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Koostajate eessõna 

Jaan Tõnissoni Instituudi loomise vajalikkuses ei peaks täna küll keegi enam kahtlema. 
See valitsusväline teadus- ja koolituskeskus on aidanud peadpööritavas vabadusihaluses 
kauboikapitalistlikult kapanud Eestimaal mitmeid protsesse loogilistesse ja mõistuslikesse 
raamidesse paigutada. Raamideta ühiskond tähendanuks anarhiat – ja sellistes 
tingimustes me ju Eestit kujundada ega üles ehitada ei soovinud.  
Jaan Tõnissoni Instituut asutati Eesti vabaks saamise loo keerulistes tingimustes, 
tegelikult veel enne meie riigi seadustatud vabanemist. Toonastel aegadel taasalustava 
riigi etteotsa pääsenutest ei teadnud ju paljud, kuidas riiki vormida ja mida tulevikus üldse 
selle riigiga peale hakata. Jaan Tõnissoni Instituudist sai üks olulistest nõuandjatest 
riigiarengu protsessis. Peagi ka palju kauem kestnud riikide tarkade nõuandjate saadetud 
sõnumite vahendaja mitmetes olulistes küsimustes. Jaan Tõnissoni Instituut võttis lisaks 
enda kanda ka koolitaja tänamatu rolli, sest riigil endal polnud algusaegadel mahtigi, et 
oma inimestele riiklikkuse printsiipe selgitada.  
„Ikka serviti, ikka serviti,” õpetas siil Kalevipoega võitluses sortsidega. Mõneti samal moel 
on ka Jaan Tõnissoni Instituut täitnud ühiskonnas väikese siili rolli – eelkõige targa 
nõuandjana, kelle tagasihoidlikest soovitustest on saanud alguse hoopis suuremad asjad. 

Tänaseks on JTI teinud koos meie riigiga läbi veerandsajandi pikkuse arengutee. Nüüd 
on võimalik tagasi vaadata ja hinnata, millega ja kuidas need inimesed, kes on päris 
paljude aastate jooksul töötanud Eesti ühe esimese tõelise mittetulundusühingu juures, 
riigi arengusse panustanud on. Tuleb tõdeda, et MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut on olnud 
üsna keerukas nähtus nii oma organisatsioonilt kui tegevuselt ning tehtut on raskevõitu 
hästi hoomatavasse vormi seada. See, et JTI iseenesest dualistlikku olemustki pole alati 
päris õigesti mõistetud, ilmneb ka aastate jooksul meie ajakirjanduses ilmunud instituuti 
käsitlevatest artiklitest ja lühematest teadetest. 
Siin on püütud selgitada, mis õigupoolest on JTI, ning on tehtud katse anda aastate 
kaupa ülevaade keskustest, mis instituudi koosseisus tegutsenud on ja siiani tegutsevad. 
Kuigi kõiki materjale pole omal ajal tuleviku jaoks teadlikult talletatud, oli käesoleva 
raamatu kaante vahel, mõningastele lünkadele vaatamata, siiski võimalik anda ülevaade 
kõikidest erinevatest valdkondadest, millega paljud inimesed JTI-s tegelesid. Selles olid 
suureks abiks JTI töötajad ja meiega koostööd teinud inimesed, kes nõustusid raamatu 
koostamise huvides möödunut meenutama. Pole aga parata: nii mõndagi, mida pole 
dokumentaalselt enam alles, ei suutnud mõnikord asjaomasedki täpselt meenutada. 
Seetõttu on käesolevate kaante vahel ka teatud lõpetamatust ning lahtisi otsi, mõttelõngki 
hüpleb samal põhjusel ajuti siia-sinna. 

Koostajatel tekkis seda raamatut kokku seades selge arusaam, et nii nagu Eesti riiki 
tunnustatakse täna mitte enam ülemineku- või arenguühiskonnana, vaid arenenud riigina, 
on ka JTI väljunud oma ülesannete ja eesmärkide osas senisest staatusest, ning on 
asunud uute, nagu nüüd on kombeks öelda – väljakutsete – otsingule. Seejuures ei ole ei 
riigi ega instituudi juurest kadunud käesoleva raamatu sissejuhatavas osas esitatud Jaan 
Tõnissoni vaimsus, kelle sünnist 2018. aastal möödub 150 aastat.     

Mati Laos ja Sulev Valdmaa 
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Instituut rajas algusaastatel mitu uut rada 

Jaan Tõnissoni Instituut (JTI) asutati 1991. aasta 
aprillis hiljuti vastu võetud väga liberaalse Eesti 
NSV seaduse „Kodanike ühenduste kohta“ alusel. 
Sel ajal oli selge, et Eesti liigub iseseisvuse ja 
demokraatia taastamise teel ja selle oluliseks 
osaks on kodan ike ak t i i vne osa lemine 
ühiskondlikes protsessides ja panustamine neisse. 
Seda taotles ka Jaan Tõnissoni Instituut seades 
oma põhikirjaliseks eesmärgiks kaasa aidata Eesti 
ühiskonna demokrat iseer imisele. Sel lest 
eesmärgist lähtudes asusimegi tegutsema. 
Eesmärgi sisuga täitmine jäi peamiselt ühingu 
tegevtöötajate õlule, sest enamik ühingu liikmeid 
siirdus õige varsti poliitikasse, äsja taastatud Eesti 
riigi teenistusse. See nõudis neilt jäägitut 

pühendumist, mistõttu neil instituudi jaoks aega 
nappis. 

Tööd tehti  alguses vabatahtlikena, otsimaks valdkondi, millesse instituut võiks 
panustada ja seeläbi leida oma koht Eesti ühiskonna elus. Kuna Eesti arengute vastu 
tundsid väga suurt huvi paljud lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, tekkisid 
instituudil üsna kiiresti töised kontaktid nii lähinaabrite soomlaste ja rootslastega kui ka 
Saksamaa, USA ja Ühendkuningriigi mitmete organisatsioonidega. Nimetatud  
partneritega arutasime Eesti olukorra üle, analüüsisime arenguid ja vajadusi ning 
käivitasime ja viisime ellu erinevaid projekte. Taoline koostöö andis meile tegevussuundi 
ja arengumõtteid päris pikaks ajaks. 

Just instituudi loomisjärgus käivitunud rahvusvahelisest koostööst lähtudes saame 
mõtestada JTI jälge Eestis. Analüüsides ja aruteludes kerkisid esile paljud Eesti 
ühiskonna arenguvajadused , millele asusime koostöös lahendusi leidma.  

Esimestel aastatel keskendusime demokraatlike erakondade loomise ja valimiste 
läbiviimise koolitustele, koostasime asjakohaseid käsiraamatuid. Adusime kohe, et 
demokraatlik ühiskond vajab selle toimimist mõistvaid ja selles osalevaid inimesi. Nende 
leidmiseks korraldasime demokraatiakoolitusi ja kohaldasime mitmesuguseid projekte 
äsja asutatud kodanikuühendustele, käivitades nendega koostöö. Osalesime 
mittetulundusühingute seaduse koostamisel, rääkisime kaasa mittetulundusühingute 
rahastamise vajaduse ja korralduse teemadel. Ses vallas on asjalood läinud paremaks, 
ent teemad on aktuaalsed tänagi. 

Üsna varsti andsime endale aru, et väike projektipõhiselt tegutsev JTI ei suuda kogu 
ühiskonna demokratiseerimise koormat kanda, mistõttu pidime tegema valikuid. 
Demokraatiakoolituste vallas keskendusime ühiskonnaõpetajate täiendkoolituste 
korraldamisele ja õppematerjalide loomisele, millega instituut on tänini tegelnud 
järjepidevalt. Nägime ka vajadust tegelda laiemalt kodanikuharidusega, koostasime 
mõned raamatudki, ent ei suutnud jätkata, kuna ei leidnud riigis huvitatud partnerit. Nii 
ongi kodanikuharidus Eestis jäänud vinduma tänini, sest ei ole justkui kellegi vastutus- 
ja haldusalas. 
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S a m a d e s t a n a l ü ü s i d e s t k a s v a s v ä l j a v a j a d u s t e g e l d a ü h i s k o n n a 
integratsiooniküsimustega. Ka sellel teemal oli JTI teerajajaks koos mõne teise 
ühinguga ja Avatud Eesti Fondiga. Hiljem, kui riik võttis integratsiooniteema oma 
vastutusalasse, suundusime JTIga rohkem tegelema migratsiooniteemadega. Nägime 
ette, et Eestisse hakkab erinevatel põhjustel tulema rohkem pagulasi ja uusimmigrante 
ning koostasime soovitused nendega tegelemiseks. Needki leidsid endale hiljem koha 
riigi integratsiooniprogrammis, kuid vajalikud ettevalmistused jäidki tegemata. 

Meie demokraatiamõtisklused panid meid 1990ndate teisel poolel analüüsima Eesti 
kohalikke omavalitsusi ning nende reforme naaberriikides. Neist analüüsidest sündisid 
praktilised tegevused abistamaks tollal korraks käivitunud linnade ja valdade liitumisi. 
Valmisid käsiraamatud „Linn ja vald ühinevad“. Uusi liitumisi ei järgnenud, aga vähemalt 
käivitusid jätkuvad pidevad haldusreformi teemalised arutelud Eestis, valmisid mitmed 
reformikavad, ehkki reformi teostumiseni jõuti alles mullu.  

90ndate lõpus saime aru, et Eesti ühiskonna arengu takistuseks võib saada laialt 
levinud korruptsioon. Võtsime sellegi enda teemaks ja asusime toimetama. Ikka nii nagu 
meil tavaks – valmisid mitmed raamatud, kus avasime probleemi olemuse, koostasime 
käsiraamatuid soovitustega kuidas ära tunda korruptsiooni ja sellega võidelda. Otsisime 
kontakti ülemaailmse korruptsioonivastase organisatsiooniga Transparency 
International ja asutasime selle kohaliku allorganisatsiooni Korruptsioonivaba Eesti meie 
instituudi struktuuriüksusena. Mõne aasta pärast oli korruptsioonivastane tegevus 
sedavõrd kosunud, et eraldus instituudist omaette tegutsevaks vabaühinguks.  
 
Nii ongi Jaan Tõnissoni Instituut olnud paljude tegemiste teerajajaks.  JTI on tugevalt 
arendanud Eesti kodanikuühiskonda. 

Töötasin instituudis pikalt. Käivitasime ja panime aluse paljudele täna loomulikena 
tunduvatele tegemistele. Instituudis kohtusin nende aastate jooksul väga paljude 
mõtteerksate inimestega nii Eestis kui ka maailmas. Arenesin ise ja loodan, et suutsime 
koos anda midagi olulist ka Eestile. Ka lahkumise järel instituudist olen jätkanud 
sisuliselt samade teemadega pisut teises rollis. 
Agu Laius           
JTI juhataja 1991 - 2008 

JTI olevikuvajadusest ja tulevikust  

Mida teha, et olla selline, milline justkui 
tahaksime olla? Eesti taasiseseisvumise 
keerulistel aegadel  vajasime üheselt 
mõistetavaid visioone, millist Eestit me 
tahtnuks. Need visioonid oli vaja otsustajetele 
pähe panna ja rohujuure tasandil kõigile 
omaseks teha. Just selle raske ülesande 
võttiski enda kanda Jaan Tõnissoni Instituut. 
Seisus, kus Eesti kultuuri- ja ärimaailma vahel 
valitses terav konflikt. Tollal tundus, et eesti 
asja sai ajada vaid kultuurikontekstis, kuna 
lõppeva venestamisajastu haldusse ja 
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majandusse oli põliseestlastel olnud suhteliselt vähe sekkumist.  Ent samas pakkus 
ajastu välja suurepäraseid võimalusi ennast realiseerida, loomaks uut ja produktiivset 
tulevikuvaadet alles oma identiteeti loovale kogukonnale (rahvusele). JTI esmane roll 
oligi luua ideedepuntras orienteerumiseks nö oma kompetentne meeskond, sel hetkel 
tõeline musta töö tegija.  Vaja oli arusaamist, kuidas teha kolossaalsetest futuristlikest 
ideedest parim valik ning kuidas õiged ideed ühiskonna hüvanguks realiseerida. Ükski 
idee ei vääri seni tähelepanu, kui seda pole arendatud piisavalt kaugele ning sellele 
pole leitud võimalikult palju toetuspinda. JTI roll oligi need vabariigi taasloomise 
hullumeelsete algusaastate miljon ideed korralikult läbi analüüsida ja seejärel 
avalikustada, et ühiskond neile oma hinnangu annaks. Ideede ennatliku meediasse 
lekitamisega võinuks ühiskonnas tekkida ebakonstruktiivne vastasseis. JTI rolliks oli 
mõnelgi korral sõeluda välja 5-10 ideed, millega minna edasi poliitilise ja majandusliku 
eliidi juurde nende kaasamiseks. Kohe algul oli selge, et oli vaja luua ka analüütikute 
võrgustik suurte äristruktuuride ja riigiaagentuuride võimekatest tegijatest. Ka see valik 
jäi JTI-le.  
Loodetavasti kujuneb JTI-st tulevikus Eesti ja kogu Põhja-Euroopa juhtivaid 
mõttekodasid, akadeemiline haridus- ja teadusasutus, milles sotsiaal- ja 
poliitikateaduste valdkonnas viiakse läbi ka teaduslikke uuringuid, antakse regulaarselt 
välja teaduslikke ajakirju, kirjastatakse raamatuid, korraldatakse siseriiklikke ja 
rahvusvahelisi konverentse. Veerandsada aastat on nende unistuste nimel elatud ja 
töötatud, rumalus oleks kõike tehtut nüüd üksnes ajalooannaalidesse tolmama jätta. 

Aimar Altosaar           
JTI juhataja 2008 – 2011 

Peaeesmärk on tänini silme ees  

JTI on erakondade ülese koostöö esimene 
pääsuke. Asutatud ühe esimese siiani toimiva 
MTÜ-na on ta tänini toimiv struktuur, mille 
eesmärgid on aja jooksul küll teisenenud, ent 
jäänud siiski kunagi püstitatud põhieesmärkide 
teenistusse -  tegelda kodanikuühiskonna 
arendamisega. Instituut jättis jälje ka Eesti 
poliitilisse süsteemi, kuna selles koostööd 
a lustanud väikeparte id ühinesid peagi 
Isamaaliiduks. 

Käesolev raamat peaks avama JTI loomise ning 
tegutsemisaastate telgitaguseid, mõistmaks, 
kuidas oleme jõudnud sinna, kus praegu oleme. 
Moodustades ühe väärtusliku tellise  ajaloo 
müüris. 

Andrus Villem           
JTI juhataja 2011 - 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Jaan Tõnisson ja tema aeg 

Eesti suurimaid poliitikuid Jaan Tõnisson sündis 22. detsembril 1868. aastal Viljandimaal Viiratsi 
vallas taluperemehe pojana. Jaan Tõnissoni sünniaeg langes eestlaste rahvuslikku ärkamisaega, 
mil seni rõhutud ja arenematu maarahvas korraga oma jõust teadlikuks sai ning endale 
otsustavalt tulevikku teed asus rajama. Loomulikult haarasid rahvuslikud ideed erilise jõuga 
kaasa tollast noorsugu, vaimustades ka Viljandi kihelkonnakoolis õppivat Jaan Tõnissoni. 

Gümnaasiumi lõpetamise järel asus Jaan Tõnisson Tartu Ülikoolis õppima õigusteadust, liitudes 
siin peagi rahvuslikus liikumises olulist rolli mängiva Eesti Üliõpilaste Seltsiga. Noort ja energilist 
tudengit pandi seltsis peagi tähele ning 1891. aastal valiti ta seltsi esimeheks. Seltsis tutvus Jaan 
Tõnisson ka rahvusliku liikumise tollase juhi Villem Reimanniga, kelle tõekspidamised ja aatelisus 
noort seltsi esimeest tugevalt mõjutasid. Jaan Tõnisson lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
1892.  aastal juristidiplomiga. 

1893. aastal sai Jaan Tõnissonist Eesti suurima päevalehe Postimees toimetaja. Uus toimetaja 
kirjutas oma esimeses juhtkirjas: „Päike hakkas mulle armsamalt paistma, tuul ei vingunud mitte 
aina valust, vaid ta kuuldi kaasikule nagu julgustades jutustavat, et see vangipõli mitte igavesti ei 
kesta, et elu kord jälle ärkab ja et puud kõik pungel puhkema ning lilled õilmil õitsema ajab – ja 
teeb, et iga linnuke lepikus rõõmust päevad otsa lukutada võib, ja iga veeojake suurest rõõmust 
hüppama peab. Ning õigus oli tuulel: kevadised kohavad vetevolinad ja murduvate jääpankade 
mürinad, esimesed rohul haljendavad aasad ja imeliselt ehitud õilmenupud, lepik-lindude lahked 
lood ja käo kurblik kukkumine – kõik kuulutas õnnest, mida loodus uuel aastal igavusest lootuseta 
unest päästes tundis.” (Postimees, 7/19.jaanuar 1893) 

Postimehes ja ka teistel tribüünidel asus Jaan Tõnisson propageerima tugeval kõlbelisel alusel 
seisvat rahvuslust, seadmata seejuures eesmärgiks teiste rahvaste alavääristamist, vaid hoopis 
oma rahva vaimu ja kooshoiusoovi kasvatamist. Nimetatud nähtust nimetati koguni kõlavalt Tartu 
renessansiks. Viimane aitas tugevalt vastu seista ka Eestimaal üha suuremat mõju haaravale 
venestuspoliitikale. Igatahes hakati ülikoolilinna kohvikutes ja restoranides häälekalt eesti keele 
kasutamist nõudma ja see tendents laienes peagi kaugemalegi ning eesti keelt hakati üha 
rohkem pruukima ka kõrgseltskonna koosviibimistel, mis seni põhiliselt vaid saksa- ja 
venekeelsed suhtluskohad olid. Tõnissoni tegevus vihastas aga sakslasi, kes andsid talle 
hüüdnime Nuustaku hertsog, mis oli seotud ka kujuneva poliitiku džentelmenlike maneeridega. 
Eestlased pakkusid aga omalt poolt talle palju rahvapärasemaid hüüdnimesid nagu Koodi-Jaan ja 
Vana Jaan. 

1896. aastal ostis Jaan Tõnisson koos sõpradega ajalehe Postimees, millest sai seejärel 
aastakümneteks rahvusliku liikumise häälekandja. Mehest endast sai ka kuni aastani 1935 
ajalehe peatoimetaja. Tõsi, seda rolli täitis ta vaheaegadega – parajasti siis, kui tegevus aktiivse 
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poliitikuna seda võimaldas. Tõnissoni initsiatiivil loodi läinud sajandi esimesel kümnendil ka Eesti 
Noorsoo Kasvatamise Selts (ENKS) ja Ühistegevuse Edendamise Keskselts. ENKS rajas Lõuna-
Eestisse mitmeid eestikeelseid erakoole, eriti tütarlastele. Jaan Tõnisson püüdis ka eestlaste 
majanduselu edendada, pöörates erilist tähelepanu ühistegevusele. Jaan Tõnissoni eestvõtmisel 
asutati esimesed põllumajanduslikud ühistud, samuti laenu- ja hoiuühisused. Samuti keskendus 
ta eestikeelse koolisüsteemi arendamisele, luues üle maa kooliseltse ning avades eestikeelseid 
gümnaasiume. Jaan Tõnissoni tegevus aitas kaasa tsiviilühiskonna kujunemisele Eestis, luues 
seega eeldused Eesti iseseisvuse sünniks. 

1905. aastal valiti ta Eesti Rahvameelse Eduerakonna juhiks ning sellele postile jäi ta koguni 
järgnevaks kaheteistkümneks aastaks. Jätkas seejärel 1917–1919 Eesti Demokraatliku 
Erakonna, 1919–1932 Eesti Rahvaerakonna ja 1932–1935 Rahvusliku Keskerakonna juhina. 
Esimese eestlasena valiti ta 1906. aastal ka Liivimaa talupoegade saadikuna I Riigiduumasse, 
kus tegutses autonomistide rühmas. Jaan Tõnisson oli ka Eesti Ajutise Maanõukogu, Eesti 
Asutava Kogu ja esimese kuue Riigikogu koosseisu liige, juhtis 1917–1918 Eesti 
välisdelegatsiooni, oli 1918–1919 portfellita minister, 1919–1920 peaminister, 1923–1925 ja 
1932–1933 Riigikogu esimees, 1927–1928 ja 1933 riigivanem ning 1930–1932 välisminister. 

Tsaarivõimu kokkuvarisemisele reageerisid eestlased kiiresti, saavutades Vene Ajutiselt 
Valitsuselt õiguse autonoomiale ja rahvusväeosade moodustamisele. 1917. aastal asus Jaan 
Tõnisson nõudma Eestile täielikku iseseisvust ning autonoomiaseaduse alusel valitud 
Maanõukogu kuulutamist kõrgeimaks võimuks Eestis. Jaan Tõnissoni idee oli ka vabade rahvaste 
föderatsiooni moodustamine koos Rootsi, Norra, Soome, Läti ja Leeduga. Nimetatud idee jäi 
Tõnissonile südamelähedaseks edaspidigi, kusjuures hiljem hakkas ta propageerima koguni 
demokraatliku Euroopa Föderatsiooni ideed. Kaudselt võiks ju öelda, et Euroopa Liidu idee 
„ristiisa“ oligi eestlane Jaan Tõnisson? 

Eestlaste iseseisvuspüüded ei meeldinud mõistagi ajutiselt võimu haaranuile ning Jaan Tõnisson 
arreteeriti ja saadeti maalt välja. Sellega kange mehe aktiivsust aga ei taltsutatud. Välismaal 
viibides asus Jaan Tõnisson juhtima Eesti välisdelegatsioonide tegevust. Sellel kohal tegutses 
Jaan Tõnisson ka 24. veebruaril 1918. aastal, mil Eesti end ametlikult iseseisvaks kuulutas. Kuigi 
vahepeal okupeerisid Eestimaa keiserliku Saksamaa väed, olid need peagi sunnitud lahkuma, 
misjärel tungis noorele Eesti Vabariigile kallale bolševistlik Venemaa. Vabadussõjas suutis Eesti 
oma raskelt kätte võidetud õigust vabadusele kaitsta. 
1919. aasta kevadel toimunud Asutava Kogu valimistel saavutas Jaan Tõnissoni juhitud 
konservatiiv-liberaalne Rahvaerakond kolmanda koha. 1919. aasta sügisel sai Jaan Tõnissonist 
Eesti peaminister, kellele langes ülesanne viia maa sõjast välja. 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu 
rahu tagaski Eestile iseseisvuse järgmiseks kahekümneks aastaks. 
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Keerulises olukorras langetatud valulised otsused viisid vaatamata nende õigsusele 
Rahvaerakonna populaarsuse langusele ning esimestel Riigikogu valimistel sai ta lüüa. Sellele 
vaatamata jätkas Jaan Tõnisson aktiivset poliitikas osalemist, olles korduvalt erinevates 
valitsustes välisminister ning mitu korda ka peaminister. 

Jaan Tõnisson kutsuti riigitüüri 
juurde tavaliselt siis, kui olukord 
Eestimaa jaoks keeruliseks 
muutus. 1932. aastal suurendas 
ränk majanduskri is Eest is 
poli i t i l isi pingeid ja võimu 
püüdsid korraga oma kätte 
haarata erinevad rühmitused. 
Jaan Tõn isson i va l i t suse 
valusad otsused aitasid Eestil 
küll majanduskriisiga toime 
tu l la , ku id tõukasid Jaan 
T õ n i s s o n i e n d a m a i n e 
mada lse i su . 1933 . aas ta 
rahvahääletusel eelistas rahvas autoritaarset põhiseadust ning 1934. aastal haaras Konstantin 
Päts pikki aastaid ihaldatud võimu enda kätte, peatades peagi nii poliitiliste erakondade kui 
parlamendi tegevuse ning piirates kodanikuvabadusi. Eestis algas nn vaikiv ajastu. 

Jaan Tõnissoni paindumatu uhkus, põikpäisus ja ründav esinemismaneer tõid talle palju 
vastaseid. Veel kakskümmend aastat hiljem (19. detsembril 1958) kirjutab emigratsioonis viibiv 
endine Eesti diplomaat Oskar Öpik oma korporatsioonikaaslasele Karl Pärlile: 
„Tõnisson oli hull (paranoia) järgmiste selgete sümptoomidega: suurusehullustus, huumori 
absoluutne puudumine, ebaausus ja silmakirjalikkus, mis aga olid n-ö siirad, sest seda tüüpi 
hullud peavad enda suhtes kõike lubatuks, kuna nende arvates ei maksa nende kohta need 
normid, millede täitmist nad karmilt nõuavad teistelt. See hull oli ümbritsetud kaasajooksjatest, 
kellel samuti oli vähe ausust ja tarkust, kuid kes kasutasid võimalust sõita tarmuka „rahvajuhi” – 
tegelikult hullu (kõik niisugused hullud on erakordselt tarmukad [oma] sõiduvees). Kõik see 
lõppes lihtsa reetmisega ja enamlastele Eesti – aga ka iseenda – kättemängimisega. Need tema 
jüngrid teevad nüüd valjult häält Rootsis. Mulle pakub teatavat rahuldust see „skandaali” 
tegemine ja pättide rahurikkumine ning nende poolt hoolega ülespuhutud õhupalli läbitorkamine. 
Kellelgi pidi kord julgust olema ja see siis olin mina. Selteril (välisministril) endal see julgus 
puudus.” 
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Ilmselt ei saanud keegi rahuneda ka hulk aastaid pärast seda, kui vihavaenlase suu igaveseks 
lukku oli pandud – ehkki süüdistustel polnud tegelikult absoluutselt alust. Vastupidi, Vene ohtu oli 
Jaan Tõnisson tajunud aastaid varem ning tajus ka siis, kui teda ennast idanaabritega 
kokkumängus alusetult süüdistati. 

1934. aastal kirjutas Jaan Tõnisson Postimehes: 
„Kui nüüd valitsus viimaks on hakanud end liigutama, siis tuleb ainult soovida, et see ei oleks 
ainuüksi möödaminevaks nähteks, vaid kavakindla aktsiooni alguseks, et tagasi tõrjuda tõsist 
hädaohtu, mis iseloomulikkude ajanähete järele otsustades juba lausa esile kerkib, nii et ka kõige 
heausklikumad ei saa selle ees enam silmi kinni pigistada. 
Kaitseaktsioon ei ole aga mitte ainult vajalik, vaid see peab olema ühtlasi tarvilikult haarav ja 
ulatuslik, ei tuldaks ainult väliseid nähteid kärpima, vaid ühtlasi katsutaks kõrvaldada ka hädaohu 
põhjuseid ja aluseid.” 

Kui Jaan Tõnisson kolmekümnendail demokraatliku opositsiooni liidriks tõusis, võõrandati 
valitsuse määruse alusel tema ajaleht Postimees, kuid seegi ei suutnud Jaan Tõnissoni suud 
sulgeda. 1938. aastal korraldatud pooldemokraatlikel valimistel valiti mees suure ülekaaluga taas 
Riigikogusse, kus ta jätkas võitlust demokraatlike põhimõtete elluviimise eest Eestis. 

Aastail 1939–1940 kohtus Tõnisson mitu korda Nõukogude spioonide ning värvatud agentidega 
(kelle sellisest staatusest Tõnissonil ilmselt teavet ei olnud, kuna ta pidas neid lihtsalt Nõukogude 
Venemaa esindajateks püüdes leida vastukaalu üha ähvardavamaks muutuvale Hitleri-Saksamaa 
ohule. Tema välispoliitiline seisukoht oli, et kui Nõukogude Liidu ja Saksamaa suhted on halvad, 
siis on nende vahel olevail väikeriikidel võimalik iseseisvaks jääda, kui need omavahel 
kokkuleppele jõuavad. Ta otsis Eestile aktiivselt toetust ka Rootsist, Suurbritanniast ja Soomest. 
Nõukogude agendid tema käest riigisaladusi teada ei saanud ning pärast Talvesõja algust pettus 
Tõnisson Nõukogude-orientatsioonis täielikult. 1939. aasta oktoobris oli tapetud ka Tõnissoni 
poeg, noor ja lootustandev poliitik Ilmar Tõnisson, mistõttu kauaaegset poliitikut-rahvuslast tabas 
tugev vapustus. Ilmar Tõnissoni mõrvas tema enda naine. Jaan Tõnisson haigestus pärast rasket 
üleelamist tõsiselt ja tervenes alles 1940. aasta kevadeks. 
Paraku osutus Jaan Tõnissoni usk demokraatiasse tollases maailmas pelgalt unistuseks. 
Molotovi-Ribbentropi paktiga 1939. aastal Nõukogude Venemaa mõjusfääri arvatud Eesti sõlmis 
Venemaaga nn baaside lepingu ning 1940. aastal okupeeris Nõukogude Liit Eesti täielikult. Jaan 
Tõnisson püüdis küll mõjutada president Pätsi kas või sümboolselt sissetungijale vastupanu 
osutama, kuid kahjuks oli too juba otsustanud vastupanuta alistuda. 
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1940. aasta suvel algatas Jaan Tõnisson veel viimase ulatusliku aktsiooni, organiseerides kogu 
Eestis aktiivselt vastaskandidaatide esitamist kommunistlikele kandidaatidele nõukogude 
nukuparlamendi valimistel. Nõukogude võimud eemaldasid aga vastaskandidaadid valimistelt 
jõuga, demonstreerides sellega maailmale oma režiimi ebademokraatlikku olemust. 
Enesestmõistetavalt oli Jaan Tõnissoni tegevus kommunistlikele võimuritele pinnuks silmas. 
1940. aasta sügisel Jaan Tõnisson arreteeriti ning anti kohtu alla. Uurimisel pidas Jaan Tõnisson 
end üleval väärikalt, temalt ei õnnestunud välja pressida kahetsust ega ka mingid ülestunnistusi 
teiste poliitikute kohta. Täpsed andmed Jaan Tõnissoni saatusest puuduvad. Tema surmast on 
arvukalt legende, kuid kõige usutavama versiooni järgi lasti Jaan Tõnisson maha Tallinnas 1941. 
aasta juuli esimestel päevadel. 
Jaan Tõnissoni poliitiline pärand oli ja on tegelikult tänagi Eestile väga oluline. Mehe 
konservatiivsed põhimõtted, mille keskmes seisid vääramatu usk Eesti iseseisvuse kestmisse ja 
isamaaliste traditsioonide austamine, tegid temast mehe, kes oli suurem oma saatusest. 
Kõige selle juures pidas Jaan Tõnisson väga tähtsaks ka liberaalseid isiksuse vabaduse 
põhimõtteid, millele lisandusid tugevad sotsiaalsed aspektid. Seega oli igati põhjendatud, et 
1991. aastal asutatud mõttekaaslaste instituudile otsustati võtta just Jaan Tõnissoni nimi.  
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MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut – 

või JTI, nagu seda lühemalt tähistatakse – on mittetulundusühingute seaduse alusel 
asutatud valitsusväline teadus- ja koolituskeskus, mis asutati 17. aprillil 1991. aastal. 

1990. aasta sügisel, mil Eestis oli tärganud uusrahvuslik liikumine, kuid siiski kehtis veel 
nõukogude kord, otsustasid mõnede äsjaasutatud parem-tsentristlike erakondade juhtpoliitikud 
moodustada rahvuslik-alalhoidliku aatesuuna pärandit ja poliitilise mõtte arengut uuriva ning Eesti 
demokraatlikku arengut soodustava keskuse. Ühiselt leiti, et loodav instituut võiks kanda tuntud 
aatemehe ja endisaegse tipp-poliitiku ning Eesti riigi rajaja Jaan Tõnissoni nime. 

17. aprillil 1991. aastal kirjutasidki Eesti Kristlik-Demokraatliku Liidu, Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonna, Vabariiklaste Koonderakonna (moodustasid hiljem Rahvusliku Koonderakonna 
Isamaa), Eesti Kristlik-Demokraatliku Erakonna ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei kümme 
volitatud esindajat alla 
Jaan Tõnissoni Instituudi 
asuta-misprotokollile. Aasta 
hiljem ühines instituudiga 
k a E e s t i L i b e r a a l 
D e m o k r a a t l i k P a r t e i . 
Vas tava l t asu tamisdo 
kumentidele moodustati 
Jaan Tõnissoni Instituut kui 
v a l i t s u s v ä l i n e 
mittetulundusühing ning 
sõ l t u ma tu t e a d u s - j a 
koolituskeskus. 

PILT 
Jaan Tõnissoni Instituudi asutamisprotokollile alla kirjutamine Tallinna raekojas 17. aprillil 1991 

KUIDAS RAHASTATI JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI TÖÖD SELLE LOOMISEL? 
AGU LAIUS (JTI JUHATAJA AASTAIL 1991–2008): 
Töö algas sellest, et iga liikmeserakond maksis instituudi liikmemaksu 3000 rubla. Seega oli 
alustamiseks raha kokku 15000 rubla, millest korraldati mõni seminar, avaldati reklaamkuulutusi, 
osteti kirjatarbeid, teostati instituudi registreerimise juriidilised tehingud. 1991. aasta detsembrini 
toimus töö instituudis vabatahtlikkuse alusel ilma töötasu maksmata.  
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KAS IDEID JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI LOOMISEKS SAADI KA MUJALT? NÄITEKS KONRAD ADENAUERI 
FONDILT? 
MART NUTT (JTI ASUTAJALIIGE): 
Jaan Tõnissoni Instituudi teke oli innustatud 1992. aasta Riigikogu valimistest, milleks sooviti 
moodustada valimisliit. Selle moodustasid Kristlik-Demokraatlik Erakond, Kristlik-Demokraatlik 
Liit, Vabariiklaste Koonderakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Liberaaldemokraatlik 
Partei. Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ei liitunud, aga oli sellele lähedal. Ilma valimisteta 
1992. aastal poleks JTI-d ilmselt loodudki.  
Eesti poliitiline maastik muutus tollal kiiresti. Juba novembris 1992 ühinesid neli JTI 
asutajaerakonda uueks erakonnaks Rahvuslik Koonderakond Isamaa. 
Konrad Adenaueri Fond Jaan Tõnissoni Instituudi loomiseks ideid ei andnud. Sealt saadi 
taasiseseisvumise algusaegadel eeskuju vaid organisatsioonilises mõttes, et milline üks fond 
(Stiftung) erakondadel teistes maades on. Sellest huvist lähtudes püüti Konrad Adenaueri fondiga 
ise kontakti luua. Sealt hakati aga algusest peale andma sellist nõu, mida siin ei saanud täiel 
määral järgida. Näiteks keelitati mitte tegema selliseid asju, mis võinuks kõigutada Mihhail 
Gorbatšovi positsioone ja soovitati austada kohalikku vene vähemust ning sellega arvestada. 
Samuti kutsuti üles teiste organisatsioonidega koostööd tegema. 
Isamaa tagatuba, nagu mõnikord on püütud väita, Jaan Tõnissoni Instituut ei olnud. Ehkki 
selliseid mõtteid oli, siis selleni lihtsalt ei jõutud. Instituudi roll piirdus valimiste eel kooskäimise ja 
valimiste üle arutlemisega, sest peamine eesmärk oli 1992. aasta valimiste jaoks ajutrust 
moodustada. Jaan Tõnissoni Instituudil pole kunagi olnud ka erilist ressurssi, sest JTI loomise 
ajal ei olnud erakondadel endalgi raha. 

Põhikirjast tulenevalt oli instituudi eesmärk soodustada demokraatia arengut Eestis, uurida 
rahvuslik-alalhoidlikku mõttelaadi ja poliitilise mõtte arengut ning Jaan Tõnissoni pärandit.  

Eesmärkide saavutamiseks peeti vajalikuks korraldada konverentse ja seminare, sihtuuringuid, 
loenguid, kursusi, näitusi ja loomingulisi konkursse. Otsustati kirjastada ja levitada raamatuid ning 
muid trükiseid; koostada, tellida ja levitada video- ja audioprogramme. Kavandati ka tihedat 
koostööd samu tegevuspõhimõtteid järgivate organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal. 

Nõukogude Liidust lahku lööma hakanud Eestis toimuva vastu tundsid huvi mitmed 
organisatsioonid vabast läänest. Otsiti kanaleid ja võimalusi, kuidas demokraatia ideede 
tutvustamist ja levitamist toetada. Üks võimalus selleks oli ürituste korraldamise ja trükiste 
avaldamise rahastamine. Ent kuna lääne organisatsioonid umbusaldasid üksikisikuid ja eelistasid 
seetõttu toetada vaid organisatsioone, osutuski vastloodud Jaan Tõnissoni Instituut sobivaks 
koostööpartneriks. Olgugi et selles vallas täiesti kogenematu, oli JTI juba 1991. aasta suveks 
alustanud koostööd Vabariiklaste Rahvusvahelise Instituudiga, mis aitas tõhusamalt valmistuda 
Eestis 1992. aastal toimuvateks esimesteks tõeliselt demokraatlikeks parlamendivalimisteks. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Rahvuslik_Koonderakond_Isamaa
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Koostöös Eesti mõttekaaslaste ja välispartneritega alustati 1991. aastal ka esimeste ürituste 
korraldamist. 

MAI SÜLLA (JTI PEARAAMATUPIDAJA 1991 - 2012): 
Esimesel JTI aastal 1991 korraldati tõepoolest ka esimesed seminarid, mille kohta on säilinud 
aruanded. Meenub, et esimese ürituse korraldas Aivar Kala.  

25.–27. oktoobril 1991 toimus Tallinnas Lillepaviljonis Põhjamaade ja Balti riikide konservatiivsete 
ja kristlik-demokraatlike erakondade konverents „Post Socialist Northern Europe”. Sellel 
kõnelesid Mart Laar ja Jüri Adams ning Poola majandusreformide kogemusi tutvustav professor 
Andrzej Zawiślak. Osavõtjaskonnas olid esindatud EKRE (3), Vabariiklaste Koonderakond (5), 
EKDL (2), EKDE (5) ja ERSP (17). Konverentsi teisel päeval külastati Kirde-Eestit.  

13.–15. detsembril 1991 toimus JTI ja Medborgarskolani (Rootsi) seminar „Täiendusõpe teoorias 
ja praktikas”. Registreeritud osalejaid oli Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteist (6), Vabariiklaste 
Koonderakonnast (5), Eesti Kristlik-Demokraatlikust Liidust (3) ja Eesti Kristlik-Demokraatlikust 
Erakonnast (1).  

PILT 
Festival „Bridges of song" („Laulusillad”) Tallinn 1991 
Zbigniew Brzezinski kohtub Eesti poliitiliste parteide esindajatega, sh JTI asutajaliikmetega 
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Kuna JTI tegevus kujunes üsna aktiivseks, siis hakkas ilmnema vajadus instituudi põhikirjalist 
tegevust igapäevaselt koordineeriva ja juhtiva isiku järele, keda selle hetkeni polnud valitud. 
Selleks sai 1990. aasta jaanuarist kuni 1991. aasta detsembrini Eesti taasiseseisvumise käigus 
sarnaselt noorte erakondadega tekkinud Eesti Töökollektiivide Liidu (ETK) majandusnõunik Agu 
Laius. Et JTI loomise aegsed koosolekud toimusid instituudi hilisema esimese asukoha, Vana-
Viru tn 12 hoones Tallinnas ning ETK asus samas hoovimajas, siis osales Agu Laius instituudi 

asutamise arute ludes n ing 
detsembris 1991 sai temast JTI 
tegevjuht . Üheaegsel t Agu 
Laiusega tuli ETK-st instituuti ka 
raamatupidaja Mai Uus (Sülla). 
Instituudi arendusjuhiks nimetati 
J T I a s u t a m i s e l E K D E - d 
esindanud Andrus Villem. Seega 
k o o s n e s J a a n T õ n i s s o n i 
Instituudi personal alates 1991. 
aasta detsembr is t ko lmest 
inimesest. 

PILT Vana-Viru 12 

28. veebruaril 1992 korraldati majanduskonverents „Majanduskriisi ületamise võimalustest 
Eestis”, millest olid palutud osa võtma nii kõigi erakondade majandusküsimustega tegelevad 
inimesed, kui ka majanduspraktikud ja majandusprobleemidest huvitatud kuulajad. Konverentsil 
osales 38 inimest ja kokku peeti kümme ettekannet. JTI eesmärk oli Eesti jaoks välja töötada 
detailne lühiajaline majandusprogramm ning soovis seega konverentsil välja selgitada mõningaid 
põhiprobleeme, millele tulnuks tegevuskava alapeatükkide läbitöötamisel enam tähelepanu 
osutada. 

9. aprillil 1992 korraldas JTI koos Euroopa Naiste Liidu Eesti osakonnaga (esinaine Karin Jaani) 
arutelu „Mis keeleseadus ei toimi?”. Esinema paluti Keeleameti peadirektor Mart Rannut. 
Konverentsil osalenud allkirjastasid seisukoha, et Eesti Vabariigi kodakondsuse taotleja peab 
valdama eesti keelt nii suuliselt kui ka kirjalikult, omandama umbes 2500 enamkasutatavast 
sõnast koosneva sõnavara valdama grammatikat keskkooli esimese võõrkeele programmi 
grammatikanõuete tasemel. Seisukohale allakirjutanuid oli 65. Avaliku arutelu järeldused saadeti 
16. aprillil Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumile, Eesti Vabariigi Valitsusele ja Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu Presiidiumi keelekaitsekomisjonile. 
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24.–26. aprillil 1992 toimus EKE Tehnokeskuse pansionaadis Pärnus JTI ja Medborgarskolani 
(Rootsi) seminar „Täiendusõpe teoorias ja praktikas”, mille sisu kordas täpselt eelmise aasta 
detsembris Tartus toimunud üritust.  

Ühe ettevõtmisena korraldas JTI Eesti arengut ja mõttesuundi käsitlevate esseevormiliste 
teaduslike artiklite võistluse. Selle tulemused kuulutati välja 11. mail 1992. I ja II auhinda välja ei 
antud, III koha auhindu oli kolm: Kaur Kareda essee „Kas me oleme mongolite järglased?”, 
Jaanus Arukaevu essee „Kultuuriline murrang Eestis XIX sajandi keskel”, Lauri Vahtre essee 
„Eesti kultuuri enesekaitsest nõukogude perioodil”. Hans Hanseni essee „Poliitika: sõda, mäng 
või töö?” tunnistati eriauhinna vääriliseks. Konkursi žürii koosseisus Märt Hennoste, Mart Laar, 
Toomas Liiva, Mart Nutt ja Jaak Valge otsustas avaldada auhinnatud tööd JTI toimetistes.  

JTI nõukogu 30. juuni 1992 koosoleku protokollist võib lugeda, et seoses instituudi töö 
käivitumisega otsustas nõukogu seniste iganädalaste koosolekute asemel edaspidi harvem koos 
käima hakata. 

1992. aasta 6.–11. juulil korraldati koostöös IRI-ga valimisseminar.  
29. septembril 1992 toimus JTI korraldusel konverents „Arstide Liidu asutamisest 80 aastat”. 
1992 asutati JTI Virumaa osakond, mille käivitamist toetati 5000 krooniga. 
18. novembril 1992 toimus JTI nõukogu koosolek, millel arutati 1992. aastal tehtut, kavandati 
1993. aasta tööd ning arutati instituudi töötajate töötasu. Instituudi 1993. aasta tööplaanis oli 27 
üritust, millest enamus oli plaanis korraldada mõne välispartneriga koos. Välispartnereid on 1993. 
aasta tööplaanis nimetatud kümmekond. Muu hulgas kavandati aprillis tähistada JTI teist 
sünniaastapäeva ning detsembris Jaan Tõnissoni 125. sünniaastapäeva. 
Agu Laiuse aruandest võib lugeda, et 1992. aastal ilmus trükis kogumik „Tundmatu Eesti 
Vabariik” ning valminud olid ka kolme järgmise kogumiku käsikirjad, mille väljaandmine jäi sel 
hetkel veel majanduslikel kaalutlustel ootele. JTI direktori palk otsustati võrdsustada 
Statistikaameti arvestatava neljakordse vabariigi keskmise palgaga, mida omakorda iga kuu 
elukalliduse indeksiga korrigeeriti. Teiste töötajate palga määras direktor. 

AGU LAIUS: 
Erakonnad loobusid instituudi juhtimisest ja ülalpidamisest, kuna Eesti esimene MTÜ-de seadus 
välistas juriidiliste isikute asutatud MTÜ-de olemasolu, kuid JTI asutati 1991. aastal ühiskondlike 
organisatsioonide nõukogudeaegse seaduse alusel. Kohe pärast iseseisvuse taastamist võeti 
Eestis vastu ka MTÜ-de seadus, mis oli aga täielik praak. Selle tulemusel pidid kõik juriidiliste 
isikutega MTÜ-d end registrist kustutamise vältimiseks ümber registreerima. 1996. aastast kehtiv 
seadus küll senise korra muutis, aga keegi ei pidanud vajalikuks instituuti uuesti juriidiliste isikute 
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ühinguks moodustada. Erakondadegagi olid toimunud suured muutused. Nii jäigi JTI üksikisikute 
MTÜ-na toimima. 

1993. ilmus JTI eestvõtmisel trükist Lauri Vahtre õpik „Eesti kultuuri ajalugu“ ning järgmise aasta 
jaanuaris Euroopa Nõukogu finantseerimisel ja koostöös Madalmaade Helsingi Komiteega 
kodanikuõpetuse raamat „Inimõiguste õpetamise ABC“. 

24. septembril 1993 esitas Jaan Tõnissoni Instituut Eesti Vabariigi Riiklikule Patendiametile 
taotluse JTI kaubamärgi registreerimiseks. Kirjelduse kohaselt taotleti kaubamärgina registreerida 
instituudi nime lühendi tähekombinatsiooni ‘TI’, mis oli kujundatud tähtede ‘T’ ja ‘I’ ühendina. 
Kaubamärgi värvid on must ja valge. Asjaajamine võttis aega ning kaubamärk registreeriti 1995. 
aastal. 

Seoses sellega, et Eestis rakendus uus „Mittetulundusühingute ja nende liitude seadus”, 
registreeriti Jaan Tõnissoni Instituudi põhikiri 13. aprillil 1995 kultuuri- ja haridusministri 
käskkirjaga ümber. Seaduse järgi said mittetulundusühingu liikmed olla vaid täisealised Eesti 
kodanikud ja mitte juriidilised isikud, nagu seda olid JTI loonud erakonnad. Seetõttu otsustati 
1995. aasta 29. märtsil toimunud Jaan Tõnissoni Instituudi nõukogu koosolekul lugeda vastavalt 
RKE Isamaa eestseisuse, ERSP juhatuse ning Reformierakonna juhatuse antud volitustele Jaan 
Tõnissoni Instituudi asutajaliikmeteks järgmised isikud: 
Jüri Adams, aseesimees ja nõukogu liige 
Henno Arrak 
Lauri Einer 
Vootele Hansen, nõukogu liige 
Andres Heinapuu, nõukogu liige 
Aivar Kala 
Margus Kasterpalu 
Merle Krigul, nõukogu liige 
Mart Laar, esimees ja nõukogu liige 
Jüri Leesment 
Indrek Mustimets 
Aap Neljas, nõukogu liige 
Mart Nutt, nõukogu liige 
Arvo Pesti 
Hando Runnel 
Lauri Vahtre, nõukogu liige 
Andrus Villem. 
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MILLINE OLI JTI TÄHTSUS EESTI VABARIIGI TAASSÜNNIL? 
MART NUTT: 
Laias laastus väga suur. Isamaa ju võitis valimised. Samas, kui JTI-d poleks olnud, poleks tollane 
valimistulemus ikkagi teine olnud. Miski muu oleks selle rolli täitnud. Instituut ei hakanudki päriselt 
oma rolli täitma, kuid ei olnud hiljem Isamaal ka kivina kaelas. Hiljem võttis nn parteide poole üle 
koolituskeskus Pro Patria ja JTI tegevjuhiks sai Agu Laius, kes ei olnud huvitatud instituudi 
parteilisest iseloomust. 

