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1. Saateks
Raport on kokkuvõte uuringust „Soomlaste kogukonna organiseeritud tegevus Eestis. Seltside
tegevuse aktiivsus ja tulevikuperspektiivid“. Soomlaste kogukonna all on mõeldud
ingerisoomlasi ja soomlasi, kes on Eestisse elama asunud viimase paarikümne aasta jooksul,
pärast Eesti taasiseseisvumist. Raportis on „uue laine“ soomlasi kohati nimetatud ka uuteks
soomlasteks. Kuna uuringu eesmärk oli vaadata soomlaste kogukonna mõlemat gruppi,
ingerisoomlasi ja uussoomlasi eraldi, siis on Raportis kahe kogukonna probleeme lahus hoitud
ja eraldi interpreteeritud.
Uuringu tellis Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus (SKESA) ja uuringu ja intervjuud viis läbi
sotsioloog Ivi Proos.
Uuringut kavandades ei olnud võimalik teha kogukonna liikmete, ingerisoomlaste ja soomlaste
esindusliku valimiga küsitlust. Selleks ei olnud vahendeid ega võimalusi. Kahe kogukonna
organiseeritud tegevuse analüüsiks oli ingerisoomlaste - ja soomlaste seltside juhtide
intervjueerimine meetodiks, mis võimaldas hinnata seltside võimekust, seltside vahelist
koostööd ja jätkusuutlikkust.
Ingerisoomlaste kogukond Eestis on hästi organiseeritud ja aktiivselt toimiva võrgustikuga.
Ingerisoomlaste seltsid tegutsevad neljas Eesti suuremas linnas, Tallinnas, Tartus, Narvas ja
Pärnus. Lisaks sellele veel kuues maakonna keskuses, Haapsalus, Jõhvis, Paides/Türil, Rakveres,
Viljandis ja Võrus. Ingerisoomlaste organiseeritud tegevus Eestis on pikaajaline, suurem osa
seltsidest loodi aastatel 1988 kuni 1989. Eesti ärkamisaeg oli stardiks ka ingerisoomlaste
kogukonna uuestisünnile. 1989.aastal loodi ingerisoomlaste seltside katusorganisatsioon, Eesti
Ingerisoomlaste Liit (EIL). EIL tegutseb mittetulundusühinguna (MTÜ). Ingerisoomlaste seltsid ja
seltside katusorganisatsioonid loodi varem kui Eestis algas MTÜ-de ja sihtasutuste (SA) sünni
kõrghooaeg. MTÜ-de plahvatuslik teke toimus 1990.aastate teisel poolel ja 2000.aastate
esimesel poolel. Eesti oludes olid ingerisoomlaste seltsid seega justkui „teerajajad“, kes
ennetasid vabaühenduste tekkimise kõrgaega. Ingerisoomlaste seltsid on ka täiesti
teistsugusega arengumustriga kui tavalised vabaühendused Eestis. Ingerisoomlaste seltside
liikmeskonnad kasvasid seltside loomisest alates väga kiiresti, lausa plahvatuslikult. Selleks oli
kaks väga pragmaatilist põhjust, esiteks rahastas seltside tegevust läbi EIL-u suures mahus
Soome riik, mistõttu seltside kasutada oli rahaline ressurss, millest tavalised vabaühendused
vaid unistada võivad. Teiseks pakkus Soome riik ingerisoome juurtega inimestele võimaluse
Soome elama asuda. Sellised erakordsed võimalused tekitasid ingerisoome päritoluga inimestes
väga tugeva motivatsiooni soome keele õppimiseks (nooremad inimesed) ja materiaalsetel
kaalutlustel Eestist lahkumiseks (lootus paremaks toimetulekuks Soomes). Soome läksid
eelkõige nooremad, tööealised ingerisoomlased.
Kõik need protsessid mõjutasid tugevasti ka ingerisoomlaste seltside arenguid. Kõigepealt
hakkas seltside liikmeskond väga kiiresti ja suures mahus vähenema. Liikmete arvu kahanemine
toimus mitte protsentides, vaid kordades. Lahkusid eelkõige seltside nooremad liikmed ja täna
võib üldistada, et ingerisoomlaste kogukonnas on üks põlvkond inimestest puudu, nad elavad
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Soomes. Eestis ei ole kõrvale panna näiteid vabaühendustest, kus liikmeskonna muutumine
oleks seotud sedavõrd suurte turbulentsidega, ehk ülikiirete muutustega. Turbulentseid
sotsiaalsetes süsteemides toovad alati kaasa ka keerulise kohandumisülesande. Seega on ka
ingerisoomlaste seltsid pidanud olema võimekad, et kohanduda kiirete muutustega. Et
ingerisoomlaste seltsid on liikmeskonna turbulentsidele vaatamata alles jäänud, annab
tunnistust väga kompetentsest ja tulemuslikust juhtimisest nii seltsides kui
katusorganisatsioonis, EIL-s. Teine ingerisoomlaste seltside eripära oli suhteliselt stabiilne ja
sihipärane tegevuse rahastamine väljastpoolt Eestit, Soomest. See andis EIL-e võimaluse
soetada väärtuslikku kinnisvara (majad Tartus, Viljandis ja Jõhvis) ja need majad lühikese
perioodi jooksul renoveerida, et majades saaks pakkuda eakate päevakeskuse teenust.
Sedavõrd oluliste varade valdamine ei ole Eestis tegutsevatele vabaühendustele samuti
tavapärane, eriti veel 1990.aastatel. Kinnisvara omamine mõjutas seltside tegevust nendes
piirkondades, kus päevakeskuse teenust pakuti ja oluliseks muutusid koostöö suhted kohalike
omavalitsustega. Kolmandaks ingerisoomlaste seltside eripäraks oli väga tugev orientatsioon
oma rahvuskultuuri traditsioonide hoidmisele ja laulu- ning tantsukultuuri võimendamisele.
Seltsid ja EIL hakkasid kohe pärast seltside loomist korraldama üle Eestilist ingerisoome laulu- ja
tantsupidu. 2013.aastal toimus pidu Haapsalus järjekorras juba 23-s. Tänaseks on
ingerisoomlaste seltside liikmeskond kahanenud, mõned seltsid on kolmekümne liikmega ja
neljal seltsil kümnest on liikmeskond üle saja inimese. Sellele vaatamata hoiab ingerisoome
kogukond oma aastaüritust pildil, see on lummav imetlusväärne saavutus ja näitab veelkord, et
ingerisoome seltsid ja EIL on hästi juhitud ja ingerisoomlased on tugevasti kokkuhoidev
kogukond.
Soomlaste kogukond ehk uute soomlaste seltsid on ingerisoomlastega võrreldes hoopis teises
arengufaasis kui mõtleme seltside kui vabaühenduste peale. Soomlaste kogukonnas on mitmeid
erinevaid sihtgruppe, kellel on väga erinev motivatsioon Eestis elamiseks ja/või töötamiseks.
Raportis analüüsitakse soomlaste sihtrühmi hüpoteetilisel tasemel. Kuna uuringu analüüs
põhineb seltside juhtide intervjuudel, ei ole võimalik soomlaste sihtrühmade olemasolu
arvudega näitlikustada ja tõestada. See oleks eeldanud soomlaste kogukonna esindusliku
valimiga küsitluse läbiviimist. Soomlaste seltsid on loodud neljas kohas üle Eesti, Tartus, Pärnus,
Haapsalus ja Saaremaal. Esimene soomlaste selts tekkis Haapsalu 2002.aastal, järgmine selts
loodi Saaremaal 2005.aastal. Pärnu ja Tartu seltsid on „noored“, loodud viimasel paaril aastal.
Paratamatult tekkis intervjuude käigus küsimus, mis ei ole soomlaste seltsi tekkinud Tallinnas,
kus soomlaste kogukond on kordades suurem kui teistes Eesti piirkondades. Kõige levinum
vastus sellele küsimusele oli, et Helsingi ja Soome on Tallinnale sedavõrd lähedal, et Tallinna
soomlased ei suuda kuidagi Eestisse juuri ajada.
Soomlaste seltsid, mis Eestis tekkinud, on võrreldes ingerisoomlaste seltsidega suurema
liikmeskonnaga. Kolmel seltsil on 180 kuni 300 liiget. Erandiks on Tartu selts kus on 20 liiget.
Soome seltside juhtide hinnangul on seltsi liikmetest umbes 10%-l ka Eesti kodakondsus lisaks
Soome kodakondsusele. Soome riik aktsepteerib mitut kodakondsust.
Alates 2004.aastast on soomlastel Eestis vähemusrahvuse kultuurautonoomia, mille
moodustamiseks koostati rahvusnimekiri, kus pidi kultuurautonoomia seaduse kohaselt olema
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vähemalt 3000 eesti kodakondsusega isikut, kes peavad ennast ka soomlasteks. Vastavalt
vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadusele (VRKAS) toimusid 2004.aastal rahvusnimekirja
alusel vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised. Rahvusnimekirjade koostamise õigus on
seaduse järgi vähemusrahvuste kultuuriühingutel või nende liitudel. Esimestel kultuurinõukogu
valimistel ja rahvusnimekirja koostamisel oli kogu protsessi eestvedajaks Eesti Ingerisoomlaste
Liit. Seaduse (VRKAS) järgi peab kultuurinõukogu valimisi korraldama iga kolme aasta järgi.
Soomlaste jaoks tähendab see ka vajadust iga kord uuendada ka 3000 liikmelist
rahvusnimekirja. Teadaolevalt peab soomlaste kogukond korraldama 2014.aastal
kultuurinõukogu valimised, millele eelneb uue rahvusnimekirja koostamine. Tänases olukorras,
kus ingerisoomlaste kogukond on üha vähenemas ja Eesti kodakondsusega soomlasi on uute
soomlaste kogukonnas samuti vähe, on rahvusnimekirja koostamine päris keeruline ülesanne ja
nõuab ingerisoome kogukonnalt pingutamist ning ladusat koostööd uute soomlaste
kogukonnaga. Samas tähendab rahvusnimekirja koostamine seda, et ingerisoomlased peavad
motiveerima nooremat, ingerisoome juurtega põlvkonda selgelt teadvustama oma ingerisoome
päritolu ja selle nimel valimistel kaasa lööma.
Omaette eesmärgiks oli kirjutada Raport võimalikult lihtsas sõnastuses, et Raportis esitatud
seisukohad oleksid hästi mõistetavad ka vanemaealistele ingerisoome kogukonna liikmetele,
kes kuuluvad ingerisoomlaste seltsidesse.

2. Uuringu eesmärgid ja meetod
Uuringu peamised eesmärgid olid:
1. Ingerisoomlaste seltside osas
•

•

•

•

Eesti ingerisoomlaste kogukonna jätkusuutlikkuse selgitamine. Selleks on oluline
analüüsida kõikide seltside tegevuse eripära, seltside tugevaid külgi ja probleeme, mis
seltside aktiivsust võivad pidurdada
Ingerisoome seltside organisatsioonilise tugevuse ja tõhususe selgitamine. Analüüsida
seltside töökorraldust ja organisatsiooni tegevuse tõhusust. Kuidas kujuneb seltside
liikmeskond, kui püsiv ja koostöötahteline on seltside liikmeskond. Milline on
liikmeskonna demograafiline struktuur jne.
Ingerisoome seltside mõjukuse selgitamine. Analüüsida, milline mõju on seltside
tegevusel kohalikule kogukonnale. Kas kohalikud inimesed (linnas, maakonnas) on
teadlikud ingerisoomlaste seltside tegevusest. Milline on seltside kuvand. Kuidas seltsid,
kellel on oma majad või korterid, suudavad pakkuda kogukonnale täiendavaid teenuseid
jne. Kui aktiivselt seltsid suudavad kohalikul tasandil oma tegevuste kaudu mõjule
pääseda
Ingerisoome seltside koostöövõimekuse selgitamine. Analüüsida seltside koostööd
teiste ingerisoomlaste seltsidega. Kas ühise tegevuse kaudu osatakse oma mõjukust
kasvatada ja uute liikmete jaoks atraktiivsemaks muutuda
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•

•

•

•

Milline tähendus on katusorganisatsioonide (EIL ja SKESA) tegevustel seltside jaoks.
Kuidas hinnatakse katusorganisatsioonide tegevussuundi. Milliseid tegevusi lisaks
praegustele katusorganisatsioonidelt oodatakse. Kuidas seltsid ise panustavad
katusorganisatsioonide tegevusse. Kas seltsid näevad tulevikuperspektiive, kuidas
ingerisoomlaste kogukonda võimekamaks ja Eesti ühiskonnas nähtavamaks muuta
Ingerisoome seltside projektivõimekuse selgitamine. Analüüsida seltside suutlikkust
leida täiendavat rahastust projektide kirjutamise kaudu. Kas loodetakse üksnes riigi
rahastusele või tehakse jõupingutusi iseseisvate projektide kirjutamiseks. Kuivõrd
seltside esindajatel on teadmisi ja kogemusi projektide kirjutamiseks
Ingerisoome seltside materiaalse võimekuse selgitamine. Analüüsida, kuidas seltsid
suudavad oma igapäevast tegevust majandada ja kinnisvara hallata. Milliseid teenuseid
seltsid kogukonnale pakuvad ja kas seltsid näevad siin arenguperspektiive
Ajakiri INKERI osas. Ajakirja tähendus ingerisoomlaste kogukonnale. Ajakirja
paberversioon ja elektrooniline versioon, mida enam kasutatakse. Millist informatsiooni
ajakirjast oodatakse. Kuivõrd oma meediaväljaanne on aidanud ja aitab edaspidi
rahvusrühma identiteeti hoida

2. Soomlaste seltside osas
•
•
•

Analüüsida soomlaste seltside tegevusi ja nende liikmeskonna huvisid ja võimalusi
koostööks ingerisoomlaste seltsidega
Soomlaste ja ingerisoomlaste huvide ja ootuste sarnasused ja erinevused, mis on
mõlema kogukonna jaoks oluline, mis motiveerib ühistegevust
Seltside võtmeisikute nägemus ja ettepanekud ingerisoomlaste ja „uute“ soomlaste
kogukonna sidususe suurendamiseks

Uuringu meetod
Peamiseks meetodiks uuringu läbiviimisel oli personaalsed süvaintervjuud. Intervjuud viidi läbi
„näost näkku“ intervjuudena sõitudega kohtadele. Intervjuude subjektideks olid kõikide
ingerisoomlaste – ja soomlaste seltside juhid, katusorganisatsioonide juhid ja teised
kogukondade organiseeritud tegevustega kaudselt seotud võtmeisikud. Intervjueeriti ka
kohalike omavalitsuste esindajaid, kuid mitte kõikides regioonides kus seltsid tegutsevad.
Süvaintervjuude eripäraks on vestluse temaatika individuaalsus, st. teemad täienevad ja
arenevad intervjuude käigus. Seltside juhtide ja teiste võtmeisikute intervjueerimisel kasutati
sarnaseid ja erinevaid teemaarendusi sõltuvalt sellest, milliseid valdkondi ja probleeme
intervjueeritavad ise olulisemaks pidasid ning soovisid ja oskasid arendada.
Intervjuud omavalitsusjuhtidega täiendasid analüütilist pilti, kuidas omavalitsuste juhid
hindavad koostööd kohalike ingerisoomlaste seltsidega. Kas omavalitsused on seltside
tegevustest teadlikud, kuidas omavalitsused seltse rahastavad, kas koostööd seltsiga peetakse
oluliseks ja perspektiivseks jne.
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3. Intervjuude läbiviimine
Intervjuud viidi seltside juhtidega läbi kohtadel, kus seltsid tegutsevad. Samuti toimusid
kohtadel intervjuud kohalike omavalitsuste esindajatega ja teiste spetsialistidega. Intervjuude
käigus kogutud teavet analüüsiti ja tulemusi süstematiseeriti valdkondade lõikes.
Süvaintervjuude meetod ei eelda, et intervjueeritavate seisukohti nimeliselt tsiteeritakse.
Kokku intervjueeriti 28 inimest. Neist 11 olid ingerisoomlaste seltside juhid või eksjuhid, 4
soomlaste seltsi juhatajat või asejuhatajat, 4 ingerisoomlaste katusorganisatsioonide juhti, 3
kohaliku omavalitsuse esindajat ja 6 eksperti, kes olid seotud ingerisoome või soome kultuuri
edendamisega Eestis.
Uuringu tulemuste ja andmete usaldusväärsuse seisukohalt oli väga oluline, et intervjueeriti
kõikide ingerisoomlaste – ja soomlaste seltside juhte. Seetõttu ei olnud probleeme, kas
tulemusi hinnata esinduslikuks või mitte. Kõikide seltside esindajatel oli võimalik oma seisukohti
välja öelda ja olukorrale hinnanguid anda. Süvaintervjuu meetodi puhul on oluline tähendus
subjektiivsel momendil, osa inimesi ütlevad intervjuude käigus oma seisukohti julgemini ja
avameelsemalt välja, teised inimesed ei soovi negatiivseid tegureid hinnata ja väldivad
konkreetseid vastuseid. Intervjuu meetodi puhul on see paratamatu kaasnähtus. Kuna
intervjueeriti aga kõikide seltside juhte, on siiski põhjust eeldada, et kõige olulisemad
probleemid ja kitsaskohad, samuti tulevikunägemused tulid esile.
Järgnevas tabelis on intervjueeritud inimeste nimistu tähestikulises järjekorras.
Ardo Agasild
Erkki Asiala
Riitta Heinämaa
Toivo Kabanen
Kalev Kukk
Helle Kuldsepp
Kirsti Käiväräinen
Silvi Labbi
Markku Lehtonen
Anniina Ljokki
Viktoria Lutus
Valeri Luukka
Merje Malkki
Sakari Neuvonen
Maire Petrova
Niina Petruhhina
Herta Preema
Ester Pruul
Anne-Ly Reimaa
Albert Saunanen
Anatoli Schultz
Hillar Talvik
Hilma Tervonen

