 

- korraldab koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonide vahel  

- teeb koostööd Eesti ameti- ja teadusasutustega ning vastavate institutsioonidega 

Põhjamaades ja mujal.  

 

VISIOON  

Identiteet 

Eestirootslased erinevates vanustes ja taustaga tunnevad end kindlalt oma eestirootsi identiteedis 

ning oskavad rootsi keelt enda soovitud määral.  

Eestirootslus 

Ajaloolistes eestirootsi piirkondades ja laiemas eesti kultuuriruumis on eestirootsi kultuur, ajalugu ja 

eestirootslased ise hästi integreeritud ühiskonnas.  
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Rootsi keel 

Rootsi keele ja rootsi keele kui emakeele õppijad saavad tänu Eestirootsi Kultuurinõukogu 

tegevustele, stipendiumitele ja kontaktidele häid võimalusi oma keelt arendada ja osaleda rootsi 

kultuuriruumis nii Eestis kui mujal maailmas.  

Kogukond 

 Eestirootsi kogukond on kakskeelne kogukond, kuna eestirootslased oskavad nii rootsi kui eesti 

keelt. Kakskeelse kogukonna esindajana on Eestirootsi Kultuurinõukogu loomulik partner Eesti ja 

Rootsi vahelistes koostööprojektides.  

Koostöö 

Eestirootsi Kultuurinõukogul on hea kööstöö eestirootsi muuseumite, rootsi keelt õpetavate koolide, 

eestirootsi kultuuri- ja kodukandiühingute, ajalooliste eestirootsi alade omavalitsustega ning 

kultuurinõukogu tegevust mõjutavate riiklike asutustega.  

 

VÄÄRTUSED  

Jätkusuutlik areng 

Eestirootsi Kultuurinõukogu toetab eestirootsi kultuuriruumi jaoks oluliste teadmiste ja oskuste 

edasiandmist uutele pärandikandjatele. 

Eestirootsi  Kultuurinõukogu ühendab eri taustaga eestirootslasi, eestirootsi organisatsioone ning 

kohalikke ja riiklikke asutusi toetamaks mitmekülgse ja jätkusuutliku eestirootsi kultuuriruumi 

arengut.  

 

Väärikus 

Eestirootsi kultuuripärand on unikaalne maailmas ja me tunneme suurt austust oma kultuuri ja 

esivanemate vastu. Eestirootsi Kultuurinõukogu teeb kõik, et informatsioon ja meediakajastus 

eestirootslastest ja eestirootsi kultuurist oleks adekvaatne ja tõene.  

 

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES 

Eesti kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020: Pärimuskultuur 
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HETKEOLUKORD  
PÕHIANDMETE ÜLEVAADE 

MEIE TUGEVUSED 

1. Eestirootsi kogukonnal on eestirootsi kultuuriautonoomia kandjatena olemas juhtorgan 

Eestirootsi Kultuurinõukogu, mis on tegevuse läbi vahendab eestirootsi kultuuri säilimiseks 

vajalikku informatsiooni ning suurendab eestirootsi kogukonna ühtsustunnet.  

2. Eestirootsi Kultuurinõukogu liikmete seas on peaaegu kõik eestirootsi saared ja alad 

esindatud. 

3. Meil on head sidemed eestirootslaste kultuuriühingute ja –asutustega Eestis ja Rootsis ning 

soomerootslaste organisatsioonide ja asutustega Soomes.  

4. Kuna eestirootslastel on üldiselt hea maine Eestis on ka nende esindajal – Eestirootsi 

Kultuurinõukogul hea maine.  

5. Suur osa kultuurinõukogu tööst sooritakse vabatahtlikult Eestirootsi Kultuurinõukogu 

liikmete poolt.   

MEIE NÕRKUSED 

1. Eestirootslased elavad hajutatult Eestis ja välismaal (eelkõige Rootsis). See raskendab 

kommunikatsiooni ja toob kaasa suured reisikulud Eestirootsi Kultuurinõukogule.  

