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TERE TULEMAST TUTVUMA  

SISSEJUHATUSEGA KULTUURILÕIMESSE! 

See suunis on kasulik 

täiskasvanuharidusega tegelevate 

organisatsioonide jaoks, kes tahavad 

omandada rohkem loovaid ja 

mitmemõõtmelisi teadmisi sisserändajate 

lõimimise hõlbustamiseks. See põhineb 

reaalsel kultuurilõime programmil 

Tallinnas, Eestis.   
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Sissejuhatus: uus  ajajärk liikumises 
Üha enam inimesi siirdub välismaale elama. Selleks võib 

olla mitmeid erinevaid põhjusi, kas uus töökoht nad 
lihtsalt ei saa enam kodumaal elada. 

 

 
Kuuleme sageli, et uustulnukad peaksid ühiskonnas 
lõimuma. See on aga keeruline protsess, mis hõlmab 

ohtralt õppimist. 
 

 

Selles õppeprotsessis on palju osalisi, alates uustulnukaist endist kuni 
kohalike elanikeni ja unustada ei tohi ka organisatsioone ning valitsusi.  
Täiskasvanuharidusorganisatsioonid on sisserännanute jaoks elulise 
tähtsusega, et õppida tundma oma uue kodumaa kultuuri. Käesolev 

suunis  käsitlebki lõimumiseks vajalikku kultuuriõpet – see on valdkond, 
mida valitsused kipuvad oma poliitikas unustama. See võib toimuda koos 

keeleõppega ja olla sellele täienduseks.  Peaksime meeles pidama ka 
seda, et ränne on keeruline ja hõlmab erinevaid rühmi, kellel on 

mitmesuguseid erinevaid vajadusi. 
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Juhtumipõhine uuring: Programm 
„Kultuurisamm“ 

„Kultuurisamm“ on kultuurilise lõimumise projekt, mida viiakse läbi Tallinnas, Eestis. Selle 
eesmärgiks on aidata sisserännanutel õppida tundma Eesti kultuuri, sisaldades õppekäike, 
loenguid ja arutelusid. Programmi taga on Eesti Instituut, rahastades seda Eesti valitsuselt 
saadud vahenditega. . 

See pakkus osalejatele intiimsemaid 
teadmisi eesti kultuuri elementidest.   
Järgneb valik läbiviidud üritustest. 

Õppekäigud 
Väljasõit Tartu Soome-Ugri 
festivalile 
Metsaretk läbi Lahemaa 
Rahvuspargi 
Seenelkäik Eesti rabas  
Külaskäik Eesti 
leivatehasesse   



Muuseumikülastused 
Arhitektuuri- ja disainimuuseum 
Teatri- ja muusikamuuseum 
Tallinna ajaloolised tornid: 
ringkäik Kiek in de Kök 
kindlustustemuuseumis 
Eesti Rahva Muuseum 
Tartus  
Eesti 
Vabaõhumuuseum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    Muud üritused 
Eesti käsikellakontsert 
Estonishing Evenings ürituste 
sari – arutelud kohaliku 
arhitektuuri üle, lõimumise ja 
sotsiaalsete ning kultuuriliste  
küsimuste üle 
Külaskäik Eesti Riigikokku  

    Eesti filmide vaatamine 
 

 

Kõik maad on erinevad – ja see programm käsitleb 
Eesti kultuuri.  Milliseid üritusi võiksite kohandada 

oma kodumaal? Mida te juurde  lisaksite? 
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Mida me „Kultuurisammult“ õppida võime? 

Kriitilised mõtted minu blogist  
Mul oli privileeg osaleda „Kultuurisammu“ programmi mitmetel 
üritustel. Ma olen täiskasvanute koolitaja Ühendkuningriigist ja 

koostasin oma „Kultuurisammult“ saadud kogemustest blogi. Kogusin 
kokku ka mõned kriitilised avaldused, mis aitavad meil mõelda 

sellises programmis õppimise üle. 
 