Viljandi aselinnapea
Pärnu Soome Seltsi asejuhataja
Soome Instituut Eestis, juhataja
SKESA juhataja
Peaministri nõunik, rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu liige
Narva Ingerisoomlaste Seltsi esimees
Soomekeelse hariduse eestvedaja Viljandis
Ingerisoomlaste Võru Seltsi juhataja
Haapsalu piirkonna Soome Seltsi esimees
INKERI peatoimetaja
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja
Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriseltsi esimees
Tartu Ingerisoomlaste Seltsi juhataja
Tartu Soome Seltsi juhataja
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsi esimees
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsi endine, kauaaegne esimees
Järvamaa Ingerisoomlaste Seltsi juhataja
Ingerisoome Seltsi sekretär, SKESA sekretär
Kultuuriministeeriumi asekantsler
SKESA nõukogu esimees
Ingerisoomlaste Liidu esimees
Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi esimees
Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi esimees,
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Anne Uttendorf
Valeri Vaselenko
Risto Leppänen
Taisto Raudalainen
Vladimir Vari

Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor
Rakvere Ingerisoomlaste Seltsi juhataja
Saaremaa Soome Seltsi juhataja
Ingerisoome kultuuri ekspert
Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi esimees

4. Ingerisoomlaste seltside liikmeskond ja virtuaalne positsioon
Ingerisoomlaste seltside liikmete arv ja seltside virtuaalne aktiivsus on koondatud ühte
tabelisse. Seltsi liikmete arv näitab seltsi potentsiaali ja jätkusuutlikkust, kuid ei pruugi alati olla
otseselt seotud seltsi mõjukusega oma kogukonnas, maakonnas või linnas.
Liikmete arvu on näidatud kahes veerus. Esimeses on andmed, mis on saadud EIL-lt 2012.aasta
lõpu seisuga ja teises veerus on seltside juhtide hinnangud oktoobris 2013, intervjuudest
saadud andmed. Enam kui pooled seltside eestvedajad andsid ligikaudse hinnangu seltsi
liikmete arvule. Liikmete arvud oluliselt ei erinenud, väljaarvatud Pärnu ja Rakvere seltside
puhul. Pärnus oli liikmete arv 9% suurenenud ja Rakveres 13% vähenenud. Ei välista, et need
olid juhuslikud hälbed.
Seltside virtuaalset aktiivsust hindasin selle järele, kas seltsil on oma interneti kodulehekülg või
mitte. Virtuaalselt aktiivsed seltsid on need, kes on veebis esindatud, st. kellel on oma
kodulehekülg ja virtuaalselt passiivsed on seltsid, kellel mingil põhjusel kodulehekülge ei ole.
Tabelisse koondatud kodulehekülgede aadressid praegu enam ei avane. Põhjuseks on see, et
EIL otsustas praegu, novembrikuus 2013, hakata muutma oma kodulehekülje formaati ja
kõikide seltside tutvustused seada ühtsetele alustele. Jätsin siiski vanad aadressid tabelisse, sest
osaliselt on kodulehekülgedelt saadud andmeid kasutatud Raportis seltside tegevuse
iseloomustamiseks.
Seltsi nimetus ja
asukoht/tegevuskoht

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste
Selts, Jõhvi
Järvamaa Ingerisoomlaste
Selts, Türi ja Paide
Lääne-Eesti Ingerisoomlaste
Kultuuriselts, Haapsalu
Narva Ingerisoomlaste Selts,
Narva
Pärnu Ingerisoomlaste
Kultuuriselts, Pärnu
Rakvere Ingerisoomlaste Selts,
Rakvere
Tartu Ingerisoomlaste Selts,
Tartu
Viljandimaa Ingeri-Soome

Virtuaalne aktiivsus –
seltside oma kodulehekülg

Liikmeid

http://www.inkeri.ee/jarva/tutvustus_et.html

Seltsi juhi
hinnang
117
+22 last
65
64

Seltsil ei ole oma kodulehekülge

30

Ca 30

Seltsil ei ole oma kodulehekülge

80

Ca 80

119

Ca 130

69

Ca 60

157

157

83

Ca 80

http://www.inkeri.ee/idaviru/kontakt.html

http://www.inkeri.ee/parnu/tutvustus_et.htm
Seltsil ei ole oma kodulehekülge
http://www.inkeri.ee/tartu/tutvustus_et.htm
http://www.inkeri.ee/viljandi/kontakt.htm
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EIL: seisuga
31.12.2012
117

Kultuuriselts, Viljandi
http://www.inkeri.ee/voru/kontakt.html
Ingerisoomlaste Võru Selts,
Võru
Ingerisoomlaste Tallinna Selts, Seltsil ei ole oma kodulehekülge
Tallinn*
Kokku
__________________________

32

32

109

113

861

* Ingerisoomlaste Tallinna Selts ei kuulu juriidiliselt Eesti Ingerisoomlaste Liitu (EIL), kuid EIL
koduleheküljel (http://www.inkeri.ee/) esitatakse Tallinna Seltsi EIL liikmete nimistus

Ingerisoomlaste seltside virtuaalne aktiivsus
Eesti Ingerisoomlaste Liidu kümnest seltsist kuuel seltsil oli uuringu tegemise ajal oma
kodulehekülg ja neljal seltsil kodulehekülg puudus. Internetiajastu eripära arvestades võib
öelda, et kuus seltsi on virtuaalselt aktiivsed ja neli seltsi virtuaalselt passiivsed. Osaliselt
kompenseerib seltside virtuaalse passiivsuse EIL-i mahukas ja väga informatiivne kodulehekülg,
kus Eesti ingerisoomlaste tegevus on hästi kajastatud. Samuti on EIL koduleheküljel toodud
kõikide ingerisoome seltside nimistu ja seltside kontaktid. Virtuaalne passiivsus ja kodulehekülje
puudumine võib kujuneda seltsidele takistuseks projektide kirjutamisel ja toetuste saamisel.
Osa vabaühenduste rahastajaid nõuab toetuse saajatelt kodulehekülje olemasolu. Seega
vähendab virtuaalne passiivsus ehk oma kodulehekülje puudumine seltside konkurentsivõimet
projektide taotlemisel.
Seltside virtuaalset aktiivsust võib hinnata kahelt erinevalt positsioonilt. Esmalt suurendab
virtuaalne aktiivsus seltside konkurentsivõimet projektide kirjutamisel. Sellest oli juttu eespool.
Teisalt on seltsi koduleheküljel suur tähtsus virtuaalse suhtluse korraldamisel ehk juhul kui
seltside liikmetel on võimalus seltsi kodulehekülje kaudu omavahel virtuaalselt suhelda. Seltside
virtuaalset aktiivsust võib vaadata kahe etapilisena, esmane aktiivsus ehk seltsi „kohalolek“
virtuaalses ruumis ja virtuaalse aktiivsuse teine etapp, kus on tegemist virtuaalse
kommunikatsiooniga. Virtuaalne kommunikatsioon tähendab seda, et seltsi liikmetel on
võimalik kodulehekülje kaudu oma tegevust pidevalt kajastada ja saada kodulehekülje kaudu ka
tagasisidet oma tegevusele, saada hinnanguid ja kajastusi oma ettevõtmistele jne.
Ingerisoomlaste seltside koduleheküljed on kõik esmase aktiivsusega ehk fikseerivad üksnes
kohaloleku virtuaalses ruumis. Kõik virtuaalselt aktiivsed seltsid on oma kodulehekülgedele
teinud viimased täiendused aastatel 2008 kuni 2010. Kodulehekülgedel tutvustatakse üldjuhul
seltside tekkelugu ja nimetatakse seltside juhte ja meenutatakse aktiivseid liikmeid. Lisaks
inimestele tutvustatakse virtuaalses ruumis ka seltside käsutuses olevaid hooneid ja ruume.
Mitmete seltside koduleheküljel on pikem ülevaade koos piltidega ingerisoomlaste laulu- ja
tantsupeost kui see toimus antud seltsi asukohalinnas.
Kodulehekülje puudumise peamiseks põhjenduseks tõid seltsid selle, et seltside liikmeskonnas
on palju eakaid inimesi, kellel ei ole kodus arvutit ja nad ei saa virtuaalset suhtlusruumi
kasutada. Sellest tulenevalt ei ole otstarbekas panustada aega ja ressurssi kodulehekülje
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tegemisse. Sellisel põhjendusel on oma loogika, kuid kodulehekülg ja seltside virtuaalne
kohalolek on ennekõike seltsi ja tema tegevuste tutvustamine laiemale auditooriumile, mitte
üksnes oma liikmetele. Oma liikmed teavad niigi seltside olemasolust ja tegevustest.
Järeldused ja soovitused:
- hea on, et virtuaalselt aktiivsed seltsid on EIL-s ülekaalus. 60% seltsidel on kodulehekülg. Tallinna seltsi
arvestamata on virtuaalselt aktiivsed seltse isegi 2/3 kõikidest seltsidest;
- positiivne on, et kõikide virtuaalselt aktiivsete seltside koduleheküljed on kakskeelsed. Teave seltside
kohta on virtuaalses ruumis eesti- ja soomekeelne;
- seltside virtuaalne aktiivsus ei ole seotud seltside suurusega ehk liikmete arvuga. Ei ole kindlat seost, et
suurematel seltsidel on enam potentsiaali või motivatsiooni oma kodulehekülje tegemiseks. Kolme kõige
suuremat seltsi, Tartu -, Ida-Viru – ja Pärnu selts on virtuaalselt aktiivsed, kõigil kolmel seltsil on oma
kodulehekülg. Samas, kahel kõige väiksemal seltsil, Võru ja Lääne-Eesti seltsil, esimesel on kodulehekülg
ja teisel mitte;
- ingerisoomlaste virtuaalne positsioon on nõrgem kui soomlastel. Kõikidel soomlaste seltsidel on oma
koduleheküljed ja veelgi olulisem, info soome seltside kodulehekülgedel uueneb pidevalt. Samas ei ole
soomlaste seltsidel oma katusorganisatsiooni, kes seltside tegevust koordineerib, seetõttu on seltside
jaoks oluline olla virtuaalses ruumis aktiivsed;
- ingerisoome seltside virtuaalse passiivsuse kompenseerib EIL-u aktiivne ja põhjalik kodulehekülg;
- kui EIL seab omale sihiks suurendada ingerisoome seltside konkurentsivõimet projektide kirjutamise
„turul“, siis on oluline, et kõikidel seltsidel oleksid oma koduleheküljed. Üheks läbimurde võimaluseks on
koolitada seltside juhte, et kõik seltside eestvedajad oleksid võimelised iseseisvalt seltsi kodulehekülge
tegema ja seda pidevalt täiendama. Seltside eestvedajate koolitamine eeldab omakorda sellesuunalist
sihtfinantseeringut;

5. Ingerisoomlaste seltside materiaalne positsioon
Käesoleva uuringu eesmärgiks ei olnud hinnata ingerisoomlaste seltside ja EIL-u materiaalset
võimekust, ega anda hinnangut Liidu ja seltside varadele ja majandustegevusele. Siiski pidasin
informatiivseks iseloomustada hoonete või ruumide olemasolu, mida seltsid saavad kasutada
oma igapäevase tegevuse korraldamiseks.
Seltside käsutuses olevad hooned ja ruumid
Seltsi nimetus
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts,
Jõhvi

Seltsi kasutuses olevad hooned või ruumid
Jõhvis asub Eesti Ingerisoomlaste Liidule kuuluv
kahekorruseline maja, kus Ida-Virumaa Selts saab korraldada
oma üritusi. Samuti pakkuda seltsi külalistele tagasihoidlikku
ööbimisvõimalust.
vt. täpsemalt http://www.inkeri.ee/idaviru/kontakt.html

Järvamaa Ingerisoomlaste Selts, Türi ja

Oma ruume seltsil ei ole. Paide linnavalitsus on võimaldanud
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Paide

seltsil kasutada ruume omavalitsuse asutustes, kesklinna
lasteaias ja Paide päevakeskuses. Ühe seltsi liikme töökohas,
Paide linna raamatukogus saab selts tasuta kasutada ruumi
liikmete kooskäimiseks, ansambli ja tantsurühma
harjutusteks

Lääne-Eesti Ingerisoomlaste
Kultuuriselts, Haapsalu

Oma ruume seltsil ei ole. Samuti puuduvad seltsil võimalused
pidevalt ruume üürida. Seltsi liikmed käivad koos juhuslikes
kohtades, eelkõige mõne seltsi liikme töökohas, kus on
võimalik tasuta ruume kasutada

Narva Ingerisoomlaste Selts, Narva

Seltsil on võimalik pidevalt kasutada rendipinda Narva
seltside majas. Narva linnavalitsus on korrastanud ühe
korrushoone ning andnud selle linnas tegutsevate
rahvuskultuuri seltside käsutusse. Üüri linnavalitsus seltsidelt
ei nõua, kuid seltsid peavad tasuma nende käsutuses olevate
ruumide kommunaalkulutused. Narva seltsi käsutuses on ca
100m2 ruumid seltside majas

Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts,
Pärnu

Pärnu seltsil on oma maja, mis kuulub seltsile. Seltsimaja
ehitamist alustati kohe pärast seltsi loomist ja maja ehitati
talgute korras kõigi seltsiliikmete aktiivsel kaasabil.
Seltsimaja valmis 1994. aasta alguseks. Praegu on seltsile
kuuluv kompleks muutunud Ingeri kultuurikeskuseks Pärnu
kesklinnas
vt. täpsemalt http://www.inkeri.ee/parnu/tutvustus_et.htm

Rakvere Ingerisoomlaste Selts, Rakvere

Rakvere seltsile
kuuluvad kaks kõrvutiasuvat korterit
korruselamus Rakvere linnas. Selts ostis korterid 1994. aastal
ja korterite renoveerimine ja kohandamine seltsi tegevuseks
lõppes 1996.aastal. Ruumides toimuvad seltsi tegevused ja
osa ruume on kohaldatud ka majutusteenuse pakkumiseks

Tartu Ingerisoomlaste Selts, Tartu

Tartus asub Eesti Ingerisoomlaste Liidu keskus ja liidule
kuuluv maja, kus tegutseb eakate päevakeskus, asub EIL
büroo ja toimuvad Tartu Seltsi liikmete ja Eesti
Ingerisoomlaste Liidu juhatuse liikmete kokkusaamised.
Tähtvere linnaosas asuv Ingeri Maja on EIL kõige
väärtuslikum kinnisvara ingerisoome kultuuri edendamise
keskus
Vt. täpsemalt http://www.inkeri.ee/

Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts,
Viljandi

Viljandis asub EIL-e kuuluv maja. Ajalooline Villa Gabler
kuulub EIL-e 1996. aastast. Päevasel ajal tegutseb majas
Viljandi linna eakate päevakodu ,,Inkeri'', ruumid on antud
Viljandi linnale rendile. Viljandis on EIL-u seltsimaja kõrval ka
teine hoone, taastuskeskus, milles on tervisesaal, saun,
pesumaja ning hostel ,,Ingeri''. Teine maja ei kuulu EIL-e
vt. täpsemalt http://www.inkeri.ee/viljandi/kontakt.htm ja
http://www.inkeri.ee/viljandi/ingeri.html

Ingerisoomlaste Võru Selts, Võru

Oma ruume seltsil ei ole. Talvel kogunetakse ühe
korruselamu keldris asuvasse puhkeruumi ja suvised
11

kokkusaamised toimuvad seltsi liikmete kodudes
Ingerisoomlaste Tallinna Selts, Tallinn

Oma ruume seltsil ei ole. Ürituste ja kokkusaamiste
korraldamiseks kasutatakse Soome Püha Peetruse koguduse
ruume Tallinna südalinnas asuvas korteris

Eesti Ingerisoomlaste Liidu - ja ingerisoomlaste seltside materiaalne baas on oluline kui teemaks
on Eesti ingerisoomlaste kogukonna jätkusuutlikkus. Tabelist on näha, et seltside olukord neile
kuuluva või nende kasutuses oleva kinnisvara osas on väga erinev. EIL-e või ingerisoomlaste
seltsidele kuuluv kinnisvara on soetatud üheksakümnendatel aastatel pärast Eesti
taasiseseisvumist ja ingerisoomlaste kogukonna „ärkamisaega“. See oli periood kus Soome riik
ingerisoomlaste kogukonda Eestis väga aktiivselt toetas ja aitas ka materiaalselt. Soome riigi
materiaalne abi kestis kuni Eesti astumiseni Euroopa Liitu aastal 2004.
Ingerisoomlaste seltsid võib jagada kolmeks rühmaks sõltuvalt nende materiaalsest baasist:
1. Seltsid kellel on oma, seltsile kuuluv kinnisvara (Pärnu seltsil maja ja Rakvere seltsil
korterid)
2. Seltsid kes kasutavad Eesti Ingerisoomlaste Liidule kuuluvat kinnisvara (Ida-Virumaa/Jõhvi, Tartu - ja Viljandi seltside käsutuses olevad majad)
3. Seltsid kellel ei ole oma ruume (Järvamaa - , Lääne-Eesti -, Narva -, Tallinna - ja Võru
selts). Eranditeks on Narva selts, kes saab kasutada püsivalt ruume Narva
Linnavalitsusele kuuluvas seltside majas kui suudab tasuda igakuiseid
kommunaalkulusid. Teiseks erandiks on Tallinna selts, kes saab pidevalt kasutada Soome
kogudusele kuuluvat korterit südalinnas
Kui analüüsida ingerisoomlaste organisatsiooni (Liit ja seltsid) materiaalset jätkusuutlikkust, on
üheks probleemiks kindlasti võimalikud huvide konfliktid varade kasutamisel ja hooldamisel.
Seltsid, kellel on oma kinnisvara, mõtlevad oma varadele kui äriühingud. Nende huvi on varade
säilimine ja tootlikkus ehk kuidas oma varasid kasumlikult kasutada ja rentida. Samas on nende
mureks täiendavad investeeringud kinnisvara korrashoiuks. Kuna seltsidele kuuluvates
hoonetes toimuvad ka kohalike ingerisoomlaste üritused, on seltsid huvitatud EIL-u kaudu
jaotatavast tegevustoetusest, mis kinnisvara omaniku jaoks on vajalik kui täiendav tulu ruumide
korrashoiuks ja püsikulude katmiseks.
Seltsid, kes kasutavad Eesti Ingerisoomlaste Liidule kuuluvaid maju, on teistsuguste huvidega.
Nendel ei ole otsest, äriühingu laadset vastutust varade säilimise eest. Nende seltside puhul on
oluline, millistel tingimustel on sõlmitud lepingud seltside ja EIL-i vahel Liidu varade
kasutamiseks.
Seltsid, kelle ei ole oma ruume ja kes ei saa kasutada ka Liidule kuuluvat kinnisvara, on
huvitatud tegevustoetusest, mis võimaldaksid vajadusel ruume rentida. Nende seltside
võimalused sõltuvad olulisel määral headest suhetest kohalike omavalitsustega, kes
võimaldavad seltsidel omavalitsuse ruume tasuta kasutada.
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Järeldused ja soovitused:
- ingerisoomlaste seltside materiaalne baas on väga erinev. Sellest tulenevalt lahknevad ka seltside
(materiaalsed) huvid tegevustoetuste saamisel;
- seltside juhte intervjueerides selgus, et seltside eestvedajad, kes on kõik ka EIL-u juhatuse liikmed, ei
oma selget ettekujutust EIL-u varade (kolm maja) tootlikkusest. Seltside juhid ei tea, millised hooned
toodavad Liidule kasumit ja millised hooned on kahjumis, st. vajavad pidevat dotatsiooni. Seega võib
intervjuudele tuginedes öelda, et ingerisoomlaste seltside juhtide teadmised EIL-i varade olukorrast ja
nende varade jätkusuutlikkusest lähitulevikus on ebamäärased. Kui mõelda sellele, et kõikide seltside
juhid on samaaegselt ka EIL-u juhatuse liikmed, kes peavad tegema otsuseid ja vastutama solidaarselt
Liidu tegevuse eest, siis on olukord pehmelt öeldes murettekitav;
- kuna EIL-u juhatuse liikmetel ei ole selget ja tõekindlat ülevaadet Liidu varadest, siis on juhtidel sageli
arvamused, mis põhinevad kuuldustel ja mida võib klassifitseerida „kuulujuttudeks“. Kuulujuttude põhjal
otsuseid teha on aga ebaõige ja isegi ohtlik ning võib kahjustada EIL-u jätkusuutlikku tegevust;
- põhjalik ja pikas perioodis tagasivaatav siseaudit oleks üheks võimaluseks saada analüütiliselt
tõendatud ja majanduslikult põhjendatud ülevaadet EIL-u varade olukorrast, täiendavate investeeringute
vajadustest, varade kasumlikkusest ja rendilepingute kvaliteedist. Siseaudit võimaldaks tuua selgust ka
Liidu varade ja kogu materiaalse baasi jätkusuutlikkusest tulevikus;

6. Soomlased - ja soomlaste seltsid Eestis
Uuringu üheks eesmärgiks oli analüüsida ingerisoomlaste – ja soomlaste seltside koostööd ning
kahe kogukonna ühiseid huvisid soome kultuuri edendamisel Eestis.
Soomlaste arv Eestis oli viimase rahvaloenduse andmetel (seisuga 31.12.2011) 7 589 inimest.
Eestis elavate soomlaste arv on rahvastikustatistika järgi perioodil 2000 kuni 2013 pidevalt
vähenenud. Aastal 2000 oli Eestis 11 974, 2005.aastal 11 080 ja 2013.aastal 7 311 soomlast.
2013.aasta andmeid on korrigeeritud 2011.aasta rahvaloenduse tulemustega. Vaata selle kohta
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp.

Eestis elavate soomlaste arvukus oli kõige suurem 1970.aastal, 18 537 soomlast. Edasi on Eestis
elavate soomlaste arv vähenenud, 1979.aastal 17 753 ja 1989.aastal 16 622 soomlast. Vt. selle
kohta http://www.estblul.ee/EST/Keeled/soome.html.
Soome kodakondsusega inimesi oli viimase rahvaloenduse andmetel (seisuga 31.12.2011) Eesti
püsielanike seas 1520 inimest. Vt. veel http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp.
Soome saatkonna koduleheküljel antakse teada, et Eestisse on registreerinud kokku üle 4000
Soome kodaniku. Suurem osa nendest elab Tallinnas või Tallinna vahetus läheduses. Saatkonna
andmetel on paljud soomlased saabunud Eestisse töötama või juhtima oma ettevõtet. Nii
mõnelgi on Eestis oma suvekodu, populaarseimad kohad on Saaremaa ja Lääne-Eesti
rannikualad. Eesti kõrgkoolidest on soosituim Tartu ülikool, kus igal aastal tudeerib ligemale
300 soomlast. Tallinnas on soome üliõpilasi veidi üle saja. Soome osalusega ettevõtteid on
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Eestis registreeritud umbes 4500, neist 3500 tegutsevad ka aktiivselt. Vaata täpsemalt
http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=40615&contentlan=13&culture=et-EE.

Intervjuude käigus proovisime soomlaste kogukonda tundvate spetsialistidega rühmitada Eestis
elavaid soomlasi. Mõned viited soomlaste peamiste rühmade kohta on toodud ka eespool, kus
on andmed Soome saatkonna kodulehelt. Soomlaste rühmitamine on pigem tunnetusliku
väärtusega ja ei pürgi täpselt põhjendatud teaduspõhisele klassifikatsioonile. Olulisemad
soomlaste rühmad Eestis:
•

•

•
•

Soome äriinimesed. Inimesed kellel on Eestis ärihuvid ja positsioon Eesti ärimaailmas.
Selles rühmas domineerivad väikeettevõtjad, kuid täpsemat informatsiooni rühma
suuruse ja tegevusvaldkondade kohta ei ole;
„Kahe kodu“ soomlased. Eelkõige vanemaealised soomlased, kes on soetanud Eestisse
kinnisvara, oma maja või korteri. Kinnisvara muretsemine Eestisse on olnud kasulik, sest
1990.aastate lõpus ja 2000.aastate alguses olid kinnisvara hinnad Eestis suhteliselt
soodsad. Kinnisvara ostu võis käsitleda kui finantsinvesteeringut. Eestis on teenused
oluliselt odavamad kui Soomes ning tervisekeskuste paketid vanemaealistele
soodsamad. Eelkõige tõusevad esile sellise piirkonnad nagu Pärnu, Haapsalu, Saaremaa
ja Tallinn;
Humanitaarid ja kultuuriinimesed, sealhulgas ka vahetusüliõpilased. Inimesed kes
tegelevad Soome ja Eesti kultuurisidemete loomise ja arendamisega;
Meditsiinitudengid Tartu Ülikooli juures. Selle soomlaste rühma tõi eraldi välja üks
intervjueeritav. Põhjenduseks see, et Soomes on raske pääseda arstiks õppima. Eestis on
võimalik arstiteaduskonna tasulisele õppekohale lihtsam pääseda, kuigi selle hinnaks on
eesti keeles õppimise kohustus.

Soomlaste rühmitamise teema lõpetuseks mainin veelkord, et pigem on tegemist diskuteeritava
teemaga kui kindlapiirilise kogukonna klassifikatsiooniga. Kindlasti on oluline, kui suur on
näiteks „kriitiline mass“ inimesi rühmades. Meditsiinitudengid näiteks. Aga kui neid igal aastal
lisandub 20-25 inimest, siis on nad sotsioloogilises mõttes täiesti arvestatav soomlaste
sihtrühm.
Soomlaste seltsid tegutsevad täna neljas Eestimaa piirkonnas, Haapsalus, Pärnus, Saaremaal ja
Tartus. Nelja soomlaste seltsi tegevust käsitlen põhjalikumalt järgmises osas, kus analüüsitakse
ingerisoomlaste ja soomlaste seltside tegevust erinevates Eestimaa piirkondades. Soomlaste
seltsid on „noored“ võrreldes ingerisoomlaste seltsidega ja soomlastel ei ole välja kujunenud nii
tugevaid traditsioone kui ingerisoomlastel. Intervjuudes püüdsin uurida, miks ei ole soomlaste
seltsi tekkinud Tallinnas, kus elab soomlasi kordades rohkem kui mujal Eestis. Kõige levinum
arusaam, mis intervjuudes selgus: Tallinn on Helsingile ja Soomele sedavõrd lähedal, et
soomlastel on raske Tallinnas „juurduda“. Lihtsam on Tallinna ja Soome vahel pendeldada.
Viimase rahvaloenduse andmete põhjal analüüsisin soomlaste esindatust viies erinevas
piirkonnas. Piirkondades, kus tegutsevad soomlaste seltsid ja Tallinnas. 7 589 soomlasest elasid
Tallinnas 2 062 (27%) inimest, Tartumaal 968 (13%), Pärnumaal 419 (6%), Läänemaal 100 (1%)
ja Saaremaal 94 (1%) inimest. Kõikidest Eesti soomlastest elasid Tallinnas ja nimetatud neljas
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maakonnas kokku 48% ehk veidi alla poole soomlastest. Seega ei saa üldistada, et soomlased
organiseeruvad seltsidesse seal kus neid on rohkem. Tallinnas on soomlasi teiste piirkondadega
võrreldes tunduvalt enam kuid seltsi ei ole tekkinud. Läänemaal ja Saaremaal on soomlasi vähe,
kuid seltsid tegutsevad. Nii nagu vabaühenduste puhul tavaliselt, on kõige olulisemaks teguriks
aktiivsed eestvedajad ja motiveeritud inimesed. Vaata selle kohta http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Dialog/Saveshow.asp.

Soomlaste seltside virtuaalne aktiivsus ja liikmeskond
Seltsi nimetus ja
asukoht/tegevuskoht
Haapsalu piirkonna Soome Selts

Virtuaalne aktiivsus –
seltside oma kodulehekülg

Liikmeid
(juhi hinnang)
Ca 200

Selts
asutatud
2002

http://www.haapsalunsuomiseura.ee/

Pärnu Soome Selts

http://www.parnunsuomiseura.ee/

Ca 300

2011

Saaremaa Soome Selts

http://www.saaremaasuomiseura.ee/

Ca 180

2005

Tartu Soome Selts

http://www.tartusoomeselts.ee/

Ca 20

2012

Kõik soomlaste seltsid on virtuaalselt „kohal“. Seltsidel on oma pidevalt toimivad
koduleheküljed ja suhtlus. Viimastel aastale on kolm seltsi kokku saanud ja omavahel võistlusi
korraldanud. Seda traditsiooni tahetakse jätkata. Kolm „mereäärset“ seltsi on suured ja veidi
teistsuguse liikmeskonnaga kui Tartu selts, mis koondab eelkõige Tartu Ülikooliga seotud
humanitaare ja on esialgu väiksema liikmeskonnaga.

7. Ingerisoomlaste - ja soomlaste seltsid: piirkondlik muster
Järgnevalt analüüsin ingerisoomlaste – ja soomlaste seltse kõikides piirkondades, kus täna on
seltsid loodud. Alustan maakondadest, kus üheaegselt tegutsevad ingerisoomlaste – ja
soomlaste seltsid. Selliseid piirkondi on Eestis kolm, Läänemaa (Haapsalu linn), Pärnumaa
(Pärnu linn) ja Tartumaa (Tartu linn). Seltside tegevuse iseloomustamine põhineb intervjuudel
seltside juhtidega ja piirkonnad on järjestatud tähestiku järjekorras.
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7.1. Läänemaa

MARKKU LEHTONEN
Haapsalu piirkonna Soome Seltsi esimees

HILMA TERVONEN
Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi esimees

7.1.1. Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Kultuuriselts Haapsalus
Seltsi juhib HILMA TERVONEN.
Selts on oma 30 liikmega EIL-u kõige väiksem selts. 1988.aastal kui selts loodi oli seltsil 80 liiget.
Haapsalu seltsile on omapära ja värvingut andnud Haapsalu Püha Johannese kogudus õpetaja
Tiit Salumäe, kes oli juba nõukogude ajal kogu ingerisoome kogukonna õpetaja. Haapsalu selts
on väikese liikmeskonnaga, kuid seltsi head võimekust näitab see, et aastal 2013 korraldasid
seltsi liikmed Haapsalus traditsioonilise ingerisoome laulu- ja tantsupeo, mis oli arvult 23.
kokkusaamine.
Haapsalus on lisaks ingerisoomlastele ka tegus rannarootslaste kogukond, mis on koondunud
Rannarootslaste muuseumi ümber. Muuseumi ruume ja muid võimalusi saavad kasutada ka
ingerisoomlased oma tegevusteks. Seltsil on vähe liikmeid, seetõttu ei ole aktuaalne ka ruumide
rentimine seltsi üritusteks. Ruumide kasutamine on juhuslik, võimalusel käiakse koos mõne
seltsi liikme töökohas ja seltsi liikmete kodudes.
Selts on väike ja oma lauluansamblisse inimesi ei jätku. Seltsi liikmed üritavad valmistada
erinevaid käsitöö tooteid ja nendega seltsi ühisloomingut turgutada.
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Ingerisoomlaste selts Haapsalus püüab koostöös Haapsalu soomlaste seltsiga korraldada
ühiseid üritusi, näiteks Soome iseseisvuspäeva tähistamist.
Virtuaalne aktiivsus, oma kodulehekülje loomine annaks Lääne-Eesti ingerisoomlaste seltsile
tugevust juurde ja parandaks konkurentsivõimet.

Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi tugevused:
- vaatamata oma väiksusele, on selts suutnud võrdväärse liikmena EIL-u tegevuses kaasa lüüa.
2013.aasta suvel korraldas selts Haapsalus ingerisoome traditsioonilise laulu- ja tantsupeo;
- seltsi esinaine on aktiivne ja ingerisoome traditsioonide hoidmisele tugevasti pühendanud. Koos
kohaliku soomlaste seltsiga otsitakse tegevustes ühisosa ja koostöö võimalusi;
- rannarootslaste muuseumit kasutatakse ühe tugipunktina oma tegevuste arendamisel. Käsitöö
suunitluse valimine seltsi liikmete ühistegevuse aktiviseerimiseks on innustanud seltsi liikmeid koos
käima ja oma tegevusele uusi väljundeid otsima;

http://www.haapsalunsuomiseura.ee/

7.1.2. Haapsalu Piirkonna Soome Selts
Seltsi juhib MARKKU LEHTONEN.

Haapsalu soomlaste selts on Eestis tegutsevatest soomlaste seltsidest kõige varem asutatud,
aastal 2002. Asutamiskoosolekul oli kohe 40 liiget ja praegu on seltsil ca 200 liiget. Veidi alla
kümnendiku seltsi liikmetest on nooremad, alla 40 aastased inimesed.
Seltsi põhitegevuseks on korraldada oma liikmetele erilaadseid üritusi ja kokkusaamisi. Seltsi
liikmed kohtuvad regulaarselt iga kuu esimesel laupäeval ja kaks korda aastas on seltsi liikmete
ametlikud koosolekud. Peamiseks kokkusaamise kohaks on Haapsalus kohvik Mesipuu. Seltsi
liikmed on ühiselt käinud Eesti erinevates paikades, Peipsi ääres, Türi lillelaadal jm. Pidevalt
toimuvad Eesti teatrite külastused. Samuti on Haapsalu seltsi liikmed korraldanud reise Lätisse,
Leedusse ja Venemaale.
Seltsil on soomekeelne raamatukogu. Oma liikmetele korraldatakse eesti keele kursuseid.
2012.aastal tähistas Haapsalu soome selts oma kümnendat aastapäeva. Selle puhul kutsuti
Pärnu – ja Saaremaa selts külla ja seltsid võistlesid omavahel saapaviskes, pentankis ja
nooleviskes. 2013. aastal toimus seltside kokkusaamine Saaremaal ja 2014.aastal on
kokkusaamine Pärnus.
Seltsi esimehe Markku hinnangul on põhiline tekitada seltsi liikmetes kooskäimise harjumus ja
pakkuda inimestele võimalusi ühistegevuseks. Markku arvates on oluline, et ka soomlaste
seltsidel tekiks oma katusorganisatsioon, kes koordineeriks kõikide soomlaste seltside
ühistegevust.
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7.2. Pärnumaa

ERKKI ASIALA, Pärnu Soome Seltsi asejuhataja (vasakult teine) ja HILLAR TALVIK, Pärnu Ingerisoomlaste
Kultuuriseltsi esimees (paremalt esimene) koos Pärnu Lyons’itega

7.2.1. Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts

http://www.inkeri.ee/parnu/tutvustus_et.htm

Seltsi juhib HILLAR TALVIK.
Pärnu selts on suure liikmeskonnaga, seltsi juhi hinnangul on seltsil 130 liiget. Pärnu selts on
EIL-u seltside TOP 3 hulgas, kellel on üle 100 liikme. Lisaks Pärnu seltsile on kolme hulgas ka EIL
suurim, Tartu selts ja Ida-Virumaa selts Jõhvis.
Pärnu seltsi liikmete seas on teiste seltsidega võrreldes kõige enam nooremaid liikmeid. Seltsi
juhi hinnangul on alla 35 aastaseid liikmeid 20-30 inimest.
Pärnu selts loodi 1988.aastal esimeste ingerisoomlaste seltside hulgas. Pärnu seltsi eripäraks
oli, et kohe seltsi loomisel hakati aktiivselt otsima võimalusi oma seltsimaja ehitamiseks.
Entusiasmi ja pealehakkamist oli sedavõrd palju, et seltsimaja ehitust alustati talgute korras ja
rahvuskaaslaste materiaalsel toel. Eraisikud aitasid muretseda ehitusmaterjale. Seltsimaja sai
katuse alla 1992.aastal ja valmis lõplikult 1994.aastal. Seltsimaja renoveerimiseks saadi
vahendeid ka Soome riigilt ning aastatel 2000 kuni 2001 tehti seltsimajale olulisi parendusi ning
keskuse atraktiivsus rendipinnana kasvas oluliselt.
Seltsi aktiivsus ingerisoome kultuuri tutvustamisel ja seltsimaja aktiivne kasutamine erinevate
kultuuriürituste paigana on kujundanud Pärnu kesklinnas asuvast seltsimajast Pärnu kesklinna
kultuurikeskuse. Seltsil on soomekeelne raamatukogu.
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Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsis tegutsevad folkloorirühmad Kullervo ja Mummot,
käsitööring ja aastast 2007 ka segakoor. Seltsi esimees osaleb ka ise isetegevuskollektiivides.
Pärnu seltsil on põhjalik kodulehekülg, millest saab hea ülevaate seltsi arengutest.
Ingerisoome kogukonna arengute seisukohalt on oluline, et seltside juhatused nooreneksid.
Ideaalne oleks kui juhatuse liikmed osaleksid ka ise laulu- või tantsurühmades.

Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi tugevused:
- seltsi tegevuse algusest peale on olnud tugevad eestvedajad, kes suutsid käivitada oma seltsimaja
ehituse talgute korras ja suutsid alustatu edukalt lõpule viia;
- seltsimaja ehitamisse suutsid eestvedajad kaasata suurel hulgal rahvuskaaslasi. Võib öelda, et Pärnu
seltsi arengutes on inimeste „kaasamise efekt“ andnud väga muljetavaldava tulemuse. Pärnus on loodud
ingeri kultuurikeskus;
- seltsimaja ehk ingeri kultuurikeskus asub Pärnu kesklinnas, mis on keskusele strateegiliselt tähtis
asukoht. See teeb võimalikuks mõtelda positiivselt ka seltsimaja kui keskuse arengutele tulevikus;
- oma seltsimaja ja tugev organisatsioon on andnud seltsile pidevalt uusi väljakutseid. Kõigepealt oskuse
seltsimaja kasumlikult majandada ja muuta seltsi tegevus oma linnas ja regioonis nähtavaks;
- ingerisoomlaste seltsimaja kõrval on ka Pärnu soomlaste seltsi asukoht, Alex’i maja. See soosib ka
tulemuslikku koostööd soome seltsiga, kes koondab Pärnumaa uussoomlaseid;
- seltsi iseloomustab tark koostöö linnaga. Seltsi maja on järjekindlalt muutunud Pärnu kesklinnas
asuvaks kultuurikeskuseks. Selts viib läbi keelekursuseid (soome -, inglise – ja eesti keele) koostöös
Pärnumaa Tööhõiveametiga;

http://www.parnunsuomiseura.ee/

7.2.2. Pärnu Soome Selts
Seltsi juhib: RITVA UUSITALO

Intervjuu andis asejuhataja: ERKKI ASIALA

Seltsil on ca 300 liiget. Pärnu selts on soomlaste seltsidest kõige suurema liikmeskonnaga. Seltsi
juhi hinnangul on Pärnus ja selle ümbruskonnas üldse umbes 600 soomlast, kes on väiksemal
või suuremal määral Eestiga seotud. Seltsi liikmetest on enamus, ca 60% 40 kuni 65 aastased.
Alla 40 aastaseid liikmeid on umbes 20% ja üle 65 aastaseid samuti 20%. Umbes pooltel seltsi
liikmetest on Pärnumaal oma kinnisvara, majad või korterid. See annab õiguse omada Eesti ID
kaarti, mis võimaldab allahindlust ravi ja terviseteenuste saamisel. Teised seltsi liikmed üldjuhul
rendivad elukohta Eestis olles.
Selts asutati septembris 2011. Tegevustest on peamised seltsi liikmete ühised väljasõidud,
tutvumine Eesti vaatamisväärsustega ja – ajaloo mälestistega. Peamiseks eesmärgiks on
tegevuste järjepidevus, et seltsi liikmetel tekiks ühistegevuse harjumus ja kooskäimise
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traditsioonid. Ideaalne oleks kujundada traditsioonid, et seltsi liikmed koguneksid ühistele
üritustele 2 kuni 3 korda aastas.
Väljakutseks seltsile on jõuda Pärnus soomlaste organiseeritud kogukonnana „pildile“. Heaks
näiteks pildile jõudmisest on 2013.aasta Pärnu suurüritus – Augustiunetus 2013. Augustiunetus
on neljandat korda toimuv, kogu Pärnut haarav võimas kultuurisündmus – öös on elamusi.
Pärnu soome selts oli sellel suvel augustiunetuse raames esindatud oma telgiga Rannapargis.
Pakuti soomepärast sööki-jooki ja sai proovida kätt soomepärases mängus nimega Mölkky!

7.3. Tartumaa

MERJE MALKKI
Tartu Ingerisoomlaste Seltsi juhataja

SAKARI NEUVONEN
Tartu Soome Seltsi juhataja

7.3.1. Tartu Ingerisoomlaste Selts

http://www.inkeri.ee/tartu/

Seltsi juhib: MERJE MALKKI
Tartu Ingerisoomlaste Selts on suurima liikmeskonnaga selts EIL-s, 157 liiget. Alla 40 aastaseid
liikmeid on seltsi liikmetest ca 10%. Tartu seltsil on olnud juhtide rotatsioon, seltsi praegune
juht on viies inimene, kes seltsi juhib ning on ametis 2012.aasta aprillist.
Tartu seltsil 25 inimesega segakoor, tantsurühm kuhu kuulub 15 inimest ja kirikukoor. Tartu
seltsi eestvedamisel on tantsurühm folkloorse suunitlusega. Tantsurühm on pigem ühiste
huvidega sõpruskond ja tantsurühmas kaasalöömast ei takista ingerisoome juurte puudumine.
See trend on mõistetav üha hääbuvas ingerisoome kogukonnas. Kultuuritraditsioonide
säilitamine on olulisem kui valiku ahendamine ja üksnes ingerisoome juurtega inimeste
eelistamine.
Tartu seltsi tegevuse põhimõtted on sellised, et vanemaealistel ingerisoomlastel peab olema
võimalus eraldi tegutseda ja koos käia. Vanemaealiste kokkusaamised ei pea seostuma üksnes
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laulu- või tantsuüritustega. Vanemaealistele seltsi liikmetele on tähtis oma häälekandja,
paberkandjal ajalehe, jätkuv väljaandmine.

Tartu Ingerisoomlaste seltsi tugevused:
- Tartu seltsile annab tugevust juurde see, et selts tegutseb ingerisoomlaste keskuses, Tartus. Ilmselt on
Tartus ingerisoome vaim tugev, seltsil on palju liikmeid ja läbimõeldud tegevus;
- suure koosseisuga segakoor ja tegutsev tantsurühm annavad Tartu seltsile oma näo ja tugevad
traditsioonid;
- seltsil on noor, aktiivne ja õhinapõhise mõtteviisiga eestvedaja, kelle entusiasmile saab seltsi tegevuse
üles ehitada;
- seltsi mõtteviisis on tugevasti esindatud arusaam, et vanade ingerisoomlaste ja nooremate
ingerisoome kultuuri edendajate tegevused ja üritused toimivad paralleelselt ning mõlemad
tegevussuunad on olulised;
- Tartu seltsi tegevuspõhimõte – ingerisoome kultuuri saavad hoida ja säilitada ka ingerisoome juurteta
laulu- ja tantsuhuvilised oma huviga ja osalusega folkloorsetes huvirühmades. Ilmselt on selline
põhimõte ingerisoome kultuuri hoidmiseks väga oluline tulevikuvisioon ja ingerisoome kultuuri
jätkusuutlikkuse garantii Eestis;

7.3.2. Tartu Soome Selts

http://www.tartusoomeselts.ee/index.php

Seltsi juhib: SAKARI NEUVONEN
Tartu soomlaste selts on noorem kui teised soomlaste seltsid Eestis. Selts asutati 27.augustil
2012.aastal. Asutajaliikmeid oli 13 ja täna, veidi enam kui aasta hiljem on seltsil 20 liiget. Tartu
soomlaste selts on veidi teistsuguse koosseisu ja suunitlusega kui ülejäänud kolm soomlaste
seltsi. Tartus on vähe nn. „kahekodu soomlasi“, ehk vanemaealisi soomlaseid, kes osa aastast
elavad Soomes ja osa aega Eestis. Tartus on ka vähe soomlastest väikeettevõtjaid, kes on
soomlaste seltside liikmed Haapsalus, Pärnus ja Saaremaal. Tartus on ülekaalus Tartu Ülikooliga
seotud humanitaarid, sealhulgas ka TÜ soomlastest üliõpilased.
Tartu selts korraldab oma liikmetele pidevalt ühiseid üritusi. Samuti tehakse koostööd Tartus
oleva lätlaste kogukonnaga. Näiteks tähistati koos lätlastega Eesti iseseisvuspäeva.
Tartu soomlaste selts otsib koostöö temaatikat ka ingerisoomlastega. On toimunud mõned
rahvustoitude tutvustamise üritused.
Tartu soome seltsi üheks suunitluseks võiks olla soome keele õpetamine eestlastele. Näiteks
paljud TÜ arstiteaduskonna üliõpilased näevad häid võimalusi Soomes töötamiseks. Noortel
arstidel on selge ja pragmaatiline huvi soome keele ja – kultuuri tundmaõppimiseks, mis
kergendab nende kohanemist Soome tööle asumisel.
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Soomlaste tugev positsioon Tartus on seotud veel sellise keskusega nagu Tampere maja
(http://www.tamperemaja.ee/). Tampere maja on huvitav nähtus oma universaalsuses, sest
tegutseb 2007. aastast ühtaegu kultuurikeskusena ja pakub väikeettevõtjana ka majutusteenust
väga heas piirkonnas, Tartu südalinnas, Tartu Ülikooli vahetus naabruses.