2. Kuna suur osa kultuurinõukogu tööst tehakse vabatahtlikult võib arvata, et meie asutus ei 

pruugi olla jätkusuutlik, kuna me sõltume eestirootslaste mitterahalisest panusest.  

3. Kuna Eestirootsi Kultuurinõukogu ei ole juriidiline isik, esindab seda SA Eestirootsi Kultuur. 

Eestirootsi Kultuurinõukogu side tööorganiga SA Eestirootsi Kultuur vajab fikseerimist 

põhimääruses.   

4. Eestirootsi Kultuurinõukogu ja eestirootsi riikliku kultuuriprogrammi vahelist suhet on täna 

erinevalt tõlgendatud erinevate asutuste, organisatsioonide ja inimeste poolt.  

KESKKONNA VÕIMALUSED  

1. Eestirootsi Kultuurinõukogu administratsioon asub Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku ruumides, 

mis oma tegevuse läbi on muutunud kohtumispaigaks Põhjamaade inimestele. Eestirootsi 

Kultuurinõukogu koostöö kiriku hoones paiknevate ja tegutsevate organisatsioonide ja 

inimestega (Rootsi-Mihkli kogudus ja Rootsi Hariduse Selts) on vajalik eestirootsi kogukonna 

jaoks ja lihtsustab informatsiooni vahetust ning suurendab seega ka Eestirootsi 

Kultuurinõukogu arengupotentsiaali.   

2. Aktiivne eestirootsi kogukond ja nooremad põlvkonnad eestirootslasi ja rootslasi Eestis, kes 

õigete toetuste ja võimaluste korral võivad välja arendada eestirootsi identiteeti ja seega 

pakuvad palju arenguvõimalusi Eestirootsi Kultuurinõukogule.  

3. Eestirootsi Kultuurinõukogul on head sidemed Eesti Kultuuriministeeriumi ja 

vähemusrahvustega seotud organisatsioonide ja riiklike asutustega.  

4. Riiklik eestirootsi kultuuriprogramm toetab Eestirootsi Kultuurinõukogu tegevust.  

5. On võimalik kaasata rootsi ettevõtteid ja Rootsi Kaubanduskoda, et otsida rahalist toetust 

tegevusele ja välja arendada Eestirootsi Kultuurkapitali.  
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KESKKONNA OHUD JA VÄLJAKUTSED 

1. Eestirootsi Kultuurinõukogu tegevused ja maine on seotud teiste vähemusrahvuste tegevuste 

ja Eesti mitmekultuurilise poliitikaga.  

2. Eestirootsi kogukond tervikuna on kakskeelne aga eestirootslased on suurel määral kas 

rootsi- või eestikeelsed ning see raskendab Eestirootsi Kultuurinõukogu kommunikatsiooni.  

3. Raske on hoida oma keelt ja kultuuri igapäevases elus ning on oht, et meie kultuurist saab 

vabaaja veetmise kultuur või kultuuriajaloo üks peatükkidest.  

4. Teadmised meie eestirootsi kultuurist ja ajaloost ei ole küllalt levinud ei Eestis ega eestirootsi 

ajaloolistes piirkondades ning ka kohalikud omavalitsused kannatavad informatsiooni 

puuduse all.  

 

EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

EESMÄRK 1 
Suurendada eestirootslaste ühtekuuluvustunnet.  
 
Mõõdikud 

 Positiivne muutus vähemusnimekirjas.  

 Eestirootslaste kvalitatiivne ja kvantitatiivne osalemine Eestirootsi Kultuurinõukogu 
tegevustes.  
 

Tegevused   

 Iga-aastase „Rootsi päeva“ korraldamine.  

 Ajakirja „Eestirootslane“ väljaandmine, Eestirootsi Kultuurinõukogu kodulehe pidev 
värskendamine ning kommunikatsioon sotsiaalmeedia kaudu.  

 Ümarlaudade korraldamine eestirootsi kultuuri- ja kodukandiühingute ning eestirootsi 
piirkondade omavalitsuste esindajatega. 

 Eestirootsi kultuuri- ja kodukandiühingute algatuste ja kohalike tegevuste toetamine. 