Paindlikkus 
“Kultuurisamm“ pakub 

osalejatele erinevat sorti 
õpivõimalusi, mida 

formaalses klassiruumiõppes 
või töökohtades ei pruugi 

kohata.” 
 

„Kultuurisamm“ on paindlik programm, mis võimaldab osalejatel ise valida, 
millistest üritustest nad soovivad osa võtta, vastavalt nende huvidele ja 
ajakava sobivusele. See on oluline täiskasvanute jaoks, kes käivad tööl või 
kellel on muid kohustusi. See annab osalejatele vabaduse valida, mida nad 
tahavad õppida ja millal nad seda teevad. See lammutab piirangud, mida 
meile seab meie arusaam traditsioonilisest täiskasvanuharidusest ja 
meelitab ligi ka neid, kellele formaalsed klassiruumitingimused ei meeldi.   
Kui seda pigem mitteformaalset õpet kombineerida formaalsema õppega – 
nagu näiteks eesti keele õppimine – leidsin ma, et omandasin Eesti kohta 
hoopis intiimsemaid teadmisi. 
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 Mida me „Kultuurisammult“ õppida võime? 

Kohalikud teadmised 
“Oli põnev näha, et ühe hoone sisekujundus oli ekspressionistliku 
arhitektuuri stiilis. See tähendab, et sellel on mitmeid ebaharilikke 

tunnusjooni, eriti märgatav oli sikk-sakkide ja diagonaaljoonte 
kasutus. Annleena, kes oli meie giidiks, selgitas meile, et need 

erinevad lähenemisviisid on mõeldud näitlikustama paljusid 
erinevaid vaatenurki, mida poliitikud riigikogu aruteludel peaksid 

arvesse võtma.“    
Eesti Riigikogu 

 
 

 

„Kultuurisamm“ töötati välja kohalike ekspertide poolt, 
kes töötavad Eesti Instituudis ja teistes programmis 
osalenud institutsioonides. See lõi partnerlussuhteid 

erinevate organisatsioonide vahel, mis hõlbustab 
täiskasvanuõpet ja ürituste läbiviimiseks  

kaasati ka kohalikke vabatahtlikke. 
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 Mida me „Kultuurisammult“ õppida võime? 

Erinevate kogukondade loomine 
 
 

“Muuseumil on ka teine püsinäitus, mille 
nimi on „Uurali kaja“ – see on pühendatud 
täielikult soome-ugri rahvaste ajaloole. Oli 

vapustav kogemus näha, kuidas Eestis 
neid traditsioone ja keeli väärtustatakse...  
Ma usun, et sellest arusaamine on minu 
Eesti kultuuri õpperännaku väga oluline 

osa. See näitab, et Eesti kultuuri tõeliseks 
mõistmiseks, tuleb meil aru saada, et 

tegemist on mitme kultuuriga, mis on kõik 
asjakohased ja omavahel seotud.“  
Soome-ugri festivalil Eesti Rahva 

Muuseumis 
 
 

 

Programmi jooksul toimunud 
ürituste käigus moodustus 

uusi kogukondi ja 
sotsiaalmeediarühmi. Näiteks 

tekkisid sõprussuhted 
osalejate ja vabatahtlike 
vahel. Selliste sidemete 

loomine võib osutuda väga 
oluliseks, kui tahta aidata 
sisserännanutel end uues 
riigis teretulnuna tunda.  
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Mida me „Kultuurisammult“ õppida võime? 