7.4. Ida-Virumaa

MAIRE PETROVA
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsi juhataja
EIL-e kuuluva maja ees Jõhvis

ANNE UTTENDORF
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor

NINA PETRUHHINA
Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Seltsi juhataja
aastatel 1994 kuni 2007

VIKTORIA LUTUS
Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja

7.4.1. Ida-Virumaa Ingerisoomlaste selts Jõhvis http://www.inkeri.ee/idaviru/kontakt.html
Seltsi juhib: MAIRE PETROVA
Intervjuu oli ka teise Ida-Virumaa ingerisoomlaste seltsi kauaaegse (1994 kuni 2007) juhiga
NIINA PETRUHHINA’ga.
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Samuti andis intervjuu Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor: ANNE UTTENDORF
Jõhvis asuv Ida-Virumaa selts on ingerisoomlaste seltside TOP 4 seas liikmete arvu poolest.
Hetkel on seltsi liikmeskonnas 117 inimest ja ainukesena on seltsil oma lasterühm 22 lapsega.
Seltsi juures tegutseb ka pühapäevakool. Pühapäevakoolis toimub soome keele õppimine ning
laulukoolitus, samuti saab uusi teadmisi käsitöö alal. Pühapäevakooli tugevust ja järjepidevust
näitab see, et tegevus on toimunud 10 aastat.
Pidev töö lasterühmaga on ka väikeseks kavaluseks seltsi liikmeskonna suurendamisel. Algul
liituvad seltsi lasterühmaga ja huvitegevustega lapsed ning hiljem saavad seltsi liikmeteks ka
osa lapsevanemaid, kes on seltsi tegevustes avastanud enda jaoks uue ja huvitava väljundi.
TOP 4 hulgas on Jõhvis asuv selts veel selle poolest, et nende käsutuses on üks kolmest Eesti
Ingerisoomlaste Liidule kuuluvast majast. Jõhvis asuv EIL maja on kahekorruseline ja 200
ruutmeetri suurune hoone. Nii nagu ikka on oma majaga seotud rõõmud ja mured alati koos.
Jõhvi majas ei ole arvestatavaid renditulusid nagu Tartus ja Viljandis, kus kohalik omavalitsus
rendib ruume avalike teenuste osutamiseks. Seetõttu on Jõhvis asuvale seltsile eluliselt vajalik
EIL püsiv toetus, mis aitab maja ülalpidamise kulutusi katta. Umbes 1600 eurot on aastane maja
ülalpidamiskulu ja seda ei suuda selts katta projektidest saadavate väikeste rahadega. Seni on
õnneks ka Jõhvi vald aidanud ingerisoomlaste seltsi tegevustoetusega, mis siiski ei kata majaga
seotud kulutusi.
Oma maja olemasolu ja pühapäevakooli kogemus võimaldavad korraldada Jõhvis lastelaagreid.
Lastelaagrite üheks oluliseks eelduseks on ka lasterühma tegevus Ida-Virumaa seltsi juures.
Ida-Virumaa selts on soome keele õpetamise initsiaatoriks piirkonna koolides, Jõhvi eesti
gümnaasiumis ja Ahtme vene õppekeelega gümnaasiumis.
Ida-Virumaa selts on aktiivne ingerisoome traditsioonide kandja. Selts oli algatajaks põneva
ürituse, Ida-Virumaa rahvuskultuuride loomepaja korraldamisel. 2013.aastal toimus arvult
kümnes kultuurifestival „rahvuskultuuride loomepada“ Jõhvi kontserdimajas.
Ida-Virumaa selts on suutnud hoida oma ansamblit (9 inimest) ja tantsurühma (12 inimest) ning
koos sellega säilitada ka kultuurilist järjepidevust. Seltsi jaoks on väga oluline hoida sidet
vanemaealiste ingerisoomlastega. Igal aastal jõulude ajal tulevad inimesed seltsimajja ja
igaühele on seltsi poolt ka väikene kingitus. Seltsi liikmed käivad ühiselt kaks korda aastas, talvel
ja suvel, Soomes. Käiakse ka Ingerimaal ja 2014.aastal kavandatakse ühist sõitu Ungarisse.
Jõhvi valla (Jõhvi linna ja valla liitumisel tekkis 12 400 inimesega vald, mida Eesti tingimustes
saab „suurvallaks“ nimetada) vabaühenduste rahastamise põhimõte on „aktiivsete toetamine“.
Vallavalitsus toetab rahaliselt seltse, kes osalevad ülevallalistel üritustel oma
kultuuritraditsioonide kandjatena. Olulisemad valla üritused on Hõimupäevad ja kultuurifestival
„rahvuskultuuride loomepada“ (toimus 2013 Jõhvis). Ida-Virumaa ingerisoome selts on suutnud
mõlemal tegevussuunal pildil püsida ja piirkonna kultuuriellu panustada.
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Ida-Virumaa Ingerisoomlaste seltsi tugevused:
- aktiivne töö lastega ja lasterühma olemasolu on Ida-Virumaa seltsi oluline tugevus ja eristab seltsi
kõikidest teistest ingerisoome seltsidest, kes Eestis tegutsevad;
- väikese linna ja valla kohta on seltsil tugev ja rohkearvuline liikmeskond. Arvestada tuleb ka seda, et
Jõhvis tegutseval Ida-Virumaa seltsil on ka „konkurent“ Narvas asuva ingerisoome seltsi näol. Võib
arvata, et aktiivne töö laste ja noortega on Jõhvis asuva seltsi teadlik valik, et Ida-Virumaal, kus
tegutsevad kaks ingerisoomlaste organisatsiooni, omale konkurentsivõimeline nišš leida;
- seltsi käsutuses olev maja annab seltsile suurema vabaduse ja tegutsemisruumi oma ürituste
korraldamisel ja kogu tegevuse kavandamisel. Vajadus maja üleval pidada sunnib seltsi olema aktiivne,
eriti lasteürituste ja lastelaagrite korraldamise suunal. Lastele on võimalik seltsi ruumides ööbimist
pakkuda;
- seltsil on aktiivne ja koostööaldis juht, kes on suutnud seltsi tegevust vallas pildil hoida;

7.4.2. Narva Ingerisoomlaste Selts
Seltsi juhib: HELLE KULDSEPP
Intervjuu andis veel Narva Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja: VIKTORIA LUTUS
Narva Ingerisoomlaste seltsil on 80 liiget. Selts kuulub Liidus keskmise suurusega seltside hulka.
Alla 40 aastaseid liikmeid on narva seltsis kaks. Meeste osakaal seltsi liikmete hulgas on ca 25%,
neist aktiivseid kaasalööjaid 2-3 meest.
Narva seltsi juures tegutseb 13 inimesega ansambel.
Narva seltsil on hea koostöö Narva Aleksandri kirikuga, kus toimuvad jumalateenistused ka
soome keeles. Narva seltsi oluliseks eestvedajaks on seltsi liikmeks olev ungarlane. Temalt
pärinevad paljud ideed ja algatused, mis Narva selts on korraldanud. Soome Instituut on
narvalaste üritusi toetanud. Koostöös Petrozavodski Fotoakadeemiaga korraldati rändnäitus
„Soome, ma armastan Sind“, fotoakadeemia üliõpilased käisid ühiselt Soomes ja tegid selle
põhjal huvitava fotonäituse. Narva seltsil on koostöö ka Eesti Ungari Instituudiga ja Tartu
Ülikooli Narva kolledžiga. Kolledži ruume on selts saanud kasutada näituste ülespanemiseks.
Koostöös Kotka linnaga oli Narva seltsil projekt soome keele õpetamiseks Narvas. Keeleõppest
huvitatud olid ennekõike Narvas töötavad arstid ja õed.
Seltsi vanemate liikmete huve arvestades on kord kuus jumalateenistus, mille viib läbi Soomest
saabuv pastor. Koos sellega jagatakse seltsi vanematele liikmetele ka Soomest toodud annetusi,
eelkõige toidu- ja riideabi.
Narva selts ei ole virtuaalselt aktiivne, neil ei ole oma kodulehekülge, kuid seltsi juhi hinnangul
on seltsil väga põhjalik ürituste ja sündmuste arhiiv koos rikkaliku pildimaterjaliga.
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Narva seltsi eestvedajad on aktiivsed projektikirjutajad. Seltsil on palju väikeprojekte erinevate
tegevuste elluviimiseks.
Narva Linnavalitsuse põhimõte on aktiivselt toetada linnas tegutsevaid rahvusvähemuste seltse.
Üheks põhjuseks kindlasti ka see, et Narvas on palju seltsidesse organiseerunud
rahvusvähemusi. Linnavalitsuse oluliseks panuseks oli rahvusvähemuste seltsidele Seltside Maja
renoveerimine. Linn tegi omavahenditest korda endise korterelamu ja seltsid ei pidanud
renoveerimiseks omavahendeid panustama. Narva Ingerisoomlaste seltsil on majas kasutada
100 ruutmeetri suurune büroopind, mille eest selts tasub aastas ca 700 eurot üürikulu. Majas
on ruumid Narva 20 seltsil ja mitte ainult rahvusvähemuste seltsidel.
Narva Linnavalitsuse põhimõte vabaühenduste
toetamisel on aktiivsetele seltsidele
panustamine. Seltsidele eraldatav toetus sõltub ka seltside suurusest. Linnavalitsuse eelarves
on vabaühenduste toetusteks kindel summa, mitte protsent eelarvest. Suurim toetussumma,
mis ühele seltsile saab eraldada on 400 eurot. Lisaks sellele on ka linnapea reservfond, kust võib
vabaühendusi täiendavalt rahastada kui vabaühendused korraldavad linna seisukohalt olulise
ürituse.

Narva Ingerisoomlaste Sseltsi tugevused:
- Narva selts on hea näide sellest, kuidas seltsi tegevust võib aktiivselt ja tulemuslikult juhtida
ingerisoome juurteta inimene;
- Narva seltsi eestvedajad on aktiivsed projektikirjutajad ning suutnud leida palju erinevaid toetuse
saamise allikaid väikestele, nn. ühe ürituse projektidele;
- seltsil on palju erinevaid kontakte ingerisoome kogukonnaga väljaspool Eestit ja nendest kontaktidest
on sündinud mitmeid koostööl põhinevaid ühisprojekte;
- Narva selts on eelkõige tänu oma asukohale olnud aktiivne Venemaa suunal ja teinud koostööd
mitmete organisatsioonidega Venemaal;
- samuti on narvalaste tugevuseks nende mitmekesisus koostööpartnerite valikul. Näiteks Narva seltsi
aktiivsus Ungari suunal;
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7.5. Järvamaa

HERTA PREEMA
Järvamaa Ingerisoomlaste Seltsi juhataja

7.5.1. Järvamaa Ingerisoomlaste Selts Türil

http://www.inkeri.ee/jarva/tutvustus_et.html

Seltsi juhib: HERTA PREEMA
Järvamaa seltsil on 64 liiget. 1989.aastal kui selts loodi oli 116 liiget. Seltsil oma ruume ei ole ja
tegevus ning seltsi üritused toimuvad erinevates Paide Linnavalitsusele kuuluvates asutustes.
Seltsi liikmete kokkusaamised on toimunud Paide kesklinna lasteaias, Paide päevakeskuses ja
praegu toimuvad üritused Paide linna raamatukogus. Hea koostöö linnavalitsusega ja leidlikkus
seltsi liikmete töökohtades ruume kasutada iseloomustab Järvamaa ingerisoomlaste seltsi
tegevust. Selts on aktiivne projektikirjutaja ja „on pildil“ ka Järvamaa teiste vabaühenduste
seas. Selts saab väikest tegevustoetust nii Paide linnalt kui Türi vallalt.
Järvamaa selts on suutnud säilitada oma kultuurilise aktiivsuse. Seltsi juures tegutsevad
lauluansambel, kus on 12-13 liiget ja 5-6 paariga tantsurühm.
Järvamaa seltsil on oma kodulehekülg, kus esmane info seltsi tegevustest kirjas. Virtuaalse
aktiivsuse suurendamine ei ole otstarbekas, sest vanemaealistel seltsi liikmetel ei ole kodudes
arvuteid ja võimalusi internetti kasutada.
Ilusa märgi jättis Järvamaa selts maha aastal 2009 kui tähistati seltsi 20 aasta juubelit ja selle
puhul ilmus rohke fotomaterjaliga oma raamat „Minu rahvakild. Järvamaa Ingerisoomlaste
Selts-20“. Järvakate põhjalik raamat on hea näide sellest, mida üks mitte eriti suure
liikmeskonnaga selts suudab kui on motivatsiooni ja algatusvõimet.
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Järvamaa Ingerisoomlaste Seltsi tugevused:
- aktiivsus ja loominguline lähenemine ürituste korraldamisele on kahtlemata seltsi tugev külg. Seltsi
iseloomustab hästi organiseeritud tegevus ja püüd võimalikult laiemalt seltsi liikmeskonda kaasata, seltsi
liikmete võimaluste ja potentsiaali kasutamine;
- seltsi juhi aktiivsus ja sihikindlus oma eesmärkide saavutamisel ning selged prioriteedid
ingerisoomlaste tegevusele kaasaaitamisel;
- seltsi suutlikkust iseloomustab väga hea koostöö omavalitsustega. Ingerisoome selts oskab
tulemuslikult töötada nii Paide linnaga kui Türi vallaga;
- seltsi tegevuste tulemuslikkusest räägivad oma juubeliraamatu väljaandmine kui ka kultuurilise
aktiivsuse ja järjepidevuse hoidmine väikesearvulisele ingerisoome kogukonnale vaatamata;

7.6. Lääne-Virumaa

VALERI VASELENKO
Rakvere Ingerisoomlaste Seltsi juhataja

7.6.1. Rakvere Ingerisoomlaste Selts
Seltsi juhib: VALERI VASELENKO
Praegu on seltsil 60 liiget. Nooremaid, alla 40 aastaseid liikmeid on seltsil 7 kuni 10 inimest.
Tipphetkel, 1992.aastal, oli seltsil 596 liiget. Kahtlemata mõjutab liikmeskonna sedavõrd suur
kahanemine iga seltsi tegevust ja motivatsiooni.
Rakvere seltsi eripäraks on seltsile kuuluva kinnisvara omamine. Selle poolest moodustavad
Rakvere ja Pärnu seltsid erandi. Rakvere seltsile kuuluvad kaks kõrvutiasuvat korterit ühes linna
korterelamus. Kinnisvara soetati aastal 1994 ja 1996.aastaks jõuti korterite renoveerimisega
valmis. Oma ruumid avardavad Rakvere seltsi võimalusi tegevuste kavandamisel. Korteris on
võimalik seltsi külalisi majutada, ansambli proove korraldada ja muudeks seltsi üritusteks
koguneda. Perioodil 1996 kuni 2006 tegutses seltsile kuuluvates ruumides eakate päevakeskus,
mis tõi kaasa Rakvere linnavalitsuse rahalise püsitoetuse. Pärast lepingu lõppemist on korterite
ülalpidamine seltsile materiaalselt keeruline, sest püsirentnikku ruumidesse ei ole leitud.
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Ruumid olid kohandatud päevakeskuseks, seetõttu nõuaks ruumide otstarbe muutmine
täiendavaid investeeringuid, mida seltsil on raske leida. Rakvere seltsile kuuluv kinnisvara on
heaks näiteks, kus seltsi paremad tegutsemisvõimalused on koos muredega, kuidas oma
kinnisvara üleval pidada ja majandada.
Rakvere seltsi juures tegutseb 9 inimesega lauluansambel, tantsurühmas käiakse koos teiste
Rakvere tantsijatega.

Rakvere Ingerisoomlaste Seltsi tugevused:
- seltsi oma ruumide olemasolu seob seltsi liikmeid. Esiteks on lihtsam korraldada ühiseid üritusi ja
kokkusaamisi seltsi ruumides ja teiseks peavad seltsi liikmed ühiselt pingutama, et otsida võimalusi
projektide kirjutamiseks, mis aitaksid seltsi korterite jooksvaid kulutusi katta;

7.7. Saaremaa

RISTO LEPPÄNEN
Saaremaa Soome Seltsi juhataja

7.7.1. Saaremaa Soome Selts

http://www.saaremaasuomiseura.ee/sub.php?page_id=1

Seltsi juhib: RISTO LEPPÄNEN
Saaremaa seltsil on 180 liiget. Umbes kümnendik seltsi liikmetest elab Saaremaal aastaringselt.
Samuti kümnendik seltsi liikmetest on seotud äritegevusega Saaremaal. Saaremaa selts loodi
2005.aastal teise soomlaste seltsina Eestis. Esimesena loodud seltsi au kuulub Haapsalu
soomlaste seltsile, mis asutati aastal 2002.
Täpselt nagu teistelgi suvituspiirkondade soomlaste seltsidel, on Saaremaa seltsi kõrghooaeg
suveperiood. Siis tehakse ühiseid väljasõite huvitavatesse Eestimaa paikadesse. Talveperioodi
üritustest on kõige olulisem ühine jõulude tähistamine. Seltsi liikmed tegelevad jõudumööda ka
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heategevusega. Jõulude ajal toetatakse toimetulekuraskustega peresid, kelle kohta saadakse
teavitust kohalikust omavalitsusest.
Seltsi kuuluvate soomlaste peamine siht on kohanduda eluga Saaremaal ja jõudumööda
kogukonna (linna või valla) tegevusele kaasa aidata. Samas eeldavad Saaremaa soomlased ka
seda, et neile laienevad samasugused soodustused kui kohalikele elanikele. Näiteks
praamipiletite soodustus. Soodustuste saamiseks on soomlastel vaja omada Eestis kehtivat ID
kaarti.
Viimastel aastatel kui soomlaste seltse on juurde tekkinud, toimuvad regulaarselt soome
seltside omavahelised kokkusaamised koos sportlike meelelahutustega. 2013.aasta suvel
toimus soomlaste seltside kokkutulek Saaremaal.
Seltsi liikmed ise arvavad, et suhted Saaremaa meediaga võiksid olla aktiivsemad. Mõnede
heategevusüritustega seoses on Saaremaa päevalehed soomlasi „leidnud“ ja nende tegemisi
kajastanud.
Saaremaa soomlaste arvates on Saaremaa maine jätkuvalt kõrge Soomes elavate soomlaste
hulgas. Seega eeldatakse, et soomlaste kogukond Saaremaal vähehaaval aga kindlalt kasvab.
Saaremaa on ka Soome saatkonna jaoks meelispaik, kuhu sageli tuuakse oma külalisi ja
koostööpartnereid.