KAS JTI NÕUKOGU INITSIATIIVIL 1991. AASTAL TOIMUNUD KÕNEKOOSOLEK JAAN TÕNISSONI POLIITIKA 
PAREMPOOLSUSE ÜLE VÕIKS TÄNAPÄEVAL SAADA MINGEID TEISI VARJUNDEID? KUIDAS SOBITUVAD 
TOONASED JÄRELMID TÄNAPÄEVA? 
AGU LAIUS: 
1991. aastal Jaan Tõnissoni Instituudi loomise aegu tulime äsja totalitaarsest ühiskonnast ning 
meie lähim eesmärk oli saada demokraatlikuks ühiskonnaks. Selle eesmärgiga instituudi 
asutasimegi. Mõistagi vaatasime tulevikuteid valides eelkõige tagasi okupatsioonieelse Eesti 
Vabariigi aegadesse, teadvustamaks ja lahti mõtestamaks sel ajal toiminud ühiskondlik-poliitilisi 
ning majanduslikke protsesse. Süvenesime ka toonaste poliitikute tegemistesse. Jaan Tõnissoni 
tegevus tundus meile vast kõige hingelähedasema, mistõttu kujundasimegi oma vaateid eelkõige 
just tema tegevussuundadest johtuvalt. Tõnissoni nime otsustasime kasutada ka instituudile 
ametlikku nime valides.  
Instituudi algperiood oli võrdlemisi omapärane, sest vaatamata sellele, et instituudi oli asutatud, 
polnud meil selle elus hoidmiseks tegelikult mingeid vahendeid. Võib-olla seetõttu piirdusimegi 
algul tagasihoidlike tagasivaadetega olnule ja Jaan Tõnissoni enda elule ning toonaste poliitiliste 
mõttevoolude teadvustamisele ja lahtimõtestamisele. Õnneks saavutas see väljaspool poliitilisi 
ringkondi mõningast tähelepanu ning aitas ühtlasi kaasa ka meie tuntuse kasvule Eesti 
ühiskonnas – muutusime Eesti inimestele nähtavaks. Toonase tegevuse pärast me igatahes küll 
häbenema ei pea. Meil õnnestus sajandi alguskümnendite probleemistikku 1990ndate aastatega 
arusaadavalt seostada, tuua endiste aegade mõtteviis tänapäeva ning sellest õppida – seda pole 
kokkuvõttes sugugi vähe.  
Võrreldes mitme teise tollase poliitikuga oli Jaan Tõnisson Eestis palju vähem tähelepanu 
saanud. Nii kavandasimegi raamatusarja Jaan Tõnissoni töö eri valdkondadest. Avaldasime 
raamatu „Jaan Tõnisson Eesti välispoliitikas“, alustasime raamatut tema tööst Postimehes ja 
valmistasime ette mitmeid teisi. Kahjuks ei suutnud me nende koostamiseks ja väljaandmiseks 
rahastust leida. Postimehe raamat küll ilmus, aga mitte instituudi kirjastatuna. Mõned teemad 
leidsid käsitlust artiklitena teistes kogumikes. Nii keskendusime hoopis Jaan Tõnissonist filmi 
tegemisele. Saime sellega hakkama ja usun, et see on instituudi oluline panus. 
Eesti Vabariigi 75. aastapäevaks üllitati Jaan Tõnissoni Instituudi ja Tartu Ülikooli lähiajaloo 
kateedriga kogumik „Tundmatu Eesti Vabariik“, mille koostamist ja trükkimist toetas Moderata 
Ungdomsförbundet Rootsist. Jaan Tõnissoni 125. aastapäevaks valmis instituudi tellitud videofilm 
„Jaan Tõnisson 1868 – ...“, mille tootmist toetasid Hoyre partei Norrast ja Eesti Vabariigi valitsus. 
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Samaks tähtpäevaks valmis ka Heino ja Tiit Arumäe koostatud kogumik „Jaan Tõnisson Eesti 
välispoliitikas 1917–1920. Dokumente ja materjale“. Sellegi kogumiku ilmumist finantseeris 
Vabariigi Valitsus. Koostöös Akadeemilise Ühistegevuse Seltsiga peeti ka teaduskonverents, 
millel esitati kuus põhjalikku ettekannet Jaan Tõnissoni erinevatest tegevusvaldkondadest. 
Esimestel tegutsemisaastatel avas instituut osakonnad ka Rakveres ja Pärnus, kus tegeldi samuti 
aktiivselt riigi- ja aatemehe pärandi uurimise ja tutvustamisega. 
Instituudi eestvõtmisel toimusid mõttevahetused Jaan Tõnissoni jm rahvuslikel teemadel. Jaak 
Valge ja Toivo Jullinen koostasid käsikirjalise kogumiku Eesti erakondadest aastail 1918–1940, 
milles taas oli keskne koht ka Jaan Tõnissoni loodud poliitilistel rühmitustel. Poliitilise mõtte 
arengutest Eestis koostas kogumiku ka Heiki Samel („Eesti poliitilise mõtte ajaloost. Valitud 
artiklid 1987–1991“), mis oli üleüldse esimene Jaan Tõnissoni Instituudi egiidi all ilmunud trükis. 
Sarnase kogumiku koostasid hiljem ka Ago Pajur ja Jaak Valge. Selleks oli 1995. aastal ilmunud 
„Poliitilise mõtte ajaloost Eestis aastatel 1930–1940. Dokumente ja materjale“. 1993. aasta 
detsembrikuus toimunud Jaan Tõnissoni mälestuskonverentsil tegi Jaak Valge ettekande teemal 
„Jaan Tõnisson ja Eesti kroon“. 

Esimese nelja tegevusaasta jooksul arenes instituut hoogsalt, kusjuures asutamisaastal tegid 
kogu töö ära vabatahtlikud. Mõistagi ei saanud entusiastlik ühiskondlik töö lõpmatult kesta. 
Mitmed JTI valdavalt poliitikutest koosnenud liikmeskonnast rahuldusid tegelikult esimestel 
Riigikogu valimistel (1992 – VII koosseis ja 1995 – VIII koosseis) saavutatuga ning polnud seega 
edasisest sisulisest tööst huvitunud. Mitmed valiti ka Riigikogu liikmeteks. 
Samal ajal hakkasid esile kerkima võimalused tollal Eesti jaoks uudseks projektidega 
tegelemiseks. Sellega seoses tulid instituuti tööle juba projektidest tasu saavad palgalised 
töötajad. 1995. aastaks oli instituudi töötajate arv kasvanud kümneni ning välja kujunenud 
järgmised tegevusvaldkonnad: poliitilise mõtte arengu uurimine; sihtuuringute, konverentside, 
näituste, kursuste ja loominguliste konkursside korraldamine; raamatute ja muude trükiste 
kirjastamine ning levitamine ning lõpuks ka laiaulatuslik koolitustegevus rahvahariduse tõstmisel.  
Välja kujunes huvitav olukord, kus instituuti tulnud töötajad tajusidki seda kui projektidega 
tegelevat mittetulundusühingut. Instituudi asutajaliikmetel ja töötajatel polnud mingit omavahelist 
kontakti ja teineteise tegemistega ei oldud kursis. Instituudi liikmed käisid vähemalt kord aastas 
üldkoosolekutel nagu põhikiri ette nägi ning seal andsid Agu Laius ja Mai Uus (Sülla) neile 
projektidest ülevaate.  

Koolitustegevuse eesmärki silmas pidades oli väga oluline asutada instituudi koolituskeskus. See 
keskus andnuks täienduskoolitust nii kõrgkoolidesse astuvatele või lõpueksamiteks 
valmistuvatele noortele kui ka regulaarselt täiendõpet vajavatele pedagoogidele. 
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Instituudi koolituskeskus registreeritigi 1992. aastal erakoolide seaduse alusel, mis võimaldas 
korraldada mitmesuguseid täiendkoolituskursusi nii õpetajatele kui ka õpilastele. Et süvendada 
koostööd erinevate haridusühenduste vahel, selleks astus Jaan Tõnissoni Instituut 1993. aastal 
ka Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liikmeks. Juba 1993. aasta septembris 
korraldas JTI koostöös Taani Kultuuriinstituudi, Andrase, EELK Pilistvere koguduse ning Arhusi 
Ülikooli N. F. S. Grundtvigi keskuse ja Pilistvere vallavalitsusega rahvaharidusealase konverentsi. 
See pühendati taanlasest rahvahariduse mõtte algataja Grundtvigi 210. sünniaastapäevale.

 
MILLISEID IDEID ANDSID TAANI RAHVAÜLIKOOLIDE 
SUVEKURSUSE LEKTORID ANDRASE KORRALDATUD 
KURSUSTEL TAANI TÄISKASVANUTEKOOLITUSE NÄITEL? 
SILVI TEESALU (TAANI KULTUURI INSTITUUDI JUHATAJA): 
23. märtsil 1991 käis Eestis Põhjamaade Täiskasvanute 
Koolitajate Liidu esindus ja kohtus kümme päeva tagasi 
asutatud Eesti Täiskasvanute Assotsiatsiooniga 
ANDRAS. Nii loodi täiskasvanute hariduse arendamise 
protsessis olulised sidemed. 
Koostöö ANDRASe ja instituudi vahel algas seoses N. F. 
S. Grundtvigi 210. sünniaastapäevale pühendatud 
rahvaharidusalase konverentsi ettevalmistamisega. 
Konverents otsustati korraldada Pilistveres – kohas, mis 
oli etendanud olulist osa Eesti vabaduseihaluse teel ja 
mille kiriku pastor Vello Salum oli tuntud kui tundliku 
närviga eestluse eestvõitleja.  
Termini ‘vabaharidustöö’, mis on täiskasvanute 
kollektiivne eneseharimistöö, tõi kõnepruuki 1938. aastal 
välja antud Eesti Vabariigi valitsemise ja korraldamise    
        PILT: Silvi Teesalu 
seadus. Rahva eneseharimise süvendamisele ja laiendamisele pani rõhku Jaan Tõnisson, kelle 
mõtteks oli    asutada Eestis Taani eeskujul toimivaid rahvaülikoole. Tema sõnade järgi peab 
avatama laialdastele rahvahulkadele ühine äratuse ja õpetuse allikas, nagu seda on 
põhjarahvastele olnud piiskop Grundtvigi põhimõtetele rajatud rahvaülikool. 
Konverents peeti 23.–24. septembril 1993. aastal Pilistveres teemal „Vabatahtlike ühenduste osa 
täiskasvanute ja noorte hariduses tsiviilühiskonna ülesehitamisel”. Korraldajad olid Taani Kultuuri 
Instituut, ANDRAS, Jaan Tõnissoni Instituut, EELK Pilistvere kogudus ja Kõo vald ning Århus’i 
Ülikooli N.F.S. Grundtvigi Keskus.  

Konverentsi korraldamise eesotsas olid Silvi Teesalu, Ülo Vooglaid, Talvi Märja, Ene Käpp ja Agu 
Laius. 
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Sel ajal olid rahvahariduse küsimused ühiskonnas eriti tähtsad. Külades, alevikes ja linnades 
moodustati seltse ja ühinguid. Riigi tasandil oli arutusel täiskasvanute haridust puudutav 
seadusloome. Vaid pool aastat hiljem võttis Riigikogu vastu „Mittetulundusühingute ja nende 
liitude seaduse”.  

SILVI TEESALU: 
Päeva avasõnad ütlesid Eesti kultuuri- ja haridusminister Paul-Erik Rummo, Taani suursaadik 
Eestis Sven Erik Nordberg ja Taani Kultuuri Instituudi peasekretär Per Himmelstrup.  
Sissejuhatavas osas tutvustasid kuulajatele Grundtvigi haridusideid ja grundvitsismi ajaloolises 
perspektiivis Anders Pontoppidan Thyssen ja Kim Arne Pedersen Århus’i Ülikoolist ning Hans 
Raun Iversen Kopenhaageni Ülikoolist. Grundtvigi pedagoogilisest seotusest tänase päevaga 
rääkis Lilian Zøllner, Nordesaleni uurimiskeskuse juhataja. Rahvakoolidest ja elukestvast õppest 
rääkis Hans Henningsen.  
Konverents oli üks esimesi, kus anti suurepärane ülevaade Eesti Vabariigi varasemast 
pedagoogilisest kogemusest ja väärtustest. Vello Salum esines ettekandega Jakob Hurdast ja 
Uku Masingust, kirjeldades eestipärast ristiusku ja Põhjamaade mõttelaadi toimimist Eestis. Eesti 
Pedagoogikamuuseumi direktor Ilmar Kopso rääkis pedagoogilise mõtte arengust Eesti 
Vabariigis.  
Konverentsi teine päev pühendati hariduspoliitikale ja hariduse tegeliku olukorra analüüsile, 
samuti vaagiti üsna põhjalikult täiskasvanute koolitusega seotud praktikat, ideid ja probleeme. 
Rapla abimaavanem Mikk Sarv analüüsis Grundtvigi rahvakooli ideede tänapäevase 
rakendamise võimalusi. Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppe Keskuse direktor Lembit 
Türnpu rääkis kooli kui piirkonna hariduskeskuse taastamisest; tegevdirektor Ene Käpp 
Assotsiatsioon ANDRAS mõtetest täiskasvanute koolituse korraldamisel. Carl Vilbaek, endine 
Uge Rahvakooli juhataja, kes sel ajal töötas hariduskonsultandina Vilniuses, rääkis oma 
kogemusest täiskasvanute hariduse korraldamisel Baltikumis.  
Eesti hariduspoliitikat analüüsisid Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor Talis Bachmann, Riigikogu 
liikmed Ülo Vooglaid ja Kalle Jürgenson.  
Oluline oli Eesti Vabariigi otsustusorganite esindajate esindus, sest just siis toimus tõsine 
ettevalmistus täiskasvanute hariduse korraldamise seaduse eelnõu vastuvõtmiseks seadusena. 
Ettepanekuid tuli ka konverentsilt ning mitmed osalejad olid hiljem eelnõu valmimise juures.  

KUIDAS KUJUNESID VÄLJA JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI PEAMISED TÖÖSUUNAD? 
SULEV VALDMAA (JTI KODANIKUHARIDUSE KESKUSE JUHATAJA): 
Mind kutsuti JTI-sse tööle praktiliselt koolist. Olin üle kümne aasta õpetanud ühiskonnaõpetust ja 
ajalugu. Ühiskond oli läbi teinud suure muutuse ja seda, mida õpetasin ise ning kõik meie 
ühiskonnaõpetuse õpetajad, ei saanud enam õpetada. Nõukogudeaegsete ühiskonnaõpetuse 
õpikud oldi uuenenud ühiskonna jaoks kõlbmatud. Aga õpetada ometi tuli. Ühest küljest oli see 
õpetajate jaoks leiva küsimus, sest õppeplaanides oli endiselt ette nähtud kaks 



!  23
  
ühiskonnaõpetuse tundi nädalas. Nende eest maksti palka. Võimalus oli neist tundidest mõistliku 
õpetusliku sisu puudumise tõttu üldse loobuda, misjärel jäänuks õpetajad ka palgast ilma, või 
need tunnid millegi muuga asendada. 
Aine sisu tuli praktiliselt ümber töötada. Uutes oludes tuli näiteks selgitada, mida tähendavad 
demokraatiaharidus, inimõigused, turumajandus, seaduste ülimuslikkus jne. Selles osas saime 
JTI-s kohe algusest peale mitmetelt välisorganisatsioonidelt projektikorras abi. Need lubasid 
Eestis 1990ndatel aastatel – eriti kümnendi esimesel poolel – korraldada lausa ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse õpetajate masskoolitust. Toimusid kuni viis päeva kestnud väljasõitude ja 
ööbimistega seminarid Laulasmaal, Lohusalus, Narva-Jõesuus ja mujal, kus oli mõnikord kuni 
sada osalejat nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Seminarid olid kõik pühendatud 
demokraatliku ühiskonna erinevate aspektide tundmaõppimisele. Esinesid nii Eesti kui ka 
välisriikide lektorid. Meenub, kui raske oli selgitada multikultuurse ühiskonna põhieesmärke ja 
toimimisprintsiipe.  

MILLISED OLID JTI TEGEVUSE PEAMISED TÖÖSUUNAD SELLE ESIMESTEL TEGEVUSAASTATEL? KUIDAS 
ON SUUNDUMUSED TÄNASEKS MUUTUNUD? 
SULEV VALDMAA: 
Mäletan, et JTI keskused tegelesid algusastatel mitmete põnevate teemadega nagu 
lapsekingades olevate Eesti mittetulundusühingute arengu toetamisega, pensionireformi 
temaatikaga ja Eesti ettevalmistamisega NATO-ga ühinemiseks. Need olid omas ajas nii-öelda 
lõpetamist eeldavad teemad. MTÜ-d said jalad alla, pensionireform tuli ju läbi viia ja Eesti 
ühineski NATO-ga. Järelikult kadus ka teemadega tegelemise vajalikkus. Aeg tõi juurde uusi 
valdkondi nagu mitmekultuurilise ühiskonna või korruptsiooni küsimused. Needki kaotasid tänu 
uurimisele ja käsitlemisele, millesse ka JTI panustas, oma esialgse aktuaalsuse ning muutusid 
riigi institutsioonide tööülesanneteks. Valdkonnaks, mis oli JTI tegevuse üheks alustalaks 
algusest peale ja mis ajas ei saagi oma tähtsust kaotada, on kodanikuharidus ehk 
ühiskonnaõpetus. See oli meie peamiseks tegevussuunaks praktiliselt algusest peale ning 
temaatika areneb tänagi.  

Jaan Tõnissoni Instituut pole seejuures üldiselt riiklikku tegevustoetust saanud. Tänagi 
tegutsetakse koostöös oma partneritega projektimeetodil. Selliselt on aastate jooksul teostatud 
mitmeid uurimisprogramme, korraldatud teaduskonverentse, koolitusseminare ja kursusi ning 
jagatud hädavajalikku informatsiooni nii õpetajatele kui ka kohaliku omavalitsuse ja 
valitsusametnikele, mittetulundusühingute liikmetele ja töötajatele ning mitmetele poliitikutele. 
Võrreldes JTI algusaegade tegevust ja tänast positsiooni on aga lisaks sisulistele muutustele 
toimunud ka üks teine väga oluline muudatus, millele on vihjatud käesoleva raamatu koostajate 
sissejuhatuses. Nimelt nii nagu Eesti riik on arenenud välisabi saajast ise rahvusvahelise abi 
osutajaks, on sarnane areng toimunud ka JTI puhul. Kui esimesed paar aastakümmet toimis 
instituut valdavalt välispartnerite rahastatud projekte ellu viies, siis täna osaleb Jaan Tõnissoni 
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Instituut rahvusvahelistes projektides eksperdina ning viib ellu Eesti riigi arenguabi projekte 
sihtriikides. 

KUI HEAD OLID SUHTED KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOONIGA ANDRAS?  
AGU LAIUS: 
Õiget ja mõlemale poolele vajalikku suhet pole õieti olnudki, sest ANDRASele JTI eriti ei 
meeldinud. 

“Mittetulundusühingute seaduse“ alusel 1995. aastal reorganiseeritud MTÜ-st Jaan Tõnissoni 
Instituut oli saanud seega avalikes huvides tegutsev mainekas valitsusväline teadus- ja 
koolituskeskus, mis lähtus oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksist. Instituudi 
missiooniks sai kaasa aidata Eesti demokraatlikule arengule ning kodanikuühiskonna 
tugevnemisele, edendada ja kasvatada ühiskonna poliitilist ning kodanikukultuuri, samuti 
soodustada kodanike osalust otsustusprotsessides. Seatud kõrged eesmärgid õnnestus ka 
enamjaolt täita. Aastate jooksul on Jaan Tõnissoni Instituudis läbi viidud mitmeid rahvusvaheliselt 
ning ka Eesti fondidest rahastatavaid projekte ning osaletud aktiivselt rahvusvahelistes 
koostöövõrgustikes. 

PILT 
JTI töötajad 1994. aasta jõulupeol motellis Peoleo 
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KAS JTI ASUTAMISEL OLI SELLEGA KA TÕSISEMAID PLAANE KUI ÜKSNES PROJEKTIPÕHISE ASUTUSE 
LOOMINE? 
MART NUTT: 
Projektipõhisust tollal üldse ei tuntud. JTI juhtimine ja projektidega tegelemine toimusid edaspidi 
täiesti lahus ning mul pole instituudis teostatud projektide kohta palju teadmisi. See-eest olen 
aastate jooksul paljudes projektides lektoriks ja esinejaks olnud. 

Eesti taasiseseisvumise järel alustas instituut tööd poliitiliste ja kohaliku omavalitsuse probleeme 
käsitlevate koolitusseminaridega ning Eesti-Vene suhteid käsitlevate uurimustega. Instituudis 
kujunesid välja ühiskonnas demokraatlikke väärtusi soodustavad kodanikuhariduse ja inimõiguste 
koolitusprogrammid, samuti asuti koostama nii koolidele kui ka avalikkusele sobivat 
õppekirjandust ja -materjale. Kogu oma tegevusaja jooksul on instituut osalenud aktiivselt 
mittetulundussektori ja kodanikuühiskonna teemade käsitlemisel ning ühendustele soodsa 
tegevuskeskkonna loomisel. Samuti on instituut suurt tähelepanu pööranud migratsiooni ja 
paljurahvuselisuse ning mitmekultuurilisuse probleemidele Eestis. 

Eesti esimeste demokraatlike parlamendivalimiste eel 1992. aasta septembris tegi Jaan 
Tõnissoni Instituut tihedat koostööd Rahvusvaheliste Valimissüsteemide Fondiga (International 
Foundation for Electoral Systems – IFES). Koostöös valmis põhjalik aruanne läbi viidud valimiste 
kohta. 1993. aastal korraldas instituut koos Migratsiooniametiga konverentsi, kus tutvustati 
migratsiooniproblemaatikat ning püüti esilekerkinud küsimustele lahendusi pakkuda. Vastav 
temaatika oli tol perioodil Eestis eriti aktuaalne. Nimetatud teemast johtuvalt korraldati 1993. 
aasta novembris ka mõttetalgud, mille eesmärgiks oli tähelepanu juhtida Paldiski linna 
probleemidele. Samal aastal tutvusid Jaan Tõnissoni Instituudi töötajad Läti esimeste 
demokraatlike valimiste läbiviimisega ning koostasid sellest Eesti valitsusele ja Konrad Adenaueri 
Fondile aruande. Valitsusele esitati aruanne ka parlamendivalimiste läbiviimisest Ukrainas. 

KAS VALIMISKOOLITUSTEL ON JTI PÜÜDNUD VALIJATE TÄHELEPANU PÖÖRATA KA MEIE 
VALIMISSÜSTEEMI NÕRKUSTELE? MILLINE ON OLNUD TAGASISIDE?  

AGU LAIUS:  
Valimissüsteemiga tegelesime 90ndatel aastatel, kui toimusid esimesed demokraatlikud 
valimised Eestis. Hiljem ei pidanud me seda enam oma ülesandeks, kuna poliitiline süsteem 
toimis. Igal valimissüsteemil on nii nõrkused kui ka tugevused. Kindlasti pöörasime tähelepanu ka 
nõrkustele, kuid ennekõike ikka selle toimimisele ja sellele, miks eelistada just sellist 
valimissüsteemi. Meie proportsionaalne valimissüsteem on tegelikult hea, kuigi mitte alati 
valijatele arusaadav. Valimissüsteeme saab paremini hinnata, kui nende tugevusi ja nõrkusi 
kõrvutada ja neid analüüsida.  
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Hapralt reguleeritud Eesti riik vajas oma eksistentsi algperioodil koolitust igal tasandil. 1993. 
aastal korraldas instituut koostöös Stuttgarti Kultuurivälissuhete Instituudiga seminari koguni 
vastvalitud Riigikogu liikmetele ja erakondadele privatiseerimise teemal. See oli ka periood, mil 
Eestis olid teravalt päevakorrale tõusnud erinevad majandusprobleemid – omandireform, 
maksupoliitika, läbi viidud rahareformi mõju Eesti tärkavale majanduselule, samuti ka 
privatiseerimine jms. Majanduse hetkeseisu arvestades pidas Jaan Tõnissoni Instituut vajalikuks 
nendel teemadel ka konverentsi korraldada. 
Konverentsi aitas läbi viia Rootsi Vabaturumajanduse Instituut (TIMBRO). Kuna Jaan Tõnissoni 
Instituudil olid tekkinud ka head koostöösuhted Moderaatide parteiga Rootsis, käis instituudi 
algatusel grupp Eesti poliitikuid 1991. aasta augustis tutvumas valimiskampaania käiguga 
Rootsis. Samuti olid instituudil head kontaktid Soome poliitikutega. Instituut korraldas mitmeid 
kohtumisi Eesti juhtivpoliitikute ja Kokoomuse ning Rootsi Rahvapartei esindajate vahel. 1993. 
korraldati koostöös Konrad Adenaueri Fondiga seminar Eesti juhtivpoliitikutele teemal 
„Erakondade loomine ja töö korraldamine“ ning koos Briti Valimisreformi Ühinguga viidi 1994. 
aasta suvel Tallinnas ja Tartus läbi seminarid kõigi poliitiliste parteide esindajatele. Valimiseelseid 
seminare aitas korraldada ka Suurbritannia Know How Fond. 

MIKS VALITI PS JTI PÕHILISTEKS KOOSTÖÖPARTNERITEKS KONRAD ADENAUERI FOND? TIMBRO 
ROOTSIS? HOLLANDIS HELSINGI KOMITEE? MIKS EELISTATI USA VABARIIKLASI DEMOKRAATIDELE? 
MILLE ALUSEL TOIMUSID ÖPARTNERITE VALIKUD? 
AGU LAIUS: 
Ilmselt olid Konrad Adenaueri Fond ja TIMBRO oma tegevuses natuke energilisemad kui mitmed 
teised organisatsioonid meie vabanemisjärgsel ajastul. Kõik nood välisorganisatsioonid otsisid 
tegelikult Eestis päris intensiivselt kontakte, et otse oma allikalt kuulda, mis meil siis õigupoolest 
toimub. Huvilisi oli mõistagi igasuguseid. Nii neid, kes olid huvitatud panustamisest vabaneva 
Eesti ühiskonna demokratiseerimisse, kuid oli ka igasuguseid aferiste, kes lootsid siit leida kiireid 
võimalusi rikastumiseks. Viimaste vastu tundis mõnikord huvi ka kaitsepolitsei. Meie ja meid siiralt 
aidata tahtnute arusaamade vahel demokraatlikust ühiskonnast õnneks mingeid vastuolusid ei 
tekkinud. Ilmselt seepärastki, et Jaan Tõnissoni Instituuti koondusid ennekõike parempoolse 
mõttelaadiga inimesed ning nimetatud välismaised organisatsioonid olid samuti selgelt 
parempoolse mõttelaadiga. Avasime nende jaoks meie sihte ning Eesti tulevikuvisioone märksa 
laiemalt, mitte üksnes parempoolsest vaatenurgast lähtudes. Korraldasime üritusi, kuhu 
kutsusime vägagi erineva mõttelaadiga inimesi, näitamaks, kuidas ühes demokratiseeruvas 
ühiskonnas peaksid tegelikult riiki üles ehitavad protsessid toimima. Nii tegutsesime kuni 
esimeste Riigikogu valimisteni ja valimiskampaaniateni. Vajalikku oskusteavet polnud meil ju 
varem sisuliselt olemaski. 

Kuna maailmas on teatavasti olemas ka terve hulk erinevaid rahakaid fonde, kel oli huvi hiljuti 
vabanenud riikides midagi korda saata, siis põkkusime aeg-ajalt nendegagi. Väga aktiivsed olid 
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tollal mitmed keskkonnakaitse- ja loodushoiuorganisatsioonid. Rahaga nad ausalt öeldes ei 
koonerdanud, ehkki tollase instituudi juhina teavitasin neid järjekindlalt vajadusest leida endale 
keegi teine partner, kuna meie eesmärgid olid siiski ühiskondlik-poliitilist, mitte aga pelgalt 
keskkondlikku laadi. Teisalt olime teatud ajal filantroop Sorose rahastatud Avatud Eesti Fondiga 
väga heades suhetes ning nemad toetasid meid kenasti eesmärgipõhiselt. Jäime nimetatud 
fondile, mis moodustati meist aastakese varem, silma kohe oma tegevuse alguspäevil ning 
edaspidi rahastasid nad mitmeid meie algatatud projekte. 

AIMAR ALTOSAAR (JTI JUHATAJA AASTAIL 2008–2011): 

Saksa kristlike demokraatide Konrad Adenaueri Fond toetas alguses Jaan Tõnissoni Instituudi 
projekte, kuid kuna instituut püüdis erakondade poliitikast kõrvale jääda, tuli Isamaaliidu juurde 
luua oma koolituskeskus. Mõistetavalt tekitas see ajutisi arusaamatusi Isamaaliidu ja JTI vahel, 
kuid enamasti laabus koostöö siiski sujuvalt. Agu Laius oli hea ja laia haardega juht, kes oskas 
leida ka lisarahastuse allikaid. Isamaaliidu koolituskeskuse Pro Patria juhatuse esimehena 
tegutsesin, kuni erakond ühines Res Publicaga. 

Põhjalikult valmistuski instituut juba 1995. aasta parlamendivalimisteks. Sel eesmärgil trükiti 
valimiskampaania ettevalmistamist ning läbiviimist tutvustav „Valimiskampaania käsiraamat“, 
mille oli koostanud ja tõlkinud Andres Mäe. Massimeedia rollist valimiskampaanias räägiti 
põhjalikult vastaval seminaril 1994. aasta detsembris. Siis puudutati ka Eesti ühiskonna jaoks 
valusat teemat, mis näitas, et 1992. aasta parlamendivalimistel oli madalaim osavõtuprotsent just 
noorte seas. Oli ilmselge, et tärganud demokraatiailmingud ja -põhimõtted polnud täies mahus 
noorteni jõudnud. Seetõttu alustati koostöös USA organisatsiooniga IFES (International 
Foundation for Electoral Systems) koolituskursuste programmi keskkoolide kodanikuõpetuse 
õpetajatele. Aprillis 1993 kirjutati alla koostöölepingule JTI ja IFES-e vahel, mille kohaselt 
alustatigi pikaajalist ühisprojekti „Civic Education”. Esimene selline ühenädalane koolituskursus 
toimus juba 1993. aasta augustis Lepanina puhkebaasis. Kursusel osales tookord ligi 60 õpetajat 
nii eesti kui ka vene koolidest, lektoritena olid aga kaasatud nii Eesti juhtivpoliitikud kui ka 
konsultandid Ameerika Ühendriikidest. IFES oli kõikide järgnevate kodanikuhariduse ja 
ühiskonnaõpetuse õpetajate seminaride rahastaja ning nende läbiviimiseks oli valitsuse 
põhimõtteline nõusolek, kuna peaminister Mart Laar oli toonitanud kodanikuõpetuse tähtsust. 

MILLEST RÄÄGITI 1993. AASTA AUGUSTIS PÄRNUMAAL LEPANINAS LÄBI VIIDUD ESIMESEL 
KODANIKUÕPETUSE ÕPETAJATE SEMINARIL? MILLINE OLI SELLE SEMINARI TÄHTSUS? 
TIIU EVERT (JTI PROJEKTIJUHT):  
Seminari teemaks oli kodanikuühiskond ja selle kujunemine laiemalt. Erakordne oli see, 
et lektoritena esinesid nii ameeriklased kui Eesti oma eksperdid ja lektorid ning et 
seminar korraldati nii eesti kui ka vene koolide kodanikuõpetuse õpetajatele koos. Eesti 
praktikas oli see täiesti tavatu. Kodanikukasvatuse teemasid ei käsitletud seejuures mitte 
õppekavast lähtuvalt, vaid eelkõige ajaloolisest perspektiivist ja rõhuasetustega 
muutunud riigikorrale ja iseseisvale Eesti riigile 
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MILLISED MEELEOLUD VALITSESID ÕPETAJATE, ERITI VENE KOOLIDE ÕPETAJATE SEAS 90NDATE 
AASTATE ALGUL? 
JULIA SMIRNOVA (KOHTLA-JÄRVE MALEVA PÕHIKOOLI ÕPETAJA) 
Mitmed ajaloo. ja ühiskonnaõppetuse õpetajad olid nõutud, kui 1990ndatel aastatel 
hakkas õpetamise süsteem muutuma. Enam ei saanud töötada nagu varem: üks 
seisukoht, üks ideoloogia, ühetaolised tunnid ja üksainus õige arvamus - õpetaja oma. 
Ühisond muutus, ning samamoodi muutus ka kool. Just sellel ajal said Tõnissoni 
instituudi töötajate poolt korraldatud kursused suurepäraseks võimaluseks ületada 
üleminekuperioodi raskusi ja õppida tundma uue kooli väljakutseid.  

IFES-i toetusel jätkati samalaadsete üritustega 1994. 
aastal Narva-Jõesuus, Andineemel ja Laulasmaal. 
Alates 1994. aastast asus õpetajate koolitamist 
toetama ka Avatud Eesti Fond. Seminare korraldati 
noorte liidrite koolitamiseks. 1993. aasta novembris 
alustati koostööd ka Friedrich Naumanni Fondiga. 
Esimene koostööseminar korraldati Lohusalus teemal 
„Eneseteostus kommunikatiivses maailmas“. Noorte 
suvekoolist Kurgjärvel võttis osa 50 noort, pool neist 
Rootsist. 1994. aasta lõpus asusid Eesti noorte 
hariduse ja teadlikkuse tõstmisse panustama ka 
hollandlased. 

PILT: Tunne Kelam esinemas 1990-ndate aastate 
esimesel poolel ühiskonnaõpetuse õpetajate 
seminaril Laulasmaa. 

Tavakoolituse kõrval muutusid üha olulisemaks ka munitsipaalkoolituse probleemid, kuna terve 
eelnenud poolsajandi vältel polnud kohalikud omavalitsused sisuliselt rahvusriigi põhimõtetel 
toiminud. Üsna pea pärast instituudi loomist tekkisid olulised töökontaktid Ameerika Ühendriikide 
Balti Fondiga, et korraldada koolitusseminare siinsete kohalike omavalitsuste juhtidele ja 
ametnikele. Esimene taoline seminar, millest võtsid osa kolme Balti riigi esindajad, korraldati 
1991. aasta oktoobris Pärnus. Järgmistel aastatel toimusid analoogsed seminarid ka Riias ja 
Vilniuses. 1993. aastal sündis Prantsusmaa väikelinna Épinac’ meeri Patrik Defontaine`i 
kohtumisel instituudi töötajatega idee korraldada sama aasta sügisel Jõhvis, Keilas ja Tallinnas 
seminarid väikelinna juhtimise ja majandamise kogemustest. Seminare korraldati ka Narva-
Jõesuus, et kaasa aidata piirkonna tihedamale integreerumisele Eesti ühiskonda, ja Pärnus, et 



!  29
  
tutvustada põhjalikumalt kohalike omavalitsuste ees seisvaid küsimusi seoses 
privatiseerimisprotsessiga. 

Tõsist tähelepanu pöörati instituudi ettevõtmistes ka majanduskoolitusele. Eesti 
taasiseseisvumise järgne raske majanduslik olukord ei võimaldanud paljudel noortel ettevõtluse 
aluseid kas tasulistes koolides või pikaajalistel kursustel õppima asuda. Koostööprojekti raames 
Medborgarskolani Karlskoga haruorganisatsiooniga korraldati kahenädalasi majandusteemalisi 
seminare alustavatele ettevõtjatele. Seminarid toimusid nii Rootsis kui ka Tallinnas ja Elvas. 
Lisaks korraldati Islandi majandusjuristi Sverrir Fridrikssoni loeng-seminarid Diplomaatide Koolis, 
Tallinna Tehnikaülikoolis ja Riigikantselei Koolituskeskuses. Eelnimetatud koostööpartneriga 
Rootsi haruorganisatsioonist alustati ka metoodikaseminare inglise ja rootsi keele õpetajatele. 

Tähtis oli Jaan Tõnissoni Instituudi tegevus ka soome-ugri rahvaste omariikluse taastamise 
suunal. Sel eesmärgil korraldas instituut 1992-1993 kaks konverentsi; neist teist toetas ka Avatud 
Eesti Fond. Riikidevaheliste koostöösidemete tugevdamise eesmärgil koostas instituut koostöös 
Ungari Vabariigi Suursaatkonnaga rahvusvahelise konverentsi „Poliitika, majandus ja kultuur“. 
Samuti korraldati 1994. aasta oktoobris koostöös Avatud Eesti Fondiga ja Sorose Fondi Moskva 
ja Peterburi osakondadega konverents „Soome-ugri rahvad muutuvas maailmas“. Kuna Balti 
riikidel on alati olnud ka tihedad koostöökontaktid Põhjala riikidega, otsustati kohe instituudi 
loomise järgselt asuda korraldama Põhja-Euroopa ja Balti riikide koostöökonverentse nime all 
„Post Socialist Northern Europe“. Esimene neist konverentsidest toimus 1993. aastal Tallinnas, 
teine Jurmalas, kolmas Vilniuses. Võimaluste piirides üritati jätkata suhtlemist ja koostööd ka 
Venemaaga. Vältimaks tulevikus Vene ajakirjanduses avaldatavaid kallutatud hinnanguid Eesti 
poliitilisele olukorrale ja parlamendivalimistele, kutsuti instituudi initsiatiivil Peterburi kokku vene 
ajakirjanikud, kellele tutvustati Eesti seisukohti ning vastati põletavatele küsimustele. 
Regulaarseid kohtumisi vene ajakirjanikega peeti ka edaspidi äärmiselt vajalikuks.  

MIS OLI JTI ROLL SOOME-UGRI RAHVASTE OMARIIKLUSPÜÜDLUSTES? 
AGU LAIUS: 
Võtsime 90ndatel selle raske rolli enda kanda, aga see ei meeldinud üldse Vene Föderatsiooni 
võimudele. Kultuurilise koostöö jätsime Fenno-Ugria Seltsile. Nii said nemad jätkuvalt külastada 
soome-ugri rahvaid Venemaal. Jaan Tõnissoni Instituuti hinnati sel ajal Venemaal aga nii: ‘samõi 
vrednõi institut v Estonii’.  
Instituut osales aktiivselt ka Ida-Euroopa valitsusväliste organisatsioonide pluralismikeskuste 
võrgu loomisel ning selle kaudu seminaride korraldamisel, kus arutati regulaarselt riikide 
arenguküsimusi. Vastastikuse informeerituse parandamiseks asutati ajakiri „Uncaptive Minds“, 
millele sai kaastöid esitada ka Jaan Tõnissoni Instituudi kaudu. Septembris 1994 Tallinnas 
korraldatud pluralismikeskuste töökoosolekust võttis osa 20 pluralismikeskuste võrku kuuluvate 
Ida-Euroopa maade valitsusväliste organisatsioonide (NGO) esindajat.  
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MILLISTE RIIKIDE JA MILLISTE ORGANISATSIOONIDEGA TOIMUSID 90NDATEL KÕIGE ARENDAVAMAD JA 
TEGUSAMAD KONTAKTID? 
AGU LAIUS: 
Lisaks, 90ndate lõpus tekkis koostöö Transparency Internationaliga, kui nägime vajadust tegelda 
Eestis korruptsiooni vastu võitlemisega. Usun, et selle kaudu suutsime muuta Eestis suhtumist 
korruptsiooni. Hiljem sündis sellest omaette ühing – Korruptsioonivaba Eesti. 

MAI SÜLLA: 
TI Estonia (Transparency International Estonia) tekkis JTI tiiva all ja pärast iseseisvus. Selle taust 
oli, et Agu Laius esindas Eestit mitmel pool välismaal nimelt korruptsiooniteemadega. Eestil riigi 
esindajat selles küsimuses ju veel ei olnud. Välismaal selgus aga, et teistes riikides on nimetatud 
teemaga tegelemiseks loodud lausa korruptsiooni institutsioonid. Agu püüdis küll selgitada, et 
Eesti on väike ja siin ei saa niisuguse küsimuse ümber mingit institutsiooni tekkidagi. Ent 
vaatamata eelöeldule loodi peagi Agu eestvõttel ka JTI juurde TI Estonia. TI Estonia iseseisvus 
hiljem ja võttis nimeks Korruptsioonivaba Eesti. Jaan Tõnissoni Instituudil oli oluline roll ka selles, 
et erinevate kaitsestruktuuride ning poliitiliste jõudude esindajad kogunesid juba 1991. aastal 
ühisesse ümarlauda arutamaks Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimusi. Sel teemal korraldati 
1992. aastal ka konverents „Balti ja Põhjala julgeolek“, millel osalesid lisaks Balti ja Põhjala 
riikidele ka Suurbritannia ja Saksamaa. Kaks aastat hiljem korraldati aga juba järgmine 
analoogne konverents, millest sai oluline lüli Eesti kaitsekontseptsiooni väljatöötamisel. 

MILLISEID EESMÄRKE ON KÄTKENUD ENDAS JTI KORRALDATUD ÜMARLAUAD (NÄITEKS BRITI-EESTI 
ÜMARLAUD JULGEOLEKUPOLIITILISTEST EESMÄRKIDEST)? 
AGU LAIUS: 
See oli oluline, kui mäletan õigesti. Just seal öeldi esimest korda välja Eesti soov kuuluda 
NATOsse. JTI-d oligi võimalik mitmel korral kasutada selleks, et mittetulundusühingu korraldatud 
üritusel olulisi asju välja öelda. See on demokraatliku ühiskonna loomulik osa, kuigi Venemaa ei 
võtnud seda eriti hästi vastu. 
Rahvusvaheliste konverentside korraldamise kõrval aitas JTI Eestis korraldada ka välisriikide 
tipp-poliitikute kohtumisi. Nii kohtuti 1993. aasta lõpus Rootsi ja Taani välisministritega. Peale 
selle pidas JTI oluliseks nende üliõpilaste toetamist, kes paistsid heade juhiomadustega silma. 
Sel eesmärgil asutas JTI kaks korda aastas välja antava õpperaha, mida anti välja ühele Tartu 
üliõpilasele kaks korda aastas järgneva nelja aasta jooksul. Prominentsemateks õpperaha 
saajateks olid Indrek Tarand, Tiit Pruuli, Mart Loog ja Liina Lukas. 

KES EESTI OMAAEGSETEST NOORTELIIDRITEST, JTI KASVANDIKEST, ON LEIDNUD ENDALE KOHA 
TÄNASES EESTI MAJANDUSES JA POLIITIKAS? 
AGU LAIUS: 
Mart Nutt, Jüri Luik, Jüri Adams, Vootele Hansen, paljud tänased riigiametnikud, Mari-Liis Sööt, 
ajakirjanik Tarmu Tammerk, kirjastaja Andres Adamson. Paljud JTIs töötanud inimesed on 
jätkanud just nende teemadele keskendunud ühingutes, näiteks Kristi Toodo. 
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Jaan Tõnissoni Instituudi töötajate põhitegevus keskendus esimestel asutamisjärgsetel aastatel 
kodanikuõpetusele, mittetulundusühingute töö korraldamisele, poliitkoolitusele ning Ida-
Euroopale suunatud programmilistele töödele. Olulisemate tähistena jäid algusaastaid märkima 
Urve Läänemetsa uurimus „Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis“, 1996. aastal Sulev 
Valdmaa koostatud praktilise suunitlusega brošüür „Kodanikuõpetusest ja õppekavadest“, 
rahvusvaheline konverents „Multikultuurne Baltikum“ ning seminar „Multikultuurse ühiskonna 
haridus“. 

Mittetulundusühingute programmi raames suutis instituut 1995. aasta lõpuks muretseda vajaliku 
tehnika internetiühenduse saamiseks. Selle kaudu sai võimalikuks teha loodud MTÜ-de 
andmebaas kättesaadavaks kogu maailmale. Tähtis oli ka 1995. aasta novembris korraldatud 
konverents MTÜ-de rollist Eestis. 

KUI VAJALIK OLI JTI JAOKS KIIRE ARVUTISEERIMISPROTSESS? 
AGU LAIUS:  
Võrdlemisi JTI tegutsemise algperioodil mõistsime arvutiseerimise vajalikkust meie töös. Paraku 
uusi arvuteid meil tollal polnud. Peagi tekkisid aga kontaktid Peeter Luksepaga Rootsist, kes oli 
rootsi-eestlaste seas võrdlemisi tuntud tegelane. Tema toetas meid väga. Näiteks korraldas mees 
Rootsis kasutatud arvutite kogumise ja tema tõigi meile esimesed arvutid. Neid jagus nii meie 
instituudi rahvale kui ka mujale. Tekkisid kontaktid mitmete Ameerika organisatsioonidega, 
kellega asusime mitmesuguseid projekte looma. Ameeriklased käisid tihti siin ja kord soovitasid 
nad meil suhtlemise hõlbustamiseks e-maili kasutama hakata. Haarasin sõnast kinni ja appi 
kutsutud IT-meeste abiga saime instituudis e-mailid toimima. Helistasin seejärel ameeriklastele 
ning teatasin, et meil on nüüd võimalus e-kirjade kaudu asju ajada. Siis hämmeldusid 
ameeriklased omakorda ning avaldasid imestust meie kiire tegutsemise üle. Neil endil e-kirja 
võimekust tollal veel polnudki... Siis oli juba meie kord ameeriklasi survestada kiiremaks 
tegutsemiseks IT-vallas. 

KUIDAS ARENES JTI ARVUTIPARK? 
SVEN LEIT-TEETLAUS (JTI ARVUTIKONSULTANT): 
Esialgu vastavalt võimalustele. Algul saadi mõned arvutid läänest abi korras. Seoses 
projektiajastu algusega muutus instituudi jaoks arvutiajastu üha paremaks. Kui mingisse projekti 
oli arvutivajadus sisse kirjutatud, siis võis seda mingi aja – aasta või poole – pärast juba poest 
ostma minna. Samal ajal arvutiseerimisest laiemalt rääkides teame, et arvuti on kaasaegne ca 18 
kuud, seejärel räägime juba arvutipargi vananemisest. Viie-kuue aasta pärast on arvuti juba 
sisuliselt uunikum, millele varuosi leida on üpris keeruline. 
Agu Laius kutsus mind 1993. aasta sügisel tööle tegelikult selleks, et teeksin kõigepealt endale 
selgeks interneti kasutamisvõimalused, seejärel teeksin aga interneti kättesaadavaks ka instituudi 
töötajatele.  
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Mingil ajal tegime instituudis koguni lihtsamaid küljendustöid. Omapärane üleminekuaeg oli. 
Kellelegi olid kättesaadavad juba tollased parimad kujundusprogrammid, kellegi jaoks toimisid 
aga samal ajal hästi ka tinaladu ja ofsett-trükk. Üldiselt hoidsime ise kujundustöödest kõrvale ja 
kui neid mõningatel juhtudel siiski teha tuli, oli kindlasti tegu üksnes sundvajadusega. Enamasti 
telliti instituudi trükiste küljendus-kujundus mujalt. Mina olin siiski eelkõige tehniline töötaja, kes 
vastutas arvutipargi hoolduse ja korrashoiu eest. 