Osalusõpe 
“See üritus on suurepärane näide täiskasvanuõppest, 

mida viiakse läbi süvitsi ning millest on kasu nii osalejatel 
kui ka ühiskonnal laiemas mõttes. Need Estonishing 

Evening sarja üritused käivitasid dialoogi ja lõid suhtluse 
Eestis elavate laiemate kogukonnakihtide vahel.“ 

Estonishing Evening sarja üritus 
 

 
Osalejate kaasamine aruteludesse ja dialoogidesse annab neile 
võimaluse öelda oma sõna sekka selle kohta, mida nad õppinud 

on. „Kultuurisammu“ partnerina pakub Estonishing Evenings 
Eestis elavatele välismaalastele inglisekeelseid üritusi, kus saab  
arutleda koos eestlastega kohalike küsimuste teemadel. Ürituste 
korraldajad on kõik kohalikud eestlased, kes on elanud ka teistes 
riikides ja soovivad aidata eri riikidest sisserännanutel kohalikes 

küsimustes kaasa rääkida. 
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Laiema kogukonna nägemus 
Mina ja mu kolleegid korraldasime 2018. aasta detsembris Tallinna 
Ülikoolis osalustöötoa  kultuurilise lõimumise teemal. Seal osalesid 
täiskasvanute koolitajad  Eestist, USA-st, Kolumbiast, Costa Ricalt, 

Brasiiliast, Kreekast, Taiwanist, Lõuna-Koreast ja Ühendkuningriigist. 

 
Tekkis palju loomingulisi ideid seni rakendatud kultuurilise lõimimise 

osas. Selgus, et selles küsimuses on üle maailma on väga palju 
erinevaid vaatenurki ning et meil tuleb kultuurilise lõimumise 

programme välja töötades neid kõiki arvesse võtta. Kindlasti on 
oluline märkida, et enamik inimesi, kes tulid väljastpoolt Eestit, 

väärtustasid väga kohalike elanikega kohtumist ja nendega 
sõbrunemist. Eestlased kasutasid oma kohalikke teadmisi, et tulla 
lagedale terve rea väärtuslike lõimumist hõlbustavate ideedega. 
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Laiema kogukonna nägemus  
 

Meil oli konstruktiivne 
arutelu ja erinevatest 

maadest pärit inimeste 
seisukohtade 

ühendamisest oli palju 
kasu. 

Kultuuridevahelise 
mõistmise nimel 

tehtava tööpuhul on 
rahvusvaheliste 
vaatenurkade 

kaasamine elutähtis. 
Kohalike ja sisserännanute 

vahelise lõhe kaotamine 
on lõimimise puhul samuti 

oluline ning ka see võib 
olla kultuuriõppe osaks.   
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Ressursid ja edasine õpe 
Käesolev tekst andis lühiülevaate ühest konkreetsest 

lõimimisprogrammist Eestis.  Oma kultuuriõpet puudutavate 
teadmiste ja ideede jagamine aitab uuel viisil mõista sarnaseid 

programme maailma lõikes.   
 

 
Külastage Laureni blogi „Kultuurisammust“ siin: 

https://lozzybee.weebly.com/home/category/placement 

Külastage „Kultuurisammu“ veebisaiti siin: 
https://estinst.ee/en/activities/culture-step/ 

Selle dokumendi lõpulehekülgedel on mõned üldistatud 
ressursid, lisaks mõned sellest kogemusest saadud teadmised, 
mis võivad olla kasulikud uutele sisserändajatele, kohalikele ja 

organisatsioonidele.  Neid võib kasutada voldikutena või 
digitaalse infograafikana.  
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NÕUANDEID SISSERÄNNANUTELE 

Ideid uue kultuuriga tutvumiseks 

 

AJALUGU 

Tunne minevikku, et mõista olevikku 

Külasta muuseume ja võta osa kohalikest retkedest, et saada 

taustapilt paigast, kuhu sa elama oled asunud. Kas see paik on olnud 

okupeeritud? Kas see on kannatanud sõjakoleduste all? Loo endale 

arusaam, mida siin võidakse väärtustada.  

 

SÖÖK JA JOOK 

Söö südamest! 

Kohaliku toidulauaga tutvumine ei aita mitte ainult kultuuri veidi 

paremini mõista, vaid see on ka suurepärane teema, millega kohalike 

inimestega vestlusi alustada! Me sööme ju iga päev ja see räägib 

palju meie kultuurist. 

