
 
 

 
10. ÜLEILMSED VÄLISEESTI ÕPETAJATE EMAKEELEPÄEVAD HELSINGIS 7.-10.03.2019 

 
Rühmadesse registreerumise ja muu täpsema info saadame registreerunutele veebruari 
alguses. Palun täitke emakeelepäevadele registreerumise veebivorm  
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftXLBZLuwkN-
9QqUnSj4Vga5LxEzPX437mLetolpQGjEHNng/viewform ) iga osaleja kohta hiljemalt 
31.1.2019. Kui on vaja ingliskeelset eeltõendit näiteks tööandjale, pöörduge palun Eesti 
Instituuti Lea Kreinini poole (lea.kreinin@einst.ee). 
 
AJAKAVA 
 
Neljapäev, 7. märts   
15.00  kohtumine hotellis Arthur (Vuorikatu 19) 
15.30-17.00 Ekskursioon kesklinnas, uue raamatukogu Oodi külastamine 

Võimalus külastada eesti keele tunde Lumo gümnaasiumis ja Pukinmäe 
põhikoolis ning laste tantsutrenne Dancesti tantsustuudios  

19.00  Film „Tõde ja õigus“ ning kohtumine produtsendi ja režissööriga  
  Järelpidu Eesti Majas  
 
Reede, 8. märts  
    
Alates 8.00 Lasteaia ja koolitundide külastamine Helsingis, Vantaal ja Espoos (täpsem info 

veebruaris) 
17.00-18.30 Emakeelepäeva aktus ja kirjutamisvõistluse „Minu maailm“ autasustamine 

Helsingi linnavalitsuse saalis. Esinevad Helsingi eesti mudilas-, laste- ja 
naiskoor. 

18.00 Soovijatele Tallinna Linnateatri etendus „Kurbus ja rõõm kaelkirjakute elus“ 
Espoo linnateatris. Piletiinfo registreerunutele veebruaris. 
    

Laupäev, 9. märts  
   
Koolituspäev Alppila kiriku ruumides (Kotkakatu 2)  
 9.00 Avasõnad 
9.15-10.45 Paneelvestlus heterogeense rühma õpetamisest Vivika Juhansoni, Silja Aaviku 

ja Kadi Kivilo juhtimisel 
11.00-13.00 Rühm A  Pereklubi Sipsiku meisterdus-, laulu-, mängu- ja sporditund  

Rühm B  Eesti keele muutumisest  
Eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik   
Helsingi ülikooli eesti keele lektor Helen Plado 

13.00  Lõuna   
14.00  Eesti identiteedi muutumisest 
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Helsingi ülikooli eesti keele professor Martin Ehala 
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Marju Kõivupuu 

15.00-16.00 Noortes keelehuvi tekitamisest 
Keeleinspektsiooni peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk  

  Säutsupääsuke ja kalamburist  Keiti Vilms 
16.15 – 18.00 Eesti keel ja kultuur välismaal  (sh Soomes) 

Haridus- ja teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Intergratsiooni 
sihtasutus, Eesti Instituut, Eestikeelse Hariduse Selts, Tuglase Selts, Pirkanmaa 
Tuglase Seltsi noored 

19.00  Eesti Suursaatkonna vastuvõtt (Itäinen puistotie 10)  
 
Pühapäev, 10. märts  
  
9.00  Helsingi kesklinna ekskursioon 
11.00 -14.00 Ideepäev Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22) 

Eesti Maja tutvustus 
Eesti keele ja kultuuri õpetajate ideekorje ja -vahetus  
Kuidas motiveerid peresid eesti keele ja kultuuriga tegelema?  

  Kultuuriprogramm 
   
Majutus 
Helsingis on rohkelt majutuskohti igale maitsele, kuid oleme igaks juhuks eelbroneerinud 
teie jaoks toad hotellist Arthur (https://www.hotelarthur.fi/en/ ) (Vuorikatu 19, kesklinnas, 
 lennujaama rong ja buss ning sadama tramm tulevad hotelli lähedale). Broneering tuleb 
kinnitada hiljemalt 15. jaanuariks e-posti või telefoni teel, kasutades koodi EHS 2019:  
reception@hotelarthur.fi, +358-9-173 441 
Seda broneeringut ei saa teha otse veebist. 
  
Selle kuupäevani garanteerib hotell järgmised hinnad: 
Standardtuba kahele inimesele, hind 105 €/tuba/ööpäev 
(üksi toas ööbides on hind 90 eurot öö) 
https://www.hotelarthur.fi/en/hotel/rooms/standard/ 
Comfort tuba kahele inimesele, hind 115 €/ tuba/ööpäev 
https://www.hotelarthur.fi/en/hotel/rooms/comfort/ 
Kolmekohaline tuba, hind 135 €/tuba/ööpäev 
https://www.hotelarthur.fi/en/hotel/rooms/triple-room/ 
  
Eestikeelse Hariduse Seltsi nimel Helja Kirber ja Järvi Lipasti 
info@eestikeelsehariduseselts.fi; www.eestikeelsehariduseselts.fi 
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