Poliitkoolituse programmi raames tehtud tööst olid olulised Briti Valimisreformi Ühingu teotusel 
läbi viidud valimiseelsed seminarid, 1995. aastal toimunud IV Põhja-Euroopa konverents ja samal 
aastal korraldatud konverents „Eesti Teises maailmasõjas“ ning seminar „Eesti tee Euroopa Liitu“. 
Koostöös Suurbritannia Konservatiivse Partei Välissuhete Foorumi ja EV Välisministeeriumiga 
korraldati ka rahvusvaheline konverents Balti riikide ja Suurbritannia koostööst, koos Taani 
Kultuuriinstituudiga sotsiaalproblemaatiline konverents „Tsiviilühiskonna poole“ ning Konrad 
Adenaueri Fondiga seminar „Eesti tee Euroopa Liitu – majandusülevaade“. 

KUIDAS SOBITUVAD TÄNAPÄEVA JTI JA HEIKI SAMELI KOOSTATUD KOGUMIKUS „EESTI POLIITILISE 
MÕTTE AJALOOST. VALITUD ARTIKLID 1987–1991“ TOODUD TEESID? 
AGU LAIUS: 
Tolles kogumikus avaldatud artiklitega õnnestus ehk kõige veenvamalt tõestada, et paljud 
nähtused Eesti poliitilises ja majanduselus praktiliselt kordusid võrreldes kahe- ja 
kolmekümnendatel aastatel olnuga. Teatud variatsioonides kordusid sarnased 
olustikunägemused, sarnased mõttevahetused, pinged ning vastasseisud jne. Uut poliitilist 
süsteemi üles ehitavate poliitikutegi areng toimus kindlas järjepidevuses ning sarnastel 
asjaoludel. Seda oli hea teada. Ilmselt siis pididki ühiskonnaelu edendavad ja ülesehitavad 
protsessid taoliselt toimima.  

Ida-Euroopale suunatud programmi keskmes oli koostöö arendamine Balti riikide vahel, soome-
ugri rahvaste koostöö edendamine ning suhete silumine-arendamine Eesti ja Venemaa vahel. 
Seetõttu korraldati 1995. aastal Eesti Vabariigi valitsuse tellimusel konverents Tartu rahu 75. 
Aastapäevaks ning Põlvas konverents Eesti ja Venemaa piiriprobleemidest. 

1996. aasta märtsis nimetati JTI struktuursed allüksused ümber keskusteks, mis andis neile 
ühtlasi suurema iseseisvuse oma töö korraldamisel. 
Instituudis tegutses edaspidi kolm keskust: 
Kodanikuhariduse Keskus (Civic Education Centre), 
Mittetulundusühingute Keskus (NGO support Centre), 
Rahvusvaheliste ja Poliitiliste Uuringute Keskus (International and Political Studies Centre). 
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Hiljem on toimunud keskuste struktuurseid ümberkorraldusi, mõni neist on suletud, mõni juurde 
asutatud. Kuna kõik keskused töötasid endiselt projektipõhiselt ning vastavalt rahastust otsides, 
sai instituudi tegevuse jätkamisel otsustavaks just rahastamisvõimalus. Instituudile edukamatel 
aegadel tegutsesid selle raames järgmised keskused: 
Kodanikuhariduse Keskus ja selle juures omakorda UNESCO õppetool – ainus omalaadne kogu 
Baltikumis, Koolituskeskus ning Arengukoostöö Keskus. 

Tagantjärele vaadates on ilmne, et Jaan Tõnissoni Instituut oli oma tegevusega – eriti 1990. 
aastatel – ajast ja riigist paar-kolm aastat ees. JTI tõstatas teemasid ja käsitles probleeme, mida 
ühiskonnas polnud veel märgatud või millega tegelemist ei pidanud riik vajalikuks. Olgu näitena 
toodud mittetulundusühingute tekke ja arengu toetamine ning nende andmebaasi loomine, 
korruptsiooniküsimuste tõstmine riikliku tähelepanu alla, Eesti-Vene suhetega avatum 
tegelemine, kodanikuhariduse formaliseerimine, pensioni- ja omavalitsusreformi küsimuste 
tõstatamine ja mitmekultuurilise ühiskonna problemaatika nähtavaks tegemine. Ka mõiste 
‘mitmekultuuriline ühiskond’ tuli eesti keelde just JTI vastavasisulise projektiga tegelema hakates, 
sest varem polnud ei seda teemat ega probleemi kunagi käsitletud – milleks siis mõistegi. 
Samamoodi „loodi” JTI-s käesoleva sajandi esimesel kümnendil mõiste ‘küberkiusamine’, mida 
selles tähenduses ja sihipäraselt ei oldud Eestis samuti varem käsitletud.   

Ent ajad ja aastad pole üksteisele just alati vennad. Uuel millenniumil saabusid ka sellised ajad, 
kus projektirahastust õnnestus leida rahuldaval määral vaid Kodanikuhariduse Keskusel. Kuna 
sinnamaani oli mõnigi teine keskus lootnud eksisteerida peamiselt ühisest katlast hangitavate 
ressursside abil, siis nüüd pani karm turumajandus asjad kogu instituudi jaoks hoopis teisiti paika.  

Jaan Tõnissoni Instituudis töötasid selle esimestel tegevusaastatel Agu Laius, Mai Sülla (Uus), 
Heli Kask, Jaanus Betlem, Tiiu Evert, Sven Leit-Teetlaus, Taivo-Ahti Adamson, Sulev Valdmaa, 
Piret Multer, Peeter Tepp, Margit Käbin, Karin Mäe, Kaido-Allan Lainurm ja Kaja Laul. 

Aastate jooksul on instituudis töötanud veel Anneli Uus, Airi Kana, Ramil Pärdi, Andres Adamson, 
Kairi (Peterson) Sulsenberg, Triin Reinsalu, Aive Hirs, Kristi Kajak, Urve Läänemets, Mari-Liis 
Sööt, Heiki Samel, Margus Kasterpalu, Mart Nutt, Jaanus Soo, Aimar Altosaar, Johanna Helin, 
Andrus Villem, Kaur Sarv ja Keit Spiegel. 

MILLINE ROLL OLI JTI LOOMISEL TÄNASEL KAITSEMINISTRIL JÜRI LUIGEL? 
MART NUTT: 
Jüri Luik oli Jaan Tõnissoni Instituudi loomise üks initsiaatoritest. Igast erakonnast oli JTI-s algul 
kaks inimest ning Agu Laius oli tegevjuht. Agu pakkus end tegevjuhiks ise, kuna ta oli 
vabariiklaste peasekretär ning tahtis sellelt kohalt lahkuda.  
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Jaan Tõnissoni Instituudi keskused  

ja nende tähtsamad projektid läbi aegade 

JTI Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuharidusega hakati Jaan Tõnissoni Instituudis tegelema paar aastat pärast selle 
asutamist. Arvatavasti andsid selleks tõuke muuhulgas 1992. aastal toimunud Eesti esimesed 
vabad parlamendivalimised. Ent saabunud vabadus ja areneva demokraatia põhimõtted polnud 
tol ajal kahjuks veel kõigi teadvusesse jõudnud. Välisvaatlejad täheldasid valimisi kokku võttes, et 
noorsoo valimisaktiivsus oli ootamatult madal, mistõttu tegi üks välisvaatlejatest – USA 
organisatsioon International Foundation for Electoral Systems (IFES) – Jaan Tõnissoni 
Instituudile ettepaneku alustada tööd noortega nende hoiakute muutmiseks. 

KUI OLULISED OLID JTI JAOKS KODANIKUHARIDUSE TEEMAKÄSITLUSED? 
AGU LAIUS:  
Kodanikuharidusega tegelemist pidasime Jaan Tõnissoni Instituudi algpäevil samuti väga 
oluliseks. Aastail 1990–1992 analüüsisime nimetatud teemat väga põhjalikult. Adusime, et üks 
pisike instituut ei suuda igale eestimaalasele piisavat kodanikuharidust anda. Seega otsustasime 
võtta jõukohasema ülesande ning alustasime kodanikuharidusega tegelemist hoopis koolides, 
kvalifitseeritud aineõpetajate kaasabil. Seda projekti asus tegusalt arendama Sulev Valdmaa, kes 
jätkab sellega tänapäevani. 
Siit hakkasid hargnema mitmed teisedki instituudi töösuunad. Näiteks asusime tegelema Eestis 
elavate rahvusvähemustega. Probleeme kerkis muidugi mitmeid. Näiteks vaidlesime tõsisemalt 
selle üle, mis keeles tuleks koolitada vene koolide kodanikuõpetuse õpetajaid.  

Pärast põhjalikke konsultatsioone Eesti erinevate ametkondadega valiti esialgseks töösuunaks 
riigi kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitus. IFES-i ja Riigi Kooliameti kaasabil viidi 1993. 
aasta augustis Pärnumaal Lepaninas läbi esimene kodanikuõpetuse õpetajate seminar, mille 
põhikorraldaja oli Jaan Tõnissoni Instituudi projektijuht Tiiu Evert.  

MILLISED OLID JTI KODANIKUHARIDUSE KESKUSE TÄHTSAIMAD TÖÖ TULEMID AASTAIL, MIL TEIE SEAL 
TÖÖTASITE? 
TIIU EVERT: 
Väga olulised olid kodanikuõpetuse seminarid, sest esmakordselt hakati Eestis selle teemaga 
tegelema nii, et nii eesti kui ka vene koolide õpetajaid osalesid koos samal seminaril. Samuti oli 
väga oluline rahvusvaheline aspekt. 
Teiseks kaasati seminaridele tolle aja ministreid ja poliitika kujundajaid, mis oli samuti uudne. 
Seminaride rõhuasetus oli sellel, kuidas muutunud olukorras uut kodanikkonda kujundada ning 
eriti suurt tähelepanu pöörati seejuures venekeelsele elanikkonnale. 

http://web.archive.org/web/19970225075148/http://ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970225075148/http://ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
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Huvi nende seminaride vastu oli väga suur arvatavasti ka sel põhjusel, et need kestsid mitu 
päeva ja toimusid tavalisest koolikeskkonnast väljaspool. Seminarid sisaldasid nii traditsioonilisi 
loenguid kui ka tol perioodil veel uuenduslikku meetodit – grupitööd. 
Ent kõige tähtsam tulemus oli ikkagi see, et kodanikuharidus üldse fookusesse tõsteti, sellele 
tähelepanu hakati pöörama ja et korraldati just ühisseminare. 

Üha selgemalt kujunes Jaan Tõnissoni Instituudi missiooniks Eesti kodanikuühiskonna 
kujunemise ja tugevdamise toetamine. Kohe algusest peale nähti haridust kui selle tegevuse ühte 
võtmevaldkonda. Seetõttu lükati instituudis veel samal 1993. aastal käima täiesti iseseisev 
kodanikuõpetuse programm. Programmi peamiseks eesmärgiks oli toetada ja abistada 
üldhariduskoolide õpetajaid avatud ühiskonna aluste õpetamisel. Selle juurde kuulus tingimata ka 
demokraatia kui kodanikuühiskonna tingimatu eelduse põhimõtete tutvustamine. 
Ühiskonnaõpetus oli Eesti üleminekuühiskonnas vältimatult vajalik hariduse osa ning lõpuks 
tunnustas seda ka riik. 1996. aastal lülitati ühiskonnaõpetus (tollal küll kodanikuõpetuse nime all) 
kohustusliku õppeainena Eesti üldhariduskooli riiklikusse õppekavasse. 

1994. aastal jätkati seminaride läbiviimist. Kuna nimetatud töölõigus nähti peagi hoopis suuremat 
arenguperspektiivi, kutsuti 1. märtsist 1994 instituuti tööle kodanikuhariduse spetsialist, Tartu 
Ülikooli ajaloolase, ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kutsega Sulev Valdmaa. Ta oli varem töötanud nii 
üldhariduskooli õpetaja kui direktorina ning nõukogude aja lõpu- ja taasiseseisvumise esimestel 
aastatel Haridusministeeriumi allasutuses Eesti Hariduse Arenduskeskuses vabariigi ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse peametoodikuna. 

1995. aasta alguseks olid instituudis kodanikuõpetuse alal tehtavast huvitunud mitmed 
välisorganisatsioonid, kes olid kohe valmis ka koostööks.  

1995. aasta veebruaris otsustati instituudi sisemist töökorraldust muuta ning selle juurde 
moodustati neli keskust. Üks neist oligi kodanikuõpetuse programm, mida asus juhtima Sulev 
Valdmaa. Kuna Tiiu Evert hakkas samal ajal tööle mittetulundusühingute programmijuhina, kutsuti 
1995. aasta mais kodanikuõpetuse programmi projektijuhiks Piret Multer. 

1996. aasta veebruaris toimusid Jaan Tõnissoni Instituudis uued struktuurimuutused, mis olid 
tingitud programmide suurenenud töömahust. Kodanikuõpetuse programmi raames oli alustatud 
koostööd uute partneritega, jätkatud suurte (nii ajaliselt kestuselt kui osavõtjate arvult) 
koolitusseminaride läbiviimist, laiendatud tegevusvorme. Senine kodanikuõpetuse programm 
nimetati sellest tulenevalt ümber Kodanikuhariduse Keskuseks (Civic Education Centre), milles 
töötasid koosseisulistena keskuse juhataja Sulev Valdmaa ja projektijuht Piret Multer. 
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Tõdeti, et kodanikuharidus nii üldhariduskooli õppeainena (ühiskonnaõpetus) kui elukestva õppe 
valdkonnana on oma olemuselt spetsiifiline integratiivne tervik, mis koondab aspekte nii 
sotsiaalsetest teadmistest ja oskustest kui ka isiklikest väärtushinnangutest. Kuna 
ühiskonnaõpetusel üldhariduskooli õppeainena peab olema oma metoodika ja ainesisu, vajas 
see ühiskonnas toimuvate kiirete muutuste tõttu ka pidevat kaasajastamist. 
Kodanikuhariduse Keskuse tegevusvaldkondadeks said järgnevatel aastatel lisaks 
üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse aine toetamisele veel ajalugu, õigus-, majandus- ja 
tarbijaharidus, inimõigused, integratsioon ning mitmekultuuriline ühiskond. Lisaks tegeldi 
õppekavaarendusega. Järgnevate aastate jooksul avardati kodanikuharidust ka väljapoole 
haridussüsteemi ning loodi koostöösidemeid paljude uute partneritega Eestis ning välismaal, 
misjärel said Kodanikuhariduse Keskuse tegevusvaldkondadeks mitmed erinevad 
ühiskonnaõpetusega vahetult seotud teemad. 
Ajaloo teema tõusis keskuse huviorbiiti selleks, et aidata inimestel ühiskonna tänaseid 
probleeme paremini mõista ning näidata nende tekkepõhjusi ja arengulugu. Ilma 
ajalooteadmisteta ja nende mõtestamise oskuseta on tänapäeva inimesel raske kasutada 
demokraatliku ühiskonna pakutavaid võimalusi, nende juurde loomisest rääkimata. Inimõigusi ei 
käsitletud niisiis mitte üksnes kui XX sajandi ajaloolist dokumenti, vaid ka kui XXI sajandi 
globaliseerunud maailma ühiste väärtuste mõõdupuud.  

MIKS MOODUSTATI KAKS SUHTELISELT SARNASTE TÖÖEESMÄRKIDEGA INSTITUUTI – 
KODANIKUÜHISKONNA TEEMASID ESIKOHALE SEADEV JTI JA INIMÕIGUSTEGA TEGELEV INIMÕIGUSTE 
INSTITUUT? KUI SUUR OLI NENDE TEGEVUSE ÜHISOSA? MIKS OLI VAJA KAHTE INSTITUUTI VAJA 
ERISTADA? 
MART NUTT: 
JTI-l ja Inimõiguste Instituudil ei olnud ühiseid tegevuseesmärke. Ka liikmed ei langenud otseselt 
kokku. Vast Enn Tarto üksi oligi oma liikmelisusega mõlema ühendajaks. JTI ja IÕI eesmärgid olid 
täiesti erinevad. IÕI initsiaator oli Lennart Meri ning see hakkas esindama peamiselt 
represseerituid. 

Ühiskonna integratsiooniga tegelemine tähendas eelkõige eestlaste ning mitte-eestlaste 
kogukondade lähenemisele kaasa aitamist. Mitmekultuurilise ühiskonna teema käsitlemisel 
peeti silmas kahte eesmärki: arendada dialoogi mõtestamaks lahti Eestit kui mitmekultuurilist 
ühiskonda ning pöörata tähelepanu mitmekultuurilisele haridussituatsioonile, mis koolidele 
varasemast sootuks erinevaid väljakutseid esitas. Õigusharidus tähendas ühiskonnaõpetuse 
seisukohast inimeste nende igapäevase õigusruumi olemusega kurssi viimist ning oskuste 
kujundamist selles toimetulekuks. Majandusharidus seevastu kätkes endas inimeste harimist, 
aitamaks neil näha ja mõista majandust kui ühiskonnaelu lahutamatut komponenti, neile samal 
ajal kodaniku majandusalaseid põhioskusi tutvustades. Õppekavaarendus oli ühiskonnaõpetuse 
erinevate aspektidega tegelemise dünaamiline protsess, sest hulga eri valdkondadega 
tegelemisel kujuneb ikka ja jälle selliseid uusi arusaamu ja põhimõtteid, mida on otstarbekas 
ühiskonnaõpetuse ainekavas kajastada. Tarbijaharidus, ettevõtlikkus, maailmaharidus – need on 
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vaid mõned näited viimase paari aasta jooksul kodanikuharidust mõjutanud uutest 
kontseptsioonidest. Ühiskonnaõpetuse metoodika kuulus lahutamatult eelnimetatud 
valdkondade juurde. Esmajoones avaldas metoodikale mõju rahvusvaheline kogemus. 
Ühiskonnaõpetuse sisuga tegelda tähendas juhtida didaktika valdkonda kuuluvat protsessi, 
milles pöörati tähelepanu ühiskonnaõpetuse kui terviku õpetamise sisulistele ja metoodilistele 
probleemidele. Tarbijaharidus oli aga uus euroopalik aspekt ühiskonnaõpetuse sisus ja 
metoodikas, mille eesmärgiks oli õpetada demokraatlikus ühiskonnas vajalikke tarbijaoskusi ja 
kujundada sellealaseid teadmisi. 

Loodud Kodanikuhariduse Keskus tegutses neis loetletud valdkondades mitmes suunas: 
korraldati uurimistööd ja täiendkoolitust, koostati ja anti välja õppevahendeid, kirjastati, anti 
konsultatsioone ning pöörati palju tähelepanu ekspert- ja arendustegevusele. 

KUIDAS HINNATA KODANIKUHARIDUSE KESKUSE ROLLI KOOLIDE KODANIKUÕPETUSE ARENDAMISEL 
LAIEMALT? 
TIIU EVERT: 
Arvan, et selle keskuse töö käivitamine on hindamatu väärtusega eelkõige uuendusliku 
lähenemise poolest – ja seda tänu just Sulev Valdmaa väsimatule entusiasmile. 

1999. aastal kirjutasid UNESCO peasekretär Frederico Major ja Eesti Vabariigi kultuuriminister 
Signe Kivi alla lepingule, millega Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse juurde 
loodi UNESCO Kodanikuõpetuse ja Mitmekultuurilise Ühiskonna Uuringute Õppetool. See oli 
tunnustuseks Kodanikuhariduse Keskuse eelnevatel aastatel rahvusvaheliselt silma paistnud 
tulemuslikule panusele haridusse.  

UNESCO õppetool 
UNESCO Kodanikuhariduse ja Multikultuursuse Uuringute Õppetooli loomist valmistati JTI 
Kodanikuhariduse Keskuses ette kolme aasta jooksul, viies selleks läbi erinevaid üritusi ja 
ettevõtmisi. Õppetool tegutses alates 2000. aasta jaanuarist ning selle juhataja oli Sulev 
Valdmaa. 
Õppetooli eesmärgiks oli edendada Eestis kodanikuharidust ja üldhariduse arengut tervikuna, 
toetades selleks ühiskonna integratsiooniprotsessi, tihendades Eesti rahvusvahelisi sidemeid 
ning aidates kaasa kodanikuühiskonna toimimisele. Õppetooli tegevus seminaride korraldamisel, 
uuringute läbiviimisel, erinevate projektide elluviimisel ning erinevate materjalide avaldamisel oligi 
Kodanikuhariduse Keskuse igapäevane tegevus. UNESCOlt õppetoolid kusagil, kus nad loodud 
on, toetust ei saa. Nende loomise loogika on, et nad asuvad kõrgemate õppeasutuste juures, 
kelle eelarvetest neid võimalust mööda finantseeritakse. See, et Eestisse loodi esimene ja seni 
ainuke UNESCO õppetool ühe valitsusvälise organisatsiooni juurde, oli pretsedent. Et tiitliga ei 
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kaasnenud muud toetust, kui käivitusaastal UNESCO poolt eraldatud 20000 dollarit avaürituse 
korraldamiseks, oligi õppetooli tegevus kõik see, millega keskus projektide vahenditest tegeles. 

Olulisemad ettevõtmised, mida õppetooli aastaaruannetes UNESCOle kajastati, olid:  
1999 - rahvusvaheline konverents „Läbi kodanikuhariduse mitmekultuurilise ühiskonna poole"; 
2000 - uurimuslik soovitus „Kontseptuaalsed soovitused ühiskonnaõpetuse ainekavas“; 
2000–2001 - tegeldi kontseptsiooniga „Mitmekultuuriline kool“; 
2002 - viidi läbi Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate kaadri uuring; 
2002 - töötati välja kontseptsioonidokument „Poliitikate analüüsimine ja mõjutamine"; 
2002 - osaleti UNESCO ülemaailmses initsiatiivis „Haridus kõigile”, koostati Eesti rahvuslik 
tegevuskava; 
2003 - viidi läbi uuring „Eesti ühiskonna mitmekultuurilisus - kvalitatiivne aspekt"; 
2004 - korraldati uuring „Romad Eesti üldhariduses. EUMC - Raxen 5, Tallinn, 2004”; 
2005 - viidi läbi uuring „Maatarbijad ja tarbijaharidus Eestis"; 
2009 - viidi läbi rahvusvaheline võrdlusuuring viie riigi noorte väärtushinnangutest; 
2009–2010 - osaleti gümnaasiumiõpilastele mõeldud Euroopa Liidu alase aktiivõppemeetodite 
kogumiku „Avastusretk Euroopasse“ koostamises; 
2010–2011 - osaleti projektis „XXI sajandi alguse Balti riikide noorte Euroopa-identiteedi 
kujunemine“; 
2010–2011 - korraldati küsitlus Eesti ja vene noorte väärtushinnangutest ; 
2010–2011 - töötati välja probleemõppe metoodika sotsiaalainete õpetamise toetamiseks ja 
valmistati vastavaid õppematerjale; 
2010–2013 - viidi läbi uuring kõrgema hariduse ja akadeemilise kraadiga immigrantide 
kohanemisest Eesti ühiskonnas; 
2012–2019 - osaleti ekspertidena Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolidele mitmekultuurilise õppekava 
väljatöötamise kahes projektis, mida juhtis Haifa ülikool. 

Õppetooli tegevusest ja töö tulemustest lähemalt: 
1999. aasta UNESCO konverents. Koostöös UNESCO-ga korraldas Jaan Tõnissoni Instituut 
1999. aastal vahetult enne õppetooli loomise lepingule allakirjutamist Tallinnas ja Tartus 
rahvusvahelise konverentsi „Kodanikuhariduse kaudu multikultuursesse ühiskonda". Konverentsi 
eesmärgiks oli kodanikuõpetuse õppeaine tähtsustamine Eesti üldhariduskoolis, aineõpetuse 
hetkeseisu hindamine ning rahvusvahelise koostöö tugevdamine. 
Konverentsil osales 40 inimest: hariduse ja integratsioonivaldkonnaga seotud riigitegelased, 
teadlased ja haridusspetsialistid, kodanikuõpetuse õpetajad Eestist, spetsialistid Lätist, Leedust, 
Soomest, Rootsist, Taanist, USA-st, Horvaatiast ja Venemaalt. Jaan Tõnissoni Instituudi 
korraldatud kodanikuõpetuse alane konverents oli seejuures üks esimesi suuremaid 
haridusprojekte Eestis, mida toetas UNESCO.  
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Eesti Rahvuslik Foorum „Haridus kõigile”. 2002. aasta juulis sai Jaan Tõnissoni Instituut 
tellimuse Haridusministeeriumilt koostada UNESCO ülemaailmse initsiatiivprojekti „Haridus 
kõigile" („Education for All”) raames Eesti rahvuslik tegevuskava. UNESCO initsiatiivi ja Eesti 
olukorra suhestamiseks korraldati 2002. aasta septembris kaks töökoosolekut, millest kutsuti osa 
võtma kõiki Eesti hariduses rolli omavaid ning sellest huvitunud institutsioone. Diskussioonides 
osales esindajaid kokku 19 organisatsioonist, lisaks laekus kirjalikult arvamus Eesti 
Lastevanemate Liidult. Töökoosolekutel analüüsiti UNESCO initsiatiivi „Haridus Kõigile", selle 
kuut eesmärki ja Varssavi konverentsi seisukohti ning langetati Eesti vajadustest tulenevad 
põhilised otsused. Valmis Eesti rahvuslik tegevuskava „Haridus kõigile”, mis anti üle 
Haridusministeeriumile, kuid selle kollektiivse jõupingutusega arvestamise kohta ei olnud hiljem 
midagi kuulda.  

Poliitmõju ja BAPP 2001. ja 2002. aastal tegeldi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) 
raames ühiskonnaõpetuse õpetamisega seotud ja sellest mõjutatud poliitikaga. Kasutades 
varasemate projektide kogemusi ja tulemusi, samuti ka rahvusvahelisi ning kodumaiseid 
koostöösidemeid, töötati JTI-s välja uued kontseptuaalsed seisukohad ühiskonnaõpetuse 
õpetamiseks, võttes selle aluseks hariduse spetsiifilise valdkonna edendamise kontseptsiooni. 
Projekti tulemusi esitleti 2002. aasta suvel Raplamaal toimunud haridustegelaste seminaril.  

„Civitas International Exchange Program“ 
1999. aastal kaasati Kodanikuhariduse Keskus USA föderaalvalitsuse toetatud „“Civitas 
International'i Rahvusvahelise Ühiskonnaõpetuse Vahetusprogrammi” („Civitas International 
Exchange Program“). Koostöö algas 2000. aastal ning terve järgneva dekaadi kestnud tegevusi 
rahastati USA-s Calabasases asuva valitsusvälise organisatsiooni Civic Education Centre’i 
kaudu. Programm oli üles ehitatud nii, et igas USA osariigis oli mõni organisatsioon – tavaliselt 
ülikool või kodanikuharidusega tegelev NGO (non-governmental organisation) –, kellel oli partner 
mõnes areneva demokraatiaga maailma riigis. Eestis sai selle programmi liikmeks JTI 
Kodanikuhariduse Keskus. JTI partner oli Indiana osariigis Bloomingtonis asuv Indiana Ülikool, 
kus programmi tööd juhtis professor John Patrick. 

Center for Civic Education’i koordineerituna kujunes programmist välja partnerlus, mille käigus 
toimus iga aasta mitu kuni kahe nädalast vastastikust eesmärgistatud külaskäiku ja ühiseid 
projektitegevusi. Megaprojektiks kujunenud „Civitas International'i Rahvusvahelise 
Ühiskonnaõpetuse Vahetusprogrammi” raames valmistati näiteks ette regionaalne Balti riikide ja 
kolme Ameerika osariigi – Illinois, Indiana, Iowa – viiepäevane konverents, mis toimus juulis 2001 
Riias. Balti riikide ja kolme USA osariigi ühiskonverentsil „International Partnership For Civic 
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Education and Democracy in the Baltic States and The United States of America“ osales 50 
kodaniku- ja ühiskonnaõpetusega seotud spetsialisti hulgas ka JTI esindus.  

 

Eesti, Läti ja Leedu delegaadid Civitas International programmi raames külastamas USA 
kongressi.  

Ühiskonnaõpetajate uuring. Koostöös Indiana Ülikooliga viidi Jaan Tõnissoni Instituudis läbi 
Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate uuring, mille käigus vaadeldi eesti- ja vene- ning maa- ja 
linnakoolide õpetajate ametioskusi. Uuringutulemused anti üle Haridusministeeriumile.  

Mitmekultuuriline kool. Koostöös Tartu Ülikooliga valmis Haridusministeeriumi tellimusel 2000. 
aastal mitmekultuurilise kooli koolituskontseptsioon. Selle koostamise lähtus vajadusest 
arvestada Eesti ühiskonna mitmekultuurilisust arvestada eluvaldkondades. Väljatöötatud 
tegevusplaanis pöörati tähelepanu esiteks sellele, et õpetaja oskaks multikultuursust ära tunda ja 
teiseks, et ta valdaks tehnikaid selle info edastamiseks nii klassiruumis kui ka kogu koolis. 

Õppetooli juhataja oli rahvusvaheliseks eksperdiks Euroopa Nõukogu ja UNESCO juures (nt 
2001. aastal Kosovo haridusreformi kavandamisel ja 2009. aastal rahvusvahelise metoodilise 
materjali koostamisel). JTI õppetool esindas Eestit 2010. aastal Hiinas toimunud ülemaailmsel 
UNESCO õppetoolide konverentsil.  

Vabaturumajanduse Uuringute Keskus  
Vabaturumajanduse Uuringute Keskus oli üks Jaan Tõnissoni Instituudi keskustest, mis tegeles 
areneva Eesti majanduse probleemide ja perspektiividega. Valitsusvälise organisatsioonina sai 
keskus läbi viia erapooletuid majandusuuringuid. 
Keskuse eesmärk oli luua avatud ja konkurentsivõimeline majandussüsteem, meelitada ligi 
välisinvesteeringuid ning tutvustada lääne vabaturumajanduse kogemusi Eesti ettevõtjatele ja 
ühiskonnale, ning samuti leida lahendusi Eesti sotsiaal- ja majandusküsimustele. Selleks 
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korraldati seminare, konverentse, anti välja trükiseid ning viidi läbi erapooletuid uuringuid ja 
koostati haridusprogramme. Keskuse põhitegevus 1997. aastal oli 1998. aasta riigieelarveprojekti 
ja Eesti majanduse 1992.–1997. aasta arengu üldiste trendide, korruptsioonilise situatsiooni ja 
Eesti maksusüsteemi analüüs. Rootsi partneriga korraldati ka konverents sotsiaalkindlustuse 
süsteemi probleemidest.  

KAS JA KUIDAS SELGITAS JTI EESTI RIIGI MAJANDUSREFORME RAHVALE?  
AGU LAIUS: 

Majandusteemadega küll mingil hetkel püüdsime tegelda, aga seda tegevussuunda me eriti 
kaugele ei arendanud. Oli palju teisi teemale keskendunud tegijaid ning saime aru, et instituut ei 
peaks sellele keskenduma. 

Vabaturumajanduse Uuringute Keskus töötas järgmiste projektidega: 
1. „Paindliku pensionisüsteemi rakendamise võimalikkusest Eesti Vabariigis” („Promotion of 

a Viable Pension System”). Nimetatud projekti realiseerimisel tegi Vabaturumajanduse 
Uuringute Keskus koostööd Läti Vabariigi fondiga „The Janis Cakste Foundation for the 
Promotion of Democracy” ja Leedu Vabariigi Vabaturumajanduse Instituudiga. Samuti 
töötas nimetatud projekti realiseerimisel koos Vabaturumajanduse Uuringute Keskusega 
Freedom House Ungarist. Lisaks eelloetletutele olid töösse kaasatud ka Eesti Vabariigi 
Sotsiaalkindlustusamet ning Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Projekti eesmärgiks oli 
analüüsida Eesti Vabariigis rakendatavat pensionisüsteemi, leida võimalusi kehtiva 
süsteemi muutmiseks ja uue pensioniseaduse väljatöötamiseks. 

2. „Eraõiguslikud pensionifondid: tegutsemiseks vajalike tegevuspõhimõtete ja kindla 
järelevalve tasakaalustamine" („Private Pension Funds: Balancing Sound Operational 
Principles with Prudent Supervision”). 1999. aastal alustas Vabaturumajanduse Uuringute 
Keskus juba järgmise pensionitemaatikat käsitleva projekti läbiviimist, mille põhirõhk oli 
pensionifondide töö üle teostataval järelevalvel. 
Koostööpartneriteks projekti elluviimisel oli Lithuanian Free Market Institute, CASE 
Foundation Poola Vabariigist ja Center for the Study of Democracy Bulgaariast. Samuti 
tegi nimetatud projekti realiseerimisel Vabaturumajanduse Uuringute Keskusega kootööd 
Freedom House Ungarist. 

3. Tähtsal kohal keskuse töös oli ka korruptsiooni kui nähtuse olemuse teadvustamine Eesti 
avalikkusele ning korruptsioonivastase võitluse tugevdamine („Awareness Building of the 
Essence of Corruption and Strengthening Combating Corruption in Estonian Society”). 
Nimetatud projekti realiseerimisel tegi Vabaturumajanduse Uuringute Keskus koostööd 
Eesti Meediakeskusega ning Constitutional and Legal Policy Institute'iga Ungarist. Projekti 
elluviimisse olid kaasatud mitmeid inimesi ka Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumist, Eesti 
Vabariigi Siseministeeriumist ja mujalt. 

http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/pension.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/pension.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://www.sm.ee/
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/pension_2.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/pension_2.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/pension_2.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/korrupt.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/korrupt.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://ngonet.ee:80/jti/economics/korrupt.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://www.ee/meediakol/
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://soros.org/colpi.html
http://web.archive.org/web/19991003034019/http://www.just.ee/
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Jaan Tõnissoni Instituudi Koolituskeskus 
Jaan Tõnissoni Instituudi Koolituskeskus nime kandev institutsioon loodi 30. juunil 1992. eraldi 
asutusena, kuid segadust tekitaval moel väga suure nimelise sarnasusega JTI-le endale. See 
koolituskeskus oli aastail 1992–1999 tegutsenud erakool, mis pakkus mitmesuguseid kursusi 
peamiselt keskhariduse omandanud noortele. Hiljem kui Eestis hakati gümnaasiumi lõpul 
korraldama riigieksameid, pakkus koolituskeskus ka nende ettevalmistuskursusi. Koolituskeskuse 
esimeseks juhiks oli Aivar Kala.  
1999. aastal likvideerus see koolituskeskus majandusliku raskuste tõttu. Et mitte lasta tekkida 
eksitavatel assotsiatsioonidel, nagu oleks see toimunud Jaan Tõnissoni instituudi endaga, 
otsustas JTI võtta likvideeruva organisatsiooni enda koosseisu ja laiendada instituudi tegevust 
kursuste, seminaride, konverentside ja õppepäevade korraldamisel veelgi. Koolituskeskuse 
juhatajana asus tööle Andres Adamson. Koolituskeskus tegeles põhiliselt riigieksamite 
ettevalmistuskursuste organiseerimisega, õpetajate täiendkoolituse, õppe- ja metoodiliste 
materjalide valmistamise, õppereiside ja muude kursuste korraldamisega.  

Koolitus oli niigi üks Jaan Tõnissoni Instituudi põhikirjajärgsetest peaülesannetest, mis toimus 
põhiliselt kahes suunas. Esiteks korraldas kodanikuhariduse keskus paljude aastate jooksul 
üldhariduskoolide kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele kursusi, seminare ja õppepäevi. 
Nimetatud tegevus aitas kaasa vastavate õppeainete väljakujundamisele riiklikus õppekavas ning 
leidis ka rahvusvahelist tunnustust. Teiseks tähendas põhikirjajärgne ülesanne Eesti vajadustest 
tulenevat, demokraatliku ühiskonna rajamist toetavat koolitust kui osa mitmesugustest erinevate 
sihtide ja sihtgruppidega projektidest. 

Peamiseks erinevuseks teistest täienduskoolituse pakkujatest oli JTI-l püüd suurema praktilisuse 
poole, mis tähendas keskenduda oma projektides säärasele koolitusele, mille tulemit saanuks 
õpetaja oma töös riikliku õppekava elluviimisel kohe kasutada. Peamiseks sihtgrupiks olid nii 
eesti kui vene õppekeelega koolide pedagoogid. Jaan Tõnissoni Instituudi üldisi tegevussuundi 
arvesse võttes keskendus koolituskeskus õpetajakoolituses eelkõige ajaloole ja 
ühiskonnaõpetusele ning emakeelele. Võimaluste tekkides organiseeriti erinevaid kursusi ka 
teiste ainete õpetajatele. Lisaks otsesele koolitustegevusele asuti ka õppe- ja metoodilisi 
materjale välja töötama ning kirjastama. Andres Adamson juhtis Koolituskeskust 2002. aasta 
jaanuarini ning sealt edasi Jaanus Soo. Koolituskeskus lõpetas Jaan Tõnissoni Instituudi 
koosseisus tegutsemise 2011. aasta detsembris, minnes üle sihtasutuse Omanäoline Kool 
koosseisu.  

Arengukoostöö Keskus 
Jaan Tõnissoni Instituudi arengukoostöö tegevusele pandi alus 2010. aasta detsembris, kui 
toimus JTI ja organisatsiooni Georgian Foundation For Strategic and International Studies 
esindajate esimene kohtumine, millel mõlemad organisatsioonid tutvustasid tehtut, käigusolevaid 
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projekte ning tulevikuplaane. Ühiselt leiti, et organisatsioonide suunitlus ja pikaajalised eesmärgid 
on paljuski sarnased. Nii otsustatigi alustada sisulist koostööd kodanikühiskonna arendamisel ja 
vähemusrahvuste ühiskonnaellu integreerimisel. Sisuliselt käivitati koostöö 2011. aastal, 
kusjuures eelnevalt korraldati ajurünnakud edasiste projektiideede kaardistamiseks, arvestades 
nii kummagi poole senist kogemust kui ka Georgia peamisi probleeme. Üksmeelel oldi selles, et 
kõige põletavam probleem on ennekõike armeenia vähemustega seonduvad küsimused 
Georgias. Georgia olukorda vähemusrahvuste integreerimisel ühiskonda iseloomustasid paljuski 
samad probleemid, millega Eesti oli sunnitud tegelema 10–15 aasta eest: vähemusrahvuste 
vähene huvi osaleda riigi valitsemises, tagasihoidlik või olematu riigikeele oskus, 
vähemusrahvuste ebapiisav organiseeritus kolmanda sektori organisatsioonidesse jne. Eesti 
tõestas, et neid probleeme on võimalik lahendada, ja see andiski Georgia ekspertidele kindluse 
rakendada Eestis kasutatud mudelit ka tänapäeva Georgias. Võtmesõnadeks oli 
vähemusrahvuste võimestamine, nende organiseerumisele kaasa aitamine ning teadlikkuse 
tõstmine arvestades Georgia eripärasid ning muutunud olukorda. 

2012. aasta algusest toimus projektitaotluse ettevalmistamine ning sama aasta suvel toetaski 
Eesti välisministeerium JTI ja GFSIS-i arengukoostöö projekti „Georgia armeenia vähemuse 
Georgia ühiskonda integreerumisele kaasamine“. Kummagi osapoole ühine visioon edasisest 
koostööst seisnes demokraatia edendamisele, poliitiliste ja majanduslike reformide läbiviimisele, 
piiriülesele koostööle ning võrdsete võimaluste edendamisele suunatud projektide elluviimisel.  

JTI Pluralismikeskus  
Jaan Tõnissoni Instituut kuulus ka Ida-Euroopa valitsusväliste mittetulundusühingute 
Pluralismikeskuste Koostöövõrku. Selle ühenduse asutas 1993. aastal Varssavis Ida-Euroopa 
Demokraatia Instituut. Pluralismikeskuste Koostöövõrku kuulusid silmapaistvalt aktiivsed ja 
avatud tegevusega sõltumatud mittetulundusühingud Ameerika Ühendriikidest ning Kesk-ja Ida-
Euroopa äsja vabanenud riikidest. Pluralismikeskuste Koostöövõrku kuuluvad organisatsioonid 
kohtuvad kaks korda aastas ühe liikmesorganisatsiooni kodumaal, et arutada edasisi 
koostööplaane. 

MILLIST KASU ON SAADUD KUULUMISEST PLURALISMIKESKUSTE KOOSTÖÖVÕRKU?  
AGU LAIUS: 
See on asi, millest võiks palju rääkida seoses organisatsiooniga Institute for Democracy in 
Eastern Europe. Selle egiidi all töötas pluralismikeskuste võrgustik ehk siis terve hulk erinevaid 
endistes kommunistlikes riikides tegutsevaid JTIga sarnaseid organisatsioone. 

Eesti kohaliku omavalitsuse pilootprojekt 
1997. aasta esimestel kuudel algatati Eesti ajakirjanduses aktiivsem diskussioon senise 
haldussüsteemi ümberkujundamise ja reformimise vajadusest. Teema tõstatasid kolm Eesti 
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ministrit: Jaak Leimann, Mart Opmann ja Raivo Vare, kelle väidete kohaselt oli Eesti 
haldussüsteem keeruline, kallis ülal pidada ning rahva teenindamiseks ebapiisav. Ettepanekute 
põhjal pidanuks haldusreform hõlmama nii parlamenti, ministeeriume, kohtuid, maavalitsusi kui 
ka kohalikke omavalitsusi. Oli mõistetav, et reformi edukus sõltub väga palju kohalike 
omavalitsuste suhtumisest ja informeeritusest ning riigi ja omavalitsuste vahelisest koostööst ja 
kompromissivalmidusest. Kuna omavalitsused mängisid kohaliku demokraatia edendamisel 
võtmerolli, oli vaja lisaks riigiametniku nägemusele täiendada materjale ka väga põhjaliku 
hetkeolukorra analüüsiga. Sellesse tulnuks kaasata kohaliku haldusaparaadi töötajad ja parimad 
asjatundjad. 
Eestis oli ühetasandiline kohalik omavalitsus – kokku 254 linna ja valda, kus umbes pooles neist 
elas alla 2000 inimese. Nende mehhaaniline, riigi ette kirjutatud kokkuliitmine ei pruukinud 
kohalike elanike huvide kaitsmisel alati just parim viis olla. 
Jaan Tõnissoni Instituudi initsiatiivil ja Ungari Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) toetusel käivitus 
1997. oktoobris pilootprojekt Eesti kohaliku omavalitsuse reformi uurimiseks kahe maakonna, 
Viljandi- ja Pärnumaa, baasil. Moodustati 14-liikmeline töögrupp, kuhu olid kaasatud nii valla- ja 
linnavalitsuste kui ka maavalitsuste ja ministeeriumide esindajad, omavalitsusliidud ning Jaan 
Tõnissoni Instituut. Töögrupp oli regulaarselt koos käinud, et arutada ja analüüsida omavalitsuste 
töö parendamist, korraldada ajurünnakuid, töötada välja parandusettepanekuid ning avaldada 
need tutvumiseks laiemale auditooriumile. 

Ühinemisprotsessi esimeses faasis võis rääkida ligikaudu 35 nn rõngasvallast, mille keskuses 
asus teine omavalitsusüksus. Säärastel juhtudel oli tegemist nn kergema variandiga, kus 
ühinenuks kaks omavalitsust, mille keskused asuksid koos või lähestikku. Samaaegselt 1996. 
aasta kohaliku omavalitsuse valimistega leidis aset esimene ja seni ainuke juhtum, kus selline 
rõngasvald ühines oma keskuses asuva teise vallaga ja moodustas ühise struktuuriüksuse. Jutt 
on Halinga ja Pärnu-Jaagupi valdade ühinemisest, mida käsitletakse lähemalt allpool. Pisut 
keerulisemaks muutus olukord aga siis, kui liitujaid oli kolm või enam. Eriti just neil puhkudel tuli 
tähelepanu pöörata keskuste tagamaadele, infrastruktuuridele ja loomulikult sellele, et elanikud ei 
kaotaks teenuste osutamise kvaliteedis ning ühinemine ei tekitaks juurde uusi ääremaid. 

Jaan Tõnissoni Instituudi ja töörühma esindajad külastasid omavalitsusi, intervjueerisid 
vallavanemaid, linnapäid ja teisi omavalitsusjuhte, et selgitada välja ühinemise poolt- ja 
vastuargumente ning põhjuseid, miks mitmed senised läbirääkimised olid soikunud. 

Enamikes ühinemist kaalunud omavalitsustes oli korraldatud mõttetalguid ja viidud läbi TNVO-
analüüs. Töögrupi kätte koondunud analüüside ja küsitluste põhjal võis välja tuua tugevate 
külgedena (T) ühised infrastruktuurid ja läbipõimunud kogukonnad, enamasti ühtse 
tõmbekeskuse olemasolu ja hea koostöö omavalitsuste vahel; nõrkade külgedena (N) 
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elanikkonna hirmu muudatustega kaasnevate ümberkorralduste osas, mõnede 
omavalitsusametnike hirmu kaotada oma positsioon või töökoht, samuti sotsiaalmajanduslike 
uuringute ja riikliku poliitika puudumise. Võimalustena (V) nähti paindlikumat ja funktsionaalsemat 
töökorraldust, efektiivsemat juhtimist, piirkonna ratsionaalsemat planeerimist, teenuste kvaliteedi 
ja mahu tõusu, ohtudena (O) aga ääremaastumist, võimu kontsentreerumist ja võõrandumist ning 
samuti asjaolu, et elanikkonnal võib uute juhtide ja struktuuride omaksvõtmine kaua aega võtta. 

Olulist rahalist kokkuhoidu omavalitsused liitumises ei näinud. Üksikute koondatavate ametnike 
asemele tulnuks kohe võtta tööle teiste eluvaldkondade nõunikke ja spetsialiste, küll aga 
võimaldanuks suurem eelarve rahaga senisest efektiivsemalt ümber käia. Leiti, et valdavas 
enamuses oli tegemist väga spetsiifiliste juhtumitega, mistõttu tulnuks üldistustest hoiduda ja iga 
potentsiaalsete ühinejate ringi eraldi vaadata. Pealtnäha väga sarnastes omavalitsustes olid 
sageli üsna äärmuslikud erinevused nii tulubaasis kui infrastruktuuris. Päris välistada ei saanud 
ka isiksustevaheliste arusaamade lahknevust ning erinevusi nii isiklikes kui ka erakondlikes 
vaadetes ja tõekspidamistes. 

