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Integratsiooni Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel 

teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium

Eestis elab rahvastikuregistri andmetel 194 eri rahvuse 

esindajat, see on lisaks üle 330 000le venelasele

3 Ajaloost

Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 

2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1.jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10. juunil 1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. 

Ühendatud asutuse nimeks sai Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).

Alates 15. märtsist 2017 on sihtasutuse nimeks taas Integratsiooni Sihtasutus
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SIHTRÜHMAD

Eesti emakeelega

inimesed
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Vähelõimunud püsielanikud1 Uussisserändajad2

Väliseestlased3 Tagasipöördujad4
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TALLINN NARVA

Eesti keele majad sai 

loodud aastal 2019
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NARVA

Narva eesti keele maja 

esindused

• Kohtla-Järve (TalTech 

Virumaa kolledž)

• Sillamäe (Kultuurikeskus)

Aastast 2020:

• Jõhvi

• Kiviõli



Meie tegevused:
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Tasuta eesti keele õpe
• keelekursused 

• keeleline ja kultuuriline kümblus klubides

• keelekohvikut üle Eesti iga nädal

• kultuuriõpe 

• keelelaagrid 

• eesti keeles rääkimist ja kultuurilise kaasatuse 

suurendamist toetavad üritused 

• lisaks kodakondsuskoolitus 

Personaalne nõustamine

Toetused väliseesti seltsidele



Eesti keele maja avalikud üritused aastal 2020:
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• Filmiõhtud ja retrofilmi õhtud

• Lauamängude õhtud

• Ühislaulmine

• Otsimismängud

• Öölaulupidu suvel

• Pärimuskultuuri kursused koostöös 

Rahvakultuuri Keskusega
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Eesti keele maja avalikud üritused aastal 2020:
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• Töötoad ja õpikojad

• Õppereised „Avasta Eestimaad“ ja õppereisid 

kogu perele

• Lauamängude õhtud

• Vestlusõhtud põneva inimesega

• Räpiooper „Karma“ lõimumisteemal

• Tandemõpe
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Eesti keele kui teise keele õpetajate koolitused:
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• Aastal 2019 korraldasime õppereisi Pärnusse

Narva lasteaedade õpetajatele

• Aastal 2020 plaanis viia läbi eesti keele kui 

teise keele õpetajate kultuurikoolitus
2



Kultuurikoolitus 2020:

11

• Eesmärk on tõsta Ida-Viru eesti keele kui teise 

keele õpetajate teadlikkust eesti 

kultuuriruumist, et nad seeläbi saaksid 

toetada oma õpilasi eesti keele õppimisel

• Kultuuriprogrammis osalevad õpetajad Ida- ja 

Lääne-Virumaalt

• Õppereiside käigus külastatakse erinevaid 

Eesti kultuuriruumis olulisi paiku; kohtutakse 

kirjanike, kunstnike, laulja (Eesti 

kultuuriruumis olulist rolli etendavate 

inimestega)
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• www.integratsioon.ee

• Facebookis: https://www.facebook.com/eestikeelemaja/

• Instagrammis: https://www.instagram.com/eestikeelemaja

Meid saab leida

http://www.integratsioon.ee/
https://www.facebook.com/eestikeelemaja/
https://www.instagram.com/eestikeelemaja
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PALJU TOREDAID INIMESI



TÄNAN!
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