 

MUUSIKA JA TANTS 

Liigu uue trummipõrina saatel 

Kontserdid, tantsukursused ja tantsimine võib aidata meil aru saada, 

millist mõju avaldab kultuurile muusika. Kui kuuled kusagil tänaval  

muusikat, peatu ja kuula, kui võimalik! 

 



KOHALIKUD VÄLJAVAATED 

Esitle ennast 

Kohalike filmitegijate filmide vaatamine ja osalemine üritustel, kus 

arutatakse kohalikke küsimusi võib olla suurepärane viis uue kultuuri 

mõistmiseks. Kõige parem on kohalike seast sõpru leida – neil on 

kõige paremad siseteadmised ja saad neile tutvustada ka oma 

kultuuri! 

 

NÕUANDEID KOHALIKELE 

Kuidas panna sisserännanud end teretulnuna tundma ja neis meie 

kultuuri vastu huvi äratada 

SÕBRAD 

Lähene inimestele 

Tee jõupingutusi, et õppida tundma teistsuguse kultuuritaustaga 

inimesi, eriti sisserännanuid, seda nii töösuhetes kui ka mujal. Küsi 

neilt küsimusi nende endi kultuuri kohta ja räägi oma kultuurist! 

Korralda võimalusi koos toitu nautida! 

KEELED 

Nüüd oskad sa minu keeles rääkida 

Registreeru mõne muu keele kursusele ja ürita leida inimesi, kes seda 

keelt räägivad. See tähendab, et saad keelt praktiseerida ja kohata 

teistest kultuuridest pärit inimesi! 

 



ÜRITUSED 

Loo endale oma mugavusstsoon 

Osale üritustel, kuhu sa tavaolukorras ei läheks, eriti kui tegu on 

multikultuurse publikuga. Proovi leida kontsert, kus esitatakse mõne 

teise riigi muusikat või osale teises keeles toimuval üritusel. 

 

LEIA TEE ORGANISATSIOONIDESSE 

Saame kokku 

On olemas organisatsioone, mis aitavad sisserännanutel sinu riigis 

kohaneda. Nad otsivad sageli vabatahtlikke või lihtsalt osalejaid 

nende poolt korraldatud üritustel. Uuri, millised organisatsioonid 

sinu piirkonnas tegutsevad! 

 

TEE, MIDA SUUDAD! 

 

NÕUANDED TÄISKASVANUHARIDUSEGA 

TEGELEVATELE ORGANISATSIOONIDELE 

Viisid, kuidas aidata sisserännanutel teie kultuuri tundma 

õppida 

ÜRITUSED 

Koosviibimised 



Korraldage üritusi, mis aitavad sisserännanutel tutvuda kohaliku 

kultuuri ja toidulauaga, muusikaga, kunstiga jne. Need võivad 

põhineda teemadel, millega teie organisatsioon tegeleb! Andke 

sisserännanutele ka võimalus tutvustada teile nende endi 

kultuuritausta. Kutsuge üritustele ka kohalikke elanikke! 

 

ÜHENDUSE LOOMINE 

Sildade ehitamine 

Looge kontakt sisserändajatega tegelevate organisatsioonidega. 

Mõelge selle peale, kuidas just teie organisatsioon saab nende 

programme täiustada või tutvustada kohalikke teadmisi.  

 

KEELED 

Võimalus suhelda 

Pakkuge keelekursusi või andke teavet selle kohta, kus selliseid 

kursusi korraldatakse. Võimaluse korral looge tingimused 

keelevahetuseks või viige läbi kohaliku mentorluse programme.   

 

VÄLJASÕIDUD 

Vaadake mättast kaugemale 

Pidage meeles, et kultuuriõpe ei piirdu hoopiski mitte klassiruumiga. 

Korraldage väljasõite muuseumidesse, näitustele, kontsertidele ja 

sõudele. Võimaluse korral minge tutvuma ka kohaliku loodusega! 

JAGAGE OMA IDEID TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA 