Omavalitsused ootasid omavalitsusreformi läbiviimisel riigi aktiivset osalust ja toetust. Ennekõike 
loodeti rahalisele toetusele rahvahääletuse ja sotsiaalmajandusliku analüüsi läbiviimisel ning 
ühinemisjärgsete vallandustoetuste maksmisel. Kuid teine ja olulisemgi riigi funktsioon olnuks 
ühinemist soodustava seadusandliku raami loomine. Seadusi tõlgendades võis suure 
tõenäosusega väita, et järgmine omavalitsuste ühinemine saaks toimuda vaid koos kohaliku 
omavalitsuse volikogude valimistega 1999. aastal. Töös olid ka seaduseparandused, mis oleksid 
lubanud omavalitsuste ühinemisega seoses täiendavaid valimisi korraldada. 

Kuigi omavalitsusreform oli Eestis veel lapsekingades, võttis ühinemisläbirääkimiste protsess 
järjest enam hoogu. Mitmed ka konservatiivsel seisukohal olevad omavalitsusjuhid kinnitasid 
reformi ja uuringute jätkamise vajalikkust ning võimalikku ühinemist kas 1999. või hiljemalt 2003. 
aastaks. Enamikel juhtudel riigipoolset „vägivaldset” sekkumist omavalitsuste ühendamisel ei 
pooldatud. Pigem eelistati põhjalikku analüüsi, et vältida kiirustamisest tingitud vigu. Ka Jaan 
Tõnissoni Instituut soovis jätkata andmete kogumist ja analüüsimist ning aidata kaasa 
demokraatliku ühiskonna arengule kohaliku võimu tasandil. 

Raamatu kirjutamisel langes põhiraskus töögrupi liikmete õlgadele. Põhiseaduse terminoloogias 
kasutati kohaliku omavalitsuse üksuse mõiste asemel käsiraamatus paralleelselt ka mõisteid vald 
ja linn, omavalitsusüksus või lühendit KOV. Käsiraamat oli mõeldud abivahendiks või lihtsalt 
huvitavaks lugemismaterjaliks kõigile kohaliku omavalitsuse töötajatele, haldusterritoriaalsete 
ümberkorraldustega seotud riigivõimu esindajatele, üliõpilastele ja teistele haldusprobleemidest 
huvitunud lugejatele. 
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Mitte-eestlaste integratsioon 

1999. aasta aprillis lisandunud mitte-eestlaste integratsiooni uurimissuunal korraldati 
rahvusvaheline konverents „Kultuuriline pluralism Eestis: poliitikad ja lahendused”. 50 aastat 
kestnud pealesunnitud ja mittesoovitud kooselu Eestis oli kujundanud eestlastel ja mitte-
eestlastel harjumuse toimida isoleeritult, oma keele- ja kultuuriruumis. Iseseisvunud Eestis oli nii 
eestlastel kui ka mitte-eestlastel raske oma varasemaid, tugevasti kinnistunud seisukohti ümber 
hinnata. See muutis mitte-eestlaste integreerumise Eesti ühiskonda keeruliseks ja aeganõudvaks 
protsessiks. 

MILLISED ON JTI TÄNASED SEISUKOHAD MULTIKULTUURSE ÜHISKONNA OSAS NING KUIDAS NEED 
KATTUVAD 90NDATE KESKPAIGAS ESILE TOODUTEGA? 
AGU LAIUS: 
Meie instituut tõi teema Eestisse arutamiseks, kuna siin elas ja elab väga arvukalt teiste rahvaste 
esindajaid. Usun, et sellest oli riigi integratsiooniprogrammide koostamisel ja elluviimisel kasu. 
Ikka märkame, et midagi Eesti riigi tegemistes on eelnevalt käsitletud JTI-s, mõnikord kuni viis-
kuus aastat varem. 
Mõlemad pooled, nii eestlased kui ka mitte-eestlased, pidanuks üles näitama aktiivset 
teineteisemõistmist ja juhinduma tolerantsuse printsiibist, et endas integratsioonivalmidus 
kujundada. Mitte-eestlaste integreerimise õnnestumine eeldas mõlema kogukonna aktiivsust 
nimetatud protsessis. 

Eesti tingimustes oli multikultuurse ühiskonna teemat tervikuna vähe käsitletud. Samas olid 
mitmed haridusvaldkonna teadlased, uurijad ja analüütikud (kõrgkoolidevaheline uurimisrühm 
Vera, Tartu Ülikooli teadurid) suutnud selles vallas teha märkimisväärset tööd. Et sealt edasi 
minna, oli vaja Eesti tekkinud olukorda põhjalikumalt analüüsida. Selle alged olid küll Euroopas 
väljakujunenud paljukultuuriliste ühiskondade omadest erinevad, ent olukorra olemus siiski küllalt 
lähedane. Projekti eesmärk oli multikultuurse ühiskonna kontseptsioon rahvusvahelisel tasandil 
läbi arutada ning leida viise, kuidas süvendada eestlastes ja mitte-eestlastes veendumust, et ilma 
tolerantse ning teineteist austava ja arvestava mõtteviisita rahvussuhetes pole võimalik edukalt 
toimida üheski Eesti kui multikultuurse ühiskonna piirkonnas. Projekt oli suunatud Eesti 
avalikkuse teadlikkuse tõstmisele mitte-eestlaste integratsiooni ja multikultuurse ühiskonna 
teemade valdkonnas. 

Seega tutvustas projekt eelkõige Euroopa multikultuursete ühiskondade kogemust ning tutvustas 
ka Eesti uurijate seni tehtud tööde tulemusi, et teadlased, uurijad, eksperdid ja praktikud võiks 
koostöös Eesti probleemidele lahendusi otsida. Selleks kavandatigi rahvusvahelise multikultuurse 
ühiskonna alase konverentsi korraldamist Tallinnas. Selle ettevalmistamisse ja läbiviimisse loodeti 
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kaasata maailma silmapaistvad multikultuursete ühiskondade uurijad ning Eesti enda uurijad, 
analüütikud, teadlased ja praktikud. 

KUIDAS KÄSITLESID TAANLASED MULTIKULTUURSE ÜHISKONNA HARIDUSTEEMASID? 
SILVI TEESALU (TAANI KULTUURI INSTITUUDI JUHATAJA): 
Taanist tuli üsna palju rahalist abi eesti keele kursuste korraldamiseks, seda eriti Ida-Virumaal. 
Taani saatkond ja selle abiorganisatsioonid tegelesid finantseerimisega aktiivselt. 
Taani Kultuuri Instituut saatis 90ndate esimesel poolel palju eestlasi Taani konverentsidele ja 
seminaridele. Need korraldati enamasti Jüütimaa lõunaosas, kus taanlaste ja sakslastega 
asustatud piirkondades oli pikk ühistöö kogemus. Neil kursustel käisid ajakirjanikud, kohalike 
omavalitsuste töötajad, riigiametnikud Kodakondsus- ja Migratsiooniametist ning 
Keeleinspektsioonist, presidendi ümarlaua esindajad, ülikoolide õppejõud ning teadusasutuste 
uurijad. Üks meie Taani partneritest oli Taani Piiriühing (Grænseforening). Selle ühingu 
eesmärgiks on toetada taanlust piiriäärsetel aladel, teavitada avalikkust piirialade olukorrast ning 
tugevdada taani keele ja kultuuri õpet – seda kõike tihedas koostöös vastavate 
organisatsioonidega piirialale jääval Taani territooriumil.  
Taani ja Saksamaa kogemust vähemusrahvuste küsimuses uuris pikemat aega Eesti sotsioloog 
Priit Järve, kes töötas aastaid Euroopa Minoriteediuuringu Keskuses (ECMI) Flensburgis 
Saksamaal. 
KonverentsIde järel avaldati kogumik kõigist ettekannetest ja olulisematest sõnavõttudest. Need 
olid hiljem paljude koolitusseminaride ja -kursuste läbiviimise aluseks. Konverentsiks valmistati 
ette kogumik „Eesti teel integreeritud ühiskonda. Eeldused. Valmisolek. Arengutendentsid", mis 
sisaldas avaliku arvamuse uuringute koondanalüüsi ajavahemikus 1993–1999 ning 
mittetulundusühingute osa ja saavutusi Eesti integratsiooniprotsessides.  

MILLINE ON OLNUD JTI ROLL ASÜÜLITAOTLEJATE JA PAGULASTE PROBLEEMISTIKU TEADVUSTAMISEL 
NING SELLEGA SEONDUVATE KÜSIMUSTE LAHENDAMISEL? KUIVÕRD ON TEHTUD TÖÖ JA TULEMUSED 
KORRELATSIOONIS VALITSUSELT SAADUD 2,5 MILJONI KROONISE SIHTANNETUSTEGA?  
AGU LAIUS: 
See töö kestis kolm aastat. Analüüsisime olukorda ja püüdsime tulevikku ennustada. Nägime, et 
Eestisse tuleb oluliselt rohkem pagulasi võrreldes tol ajal saabunutega – kümmekond aastas. 
Koostasime uusimmigrantide integratsiooniprogrammi ja andsime üle riigile. Paraku riik seda siis 
oluliseks ei pidanud ega teinud ka piisavalt ettevalmistusi juhuks, kui selline olukord peaks 
tekkima. Tulemusi teame – kui lõpuks tuli veidi rohkem pagulasi vastu võtta, siis ei olnud selleks 
valmis ei riigi- ega ka kodanikualgatuslikud tugistruktuurid, avalikkusest rääkimata. See vajalik 
töö tehti lõpuks ära kiirkorras ja rabistades, avalikkuse negatiivse suhtumise tingimustes. 

Korruptsioonivaba Eesti 
Transparency International (TI) on üks maailma tuntuimatest korruptsioonivastase võitluse 
edendamisega tegelevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest. Oma 77 üle maailma jaotatud 
keskusega on ta ka suurim. Kuna TI-l oli allorganisatsioon ka Eestis, loodi 27. aprillil 2000 Jaan 
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Tõnissoni Inst i tuudi ini tsiat i ivi l r i ik l ikke inst i tutsioone, kohalikke omavali tsusi, 
mittetulundusühinguid ning ajakirjanduse esindajaid koondav ühing Korruptsioonivaba Eesti (TI-
Estonia), mille juhiks sai Triin Reinsalu. Ühingu tegevus toimus mittetulundusühingu Jaan 
Tõnissoni Instituut kaudu, milleks JTI moodustas ka eraldiseisva üksuse –- Korruptsioonianalüüsi 
Keskuse. Keskuse tegevuse peaeesmärgiks sai kaasa aidata korruptsioonivastasele võitlusele 
Eestis ning suurendada Eesti avalikkuse teadlikkust korruptsioonis. Korruptsioonivaba Eesti 
peamised tegevussuunad olid kohaliku situatsiooni analüüsimine, riigi kitsaskohtade otsimine, 
koos valitsusega õigusaktide parandusettepanekute välja töötamine ning probleemiga tegelevate 
institutsioonide ja üksikisikute ühendamine. TI-Estonia sooviks oli kaasata võimalikult palju 
probleemi erinevast vaatepunktist nägevaid isikuid, et üheskoos korruptsiooni vähendamiseks  
efektiivseid lahendusi leida. 

KUIDAS OLI BALTI KORRUPTSIOONIVASTANE PROGRAMM EESTILE KASULIK?  
TRIIN REINSALU (KORRUPTSIOONIANALÜÜSI KESKUSE TÖÖTAJA JA ÜHINGU KORRUPTSIOONIVABA EESTI 
LIIGE): 
Ennekõike tegelesime teadlikkuse tõstmisega. Selleks andsime välja kvartaalset infokirja kohalike 
omavalitsuste, ministeeriumite ja avalike institutsioonide töötajatele, samuti kohtunikele ja 
ajakirjanikele. Lisaks koostasime tervikliku käsiraamatu kõikidest valdkondadest, kus on 
korruptsiooni esinemise risk pigem kõrgem. Suur osa tegevusest oli seotud ka ametnike ja 
ajakirjanike koolitustega ning rahvusvahelise koostöö arendamisega. Teadlikkuse tõstmisel 
tegime koostööd ka Riigikontrolli ja ministeeriumite auditi osakondadega. Korruptsioonianalüüsi 
Keskus tegutses ka Transparency Internationali (TI) kohaliku keskusena ning oli tugikeskus 
ühingule Korruptsioonivaba Eesti. 

Nimetatud programmi viis ellu Massachusettsis Amherstis asuv organisatsioon, mis seadis 
projekti eesmärgid ning selle töötajad valisid programmis osalejad ka isiklikult välja. 
Korruptsioonianalüüsi Keskus oli nimetatud programmis vaid koostööpartner, kes aitas 
korraldada osalejate valimiseks toimunud intervjuusid ning osales ka ise mitmetes Ameerika 
idaranniku osariikides toimunud koolitusprogrammis. Viimane võimaldas viiel eestlasel tutvuda 
ennekõike Massachusettsi osariigi tegevuste ja õnnestumistega korruptsioonivastases 
tegevuses. Mitmeid kohtumisi korraldati nii ajakirjanike, prokuratuuri töötajate, kohalike 
omavalitsuste juhtide kui ka senati liikmetega. Tol ajahetkel andis programm Eestis 
korruptsioonivastases tegevuses aktiivsetele inimestele hindamatu kogemuse ja teadmised ning 
palju erinevaid kontakte teistes Balti riikides. 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmeteks said Jüri Adams, Raivo Bachmann, Tiit Järve, Kaja 
Kärner, Kristjan Kenapea, Siim Kiisler, Agu Laius, Tiit Leier, Paavo Paal, Jaana Padrik, Raivo 
Pavlov, Heiki Raudla, Triin Reinsalu, Marika Seppius, Tarmu Tammerk ja Peeter Tepp. 
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MIDA ON JTI JUHTIMISEL REAALSELT TEHTUD KORRUPTSIOONIALASTE TEADMISTE AVARDAMISEL BALTI 
RIIKIDES? MILLISTEST KÄEGAKATSUTAVATEST TULEMUSTEST VÕIME RÄÄKIDA? 
AGU LAIUS: 
Selles osas oleme küll väga palju ära teinud. Instituudil õnnestus Eestis korruptsiooni suhtumist 
oluliselt muuta. Kui varem peeti seda äritegemise loomulikuks osaks, siis mõne aasta pärast oli 
see vägagi taunitud äritegemise viis. Edasi tegeles selle teemaga põhjalikumalt MTÜ 
Korruptsioonivaba Eesti.  

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskuses jätkus 1999. aastal Avatud Eesti Fondi ja Constitutional Legal Policy 
Institute’i finantseeritud projekti "Internetil põhineva inimõiguste alase haridus- ja infosüsteemi 
väljatöötamine Eestis" (projektijuht Anneli Uus). Tegevuse eesmärk oli üldsusele inimõiguste 
teemat tervikuna tutvustada, informeerida inimesi nende õigustest, edendada inimõigusi ning 
laiendada vastavat haridust. Samuti oli ülesandeks suunata inimõigustega tegelevaid 
organisatsioonide koostööle ja infovahetusele. 

Esimene inimõiguste õppekava ja õppekirjanduse loomise seminar toimus Tallinna 
Pedagoogikaülikoolis 8.–10. detsembril 1992. Sellel osales 15 inimest. Nende hulgas oli nii 
tegevõpetajaid kui ka Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõude. Kolme päeva jooksul töötasid 
grupiga taani lektorid-spetsialistid Anette Faye Jacobsen, Helle Borgstroem ja Torben Blankholm. 
Nad tutvustasid osalejatele inimõiguste õppeaine kujundamise põhimõtteid nii aine sisu 
määratlemise kui õppematerjalide koostamise seisukohast. Seminar oli praktilise kallakuga ning 
selle tulemusel õnnestus lähemalt määratleda Eesti koolidele kavandatud inimõiguste 
valikõppeaine sisu ning vormi. Kas võiks seda pisut konkretiseerida? 

SILVI TEESALU: 
Taani ja Eesti suhtluses oli olulisel kohal ka inimõiguste temaatika. 10. detsembril 1992. aastal, 
rahvusvahelisel inimõiguste päeval, loodi Vabariigi presidendi Lennart Meri algatusel Inimõiguste 
Instituut, mis on valitsusväline mittetulundusühing põhikirjalise eesmärgiga jälgida inimõiguste 
olukorda nii Eestis kui ka mujal maailmas. Instituudi nõukogu esimene esimeheks valiti Enn Tarto, 
seejärel jätkas samal kohal Aadu Oll.  
Oma esimesel tegevusaastal taotles Inimõiguste Instituut Taani Välisministeeriumilt rahalist 
toetust erinevate inimõigusalaste projektide teostamiseks. Taani Välisministeeriumi toetus 
inimõiguste arenguks ja kaitseks oli ajaloolise väärtusega panus nii Inimõiguste Instituudile kui ka 
Eestile tervikuna.  

Eesti Välisministeeriumi ja Soome arengukoostöö keskuse KEPA finantseeritud artiklikogu põhjal 
andis Inimõiguste Keskus välja raamatu pealkirjaga „Avarduv maailm: eestlased rahvusvahelises 
arengukoostöös”, mis on esimene arengukoostööd laiemalt tutvustav eestikeelne väljaanne. 
Artiklikogu, mis oli eelkõige mõeldud sissejuhatuseks teemasse, tutvustas lugejale 
rahvusvahelise arengukoostöö olemust, maailma arengukoostöö poliitikat ning Eesti ja tema 
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naabrite kogemusi. Oma panuse raamatu koostamisse andsid UNICEFi Eesti esindus, Eesti 
Punane Rist, EELK Misjonikeskus, Eesti Välisministeerium jt. 

KUIVÕRD ON EESTIMAA INIMESTENI JÕUDNUD INIMÕIGUSTE ALASE TEABE SISU? MILLIST PRAKTILIST 
KASU ON SELLEST SAADUD? 
AGU LAIUS: 
Olen veendunud, et inimõiguste alane tegevus JTI-s on olnud olulise kaaluga Eestis sellega 
tegelemise käivitamisel. Hiljem tekkis ka sellel teemal palju organisatsioone ning JTI-le jäi vaid 
inimõigustealane õpetajakoolituse roll. 
Inimõigused oli 90ndatel väga hell teema, sest me tundsime end alati väga puudutatuna, kui 
Eestile midagi ette heideti – eriti, kui seda tehti kodus. Toona ei andnud me endale aru, et 
inimõigustega on tegelikult probleeme kõikides riikides, mistõttu on nendega vaja järjekindlalt 
tegelda kõikjal. 

Keskuse kodulehekülg koostati eesti, vene ja inglise keeles. See tutvustas „Rahvusvahelist 
inimõiguste deklaratsiooni” ning pakkus selle kohta õppematerjale, aruandeid, artikleid ja  
bibliograafiat. Veel oli lehel infot inimõigustega tegelevatest organisatsioonidest Eestis ja 
välismaal; inimõigustealasest tegevusest Eestis ja väljaspool ning eelseisvate ürituste kalender. 
Keskkonna oluline osa oli õpetajatele mõeldud foorum. Lehekülge täiendati ja uuendati pidevalt. 
Projekti raames korraldati aprillis 1999 koolitusprogramm, maikuus ja septembris kaks seminari 
ning maikuus ka workshop. 

KES ON OLNUD JTI PEAMISED KOOSTÖÖPARTNERID? MILLIST ABI ON SAADUD AVATUD EESTI FONDILT, 
MILLIST KASU ON TOONUD SUHTED IDA-EUROOPA VALITSUSVÄLISTE ORGANISATSIOONIDEGA ? 
AGU LAIUS: 
Kuna 90ndatel ei rahastatud Eestis vabaühinguid, siis oli Avatud Eesti Fondil sel ajal väga oluline 
roll. JTI-l olid AEFiga väga head koostöösuhted. Tegime pikalt koostööd Eestis elavate 
rahvusvähemuste ja nende integreerimise ning multikultuursuse teemadel. 

Avatud Eesti Fondi finantseeritud projekti „Rahvussuhete peegeldamine meedias” raames 
korraldasid AEF-i Rahvussuhete Suurprojekti Nõuandev Kogu ja Jaan Tõnissoni Instituut 
stipendiumikonkursi ajakirjanikele eesmärgiga tuua rahvussuhete teema aktiivselt meediasse 
ning stimuleerida ajakirjanikke süvenema muulaste integratsiooniprobleemidesse ja 
paljukultuurilise ühiskonna teemasse Eestis. 

Konkursile oodati projekte, mis selgitaksid paljukultuurilise ühiskonna ideestikku ja tutvustaksid 
teiste riikide kogemusi: mis räägiksid lahti, miks on vaja muulasi integreerida, miks on 
integratsioon üks Eesti arengu võtmeküsimusi, aitaksid käivitada eesti- ja venekeelses meedias 
avatud dialoogi rahvussuhetest ja integratsioonist eesmärgil, et eestlased ja muulased mõistaksid 
paremini üksteise probleeme, aitaksid ühisel jõul vähendada kahe kogukonna isoleeritust ja 
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tugevdaksid nende soovi vastastikuseks suhtlemiseks, võimendaksid positiivseid 
integratsioonikogemusi ja tulemusi, kajastaksid valitsuse integratsiooniprogrammi täitmist jne. 

Korraldati kolm vooru, mis kõik andsid hulgaliselt positiivseid tulemusi. Projekti tulem suurendas 
oluliselt muulaste integratsiooni ja rahvussuhete teemade käsitlemist Eesti meedias. Sageli 
jätkasid ajakirjanikud projekti teemadel artiklite avaldamist ning raadio- ja telesaadete tegemist ka 
pärast projekti lõppu. 

AEF-i ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse finantseeritud rahvusvaheline konverents 
„Kultuuriline pluralism Eestis: poliitikad ja lahendused” toimus oktoobris 1999 Tallinnas 
rahvussuhete suurprojekti raames. Konverentsi eesmärgiks oli arutada rahvusvahelisel tasandil 
multikultuurse ühiskonna kontseptsiooni kujundamaks eestlastes ja mitte-eestlastes veendumust, 
et ilma tolerantse ning teineteist austava ja arvestava mõtteviisita rahvussuhetes pole võimalik 
edukalt toimida üheski Eesti kui multikultuurse ühiskonna piirkonnas. Projekt oli suunatud Eesti 
avalikkuse teavitamisele ning teadlikkuse tõstmisele mitte-eestlaste integratsiooni ja 
multikultuurse ühiskonna teemadel. Tutvustati multikultuursete ühiskondade kogemust Euroopas 
ning mujal maailmas. Seejuures käsitleti ka Eesti uurijate seniste tööde tulemusi võimaldamaks 
teadlastel, uurijatel, ekspertidel ja praktikutel omavahelise suhtluse kaudu leida lahendeid Eesti 
probleemidele. Analüüsiti Eesti integratsiooniprotsesse ning Eesti kui mitmekultuurilise ühiskonna 
tulevikumudeleid. 

Hollandi ja Kanada Saatkondade toetusel avaldati peale konverentsi eestikeelne kogumik 
„Integratsioonimaastik – ükskõiksusest koosmeeleni”, mis sisaldas ülevaadet Avatud Eesti Fondi 
Rahvussuhete Suurprojektist ja selle allprojektidest, Avatud Eesti Ühiskonna Instituudis 1993–
1999 tehtud monitooringute koondanalüüsi, professor Will Kymlicka spetsiaalselt kogumiku jaoks 
koostatud artiklit „Eesti integratsioonipoliitika võrdlevas perspektiivis” ning eelmainitud 
konverentsi olulisemaid ettekandeid ja sõnavõtte. 

Välja anti ka raamatu ingliskeelne variant „Estonia’s Integration Landscape—from Apathy to 
Harmony". 
2001. aastal loodi Inimõiguste Keskuses Institute for Democracy in Eastern Europe (IDEE) 
finantseerimisel Centers for Pluralism`i (pluralismikeskuste) regionaalne kodulehekülg. JTI esines 
regionaalse koordinaatorina Kirde-Euroopas, julgustades koostööd pluralismikeskuste, nende 
partnerorganisatsioonide ning teiste MTÜ-de vahel Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes, 
rõhutades eriti regionaalsete toetuste vajadust seoses demokraatliku opositsiooniga Valgevenes. 
Loodi Centers for Pluralism’i regionaalne kodulehekülg aadressil http://www.ngonet.ee/cfpbaltic/, 
kus avaldati andmeid regiooni pluralismikeskustest, nimetatud riikide kodanikeühiskondadest ja 
inimõigustest. 

http://web.archive.org/web/20030607134559/http://www.ngonet.ee/cfpbaltic/
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Mittetulundusühingute Keskus 
KES ASUTASID JTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE KESKUSE? MILLISED EESMÄRGID OLID SEL KESKUSEL? 
KUI KAUA SEE TEGUTSES? 
TIIU EVERT: 
Koos Kodanikuharidusehariduse Keskuse tegevusega oli korduvalt teemaks ka 
mittetulundusühingute roll demokraatliku riigi kujunemisel. Arvestades teiste riikide kogemusi, 
jõudsimegi ühel päeval veendumusele, et MTÜ-de tegevusega on mõistlik tegelda eraldi. 
Seepeale tehtigi struktuurimuudatus. 
JTI direktori Agu Laiuse initsiatiivil loodi Mittetulundusühingute Keskus ja minust sai selle juht. 
Hiljem liitus meiega ka Margit Käbin. Keskuse eesmärk oli riigi ja äriringkondade tegevuse kõrval 
oluliselt rohkem tähelepanu pöörata kodanike ja kogukondade initsiatiivile ja võimekusele. 
Soov oli tõsta inimeste eneseteadvust probleemide lahendamisel ja anda neile teadmisi, et lisaks 
äritegevusele on võimalik ka kasumit mitte teenivate organisatsioonide kaudu väga palju 
saavutada. 
Alguses oli meie tegevus üsna raske, sest sellisest ettevõtlusvormist ei olnud paljud kuulnudki. 
Keskuse tegevuse raames õppisime ise väga palju ja keskendusime valdavalt just erinevate 
seminaride korraldamisele. 
Samuti oli väga oluline rahvusvahelistumine ja selle keskuse raames hakkasime ka JTI-s ise 
tasulisi üritusi korraldama. Ma lahkusin JTI-st 1997. aastal ja peale mind juhtis MTÜ Keskust 
Margit Käbin. 

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua (EMÜ) kodulehekülje loomine 

Veebruaris 2001 toimus esimene EMÜ koosolek. Teatavasti pole ümarlaud juriidiline isik ning 
sellel puudub liikmeskond. EMÜ ja EMÜ Esinduskogu pädevus esineda mittetulundussektori 
nimel tulenes EMÜ avatusest kõigile mittetulundusühendustele, sektori toetusest ning 
koostööpartnerite tunnustusest. Ümarlaua eesmärgiks oli edendada mittetulunduslikku tegevust 
Eestis, hoogustada ühenduste omavahelist suhtlemist ja dialoogi, korrastada riigi institutsioonide 
ja mittetulundusühenduste vahelised suhted ning sätestada omavaheline koostöö ja partnerlus. 
JTI eestvedamisel loodi EMÜ kodulehekülg aadressil http://www.emy.ee/, mida pidevalt 
täiendatakse. 
Eesti keelde tõlgiti OSI poolt Euroopa Komisjonile koostatud raporti „Rahvusvähemuste kaitse 
Euroopa Liiduga ühinemise protsessis” üldosa ja Eestit puudutav peatükk ning anti välja raamat 
pealkirjaga „Rahvusvähemuste kaitse Euroopa Liiduga ühinemise protsessis. Rahvusvähemuste 
kaitse Eestis”. Aruande põhjal toimus oktoobris 2001 ka ümarlauaarutelu, millest teiste hulgas 
võttis osa rahvastikuminister Katrin Saks. 

MAI SÜLLA: 

http://web.archive.org/web/20030607134559/http://www.emy.ee/
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Agu Laius oli Eestis paljude asjade algataja. Näiteks leidis ta, et välisriikides peeti 
endastmõistetavaks ametlikult toetada mittetulundusühingute tegevust. Sellest eeskuju võttes 
asuski Agu JTI juurde Eesti mittetulundusühingute esinduskogu asutama. Sealt sai alguse ka 
mõte asutada Eestis kodanikuühiskonna sihtkapital. Kui algas KÜSK-i loomine, kandideeris Agu 
Laius selle juhiks. 2008. aastal lahkuski ta Jaan Tõnissoni Instituudist Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali tegevjuhiks. 

MILLINE OLI TAANI SUURSAATKONNA HUVI JTI TEGEVUSE VASTU MITTETULUNDUSÜHINGUTE LIIKUMISE 
TOETAMISEL EESTIS? 
SILVI TEESALU: 
Taanis peetakse vabatahtlikku tegevust riigi olemuse alustalaks, sest just inimeste aktiivne 
osalemine ühiskondlikus elus on Taani demokraatia alus. Demokraatia on osa taanlase 
loomusest, ütlevad taanlased ise. Taanis on arusaamine demokraatiast ühiskonnas mõtestatud ja 
selle toimimist praktikas jälgitakse.  
Seetõttu oli üks esimesi teemasid, millega Taani Eestisse tuli, demokraatia. Mitmeid aastaid Eesti 
Haridusministeeriumis konsultandina töötanud Michael Kümmel on selgitanud: „Demokraatia 
seisukohalt on oluline mõista, et erinevused tulenevad sellest, kuidas seda igapäevases elus 
rakendatakse, ja mitte erinevustest tunnustatud põhiväärtustes.” See on demokraatia mõistmisel 
määrav.  
Taani Saatkond tegeles demokraatia teemaga väga aktiivselt, korraldades mitmesuguseid 
seminare ning aidates Eesti vabatahtlike organisatsioonidel ja mittetulundusühingutel Taani 
partnerorganisatsioonidega suhteid luua. Taani Välisministeerium oli juba 1990. aastal asutanud 
Taani Demokraatia Fondi, mis toetas demokraatiaprogramme Balti ja Ida-Euroopa riikides. 

MIS OLI NGONET JA MILLISED OLID SELLE KOMMUNIKATSIOONIVÕIMALUSED? 
SVEN LEIT-TEETLAUS: 
Agu Laius soovis ka teada, millised on instituudi võimalused internetikasutuse 
edasiarendamiseks. Kui instituudi või teiste MTÜ-de eelarveisse süüvida, oli selge, et ühe 
inimese ülalpidamine üksnes tehnika korrashoidmiseks oli suhteliselt väherentaabel. Ja selliseid 
mittetulundusühinguid oli Eestimaal tollal palju. Millised olid võimalused selle tööjõuressursi 
paremaks ärakasutamiseks? Mul oli mõte käima lükata mittetulundusühingute jaoks sobiv 
internetivõrk, mida saanuks edukalt kasutada eelkõige meie instituudi töötajad. Igal meie töötajal 
oli seega peagi oma postkast, serveri kasutamise võimalus jms. Lisaks panin üles ka spetsiaalse 
ruuteri, mis toimis ka sissehelistamiskeskusena, mille küljes olid modemid, mis võtsid kõned 
vastu. See tähendas, et mitte ainult instituudi töötajad, aga ka teiste võrguga liitunud MTÜ-de 
inimesed said suvalisel ajal oma postkastidele ligi, internetis toimetada, kasutada samu 
serveriteenuseid jms. Mittetulundusühingud said seega meie serveris ka oma esimesi veebilehti 
hoida ja ajastu kontekstis oli see paljude jaoks väga oluline nüanss. Eesti Telefon polnud tol ajal 
võimeline veel samu teenuseid korrektselt pakkuma. 
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Olime tol ajal Endla tänava kontoris ning ostsime internetiteenust ise sisse ning edasimüügiõigust 
meil polnud. Saime aga seda pisikese tasu eest siiski naabertubadesse jagada. Lihtsustatult 
öeldes saigi nii paika ngonet, mis inglise keelest tõlgituna tähendaski MTÜ-de internetti. 

Hariduspoliitika Keskus  
Hariduspoliitika Keskuse tegevusvaldkondadeks olid Eesti üldharidus ja õppekavade arendus, 
multikultuurne haridus Eestis ja vene õppekeelega kooli areng ning eurodimensioon hariduses. 
Keskust juhatas Urve Läänemets ning keskuse juures tegutses ka Eesti Õppekava Ühing. 
Riikliku Õppekava (RÕK) rakendumise uuring oli projekt – rakendusuuring, mille eesmärgiks oli 
välja selgitada kehtiva RÕKi senine rakendumise aste, samuti selle tulemusel toimunud 
muutused kooli kui organisatsiooni töös ja õppeprotsessis tervikuna. Selgitati ka, millised RÕK 
1996 sisulised valdkonnad olid rakendunud puudulikult või rakendamata jäänud ning mis oli selle 
põhjuseks. Eraldi materjalina esitati tellijale Eesti haridussituatsiooni arvestav õppekava 
rakenduskava, mis koostati vastava valdkonna teoreetilise kirjanduse, Eesti haridusstatistika ning 
meedias vahendatud informatsiooni põhjal. Toimus kaks ekspertnõupidamist, kus oli esindatud ka 
Vene Koolide Õpetajate Ühendus. 
Projekti käigus küsitleti viite sihtgruppi: koolijuhte, õpetajaid, omavalitsuste töötajaid, kirjastajaid 
ja lapsevanemaid. Hea koostöö oli Eesti Õpetajate Liidu, Emakeeleõpetajate Seltsi ning Eesti 
Õppekava Ühinguga. Eriti aktiivselt osalesid projektis kirjastajad ning tõhusat kaasabi osutas 
Õpetajate Leht. 

Projektis selgus, et eelkõige tekitas 1996. aasta riikliku õppekava koolirakendusega probleeme 
riikliku rakenduskava puudumine, samuti sisaldas õppekava tekst materjali, mis polnud kooli 
jaoks sobiv. Puudus seos üldosa ja ainekavade vahel, samuti sisuline sidusus. Õpetajaile ei 
korraldatud piisavalt täiendkoolitusi või olid need sisuliselt ebaadekvaatsed ja sisu õpetamiseks 
polnud õigeaegselt võtta vajalikku õppevara, sest seda ei suudetud piisavalt kiiresti toota. Projekti 
tulemusi tutvustati seminaril Tartu Ülikoolis 2001. aasta novembris.  

Projekti tulemusi sai kasutada uue, 2004. aasta RÕKi rakenduskava koostamisel ning selle 
rakendamisel koolipraktikas. Projekti tulemused aitasid kavandada riiklike haridusreformide 
dokumente uute õppekavade arendamiseks ja rakenduseks üldhariduskoolides ning tõsta kooli 
kui õppiva organisatsiooni kultuuri ning RÕKi koostajate professionaalsust ja koostöösuutlikkust. 

KUIDAS ÜLDSE KUJUNESID VÄLJA JTI PEAMISED TÖÖSUUNAD? 
AGU LAIUS:  
Kodanikuühiskonna teadvustamise põhimõtted oli algul tähtsaimad, st et tuli õpetada inimestele 
käitumist demokraatliku ühiskonna täieõiguslike liikmetena. Tuli selgitada miks ei saanud enam 
toimida nn käsuühiskond, ja miks tuli ümber orienteeruda kodanikualgatusele ühiskonna 

http://web.archive.org/web/20030619050457/http://www.jti.ee:80/et/epc/pro_oppekava_uuring.html
http://web.archive.org/web/20030619050457/http://www.jti.ee:80/et/epc/pro_multikultuursus.html
http://web.archive.org/web/20030619050457/http://www.jti.ee:80/et/epc/pro_vene_koolid.html
http://web.archive.org/web/20030619050457/http://www.jti.ee:80/et/epc/eoy.html
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toimimisprotsessides. Tuli selgitada, mida tähendavad demokraatiaharidus, inimõiguse alased 
küsimused jne. 
Tegelikult töötasime tõsiselt selle nimel, et ühiskonnaõpetus õppekavadesse üldse püsima jääks, 
mõistagi uues kuues ja vormis. JTI probleem on sageli olnud pigem selles, et oleme oma 
mõtteviisiga olnud ühiskondlikest ümberkorraldustest alati paari-kolme aasta võrra ees. Seetõttu 
pole meid ka sageli päris hästi mõistetud.  
Ega meie neid põhimõtteid paika saanud loksutada. Olime vaid mõtteinitsiaatoreiks, ärgitasime 
rahvast sel teemal arutlema ja aktiivselt kaasa mõtlema. Me ei saa ju eitada, et meil on siin 
reaalselt olemas päris mitmerahvuseline ühiskond. Kõigiga tuleb ühiskonna koospüsimiseks 
arvestada. Tõime välismaalt lektoreid, et nende teadmiste abil selgitada, kuidas peaks meie 
ühiskond reaalselt toimima. Valmistasime sel teemal ette ka erinevaid materjale. Mõnikord 
panime mõnele JTI välja antud raamatule suisa provokatiivseid pealkirju, näiteks „Mis on 
multikultuurne ühiskond?”. Meil oli ka diskussioon terminite sobivuse üle – kas ‘multikultuurne’ või 
‘mitmekultuurne’ ühiskond? Igatahes seadis selle teema Eesti ühiskonna ette aruteludeks just 
JTI. Tollal võeti nimetatud küsimust suhteliselt rahulikult ja arvatavasti ei seostatud seda reaalse 
situatsiooniga – faktiga, et multikultuurne ühiskond Eestis juba eksisteeriski. Meil on olnud 
mitmeid teemasid, mille oleme aruteluks üles tõstnud, kusjuures teema problemaatilisust on 
avalikkus mõistnud alles mõni aasta hiljem. Kahjuks pole me alati suutnud teha sedavõrd 
põhjalikku eeltööd, et arutelude käigus tekkivaid suuri vastasseise ära hoida. Näiteks võib tuua ka 
pagulaste teema. Nimelt väitsime millenniumi algul, et Eestisse hakkab igal juhul pagulasi tulema 
ja et selleks tuleks varakult valmistuda. Selgitasime juba siis, et rahvusvahelise õiguse alusel 
tuleb meil peagi hakata tegelema varjupaiga taotlejatega ja nende ühiskonda sulandamisega. 
Paraku suhtuti JTI toonastesse hoiatustesse pehmelt öeldes leigelt. See pole lahendus, kui 
võetakse kümmekond varjupaigataotlejat vastu, paigutatakse nad suvalisse kohta elama ja 
seejärel raporteeritakse kellelegi, et nüüd on meie töö tehtud. Varjupaigataotlejate jaoks on vaja 
ehitada hooneid, võimaldada neile eesti keele õpet, kohandada neile sotsialiseerumisprogramme 
jne. Pakkusime välja põhjaliku pagulaste integreerumisprogrammi ja andsime selle üle 
sotsiaalministeeriumile. Nimetatud programmi aitasid koostada ka rahvusvahelised eksperdid, et  
meie endi tagasihoidlikku töökogemust sel alal vääristada. Muuhulgas lisasime programmi ka 
intervjuud esimeste varjupaigataotlejatega jms. Paraku polnud riik sel hetkel üldse valmis nende 
teemadega tegelema. Ministeerium hoopis taunis meie tegevust ning ignoreeris küsimuse 
varajast püstitamist täielikult. Kui mõne aasta möödudes need teemad ootamatult päevakorda 
tõusid, leiti JTI varasemad ettepanekud siiski üles ning asuti igal pool rääkima, et ministeeriumil 
olid vastavasisulised programmid juba ammust ajast olemas… 
Selliseid hetki on meie töös sageli ette tulnud – hetki, mil me riigiametnike jaoks just kõige 
meelepärasemad tegelased pole olnud, kuid kelle olemasolu tuli neil siiski varem või hiljem 
võrdlemisi valulikult tunnistada. Meie jaoks on see kõik tähendanud aga alarahastamisest tingitud 
probleeme.  
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Teatud tööperioodil juhtisime tähelepanu Eestis järjest tõsisemaks probleemiks muutuvale 
korruptsiooni probleemile. Kontakteerusin üheksakümnendate lõpul sel teemal ka välismaiste 
korruptsiooniküsimusi uurivate organisatsioonidega, kel oli parasjagu sama Eestiga seonduv 
teema päevakorras. Neil oli selge, et äsja vabaks saanud endistes sotsialismimaades võisid 
taolised teemad kiiresti pinnale kerkida. Tekkinud kontaktide pinnalt käivitasime Jaan Tõnissoni 
Instituudis selleteemalise programmi, mida asus juhtima Triin Reinsalu. Esialgu meil selle 
programmi elluviimiseks suuri ressursse polnud, ometi hakkasime teemaga põhjalikumalt 
tegelema. Samal ajal saime kõvasti sarjata nii poliitikutelt kui ka ärimeestelt, kes arvasid, et 
korruptsioon polegi Eestis mingi probleem ning kõik teemaga seonduv peabki normaalses riigis 
poliitika ja äri juurde käima. Üsna loomulikuks ja iseenesestmõistetavaks pidasid 
korruptsiooninähte üheksakümnendatel ka mitmed tänase elu silmapaistvad ühiskonnategelased. 
See on tegelikult päris hämmastav. Ent see oligi JTI roll – avada ühiskonna silmad ka nimetatud 
väärnähtuse osas. Lõpuks õnnestus siiski probleemi tõsidust laiemalt teadvustada, misjärel 
intensiivistus töö selles vallas koguni sedavõrd, et JTI-s tuli luua selle valdkonnaga tegelemiseks 
eraldi üksus. Sarnase skeemi järgi on JTI-s hiljemgi eraldi osakondi loodud ning meil on vaid hea 
meel, et oleme saanud kaasa aidata mitmete ühiskonnaelu sõlmpunktide lahtiharutamisele.  
Andsime välja Lauri Vahtre õpiku Eesti kultuuriloo kohta. Algselt leige vastuvõtu osaliseks saanud 
raamat muutus mõne aasta pärast väga nõutud kooliõpikuks, misjärel tõlkisime selle ka vene 
keelde. 
  
KUIDAS ON SUUNDUMUSED TÄNASEKS MUUTUNUD? 
aija tuna (läti vanbariigi kultuuriministeeriumi läti 100 osakonna "haridus ja noored" projektide juht, dr.ped.)? 
AGU LAIUS:  
Lisaks demokraatia-, kodaniku- ja inimõiguste haridusele keskendusime ka olulisele 
demokraatliku ühiskonna osale: kodanikualgatuslike organisatsioonide ja mittetulundusühingute 
tegevusele. Koolitasime ja nõustasime neid organisatsioone, koostasime andmebaasi ning 
tutvustasime nende rolli ühiskonnas meedia vahendusel. 
Mõne aasta pärast oligi tugevaks kasvanud just sellele tegevusele keskendunud organisatsioon – 
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Nii liikus ka instituudi vastav tegevus sinna üle. 
Küll aga osalesid instituudi inimesed jätkuvalt kõigis sellealastes tegemistes ja projektides. 
See oli ka esimene kord, kus instituudis käivitunud tegevus iseseisvus või liikus teise 
organisatsiooni. Hiljem oli neid veel mitmeid, näiteks soome-ugri rahvaste koostöö, NATO-ga 
liitumise ettevalmistamine, korruptsiooni vastu võitlemine, kohalike omavalitsuste reformi ja 
liitumise alane töö, migratsiooni ja pagulasteema ning maailmahariduse teema.  

BALTI KOOSTÖÖ KODANIKUHARIDUSES ON OLNUD PIKAAJALINE. MILLISENA TAJUSITE TEIE LÄTI 
PARTNERINA JTI-GA ÜHISELT ARENDATUD PROJEKTE? 
AIJA TUNA (LÄTI VANBARIIGI KULTUURIMINISTEERIUMI LÄTI 100 OSAKONNA "HARIDUS JA NOORED" 
PROJEKTIDE JUHT, DR.PED.) 
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On raske uskuda, et meie Balti koostööl kodanikuõpetuse kui kvaliteethariduse edendamisel on 
juba rohkem kui 25-aastane ajalugu. Balti riikide jaoks on kasvamine ja arenemine koos 
Ameerika partneritega, eriti Indiana, Illinois' ja Iowa osariikidest, olnud otsekui põnev ja meeldiv 
protsess.  
Meie ühised üritused koos Jaan Tõnissoni Instituudi, suurepäraseg partneri ja sõbraga, on 
olnud uute tegevuste mõttestatuse otsingud, mille abil luua sügavamaid ja süstemaatilisi 
uuendusi hariduses ja ühiskonnas tervikuna. Meie eesmärgiks on alati olnud kõikides 
vanuseastmetes õpilaste toetamine nende kasvamisel aktiivsemateks kodanikeks, kes 
mõistaksid kogukonna tegevustes ja poliitikas kaasalöömise kasulikkust, nende 
argumenteerimisoskuse ja lahenduste otsimise oskuste parandamine, mis aitab kaasa 
õiglasema, kaasavama, turvalisema ja jõukama maailma kujundamisele. Õpilaste toetamine 
algab õpetajate toetamisest; võimaluste otsimisest nende julgustamiseks seniste praktikate 
muutmiseks; väikeste sammude pakkumisest selleks, et jõuda suurtele tulemustele.    
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Jaan Tõnissoni Instituut 1995–2018. 

Kronoloogiline ülevaade 

 1995 

MILLINE OLI ÕHUSTIK JAAN TÕNISSONI INSTITUUDIS ÜHEKSAKÜMNENDATE ALGUL? MILLINE OLI 
KASVUPINNAS DEMOKRAATLIKE PROTSESSIDE ALGATAMISEKS JA NENDE ARENDAMISEKS? 
SULEV VALDMAA: 
Mind kutsuti Jaan Tõnissoni Instituuti tööle 1994. aastal. Siis asus instituut Vana-Viru tänaval 
pööningukorrusel. Ühes suures avatud ruumis töötas laudade taga viis-kuus inimest. Samas 
ruumis olid ka paljundusmasinad ja muud tarvilikku kontoritehnikat. Mul võttis tükk aega saamaks 
aru, et tegu oli omal moel kahetise nähtusega. Jaan Tõnissoni Instituudi kui niisuguse asutas 
tegelikult üks seltskond inimesi selleks, et kuidagi kaasa aidata Eesti taasiseseisvumisele. 
Instituut loodi praktiliselt juba ajal, mil Eestis kehtis veel nõukogude kord, kuid juba oli võimalik 
selle tingimustes hakata tasapisi uut looma. Avardunud väljavaateid olid lisaks JTI seltskonnale 
varmad ära kasutama ka metallikuninganna Tiiu Silves ja paljud šašlõkimeistrid ning 
tšeburekibaaride pidajad. Algul vahendati minuni jõudnud arusaama kohaselt välismaailma 
instituudi kaudu teavet siinsest nõukogude aja lõpu imetabasest olukorrast. Just toonane 
poliitiline õhustik ajendas peagi ameeriklasi ning teisigi vabas (mõtte)maailmas elavaid tegelasi 
siia tulema, et otse allikast teada saada, mis siinmail üldse toimub ja kuhu kavatsetakse areneda. 
Tunnetades siin tekkinud demokratiseerumisprotsesside algeid, asuti kohe otsima võimalusi, 
kuidas neid demokratiseerumisprotsesse – aga esimesed demokraatlikud valimised olid just 
sellised – omalt poolt toetada. Tegelikult oli analoogne olukord ka mujal toonase Nõukogude Liidu 
piirkondades, kuid seal ei leidunud vajalikku kasvupinnast. Valgevenes polnud see võimalik, 
Ukrainas samuti mitte, rääkimata Kesk-Aasia piirkondadest. 

Jaan Tõnissoni Instituut oli keerulistel algusaegadel suisa tormituulte lennutada. Koliti ühest 
paigast teise, siis jälle kolmandasse jne. Neid rohkeid kolimisi ning ümberhäälestumisi proovis 
täpsustada instituudi pearaamatupidaja Mai Sülla. 