7.8. Viljandimaa

VALERI LUUKKA, Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriseltsi
juhataja ja KIRSTI KÄIVÄRÄINEN, soomekeelse hariduse
eestvedaja ja INKERI peatoimetaja aastatel 1993-2004
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ARDO AGASILD
Viljandi aselinnapea

http://www.inkeri.ee/viljandi/kontakt.htm

7.8.1. Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts
Seltsi juhib: VALERI LUUKKA

Intervjuu andsid veel Viljandi aselinnapea: ARDO AGASILD ja soomekeelse hariduse eestvedaja
Viljandis ning ajalehe INKERI peatoimetaja aastatel 1993-2004: KIRSTI KÄIVÄRÄINEN.
Viljandi seltsil on ca 80 liiget ja liikmete keskmine vanus on umbes 60 aastat. Seltsi tegevuse
algusaegadel oli seltsil üle 700 liikme. Nagu ka teiste ingerisoomlaste seltside puhul toimus
massiline ümberasumine Soome. Võhma ja Olustvere tühjenesid ingerisoomlastest peaaegu
täielikult. Samuti mitmed teised piirkonnad, näiteks Jämejalast lahkusid Soome umbes 300
inimest. Samas oli ka neid ingerisoomlasi, kes eluga Soomes ei kohandunud ja kes tulid Eestisse
tagasi.
Viljandis asub kolmas EIL-e kuuluv maja, lisaks Tartule ja Jõhvile. Maja asub väga heas asukohas,
Viljandi kesklinnas. Majas alustati tegevust 1994.aastal ja kogu rahastus saadi Soome
Sotsiaalministeeriumilt. Ruumid on antud rendile Viljandi Linnavalitsusele ja majas tegutseb
linna eakate päevakodu Inkeri. Linnavalitsuse hinnangul on linn juba otsustanud kõik
sotsiaalteenused koondada ühte majja, sealhulgas ka eakate päevakodu. Seetõttu loobub
Viljandi linn lähiajal rendilepingust.
Viljandi seltsi juures tegutsevad soomekeelne segakoor „Sävel“ ca 30 liikmega ja
rahvatantsurühm „Kielo“. Seltsi kodulehe andmetel on Sävel kõige suurema liikmeskonnaga
soomekeelne koor Eestis. Tantsijaid ja lauljaid motiveerivad esinemisvõimalused väljaspool
Eestit. Soomekeelse segakoori tuntus on avardanud ka reisimise võimalusi. Kooril on traditsioon
kõikide liikmete sünnipäevade tähistamine koos ühise laulmisega. See loob samuti hea
emotsiooni koori ühtsuse hoidmiseks.
Viljandi seltsi eriline kiindumus on saapaheite harrastamine ja saapaheite võistluste
korraldamine. Saapaheidet on Viljandis harrastatud 20 aastat, alustati 1993.aastal. Seltsi
kodulehe andmetel on Eestis Saapaheitjate Liit (esimeheks Valeri Luukka), mis kuulub ka
rahvusvahelisse Saapaheitjate Liitu. Viljandlaste saapaheite armastusest kõneleb ka see, et
kolmel korral, aastatel 2000, 2004 ja 2011 korraldas Viljandi saapaheite
maailmameistrivõistlusi. Viimastel maailmameistrivõistlustel oli võistlejaid ligi 300
(http://pluss.sakala.ajaleht.ee/493042/maailmameistrivoistluste-esimene-paev-publikut-eimeelitanud/).

Viljandi seltsi juhi arvates paistavad ingerisoomlased Viljandis hästi välja, on suutnud oma
tegevustega ja üritustega tähelepanu saada ning meedia abiga hoiavad ennast pidevalt pildis.
Viljandi linnavalitsus suhtub kultuuri väga soosivalt. Viljandi volikogus on kokkulepe, et kultuuri
rahastatakse aastani 2020 vähemalt samasuguses mahus kui praegu. Oma väikese osa saavad
linna kultuurieelarvest ka kultuurilise tegevusega vabaühendused.
Viljandi gümnaasiumis on viimastel aastatel käivitunud soome keele intensiivõppe projekt.
Soome keele õpet rahastab Eesti Haridusministeerium ja koolide valikut vahendab Soome
Instituut Eestis. Samasugused projektid on alustanud lisaks Viljandile ka Pärnus, Tartus (3 kooli)
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ja Jõgeval. Alates kuuendast klassist kuni kaheksandani õpivad 60 last soome keelt teise
võõrkeelena. Järgmisest aastast lisandub projekti ka üheksas klass kui keeleõppega alustajad
põhikooli viimasesse klassi jõuavad. Projektis osalejad on soome keele õppimisest motiveeritud
ja projekt seega edukas. Viljandi ingerisoome kogukonna kaasabil on koolidel tekkinud Soomes
oma sõpruskoolide võrgustik ja õpilased saavad omavahel suhelda, mis soome keele õppimise
motivatsiooni veelgi tugevdab.
Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriseltsi tugevused:
- Viljandimaa ingerisoome kogukonna tugevuseks on nende aktiivsus ja suutlikkus ingerisoomlaste
tegevustega Viljandi linnas pidevalt „pildile saada“;
- oma maja Viljandi kesklinnas suurendab seltsi potentsiaali ja annab vabad käed ürituste
korraldamiseks;
- seltsi laulu- ja tantsurühmad on hästi komplekteeritud ja suudavad ka iseseisvalt esinemisvõimalusi
leida oma piirkonnas, aga ka väljaspool Eestit;
- Viljandi selts on tugevasti spetsialiseerunud saapaviske traditsioonide tutvustamisele ja on selles
valdkonnas väga tugeva potentsiaaliga ka rahvusvaheliste võistluste korraldamisel;
- soome keele õpetamisele kaasaaitamine Viljandi gümnaasiumis ja seltsi panustamine keeleõppe
valdkonnas aitab ingerisoome seltsi tuntusele Viljandis tugevasti kaasa;
- Viljandi seltsi tugevuseks on ka nende tegevuste mitmekesisus. Ingerisoome kultuuritraditsioonide
tutvustamine, spordivõistluste korraldamine ja soome keele õpetamine. Kõike seda tasemel, mis oma
regioonis silma paistab;

7.9. Võrumaa

SILVI LABBI
Ingerisoomlaste Võru Seltsi juhataja
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7.9.1. Ingerisoomlaste Võru Selts
Seltsi juhib: SILVI LABBI

http://www.inkeri.ee/voru/kontakt.html

Seltsil on 32 liiget ja seltsi liikmete keskmine vanus on 72 aastat. Alla 40 aastaseid inimesi seltsi
liikmete seas ei ole. Tippajal oli seltsil 197 liiget. Väiksearvulisele liikmeskonnale vaatamata on
seltsil oma folkloori ansambel kus on 7 inimest. Esitatakse vanu ingeri laule ja Võru linna
vabaühenduste seas on seltsil tuntav eripära.
Seltsil oma ruume ei ole. Kokkusaamisteks kasutatakse Võru linnas asuva korterelamu
üldkasutatavaid ruume. Seltsi liikmed saavad kokku üks kord kuus ja suviti on kokkusaamised
seltsi liikmete kodudes.
Ingerisoomlaste Võru Seltsi tugevused:
- seltsi liikmete ühtsustunne ja suur tahtmine seltsina vastu pidada ja oma piirkonnas jõudumööda ka
ingerisoome kultuuri tutvustada;
- seltsi esimehe motiveeritus ingerisoome kultuuri järjepidevust hoida ja panustada EIL-u tegevusse;

7.10. Tallinn

VLADIMIR VARI
Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi esimees

7.10.1. Ingerisoomlaste Tallinna Selts
Seltsi juhib: VLADIMIR VARI
Tallinna ingerisoomlaste selts ei ole Eesti Ingerisoomlaste Liidu liige. Tallinna seltsil on 113 liiget
ja liikmete keskmine vanus on 73 aastat. Oma ruume seltsil ei ole, kuid selts saab vabalt
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kasutada Soome Püha Peetruse koguduse ruume Tallinna südalinnas. Seltsi liikmed kogunevad
üks kord nädalas koguduse ruumides piiblitunnis ja soovijad veel ka teine kord nädalas kirikus
jumalateenistusel. Seega on Tallinna seltsi liikmetel väga tihe omavaheline suhtlus, mis kindlasti
suurendab ka seltsi ühtsust.
Tallinna ingerisoomlastel on oma lauluansambel 12 inimesega ja 6 paariga tantsurühm. Tallinna
suurus loob seltsi laulu ja tantsurühmale häid võimalusi pidevaks esinemiseks. Esinemisi on
umbes kord kuus, peamiselt sotsiaalkeskustes ja vanadekodudes. Eriti aktiivsed
esinemispaikade otsijad on seltsi tantsurühmas. Tänaseks on ingerisoome tantsurühm sedavõrd
tuntust kogunud, et neid kutsutakse esinemistele.
Tallinna ingerisoomlased otsivad ise võimalusi koostööks Tallinnas elavate soomlastega. Soome
seltsi Tallinnas ei ole, seetõttu on ka sidemete loomine aeglane.
Soome kogudus Tallinnas on aktiivne ja tugevatel alustel, mis annab täiendava
kokkukuuluvustunde ka Tallinna ingerisoomlastele.

Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi tugevused:
- seltsi tugevuseks on kokkuhoidev liikmeskond. Seltsi liikmete iganädalased kokkusaamised liidavad
ingerisoomlasi ja aitavad meeleolu ning motivatsiooni hoida;

8. Ajakiri/ajaleht INKERI

ANNIINA LJOKKI
INKERI peatoimetaja

Ingerisoome kogukonna häälekandja INKERI oli läbiv teema, mida uuringu käigus puudutasin
praktiliselt kõikides intervjuudes. Lisaks seltside juhtidele oli ingerisoomlaste ajakiri INKERI
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mõttevahetuse teemaks praeguse INKERI peatoimetaja Anniina Ljokki’ga, pikaajalise ajalehe
peatoimetaja Kirsti Käiväräisega ja ingerisoome kultuuri eksperdi Taisto Raudalaisega.
Absoluutne tendents, ehk kõikide intervjueeritavate ühine seisukoht oli, et INKERI väljaandmine
on üks kõige olulisemaid tegevusi, mis ingerisoome kogukonna liikmeid motiveerib ja koos
hoiab. Kõikide intervjueeritavate ühine seisukoht oli ka see, et INKERI väljaandmist tuleb
tingimata jätkata ka paberkandjal. Arvamuste lahknemine algab sealt, millises formaadis ja
millise sagedusega peaks INKERI ilmuma ja mõistagi kõige olulisem, milline peaks olema INKERI
sisu.
INKERI on pikaajalise traditsiooniga väljaanne, mis alustas kakskümmend aastat tagasi,
1993.aastal. Tänaseks on väljaanne saanud ajakirja formaadi, seepärast kasutatakse Raportis
terminit „ajakiri“, kuigi paljude intervjueeritavate arvates võiks väljaande formaat muutuda
lihtsamaks (ja odavamaks), ajalehe formaadiks.
INKERI tellijaid on täna umbes 100 ja ajakirja tiraaž 400 eksemplari. Ajakirja maksumuse kohta
anti sedavõrd erinevaid hinnanguid, et ei pea õigeks siinkohal mingeid numbreid välja tuua.
Põhiline tendents oli see, et ingerisoome kogukonna juhid (seltside - ja katusorganisatsioonide
juhid) ei olnud üldse informeeritud, kui suured on INKERI väljaandmise kulud aastas. Ilmselt on
üheks vähese informeerituse põhjuseks ka see, et ajakirja väljaandmist rahastatakse mitmest
erinevast allikast ja ajakirja müügist laekub samuti mingit tulu, mille suurust inimesed ei tea.
Ajakirja maksumust ei osanud hinnata ka ajakirja peatoimetaja.
Intervjuudes ajakirja INKERI teemat puudutades oli tunda pingeid ja erinevate arusaamade
põrkumist. Ingerisoome kogukonna võtmeisikutega suheldes oli näha, et ajakirja teemat on
ühise laua taga vähe arutatud või on olukorda analüüsitud ilma majandusküsimustele piisavat
tähelepanu pööramata. Ingerisoomlaste kogukonna võtmeisikute süvaintervjuudel põhineva
projekti sihiks ei olnud ajakirja INKERI ärimudeli analüüs. Seetõttu ei saa siinkohal analüüsida
INKERI väljaandmise kulutusi ja hinnata nende otstarbekust.
Intervjueeritavad väljendasid ajakirja sisu suhtes ka kriitikat. Peamiseks rahulolematuse
põhjuseks oli see, et INKERI ei kajasta põhjalikumalt ja sagedamini ingerisoomlaste seltside
tegevusi kohapeal. Kriitika puudutas ka 2013.aasta laulu- ja tantsupeo vähest kajastamist.
Enamik intervjueeritavaid olid seisukohal, et ingerisoomlaste aasta tippüritust, laulu- ja
tantsupidu, ei kajastatud INKERI’s piisavalt.
Toon järgnevalt välja eraldi punktidena seisukohad, kus intervjueeritavate hinnangud kokku
langesid ja markeerin küsimused kus arusaamades oli enam lahknevusi.

Seisukohad langesid kokku:
1. INKERI on siiani olnud väga olulise tähtsusega ingerisoome kogukonna häälekandja.
Oma ajakiri on ingerisoome kogukonna ja seltside kooshoidjana ja positiivse emotsiooni
tekitajana üks kahest kõige olulisemast asjast ingerisoomlaste elus. Lisaks INKERI’le on
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teiseks oluliseks tähiseks ja ühtsuse hoidjaks ühise laulu- ja tantsupeo traditsioon, mida
on siiani suudetud igal aastal korraldada;

2. INKERI’i väljaandmist paberkandjal tuleb tingimata jätkata. Paberkandjal häälekandja
on oluline eakatele seltsi liikmete, kellel ei ole kodudes arvuteid ega muid võimalusi
ajakirja veebis lugeda;

Seisukohad lahknesid:
1. Millise sagedusega paberkandjal INKERI’t peaks välja andma? Oli seisukohti, et peaks
jätkama väljaandmist kord kuus nagu praegu. Pakuti sageduseks kord kvartalis ja kaks
korda aastas. Oli ka seisukohti, et paberkandjal ajakirja asemel võiks olla Eesti
Ingerisoomlaste Liidu aastaraamat või kroonika, mis kajastaks üksikasjalikult kõikide
seltside tegevust ja ingerisoomlaste kogukonna olulisemaid ühiseid üritusi, eelkõige
laulu- ja tantsupidu. Aastaraamatus peaks olema palju fotomaterjali, mis on just
eakatele ingerisoome kogukonna liikmetele väga oluline. Põhjuseks toodi, et tervise
pärast ei saa paljud vanemaealised liikmed üritustel osaleda ja fotod üritustest oleksid
seepärast tähtsad;

2. Millised on INKERI väljaandmise kulud ja milline summa laekub ajakirja müügist? Kuna
ingerisoome kogukonna võtmeisikutel ei ole selget ja ühtset teadmist, mis nende ajakiri
maksab, oli väga palju erinevaid nägemusi ka INKERI ilmumise sagedusest (vt. eelmine
punkt). Ilmselt peaks ennekõike tegema põhjaliku majandusanalüüsi, mis maksab
erineva tiraaži ja suunitlusega ajakirja väljaandmine ja kui suure ajakirja kahjumi EIL
suudab oma eelarvest katta. Kulutustega seostus veel üks aspekt, kas on võimalik müüa
INKERI’s ka reklaami ja püüda olla vastuvõetav laiemale lugejaskonnale. Selle mõttega
seostusid ka hirmud, et liialt reklaamiandjatele orienteerudes võib INKERI kaotada oma
senise näo ehk eripära;