 Eestirootsi ajalugu ja kultuuri tutvustavate kursuste ja loengute toetamine.  
 
Uued algatused 

 Eestirootsi juubelilaulupidu Haapsalus 2013.  
 
EESMÄRK 2 
Jõuda uute uute eestirootslaste põlvkondadeni. 
 
Mõõdikud 

 Vähemusnimekirja registreerunud eestirootslaste keskmise vanuse langus. 

 Nooremate eestirootslaste kvalitatiivne ja kvantitatiivne osalemine Eestirootsi 
Kultuurinõukogu tegevustes.  

 
Tegevused  

 Stipendiumite ja projektitoetuste jagamine rootsi keelt õppivatele noortele, kes soovivad 
süveneda eestirootsi kultuuri.  

 Iga-aastase „Rootsi päeva“ korraldamine. 
 
Uued algatused 
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 Seoses eestirootsi laulupeoga alustada koostööd rootsi keele õpetajatega, kes õpetavad 
koolinoori.  

 Toetada noortele suunatud eestirootsi ajaloo ja kultuuri puudutavaid kursusi ja loenguid. 

 Toetada emakeele õpet.  

 Korraldada loenguid nendest õpetamismeetoditest, millel keelekümbluslasteaiad põhinevad.  

 Eestirootsi kultuuri ja ajaloo täiendkoolitused õpetajatele.  
 
EESMÄRK 3 
Eestirootsi kultuuri ja ajaloo integratsioon ja avalik väljatoomine.  
 
Mõõdikud  

 Eestirootsi kultuur ja ajalugu on loomulikul viisil esindatud Eesti kultuuriajaloos nii riiklikel kui 
kohalikel tasanditel (publikatsioonid, näitused, meedia, põhikooli ja gümnaasiumi 
õppekavad, kakskeelsed teeviidad, informatsioonitahvlid jms.) 

 
Tegevused  

 Toetada projektid, mille eesmärk on eestirootsi kultuuri ja ajaloo tutvustamine ja 
populariseerimine 

 Ajakirja „Kustbon“ varasemate aastakäikude täielik digitaliseerimine, mis võimaldaks tutvuda 
ajakirja varasemate väljaannetega kogu ulatuses 

 Eestirootsi kultuuri ja ajaloo loengud ja kursused.  

 Iga-aastase „Rootsi päeva“ korraldamine.  
 
Uued algatused 

 Osalemine projektis „Eesti vähemusrahvused läbi okupatsiooniaastate“ - teaduslike ja 
hariduslike tegevuste läbiviimine Okupatsioonide Muuseumis. 

 Eestirootsi kultuuri ja ajalugu tutvustavate populaarteaduslike infovoldikute väljaandmine. 

 Õpetajate ja lektorite vahendamine.  
 

AASTANE TEGEVUSPLAAN 2013 
 
EESTIROOTSI KOGUKOND 
 

 Jätkata vähemusrahvuse nimekirja liikmete registreerimisega läbi hästi planeeritud ja 
atraktiivse tegevuskava.  

 Algatada ja toetada kohalike kohtumispaikade tegevust, et suurendada  kogukonna 
ühtsustunnet erinevates kohtades. 

 
KULTUUR 
 

 Toetada kohalike infotahvlite ja rootsikeelsete/ajalooliste külasiltide projekti jätkumist. 

 Toetada koolitusi õpetajatele eestirootsi kultuurist ja ajaloost. 

 Toetada ja julgustada õpilasi läbi viima  projekte, mis põhinevad endiste eestirootsi asualade 
ajaloo ja kodukandi kultuuri tutvustamisel. 

 Toetada ja kordineerida Eestirootsi juubelilaulupeo korraldamist 2013. aastal. 

 Osaleda võimaluse korral Tallinna Merepäevadel. 

 Osaleda Etnolaadal Tallinna Raekoja platsil. 

 Osaleda Valge Daami Päevadel Haapsalus. 

 Välja jagada baas- ja projektitoetused kodukandi- ja kultuuriühingutele. 