MAI SÜLLA: 
Nafta tänavale kolisime peale Vana-Virust „välja viskamist” ja see oli vist aastal 1993. Vana-Viru 

ruumides jätkamise osas ei saanud me kuidagi Tallinna Linnavolikoguga kokkuleppele. Aga Nafta 
tänaval leitud ruumid sobisid küll ideaalselt hoone peremehele Eesti Kütusele, kuid mitte 



!  59
  
soliidsusele pretendeerivale instituudile. Nafta tänava kontor oli halvas asukohas ning kogu 
sealne inter- ja eksterjöör väga tagasihoidlikud. Meil käis välismaalt palju projektipartnereid, aga 
neid seal vastu võtta ei olnud sobilik. 

JTI ruumid asusid Eesti 
Kütuse hoones Nafta tn 1 
p a r e m p o o l s e s 
madalamas osas. 
 
S e m i n a r i d j a m u u d 
üritused 
Üldiselt oli 1995. aasta 
Jaan Tõnissoni Instituudi 
j a o k s t ö i n e . S e m i n a r 
m i t t e tu lundusüh ingu te 
e s i n d a j a t e l e p r o j e k t i 

„ T s i v i i l ü h i s k o n n a 

a r e n d a m i n e " r a a m e s 
toimus 6.-7. septembril 1995 

Roosta Puhkekülas Läänemaal. Projekti rahastas Rahvusvaheline Valimissüsteemide Fond 
( IFES) Ameer ika Ühendr i i k ides t . Seminar is t võ ts id osa 12 Eest i e r inevate 
mittetulundusorganisatsioonide esindajat. 
Seminari esimesel päeval pidasid Ameerika lektorid ettekandeid tsiviilühiskonna teemadel. Terry 
Holcomb (IFES) ja Edward Hudgins (CATO Institute) analüüsisid mittetulundusühingute rolli 
tsiviilühiskonnas. Ellie Wegener tutvustas liikumist „Koduümbruse jälgimine“ Ameerika 
Ühendriikides. 
Teisel päeval leidsid aset mõttetalgud Eesti mittetulundusühingute juhtide ja välisekspertide 
osavõtul. Arutleti järgmistel teemadel: 
- Eestis kehtiv seadusandlus, 
- rahastamine ja sponsorlus, 
- info levik ja vahendamine, 
- koostöö teiste Eesti MTÜ-dega, 
- avalikud suhted. 
 
1995. aastal viis mittetulundusühingute programm ellu projekti „Mittetulundusühingute roll 

tsivi i lühiskonna ülesehitamisel Eestis", mida f inantseeris Euroopa Liit PHARE 
Demokraatiaprogrammi raames. Projekti eesmärgiks oli koguda informatsiooni Eestis tegutsevate 
mittetulunduslike organisatsioonide kohta. Samuti nägi projekt ette konverentsi korraldamist 
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selgitamaks välja Eesti mittetulunduslike organisatsioonide probleeme ja tõmbamaks laiemat 
avalikkuse tähelepanu tõstatatud probleemidele ja kolmanda sektori potentsiaalile. Erinevatele 
allikatele toetudes kõikus mittetulundusühingute ja sihtasutuste arv Eestis tol ajal 2000 ja 4000 
vahel. Projekti käigus õnnestus koguda infot 550 ühingu, seltsi ja fondi kohta, mille põhjal koostati 
esialgne Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste andmebaas.  

14.–16. novembril 1995 toimus Tallinnas hotell Pirita konverentsikeskuses konverents 
„Mittetulundusühingute roll tänases Eestis". 78 osavõtjat esindasid erinevates valdkondades 

tegutsevaid organisatsioone. Konverentsil arutati mittetulundusühingute probleeme ja nende 
lahendamise võimalusi. 

Märtsis toimus Viljandi Kultuurikolledžis konverents „Rahvakultuur rahvusliku identiteedi 

alusena". Jaan Tõnissoni Instituut oli üks konverentsi korraldajatest. Kodanikuõpetuse programmi 
juht Sulev Valdmaa tegi konverentsil ettekande „Rahvuslik identiteet, rahvakultuur ja rahvuslik 

haridus". 

ANDRASe ja Taani rahvaülikoolide suvekursus 
Juulis esines programmijuht Sulev Valdmaa Eesti Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsiooni 
ANDRAS suvekursusel, kus kuulajateks olid Taani täiskasvanutekoolitajad. Esinemise teema oli 
„Eesti ajalugu ja meie ühiskonna tänane päev”. 

Stockholmi pedagoogikaülikooli üliõpilaste õppereis  
Augustis viis programmijuht Sulev Valdmaa Rootsi üliõpilased ekskursioonile Narva ja pidas neile 
loengu Eesti ajaloost. 

Soome rahvaülikoolide õppurite õppereis Eestisse 
Septembris esines programmijuht Sulev Valdmaa Eesti 
täiskasvanute koolituse assotsiatsiooni Andras palvel 
ettekandega Eesti ajaloo põhijoontest, tänastest probleemidest 
ning edasise riikliku ja ühiskondliku arengu perspektiividest 
Soome rahvaülikoolide õppurite grupile. 

Koostöö USA saatkonnaga 
Kodanikuõpetuse programm esitas USA saatkonna palvel 
kodan ikuõpetuse õpe ta ja te kand ida tuure kaheks 
spetsialiseeritud sõiduks tutvumaks kodanikuõpetuse 
korraldusega USA-s. 

Piret Multer ja Sulev Valdmaa Eesti Vabariigi suursaatkonnas Washingtonis 
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TIIU VITSUT (USA SUURSAATKONNA ESINDAJA): 
USA Suursaatkond Tallinnas taasavas oma uksed juba 1991. aasta sügisel. Samal aastal algasid 
ka USA abiprojektid taasiseseisvunud Eestis. 

Pressikonverents kodanikuõpetuse alasest koostööst IFES-ega 
24. märtsil toimus USA Tallinna saatkonna ruumides Jaan Tõnissoni Instituudi, IFES-e ja USIS-e 
korraldatud pressikonverents. Pressikonverentsil tutvustati ajakirjanikele Jaan Tõnissoni Instituudi 
kodanikuõpetuse programmi ja meie koostööd Rahvusvahelise Valimissüsteemide Fondiga 
(IFES) USA-st. Pressikonverentsi avas USA saatkonna pressiatašee Vicoria Middleton. 
Ajakirjanikele esinesid tutvustavate sõnavõttudega IFES-e Ida- ja Kesk-Euroopa, endise 
Nõukogude Liidu ning Aasia Programmide direktor Dr Juliana Geran Pilon ning Jaan Tõnissoni 
Instituudi kodanikuõpetuse programmi juht Sulev Valdmaa. Pressikonverentsil osalesid ning 
vastasid ajakirjanike küsimustele Tiiu Evert Jaan Tõnissoni Instituudist, Stephen Nix IFES-e 
Ukraina harukontorist, Peter Stein Rootsi firmast Stein Brothers ning Ihor Tseluiko Ukraina 
keskvalimiskomisjonist. 

Programmijuht võttis aasta jooksul osa mitmetest USIS-e poolt korraldatud kohtumistest ja 
vastuvõttudest ning Victoria Middleton oli kutsutud osalema mitmele programmi korraldatud 
üritusele. 

Kirjastustegevus 
Koostööprojekt National Endowment for Democracy’ga (NED) nägi ette kolme kodanikuõpetuse 
alase trükise kirjastamist ajavahemikus 1995–1996. Nii ilmuski 1995. aastal Urve Läänemetsa 
uurimustöö „Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis" (2000 eksemplari, 95 lehekülge). 

Projektijuht Sulev Valdmaa koostas praktilise kallakuga brošüüri „Kodanikuõpetusest ja 

õppekavadest" (65 lehekülge), mis oli mõeldud tegevõpetajale abiks kodanikuõpetuse avatud 
õppekava modifitseerimisel. PHARE multikultuurse ühiskonna makroprojekti raames ilmus trükist 

Väino Rajangu ja Mai Meriste kogumik „Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal" (2000 

eksemplari, 108 lehekülge). 

1995. aastal rahastatud koostööprojektid 
Aprillis sai kodanikuõpetuse programm finantseeringu Avatud Eesti Fondilt projektile „Balti 

koostöö kodanikuõpetuses", et esimele võimalusel Läti ja Leedu kodanikuõpetuse 
spetsialistidega pikem ühisprojekt korraldada. 
Jaan Tõnissoni Instituut sai aprillis USA fondilt National Endowment for Democracy aastase 
finantseeringu kodanikuõpetuse aine teabe- ja metoodilise baasi tugevdamiseks. Märtsis 1996 
lõpetatud projekti raames viidi aasta jooksul läbi kaheksa piirkondlikku koolitusüritust 
kodanikuõpetuse õpetajatele ning avaldati kolm ainealast publikatsiooni. 

http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
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Jaan Tõnissoni Instituut koos Hansard Society’ga Suurbritanniast ning Madalmaade Helsinki 
Komiteega (Netherlands Helsinki Committee) Hollandist said multikultuurse ühiskonna 
makroprojektile PHARE komisjoni finantseeringu. Projekt nägi ette kahe rahvusvahelise 
konverentsi ja kahe seminari korraldamist välispartnerite osavõtul, kahe kodanikuõpetuse alase 
õppevideo valmistamist ning multikultuurset ühiskonda käsitleva kirjavara väljaandmist. 
Videofilmide valmistamine telliti videofilme tootvalt firmalt „Elav Teadus". 

Septembr is a lgas koostööpro jekt Madalmaade Hels ink i Komi tee ja Ta l l inna 
Pedagoogikaülikooliga. Projekti raames kujundati inimõiguste valikõppeaine Eesti koolile: töötati 
välja õppekava, koostati õppe- ja metoodiline kirjandus ning viidi läbi koolitusseminarid.  

Aasta jooksul jätkus juba 1992. aastal alanud koostöö Rahvusvahelise Valimissüsteemide 
Fondiga (International Foundation for Electoral Systems – IFES) USA-st, mille käigus nähti ette 
koolitusseminaride korraldamist kodanikuõpetuse õpetajatele nii eesti kui vene õppekeelega 
koolidest. 

Seminarid ja koolitusüritused 
MILLISTELE ÜRITUSTELE TASUKS TAGASIVAATES ENIM KESKENDUDA? 
AGU LAIUS: 
Raske on tagantjärele öelda, mis oli omal ajal oluline ja mis vähem oluline. Sel ajal pidasime neid 
tegevusi vajalikeks ja nende sisu vastu tunti huvi, osalejaid jätkus. Ju nad olid siis vajalikud.  
Kindlasti on JTI teinud väga palju kodanikuõpetuse edendamiseks Eestis. See mõju kestab 
tänini. 

Kodanikuõpetuse õpetajate seminar, mis korraldati märtsis 1995 koostöös IFES-iga 
Seminarist võttis osa 71 kodanikuõpetuse õpetajat ja Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilast. 
Õpetajad tulid valdavalt eesti õppekeelega koolidest. Seminari temaatika valikul oli lähtutud 1995. 
aasta Riigikogu valimistest ning valimisjärgsest olukorrast poliitiliste jõudude paigutuses Eestis. 
Esinesid õppejõud ja erialaspetsialistid USA-st, Rootsist, Ukrainast ja Eestist: Ants Eglon, Mari 
Kadakas ja Kai Võlli (kõik Riigi Kooliametist), Majandusministeeriumi asekantsler Ene Ratso, 
Junior Achievement Eesti direktor Mari Suurväli, Anu Toots Tallinna Pedagoogikaülikoolist, 
Haldusjuhtimise Instituudi rektor Sulev Mäeltsemees, Juliana Geran Pilon (IFES programmide 
direktor, USA), Stephen Nix (IFES harukontor, Ukraina), Heiki Sibul (Riigi Valimiskomisjon), Ihor 
Tseluiko (Ukraina), Rivo Noorkõiv (Riigi Tööturuamet). Nelja seminaripäeva jooksul kuulasid 
õpetajad loenguid ja ettekandeid Eesti hariduse probleemidest, Eesti majanduse hetkeseisust ja 
arenguvõimalustest, turumajanduse teooriast ja post-sotsialistlikes riikides toimuvast 
erastamisprotsessist, valimisteooriast, 1995. aasta 5. märtsi Eesti Riigikogu valimistest, Riigikogu 

valimiste järgsest Eesti „poliitilisest maastikust", kodanikuõpetuse rollist ühiskonnas ja selle 

korraldamise metoodikast, Eesti Vabariigi tööturu tänasest seisundist, Eesti omavalitsuste 

http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.ngonet.ee:80/jti/civic/partner.html
http://web.archive.org/web/19970713012055/http://www.tpu.ee/
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igapäevaelust ning iseseisva Ukraina Vabariigi arenguloost. Osavõtjatele jagati trükiseid ja 
korraldajate ette valmistatud materjale. Pealinna võimalusi ära kasutades püüti pakkuda 
osalejatele mitmeid huvitavaid üritusi. Seminari käigus korraldati tutvumisringkäik Eesti 
Rahvusraamatukokku ja Tallinna raekotta. 

Samuti informeeriti üldsust Jaan Tõnissoni Instituudis tehtud tööst kodanikuõpetuse alal. Ürituse 
avamisel viibisid reporterid Eesti Raadio venekeelsete uudiste toimetusest, Eesti Televisiooni 
venekeelsete uudiste toimetusest, Kuku raadiost ning raadiost Tallinn, ajakirjanikud Õpetajate 
Lehest. Seminari lõpetamisel korraldati USA saatkonnas pressikonverents Eesti ja USA 
kodanikuõpetuse alasest koostööst. Artiklid toimunu kohta ilmusid Õpetajate Lehes, Eesti 
Sõnumites, Hommikulehes ja Äripäevas, mis näitas, et huvi seminari vastu oli suur. 

Rahvusvaheline nõupidamine „Balti koostöö kodanikuõpetuses” Tallinnas, 17.–19. mail, 

korraldatud koostöös Avatud Eesti Fondiga 
Nõupidamine otsustati korraldada Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuõpetuse programmi juhtide 
initsiatiivil. Ürituse eesmärgiks seati taastada varem kodanikuõpetusega Balti riikides tegelenud 
inimeste omavahelised kontaktid, tutvuda igal maal viimase viie-kuue aasta jooksul 
kodanikuõpetuse alal tehtuga ning kavandada võimalikku Balti koostööd kodanikuõpetuses. 
Üritusele saabus neli osavõtjat Lätist eesotsas Guntars Catlaksiga, kes töötas valitsusvälises 
organisatsioonis Democracy Advancement Center. Leedu kuueliikmelist delegatsiooni juhtis 
Vladislovas Budzinauskas Leedu Hariduse ja Teaduse Ministeeriumist. Eestist osales 
nõupidamisel seitse inimest Jaan Tõnissoni Instituudist, Riigi Kooliametist, Tallinna 
Pedagoogikaülikoolist, Eesti Junior Achievemendist ja eraülikoolist LEX. Kolme päeva jooksul 
toimunud ümarlauanõupidamistel keskenduti peamiselt küsimustele, mis on kodanikuõpetuse alal 
toimunud igas riigis viimasel viiel aastal, mis toimub kodanikuõpetuse alal igas riigis praegu ja 
missugused on kodanikuõpetuse arendamise kavad riigiti. Kõige olulisem oli viimasel päeval 
toimunud ajurünnak otsimaks Balti riikide kodanikuõpetuse arendamise võimalusi. Nõupidamisest 
osavõtjatele korraldati rida huvipakkuvaid kohtumisi. Külastati Eesti Vabariigi Kultuuri- ja 
Haridusministeeriumi, kus kohtuti minister Peeter Kreitzbergiga ning käidi Riigikogus, kus kohtuti 
Kultuurikomisjoni esimehe Tõnis Lukase ja komisjoni liikme Paul-Eerik Rummoga. Korraldati ka 
väljasõit Lahemaa rahvusparki, kus kohtuti Loksa 1. Keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse 
õpetaja Krista Tammemäega. Üritusel osalejad külastasid ka Läti Vabariigi suursaatkonda 
Tallinnas. Seminari vastu näitas elavat huvi üles ka Leedu Vabariigi saatkond, mille nõunik 
Arturas Jonkus osales nõupidamise sisulises töös. USIS-e vahendusel viibis nõupidamisel 
Pärnus töötav vahetusõpetaja USA-st. Seminari lõppedes lepiti kokku, et alanud koostöö Balti 
riikide vahel jätkub. Jaan Tõnissoni Instituudis valmis ürituse materjalide kogumik, mis saadeti 
kõikidele nõupidamisest osavõtnutele. 

http://web.archive.org/web/19970713012055/http://muhu.cs.helsinki.fi/Estonia/lahemaa/
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Kodanikuõpetuse õpetajate seminar Haapsalus 17.–20. juunil, korraldatud koostöös IFES-ega 
Seitsmendast IFES-ega koostöös korraldatud seminarist võttis osa kokku 40 Eesti 
kodanikuõpetuse õpetajat, neist 16 vene õppekeelega koolidest. Ürituse temaatika valikul 
lähtusid korraldajad 1992.-1993. aastal Eesti Hariduse Arenduskeskuses koostatud 
kodanikuõpetuse programmist, mida seni riiklikult käsitleti kui varuprogrammi, kuid millele Riigi 
Kooliamet 1995. aasta kevadel põhiprioriteedi andis. Seminari sisu valikul arvestati oluliselt 
õpetajate soovidega, mida nad olid väljendanud varasemate seminaride hinnangulehtedes. 
Üritusel käsitleti põhiteemana üksikisiku ja riigi vahekorra probleeme tsiviilühiskonnas, kusjuures 
keskenduti põhiliselt naiste olukorra, kaitseväeteenistuse ning hariduselu küsimustele. Küllalt 
palju kõneldi selle teemaga seonduvatest filosoofilistest aspektidest. Esinesid külalislektorid 
USAst ja Eesti erialaspetsialistid: Deal W. Hudson (Fordhami Ülikooli filosoofiakateedrist USA-st), 
Randall R. Rader (USA Föderaalringkonna Apellatsioonikohtust), Krista Kilvet (Eesti Vabariigi 
Riigikogust), Voldemar Pinn (Eesti Vabariigi Kultuuri- ja Haridusministeeriumi haridusnõukogu 
liige, Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli direktor), Heiti Kõiv (Riigikaitse Tallinna osakonna 
ülem), Peep Leppik (Helme Maakutsekooli õppealajuhataja). Nelja seminaripäeva jooksul 
kuulasid õpetajad loenguid ja ettekandeid naiste olukorrast Eesti ühiskonnas ning naisliikumisest 
meie riigis, kaitseväeteenistuse korraldusest ja eesmärkidest, uuendustest hariduselus. USA 
lektorid esinesid teemadel, mis puudutasid moraali, eetikat, inimväärikust. Traditsiooniliselt 
käsitleti seminaril kodanikuõpetuse metoodika küsimusi. Töökorralduslikult praktiseeriti üritusel 
loengute kõrval traditsioonilisi vestlusringe ning korraldati ka ringsõit Läänemaal. Tutvuti 
eestirootslaste ajaloolise elamisala Noarootsiga ning Noarootsi gümnaasiumiga, kus selgitusi 
jagas gümnaasiumi direktor Laine Belovas. Külastati ka eesti kultuuri ühe suurkuju, maalikunstnik 
Ants Laikmaa majamuuseumi Taeblas. Õhtudki olid sisustatud huvipakkuvalt, näiteks esimese 
seminaripäeva õhtul toimus kohtumine Haapsalu meediku doktor Aime Viiraga. Kahel õhtul 
vaadati videofilme Jaan Tõnissoni elust ja inimõiguste olemusest.  

Kodanikuõpetuse õpetajate seminar Roosta puhkekülas 7.–9. septembril, korraldatud 
koostöös IFES-iga  
Seminar kandis nimetust „Tsiviilühiskonna edendamine" ning selle tööst võtsid lisaks 19 eesti 

õppekeelega koolide kodanikuõpetuse õpetajale osa ka Eesti erinevate mittetulundusühingute 
esindajad. See asjaolu kujundas mõneti ürituse üldtemaatikat. Üritusel esinesid külalislektorid 
USA-st Terry Holcomb (IFES-e Kiievi harukontori juhataja) ja proua Holcomb (USA), Edward 
Hudgins (USA), samuti olid esinejate seas eesti spetsialistid Aivar Sarapik Eesti 
Noorsooühenduste Kogust ja Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudist. Aivar Sarapik tegi 
ettekande religiooni ja eetika teemal, Terry Holcomb peatus pikemalt liidril ja tema rollil 
demokraatlikus ühiskonnas ning hr Hudgins puudutas vähemusrahvustega seotud probleeme 
maailmas. Kolme seminaripäeva jooksul toimusid ka vestlusringid ja praktilised õppused. Räägiti 
sellest, kuidas Euroopa USA-st nähtuna paistab, milline on külaliste arusaam Eesti võimalikest 
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arenguteedest, täiskasvanukoolitusest Ameerika Ühendriikides jm. Sulev Valdmaa viis läbi 
praktilise töötoa sellest, kuidas korraldada seminari. Viidi läbi ka inimõiguste alane metoodiline 
mäng tolerantsi kasvatamisest.  

MILLISED OLID JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI JA TAANI KULTUURIINSTITUUDI KOOSTÖÖS 1995. AASTAL 
KORRALDATUD SOTSIAALPROBLEMAATILISE KONVERENTSI „TSIVIILÜHISKONNA POOLE“ PEAMISED 
TEESID JA TULEMID? 
SILVI TEESALU: 
Eesti diskussioonid riigi demokraatiat kindlustavatest arengusuundadest ning kodanikuühiskonna 
struktuuride moodustamisest innustas ka Taani Kultuuri Instituuti koos Jaan Tõnissoni 
Instituudiga selleteemalist arutelu ärgitama. Nii toimus 19.-20. septembril 1995 Matkamajas 
konverents teemal „Tsiviilühiskonna poole”. Taani esinejad soovitas Århus’i Ülikool. Konverentsist 
võttis osa samal ajal ametliku delegatsiooniga Eestis viibiv Taani välisminister Niels Helveg 
Petersen. Riigikogu õiguskomisjoni esimees Daimar Liiv märkis, et Eesti demokraatia 
seisukohast kõige olulisem on kirjas põhiseaduses: võim lähtub rahva tahtest, täidesaatev ja 
seadusandlik võim on lahutatud. Praegu tegeldakse alama astme õiguslike aktide koostamisega, 
mis aitaksid tagada põhiseadusest kinnipidamist. Lektor avaldas arvamust, et kui kõik need 
väljatöötamisel olevad seadused toimima hakkavad, siis on avalikkuse kontroll võimude tegevuse 
üle Eestis kindlustud. 
Ettekandele järgnenud diskussioonis tunti huvi, kas uued seadused rahva poolt ka omaks 
võetakse. Daimar Liiv arvates olenevat palju sellest, kuidas suudetakse uusi seadusi selgeks 
õppida-õpetada ning konkreetsete aktidega ellu viia. Oluline on seegi, kui järjekindlalt uute 
seaduste täitmist kontrollitakse, kuidas ühiskonna juhtfiguurid ise neid seadusi täitma hakkavad 
jne. Eeskujuks tõi Daimar Liiv Skandinaaviamaad, kus on samalaadsete seaduste järgi elades ja 
töötades jõutud kindlate demokraatlike traditsioonideni ja kõrge elatustasemeni.  
Sotsiaalsest kontrollist rääkisid Heli Kask ja Agu Laius Jaan Tõnissoni Instituudist ning Flemming 
Seiersen Taani Ajakirjanduse Koolist. Agu Laius märkis, et kõige paremini saab rahvas riigivõimu 
kontrollida just erinevat liiki ühiskondlike organisatsioonide kaudu, mida Põhjamaade kogemus ka 
tõestanud on.  
Kopenhaageni Ülikooli õppejõud Peter Gundelach märkis, et erinevad rahvad suhtuvad oma riiki 
ja vabatahtlikesse ühingutesse väga erinevalt. Põhjamaades inimesed usaldavad oma riiki. 
Küsitlused näitavad, et paljudel juhtudel ollakse nõus isegi teatava maksutõusuga, kui mõne 
sotsiaalse probleemi lahendamine seda nõudma peaks.  
Konverentsi peateemaks oli Eesti kui rahvusvahelise õiguse subjekt. Sel teemal võtsid sõna 
Läänemeremaade Nõukogu Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste komisjoni esimees Ole 
Espersen ning Riigikogu liikmed Tunne Kelam ja Toomas Alatalu. Riigikogu väliskomisjoni liige 
Toomas Alatalu märkis, et kui üksikisiku inimõigustest on Euroopas kõigil selge ettekujutus, siis 
väikeriikide õigusest sageli ei hoolita. 
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Enamus konverentsil osalejaid uskus, et Eesti ühinemine Euroopa Liiduga kindlustab Eestis 
demokraatlikku arengut ja vähendab märgatavalt nõukoguliku ametnikeriigi taastamise võimalusi, 
ehkki oli ka kahtlejaid. Kardeti sedagi, et Euroopa Liiduga liitudes võib Eestis demokraatiat koguni 
vähemaks jääda. Kas aga saaksid eestlased ise Euroopa Liitu kuuludes muuta Euroopat hoopis 
liberaalsemaks, sotsiaaldemokraatlikumaks või konservatiivsemaks? 
Konverentsi lõpudiskussioonis leiti, et väikeriigid peavad enamikus elutähtsates küsimustes 
omavahel konsulteerima ja kokku hoidma. Märgiti, et Taani ja teised Skandinaaviamaad on 
ilmutanud oma ülemerenaabrite suhtes silmapaistvat solidaarsust, mis on olnud Balti riikidele 
demokraatia edendamisel suureks moraalseks toeks.  

PHARE finantseeritud mitmekultuurilise ühiskonna projekt 
Rahvusvaheline konverents „Multikultuurne Baltikum”, Tallinn – Narva – Tallinn, 25.–27. 
septembril, korraldatud koostöös PHARE finantseerimisel koostöös Hansard Society’ga 
Konverentsist võttis osa ühtekokku 73 inimest, nende hulgas Läti ja Leedu Vabariigi esindajad. 
Ürituse eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas kirjeldavad oma riiki kui multikultuurset 
ühiskonda Balti riikide spetsialistid ning millised on selle fenomeniga seotud probleemid. 
Ürituse avas Riigikogu Kultuurikomisjoni esimees Tõnis Lukas. Kõneldi Eesti ajaloo põhilistest 
arengutest XX sajandil ning riigi tänastest probleemidest, haridus- ja kultuuriküsimustest seoses 
Eesti kui multikultuurse ühiskonnaga. Ettekandeid tegid Väino Rajangu Tallinna Tehnikaülikooli 
Haridusuuringute Keskusest ja Toivo Kuldsepp Kultuuri- ja Haridusministeeriumist. Külalised 
Lätist ja Leedust andsid ülevaate probleemidest oma riikides. Teisel päeval töötas konverents 
Narvas, mis on Teise maailmasõja järel kõige suuremaid demograafilisi ja kultuurilisi muutusi läbi 
elanud Eesti linn. Kohalikest probleemidest andsid ülevaate Ida-Viru maavanem Rein Aidma, 
Narva linnapea Raivo Murd, Narva linnasekretär, Narva Eesti Seltsi esimees Ants Liimets ja 
Narva piirivalvekordoni ülem Toivo Sander. Sõnavõttudega esinesid veel Narva-Jõesuu Eesti 
seltsi „Kalju", Narva Kõrgkooli ja Narva linnamuuseumi esindajad. Külastati Narva Hermanni 
kindlust, kus tutvuti multikultuurse Narva ajalooga. Kolmandal päeval töötas konverents taas 
Tallinnas. Sellel päeval leidsid aset ümarlauadiskussioonid, kus oma vaatekohti Eesti 
multikultuursusele esitasid Eestis elavate erinevate rahvaste kultuuriseltside esindajad. 
Konverentsil osalejatele jagati Jaan Tõnissoni Instituudi trükiseid ning teemakohaseid Eesti 
Instituudi ning Välisministeeriumi infobülletääne. Üritus leidis elavat rahvusvahelist vastukaja ka 
Baltimaade meedias.  

Rahvusvaheline konverents „Multikultuurne Baltikum” Pärnus 20.–22. novembril 
PHARE toetusel läbi viidud multikultuurse ühiskonna hariduse projekti teisel rahvusvahelisel 
konverentsil osales ühtekokku 47 inimest. Osavõtjaid oli peale Eesti ka Lätist (kümme osavõtjat), 
Leedust (kuus), Suurbritanniast (viis) ning Rootsist, Venemaalt ja USA-st (kõigist üks). 
Kolme konverentsipäeva jooksul püüti lääne spetsialistide kaasabil jõuda selgusele, mida 
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mõistetakse rahvusvahelises praktikas ühiskonna multikultuursuse all ning missuguseid 
probleeme tuleb sellega seoses tänases maailmas lahendada. 
Põhiettekandjad olid sellel üritusel Suurbritanniast, kes esinesid järgmistel teemadel: 

• professor John Rex (Warwicki ülikool) - „Ülevaade multikultuursusest Suurbritannias", 
• dr Geoffrey Wood (Hansard Society) - „Põhja-Iirimaa – otstarbekus, natsionalism, 

kodakondsus", 
• dr Jagdish Gundara (Londoni ülikool) - „Ülevaade multikultuursuse mõjust haridusele", 
• Michael Hussey (Southwarki koolide inspektor) - „Multikulturaalne praktika koolides", 
• Phil Barnett (Rassilise Võrdsuse Komisjon) - „Rassialane seadusandlus ja komisjoni 

tegevus". 
Lisaks neile kõneles Hans Ingvar Roth Uppsala ülikooli multikultuursuse uurimise keskusest 
teemal „Pluralism – kas hirm või võimalus?". 
Huvitavaid ettekanded multikultuursusest esitasid ka Läti ja Leedu külalised. Näiteks rääkis 
lätlanna Baiba Kinstlere rahvusvähemuste hariduspoliitikast, Irena Goluba tutvustas 
psühholoogilisi probleeme ja nende lahendamise võtteid mitte-emakeelses keskkonnas ning 
Ljudmila Zilcova andis teemakohase ülevaate probleemidest Leedus. 
Konverentsi tööst võtsid osa riigikogu vene fraktsiooni esimees hr Sergei Ivanov ja fraktsiooni 
liige Sergei Issakov, Läti vabariigi saatkonna kultuuriatašee Juris Zhigurs ning Leedu Vabariigi 
saatkonna nõunik Arturas Jonkus. Üritust valgustati laialdaselt ka Baltimaade meedias. 

NED-i finantseerimisel korraldatud üritused 
Esimene kodanikuõpetuse õpetajate seminar Tallinnas 1. novembril 
Seminar oli esimene koostööüritus projektist, mida finantseeris fond National Endowment for 
Democracy (NED) Ameerika Ühendriikidest. Üritusel osalesid kodanikuõpetuse õpetajad kõikjalt 
üle Eesti nii eesti kui vene õppekeelega koolidest. Seminari avas Jaan Tõnissoni Instituudi 
direktor Agu Laius. Kodanikuõpetuse programmi juht Sulev Valdmaa tutvustas koosolnutele NED-
i kodanikuõpetuse projekti sisu ja võimalusi ning rääkis lähemalt instituudis kodanikuõpetuse aine 
tugevdamiseks läbi viidud üritustest 1995/96. õppeaastal. Urve Läänemets tutvustas õpetajatele 
oma raamatut „Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis", mis oli välja antud sama NED-i 
projekti raames. Vastavalt kodanikuõpetuse õpetajate soovidele kõneldi seminaril Eesti riigi 
tänastest siseprobleemidest – lektoriks oli Ülo Kaevats. Ettevalmistustest liitumiseks Euroopa 
Liiduga rääkis Jana Vanaveski välisministeeriumist. Osavõtjatele jagati Urve Läänemetsa 
raamatut „Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis" ning teisi Jaan Tõnissoni instituudi 
trükiseid. 

Teine kodanikuõpetuse õpetajate seminar Tartus 10. novembril 
Jaan Tõnissoni Instituudi tellimusel korraldas Lõuna-Eesti kodanikuõpetuse õpetajatele mõeldud 
seminari Tartu ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja ning Tartu hariduskoondise metoodik Reet 
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Kandima. Seminaril osales 50 õpetajat Tartu linnast ja Tartu maakonnast, Võrumaalt, Valgamaalt, 
Põlvamaalt, Viljandimaalt ja Jõgevamaalt. Ühepäevasel koolitusüritusel esines loenguga Eesti 
ajakirjandusturust ning ajalehe Postimees kohast sellel Vahur Kalmre ajalehest Postimees. Henn 
Jõks riigikohtust kõneles Eesti Vabariigi kohtusüsteemist ning korraldas seminarist osavõtjatele 
ringkäigu riigikohtusse. Priit Kama tutvustas kuulajatele uuemat tsiviilseadusandluses. 
Osavõtjatele jagati Jaan Tõnissoni Instituudi trükiseid. 

Kolmas kodanikuõpetuse õpetajate seminar Tallinnas 11.-12. Novembril 
Kolmanda NED-i finantseerimisel toimunud kodanikuõpetuse õpetajate seminari valmistas ette ja 
viis läbi Harju maakonna hariduskoondise metoodik Sirje Luide. Seminar toimus koostöös Eesti 
Rahvusraamatukogus asuva Euroopa nõukogu info- ja dokumendikeskusega. Kahe päeva 
jooksul kuulas 58 kodanikuõpetuse õpetajat nii eesti kui vene õppekeelega koolidest 
kõrgetasemelisi loenguid Euroopa Liidu ja inimõiguste teemadel. Seminarist olid eraldi palutud 
osa võtma need õpetajad, kes osalesid Madalmaade Helsinki Komitee finantseerimisel toimunud 
inimõiguste õppeaine väljakujundamisel Eesti koolidele.  

Neljas kodanikuõpetuse õpetajate seminar Narvas 24.-25. novembril 
Narva linna hariduskoondise metoodik Eleonora Pozhlakova valmistas ette ja viis läbi 
kahepäevase seminari, millest võttis osa kokku 45 kodanikuõpetuse õpetajat peamiselt Narva 
linnast ja Ida-Virumaalt, aga ka mujalt Eesti vene õppekeelega koolidest (näiteks Võrust). 
Vastavalt õpetajate soovidele olid tellitud põhiettekanded Tartu ülikooli õppejõududelt Andres 
Arrakult („Filosoofia ajaloo õpetamisest koolis") ja Rafik Grigorjanilt („Eesti Vabariigi 
hariduspoliitikast") ning Narva linna juristilt Roza Romankolt („Eesti vabariigi seadusandlusest“). 
Jaan Tõnissoni Instituudi programmijuht Sulev Valdmaa tutvustas instituudi kodanikuõpetuse 
programmi tegevust ja plaane 1995/96. õppeaastal. Koosolnuile jagati Jaan Tõnissoni Instituudi 
trükist – Lauri Vahtre „Eesti kultuuri ajalugu". 

Üritused inimõiguste õppeaine kujundajatele JTI ja Tallinna Pedagoogikaülikooli koostöös 
Madalmaade Helsinki Komiteega Tallinnas novembris-detsembris 
Vastavalt koostöökokkulepele töötati Madalmaade Helsinki Komitee finantseerimisel Eestis kahe 
aasta jooksul välja inimõiguste valikõppeaine. Koostati õppekava, kirjutati õpikuid ja metoodilisi 
ainejuhendeid ning viidi läbi õpetajate täiendkoolitus.  

Selle ülesande täitmisel oli Jaan Tõnissoni Instituudi partneriks Tallinna Pedagoogikaülikool. 
Novembris toimusid Jaan Tõnissoni Instituudis kümnekonna asjast huvitatud õpetaja ja 
pedagoogikaülikooli õppejõu nõupidamised, millel üritati kavandada konkreetset tööplaani, 
määratleda ligilähedast aine sisu ning otsustada, kes hakkavad käivitunud projekti raames 
erinevaid ülesandeid täitma. 
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Esimene inimõiguste õppekava ja õppekirjanduse loomise alane seminar toimus Tallinna 
Pedagoogikaülikoolis 8.–10. detsembril. Sellel osales 15 inimest. Nende hulgas oli nii 
tegevõpetajaid kui ka Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõude. Kolme päeva jooksul töötasid 
grupiga Taani lektorid-spetsialistid Anette Faye Jacobsen, Helle Borgstroem ja Torben Blankholm. 
Nad tutvustasid osalejatele inimõiguste õppeaine kujundamise põhimõtteid nii aine sisu 
määratlemise kui õppematerjalide koostamise seisukohast. Seminar oli praktilise kallakuga ning 
selle tulemusel õnnestus lähemalt määratleda Eesti koolidele kavandatud inimõiguste 
valikõppeaine sisu ning vormi. 
27. detsembril toimus Jaan Tõnissoni Instituudis järjekordne õppeaine töörühma koosolek. Sellel 
arutati läbi 6.–7. klassile pakutav õppekava ning kavandati 8. klassi õppekava sisu, kusjuures see 
eeltöö tehti juba 8.–10. detsembril toimunud seminari rühmatöös. 

KUIDAS AITAS MITMESUGUSTELT ORGANISATSIOONIDELT SAADUD RAHALINE ABI LAHENDADA JAAN 
TÕNISSONI INSTITUUDI ETTE SEATUD PROBLEEME? 
SULEV VALDMAA:  
Kui mina JTI-sse tööle tulin, oli instituudis töö juba käivitunud ning esimesed kodanikuhariduse 
suunalised sammud juba tehtud. Ameeriklased olid kohal käinud, pakkunud välja oma nägemusi 
ning eraldanud demokratiseerumisprotsesside läbiviimiseks raha jne. Raha liikus tollal muuseas 
sularahana, sest pangad ei olnud operatiivseteks valuutaarveldusteks valmis. Paraku polnud 
MTÜ JTI inimestest kõikide teemade ja projektidega tegelejaid. Aga kuna raha pakuti, siis 
otsustati moodustada instituudi juurde projektidega tegelev üksus, kuhu mind tööle kutsutigi. Kui 
JTI-sse tööle tulin, oli seal juba teisi töötajaid ees. Instituudi kui sellise loonud inimestest ei 
teadnud meie, JTI töötajad, midagi. Igatahes polnud neid poliitikuid meie juures kunagi näha. JTI 
oli esimesel perioodil minu jaoks vaid instituudi direktor Agu Laius, raamatupidaja Mai Sülla, Tiiu 
Evert ja veel mõned inimesed, kellest igaüks tegeles mingi oma teemaga. Näiteks Heli Aru töötas 
instituudis päris algusest peale. Seega teadsingi instituuti kui projektasutust, kus töötasid mõned 
projektijuhid. 
Ent kuna tehti ka aastakokkuvõtteid, siis nendest hakkasin aru saama, et instituudil on olemas ka 
teatav liikmeskond ja nõukogu, mis kord aastas üldkoosolekul kohtub. Mina olen osalenud 
kõikide JTI-s oldud aastate jooksul vaid ühel koosolekul. See oli ajal, mil instituuti juhtis juba 
Andrus Villem. Igatahes tundus, et instituudi ja selle nõukogu liikmed ei teadnud midagi 
instituudis projektidega tegelejatest ja viimased ei teadnud midagi nõukogu tööst või otsustest. 
Liikmed ja nõukogu sisuliselt instituudi projekte mingilgi moel ei toetanud. Minu osakond on pea 
veerand sajandit toiminud vaid nende rahade toel, mis on saadud erinevatest projektidest.  

Instituudi rahastamises on olnud erinevaid aegu. Kui üheksakümnendate algul andsid 
ameeriklased lausa sularaha ja palusid selle abil sajale inimesele viiepäevane seminar 
korraldada, võis instituut saadud dollarite arvel pikka aega eksisteerida, sest tol ajal sai sajale 
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inimesele uhke seminari korraldada väga odavalt. Soodsamaid majutuskohti otsides ja menüü üle 
kaubeldes võis ühe seminari jaoks antud raha eest korraldada ka mitu üritust. Neil algusaegadel 
raha ülejääke tagasi ei tahetud ja suuremat aruandlustki ei nõutud. Instituudi projektidega 
tegelemise areng saigi võimalikuks tänu kokkuhoiule. Vaatamata kõigele tekkis aastal 2005 
olukord, kus instituudi töötajaile teatati, et asutusel on rahalisi raskusi. Minu arust polnud see 
võimalik, sest olin alati täpselt oma osakonna rahakulutusi jälginud ja teadsin, et raha peab meie 
erinevatest projektidest olema piisavalt. Minu majandusfilosoofia oli otsida kõikjalt soodsamaid 
võimalusi, hinna üle kaubelda jne. Ent mõistagi oli kõikide keskuste raha instituudis 
ühiskasutuses ning sellega kaeti kõiki kulutusi – ka selliseid, kus ürituste korraldamine ei olnud 
ühtviisi säästlik. Mõistagi tekkis asutusesiseseid arusaamatusi.  

1996 

1996. aastaks oli Jaan Tõnissoni Instituut tegutsenud juba kuus aastat ning selle aja jooksul 
mitmeid muutusi läbi teinud. Asutamise järel sai instituut Eestis paljude selliste 
välisorganisatsioonide partneriks, mis soovisid Eesti demokraatlikule arengule kaasa aidata. 
1996. aastaks oli JTI jõudnud nii kaugele, instituudi töötajad olid iseseisvalt välja töötanud 
arvukalt programme ja projekte ning saanud ka nende finantseerimise, konkureerides selleks 
võrdsetel alustel teiste valitsusväliste ja mittetulunduslike organisatsioonidega kogu maailmas. 
Täpsustunud olid JTI töövaldkonnad ja instituudi sisemine struktuur ning see aitas JTI-l paremini 
realiseerida instituudi põhikirjalisi eesmärke – kokkuvõtlikult Eesti kodanikuühiskonna arendamist. 

Nende põhikirjaliste eesmärkide kallal tegi 1996. aastal instituudis tööd kolm keskust: 
Kodanikuhariduse Keskus, Mittetulundusühingute Keskus ning Rahvusvaheliste ja Poliitiliste 
Uuringute Keskus. Kokku töötas instituudis üheksa täiskohaga töötajat. Sel aastal kolis JTI ka 
lõpuks uutesse ruumidesse aadressil Endla tn 4.  

MAI SÜLLA 
Endla tänava ruume hakkas meile välja rentima Haridusministeerium, Agu Laius joonistas 
ministeeriumile meie vajaduste jaoks ka ruumiprogrammi. Algul olid meie kasutada Endla tänaval 
endise Merekooli hoone viiendal korrusel Vabaduse väljaku poolses otsas tänavapoolsed ruumid. 
Teisel pool koridori, hoovi pool, olid endale koha leidnud teised organisatsioonid. Ka Jevgeni 
Krištafovitši oma (nüüdne Avatud Vabariik). Kui teiselt poolt pearentnik ära läks, võtsime need 
ruumid ka endale, kuna vajasime õpperuume juurde, sest 1999. aastal liitus meiega 
Koolituskeskus. 
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17. aprillil 1996 toimus JTI töötajate väljasõiduseminar Tallinn–Stockholm–Tallinn kruiisil. 
Seminaril arutati läbi instituudi uus, temaatiliste keskuste autonoomsusel põhinev töökorraldus. 
See tõi kaasa senise töö tunduva detsentraliseerimise ning viis keskuste töötajate palga 
otsesesse sõltuvusse töökoormusest. Töökoormus ehk töös olevate projektide hulk aga sõltus 
omakorda iga keskuse võimekusest edukaid taotlusi esitada. Instituudi juhataja tegi keskustele 
ülesandeks töötada 1996. aasta maiks-juuniks välja oma arengukava, ettekujutuse instituudi kui 
terviku arengusuundadest ning nägemused instituudi finantseerimise võimalustest.  

MIDA ANDIS 1996. AASTAL TOIMUNUD JTI STRUKTUURSETE ALLÜKSUSTE ÜMBERNIMETAMINE 
KESKUSTEKS? MILLISED KOLMEST KESKUSEST ON ELUJÕULISED KA TÄNA, MILLISED MITTE JA MIKS? 
AGU LAIUS: 
See näitas JTI arengut. Struktuursed allüksused ehk programmid töötasid kõik instituudi direktori 
juhtimise ja kontrolli all. Kui neid sai aga palju, oli vaja juhtimine ümber korraldada ja käivitada 
suhteliselt iseseisvad keskused, kes ise leidsid endale projekte ja rahastajaid. 
Nagu öeldud, on kodanikuhariduse keskus säilitanud oma tähtsuse tänaseni. Teiste keskuste 
tegemised on paljuski üle kandunud just nende teemadega tegelevatele organisatsioonidele. 
Eesti on juba mõnda aega demokraatlik ja arenenud ühiskond. JTI eesmärgid on suuresti 
saavutatud, sest sellelt kursilt tagasikäiku ei ole ette näha. Ehk oleks vaja ka JTI ümber 
korraldada ühe konkreetse teema ühinguks ja sellega siis väga energiliselt edasi tegelda. Aga 
ehk käivitavad sellegi tegevuse tänapäeva noored teistes ühingutes, sest 25 aasta jooksul on 
instituudis nende samade inimeste veetud teemad end ka mõneti ammendanud. 

Eesti mittetulundusühingute arengu toetamine 
Kuue aasta jooksul oli instituudis välja kujunenud kogemustega ning oma ala asjatundjatest 
meeskond, kelle töö oli andnud häid tulemusi ning saanud tunnustust nii Eestis kui ka mitmel pool 
välisriikides. Huvi Jaan Tõnissoni Instituudi tegevuse vastu olid ilmutanud ning instituudi tööle 
kaasa aidanud mitmete riikide suursaatkonnad Eestis (USA, Suurbritannia, Hollandi, Norra, 
Rootsi, Taani, Poola ja Leedu). Hoogustunud oli Eesti mittetulundusühingute koostöö ja 
omavaheline suhtlemine. Seega võis eelolevatel aastatel loota paljude haridusalaste sotsiaal- ja 
kultuuriürituste korraldamisel mittetulundusühingute osakaalu kasvu. Instituudi Kodanikuõpetuse 
Programm nimetati märtsis ümber Kodanikuhariduse Keskuseks. 
 
1995. aastal alustas riigikogu tööd kahe põhimõtteliselt uue seadusega: sihtasutuse seadusega 
ja mittetulundusühingute seadusega. Novembris 1995 võttiski riigikogu vastu „Sihtasutuste 
seaduse". Eraldi seaduse vastuvõtmine organisatsiooni jaoks, mille töö erines põhimõtteliselt 
seltside ja ühingute tegevusest, oli tsiviilühiskonna arengus suur samm edasi. Paraku oli 
vastuvõetud „Sihtasutuste seaduses" paragrahve, mis paljusid sihtasutusi ei rahuldanud. 
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Mittetulundusühingute keskus korraldas 20. veebruaril 1996 nõupäeva, et „Mittetulundusühingute 
seaduse" eelnõusse muudatusi pakkuda. Nõupäeval osales 15 erinevate mittetulunduslike 
organisatsioonide esindajat. Eelnõust andis neile ülevaate Riigikogu liige ja üks seaduse 
autoritest Jüri Adams. 
„Mittetulundusühingute seaduse" kuulutas president välja juunis 1996 ja mõlemad ülalmainitud 
seadused jõustusid 1. oktoobril 1996. 
 