3. Millistele sihtrühmadele peaks INKERI olema suunatud? Ühine arusaam oli selles, et
peamine sihtrühm on ingerisoome kogukond, kellest seltsidesse on koondunud
ennekõike vanemad ingerisoomlased. Osa vanemaealiste sihtrühmast elab püsivalt
Soomes, kuid nad on säilitanud huvi ingerisoome kogukonna tegevuste kohta Eestis. Osa
intervjueeritavaid oli seisukohal, et ajakiri peaks olema suunatud kahele rühmale:
ingerisoomlastele ja soomlastele ja olema jätkuvalt soomekeelne. See aitaks kahte
kogukonda omavahel lähendada. Samas tundus see mõte kaunis toores, sest
intervjueeritavad ei suutnud argumenteeritult põhjendada, millised on ingerisoomlaste
ja Eestis elavate soomlaste ühishuvid ja ootused ajakirja sisu suhtes. Millised on need
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teemad või uudised, mida loevad ühesuguse huviga 80 aastane ingerisoome vanaproua
ja 50 aastane väikeettevõtjast soomlane, kellel on Eestis oma äritegevus ja
majanduslikud huvid. Siiski oli inimestel suuri raskusi, et põhjendatult vastata
küsimusele, kas täna on ingerisoomlaste ja soomlaste kogukonnad sedavõrd ühtsed ja
kokkusulandunud, et moodustavad ühiste huvidega lugejaauditooriumi. Oli ka
seisukohti, et INKERI’s võiksid kajastuda teemad, mis pakuvad huvi eestikeelsele
avalikkusele, kes ei tea ingerisoome kultuurist eriti midagi. Samas arvati, et
kultuuritundlikumad eestlased võiksid olla huvitatud ingerisoome traditsioonidest ja
pärimuskultuurist. Ühe võimaliku näitena nimetati ingerisoome pulmakommete
tutvustamist;

4. Millistele vanuserühmadele INKERI’t teha? Ühine arusaam oli, et vanemaealised
ingerisoomlased on ajakirja peamine sihtrühm. Samas ei saa vanemaealistest lugejatest
suurt hulka tellijaid, pigem loobuvad nad ajakirja ostmisest ja eelistavad ajakirja käest
kätte üksteisele lugemiseks anda. Nooremad ingerisoome juurtega inimesed ei huvitu
enam ingerisoomlaste tegevusest sedavõrd, et nad muutuksid aktiivseteks ajakirja
lugejateks ja tellijateks ükskõik millise sisuga ajakiri on. Toodi välja ka probleem, et
nooremad inimesed ei oska piisavalt hästi soome keelt, et soomekeelset INKERI’t
lugeda. Siit tulid mõtted selle kohta, mitmes keeles peaks INKERI’t välja andma;

5. Mitmes keeles peaks INKERI ilmuma? Peamine seisukoht oli, et tuleks jätkata soome
keeles ajakirja väljaandmist, sest paberkandjal ajakiri on eelkõige oluline
vanemaealistele ingerisoomlastele. Oli ka seisukohti, et ajakiri peaks olema eestikeelne,
mõeldud laiemale auditooriumile ja ingerisoome seltside tegevuse kohta võiksid olla
ajakirjas soomekeelsed vahelehed, mis mõeldud vanemaealistele ingerisoomlastele.
Viimase seisukoha pooldajad ei osanud argumenteerida, kuidas selline mitmekeelne ja
erinevatele sihtrühmadele ning vanuserühmadele mõeldud ajakiri ennast majanduslikult
ära tasuks ja kust saada rahalisi vahendeid mitmekeelse ajakirja väljaandmiseks;

6. INKERI veebis ja paberkandjal. Mitmed intervjueeritavad arutlesid teemal, kuidas
paremini ühitada ajakirja veebi- ja paberkandjal versioone. Peamine idee oli selles, et
ajakirja veebiversioon võiks olla mahukam ja mitmes keeles ning paberkandjal võiks olla
vaid väikese mahuga vanemaealiste sihtrühmale mõeldud ajakiri või arvutist
väljatrükitud versioon. Viimast saaksid seltside eestvedajad kohapeal vastavalt
vajadusele jagada;
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Järeldused ja soovitused:
- INKER’i väljaandmisel on oluline arvestada, et ingerisoomlaste kogukonnas domineerivad
vanemaealised inimesed, kelle peamine uudisvajadus on info selle kohta, mida tehakse teistes seltsides,
mida teevad inimesed, keda nad tunnevad ja teavad. Nimetan seda uudisvajaduste suunda veidi
meelevaldselt „nostalgiliseks uudishimuks“. Vanema põlvkonna ingerisoomlastele on kõige tähtsam
hoida oma pikaajalisi traditsioone, korraldada igal aastal ühist laulu- ja tantsupidu ja olla ühiste ürituste
vahelisel ajal kursis kõikide seltside tegevustega;
- ingerisoomlased ootavad oma häälekandjalt võimalikult palju pildimaterjali. Seltside tegevusi
kajastavad pildid on vanemaealiste inimeste jaoks hästi mõistetavad ja parimal viisil nostalgilist
uudishimu rahuldavad infokandjad;
- ajakirja INKERI võimaliku arenguna toodi välja võimalus ja vähekasutatud potentsiaal, et ajakirja sisu
võiks senisest enam arvestada ingerisoome - ja soome kogukondade mõlemapoolseid huve. Seltside
juhte intervjueerides kujunes esialgne pilt ingerisoomlaste ja soomlaste huvidest ja järelduseks on, et
väga keeruline on teha ühist ajakirja, mis mõlema kogukonna lugejaskonnale huvi pakuks.
Auditooriumide ootused probleemide ja uudiste suhtes on erinevad ja ühishuvile vastava ajakirja sisu
leidmine väga keeruline;
- huvitavaks ideeks oli ka see, et ajakirja sihtgruppide laiendamisel võiksid uue sihtrühmana tulla kõne
alla ka eestlased. Hea tahtmise ja oskusliku sisuvaliku korral on võimalik tekitada eestlastes huvi
ingerisoomlaste rahvusrühma ja nende kultuuritraditsioonide vastu;
- ajakirja sisu ja tuleviku suhtes oli väga palju erinevaid ja kohati vastandlikke arusaamu. Kindlasti
suudaks meediaeksperdid ajakirja sisu ja sihtgruppide temaatikat paremini analüüsida kui teha
esinduslik lugejaauditooriumi uuring. Iseküsimus on ka nii väikese kogukonna puhul nagu Eestis elavad
ingerisoomlased ja soomlased on lugejauuringu tegemine majanduslikult mõttekas;
- intervjuudele tuginedes arvan, et ajakirja sihtrühmades, sisus ja formaadis muudatusi kavandades
tuleb olla ettevaatlik. Suure pieteeditundega peaks käsitlema vanemaealiste ingerisoomlaste sihtrühma.
Kui võitudes ei saa kindel olla (ajakirja majandusliku olukorra tunduv paranemine), ei ole mõistlik
traditsioone purustada, sest lõhutud kogukonna tunne võib osutuda suureks kaotuseks. Kõige olulisem
on minimiseerida kiireid ja emotsioonidel põhinevaid otsuseid ajakirja osas;

9. Katusorganisatsioonid: EIL ja SKESA
Käesoleva projekti lähtepunktiks oli analüüsida ingerisoomlaste kogukonna organiseeritud
tegevusi. See eeldas ingerisoome seltside võimekuse ja tulevikuperspektiivide analüüsi.
Hinnangute andmisel tuginen ingerisoome seltside juhtidega läbiviidud süvaintervjuudele ja
veebimaterjalide analüüsile. Teine uuringu siht oli analüüsida soomlaste kogukonna
organiseeritud tegevust Eestis. Aga ainult sedavõrd, et hinnata ingerisoomlaste – ja soomlaste
seltside koostöö tänast seisu ja ühistegevuse perspektiive tulevikus.
Ingerisoomlaste seltsidel on oma katusorganisatsioon – Eesti Ingerisoomlaste Liit (EIL).
Soomlaste seltsidel, keda tänaseks on neli, oma katusorganisatsiooni ei ole ja seltsid teevad
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omavahel koostööd ilma katusorganisatsioonita. Lisaks EIL-e tegutseb ka teine organisatsioon,
kes oma tegevuse sihtide ja ambitsioonide poolest püüab kanda katusorganisatsiooni rolli.
Selleks organisatsiooniks on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus (SKESA).

9.1. Eesti Ingerisoomlaste Liit (EIL)

ESTER PRUUL
Eesti Ingerisoome Liidu (EIL) sekretär ja
SKESA asutaja

ANATOLI SCHULTZ
Eesti Ingerisoomlaste Liidu juhataja kohusetäitja

Ingerisoomlaste kogukonna heaolu ja tegevusi mõjutavad olulisel määral kogukonna
organiseeritud tegevuse eestvedajad, vabaühendused. Ingerisoomlaste kogukond on
organisatsiooniliselt tugev, omab üle Eestilist võrgustikku ja seltside vaheline koostöö on
kestnud ligi 25 aastat. Eesti Ingerisoomlaste Liit on ingerisoome seltside katusorganisatsioon,
mis loodi veebruaris 1989.aastal ja tähistab 2014.aasta alguses oma juubelit.
EIL-u juriidilisteks liikmeteks on 9 seltsi. Kümnes, Ingerisoomlaste Tallinna selts, tegutseb MTÜna, korraldab ingerisoomlaste üritusi ja tegevusi Tallinnas, teeb koostööd teiste ingerisoome
seltsidega, kuid ei ole alates 2013.aastast EIL-u liige.
EIL-u juhtimises on viimase kahe aasta jooksul toimunud mitmed olulised muutused. Kõigepealt
juhtide vahetus, 2012.aastal loobus pikka aega EIL-u juhtinud Toivo Kabanen juhi ametist. EIL-u
asus juhtima Silvi Labbi, Ingerisoomlaste Võru seltsi juhataja ja 2013.aasta sügisest on EIL-u
juhataja kohusetäitja kuni korralise üldkoosolekuni Anatoli Schultz. Olulise muudatusena saab
käsitleda ka EIL-u uue põhikirja („uus põhikiri“) vastuvõtmist 31.03.2012.aastal. Pretsedenti
loov oli ka 2013.aasta laulu- ja tantsupeo ajal Haapsalus toimunud erakorraline EIL-u
üldkoosolek, mis otsustas EIL-st välja arvata Ingerisoome Tallinna Seltsi. Oluline muudatus oli ka
see, et EIL ei teinud toetuse taotlust Kultuuriministeeriumile ja ministeeriumilt sai
vähemusrahvuse kultuurautonoomiaga seotud igaaastase rahastuse 2013.aastal tegevust
alustanud SKESA, kes ainsana rahastuse taotluse esitas.
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Intervjuudest ingerisoomlaste seltside juhtidega selgus, et enamik seltside juhtidest on vähemal
või suuremal määral häiritud ja segaduses nii paljudest muutustest ja muudatustest EIL-u
juhtimises ja kahe vabaühenduse üheaegsest tegutsemisest ingerisoomlaste ja soomlaste
nimel. Seltside juhid väitsid, et mitmed muudatused on tehtud kiirustades, kõikide seltside
juhte informeerimata ja muutuste vajadusi on liialt vähe ja ebaselgelt põhjendatud. Näiteks uue
juhi valimised pärast T.Kabaneni tagasiastumist olid ette valmistamata ja inimestega
kooskõlastamata. Kultuuriministeeriumist toetuse taotlemisest loobumisest ei informeeritud
eelnevalt EIL-u juhatuse kõiki liikmeid ja toetuse taotlemisest loobumise otsust EIL juhatus ei
teinud. Samuti ei olnud kõik EIL-u juhatuse liikmed informeeritud, et kultuurautonoomiaga
seotud rahastust taotles SKESA ja isegi SKESA loomise faktist said mitmed EIL-u juhatuse liikmed
teada alles pärast seda kui Kultuuriministeerium oli SKESA-le toetuse juba eraldanud. Uuringu
läbiviija arvates võib tekkinud pretsedente nimetada ebademokraatliku juhtimise näideteks, kus
EIL-u juhatuse esimees ei teavitanud kõiki juhatuse liikmeid olulistes otsustes. Samuti ei kõnele
heast juhtimistavast erakorralise üldkoosoleku läbiviimine ilma sellest eelnevalt seltside juhte ja
seltside liikmeid teavitamata.
Kõik need viimase kahe aasta kiired ja ootamatud ning sageli inimestele arusaamatud
muudatused on pingestanud inimsuhteid organisatsioonide sees ja organisatsioonide vahel.
Intervjuudele tuginedes võib nimetada kolme peamist pingete kollet: 1) inimestevahelised
pinged EIL-u sees. Peamiseks põhjuseks see, et osa EIL-u juhatuse liikmeid (seltside esimehi)
olid teadlikud SKESA loomise kavadest, sest neli ingerisoome seltsi juhti kümnest kuulusid
samaaegselt ka SKESA nõukogusse. EIL-u juhatuse ülejäänud liikmed informatsiooni SKESA
kohta ei omanud. 2) pinged kahe organisatsiooni, EIL-u ja SKESA vahel. Põhjuseks eelkõige see,
EIL juhatuse esimees ei teavitanud kõiki juhatuse liikmeid otsusest, et EIL ei taotle
Kultuuriministeeriumilt rahalist toetust ja seda teeb hoopis vastloodud organisatsioon SKESA.
3) pinged SKESA ja soomlaste seltside juhatuste vahel. Põhjuseks soomlaste seltside juhatuste
esimeeste sõnul see, et neid ei kaasatud demokraatlikul moel organisatsiooni loomisprotsessi ja
nende osalemine otsustati soomlaste seltside juhatusi piisavalt informeerimata. See konflikt
tipnes soome seltside juhtide allkirjastatud ühise kirjaga (15.06.2013) Kultuuriministeeriumile,
kus soome seltsid teatasid avalikult, et ei soovi teha koostööd SKESA-ga.

EIL-u põhikirjadest.
Oluline on lühidalt analüüsida ka EIL-u põhikirjade regulatsioonide mõningaid punkte ja vaadata
seoseid tänase olukorraga EIL-s. Eelmine EIL-u põhikiri („vana põhikiri“), mis kehtis kuni
31.03.2012 sätestas, et „EIL juhatuse liikmed ei tohi kuuluda ühegi liikmeks oleva ühenduse
juhatusse“ (p.23). Järelikult ei oleks vana põhikirja kohaselt saanud valida kedagi seltside
juhtidest EIL-u juhatusse. Uues põhikirjas („uus põhikiri“), mis võeti vastu 31.03.2012 on valitud
regulatsioon, mis sätestab, et kõikide EIL-u kuuluvate organisatsioonide esindajad (igast seltsist
üks esindaja) kuuluvad EIL-u juhatusse. Põhikirja järgi valivad juhatuse liikmed juhatuse
esimehe, kuid juhatuse liikmele üksikisikuna on jäätud väga suured õigused EIL-u nimel otsuste
tegemisel. Punkt 6.7. („uues põhikirjas“) sätestab, et „juhatuse liikmel on õigus esindada Liitu
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kõikides õigustoimingutes ning suhetes teiste juriidiliste isikutega. Tehingute tegemisel
väärtuses üle 2000 euro on juhatuse liikmetel esindusõigus vähemalt kolmekesi koos“.
Mõtlemise distsiplineerimiseks peab organisatsioonide põhikirju lugema ka „pahatahtliku
pilguga“ ja punkt 6.7. annab juhatuse liikmele väga suured õigused Liidu nimel tegutsemiseks
ilma vastutust määratlemata. Uut ja vana põhikirja võrdlevalt analüüsides või täheldada, et
juhatuse liikmete otsuste ja vastutuse tasakaalustamisel on mindud teise äärmusesse. Kui vanas
põhikirjas ei tohtinud keegi seltside juhtidest EIL-u juhatusse kuuluda ja olid
operatiivjuhtimisest seega kaugel, siis uue põhikirja kohaselt on kõik seltside juhid ka juhatuses
väga suurte individuaalsete (või kolmekesi koos) otsuste tegemise õigusega. Suure
otsustamisvabadusega ei ole aga uue põhikirja regulatsioonis üldse määratletud juhatuse
liikmete vastutust. Otsustamine ilma vastutuseta ei soosi paratamatult tasakaalustatud
otsuseid ja ei tule kasuks hea juhtimistava rakendamiseks. Selline regulatsioon EIL-u põhikirjas
muudab organisatsiooni juhtimise kohmakaks, suurenevad määramatus ja ebakindlus. Üks
juhatuse liige ei pruugi teada, mida teine teeb. See omakorda hajutab vastutuse, sest juhatuse
liikmetel ei ole täpselt ja kõigile arusaadavalt kirjapandud tööülesandeid. Kõik juhatuse liikmed
tegelevad kõigega ja vastutus on ebamäärane. Praegune organisatsiooni regulatsioon on
küsitava tõhususega.
Järgnevalt toon välja mõningad hinnangud, mida intervjueeritud seltside juhid ja teised
võtmeisikud EIL tugevustena ja – nõrkustena esile tõid:
EIL-u tugevused:
•
•
•
•
•
•