 Osaleda jätkuvalt Rootsis deponeeritud kirikuvarade tagastamise projektis. 
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 Koostöö eestirootsi ühingutega Eestis ja Rootsis ning soomerootsi ühingutega.  
 
VALIMISED 2013 
 

 Läbi viia Kultuurinõukogu valimised sügisel 2013.  
 
KEEL JA KEELEÕPE 
 

 Toetada rootsi keele õpet. 

 Toetada kakskeelsete lasteraamatute väljaandmist. 

 Külastada koole, mis õpetavad rootsi keelt,  ja korraldada õpetajatega ühiskoosolekuid. 

 Vahendada õpetajaid ja lektoreid. 

 Koostöös eestirootsi ühingutega läbi viia eestirootsi ajaloo-, toidutraditsioonide- ja 
rahvakultuuri kursuseid. 

 
MEEDIA JA PUBLIKATSIOONID 
 

 Uuesti välja anda populaarteaduslik brošüür eestirootslaste ajaloost. 

 Infomaterjalide jätkuv tõlkimine rootsi, vene, inglise ja  eesti keelde. 

 Ajakirja „Kustbon“ artiklite tõlge eesti keelde. 

 Suurendada tegusate eestirootslaste tuntust meedias ja mujal. 

 Eestirootslaste ja eestirootsi kultuuri tuntuse suurendamine teiste rahvusvähemuste üritustes 
osalemise kaudu. 

 Kultuurinõukogu ajalehe „Eestirootslane“ väljaandmine 2 korda aastas. 

 Hoida koduleht ajakohase ja aktuaalsena. 
 
TEADUS 
 

 Teha koostööd eesti ja rootsi teadusasutustega eestirootsi ajalugu ja kultuuri puudutavates 
küsimustes.  

 Toetada arhiivimaterjalide ja ajakirja „Kustbon“ (1944-2000) digitaliseerimisprojekti (1944-
2000) koostöös Rahvusraamatukoguga Tallinnas.  
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ARENGUKAVA FINANTSPLAAN 2013 
 
 

Tegevus Summa (€) Rahastaja 

Projektitoetused kodukandi ja kultuuriühingutele  8000 Riiklik toetus 

Baastoetused kodukandi ja kultuuriühingutele 2000 Riiklik toetus 

Ajaleht ”Eestirootslane”  4200 Riiklik toetus 

Eestirootslaste juubelilaulupidu 9. juuni 2013 1000 Riiklik toetus 

6500 Hasartmaksu 
nõukogu 

1000 Eesti Kultuurkapital 

1500 Rootsi kultuurifond 
(Soome) 

Stipendiumifond: Keeleõpe 4000 Rootsi kultuurifond 
(Soome) 

Stipendiumifond: Kultuur, teadus, haridus, muusika, käsitöö 3000 Rootsi kultuurifond 
(Soome) 

Juta Holsti raamatu ”Spithamn - en by att minnas” 
toimetamine ja trükkimine  
 

1000 Eesti kultuurkapital 

Ajakirja „Kustbon“ digitaliseerimine 5000 MISA 

Lektorite vahendus, loengud eestirootsi ajaloost  3000 Svenska Folkskolans 
Vänner (Rootsi 
rahvakooli sõbrad), 
Soome 

Infomaterjalide tõlge ja trükkimine 2000 EAS, turismi 
arendamine ja Rootsi 
Suursaatkond 

Kultuurinõukogu administratsioon koos palkade, kodulehe ja 
reisikompensatsiooniga 

22553 Riiklik toetus 

Summa kokku:  65200 € 

 2013 on plaanis osaleda üritustel Etnolaat, Valge Daami Päevad ja Merepäevad eestirootsi 

taustaga firmade sponsorluse abiga.  

 Aastateks 2013-2017 on Eestirootsi Kultuurinõukogul valmidus algatada uusi projekte oma 

eesmärkide täitmiseks ja taodelda raha muudelt programmidelt nagu näiteks LEADER, KÜSK, 

Saarte programm, Saarte kultuuriprogramm, KOP, Avatud Eesti Fond ja Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu.  

 