AVID-Programm  
Programm „American Volunteers for International Development” oli Ameerika ühendriikide fondi 
National Forum Foundation algatus, mille kaudu toetati endise nn idabloki riikide demokraatlikku 
arengut. Selle programmi raames rahastati Ameerika ühendriikide vabatahtlike ekspertide tööd 
Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valitsustes, ajakirjanduses, rahandussfääris, mittetulundussfääris ja 
mujal. Programmi raames töötas mittetulundusühingute keskuse juures aprillist kuni juulini 1996 
mittetulundussektori ekspert, ameeriklanna Rachel Stein. 

Kuna Eestis ei olnud võimalik saada usaldusväärset informatsiooni parasjagu tegutsevate 
mittetulundusühingute kohta, alustas Jaan Tõnissoni instituut mittetulundusühingute programmi 
raames Eesti valitsusväliste organisatsioonide andmebaasi loomist. Projekti lõppedes valmiski 
esialgne digitaalne andmebaas. Et tehtud tööd avalikkusele tutvustada ning koostatud 
andmebaas nii Eesti mittetulundusühingutele, riigiametitele kui ka teistele asjast huvitatutele 
kättesaadavaks teha, finantseeris Avatud Eesti Fond projekti jätkamist. Nii avaldaski JTI 1996. 
aasta märtsis kogu info kogumikus „Eesti mittetulundusühingute teatmik”. 
 
Koolitusseminarid mittetulundusühingute esindajatele 
1996. aastal korraldati kahepäevane seminar kümnele erineva mittetulundusühingu esindajale. 
Lektoriteks olid Yvette Castro Green ja Chad Green Ameerika rahukorpusest Lätis. 
Mais 1996 pidasid Tiiu Evert ja Margit Käbin seminari Eesti Punase Risti kaheksateistkümnele 
maakondlikule sekretärile. 
Juunis 1996 viisid Tiiu Evert ja Rachel Stein läbi kahepäevase seminari 22-le Tallinna 
invanõukogu ja teiste puuetega inimeste organisatsioonide esindajale. 
Juunis 1996 viisid Rachel Stein ja Margit Käbin läbi seminari Tartu maakonnas, Tõravere 
Õppekeskuses „Tõru".  
Juulis 1996 viisid Tiiu Evert ja Rachel Stein läbi seminari Ontika Arendus-ja Koolituskeskuses, 
kus osalesid 17 Ida-Viru maakonna mittetulundusühingu juhti. 
Juulis 1996 viisid Rachel Stein ja Margit Käbin läbi kahepäevase seminari Võru Instituudis, millest 
võtsid osa 10 Võru maakonna mittetulundusühingute esindajat. 
Septembri 1996 viis Tiiu Evert läbi seminari Ida-Virumaa mittetulundusühingute juhtidele Ontika 
Arendus- ja Koolituskeskuses. 
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Samal kuul pidas Margit Käbin seminari projektitaotluse kirjutamisest neljakümnele huvikeskuse 
juhile üle Eesti. 

KAS JAAN TÕNISSONI INSTITUUTI RAHASTATI KA ERAKONDLIKUL TASANDIL? 
SULEV VALDMAA: 
Kas instituudil oli veel teisi rahastusallikaid, näiteks erakondliku kuuluvuse pinnal, pole mulle 
teada. See on küll teema, millele aeg-ajalt siin-seal, ka ajakirjanduses, justkui vihjati. Kui midagi 
sellist ka eksisteeris, ei olnud see rahastus projektide teostamiseks. Igatahes mina pole 
märganud instituudis töötatud veerandsajandi kestel mingit n-ö poliitilist sihtfinantseeringut ega 
sellise raha eest ka ise midagi korraldanud. Kusagil võis eksisteerida ka mingi paralleelne 
finantsmaailm, ehkki ma sellesse väga ei usu. Tõsi, JTI kohta on küll sosistatud mingitest 
kahtlastest rahaafääridest, kuid mina pean seda pigem inimlikuks kadeduseks. JTI oli lihtsalt 
esimesena pildil, kedagi teist polnud välismaalastel taasiseseisvumise järgsel ajal 
mittetulundusühingutest veel toetada, järelikult saimegi esimestena toetust, mida algusaegade 
tagasihoidlikes tingimustes ürituste korraldamisel üsna muljetavaldavalt kasutasime.  
Meie instituudi tegemistes oli omamoodi poliitilise korruptsiooni lakmuspaber. Kuidas? Milline? 
Nimelt nõudsid projektide rahastamise partnerid alati seda, et rahasaaja pidi olema non-partisan, 
mis tähendas, et JTI ei tohtinud olla seotud mitte ühegi poliitilise jõuga, ja pidi tegutsema avatult, 
kõigi ühiskonnagruppide huvides. See tähendas ühtlasi ka seda, et meie üritustel ei 
propageeritud ühegi erakonna maailmavaadet ega tegutsetud ühegi erakonna või poliitilise 
huvigrupi huvides. Instituudist ei võinud kujuneda midagi sellist, mis võimaldanuks erakondadel 
vargsi endale raha pumbata. Vastasel korral poleks meid kaasatud ega meie projekte 
finantseeritud. Seega oli JTI organisatsioon, mis tegeles liberaalse maailmavaate ja 
demokraatlike ühiskonnaprintsiipide laiema tutvustamisega. Seda non-partisan’i printsiibi täpset 
järgimist kontrolliti meie puhul rahvusvaheliselt ja väga põhjalikult.  
 
 
Koolitusprojekt „Eesti mittetulundussektori arendamine" 
Septembris korraldas keskus koostöös Eesti fondide keskusega Võsul treeningseminari 
viieteistkümnele Eesti mittetulundusühingu juhile. Treeneriteks olid Roger Watkins, Christine 
Forrester ja Susan Saxon-Harrold Suurbritannia firmast CAF Consultants. Seminari korraldamist 
finantseerisid kaks fondi Suurbritanniast: Westminster Foundation for Democracy ja Charity Know 
How Foundation. Seminar oli äärmiselt edukas ja Eesti mittetulundusühingutele ka väga vajalik. 
Westminster Foundation for Democracy andis nõusoleku ka sellise kursuse jätkurahastamiseks 
1997. aastal. 

Mittetulundusühingute ümarlaud 
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Oktoobris 1996 korraldas mittetulundusühingute keskus ümarlaua Eesti ja Rootsi ekspertidele 
mittetulundussektori küsimustes. Kohtumisel arutleti mõlema riigi kolmanda sektori viimaste 
aastate arengu üle ja pandi see ajaloo perspektiivi. Ümarlaua korraldamise idee tuli Rootsi poolelt 
ning üritust finantseeris Rootsi instituut Stockholmis. 
1. oktoobril 1996. aastal jõustusid Eestis kaks uut mittetulundussektorit puudutavat seadust: 
„Sihtasutuste seadus" ja „Mittetulundusühingute seadus". Vastavalt nendele kahele seadusele tuli 
kõikidel Eesti mittetulundusorganisatsioonidel end määratleda kas sihtasutusena või 
mittetulundusühinguna ning end siis sellele vastavalt ümber registreerida. Sellest johtuvalt 
alustas mittetulundusühingute keskus Eesti eri piirkondades teabepäevade korraldamist, et 
mittetulunduslikele ühendustele ümberregistreerimisega kaasnevaid nõudeid ning 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste näidispõhikirju tutvustada. Juriidilist nõu andsid neil 
teabepäevadel vandeadvokaat Tiina-Mare Hiob ja justiitsministeeriumi registriosakonna juhataja 
Viljar Peep. Teabepäevad toimusid Tartus ja Ontikal, Ida-Virumaal.  

Rahvusvahelise konverents Baltikumi mittetulundusühingute rahastajatele 
Novembris 1996 korraldas mittetulundusühingute keskus Pärnu rannahotellis rahvusvahelise 
konverentsi Baltikumi mittetulundusühingute rahastajatele. Kahepäevasel konverentsil osalesid 
14 erineva fondi ning mitmete valitsusväliste mittetulundusühingute esindajat – 31 Eestist, 19 
Lätist, 18 Leedust, kolm Ukrainast ja üks Valgevenest. Konverentsi eesmärgiks oli juhtida 
avalikkuse tähelepanu mittetulundusühingute saavutustele ja probleemidele ning nende 
osatähtsusele demokraatliku ühiskonna arendamisel Eestis, Lätis ja Leedus. Konverents andis 
rahvusvahelistele organisatsioonidele võimaluse tutvustada oma prioriteete Balti riikide 
m i t t e t u l u n d u s s e k t o r i a r e n d a m i s e k s . F o o r u m i l t u t v u s t a s i d k o l m e r i i g i 
mittetulundusorganisatsioonid seni saavutatut ning tegevust takistavaid probleeme, samuti 
arutleti koostöövõimaluste üle Balti regiooni mittetulundusühingute vahel. 
Mittetulundusühingute keskust juhtis sel üliintensiivsel tööaastal Tiiu Evert, projektijuhina tegutses 
Margit Käbin ning projekti assistendina Airi Kana. 

Veebruarist 1996 seati instituudis üles World Wide Web’i server, et pakkuda Eesti 
mittetulundusühingutele paremaid kommunikatsioonivõimalusi (e-mail) ja ligipääsu 
elektroonilisele informatsioonile (Internetile). Instituudi serveri tööd haldas võrguadministraator 
Sven Leit-Teetlaus.  

NED-i finantseerimisel korraldatud üritused 
1996. aastal jätkus NED-i finantseeritud kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitus. Selle raames 
viidi läbi kaheksa seminari. Juulis käivituski kuue koolitusüritusega jätkuprojekt. Nii toimus 
veebruaris Tallinnas kodanikuõpetuse õpetajate seminar „Eesti vabariigi sise- ja välispoliitika. 
Eesti vabariigi kohtusüsteem ja selle võrdlus teiste maadega”, märtsis Pärnus seminar 



!  75
  
„Kodanikuõpetuse õpetamine Eesti koolides" ja Narva kultuurikeskuses „Rugodiv" vene koolide 
kodanikuõpetuse õpetajate seminar „Kodanikuõpetuse õpetamine Eesti koolides" ning aprillis 
Tartus kodanikuõpetuse õpetajate seminar „Sotsiaaldemokraatia Eestis ja Euroopas”. 

Lisaks viidi koos NED-iga Harju maakonna Saue keskkoolis läbi kodanikuõpetuse õpetajate 
seminar „Kodanikuõpetuse õpetamine Eesti koolides uutest õppekavadest lähtuvalt", augustis 
Saaremaal Kuressaares kodanikuõpetuse õpetajate seminar „Ajaloo, kodanikuõpetuse ja teiste 
sotsiaalainete õpetamine ja uus õppekava", oktoobris sealsamas kodanikuõpetuse õpetajate 
seminar „Demokraatlikud valimised”, oktoobris Jõhvis kodanikuõpetuse õpetajate seminar 
„Multikultuurse ühiskonna probleemid. Inimõiguste õppeaine väljatöötamisest Eesti koolidele”. 
Tallinnas korraldati kodanikuõpetuse õpetajatele seminar „Eesti vabariigi kodakondsuspoliitika" ja 
Tartus detsembris seminar „Riik ja kirik". Õpetajad kohtusid Tartu linnapea Tõnis Lukase ja 
abilinnapea Toivo Jullineniga. 

1996. aastal oli kodanikuhariduse keskus aktiivne ka kirjastamistegevuses. Veebruaris ilmus 
trükist Sulev Valdmaa brošüür „Kodanikuõpetusest ja õppekavadest”. Raamat on abivahendiks 
kodanikuõpetuse aine õpetajale. Juulis ilmus trükist Sulev Valdmaa kirjutatud metoodiline 
materjal „Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII klassile". Trükis oli mõeldud kodanikuõpetuse aine XII 
klassi õpiku juurde abivahendina õpilasele ning õpetajale. 

KUIVÕRD ON AJAHAMMAS HAKANUD PEALE SINU KIRJUTATUD BROŠÜÜRILE „KODANIKUÕPETUSEST JA 
ÕPPEKAVADEST“? 
SULEV VALDMAA:  
Brošüüri kirjutasin demokraatliku ühiskonna rajamise algusaastal 1996. Materjal oli mõeldud 
tutvustama haridustöötajatele, mida ühiskonnaõpetus/kodanikuõpetus endast teiste riikide 
koolides kujutab, milline on olnud selle valdkonna minevik meil ning mis suunas oli selleks ajaks 
astutud esimesi samme eemaldumaks nõukogudeaegsest ühiskonnaõpetusest. Tegelikult 
soovisin autorina, et raamatust saadud teadmiste abil kavandataks aktiivsete õppemeetodite 
suuremat rakendamist ning integratsiooni teiste õpeainete ja ainevaldkondadega. Täna tuleb 
kahjuks tõdeda, et tegelikult pole veerandsajandi jooksul ühiskonnaõpetuse aine arengus suurt 
muutust toimunudki. Eesti õppekavaarendus on olnud pigem kosmeetilist laadi. Küll on tõsi see, 
et innukatel õpetajatel on üsna vabad käed vastava õpetuse kujundamisel koolides. Toetavad 
raamid ja materjalid avarate olude viljakaks kasutamiseks aga puuduvad. Peamiseks 
probleemiks tundub olevat see, et õppeainetel üldse puuduvad Eestis n-ö peremehed, kes 
toimuvat ja nõutavat seiraksid, analüüsiksid, muutusi kavandaks ja neid muutusi ellu viiks. See on 
institutsionaalne tegevus, ent aineõpetust toetavat institutsiooni pole Eestis tahetud luua. 

PHARE finantseeritud mitmekultuurilise ühiskonna projekt 
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Jätkus PHARE Democracy Programme rahastatud projekt „Multikultuurse ühiskonna haridus”, 
mille koostööpartnereiks olid The Hansard Society ja Madalmaade Helsinki komitee.  
Veebruaris toimus JTI eestvõttel Tartus rahvusvaheline seminar „Multikultuurse ühiskonna 
haridus”, millest võttis osa 60 inimest. Nende hulgas olid esindajad Inglismaalt, Taanist, 
Venemaalt, Lätist ja Leedust. Ürituse eesmärgiks oli Baltimaades küllalt uudse mõiste 
‘multikultuurse ühiskonna‘ lähem käsitlemine, seda eelkõige haridusprobleemide kontekstis. 

Maikuus korraldati seminar ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetajatele „Multikultuurne Balti mere piir- 
kond – ajalugu ja tänapäev". Kuuest seminaripäevast oli igaüks pühendatud Balti mere piirkonna 
multikultuurse ajaloo eri aspektidele. Seminarist võtsid osa eesti ja vene õppekeelega 
üldhariduskoolide ajaloo-, kodanikuõpetuse ning kultuurilooõpetajad ning kümneliikmeline 
ajalooõpetajate delegatsioon Lätist ja viieliikmeline ajaloo õpetajate delegatsioon Leedust. Selle 
Tallinnas korraldatud suurüritusega ligi sajale osavõtjale PHARE multikultuurse 
ühiskonnahariduse makroprojekti sisuline töö ka lõpetati.  

See PHARE finantseeritud projekt andis võimalusi kirjastustegevuseks. Märtsis ilmus trükist 
Väino Rajangu ja Mai Meriste brošüür „Estonian Schools Abroad and Educational lnstitutions for 
Ethnic Minorities in Estonia", milles antakse ülevaade eesti koolidest välisriikides ja 
rahvusvähemuste koolidest Eestis. Mais valmisid videofirmas „Elav Teadus" toodetud õppevideod 
„Mis on demokraatia?" (32 minutit) ja „Mis on multikultuurne ühiskond?" (67 minutit). Mõlemad on 
inglise keeles eesti- ja venekeelsete subtiitritega. 

MILLISED ON OLNUD OLULISEMAD TRÜKISED, MILLE ON KIRJASTANUD JTI JA KES ON SEEJUURES 
INSTITUUDILE SUURIMATEKS ABIMEESTEKS OLNUD? 
SULEV VALDMAA: 
Kodanikuhariduse alal osutusid üsna populaarseteks üldhariduskoolile mõeldud valikainete 
õpikud. Nende loomiseks saime inspiratsiooni ja tuge välispartneritelt ning tulemused kujunesid 
üsna headeks. Minu arvates pakkusid põhikoolile mõeldud inimõiguste valikaine kaheosaline 
eesti õpetajate koostatud originaalõpik „Mina ja maailm" ja „Mina, maailm ja inimõigused" 
õpetajatele tõepoolest huvi. Selle valmimist toetas 1990. aastate keskpaiku Madalmaade Helsinki 
komitee. Küllalt suur huvi pakkuvaks kujunes ka Avatud Eesti Fondi ja Street Law Incorporated 
poolt toetatud valikkursuse „Inimene ja õigus" loomine keskkooliastmele aastatuhande vahetusel. 
See õpik oli tehtud kättesaadavaks ka Delfi noortesaidil, kus see oli populaarseks materjaliks, 
mille järgi olevat õppinud tudengid kõrgkoolideski. Koostasime ise veel mõned originaalõpikud. 
Neid kõiki iseloomustas see, et koondasime JTI juurde huvilised õpetajad, kellest said töö käigus 
kogemustega õppevara loojad, sest õppetekstide loomine toimus spetsiaalsetel 
arendusseminaridel. Autorikoolitust pean üheks JTI Kodanikuhariduse Keskuse oluliseks 
panuseks Eesti hariduse arengusse. Autori- ja tõlketekstid muutusid üsna populaarseks 
aktiivõppemeetodite käsiraamatus „Põnevamad koolitunnid". Nimetatud käsiraamat ja mitmed 
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inimõiguste õpikud avaldati ka vene keeles. Kõikide trükiste ilmumise järel korraldasime 
õpetajatele ka nende materjalide järgi õpetamise metoodilisi õppeüritusi. Probleemiks igasuguste 
lisamaterjalide ja valikõppeainete kasutamisel koolides on aga olnud läbi aegade meie riikliku 
õppekava jäikus ja ülepaisutatus. Õpetajatel pole piisavalt aega ega tegelikult motivatsioonigi, et 
lisaks õppekavas ette nähtule veel midagi lisaks õpetada. 

MIS ORGANISATSIOONIDEGA TEKKISID 90NDATEL KÕIGE ARENDAVAMAD JA TIHEDAMAD KONTAKTID? 
SULEV VALDMAA:  
Need olid peamiselt mitmesugused USA organisatsioonid, kes asusid Eesti taasiseseisvumise 
järel kohe siinseid demokratiseerumisprotsesse toetama. International Foundation for Election 
Systems (IFES) USA-st oli esimesi välisvaatlejaid meie 1992. aasta riigikogu valimistel. Valimiste 
järel vahendaski just IFES meile toetust, millega viisime õpetajatele läbi mahukaid ja põhjalikke 
demokraatia olemust ja praktikat tutvustavaid seminare. National Endowment for Democracy 
(NED) USA-st toetas samuti erinevaid koolitus- ja materjalide koostamise projekte.  

Jaanuaris toimus Pärnus seminar kool i juht idele „Tsivi i lühiskonna arendamine 
mittetulundusühingute ja koolide koostöös", märtsis samas seminar vene õppekeelega koolide 
juhtidele „Eesti demokraatlik arengutee", juunis seminar eesti ja vene õppekeelega koolide 
kodanikuõpetuse õpetajatele teemal „Inimõigused demokraatlikus ühiskonnas". 

Inimõiguste õppeaine väljatöötamine 
Projekti „Inimõiguste valikõppeaine õppekava ja õppematerjali väljatöötamine Eesti 
üldhariduskoolidele” finantseeris ja selle koostööpartneriks oli Madalmaade Helsinki Komitee. 
Projekti raames toimus kogu 1996. aasta vältel rida töögrupi kohtumisi, koolitusseminare ning 
valmisid õppematerjalide käsikirjad. 

Oktoobris toimus inimõiguste õppeaine esimene seminar Andineeme motellis. Kolmepäevasel 
seminaril esinesid eesti õppekeelega koolide kodanikuõpetuse õpetajatele inimõiguste õppeaine 
tekstide autorid Urve Läänemets, Mai Kahru, Aita Manavald, Anu Toots, Maaris Raudsepp, Meedi 
Neeme, Voldemar Kolga ja Arno Baltin. Madalmaade Helsinki Komitee esindajana võtsid 
seminarist osa Felisa Tibbits ning Christina Skanga, kes viisid osavõtjatega läbi inimõiguste 
õpetamisel kasutatavaid interaktiivseid meetodeid tutvustavaid õppusi ning kõnelesid inimõiguste 
olukorrast rahvusvahelisel areenil. 15 õpetajaga sõlmiti kirjalik leping valminud õpikute käsikirjade 
katsetamise kohta. 

Vene õppekeelega koolide integreerimine Eesti ühiskonda 
Projekti „Vene õppekeelega koolide integreerimine Eesti ühiskonda” finantseeris Avatud Eesti 
Fond ja Kuningas Baouduin'i Fond Belgiast. Projekti käigus korraldati septembrist detsembrini 
kolm seminari vene õppekeelega koolide direktoritele Võsul, Andineemel ja Tartus. Töötati välja 
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rida seisukohti venekeelse hariduse arengu osas, kohtuti Riigikogu Kultuurikomisjoni liikme Talvi 
Märjaga, Riigikogu aseesimehe Tunne Kelamiga ning Aino Lepikuga Välisministeeriumi 
Inimõiguste Büroost. Õppekavaekspert Urve Läänemets esines teoreetilise ettekandega 
õppekava olemusest ning selgitas riikliku ja kooli õppekava vahekordi, ning jagas soovitusi, 
kuidas kujundada iga kooli ning iga õpetaja õppekava. Viive Ruus Tallinna Pedagoogikaülikoolist 
tutvustas uut riiklikku õppekava ja selle rakendamist muukeelses koolis. Tartu Ülikooli professor, 
projekti „Vera" koordinaator Marju Lauristin tutvustas selle projekti uurimistulemusi. Larissa 
Vassiltšenko rääkis hariduse võimalustest muulaste integreerimisel Eesti ühiskonda.  

Koostöö Haridusministeeriumiga 
Haridusministeeriumi metoodika- ja koolituskeskuse tellimusel korraldati augustis Tallinnas 
seminar „Nüüdisühiskonna kujunemine", millel Eesti lektorite kõrval esines ka Mickey L. Bogart 
(Manhattan High School, USA). Ürituse lõppedes olid kõik seminaril osalenud palutud USA 
suursaatkonna raamatukokku Tallinnas USA suursaadiku Eestis Robert Frazeri ning saatkonna 
kultuuriatašee Victoria Middletoni vastuvõtule. 
Novembris korraldati Tallinnas seminarid „Kolmanda maailma riikide majanduslik ja poliitiline 
areng ning positsioon poliitilisel tasandil” ning „Vene ajaloo uusi käsitlusi".  
Detsembris toimus Tallinnas seminar „Filosoofia õpetamine Eesti koolides''.  

Rahvusvaheliste ja Poliitiliste Uuringute Keskus (RPUK) 
Märtsis 1996 reorganiseeriti senine Jaan Tõnissoni Instituudi Poliitikakoolituse Programm 
instituudi rahvusvaheliste ja poliitiliste uuringute keskuseks (RPUK). Keskuse juhatajana asus 
tööle Karin Mäe, projektijuhi ja konsultandina aga Kaido-Allan Lainurm. 

Jaan Tõnissoni Instituut oli poliitikakoolitusega tegelenud alates instituudi asutamisest. Poliitilise 
koolituse eesmärgiks oli poliitikute ja erakondade staabitöötajate ettevalmistamine 
val imiskampaaniateks ja igapäevatööks erakonna juht imisel , samuti kohal ike 
omavalitsustöötajate ettevalmistamine parema meeskonnatöö saavutamiseks, neile 
organisatsiooni strateegia ja eesmärkide tähtsuse teadvustamine ning avalike suhete 
korraldamise vajaduse selgitamine. Keskuse peamisteks tegevusvaldkondadeks 1996. aastal olid 
valimiseelsed koolitus- ja treeningseminarid, kohaliku omavalitsuse töötajate koolitamine ning 
kohalike omavalitsuste kohta informatsiooni kogumine ja analüüsimine. 

RPUK-i missiooniks oli seega oskusteabe pakkumine poliitikutele, kohalike omavalitsuste 
ametnikele ja volinikele. Et nii poliitikute kui ka kohaliku omavalitsuse ametnike ja volinike tööd 
efektiivsemaks muuta ning selle kaudu Eesti demokraatlikku arengut soodustada, selleks kaasati 
konsultante Eestist ja välisriikidest ning tehti koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. 
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1996. aasta oli Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimise aasta. See oli aeg, kus RPUK 
koolitas aktiivselt volikogudesse kandideerijaid, riigiametnikke, erakondade võtmefiguure ning 
kohaliku omavalitsuse ametnikke ja volinikke. Aprillis Valgas toimunud koolitusseminari 
volikogudesse kandideerijatele finantseeris Konrad Adenaueri Fond. Seminaril esinesid 
ettekannetega Riigikogu Kantselei Valimiste osakonna juhataja Alo Heinsalu, Valga linnapea 
Meelis Atonen, Valga Omavalitsuste Liidu esimees, Tõlliste vallavanem Riho Raave, Valga 
maasekretär Tõnis Lass, Isamaaliidu peasekretär Aimar Altosaar, konsultatsioonifirma Mainor-
Partner konsultant Viia Kukkur ning Jaan Tõnissoni Instituudi RPUK konsultant Kaido-Allan 
Lainurm. 

28. aprillist 4. maini viibis kümneliikmeline Eesti kohaliku omavalitsuse ametnike ja volinike 
delegatsioon Yorkshires, et jälgida Suurbritannia kohalike omavalitsuste valimisi. Projekti 
finantseerijaks ja koostööpartneriks oli Suurbritannia konsultatsioonifirma Dernocracy 
lnternational Ltd. Ürituse käigus tutvuti Suurbritannia kolme põhilise partei valimiskampaania 
korraldusega, külastati parteide valimisstaape ning õpiti tundma Suurbritannia kohaliku 
omavalitsuse süsteemi. 

Mais toimus Pärnus omavalitsuse tööd ja valimiskampaania planeerimist tutvustav 
koolitusseminar, mida finantseeris Konrad Adenaueri Fond. Seminaril tutvustati kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimise seadust; linna, maakonna ja valdade tööd, struktuuri ja 
probleeme; ajakirjanduse kasutamise võimalusi valimiskampaanias; räägiti Isamaaliidu üldisest 
filosoofiast. Eesti Kõrgema Kommertskooli professor Lembit Türnpuu viis läbi praktilise rühmatöö 
strateegia kujundamisest ja kampaania planeerimisest. 

Projekti „Paldiski linna arenguprobleemid" finantseerisid Hollandi Kuninglik Saatkond ja Rootsi 
Instituut. Juulis toimus ka valimiseelne koolitusseminar Paldiski volikokku kandideerijatele ning 
augustis sealsamas ümarlauanõupidamine teemal „Rahvuslikult probleemsed asumid Eestis – 
tänapäev ja tulevik". Esindatud olid Paldiski, Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Kohtla-Järve, Tapa 
ja Maardu linnavalitsused ja -volikogud ning samuti spetsialistid Eesti Kõrgkoolidevahelisest 
Demouuringute Inst i tuudist, Rahvusvahel iste ja Sotsiaaluuringute Inst i tuudist, 
konsultatsioonifirmast EKE Ariko ning Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Ümarlauas arutati 
võimalusi, kuidas tõhustada probleemsete asumite koostööd ja lahendada nende piirkondade 
arenguprobleeme. 

Projekt lõppes septembris konverentsiga „Paldiski linna tänapäev ja tulevik". Osavõtjate hulgas 
olid mitme ministeeriumi ja riigiameti ning diplomaatilise korpuse esindajad, ajakirjanikud ja 
linnavolinikud. Konverentsist kokkuvõtteid tehes tõdeti, et Paldiski kui endise nõukogude 
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militaarlinnaku arendamisega seotud probleemid ei ole ainult kohaliku tähtsusega, vaid vajavad 
laiemat tähelepanu. 

Projekt „Kohaliku omavalitsuse töökorraldus"  
Projekti „Kohaliku omavalitsuse töökorraldus" finantseeris Suurbritannia Know-How fond ja 
koostööpartneriks oli Suurbritannia konsultatsioonifirma Arnold Harrington Consultancy Ltd. 

Septembris toimus Pärnu maakonnas Lepaninal ja Valga maakonnas Pühajärvel esimene 
koolitustsükkel kohaliku omavalitsuse töökorraldusest. Loengud ja diskussioonid jagunesid viide 
plokki: 1) omavalitsuse struktuur ja roll, 2) omavalitsuse funktsioonid, 3) omavalitsuse 
finantseerimine, 4) koostöösuhete arendamine ja 5) omavalitsuse uued suunad. 

Novembris jätkus Pärnus ja Pühajärvel omavalitsuse koolitustsükkel koostöös firmaga Arnold 
Harrington Consultancy Ltd. Seekord pöörati rohkem tähelepanu hiljuti valitud kohaliku 
omavalitsuse juhtide ettevalmistamisele eesseisvaks meeskonnatööks. 

Detsembrikuus külastas 20liikmeline grupp Eesti kohaliku omavalitsuse ametnikke ja volinikke 
Schleswig-Holsteini liidumaad. Saksamaa kohalikku omavalitsust tutvustav programm valmis 
koostöös Hennann-Ehlers-Akademie' ga Kielis. 

1997 

Instituudis töötas 1997. aastal neli keskust (osakonda). Seejuures ei finantseeritud instituuti ei 
riigieelarvest ega eraldatud toetusi või dotatsioone Eesti riigiasutustelt, vaid instituudi keskused 
realiseerisid mitmete välisriikide fondide ja teiste institutsioonide finantseeritavaid projekte. 
Instituudi raamatupidamine oli korraldatud vastavalt Eesti seadustele. Instituudil oli põhivara 
aasta seisuga väärtuses 728 405 krooni, mis oli raamatupidamises kajastatud. Instituudi tulud 
1997. a. olid 4 021 865 krooni ja kulud 3 398 769 krooni. 

Erinevate allikate andmetel tegutses aastal 1997 Eestis 3000–5000 mittetulundusühingut ja 
sihtasutust. Jaan Tõnissoni Instituut alustas 1995. aastal mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
andmebaasi koostamist. Ilmus esimene „Eesti mittetulundusühingute teatmik", mis sisaldas 
andmeid 449 organisatsiooni kohta. Nimetatud projekti eesmärgiks oli täiendada olemasolevat 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste andmebaasi ning avaldada töö tulemina „Eesti 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste teatmik 1997”. Margit Käbini juhitud projekti maksumus oli 
197 676 krooni. Projekti rahastas Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Arengu Agentuur 
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(USAID) Demokraatia Toetusprogrammi raames. Demokraatia Toetusprogrammi koordinaatoriks 
Balti riikides oli Ameerika Ühendriikide Balti Fond (USBF). 

MILLISED OLID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE TOETUSSUMMAD JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI PROJEKTIDELE? 
TIIU VITSUT (USA SUURSAATKONNA TÖÖTAJA): 
1997. aastal käivitas USA Välisministeerium (State Department) programmi nimetusega „Põhja-
Euroopa Initsiatiiv“ (NEI), mis sätestas tegevussuunad koostöö ja vastastikku kasulike suhete 
arendamiseks USA ja Balti riikide vahel järgnevates eelistatavates valdkondades: äritegevus ja 
kaubandus, seadusloome, kodanikuühiskond, elukeskkond ja rahva tervis. USA pool pakkus 
toetusstipendiume riiklikele ja mittetulundussektori organisatsioonidele, et aidata saavutada 
peamist eesmärki: integreeruda suuremate euroatlandi struktuuridega, tõhustada omavahelist 
koostööd ning samuti koostööd teiste naaberriikidega. 1997. aastal oli Jaan Tõnissoni Instituut 
üks nendest MTÜ-dest, mis taotles toetust. Esimeseks koostööks saatkonnaga sai 1997. aastal 
suveseminar Kirde-Eesti kooliõpilastele teemal „Ideest erafirmani". Nimetatud projekti toetas USA 
Suursaatkond 13 225 dollariga. Ida-Virumaa oli taasiseseisvunud Eesti esimesel kümnendil 
vaieldamatult üks problemaatilisemaid piirkondi. Kontaktid sealsete peamiselt vene keelt 
emakeelena kõnelevate noorte ja täiskasvanutega olid siis alles lapsekingades. Seega oli 
Ameerika saatkonnal suur abi sellistest MTÜ-dest nagu Jaan Tõnissoni Instituut, mis oma 
tegevusega just sealkandis kodanikuhariduse ja demokraatlike institutsioonide arendamisele 
kaasa aitasid.  
 
Tsiviilühiskonna Arengu Programm oli üks Euroopa Liidu PHARE programmidest. Programmi 
eesmärk oli tugevdada demokraatlikku pluralismi ja tsiviilühiskonna arengut läbi 
mittetulundussfääri Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Programm käivitati väga efektiivselt Poolas, 
Ungaris, Tšehhis, Slovakkias, Rumeenias, Bulgaarias, Leedus ja Lätis. Eesmärgiga käivitada 
sama programm Eestiski saabusid siia Charities Aid Foundation'i (Suurbritannia) esindajad, antud 
programmi koordinaatorid. Mittetulundusühingute Keskus koostöös Eesti Mittetulundusühingute 
ja Sihtasutuste Liiduga korraldasid neile 9-päevase ringsõidu, mille käigus tutvusid programmi 
esindajad Inglismaalt Eesti mittetulundusühingute probleemidega.  

MILLISED SUUNAD KINNISTUSID JTI TÖÖS PÄRAST LIITUMIST PHARE JA TACISE PROGRAMMIDEGA? 
LEADER-PROGRAMMIGA JA TEISTE SAMALAADSETEGA?  
SULEV VALDMAA: 
Kodanikuharidus ehk ka ühiskonnaõpetus on olnud meie tegevuse sisuks kogu aeg. Kui 1990. 
aastatel saime esiotsa abi USA partneritelt, sh Avatud Eesti Fondilt, siis juba aastakümne lõpuks 
suurenes abi Euroopa programmidest. Instituudi töötajad on aastate jooksul tegelnud ka mitmete 
teiste teemadega, kuid ühiskonnaõpetus ehk kodanikuharidus on jäänud aktuaalseks siiani. 
Üheksakümnendate aastate keskpaiga suurprojekt, mille sisuks oli mitmekultuuriline ühiskond, oli 
PHARE-TACIS programmi rahastatud. 

OLETE JTI HARIDUSALASE TEGEVUSEGA SEOTUD OLNUD MITMETI. MIDA TOOKSITE KOKKUVÕTLIKULT 
PEAMISENA ESILE? 
URVE LÄÄNEMETS (HAIDUSPOLIITIKA KESKUSE PROJEKTIJUHT) 
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Instituudi asutamisest alates on õpetajaile (eelkõige ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaile) 
korraldatud täienduskoolitust. Eestit väisasid paljud välislektorid, keda üldjuhul tuli kuulata tõlgi 
vahendusel. Pidin tõlgi rollis olema mitmetel seminaridel ja koolitusüritustel ning samas 
omandasin ju ka seda teavet muudatustest ning ümberkorraldustest  nimetatud distsipliinide 
õpetamisel. Mulle oli sellest palju kasu oma töös õppekavateooria ja praktika vallas.  
Koolitusteemad olid eelkõige seotud demokraatia tähenduse selgitamisega, samuti sellega, 
kuidas kujundada kodanikuaktiivsust osalemiseks demokraatlikus ühiskonnas. Eriti oluliseks 
kujunesid metoodilised nõuanded, eelkõige aktiivõppe meetodid, mis pakkusid õpetajaile suurt 
huvi ning  tekitasid rakendudes kindlasti elevust ka koolis.  
Lektoreid jt haridusspetsialiste tuli nii USAst kui Euroopast - nt Taanist Ib Rasmussen. 
Hulgaliselt toodi kirjandust, mida samuti tuli vahetevahel tõlkida ja refereerida, sest algul polnud 
õpetajate inglise keele oskus piisav erialakirjanduse lugemiseks. Õnneks hakkas see kiiresti 
paranema ja tänaseks pole üldjuhul tõlget enam vaja. 
Tähelepanuväärne on JTI  osalus rahvusvahelistes projektides ja koostöö mitmete 
saatkondadega. Projektid jätkuvad tänaseni.  

1998 

Instituudis töötas 1998. aastal kolm keskust, mis töötasid erinevate fondide ja teiste 
institutsioonide rahastatavate projektidega. Kulutusi projektide realiseerimisel tehti ainult 
finantseerijaga kooskõlastatud eelarve piires. Personal oli 8-liikmeline, personalitasu 442 920 
krooni. Instituudi tulud 1998. aastal olid väärtuses 2 719 802 krooni ja kulud 2 982 720 krooni. 

Koostöös fondiga National Endowment for Democracy (USA) jätkati eelmisel aastal alustatud 
projekti, mis oli suunatud nii eesti kui vene koolide ühiskonnaõpetuse õpetajatele ning mille 
raames oli aasta varem läbi viidud juba kaks seminari. 

KUIVÕRD TUGINES 90NDATE ALGUL TOIMUNUD KODANIKU- JA POLIITÕPE N-Ö KODUVILLASTELE 
TEADMISTELE, KUIVÕRD LÄÄNE ORGANISATSIOONIDE KAASABILE? 
SULEV VALDMAA: 
Esimesed ühiskonnaõpetuse õpetajatele korraldatud suurseminarid, mis toimusid 1990. aastatel, 
olid oma sisult kahetahulised. Välispartnerid, esialgu peamiselt USA-st, vahendasid meile 
Ameerika ülikoolide õppejõude ja eksperte, kes tutvustasid meie õpetajatele demokraatliku 
ühiskonna jaoks olulisi põhikontseptsioone. Näiteks: mis on demokraatia, mis on õigusriik, mis on 
demokraatlikud valimised, mis on inimõigused, mis on turumajandus jne. Nendele n-ö 
alusteadmistele pakkusid lisa Eesti oma lektorid, kes täitsid külalistelt kuuldu kohalike näidete ja 
problemaatikaga. Minu meelest oli see hästi tasakaalustatud variant. Kuna seminarid olid kestsid 
mitu päeva ja ööbiti seminari toimumispaikades, pakkusid loengupäevade vabad õhtud võimalusi 
nii iseseisvaks tööks kui ka lektoritega vabaks suhtlemiseks. Lausa legendaarsed olid seejuures 
saunaõhtud ning üheksakümnendate aastate alguse ja keskpaiga oludes rikkalik toitlustamine. 
See oli algusaegade seminaride suur lisaväärtus.  



!  83
  

Koostööd jätkati Avatud Eesti Fondiga inimõigustele suunatud programmi „Supporting 
Programme for Teaching Human Rights at Comprehensive Sehools" raames. Treeningseminaride 
materjalide põhjal jõudsid trükki ka vastavat temaatikat käsitlev raamat ja käsiraamat 
ühiskonnaõpetuse õpetajatele. 

Projekti „Integratsioon läbi hariduse” (Integration Through Estonian Education) finantseerisid 
Kuningas Baudouini Fond Belgiast ning Avatud Eesti Fond. Sihtgrupp koosnes viieteistkümnest 
vene õppekeelega koolide direktorist. Viit seminari aitasid läbi viia Foundation on Inter-Ethnic 
Relations Hollandist ja OSCE Tallinna Missioon. 

KAS JA MILLISED INSTITUTSIOONID ON OLNUD JTI PEAMISED KOOSTÖÖPARTNERID NING HEADE MÕTETE 
LEVITAJAD VIIMASEL VEERANDSAJANDIL? 
AGU LAIUS: 
Partnereid otsisime ja leidsime ikka nendel teemadel, mis meile huvi pakkusid ja millega 
tegelesime. Kuna oleme palju tegelnud demokraatia- ja kodanikuharidusega, ka inimõiguste 
haridusega, siis on partneridki olnud ennekõike sellest valdkonnast.  

Juulis 1998 alustati kaheaastase projektiga „Wallet Card”. (Nii nimetatakse inglise keeles krediit- 
ja muude kaartide tarvis sahtlitega rahataskusse sobivat kaarti.) Kahe aasta jooksul valmistati 
ette ja trükiti kümme väikest infokaarti inimõiguste peamiste sätetega, lisaks valmistati samal 
teemal ette kümme eesti- ja kuus venekeelset brošüüri. Kokku trükiti 10 000 kaarti ning 2000 
brošüüri. 
Korraldati viis seminari Eesti pensionireformi teemadel. 

Korraldati konverents teemal „Korruptsioon Eestis” ning anti õppematerjalina välja raamat 
„Ühiskond ja korruptsioon”. Lisaks saadi Suurbritannia suursaatkonna ja briti Know-How Fondi 
kaudu noortele suunatud valimismaterjale, milles anti igakülgne pilt sõltumatute valimiste korrast 
ja võimalikkusest. 

1999 

Instituudis töötas 1999. aastal neli keskust, millest kolm tegelesid erinevate välisriikide fondide ja 
teiste institutsioonide finantseeritavate projektidega. Personal oli 9-liikmeline. JTI koostatud 
projektidele taotleti finantstoetust paljudest fondidest, sihtasutustest ja organisatsioonidest. 
Põhiliselt rahastasid instituudi projekte välispartnerid, välisabifondid, rahvusvahelised 
organisatsioonid ning välisriikide valitsused saatkondade kaudu. 
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Jaan Tõnissoni Instituudis jätkasid tulemuslikult tegutsemist Kodanikuhariduse Keskus ning 
Inimõiguste Keskus. Instituudi Rahvusvaheliste ja Poliitiliste Uuringute Keskus lõpetas 1999. 
aastal töö, sest nende esitatud projektid ei leidnud finantseerimist. Vabaturumajanduse Uuringute 
Keskus reorganiseeriti aasta lõpul ümber Korruptsiooni Analüüsi Keskuseks, kuna selle tegevus 
seostus ennekõike korruptsiooni vastu võitlemise problemaatikaga. 

1999. aasta augustis asutas instituut Koolituskeskuse rahuldamaks suurt nõudlust õpetajate 
(eelkõige kodaniku- ja ajalooõpetajate) täiendkoolituse järele ning viimaks läbi kursusi 
riigieksamiteks valmistuvatele noortele. Koolituskeskus erines kogu senisest JTI praktikast selle 
poolest, et selle teenus oli tasuline. 
1999. aastal käivitus koostöös Avatud Eesti Fondi ja USA organisatsiooniga Street Law 
Incorporated kaheaastane projekt „Inimene ja õigus", mille eesmärgiks oli kujundada 
üldhariduskooli kodanikuõpetuse/ühiskonnaõpetuse ainetsüklisse kuuluv praktilise kallakuga 
õigusalane valikõppeaine. See pidi õpilastele andma parema ettekujutuse seaduseruumist ja 
kehtivast seadusandlusest ning kujundama neist õigusteadlikud ühiskonnaliikmed. Värvitrükis 
õpik 2000 eksemplaris ja õpetaja käsiraamat 200 eksemplaris valmis 2000. aasta lõpuks ning 
jaotati maa- ja linnakoolidele tasuta. 

1999. aastal viis JTI koostöös National Endowment for Democracy-ga (NED) ellu neljandat 
õpetajate täiendkoolituse projekti, mille käigus koostati vene koolidele õppematerjal kodaniku- ja 
ühiskonnaõpetuses. Materjal koosnes 24lehelisest lüümikute komplektist (skeemid, diagrammid, 
kaardid, riigi sümboolika jne.) aine olulisemate teemade näitlikustamiseks ning nende juurde 
kuuluvatest selgitavatest tekstidest. Valmistati 150 komplekti, iga vene kool Eestis sai ühe 
komplekti tasuta. Projekti käigus korraldati 1999. aastal kokku kaheksa kodanikuõpetuse 
seminari Tallinna ja Ida-Virumaa vene koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele. 

KUI PALJU TEKKIS JTI ÜMBER DEMOKRAATIAÕPETAJAID? 
AGU LAIUS: 
Instituudi tegevuses pidasime demokraatlike printsiipide järgimist ülioluliseks. Kuigi suhtlesime 
peamiselt lääne suunal, pidasime väga vajalikuks hoida kontakte ka idabloki riikidega, 
rakendamaks väärtuslikke kogemusi nii ühelt kui teiselt poolt. Väga palju aitas meid Ameerika 
organisatsioon nimega Institute for Democracy in Eastern Europe, kes kogus meiega sarnased 
organisatsioonid kõikidest riikidest kokku, misjärel käisime palju aastaid selle koostöö raames 
välismaal oma probleeme ning demokratiseerimise edenemist tutvustamas. Tagasilöökide ja 
tõrgete puhul püüti meid alati aidata. Kindlat teejuhist ju kellelgi polnud ja adekvaatsete otsuste 
tegemiseks tuligi omavahel tihedalt suhelda. Tõnissoni Instituudi hea maine tekkis ilmselt ka 
sellest, et Eesti tervikuna liikus demokratiseerumise teel pidevalt üsna õiges suunas. Mõistagi 
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hoidsime ameeriklasi ja teisi vabanevaid maid kursis ka sellega, mida oleme Eestis seni suutnud 
ära teha, milliseid konverentse korraldanud, mis suunas üldse tegutsema asunud. See kõik 
avaldas muljet ning kindlustas Jaan Tõnissoni Instituudile korraliku maine kogu maailmas. Olgem 
siinkohal ausad, meie maine oli tol perioodil mujal maailmas märksa kõrgem kui Eestis kohapeal.  

Jaan Tõnissoni Instituudi töötajad osalesid aktiivselt demokratiseerimisprotsessides mitmel pool. 
Kui Valgevenes korraldasid teisitimõtlejaist demokraadid Lukašenka-vastase marsi, astusime 
meiegi nende rivis ühte sammu. Kuigi lõpupoole meid juba hoiatati, et rongkäigust tuleb mingil 
hetkel jalga lasta, kuna pisut eemal võetakse kõik osalejad kinni ...  

Demokratiseerumisprotsess Ida-Euroopas ei toimunud muidugi tõrgeteta. Mitmetes riikides 
demokraatlike protsesside areng lakkas, demokraatlikku liikumist tabasid mitmed tagasilöögid. 
Ukrainas on seis seniajani suhteliselt ebamäärane. Aserbaidžaan oli tol ajal, üheksakümnendatel, 
nii poliitilises kui ka majanduslikus mõttes võrdlemisi kehvas seisus. Tänapäeval on seal 
pidurdunud demokraatia areng ning tugevalt kasvanud autoritaarsus, kuid majanduslikult ollakse 
tugevasti järjel.  

Eelnimetatud protsesse me neil kohtumistel Serbiast Aserbaidžaanini lahkasimegi. Jaan 
Tõnissoni Instituudi roll noil paar korda aastas toimunud kohtumistel oligi tutvustada Eesti näitel, 
kuidas just meil on õnnestunud demokratiseerumisprotsessi tervikuna õiges suunas juhtida. 
Mitmel korral tuli meil selgitada, miks meie riigis oli õige valik parlamentaarne riigikord ja mitte 
presidentaalne võim, mida eelistasid paljud sotsialismi ikkest vabanenud riigid. Paraku tekkisid 
just viimatinimetatuil peagi tagasilöögid. Igatahes oldi alati vaimustuses eestlastest, kes 
ülejäänute arvates olid osanud vaid õiges suunas liikuda. Tähtis oli, et selline kogemuste 
vahetamine oli kasuks kõigile. Samuti olid olulised meie rahvusvahelised protestiavaldused mujal 
maailmas inimõiguslaste suhtes toime pandud vägivalla vastu. Tegime sellekohalisi avaldusi 
Kuubal ja mujalgi toimunud rikkumiste kohta. 