Tugev ja väljakujunenud organisatsioon ning võrgustik üle kogu Eesti;
Ingeri maja Tartus on hea baas, mis on võimaldanud ingerisoome kogukonna
organisatsiooni tegusana hoida;
Pikaajalised koos tegutsemise traditsioonid ja tavad ning kokkulepitud tööjaotus
ühisürituste korraldamisel;
Ühiste ürituste suur populaarsus, eelkõige laulu- ja tantsupidu, mis toob kokku suure
osa ingerisoome kogukonnast Eestis ja ka väljastpoolt Eestit;
Kokkuhoidvad ja pika koostöökogemusega seltsid, kes vajadusel üksteist tugevasti
toetavad;
Hea omavaheline kommunikatsioon. Ajakiri INKERI on tähtis kogukonna ühiste huvide ja
väärtuste teadvustajana ja suhtluse hoidjana;

EIL-u nõrkused:
•

•

Liialt tugevasti Tartu keskne. Juhtide rotatsioon eeldab inimest Tartust. Mõnest teisest
piirkonnast väljastpoolt Tartut on EIL-u keerukas juhtida, kõik dokumendid ja muud
infokandjad asuvad Tartus. Seega tugev keskus võib teatud lähenduses olla ka
organisatsiooni nõrkuseks, muudab organisatsiooni ühekülgseks;
Ingerisoome kogukonna järjekindel vähenemine. Noored ingerisoome juurtega inimesed
ei pea ingerisoomlaste kogukonda kuulumist oluliseks, ei väärtusta „ingerisoomlust“;
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•

•

•
•

Liidu majandustegevuses on liialt vähe läbipaistvust. Seltside juhtidel puudub ülevaade
EIL varade kasutamisest. Liidu liikmed ei tea, millised Liidule kuuluvad majad on
kasumlikud ja millistele varadele tuleb pidevalt „peale maksta“, et neid toimivatena
hoida;
Ingerisoomlaste kogukonnal ei ole tugevaid demokraatia traditsioone ja puudub
demokraatia osas ajalooline mälu, st. eelnevat kogemust ei ole. Sellest tulenevalt võivad
juhid kergesti eirata hea juhtimistava põhimõtteid;
Nooremate ingerisoomlaste soome keele oskus on vähene ja puudub motivatsioon ja
võimalused keeleoskuse parandamiseks;
Ingerisoome pärimuskultuuri tutvustamine eesti avalikkusele ja eesti keeles, ei ole olnud
EIL-le prioriteediks;

9.2. Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus (SKESA)

TOIVO KABANEN
Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutuse (SKESA)
juhataja ja asutaja

ALBERT SAUNANEN
Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutuse (SKESA)
nõukogu esimees

SKESA asutati 9.jaanuaril, 2013.aastal sihtasutusena, millel on kaks asutajaliiget. Sihtasutuse
üheks eesmärgiks on säilitada ja arendada soome kultuuri Eestis ning ühendada Eestis elavaid
soomlasi.
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Kõik intervjueeritavad olid seisukohal, et SKESA eesmärk soome kultuuri edendamiseks on
vajalik ja hea perspektiiviga seatud siht. Olukorras, kus ingerisoome kogukonna aktiivsete
liikmete hulk Eestis väheneb, on laiemas tähenduses soome kultuuri esiplaanile tõstmine
oluline ja vajalik. Uute soomlaste arv Eestis kasvab ja soome - ning ingerisoome seltside koostöö
propageerimine ja tegevuste kooskõlastamine ning ühiste väärtuste otsimine on kahtlemata
oluline prioriteet.
Intervjueeritavatel oli samas ka rohkesti etteheiteid SKESA loomise protsessile ja kaasamise
põhimõtetele. Soome seltside juhtide arvates ei olnud SKESA poolt pakutud kaasamiskultuur
nende jaoks tavapärane ja nad hindasid seda selgelt ebademokraatlikuks. Soomlaste pahameelt
võib mõista, sest soomlastega räägiti koostööst, kuid soomlasi ei kutsutud SKESA asutajateks ja
soomlastele ei pakutud ka võimalusi osaleda SKESA nõukogus. Ingerisoome seltside juhtide
kriitika oli suunatud ennekõike sellele, et SKESA taotles Kultuuriministeeriumilt
vähemusrahvuse kultuurautonoomia riigieelarvelist rahaeraldist ja selle rahastuse ka sai. Samas
kui EIL-u juhatuse esimees ei teavitanud kõiki EIL-u juhatuse liikmeid, et EIL omapoolset
rahastamise taotlust Kultuuriministeeriumile üldse ei esita. Väga delikaatsesse olukorda
sattusid need EIL-u juhatuse liikmed, kes olid samaaegselt ka SKESA nõukogu liikmed ja seega
olukorrast teadlikud.
Loomulikult võib küsida, et mis selles kõiges siis halba on? SKESA jaotab saadud vahendeid
ingerisoome seltsidele baasrahana ja projektitoetustena, praktiliselt jõuab raha ingerisoome
seltsideni nii ehk nii. Siiski on kogu küsimus põhimõtetes. Intervjuudest selgus, et ingerisoome
seltside juhid tunnevad, et neid on petetud ja üle kavaldatud ja SKESA käitumine on olnud EIL-u
suhtes ebaaus ja nagu mitmed inimesed väljendusid, et SKESA kavaldas EIL-u lihtsalt üle.
Uuringu läbiviijana pidin paratamatult esitama küsimuse, kas SKESA loodi koostöö prioriteediga
või EIL-ga konkureerima. Paraku pean eksperdina tunnistama, et SKESA senises käitumismustris
on koostöö selgelt teisejärguline ja domineerimine on esmane prioriteet. SKESA positsioneerib
ennast kui „sihtasutust, kes tegutseb kultuuriomavalitsusasutusena (rahvuskultuuriasutusena)
vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse mõttes“ (põhikirjas punkt 8.2). Juriidiliselt ei ole
mõistagi sihtasutusele keelatud ühepoolselt omale teatud funktsioonide või rollide võtmine.
Samas on ka selge, et selle põhimõtte järgi soovib SKESA olla riigile partner kultuurautonoomia
põhise rahastuse saamisel. Ühtlasi tahab SKESA sellelt positsioonilt tõrjuda EIL-u ehk teiste
sõnadega soovib EIL-ga pigem konkureerida kui teha koostööd.

10. Kogukondade ja seltside jätkusuutlikkus ning vaade tulevikku
Tulevikku analüüsides tuleb eristada kahte temaatikat – esmalt kogukondade jätkusuutlikkust ja
teiseks kogukondade aktiivse osa, seltside jätkusuutlikkust. Kogukondade osas on
ingerisoomlaste ja soomlaste olukorrad hästi erinevad. Ingerisoomlaste pidevalt vähenev
kogukond, kuid samas hästitoimiv organisatsioon, tugevate seltside võrgustik ja kestvad
traditsioonid. Soomlaste vähehaaval suurenev kogukond ja oma arengurada otsivad seltsid.
Koostöö ingerisoome – ja soome seltside vahel on tulevikus perspektiivne, kuid täna on seltside
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aktiivseks koostööks nõrgad alused. Seltside arengufaasid on väga erinevad. Ingerisoome
seltsidel on varsti 25 aastat koostöö kogemust ja soome seltsid alles otsivad võimalusi
kooskäimise traditsioonide loomiseks.
Ingerisoomlastel on kahanev kogukond, mis koosneb samal ajal aga tugeva ja toimiva
võrgustikuga ning pikaajalise koostöö kogemusega seltsidest. Seltside võrgustiku koostööd
koordineerib katusorganisatsioon, kellel on 2014.aastal 25 aasta tegevusjuubel. Seega võiks
hinnata, et ingerisoome vähenevat kogukonda hoiavad tegusana aktiivsed ja jätkusuutlikud
seltsid. Ja kui kogukond saab tugineda aktiivsetele seltsidele, siis on lühemas perspektiivis
jätkusuutlik ka ingerisoome kogukond tervikuna. Pikemas perspektiivis ehk vaates üle kümne
aasta toimuvad tõenäoliselt paratamatud muutused nii ingerisoome seltside tegevustes kui
kogukonnas endas. Ilmselt tekivad soodsate rahastamisvõimaluste korral ingerisoome
pärimuskultuuri „saarekesed“, tantsu- ja laulurühmad, kes suudavad professionaalsel tasemel
ingerisoome kultuuri traditsioonilisi väärtusi hoida ja edasi anda. Juba praegu on võimalus
tugevamini väärtustada ingerisoome ajaloolist eripära. Intervjuudes oli ettepanek anda välja
ingerisoomlaste elulugude kogumik. Siiani on toimunud kaks elulugude kogumise aktsiooni, mis
võimaldavad elulugude kogumikke välja anda. Ingerisoome seltside juhtide ja teiste
võtmeisikute hoiakuid ingerisoome kogukonna kestvuse suhtes võiks klassifitseerida kui
„mõõdukat pessimismi“.
Ingerisoome kogukonna tuleviku arengute seisukohalt pidasid osa intervjueeritavaid oluliseks
aidata kaasa ja toetada seltside juhatuste noorenemist. EIL saab juhatuste noorenemist seada
prioriteediks ja alustada selles suunas tegutsemist. Ideaalne oleks kui juhatuse liikmed osaleksid
ka ise laulu- või tantsurühmades.
Mõnede intervjueeritavate arvates peaks EIL sõnastama prioriteedid Liidu tegevuses. See aitaks
seada selgeid kriteeriume seltside projektipõhiseks rahastamiseks. Prioriteetide hulgas peaksid
olema need traditsioonid, mille hoidmist ja säilimist tuleks kõige enam väärtustada. Selliste
traditsioonidena nimetati eelkõige laulu- ja tantsupidude traditsiooni, paberkandjal INKERI
säilitamist ja sinna kõrvale veebiväljaande loomist. Oluliseks peeti ka sagedasemat Ingerimaa
külastamist ja seda võimalust pakkuda eelkõige noortele ingerisoome juurtega inimestele.
Mitmed intervjueeritavad rõhutasid omavalitsustega koostöö parandamist. Osa seltse on selles
osas väga edukad ja kindlasti on ka erinevate omavalitsuste võimalused erinevad. Peeti
oluliseks omavalitsustega suhtlemiseks vastastikku kogemuste vahetamise vajadust ja
koolituste korraldamist.
Seltside juhid pidasid oluliseks, et seltsidel oleks vaja oskusi meediaga suhtlemiseks, et
kohalikus piirkonnas, oma linnas ja maakonnas, rohkem pildile saada ja nähtavamaks muutuda.
Jälle räägiti vajadusest meediaga suhtlemiseks koolitusi korraldada.
Valimised 2014.aastal.
Ingerisoomlaste ja soomlaste kogukonna lähituleviku üks olulisemaid väljakutseid on uued
kultuurinõukogu valimised 2014.aastal. Vähemusrahvuse kultuurautonoomia seadus pärineb
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1993.aastast
(seadus
võeti
vastu
26.10.1993).
Vt. https://www.riigiteataja.ee/akt/182796?leiaKehtiv. Vähemusrahvuse kultuurautonoomia
seaduse põhjalikum arutelu ja argumendid seaduse praegusel kujul vastuvõtmiseks on näha
Riigikogu stenogrammides seaduse teisel lugemisel 30.09.1993.
Vt selle kohta:
(http://www.riigikogu.ee/index.php?op=steno&stcommand=stenogramm&date=749376000&op2=print
&pkpkaupa=1&paevakord=1900000927)

ja seaduse kolmandal lugemisel ning seaduse vastuvõtmisel 26.10.1993. Vt. selle kohta:
(http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&day=31&date=751622400&pkpkaupa=
1&paevakord=1900000984)

Vähemusrahvuse kultuurautonoomia seaduse puhul pakub mõtlemisainet, miks saksa, vene,
rootsi ja juudi vähemusrahvusest isikud on seaduses nimetatud eraldi rahvusrühmadena, kes
võivad moodustada kultuuriomavalitsusi, kõik teised vähemusrahvused, sealhulgas ka soome
vähemusrahvusest isikud saavad kultuuriomavalitsusi moodustada siis kui nende arv on üle
3000. On nimetatud mitut põhjust. Kõigepealt see, et 1993.aasta seadus kopeeris väga olulisel
määral 1925.aastal Eesti vabariigis vastuvõetud seadust, kus olid eraldi välja toodud need neli
rahvust. Teiseks, 1993.aasta seaduse ettevalmistamisel ei teinud soomlased, sealhulgas
ingerisoomlased, piisavalt poliitilist lobitööd, et soomlasi viienda vähemusrahvuse rühmana
seadusesse lülitada. Sellesse aega tagasi mõeldes, või ingerisoomlaste passiivsust ka mõista.
Sellel ajal olid ingerisoomlaste seltsid väga tugevalt organiseeritud ja suure liikmeskonnaga. Aga
ingerisoomlaste põhiline huvi ja initsiatiiv oli suunatud rahvusrühma liikmete ümberasumisele
Soome. Selleks oli vaja tegeleda aktiivselt soome keele oskuse parandamisega ja
organisatsioonilise ettevalmistustööga. Võib arvata, et poliitiline lobi vähemusrahvuse
kultuurautonoomia seaduse ettevalmistamisel ei olnud sellel perioodil ingerisoomlaste
organisatsiooni jaoks esmane prioriteet.
Kultuurinõukogu saavad valida vaid Eesti vabariigi kodakondsusega vähemusrahvuse esindajad.
Eestis elamisloaga elavad inimesed kultuurinõukogu valida ei saa, ehk siis rahvusnimekirja ei
saa kuuluda sellised inimesed, kes osalevad Eestis kohalike omavalitsuste valimistel. Samas
valida saavad näiteks ingerisoomlased, kellel on üheaegselt eesti – ja soome kodakondsus ning
kes ei ole kaotanud kontakte Eestiga.
2014.aasta kultuurinõukogu valimised on proovikiviks kõikide ingerisoomlaste seltside
organiseerimisvõimekusele ja omavahelisele koostööle. Samuti ingerisoomlaste – ja soomlaste
seltside koostööle positiivse tulemuse nimel ehk 3000 inimesega rahvusnimekirja
kokkusaamiseks.
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Järeldused ja soovitused:
- jätkusuutlikkuse teema on erinev kogukondade ja seltside puhul. Ingerisoomlaste seltside tugev
organisatsioon, koostööle orienteeritud regionaalsete seltside võrgustik ja aktiivselt tegutsev
katusorganisatsioon annab tugevust juurde tervele ingerisoome kogukonnale;
- soomlaste kogukond Eestis suureneb pidevalt ja soomlaste seltsid otsivad oma arengurada
omavaheliseks koostööks ja ühistegevuseks ingerisoome seltsidega;
- ingerisoomlaste – ja soomlaste seltsid on erinevates arengufaasides, seepärast ei saa eeldada, et nende
koostöö ja ühistegevused väga kiiresti laieneksid;
- üks osa intervjueeritutest rõhutasid vajadust seltside juhatuste noorendamisele rõhutatult tähelepanu
pöörata. Seda saab teha edukalt kui EIL seab juhatuste noorendamise põhimõtte teadlikult omale
prioriteediks;
- koolituste korraldamise vajadus tuli esile paljudes intervjuudes. Näidetena toodi koolitusi, mis
õpetaksid senisest paremini omavalitsusjuhtidega suhtlema. EIL-u sisemist kogemuste jagamist
omavalitsustega suhtlemisel peeti samuti oluliseks. Teine valdkond, kus seltside eestvedajad ootavad
ühiseid koolitusi, on meediaga suhtlemise oskuste täiendamine;
- 2014.aasta on väga oluline ingerisoome – ja soome seltsidele. Järgmisel aastal peab soomlaste
kogukond korraldama kultuurinõukogu valimised, mis eeldab vähemalt 3000 inimesega rahvusnimekirja
(valijate nimekirja) koostamist. See on suur väljakutse, mis paneb proovile mõlema kogukonna
organiseerimisvõimekuse ja samuti koostöö ingerisoomlaste ja soomlaste vahel;
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