Koostöös UNESCOga ja UNDP toetusel korraldati maikuus Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline 
konverents „Kodanikuhariduse kaudu multikultuursesse ühiskonda". Konverentsi eesmärgiks oli 
kodanikuõpetuse õppeaine tähtsustamine Eesti üldhariduskoolis, aineõpetuse hetkeseisu 
hindamine ning rahvusvahelise koostöö tugevdamine. Konverentsil osales 40 inimest: hariduse ja 
integratsioonivaldkonnaga seotud riigitegelased, teadlased ja haridusspetsialistid, 
kodanikuõpetuse õpetajad Eestist, spetsialistid Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, 
USAst, Horvaatiast ja Venemaalt. 
Jaan Tõnissoni Instituudi poolt korraldatud kodanikuõpetuse konverents oli üks esimesi 
suuremaid haridusprojekte Eestis, mida toetas UNESCO. 



!  86
  
MILLISED OLID JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI SUHTED HARIDUSMINISTEERIUMI JA TEISTE 
ÕPPEASUTUSTEGA? 
SULEV VALDMAA: 
JTI oli Haridusministeeriumiga suhteliselt pingelistes suhetes. Mulle tundub, et Eesti riigi avalik-
õiguslikes struktuurides töötab terve rida inimesi, kes on vastavalt tööpostile väga tähtsad, kes 
peavad end väga targaks, on üpris kavalad, kuid kes teistest vähe lugu peavad. 
Mittetulundussektor on sageli nende jaoks tühipaljas õhk või sõnakõlks. Võib esineda olukordi, 
kus nood tähtsad ja kõiketeadjad tajuvad, et mõni „õhuks peetud“ organisatsioon on neist 
tegelikult tegusam ning on ka majandus-poliitilist joont hoopis edukamalt ajanud. Siis tekibki 
vastuseis, mis MTÜ-le mõistagi kasuks ei tule. Näiteks ei saanud JTI 2000. aastal 
Haridusministeeriumilt rahastust Eesti üldhariduskooli uue riikliku õppekava väljatöötamiseks. 
Lubasime selle töö ära teha palju odavamalt ja palju kiiremini kui Tartu Ülikool, kes selle tellimuse 
sai ning lõpuks peale aastate pikkuse raharaiskamise midagi olulist korda ei suutnud saata. 
Loomulikult on see minu subjektiivne arvamus. Mõningane probleem on ilmselt ka teatud 
organisatsioonide kadeduses. Kui MTÜ maksab lektorile ikkagi korralikku honorari ja seda mitte 
kuu-kahe pärast, aga kohe järgmisel päeval, siis võis selline kogemus tekitada mõneski illusiooni, 
et MTÜ-d suisa suplevad rahas. 

Koolituskeskus 
Jaan Tõnissoni Instituudi koolituskeskus alustas oma tegevust augustis 1999. Keskuse koosseisu 
kuulusid juhataja Andres Adamson ja referent Kairi Peterson. 
1999. aasta septembris alustati koolituskeskuses pedagoogide täiendõppega. 1999/00. 
õppeaasta sügissemestril toimusid järgmised õppepäevad: 

• uue Eesti ajaloo õpiku kursus (viis osavõtjat); 
• lähiajalugu – septembris (26 osavõtjat), novembris (55 osavõtjat), detsembris (28 

osavõtjat); 
• maailma ajalugu: inimene, ühiskond, kultuur – novembris (24 osavõtjat); 
• ajaloo riigieksam 2000 – septembris (132 osavõtjat); 
• ajaloo riigieksam 2000 (vene k) – detsembris (56 osavõtjat); 
• riigieksamikirjand 1999 ja 2000 – novembris (34 osavõtjat), detsembris (11 osavõtjat); 
• riigieksamikirjand 1999 ja 2000 (vene k) -- novembris (30 osavõtjat); 
• seminar põhikooli saksa keele õpetajaile – novembris (49 osavõtjat).  

Projekti „Euroopa Liidu ülesehituse ja toimimise tutvustamine" käigus koostati ja anti välja 
vastavad eesti- ja venekeelsed õppematerjalid.  
Projekt „Euroopa Liidu õppematerjali tutvustamine ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetajaile" viidi läbi 
koostöös sihtasutusega Eesti Kutsehariduse Reform. 
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Nende projektide raames toimus eesti õppekeelega koolide ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetajaile 
üksteist erineva kestvusega seminari kokku 195 osavõtjaga ning vene õppekeelega koolidele neli 
seminari kokku 68 osavõtjaga. 

Jaan Tõnissoni Instituudi Vabaturumajanduse Uuringute keskus (VTMUK) alustas oma tegevust 
1998. aasta jaanuaris ning jätkas ka 1999. aastal. 

1999. aasta jooksul algatati ise üks projekt „Private Pension Funds: Balancing Sound Operational 
Principles with Prudent Supervision" ning osaleti teises Eesti multikultuursust käsitlevas projektis. 
Lisaks sellele oli keskus põgusalt kaasatud ka mõningate keskuseväliste projektide elluviimisse. 
Selle projekti raames teostas keskus uuringuid ja analüüse uue pensionisüsteemi rakendamise 
võimalikkusest Eestis, asetades põhirõhu pensionifondide järelevalve küsimusele. Uuringud ja 
analüüs avaldati ka raamatuna „Eesti pensionireform – pensionifondide järelevalve", mille 
koostas Mirjam Liiv. 

Samal ajal arendas keskus koostööd nii teiste Eesti mittetulundusühingutega kui ka 
riigistruktuuride ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Head suhted loodi Eesti 
Õigustõlkekeskusega, Riigiprokuratuuriga, Kaitsepolitseiametiga, Eesti Õiguskeskusega, 
Justiitsministeeriumiga, Riigikontrolliga, Lithuanian Free Market Institute'iga, Transparency 
Intenational'iga ja paljude teistega. 

9. märtsil 1999 toimus Jaan Tõnissoni Instituudi ja Briti Suursaatkonna ühisel korraldusel Briti-
Eesti Ümarlaud, mille eesmärgiks oli tutvustada Eesti julgeolekupoliitilisi seisukohti ning 
süvendada kahe riigi vastastikust informeeritust neis küsimustes. 
1999. aasta veebruaris lõppes eelmisel aastal alanud integratsioonialase projekti multikultuurset 
ühiskonda kohaliku omavalitsuse vaate punktist käsitleva allprojekti töögrupi tegevus. Lisaks 
kolmele 1998. aasta sügistalvel aset leidnud kohtumisele toimus viimane, neljas kohtumine, 10. 
veebruaril 1999 Tallinnas JTI ruumides. 

1998. aasta sügistalvel töötas keskus koos partneriga Democracy lnternational Ltd (Inglismaa) 
välja näitlike valimiste materjalid, mille abil võis koolis iseseisvalt näitlikud valimised läbi viia. 
Pärast nende materjalide trükis ilmumist 1999. aasta kevadel korraldas keskus kolm iseseisvat 
tutvustavat seminari Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Seminaridel osalesid peamiselt kodanikuõpetuse 
õpetajad, kuid ka mõningad keskkoolide õpilased. Projekt sai teoks Suurbritannia Saatkonna 
toetusel ja finantseerimisel ning toimis jätkutegevusena eelnenud näitlike valimiste materjalide 
väljatöötamisele, tõlkimisele, toimetamisele ning avaldamisele. 
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Projekti „Euroopa Liidu ülesehituse ja toimimise tutvustamine" eesmärgiks oli toetada Euroopa 
Liidu Infosekretariaadi teavitustegevust ning aidata kaasa Euroopa Liitu ja Eesti 
eurointegratsiooni puudutava informatsiooni ulatuslikule ja sihipärasele levikule. Teavitamise 
sihtgrupiks olid õpetajad, kohaliku omavalitsuse ametnikud ja mittetulundusühingute töötajad. 
Projekti raames korraldati loenguid ja seminare õpetajaile ja lasteaiakasvatajaile üle Eesti ning 
täiendati kahe peatüki võrra instituudi juba varem välja antud brošüüri „Euroopa Liit. 
Õppematerjal koolidele". Lisaks avaldati õppematerjal „Euroopa Liit. Õppematerjal koolidele" 
koos lisandunud kahe peatükiga vene keeles. Projekti toetas Euroopa Liidu Infosekretariaat ning 
selle rahastas Riigikantselei. 

Jaan Tõnissoni Instituudi Inimõiguste Keskuses Avatud Eesti Fondi ja Constitutional Legal Policy 
Institute'i finantseeritud projekt „Internetil põhineva inimõiguste alase haridus- ja infosüsteemi 
väljatöötamine Eestis" realiseerus samuti 1999. aastal. Tegevuse eesmärgiks oli teadvustada 
üldsusele inimõiguste teemat tervikuna, informeerida inimesi nende õigustest, edendada 
inimõigusi ning laiendada sellealast haridust. Samuti oli ülesandeks juhtida inimõigustega 
tegelevaid organisatsioone koostööle ja infovahetusele. Projekti raames korraldati 
koolitusprogramm, kaks seminari ja workshop. 

Avatud Eesti Fondi Rahvussuhete Suurprojekti nõuandev kogu ja Jaan Tõnissoni Instituut 
korraldasid AEF-i finantseeritud projekti „Rahvussuhete peegeldamine meedias” raames 
stipendiumikonkursi ajakirjanikele eesmärgiga tuua rahvussuhete teema aktiivselt meediasse 
ning stimuleerida ajakirjanikke süvenema muulaste integratsiooniprobleemidesse ja 
paljukultuurilise ühiskonna teemasse Eestis.  

Oktoobris toimus Tallinnas AEF-i ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse finantseeritud 
rahvusvaheline konverents „Kultuuriline pluralism Eestis: poliitikad ja lahendused”. Rahvussuhete 
suurprojekti raames organiseeritud konverentsi eesmärk oli arutada rahvusvahelisel tasandil 
multikultuurse ühiskonna kontseptsiooni, mis aitaks eestlastes ja mitte-eestlastes kujundada 
veendumust, et ilma tolerantse ning teineteist austava ja arvestava mõtteviisita rahvussuhetes 
pole võimalik edukalt toimida üheski Eesti kui multikultuurse ühiskonna piirkonnas. Hollandi ja 
Kanada Saatkondade toetusel avaldati pärast konverentsi eestikeelne kogumik 
„Integratsioonimaastik – ükskõiksusest koosmeeleni", mis sisaldas kokkuvõtliku ülevaate Avatud 
Eesti Fondi Rahvussuhete Suurprojektist ja selle allprojektidest, Avatud Eesti Ühiskonna 
Instituudi poolt 1993–1999 tehtud monitooringute koondanalüüsi, prof Will Kymlicka spetsiaalselt 
kogumiku jaoks koostatud artiklit „Eesti integratsioonipoliitika võrdlevas perspektiivis" ning 
eelmainitud konverentsi olulisemaid ettekandeid ja sõnavõtte. 

JTI ON AASTATE JOOKSUL TIHTI KONTORIT VAHETANUD. MIKS? 
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SULEV VALDMAA:  
Algul linnavolikogu ruumides Vana-Viru tänaval tegutsedes ei pidanud me nende ruumide eest 
pea-aegu midagi maksma. Tekkisid aga vastuolud hoone valdaja Tallinna linna volikoguga, 
misjärel kolisime Eesti Kütuse ruumidesse Nafta tänavale. Paraku olid need ruumid üsna 
tagahoovlikud. Seal polnud soliidne ka välismaa projektipartnereid vastu võtta. N-ö isiklike 
sidemete kaudu saime siis teada, et endise Merekooli ruumides Endla tänaval on võimalik saada 
soodsatel tingimustel büroopindasid. Sinna me kolisimegi. Seega kasutas instituut kogu aeg 
mingeid võimalusi võimalikult odavalt majandamiseks. Projektid ei sisaldanud sageli kontorirendi 
vahendeid. Endla tänava uhketelt büroopindadelt lahkusime siis, kui nende omanik – 
Haridusministeerium – hakkas järsult rendihinda tõstma. Endla tänavalt lahkumise järel kolis 
instituut lahku. Kodanikuhariduse Keskus asus mõnda aega vanalinnas Pikal tänaval majas nr 7, 
ning seejärel Väike-Ameerika tänaval. Teised keskused ja juriidiline aadress olid lahkukolimise 
järel pikemat aega Pärnu maantee 67 nõndanimetatud Õnnepalee hoovimajas, hiljem lühemat 
aega ka Uuel tänaval. Nüüdseks on rendiprobleemid lahenenud täiesti kaasaegselt – JTI on 
sisuliselt virtuaalne asutus, mis kontoripindasid enam ei kasutagi, kuna tegevuse iseloom 
niisugust püsikulu enam ei eelda. 

Endla tn 4. JTI 
ruumid asusid 5. 
k o r r u s e l m a j a 
peasissekäigust 
paremal. 

KUI TIHEDALT KORRALDAS INSTITUUT ÕPETAJATE KOOLITUSSEMINARE? 
SULEV VALDMAA:  
Üheksakümnendatel aastatel toimusid mastaapsed seminarid, millega oli omajagu toimetamist ja 
ettevalmistamist. Vajadus oli selline. Iga kolme-neljapäevane seminar, mis korraldati 
seitsmekümnele kuni sajale inimesele, nõudis tõsist ettevalmistamist. Meenub, et kord 
korraldasime Roosta kämpingus õpetajatele koolituse teemal, kuidas üldse seminari kui sellist 
ette valmistada. Õpetajatel tuli seal põrandale maha asetatud (r)ajajoonel leida sobivad kohad 
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sedelitele, millele oli täheldatud seminari ettevalmistamiseks vajalikud tegevused. Tolle seminari 
ettevalmistamiseks kulus paar-kolm kuud. Kuna taolise mastaabiga seminare kogunes aastasse 
kümmekond, võib vaid ette kujutada, kui palju tööd nende ettevalmistamine nõudis. Väärib veel 
märkimist, et üheksakümnendate aastate seminarid ja muud üritused olid enamalt jaolt 
sünkroontõlkega. Tagantjärele on raske mõista, kuidas suutsime Piret Multeriga kahekesi 
korraldada näiteks eesti ja vene koolide õpetajatele neli päeva kestnud seminari, kus eesti ja 
inglise keeles esinenud lektoreid tuli sünkroonselt nii eesti kui ka vene keelde tõlkida.  

FOTO: Pikk tn 7. 
Kodanikuhariduse 
Keskuse asukoht 
p e a l e E n d l a 
tänavalt lahkumist. 
Keskus kasutas 
ühte tuba, mille 
a k e n o n o t s e 
p o r t a a l i k o h a l , 
n i n g r e n t i s 
ü r i t u s t e k s 
suuremaid ruume 
hoones. 

KUIDAS KOOLITATI KOOLITAJAID? 
SULEV VALDMAA:  
Meie neid algul ei koolitanudki. Kasutasime oma koolitustel juba välja õppinud koolitajaid ja 
spetsialiste. Neile aga esinesid omakorda erinevad lektorid: statistikud, analüütikud, kohalike 
omavalitsuste tegelased, inimõiguste aktivistid, erastamisspetsialistid jne. Kõik nad rääkisid oma 
erialast. Just selline algusaegade koolitussüsteem välja nägigi. N-ö päriskoolitust näitasid meile 
hiljem ette ameeriklased. Nende lektorite esinemised olid algul väga harjumatud. Mõni lektor 
rääkis loengu algul veerand tundi oma naisest, lastest, oma elust ning hobidest Ameerikas. 
Seejärel aga palus kohalikel õpetajatel midagi omakorda oma elust rääkida. Siis arutati mingeid 
erinevusi-kokkulangevusi ja juba tehtigi kokkuvõtteid. Algul ei saanud ma üldse aru, mille eest siis 
lektorile raha makstakse, et sel tasemel seminare korraldada. Aga tegelikult oligi see koolitus, mis 
oli suunatud koolitatava emotsioonide ja tunnete arendamisele. Ameeriklased teadsid, et tähtis oli 
jätta jälg, mitte aga tappa kuulajaid infoga, mis ühest kõrvast sisenedes juba homme teise kõrva 
kaudu välja lendab. 
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Meenub üks Laulasmaal toimunud koolitus, mida juhtis ameeriklane Peter Schramm. Koolituse 
teemaks oli Eestimaa tulevik. Kõigepealt palus lektor seminaristidel rääkida oma tuleviku-Eesti 
nägemustest. Koolitusel osalejad rääkisid seepeale, kuidas neil on maal vanematekodu, kuidas 
seal tõustakse suvehommikul üles, kuulatakse linnulaulu, seejärel hakatakse põllundusega 
tegelema, kuidas loomi kasvatatakse. Õhtul päevatööst väsinuna minnakse sauna. See olevat 
eestlaslik eluviis. Koolitaja küsis seepeale otse – kas te tahaksitegi olla kui Euroopa muuseum? 
Ärgata varahommikul ja alustada muretsemist: kas lauda katus laseb läbi, kas loomadel on ikka 
värsket ninaesist jne? Tolle küsimuse peale valitses saalis vaikus. Keegi polnud selliselt 
tõstatatud muuseumiteema peale mõelnudki. Kas tõesti polnud meie mõtlemisviisis sajandi 
algusest peale mingeid arenguid olnud, kui just samamoodi helgest maaidüllist unistati. Hiljem 
oma projekte kavandades korraldasime erinevatel teemadel umbes analoogseid seminare, mis 
muutusid õpetajate jaoks väga populaarseteks.  

2000 

Aastal 2000 tegutses Jaan Tõnissoni Instituudis neli keskust: Kodanikuhariduse Keskus, 
Korruptsioonianalüüsi Keskus, Inimõiguste Keskus ja Koolituskeskus. 

Kodanikuhariduse Keskus  
Jätkus 1999. aastal alanud koostöös Avatud Eesti Fondi ja organisatsiooniga Street Law 
Incorporated käivitatud projekt „Inimene ja õigus", mille eesmärk oli kujundada üldhariduskooli 
kodanikuõpetuse/ühiskonnaõpetuse ainetsüklisse kuuluv praktilise kallakuga õigusalane 
valikõppeaine, mis aitaks õpilastel toimivat seaduseruumi paremini mõista, tutvustaks neile 
kehtivat seadusandlust ja kujundaks neist nii õigusteadlikke ühiskonnaliikmeid. 1999. aastal 
valmis seitsme autori kirjutatud õpiku käsikiri ja 2000. aasta algul katsetasid vabatahtlikud 
õpetajad toormaterjali viieteistkümnes koolis. Juunis toimus katsetajate ja autorite kolmepäevane 
ühisseminar, kus anti ülevaade katse tulemustest ja tehti ettepanekuid käsikirja parandamiseks. 
Katsetajate ja autorite koostöös valmis esimene versioon õpetaja käsiraamatust. 

Vene koolide ühiskonna- ja kodanikuõpetuse õpetajatele korraldati süstemaatiline 
ülevaatekursus, mille käigus tutvustati uut ainesisu ning kaasaegseid seisukohti 
õppevaldkondades, kusjuures kursuse põhirõhk oli Eestiga seonduvatel probleemidel. 
Õppepäevade sisu järgis kodanikuõpetuse aineprogrammi ning iga õppepäev keskendus eri 
teemale. 

Aprillis 2000 toimunud õppepäeva loengute teemad olid „Demokraatia printsiipide toimimine 
Eestis. Riigikogu töökord" (Valentina Võssotskaja, Riigikogu liige), „Eesti erakonnad" (Andres 
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Ammas, Isamaaliidu peasekretär), „Eesti Vabariigi välispoliitika põhisuunad. Riigikaitse" (Mart 
Helme, endine Eesti Vabariigi suursaadik Vene Föderatsioonis) ja „Kohalik omavalitsus" (Ain 
Kalmaru, Eesti Linnade Liidu Büroo direktor). Külastati ka Riigikogu. 

Septembris 2000 toimus õppepäev „Majandus ja tööhõive", mille raames esineti ettekannetega 
„Majanduse areng ja selle peegeldus arvudes" (Kalju Kannel, Statist ikaameti 
Makromajandusstatistika Teenistuse peaspetsialist), „Eesti välismajandus" (Valeri Paulman, Eesti 
Ameerika Ärikolledži professor), „Olukorrast tööturul" (Mati Ilisson, Tööturuameti peadirektor) ja 
„Kuritegevus Eestis" (Karl Kolla, Politsei Kriminaalosakonna direktor). 

Novembris 2000 toimus õppepäev teemal „Euroopa Liit". Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu 
teemaliste ettekannetega esinesid Ivar Raig Eraakadeemiast Nord ja Helle Martis Euroopa 
Nõukogu Info ja Dokumentatsioonikeskusest. Lisaks külastati Euroopa Liidu Infokeskust. 

Õppepäev „Üsikisik ühiskonna struktuuris" toimus detsembris 2000. Kolm TPÜ Rahvusvaheliste 
ja Sotsiaaluuringute Instituudi spetsialistid käsitlesid teemasid „Sotsiaalne stratifikatsioon" (Jelena 
Helemäe), „Sooline stratifikatsioon" (Rein Vöörman) ja „Etniline stratifiaktsioon" (Klara Hallik). 

2000. aastal alustati koostöös Indiana Ülikooliga kooliuuringut, mille eesmärgiks oli täpsustada 
kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse õpetamise olukorda ja probleeme Eesti koolides. Pärast 
küsimuste välja töötamist ja katsetamist kaasati 2001. aasta alguses uuringusse nii eesti kui ka 
vene koole. Üleriigiline kokkuvõte valmis juba sama aasta juulis. See koostöö oli avalöök kümme 
aastat väldanud väga viljakale koostööle, mida USA föderaalvalitsuse rahastatud ülemaailmse 
gigantprojekti raames koordineeris USA valitsusväline organisatsioon Center for Civic Education 
(Calabasas, USA). 

Kodanikuhariduse Keskus osales ka Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi projektis 
„Üldhariduskooli inimese- ja kodanikuõpetuse uuendatud mudeli väljatöötamine", mille tulemusel 
töötati välja ja esitati Haridusministeeriumile Eesti põhi- ja üldkeskhariduse riikliku õppekavaga 
vastavuses olev kodanikukasvatuse koolikontseptsioon „Mitmekultuuriline kool". 

MILLINE ON OLNUD JTI ROLL KODANIKUÕPETUSE ÕPETAJATE KOOLITAMISEL? KUIVÕRD ON SELLE TÖÖ 
TULEMUSED JÕUDNUD VENE KOOLIDE ÕPILASTENI? KUIDAS ÜLDSE HINDATE VILJAR PEEBU JA PEEP 
KAMA KOOSTATUD „KODANIKUÕPETUSE KÄSIRAAMATUT“? 
SULEV VALDMAA:  
Usun, et kui JTI ei oleks kodanikuõpetusega tegelema hakanud, ega oleks seejuures seadnud 
eesmärgiks vastava üldhariduskooli õppeaine väljatöötamist ning metoodilist tagamist, olekski 
ühiskonnaõpetus tänases Eesti kooli õppekavast välja jäänud. Nii on juhtunud mitmetes Euroopa 
riikides, mis tegid peale nõukogude võimu kokkuvarisemist läbi meiega sarnase arengu – näiteks 
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Lätis ja Leedus. Viimatinimetatutes õpetatakse tervet kogumit erinevaid ainevaldkondi, mis kokku 
moodustavad ühiskonnaõpetuse. Mõnes riigis pole sellesisulist kursust aga tänaseni ollagi. 
Eestiski tehti ettevalmistusi eraldi loogika, eetika, filosoofia ja religiooniloo sissetoomiseks 
õppekavasse. Suhteliselt väikese tunniressursi juures ja nõrga ettevalmistusega õpetajate jaoks 
olnuks sellise mudeli rakendamine olnud keerukas. JTI-s mõisteti, et vähemalt demokraatliku 
ühiskonna rajamise alguses peaks koolid vahendama õpilastele ka ühiskonda tutvustavaid 
põhiteadmisi. Sestap ärgitatigi potentsiaalseid autoreid sobivat õpikut koostama. Leidusidki kaks 
ettevõtlikku noort meest - Viljar Peep ja Peep Kama, kes koostasid JTI egiidi all esimese 
ühiskonnaõpetuse õpiku taasiseseisvunud Eesti üldhariduskoolile. Et see sai tavakooli jaoks 
väga akadeemiline, koostasin mina paralleelselt ühiskonnaõpetuse käsiraamatu nii eesti kui vene 
koolile. Sellega oli ühiskonnaõpetuse aine vundamenti asetatud tugev nurgakivi. 

MISSUGUSTENA TAJUSID VENE KOOLIDE ÕPETAJAD JTI ÜHISKONNAÕPETUSE KURSUSI?  
JULIA SMIRNOVA? 
Need kursused olid korraldatud väga oskuslikult, arvesse olid võetud kõiki uusi  suundi: 
1. Teoreetiline osa. Väga kasulikud olid loengud, millest sai arusaadaval ja huvitaval 
moel teada uusi fakte ja teavet.  Vene õpetajate jaoks ei olnud eesti- ja ingliskeelne 
teave arusaadav, sest enamus ei osanud mitte migit muud keelt peale vene keele. 
(Seetõttu saidki nad kasutada vaid venekeelset informatsiooni.) See oli õpetamise jaoks 
ilmselgelt puudulik. Just seda vaakumit täitsidki kursused, sest paljude huvitavate eesti- 
ja ingliskeelsete publikatsioonidega saime tutvuda nimelt Tõnissoni instituudi kursustel.   

2. Praktiline osa. Tõnissoni instituudi kursustel tutvustati õpetajatele rohkelt 
erinevaid töövorme. Rühmatööd, diskussioonid, projektitöö, portfoolio 
koostamine, debatid - kõike seda tutvustati esmalt loengutes ning seejärel 
prooviti läbi praktikas. Õpetajad omandasid samm-sammult neid uusi 
töömeetodeid kursustel ning kasutasid kõike uut kohe ka tundides, mis andis 
suurepärast efekti. 

3. Uue  väärtussüsteemi kujundamine. Esmalt oli õpetajatel enestel tarvis muuta oma 
ettekujutust koolist, tundidest, ühiskonnast. Mitte ainult tunda sõnade "demokraatia" 
või "kodanikuühiskond" tähendust, vaid õpetada noort põlvkonda nende järgi elama. 
Paljud õppisidki kursustel seda tegema. Vahetasime muljeid, õppisime ületama 
dogmasid, kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega. Ühiskonnaõpetuse 
õpetamine oli küllalt keerukas, kuna autoritaarset süsteemi unustada oli raske. (Õpik 
- õpetaja loeng - nendel põhinev õpilaste vastus.) Kursustel rõhutati aga seda, et 
ühiskonna tundmaõppimine ei pea toimuma mitte üksnes õpiku abil, vaid ka nö 
paralleelkooli toel - televisioon, press, kino. Lisaks pöörati tähelepanu sellele, et 
õpilame peaks olema tunnis partner ja aktiivne osaleja, mitte aga ainult passiivne 
kuulaja. 

4. Abi õpilaste kodanikuks kasvatmisel. Just nimelt ajalugu ja ühiskonnaõpetus aitavad 
kavatada inimest, kes tunneb oma maa ees sotsiaalset vastutust, oskab pidada dialoogi, on 
salliv. Õppevahendid, mida õpetajad kursustelt said, aitasid sellele suurepäraselt kaasa. 
Erinevad õpetavad mängud ja meistriklassid, mille läbiviimist kursustel  õppisime, aitasid meie 
õpilastesse süstida kodanikukäitumise mudelit. 

Koolituskeskus 
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Jätkati pedagoogide täiendkoolitusega ja korraldati mitmeid kursusi nii eesti kui ka vene 
koolidele. 

Projekti „Euroopa Liidu struktuuri, tegevuspõhimõtteid ja ajalugu tutvustavate õppematerjalide 
koostamine, väljaandmine ja tutvustamine eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolidele" 
raames anti välja õppematerjal „Euroopa Liit. Abimaterjal õpetajale", mille koostas Andres 
Adamson ja tõlkis vene keelde Einar Värä. Koos kirjastusega „Argo" koostati ja anti välja 
„Lähiajaloo õpik XII klassile”. 

Inimõiguste Keskus 
Lõppes Avatud Eesti Fondi ja Constitutional Legal Policy Institute'i finantseeritud projekt „Internetil 
põhineva inimõiguste alase haridus- ja infosüsteemi väljatöötamine Eestis". Tegevuse eesmärk 
oli panna üldsust inimõiguste teemat tervikuna teadvustama, informeerida inimesi nende 
õigustest, edendada inimõigusi ning laiendada sellealast haridust. Samuti jätkati tööd 
inimõigustega tegelevate organisatsioonide koostöö ja infovahetuse soodustamisega. 

Oktoobris Tallinnas korraldatud rahvusvahelise konverentsi „Kultuuriline pluralism Eestis: 
poliitikad ja lahendused" eesmärk oli koostada rahvusvahelisel tasandil multikultuurse ühiskonna 
kontseptsioon, mis aitaks eestlastes ja mitte-eestlastes kujundada veendumust, et ilma tolerantse 
ning teineteist austava ja arvestava mõtteviisita rahvussuhetes pole võimalik edukalt toimida 
üheski Eesti kui multikultuurse ühiskonna piirkonnas. Kirjastati Kanada Saatkonna ja Avatud Eesti 
Fondi finantseeritud ingliskeelne kogumik „Estonia's lntegration Landscape – from Apathy to 
Harmony”. Hollandi Saatkonna finantseeringul kirjastati kogumik „Integratsioonimaastik 
ükskõiksusest koosmeeleni". 

Septembris 2000 korraldati Tallinnas koostöös Jyväskylä Ülikooliga Soome Tööministeeriumi ja 
Euroopa Komisjoni finantseeritud rahvusvaheline seminar „Pagulaspoliitika, rahvusvähemuste 
integratsioon ja naturalisatsioon Balti regioonis". Projekti eesmärgiks oli arendada parimat 
administratiivpraktikat ning tugevdada mittetulundusühingute võimekust nõustamaks migrantide 
ja varjupaigataotlejate vastuvõtmist ja integratsiooni, soodustamaks tolerantsust, häid 
rahvussuhteid, samuti inimõiguste alast lähenemist neile fenomenidele. Sihtgrupi moodustasid 
riigiasutuste, nt Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametnikud ning pagulaste nõustamise, 
inimõiguste ja integratsiooni alal 

Järgmisse aastasse planeeris Keskus Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse finantseeritud 
projekti „Eestimaa Rahvuste Ühenduse liikmesorganisatsioonide informatsioon internetis". 
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Koostöös Eestimaa Rahvuste Ühendusega jätkati organisatsiooni liikmeid puudutavate andmete 
täiendamist ja uuendamist internetis. Projekti eesmärgiks oli interneti kaudu ühiskonnale 
teadvustada Eesti rahvusvähemuste teemat, teavitada siinsete kultuuriseltside arvukusest, 
tutvustada ja tundma õppida kultuuride eripärasid ning informeerida probleemidest. 

Koostöös Soome pagulasabi organisatsiooniga KEPA planeeriti välja anda Eesti arenguabi ja -
koostööd puudutav artiklikogu. Oma panuse publikatsiooni koostamisse olid lubanud anda Eesti 
Lastekaitseliit, Eesti Punane Rist, Eesti Misjonikeskus, Eesti Välisministeerium jt. 

Korruptsioonianalüüsi Keskus  
2000. aastal alustas keskus Westminster Foundation for Democracy finantseeritava projekti 
„Increasing Transparency of the Democratically Elected Institutions by Educating the Members of 
These Institutions" elluviimist (august 2000–detsember 2001). Projekti eesmärk oli suurendada 
kohalike omavalitsuste ja riigiametnike teadmisi korruptsioonist, et tõhustada võitlust antud 
valdkonnas. Töösse olid kaasatud eeskätt Taani, aga ka mitmete muude rahvusvaheliste 
organisatsioonide (nt Deloitte & Touche ja Transparency International) spetsialistid. Detsembris 
toimus projekti raames kahepäevane seminar, mis käsitles legislatiivküsimusi ning sisekontrolli ja 
poliitilise korruptsiooni üldist problemaatikat. Et projekti kulgu kergendada, moodustas keskus 
augustis tugigrupi, mis analüüsis korruptsiooni mõistet lähtuvalt kehtivast seadusandlusest ja 
uur is, kuidas rahvas korruptsiooni mõistab. Seejärel töötas grupp väl ja rea 
muudatusettepanekuid Eesti seadusandluse ajakohastamiseks. Edasi keskendus tugigrupp 
koostöö tõhustamisele kohalike omavalitsustega, korraldas ümarlauadiskussioone mitmete 
institutsioonide esindajatega ning koostas korruptsiooniteemalisi artikleid. 2001. aastal ilmus 
projekti raames korruptsiooni lahkav publikatsioon, mis oli mõeldud nii kohalike omavalitsuste 
ametnikele ja ajakirjanikele kui ka üldsusele laiemalt. 

Avalik arvamusküsitlus oli oluline osa projektist. Sellega püüti välja selgitada üldsuse suhtumine 
korruptsiooni problemaatikasse üldiselt ning tuvastada, kus ja kui palju puutusid inimesed 
korruptsiooniga kokku igapäevaelus.  
Koostöös Eesti Raadioga viis keskus aprillis-mais 2000 läbi projekti „Korruptsioonivaba Eesti", 
mille raames toimus Vikerraadios kaheksa korruptsiooniteemalist saadet, mida juhtis Eesti 
Ajalehtede Liidu direktor Tarmu Tammerk. Saates olid külaliseks erinevate riiklike institutsioonide 
ja mittetulundusühingute esindajad, kes olid korruptsiooni ohjeldamisega oma igapäevatöös 
kokku puutunud. Peale selle tegid Vikerraadio reporterid arvukalt intervjuusid, selgitamaks 
üldsuse suhtumist nimetatud problemaatikasse. 

Transparency International avaldab igal aastal korruptsioonitabeli (Corruption Perception Index, 
CPI), milles reastatakse riigid vastavalt iga riigi korruptsiooni indeksile. CPI koostamisel 
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lähtutakse erinevate rahvusvaheliste reitinguagentuuride ja avaliku arvamuse küsitlusi läbi viivate 
organisatsioonide kogutud andmetest. Indeksi avaldamiseks korraldasid Korruptsioonianalüüsi 
Keskus ja Ühing „Korruptsioonivaba Eesti" pressikonverentsi, kus avalikustati Transparency 
Internationali koostatatud korruptsiooni tajumise indeksi (CPI) 2000. aasta tulemused. Lisaks 
maailma korruptsioonitabelile tutvustati ka ühingu „Korruptsioonivaba Eesti" tegevust.  

KUIVÕRD ARVESTATI EESTI KORRUPTSIOONIINDEKSI ARVUTAMISEL KORRUPTSIOONIANALÜÜSI KESKUSE 
ARVAMUSEGA? 
TRIIN REINSALU (KORRUPTSIOONIANALÜÜSI KESKUSE TÖÖTAJA): 
Korruptsioonianalüüsi Keskus oli Transparecy International (TI) keskus (ehk chapter) Eestis, kuid 
ei saanud korruptsiooni tajumise indeksi koostamisel osaleda. Indeks koostati TI sõltumatute 
partnerite poolt ning ei TI ega selle kohalikud chapter’id ei osalenud indeksi koostamises. Küll 
aga oli meie roll indeksi tulemustest ja koostamise metoodikast teavitada ning see on alati olnud 
võimaluseks edasisi tegevusi planeerida, prioriteete seada ning tehtud tegevuste efektiivsust 
hinnata. 
Koostöös Suurbritannia fondiga Westminster Foundation for Democracy projekti „Increasing 
Transparency of the Democratically Elected Institutions by Educating the Members of These 
Institutions" toimus 2001. aastal kaks seminari, mis olid mõlemad suunatud riigi- ja kohalike 
omavalitsuste ametnikele. Esimene neist käsitles sisekontrolli ning auditi rakendumist riigi ja 
kohalikul tasandil, teine aga erinevate organite rolli kohaliku tasandi ressursside kontrollimisel. 
Samuti analüüsiti seminaril kvaliteetjuhtimise osa kontrolli tõhustamisel.  
Keskus esitas Kanada saatkonnale projekti taotluse „Increasing Awareness of Public About the 
Problems Concerning Corruption via creating the anti-corruption web-site, publishing the TI-
Estonia Newsletter and producing the radio-broadcasts (Awareness Building Policy)”. Selle 
projekti sisuks oli korruptsiooniteemalise sõnumilehe väljaandmine, mis oleks suunatud riigi ja 
kohalike omavalitsuste ametnikele, kuid ka rahvale üldisemalt. Sõnumilehe peamine eesmärk oli 
sel teemal diskussioon tekitada. Projekt hõlmas ka korruptsiooniteemalise internetilehekülje 
loomist ning raadiosaadete toimetamist. Keskus teostas igapäevaselt ka rahva poolt 
omaalgatuslikult esitatud materjalide alusel korruptsiooni leviku ja avaldumisvormide analüüsi. 

Aastal 2001 võttis Korruptsioonianalüüsi Keskus tööplaani „TI Source Book`i” tõlkimise ja 
mugandamise Eesti oludele. „TI Source Book” on korruptsiooniteemaline käsiraamat, mis 
sisaldab erinevate valdkondade analüüse lähtuvalt korruptsioonist ning juhiseid 
korruptsioonivastaseks võitluseks. 

MIDA TÄHENDAS TEGELIKULT KORRUPTSIOONIVASTASE KÄSIRAAMATU MUGANDAMINE EESTI OLUDELE? 
TRIIN REINSALU:  
Ennekõike tähendas see kompaktset, erinevaid valdkondi hõlmavat ja asja- ning ajakohast 
käsiraamatut kõikidele neile, kes pidid või tahtsid olla kursis korruptsioonivastase tegevusega 
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ning selle eripäradega vastavates valdkondades ja institutsioonides. Eesmärk raamatu 
koostamisel oli koondada ühte raamatusse parim kättesaadav tolle aja teadmine. Usun, et see ka 
õnnestus, sest õnneks olid raamatusse valmis panustama pea kõik tollal teemaga aktiivselt 
tegelevad eksperdid. 

Augustist 2000 oktoobrini 2001 viis Transparency International ühingu „Korruptsioonivaba Eesti" 
kaudu koostöös OSI-ga (Open Society Institute) Euroopa Liiduga liituvates maades läbi analüüsi 
korruptsiooni puudutavates valdkondades. Tl koordineeritav uuring hõlmas pilootprojektina Eestit 
ja Slovakkiat.  

2001 

2001. aastal jätkas Jaan Tõnissoni Instituut sihikindlalt põhikirjaliste eesmärkide realiseerimist 
ning instituudi ja tema struktuuri arendamist. Tegevust jätkasid kõik seni moodustatud 
struktuuriüksused: Kodanikuhariduse Keskus, Koolituskeskus, Korruptsioonianalüüsi Keskus ja 
Inimõiguste Keskus. 2001. aasta mais asutas instituut ka uue keskuse – Hariduspoliitika 
Keskuse. 

Aasta jooksul vahetus instituudis Koolituskeskuse juhataja ning selle järel intensiivistus keskuse 
töö. 
JTI-s oli 2001. aastal palgal kümme inimest. Agu Laius juhatuse esimehena tasu ei saanud, 
samas oli tema kuupalk tegevdirektorina 8000 krooni. Personalile aastas arvestatud palgasumma 
oli 747 417 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele, õpikute autoritele, tõlkidele 
jm tööettevõtulepingute alusel 213 200 krooni ning füüsilisest isikust ettevõtjatele 70 748 krooni. 

Hariduspoliitika Keskus  
Keskus täitis Tartu Ülikooli tellimusel kaks projekti. Projekt „Riikliku õppekava rakendumise 
uuring” oli oma iseloomult (nagu nimigi ütleb) rakendusuuring, mille eesmärk oli välja selgitada 
kehtiva RÕKi senine rakendumise aste ning järelmid, mis olid selle tulemusel muutunud kooli kui 
organisatsiooni töös ja õppeprotsessis tervikuna. Selgitati ka, millised 1996. aastal kehtima 
hakanud riikliku õppekava sisulised valdkonnad olid rakendunud puudulikult või jäänud 
rakendamata ning mis oli olnud põhjuseks. Eraldi õppekava rakenduskava Eesti 
haridussituatsiooni arvestades, mis koostati vastava valdkonna teoreetilist kirjandust, Eesti 
haridusstatistikat ning meedias vahendatud informatsiooni arvesse võttes. Toimus kaks 
ekspertnõupidamist, kus oli esindatud ka Vene Koolide Õpetajate Ühendus. 
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Projekt „Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek kakskeelsele õppekavale” 
Projekti „Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek kakskeelsele õppekavale” eesmärgiks oli 
analüüsida senist kahes õppekeeles korraldatud õppetöö kogemust Eesti üldhariduskoolides ja 
lasteaedades (kakskeelse õppekavaga põhikool, varajane täielik keelekümblus, muukeelne klass 
eesti koolis, ettevalmistusklass eesti koolis). Samuti püüti määratleda multikultuursuse ja 
kakskeelse õppekava mõistet eesti haridussituatsioonis, selgitada muukeelsete laste toimetulekut 
eesti õppekeelega koolides ning käsitleda seda kui võimalikku paralleelselt toetatavat trendi. 

Keskus osales ka Tallinna Integratsiooniprojekti väljatöötamises, milles koostati 
koolikorralduslikud ettepanekud vene õppekeelega üldhariduskoolide arendamiseks Tallinnas 
linna demograafilist ning regionaalpoliitilist eripära arvestades. 

Keskuse juures tegutsev seltsing Eesti Õppekava Ühing korraldas nimetatud ajavahemikus viis 
õppekava teooria ja praktika küsimuste arutamisele ning välislektorite kuulamisele pühendatud 
üritust. Sama ühing tegi ka ettepanekuid õppekava puudutavaks arendustööks Eestis. Lisaks 
võtsid selle liikmed aktiivselt meedias sõna ja nõustasid Eestis tegutsevaid erakondi ning muid 
organisatsioone haridusküsimustes. 

Avatud Eesti Fondi toetusel oli käigus kaks projekti, mille lõpptähtaegadeks olid mai-aprill 2002. 
Projekti „Eesti kõrgharidussüsteemi olukorra analüüsimine ja arengustrateegiate põhimõtete 
koostamine lähtuvalt Bologna deklaratsiooni sätetest ja Sokrates 2 prioriteetidest" käigus koostati 
uurimiseks kasutatava küsimustiku kaks versiooni ning toimusid kaks ekspertide nõupidamist. 
Projekti lõppedes anti soovitused kõrgharidusmaastiku korrastamiseks. 

Projekt „Lähtealused vene õppekeelega kooli kontseptsiooni ja arengustrateegia kohta lähtudes 
üleminekust kakskeelsele õppekavale" kulges igati plaanipäraselt. Korraldati üks vene 
koolijuhtide seminar ning üks ekspertide ja õpetajate esindajate seminar. Projekti lõppraport 
kogutud ja analüüsitud materjaliga avaldati trükis. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskuses jätkus 2001. aastal kaks aastat varem koostöös Avatud Eesti Fondi 
ja organisatsiooniga Street Law Incorporated käivitatud projekt „Inimene ja õigus”. 

Jätkus süstemaatilise ülevaatekursuse korraldamine vene koolide ühiskonna- ja kodanikuõpetuse 
õpetajatele, mille käigus tutvustati uut ainesisu ning kaasaegseid seisukohti õppevaldkondades, 
kusjuures kursuse põhirõhk oli Eestiga seonduvatel probleemidel. 

2001. aastal korraldas keskus kaks õppepäeva. Õppepäev „Rahvusvähemused Eestis" toimus 
jaanuaris 2001. Loengute teemad olid järgmised: 
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• „Muutused Eesti rahvusvähemuste problemaatikas". Toimus kohtumine OSCE Missiooni 
Suursaadiku Doris Hertrampfiga ja Eesti Vabariigi Presidendi Ümarlaua liikmetega. 

• „Eesti Vabariigi rahvuspoliitika". Kohtuti ministri nõuniku Eduard Odinetsiga Eesti Vabariigi 
Rahvastikuministri Büroost. 

• „Rahvusvähemused Eestis". Kohtuti Eestimaa Rahvuste Ühenduse presidendi Jaak 
Prozesega. 

2001. aasta mais toimus õppepäev „Eelseisvad muudatused ühiskonnaõpetuse õpetamisel". 

2001/02. õppeaastal korraldas keskus viis ühepäevast praktilise suunitlusega ühiskonnaõpetuse 
seminari eesti ja viis vene koolide õpetajatele. Kursusel tutvustati ühiskonnaõpetuse uuendatud 
ainekava. 

Koostöö Indiana Ülikooliga  
Jätkati 2000. aastal alanud koostööd Indiana Ülikooliga. Kokku viidi ellu kolm 
kodanikuharidusega seotud projekti. „Kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse alane kooliuuring” oli Jaan 
Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse ja Indiana Ülikooli ühisprojekt. Selle käigus 
korraldati 2000/01. õppeaastal kooliuuring, millega sooviti täpsustada kodaniku- ja 
ühiskonnaõpetuse õpetamise olukorda ja probleeme Eesti koolides. Uuring oli vastajate jaoks 
anonüümne ning selle tulemusi soovis keskus kasutada riikliku õppekava täiustamisel, õpetajate 
täiendkoolituse parandamisel ning ainealaste õppematerjalide väljatöötamisel. 2001. aasta 
veebruaris viidi 243 eesti ja 90 vene koolis läbi ankeetküsitlus. Kevadel analüüsiti materjali ja 
üleriigiline kokkuvõte valmis 2001. juuliks. 
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PILT: Õigusõpiku väljatöötamine. Vasakult: Klara Hallik, Piret Multer, Erika Sari, Meelis 
Eerik, Nikolai Zonarjov. 

Kodanikuhariduse Keskuses tõlgiti eesti keelde ja avaldati Ameerika Ühendriikide 
ühiskonnaõpetuse ainestandard „The Standards for Civics and Government", mis oli seal 
koostatud eesmärgiga aidata Ameerika koole kasvatada kompetentseid ja vastutustundlikke 
kodanikke, kes demokraatliku ühiskonna arengusse. oma panuse annaksid. 

MILLINE ON OLNUD JTI TÄHTSAIM ROLL LÄBI AEGADA? 
SULEV VALDMAA:  
JTI roll oli esialgu ka see, et loodi platsdarm lääne koolitajate jaoks, kelle eesmärk oli äsja 
Nõukogude Liidu ikkest vabanenuile reaalseid demokraatiaprintsiipe ja nende toimimist õpetada. 
Demokraatia arengu õpetamist peeti tähtsaks nii president Bushi kui ka Clintoni ajal. Obamast 
alates algas teatav tagasitõmbumine. Enne Obama võimuletulekut rahastas Ameerika 
Föderaalvalitsus kõiki oma osariike, kel oli kusagil maailmas arengumaast partner. Too osariik, 
koos seal tegutseva võtmeorganisatsiooniga sai raha, mille toel oma idapoolse 
partnerorganisatsiooni eest hoolitseda. Too hoolitsus tähendas seda, et vähemalt kord aastas 
käisid ameeriklased oma idapartneri juures koolitust jagamas, sh ka Eestis. Ja vähemalt kord 
aastas pidi too arengumaa partner ka Ameerika Ühendriikides käima. Eesti partneriks oli 
määratud Indiana osariik ning selles asuv Indiana Ülikool, mille juures koordineeris Eesti-
suunalist tegevust sealne õppejõud professor John Patrick. Leedukate partneriks oli Chicago 
Ülikool, lätlaste tegevusi koordineeris Iowa osariik. Nimetatud osariigid on USA-s omavahel ka 
piirinaabrid, mis võimaldas seal ühise partnerkollektiivi moodustada. Kolme osariigi esindajad 
käisid siin alati koos koolitusi korraldamas ja mõistagi võeti ka meie seltskond Ameerikas sealse 
„koondise“ poolt vastu. Need Ameerika-reisid kestsid alati kaks nädalat. Selle aja jooksul 
liikusime mööda Ameerikat ringi, kusjuures iga Baltikumi partner sattus ka oma sealse partneri 
juurde. Pärast nädalast partneri juures korraldatud koolitust sõitsime järgmiseks nädalaks 
tavaliselt kõik koos juba Washingtoni, kusjuures alati korraldati meile käik USA Kongressi. Iga 
kord võttis meid vastu ka mõne kongresmeni abi, kellele andsime ülevaate Ameerika abi 
toimimisest ja sellest saadavast kasust Balti riikides. Selline aastatepikkune programm võimaldas 
külastada lisaks Ameerika poliitilisele eliidile ka sealseid kultuuriobjekte, muuseume-teatreid jne. 
Vapustava mulje jättis, millise tähelepanuga ümbritseti meid külastuste ajal osariikide senatitesse 
ning kuidas spiiker palus senati tähelepanu, teatades, et istungit on vaatama saabunud baltlaste 
delegatsioon. 

2001. jätkas keskus osalemist Haridusministeeriumi projektides „Üldhariduskooli inimese- ja 
kodanikuõpetuse uuendatud mudeli väljatöötamine" ning „Mitmekultuuriline kool". Esimese 
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projekti tulemusel töötati keskuses välja ja esitati Haridusministeeriumile Eesti põhi- ja 
üldkeskhariduse riikliku õppekavaga vastavuses olevakodanikukasvatuse koolikontseptsioon. 
Teise projekti tulemuseks ol i kooli mitmekultuuri l ise keskkonnana tähtsustava 
koolituskontseptsiooni „Kultuuridevaheline kommunikatsioon koolis ja ühiskonnas" õppevahendi 
loomine õpetajate põhikoolituseks ja täiendkoolituseks.  

2001. aasta detsembris alustati ka Avatud Eesti Fondi projekti „Kodanikuõpetuse koordineerimine 
ja arendamine Balti riikide valitsusväliste organisatsioonide poolt". Projekti eesmärk oli aidata 
Eesti, Läti ja Leedu kodanikuõpetuse arendajate seas ühist nägemust ja poliitikat kujundada. 
Projekti käigus korraldati kolm kolmepäevast ümarlauda Eestis, Lätis ja Leedus, milles kutsuti iga 
kord osalema kuus spetsialisti igast Balti riigist.  

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP) eestkoste- ja katusorganisatsioonidele 
Selle programmi eesmärk oli tõsta eestkoste- ja katusorganisatsioonide suutlikkust valdkondlikke 
poliitikaid analüüsida ja mõjutada. Kodanikuhariduse Keskus soovis avaldada suuremat mõju 
Eesti hariduspoliitilistele arengutele ja lootis seda teha mitmete sotsiaalvaldkondade, eeskätt 
ühiskonnaõpetuse edendamise kaudu. 

20. oktoobril esitleti Jaan Tõnissoni Instituudis uut valikaine õpikut „Inimene ja õigus". Kohale olid 
kutsutud kõik need ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad ja eksperdid, kes Kodanikuhariduse 
Keskusega koostöös projekti kas autorite, õpetajate-katsetajate või lektoritena panustanud olid. 
Ürituse käigus loodi Kodanikuhariduse Keskuse juurde JTI sõprusklubi, kuhu kuulus 15 inimest ja 
millest kasvas välja Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts. 

2001. aasta oktoobris, novembris ja detsembris toimus Kodanikuhariduse Keskuse korraldusel 
ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajatele kolm kolmepäevast piirkondlikku seminari. 
Novembris saadeti inglise keelde tõlgitud ühiskonnaõpetuse õppekava ja riikliku õppekava üldosa 
koos täiendavate materjalidega Madalmaade Õppekavainstituudile. Neil paluti materjalidega 
tutvuda ja pakkuda välja oma nägemus sellest, kuidas Eesti ühiskonnaõpetuse kaasajastamisel 
koostööd teha. Õppekavainstituut saatis tutvumiseks omi materjale ning detsembris hakkas 
keskus eelarve võimalusi silmas pidades koostöövõimalusi kavandama. Keskuse enda ja projekti 
vahenditega korraldati Tallinnas paari-kolmepäevane õppekava arenduse seminar Madalmaade 
Õppekavainstituudi esindaja osavõtul. 

Koolituskeskus 
Euroopa Liidu infosekretariaadi ja Avatud Eesti Fondi projekti „Eesti ja Euroopa Liit" 
realiseerimiseks korraldas Jaan Tõnissoni Instituut mais-juunis 2001 koolijuhtide seas valikulise 
vajadus- ja suhtumisküsitluse. Selle põhjal kavandati üldjoontes 2001. aasta sügissemestril JTI-s 
toimunud koolitusürituste sisu ning koostati vajalikud õppematerjalid. 
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Septembrist novembrini 2001 toimus mitu Euroopa Liitu, selle ajalugu, institutsioone ja poliitikat 
tutvustavat õppepäeva. Õppepäevadest võttis osa üle 250 inimese, näiteks korraldati  
rändnäitus „Anne Franki lugu" (koostöös Amsterdami Anne Franki Majaga). 

Korruptsioonianalüüsi Keskus 
2001. aastal korraldati projekti „Increasing Transparency of the Democratically Elected 
Institutions by Educating the Members of These Institutions" raames kaks seminari, mis olid 
suunatud riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele. Esimene neist toimus mais. See käsitles 
sisekontrollisüsteeme ning auditi rakendumist riigi- ja kohalikul tasandil. Seminaril osales üle 30 
ametniku üle Eesti. Novembris 2001 toimus seminar, mis käsitles erinevate organite rolli kohaliku 
tasandi ressursside kontrollimisel, samuti analüüsiti antud seminaril kvaliteetjuhtimise osa 
kontrolli tõhustamisel. Osalejateks olid 31 riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikku. Mõlemad 
seminarid toimusid Jaan Tõnissoni Instituudi koolitusklassides. 

Kuna ülalmainitud projekti eesmärgiks oli suurendada kohalike omavalitsuste ametnike ja samas 
ka riigiametnike korruptsioonialast oskusteavet, koostas keskus laile lugejaskonnale mõeldud 
korruptsiooniteemalise artiklikogu pealkirjaga „Korruptsiooni võimalikkusest avalikus sektoris". 
  
2001. aastal viidi läbi avaliku arvamuse küsitlus, mis aitas välja selgitada üldsuse suhtumist 
korruptsiooni problemaatikasse ning tuvastada, kus ja mil määral puutusid inimesed 
igapäevaelus kokku korruptsioniga. 

JTI esines regionaalse koordinaatorina Kirde-Euroopas ja julgustads koostööd 
pluralismikeskuste, nende partnerorganisatsioonide ning teiste MTÜ-de vahel Eestis, Lätis, 
Leedus ja Valgevenes. Erilist rõhku pandi regionaalsele toetusele seoses demokraatliku 
opositsiooniga Valgevenes. Loodi ka Centers for Pluralism'i regionaalne kodulehekülg. 

Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud  
Veebruaris 2001 toimus esimene Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua (EMÜ) koosolek. 
Ümarlaud ei olnud juriidiline isik ning sellel puudus liikmeskond. EMÜ ja EMÜ Esinduskogu 
pädevus es ineda mi t te tu lundussektor i n imel tu lenes EMÜ avatusest kõ ig i le 
mittetulundusühendustele, sektori toetusest ning koostööpartnerite tunnustusest. Ümarlaua 
eesmärk oli edendada mittetulunduslikku tegevust Eestis, hoogustada ühenduste omavahelist 
suhtlemist ja dialoogi, korrastada riigi institutsioonide ja mittetulundusühenduste vahelisi suhteid 
ning sätestada omavaheline koostöö ja partnerlus. JTI eestvedamisel loodi EMÜ kodulehekülg. 
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Eesti keelde tõlgiti Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) finantseerimisel Euroopa Komisjonile 
koostatud raporti „Rahvusvähemuste kaitse Euroopa Liiduga ühinemise protsessis" üldosa ja 
Eestit puudutav peatükk ning anti välja raamat pealkirjaga „Rahvusvähemuste kaitse Euroopa 
Liiduga ühinemise protsessis. Rahvusvähemuste kaitse Eestis". 

Inimõiguste Keskus  
Keskus andis välja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Soome Arengukoostöö Keskuse KEPA 
finantseeritud artiklikogu pealkirjaga „Avarduv maailm: eestlased rahvusvahelises 
arengukoostöös", mis oli esimene arengukoostööd laiemalt tutvustav eestikeelne väljaanne. 
Artiklikogu, mis oli eelkõige mõeldud sissejuhatuseks teemasse, tutvustas lugejale 
rahvusvahelise arengukoostöö olemust, maailma arengukoostöö poliitikat ning Eesti ja tema 
naabrite kogemusi sel alal. Oma panuse raamatu koostamisse andsid UNICEFi Eesti esindus, 
Eesti Punane Rist, EELK Misjonikeskus, Eesti Välisministeerium jt. 

2002 

2002. aastal jätkas Jaan Tõnissoni Instituut stabiilselt oma väljakujunenud tegevusprogramme ja 
kodanikuhariduse, hariduspoliitika, inimõiguste- ja mittetulundusühenduste alast tegevust ning 
korruptsiooni analüüsimist. Jätkus instituudi koolituskeskuse areng, mis tegeles nii õpetajate 
täiendkoolituse kui ka riigieksamiteks ettevalmistava koolituse korraldamisega ning haldas muid 
hariduskallakuga projekte. Kõik instituudi viis keskust olid oma projektide elluviimisel edukad: 
rahastatud projektid realiseeriti kvaliteetselt ja said rahastaja positiivse tagasiside. 

Kuna üha suurem osa projektidest nõudis uurimustel põhineva kogumiku koostamist ja 
avaldamist, arenes ka instituudi kirjastustegevus. 

Samal ajal säilitas instituut kauaaegsed koostööpartnerid, kes olid projekte rahastanud. 

Jaan Tõnissoni Instituudis oli 2002. aastal palgal 11 inimest. Agu Laius juhatuse esimehena tasu 
ei saanud, samas oli tema kuupalk tegevdirektorina 8100 krooni. Personalile aastas arvestatud 
palgasumma oli 891 125 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul lektoritele, õpikute autoritele, 
tõlkidele jne töövõtulepingute alusel palka 391 041 krooni ning füüsilisest isikust ettevõtjatele 148 
615 krooni. 

Hariduspoliitika keskus 
Hariduspoliitika keskuse juhitud projekti „Multikultuursus ja muukeelse kooli üleminek 
kakskeelsele õppekavale" raames pandi kokku samanimeline publikatsioon, mis sisaldas projekti 
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käigus kogutud uurimustulemusi ning seminaridel välja käidud ettepanekuid muukeelse kooli ja 
õpetqjaskonna arendamiseks ning integratsiooni toetuseks. 

Projekti „Eesti kõrgharidussüsteemi olukorra analüüs ja arengustrateegia põhimõtete koostamine 
lähtuvalt Bologna deklaratsiooni sätetest ja Sokrates 2 prioriteetidest" käigus korraldati Eesti 
kõrgkoolide seas küsitlus, milles osalesid kõik avalik-õiguslikud ülikoolid peale Tartu Ülikooli ning 
üheksa erakõrgkooli. 

Osaleti UNESCO ülemaailmses initsiatiivis „Education for All", mida Eestis kureeris JTI 
Kodanikuhariduse Keskus. 

Koostöös Tallinna Pedagoogikaülikooliga ja Pedagoogika Arhiivimuuseumiga korraldati 2002. 
aasta detsembris konverents H. Taba 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. Keskuse juhataja 
Urve Läänemets esines ka vastava ettekandega. 

Taotleti toetust ka projektile „Early Birds”.  

Hariduspoliitika ja keelepoliitika valdkonnas nõustati mitmeid organisatsioone. Eriti oluline oli 
osalemine Hollandi Noorsoopolitsei ja Tallinna Politseprefektuuri projektis „Ole normaalne!", mis 
aitas luua häid suhteid ning leida toetust õpilaste sotsialiseerumisel.  

Kodanikuhariduse Keskus 
2002. aastal jätkus 1999. aastal alanud koostöö Avatud Eesti Fondi ja organisatsiooniga Street 
Law Inc käivitatud projektiga „Inimene ja õigus”. 2002. aastal käivitati koostöös Avatud Eesti 
Fondi ja organisatsiooniga Street Law lnc projekt „Mina ja õigus", mille käigus valmis õigusalane 
õppevahend ka algkoolile. Proovimaterjali katsetasid vabatahtlikud õpetajad kümnes koolis.  

Kodanikuhariduse Keskus osales Ameerika Ühendriikide DEEP konsortsiumi (Democracy 
Education Exchange Programme) suures rahvusvahelises koostööprojektis. Projekt võimaldas 
üheteistkümnel Eestis ühiskonnaõpetusega tegelejal külastada 2002. aasta mais kolme nädala 
jooksul Washington DC-d ja Chicagot, kus tutvuti lähemalt ühiskonnaõpetuse õpetamisega ja s 
elle valdkonna probleemidega Ameerikas. 
 

PILT: 
Ida-Euroopa õpetajad - programmis DEEP osalejad - Washingtonis. Eesti delegaatidest on pildil 
Meelis Eerik, Maris Puurman, Tõnu Piibur, Maie Soll. 
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KOOSTÖÖ AMEERIKLASTEGA POLNUD TÄHTIS MITTE ÜKSNES INSTITUUDI JA SELLE KAUDU 
LEVITATAVATE DEMOKRAATLIKE PRINTSIIPIDE JAOKS, AGA KA KOHALIKE ÕPETAJATE JAOKS. KUIDAS? 
SULEV VALDMAA: 
Selline koostöö ameeriklastega kestis erinevate projektide raames üheksakümnendate aastate 
lõpust kümmekond aastat ning mõni aasta tuli koguni mitu korda Ameerika vahet sõita. 
Ameerikas käisid igast Balti riigist alati kuni viieliikmelised delegatsioonid. Kui lätlased eelistasid 
sellistele meeldivatele komandeeringutele saata sageli kattuvaid inimesi, siis JTI kaasas alati 
kolm võõrast inimest Eesti õpetajate hulgast. Seega on JTI kaudu kümne aasta jooksul 
külastanud Ameerikat vähemalt kaks-kolmkümmend õpetajat ja haridustegelast. Võime oma 
teeneks lugeda, et oleme üsna suured Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse pedagoogide 
maailmapildi avardajad.  
Kõik lõppes aga äkki, kui võimule tuli Barack Obama ja USA lõpetas selliste ülemaailmsete 
megaprojektide rahastamise. Muide, megaprojekti rahastamine toimus Californias asunud Civic 
Education Centre kaudu, mitte aga läbi osariikide. Seegi näitas projektide auväärset hariduslikku 
iseloomu ning avatust. Lisaks noile partnerlusprogrammide raames toimunud vastastikustele 
visiitidele USA-sse ja Baltikumi toimus igal aastal ka kodanikuhariduse maailmakongress. Neist 
kongressidest võttis alati osa mitusada inimest üle maailma ning nende võõrustajaiks olid samuti 
erinevate riikide organisatsioonid, mitte üksnes ameeriklased. Nimetatud kongresside raames on 
mul olnud võimalus viibida Buenos Aireses, Mexico Citys, samuti ka Jordaanias, Marokos, 
Lõuna-Koreas, Indoneesias, rääkimata Euroopa linnadest. Too võimalus kogu maailma näha on 
omaette väärt kogemus kogu eluks. 
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2000. aastast alates oli Kodanikuhariduse Keskus koos Eesti Tarbijakaitse Ametiga teinud 
koostööd Põhjamaade Tarbijakaitse Ametitega ning Hedmarki Ülikooliga Norras, et leida 
võimalusi, kuidas Eesti üldharidusse moodsa tarbijahariduse komponenti lisada. Projekti 
rahastasid Põhjamaade tarbijakaitse organisatsioonid ning Euroopa Liit. Veebruaris korraldas 
keskus Tallinnas kolmepäevase Tarbijahariduse konverentsi, kus osalesid delegatsioonid Norrast, 
Leedust, Lätist ja Eestist. 

Jätkati 2000. aastal alanud koostööd Indiana Ülikooli ja organisatsiooniga Center for Civic 
Education. 2002. aastal tõlgiti ja adapteeriti Ameerikas ning mitmel pool maailmas levinud ja 
poolehoidu võitnud sotsiaalainete projektmeetodi „Kodanik" materjalid eesti ja vene keelde. 

Tõsiselt tegeldi ka kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitusega. 2001/02. õppeaastal korraldati 
viis ühepäevasest seminarist koosnevat praktilise suunitlusega ühiskonnaõpetuse kursust eesti ja 
viis vene koolide õpetajatele. Õppepäevad ehitatati üles XII klassi ühiskonnaõpetuse ainekava 
sisuplokkide temaatikale ja kursusel tutvustatati ühiskonnaõpetuse uuendatud ainekavasid. 

2002. aastal jätkas keskus osalemist Haridusministeeriumi projektides „Mitmekultuuriline kool" ja 
„Haridus kõigile”. Projekt „Mitmekultuuriline kool" kestis ajavahemikus 2001 kuni 2002 ja selle 
käigus koostati kooli mitmekultuurilise keskkonnana tähtsustava koolituskontseptsiooni 
„Kultuuridevaheline kommunikatsioon koolis ja ühiskonnas" selgitava õppevahend õpetajate 
põhikoolituseks ja täiendkoolituseks. 2002. aasta suvel sai Jaan Tõnissoni Instituut 
Haridusministeeriumilt tellimuse rahvusliku tegevuskava „Haridus kõigile" koostamiseks. See oli 
Eesti panustamine UNESCO ülemaailmsesse initsiatiivi „Education for All”. Projekti realiseeris 
Kodanikuhariduse Keskus kui institutsioon, mille juures asus alates 2000. aastast UNESCO 
kodanikuõpetuse ja mitmekultuurilisuse uuringute õppetool. 

Jätkus 2001. aasta detsembris alanud Avatud Eesti Fondi projekt „Kodanikuõpetuse 
koordineerimine ja arendamine Balti riikide valitsusväliste organisatsioonide poolt'". Projekti 
eesmärgiks oli aidata kujundada Eestis, Lätis ja Leedus kodanikuõpetusega tegelejate seas ühist 
nägemust ja poliitikat. Projekti käigus korraldati kolm kolmepäevast ümarlauda Eestis, Lätis ja 
Leedus, millest kutsuti osa võtma kuus spetsialisti igast Balti riigist. Esimene ümarlaud toimus 
märtsis 2002 Tallinnas  

2002. aastal tegeldi keskuses 2001. aastal alanud Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) 
raames ühiskonnaõpetuse õpetamisega seotud ja sellest mõjutatud poliitikatega. Kasutades 
keskuse varasemate projektide kogemusi ja tulemusi, aga ka rahvusvahelisi ning kodumaiseid 
koostöösidemeid, töötati välja kontseptuaalsed seisukohad ühiskonnaõpetuse mitte kui 
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üldhariduskooli õppeaine, vaid kui hariduse spetsiifilise valdkonna edendamise kontseptsiooni. 
Projekti tulemusi esitleti 2002. aasta suvel Raplamaal toimunud haridustegelaste seminaril. 

Koolituskeskus 
JTI Koolituskeskuse eesmärgiks pedagoogide täiendkoolituses oli korraldatavate kursuste 
temaatika laiendamine. Lisaks juba traditsioonilistele õppeainetele – ajalugu, ühiskonnaõpetus, 
eesti keel, vene keel ja matemaatika – viidi läbi kursusi ka bioloogia, maateaduse, saksa ning 
inglise keele õpetajatele, klassijuhatajatele, lasteaiaõpetajatele ning õppeasutuse arengukava 
kursus koolide juhtkondade esindajatele. 

 
MILLISED OLID RASKUSPUNKTID AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETAJATELE SUUNATUD TÄIENDÕPPE 
PROGRAMMI KOOSTAMISEL? 
JAANUS SOO : 
Mingeid suuri ja tarku õppeprogramme tegelikult polnud. Koolituskeskus aga tegutses hoopis 
tavalisel ettevõtlusprintsiibil ja pidi arvestama, et pakutavad kursused kõnetaksid eelkõige 
vahetult osalejaid, kellele need olid suunatud ja tagaks nii piisava kursustest osavõtu – ja 
kindlustaks selle, et koolid tasuksid õpetajate osalustasu. Haridusasutuste varustamine 
täiendkoolitustel osalemiseks vajalike vahenditega oli ka praegusega võrreldes hoopis teisel 
tasemel. 
Toonast olukorda kergendas sel ajal kehtinud nõue, et õpetaja peab viie aasta jooksul läbima 160 
tundi täiendkoolitusi. See võimaldas muuhulgas edukalt välja pakkuda läbi õppeaasta toimuvaid 
40-tunniseid tsükleid, mis toimusid mitme eraldi õppepäevana. Nende koostamisel lähtuti kahest 
suunast. Esiteks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamise kursused, kus esinesid tuntud ja 
tunnustatud tegevpedagoogid. Teiseks uued suunad, hinnangud- ja ümberhinnangud ja 
põnevamad päevapoliitilised teemad. Siin olid esinejateks professionaalsed ajaloolased, poliitikud 
ja vajadusel mõne teise eriala spetsialistid (nt juristid). 
Ajaloo-ühiskonnaõpetuse kursuste osakaal polnud siiski väga suur. Regulaarselt toimetati veel 
emakeele-, matemaatika ja inglise keele õpetajate ning klassiõpetajatega. Aeg-ajalt tuli tegelda 
ka mõne muu ainega: bioloogiaga, poiste tööõpetusega jne. Tegutseti rangel isemajandamise 
printsiibil (2004. aastal loobuti täielikult projektidest), kusjuures panustati nendele õppeainetele, 
kus õpetajaid oli piisavalt palju ja kursuste loodetav täitumine normaalne. Alates 2004. aasta 
sügisest toimusid pea kõik kursused paralleelselt Tallinnas ja Tartus. See võimaldas õpetajatele 
ka teatavat paindlikkust valimaks toimumiste kuupäevade järgi endale parasjagu sobivaim 
koolituskoht. Heal juhul tuli Tallinnas peetavaid kursusi ka hiljem korrata, sest kõik soovijad ei 
pruukinud esimesele kursusele ära mahtuda. 

Korruptsioonianalüüsi Keskus 
Korruptsioonianalüüsi Keskuse tegevuse peaeesmärk oli kaasa aidata korruptsioonivastasele 
vöitlusele Eestis ning suurendada Eesti avalikkuse teadlikkust selles valdkonnas. Keskuse 
toetajateks aastal 2002. olid Avatud Eesti Fond, Transparency International, Ameerika 
Ühendriikide saatkond Eestis ning Avatud Ühiskonna Instituut. 

MIKS TOETAS AVATUD EESTI FOND ERINEVAID KORRUPTSIOONIANALÜÜSI KESKUSE PROJEKTE? KUI 
SUUR OLI SEE ABI? 
TRIIN REINSALU: 
Avatud Eesti Fondil olid tollal erinevad programmid, kuhu esitasime koos teiste 
mittetulundusühingutega finantseerimiseks projekte. Miks otsustati toetada just meid, võin vaid 
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aimata. Ühelt poolt oli JTI usaldusväärne partner, kelle puhul sai kindel olla, et paberil kirjutatud 
projekt ka praktikas kindlasti selliselt ellu viiakse. Teisalt oli tollal tegemist aktuaalse teemaga, 
mille osas suurem riiklik strateegia veel puudus ning kolmanda sektori roll teema tõstmisel, 
oskusteabe kogumisel ja avalike institutsioonide survestamisel oli kindlasti asendamatu. Meie 
projektid olid mõeldud olulisele osale avalikust sektorist – ning lisaks üldsusele tervikuna –, 
seega oli nende mõjuulatus ning võimalik kasu suunatud väga suurele isikute ringile. 

Aastail 2002–2003 viis keskus ellu alljärgnevaid projekte: 
• „Transparency Internationali korruptsioonivastase tegevuse käsiraamatu tõlkimine ja 

mugandamine Eesti situatsiooniga", 
• „Eesti, Läti ja Leedu ametnike ning ajakirjanike teadlikkuse tõstmine sisekontrolli 

süsteemist ning poliitilisest korruptsioonist", 
• „Üldsuse teadlikkuse tõstmine korruptsiooniga seonduvast probleemistikust 

veebilehekülje, TI Sõnumilehe ja raadiosaadete kaudu". 

Korruptsioonianalüüsi keskus realiseeris 2002. aastal projekti „Eesti, Läti ja Leedu ametnike ning 
ajakirjanike teadlikkuse tõstmine sisekontrolli süsteemist ning poliitilisest korruptsioonist". Antud 
projekti eesmärk oli arendada Eesti, Läti ja Leedu riikliku terviklikkuse süsteemi (national integrity 
system), ohjeldada ametnikke ja ajakirjanikke koolitades korruptsiooni ning samuti arendada riigi 
ja kohalike omavalitsuste ametnike professionaalsust.  

Üks projektidest aastal 2002 oli ka „Üldsuse teadlikkuse tõstmine korruptsiooniga seonduvast 
probleemistikust veebilehekülje, Tl Sõnumilehe ja raadiosaadete kaudu". Projekti tulemiks oli neli 
korda aastas välja antav korruptsioonialane sõnumileht, unikaalse andmekogu koostamine 
veebileheküljena ning antud temaatikat tutvustav ja analüüsiv raadiosaadete sari.  

Samuti jätkus 2002. aastal projekt „EUMAP-i korruptsioonialane raport". 2000. aastal algatati 
Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) Euroopa Liiduga ühinemise seireprogramm (EUIVIAP), et 
toetada kodanikuühiskonna esindajate EL-ga ühinemise protsessi sõltumatut seiret. Programmi 
raames koostas OSI koostöös Jaan Tõnissoni Instituudi Korruptsioonianalüüsi Keskusega raporti 
korruptsiooni olukorrast Eestis.  

MILLIST TUGE NIMETATUD MITMEKESISTE PROJEKTIDE JAOKS SAADI MUJALT? 
TIIU VITSUT: 
Saatkond toetas Jaan Tõnissoni Instituuti paaril korral stipendiumidega ning kohtus ka Civitase 
poolt USA-st tulnud esindajatega. 2002. aastal sai JTI ka 20 000 USA dollarit  

korruptsioonivastase võitluse käsiraamatu 2. osa väljaandmiseks. Ilmselgelt oli see oluline 

materjal kiirelt areneva Eesti .ühiskonna jaoks. Märtsis 2002–2003 realiseeris 
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Korruptsioonianalüüsi Keskus projekti „Transparency Internationali” korruptsioonivastase 
tegevuse käsiraamatu tõlkimine ja mugandamine Eesti situatsiooniga". Selle projekti raames anti 
välja trükis, mis aitas ja toetas avalikke teenistujaid vastava temaatika know-how'ga ja tugevdas 
nii riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste sisekontrolli süsteemi.  

Inimõiguste Keskus 
Keskuses tegeldi Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua (EMÜ) esinduskogu tegevuse 
koordineerimise ja kodulehekülje täiendamisega. EMÜ loodi veebruaris 2001 ning oli Eesti 
kodanikeühenduste pidevalt töötav kõigile avatud koostöövorm mittetulundussektori ja 
kodanikuühiskona teemade käsitlemiseks ning avaliku ja ärisektoriga suhete arendamiseks. 
Hollandi Saatkonna abil ellu viidud projekti eesmärk oli Keelekümbluskeskuse kodulehekülje 
loomine. Eesti-, vene- ja ingliskeelsel leheküljel levitatud teave oli eeskätt suunatud õpetajatele ja 
õpilastele, kuid oli vabalt kättesaadav kõigile huvilistele. 

Euroopa Nõukogul toetusel alustati 2002. aasta kevadel projekti „Face to Face" („Näost näkku”) 
realiseerimist. Üldine eesmärk oli mitte-eestlaste Eesti ühiskonda integreerimise edendamine ja 
kultuuridevahelise suhtlemise populariseerimine. Sellest tulenevalt sisaldas projekt 22 telesaate 
salvestamist Tallinnas ja Kirde-Eestis, kus arutati paljudel erinevatel teemadel nagu stereotüübid 
ja eelarvamused, eesti keele õppimine peamiselt venekeelsetes piirkondades, 
kultuuridevahelised suhted ja abielud. Projekti aitasid teostada STV, Meksvideo, Filmglain ja 
Noorfilm; 2002. aasta jooksul salvestati kümme saadet. 

Romaanivõistlus 2002 
Koostöös Eesti Romaaniühinguga korraldati 2002. aastal romaanivõistlus. 2001. aasta lõpul 
kuulutati võistlus välja ja osalejatele tutvustati võistluse tingimusi. 2002. aasta jooksul moodustati 
stipendiumifond ühe preemia määramiseks. Võistlusel osales 39 tööd. Romaanivõistluse I 
preemia vääriliseks tunnistas žürii Nikolai Baturini romaani „Kentaur''. 

2003 

2003. aastal jätkus instituudi tegevus juba väljakujunenud programmide alusel. Samal ajal oli 
Eesti kiirest arengust tingituna vähenenud välisabi korras rahastatud projektide maht ning polnud 
veel välja kujunenud selget riiklikku mittetulundusühingute rahastamise mehhanismi. Et seda 
lünka täita, suurendas instituut 2003. aastal tasuliste koolituste mahtu. 
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2003. aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis 11 inimest, kellele arvestatud palgasumma aastas 
oli 752 825 krooni. Instituudi tööd korraldas üheliikmeline juhatus, kellele juhatuse liikme tasu ei 
makstud, kuid samas maksti talle kui tegevjuhile palka aastas 72 900 krooni. Peale selle maksti 
aasta jooksul lektoritele, tõlkidele jt töövõtulepingute alusel palka 231 886 krooni ja füüsilisest 
isikust ettevõtjatele 81 786 krooni. 

Hariduspoliitika Keskus  
Hariduspoliitika Keskus viis 2003. aastal läbi projekti teemal „VIPid Eesti üldharidusest". Vastavalt 
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusele korraldati uuring eesmärgiga koguda seisukohti ja 
ettepanekuid Eesti üldhariduskoolide õppesisu paremaks vastavusse viimiseks pidevalt muutuva 
ja areneva haridusnõudlusega. Uuringus osales 66 väljapaistvat eriala spetsialisti (professional 
VIPs). Vastajate hulgas olid Mati Kaal, Enn Soosaar, Jaak Uudmäe, Peep ja Ave Vardja, Jüri 
Arrak, Rait Toompere, Tiia Järg, Peep Lassmann, Hillar Palamets, Erast Parmasto, Ain-Elmar 
Kaasik ja paljud teised. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskuses jätkus 2002. aastal koostöös Avatud Eesti Fondi ja 
organisatsiooniga Street Law Incorporated käivitatud projekt „Mina ja õigus", mille käigus valmis 
jätkuks juba valminud gümnaasiumi valikainele õigusalane õppevahend ka algkoolile. 2003. 
aastal valminud õppevahend trükiti ja Tallinna koolide õpetajatele korraldati neli tutvustavat 
seminari. Inimõiguste alase algklassidele mõeldud õppevahendi autoriteks olid tegevõpetajad 
Tõnu Piibur ja Maila Võrno.  

2003. aastal osales Kodanikuhariduse Keskus USA DEEP konsortsiumi (Democracy Education 
Exchange Program) suures rahvusvahelises koostööprojektis, mis oli alanud juba 2002. aastal. 
Projekti väljundiks oli Eesti ühiskonnaõpetuse metoodilise materjali koostamine.  

Aprillist 2001 kuni veebruarini 2004 kestis projekt „Tarbijaharidus ja õpetajate koolitus: 
tarbijateadlikkuse arendamine". 2003.–2004. aastal töötati projekti käigus välja kolme Balti riigi 
ühine ingliskeelne metoodiline juhendmaterjal tarbijahariduse õpetamiseks üldhariduskoolis. 

Oktoobris 2003 algatati tarbijahariduse projekt, mida finantseeriti Euroopa Liidu Sokratese 
Programmist. Projekti eesmärgiks oli arendada Euroopa koostöövõrgustikku, mis aitaks 
tarbijaharidust populariseerida. 

Jätkati 2000. aastal alanud koostööd organisatsiooniga Center for Civic Education ja Indiana 
Ülikooliga ning viidi ellu kodanikuharidusega seotud projekte: trükiti eelmisel aastal tõlgitud 
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sotsiaalaineid käsitlenud projektmeetodi „Kodanik" juhendmaterjalid, õpilase raamat ja 
õpetajaraamat; ning õpetajatele korraldati kolm meetodit tutvustavat seminari. 

2003/04. õppeaastal korraldati viis praktilise suunitlusega ühepäevast õppepäeva – IV klassi 
ühiskonnaõpetuse kursust Eesti koolide õpetajatele. Tallinnas korraldati õpetajatele kaks 
ühiskonnaõpetuse riigieksami õppepäeva. 

Jätkus 2001. aasta detsembris alanud Avatud Eesti Fondi projekt „Kodanikuõpetuse 
koordineerimine ja arendamine Balti riikide valitsusväliste organisatsioonide poolt – Balti koostöö 
ühiskonnaõpetuses", mille eesmärk oli aidata Eestis, Lätis ja Leedus kodanikuõpetusega 
tegelejate seas ühist nägemust ja poliitikat kujundada. 2003. aasta kevadel kohtusid Balti 
kolleegid Leedu Demokraatia Kolledži kutsel Vilniuses ning augustis 2003 Avatud Läti Fondi 
kutsel Siguldas. Baltimaade esindajate kohtumisi organiseeris Avatud Eesti Fond. 

Koolituskeskus 
JTI Koolituskeskuses toimus 2003. aastal 34 õppepäeva 787 osalejaga.  

MILLISEID TÄIENDÕPPE VORME EELISTASID ÕPETAJAD? 
JAANUS SOO: 
Kõige rohkem kasutati ikka vana head akadeemilist loengulist vormi. See eeldas muidugi, et tuleb 
leida selliseid lektoreid, keda pole igav kuulata. Teatud määral lisati mitmesuguseid rühmatöid, 
aktiivõppemeetodeid jne, mis kõik lähtusid aine spetsiifikast. 
Asi oli selles, et mitmesuguseid aktiivvorme propageeriti väga laialdaselt, paljud koolituste 
pakkujad üritasidki minna ainult seda teed ja koolid kutsusid endi sisekoolituste jaoks samuti 
aktiivõppe läbiviijaid. See (kohatine rahmeldamine) tekitas aga lõpuks paljudes õpetajates 
teatava küllastuse ja tüdimuse. Ka Õpetajate Lehes on mõni tavaõpetaja sel teemal sõna võtnud 
ja märkinud, et vahelduseks tahaks tõesti rahulikult istuda ja kuulata mõnda head lektorit. 

Korruptsioonianalüüsi Keskus 
Korruptsioonianalüüsi Keskuses jätkati projekti „Riikliku terviklikkuse süsteemi parendamine läbi 
kohalike omavalitsuste ametnike koolituse". ms(l Üks projekti osa oli ka hea valitsemistava (good 
governance) põhimõtete ning adekvaatse ja asjakohase informatsiooni levitamine. Samuti aitas 
projekt propageerida korruptsioonivastast võitlust ning laiendada ja tõhustada seda puudutavat 
haridust ning ärgitada korruptsioonivastaseid organisatsioone vastastikusele koostööle ja 
infovahetusele. 

Ligipääs informatsioonile on teatavasti toimiva demokraatliku riigi alustala. Eesti oli üks esimesi 
riike, kus aastal 2000 võeti vastu avaliku teabe seadus. Korruptsioonianalüüsi Keskus analüüsis 
seaduse rakendumist, katsetades ka seaduse peamise meetme – teabenõude – toimimist.  
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Projekt „Transparency Internationali korruptsioonivastase tegevuse käsiraamatu tõlkimine ja 
mugandamine Eesti situatsiooniga" kestis 2002–2003. Projekti eesmärk oli avaldada trükis, mis 
aitaks ja toetaks avalikke teenistujaid vastava temaatika oskusteabega. 2003. aastal koostas 
keskus käsiraamatu teise osa, mis oli suunatud praktiliste lahenduste tutvustamisele 
korruptsioonivastases võitluses. Raamatu teine osa põhines vaid Eesti praktikal ning sisaldas 
rahvusliku terviklikkuse süsteemi osiste analüüsi. Publikatsioonis oli ka eraldi peatükk, kuhu 
koondus korruptsioonialane statistika. 

2003. aastast oli keskus Ameerika valitsusvälise organisatsiooni Institute for Training and 
Development (ITD) koostööpartner. ITD ning JTI Korruptsioonianalüüsi Keskus kuulutasid välja 
stipendiumikonkursi Ameerika Ühendriikide Haridus- ja Kultuuribüroo koolitusele. Programmi 
üldine eesmärk oli tugevdada institutsioone ja täiendada programme, mis olid viimastel aastatel 
Eestis korruptsiooni tõkestamiseks välja arendatud. Igas Balti riigis taheti luua kindel meeskond, 
kes pärast Ameerika Ühendriikide programmis osalemist teostaks nii iseseisvalt kui ka 
kollektiivselt ekspertiise, kasutaks oma ametialast positsiooni ning Ameerika ja Baltikumi 
kontaktide võrgustikke avalikkuse teadlikkuse ja sallimatuse tõstmiseks korruptsiooni suhtes.  

KAS EESTI JA AMEERIKA SUHTUMISES KORRUPTSIOONIKÜSIMUSTESSE OLI KA ERINEVUSI? 
TRIIN REINSALU: 
Pigem mitte. Võib-olla oli erinevusena näha suuremat koordineeritust, kus uurimisorganid, 
ajakirjandus, MTÜ-d, ülikoolid ja ka valdkonnaga tegelevad poliitikud tegutsesid küll selgelt oma 
pädevuse piirides, kuid kõik tegevused olid süsteemsemad ning moodustasid terviku. Kindlasti oli 
Ameerikas enam levinud nn vilepuhujate süsteem. Üldiselt oli aga suhtumine sarnane, sarnased 
olid ka peamised kasutusel olnud preventatiivsed meetmed. Nii Eestis kui ka Ameerikas pöörati 
suurt tähelepanu just üldsuse teadlikkuse tõstmisele. Mis puudutas korruptsiooni kui kuriteo 
uurimist, siis selles oli Ameerika meist kindlasti eespool, sest seal tegutsesid just selle valdkonna 
kuritegudele spetsialiseerunud uurijad, õnneks oleme ka Eestis nüüdseks sinnamaani jõudnud. 

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskuses tegeldi Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua (EMÜ) esinduskogu 
tegevuse koordineerimise ja kodulehekülje täiendamisega. Suurkogu korraldati veebruaris 2003 
Tallinnas Sakala keskuses. Esinejate seas olid Marju Lauristin ja Allar Jõks, samuti mitmed tuntud 
kodanikeühenduste esindajad. Seekordsel suurkogul osales üle 400 inimese. 

Hollandi Saatkonna abil 2003. aasta esimeses pooles ellu viidud projekti eesmärk oli 
keelekümbluse populaarsuse tõstmine Eesti elanike seas. Projekti raames külastati Tallinna, 
Valga ja Narva koole, mis keelekümbluse projektis osalesid. 
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Koostöös EMÜ Sihtasutusega korraldati aprillis 2004 Pärnus IV Läänemeremaade 
kodanikeühenduste foorum. Foorum oli järg Taanis algatusele, millele järgnesid kokkusaamised 
Lübeckis (2001), Peterburis (2002) ning Turus (2003). Ürituse korraldasid Läänemeremaade 
Nõukogu eesistujaks oleva riigi ühendused. 

Detsembrist 2003 augustini 2004 läbi viidud projekti „Eesti rändeprotsessid Euroopa Liidu 
rändetendentside kontekstis" põhisisu oli uurimistöö. Ülesandeks oli koguda teavet ja analüüsida 
kogutud materjalide alusel järgmisi protsesse Eestis:  
immigratsioonitrendide võimalikud muudatused lähiaastatel, 
siseränne lähitulevikus, 
ümberasujate rahvuslik ja sotsiaalne taust, 
Eesti rändeprotsessid Euroopa Liidu üldise rände kontekstis. 

2004 

2004. aastal ühines Eesti Euroopa Liiduga ja see tõi Jaan Tõnissoni Instituudis strateegias ja 
struktuuris kaasa suuri muudatusi. Need kestsid veel 2005. aastani. Kuna välisprojektide 
rahastus vähenes, suurendas suurendas instituut veelgi tasuliste koolituste mahtu ning loobus 
mitmetest seni projektimeetodil põhinenud tegevusvaldkonnast. 

2004. aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt üheksa inimest, kellele arvestatud 
palgasumma aastas oli 564 226 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul lektoritele, tõlkidele jt 
töövõtulepingute alusel palka 202 502 krooni ja füüsilisest isikust ettevõtjatele 36 057 krooni. 
Iseseisva struktuuriüksusena lõpetas tegevuse Hariduspoliitika Keskus. 

HARIDUSPOLIITIKA KESKUS TEGUTSES JTI JUURES KOLM AASTAT. MIDA INSTITUUDIS HARIDUSPOLIITIKA 
ALAL ÜLDSE KORDA SAADETI? 
URVE LÄÄNEMETS: 
Õppe- ja ainekavade arendus on olnud JTI üks suur tegevusvaldkondi. Juba 1995. aastal 
kirjastas instituut minu koostatud brošüüri „Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis“, mida 
tollal keegi teine välja anda ei söandanud. Agu Laiuse initsiatiivil osales instituut ka 2000. aastal 
korraldatud konkursil õppekavade koostamiseks. Instituut oli kavandanud realistliku  aja- jt 
ressursikava (maksumus 1000000 krooni) üldhariduskoolide riiklike õppekavade uuendamiseks. 
Ka Hariduspoliitika keskus oli selleks tegevuseks ette valmistatud. Õigus nimetatud dokumentide 
koostamiseks anti Tartu Ülikoolile, kuhu samuti vastav keskus loodi. Paraku pole tänaseni TÜst 
ühtki õppekavadokumenti tulnud ning peale paljusid reorganiseerimisi koostatakse õppekavu 
Eestis siiani pigem projekti- ja arvamusepõhiselt kui süsteemselt ja professionaalselt. 
JTIs korraldati ka mitmeid alusuuringuid õppekavade arenduseks. Näiteks 2001-2003 koguti 
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hariduse sisu ksitlevaid eksperthinnanguid Eesti juhtivatelt spetsialistidelt. Uuriti ka vene 
õppekeelega kooli olukorda Tallinnas. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2003. aastal alanud tarbijahariduse projekti „The Consumer 
Citizenship Network”, mida finantseeriti Euroopa Liidu Sokratese Programmist. Projekti 
eesmärgiks oli Euroopa koostöövõrgustiku arendamine tarbijahariduse kasvatamisel. Keskus 
osales temaatilise töögrupi tegevuses ja rahvusvahelisel konverentsil. 

2004. aasta septembris käivitus Euroopa Liidu Sokratese Programmist finantseeritud projekt 
„Maaelanikkonna tarbijateadlikkuse tõstmine" (EmRuCo). Projekti üldiseks eesmärgiks oli harida 
maal elavaid inimesi kui tarbijaid. 

Jätkati 2000. aastal alanud koostööd organisatsiooniga Center for Civic Education ja Indiana 
Ülikooliga ja jätkati projektõppemeetodi „Kodanik" tutvustamist eesti õpetajatele. Õpetajatele 
korraldati kolm meetodit tutvustavat seminari: kaks eesti ja üks vene keeles. 

Septembrist 2004 jaanuarini 2005 jätkas keskus tööd Euroopa Liidu rahalisel toel toimuva 
projektiga „Riigi tundmise edendamine vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilaste 
hulgas". See oli suunatud Ida-Virumaa vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilastele, 
et tutvustada neile lähemalt nii riigijuhtimise kõrgeimat tasandit kui ka teist võimutasandit Eesti 
Vabariigis – kohalikku omavalitsust, ja parandada nii nende teadmisi Eesti riigi praktilisest 
toimimisest. 

Augustis 2004 korraldas keskus Tallinnas rahvusvahelise ajalooõpetajate seminari holokausti 
õpetamisest üldhariduskoolis. Seminari läbiviimist toetas rahvusvaheline organisatsioon Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research. 
Ajalooõpetajale koostati ja jaotati õppematerjal „Holokausti õpetamine koolis". Materjali 
sisuvalikut toetasid Rootsi organisatsioon Levande Historia ja Iisraeli Yad Vashem Keskus. 

TIIU VITSUT:  
2004. aastal vedas JTI Kodanikuhariduse Keskus koos USA spetsialistidega USA 
Välisministeeriumi rahastatud korruptsioonivastast programmi koos partneritega Amherstis, 
Massachusettsi osariigis, MTÜ-s nimega Institute for Training & Development. Kuigi algselt sooviti 
programmi kaasata kõik kolm Balti riiki, osutus tugevaimaks just JTI projekt.  

Koolituskeskus 
Jätkuvalt tegeldi kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitusega. 2004/05. õppeaastal korraldas 
keskus ühiskonnaõpetuse õpetajatele neljast päevasest üritusest koosneva kursuse, milles 
keskenduti jooksva aasta aineõpetuse problemaatikale. Nelja õppepäeva jooksul analüüsiti 



!  115
  
eelmise õppeaasta tulemusi ja käsitleti süvitsi ainekava neid teemasid, millele oleks klassiruumis 
vaja rohkem rõhku panna. Eraldi käsitleti metoodikat kui õpitulemuste otsest mõjutamise 
vahendit.  

Pedagoogide täiendkoolituse raames toimus 2004. aastal kokku 37 õppepäeva 956 osalejaga. 
Korraldati ka riigieksamite ettevalmistuskursusi õpilastele. 

Korruptsioonianalüüsi Keskus  
Korruptsioonianalüüsi Keskus analüüsis perioodil mai 2003 kuni märts 2004 projekti „Uuring 
ligipääsust teabele Eestis" raames seaduse rakendumist, katsetades seaduse peamise meetme 
– teabenõude – toimimist. 
Juunist 2003 kuni detsembrini 2004 realiseeritud projekti „Kohalike omavalitsuste terviklikkuse 
süsteemi tugevdamine ametnike koolituse kaudu” eesmärk oli arendada Eesti riikliku terviklikkuse 
süsteemi (national integrity system), suurendadest kohalike omavalitsuste ametnike 
professionaalsust ja ohjates nii korruptsiooni. Sel eesmärgil korraldas JTI Korruptsioonianalüüsi 
Keskus kohaliku omavalitsuste ametnikele kolm kahepäevast seminari. Muu hulgas koostati 
korruptsioonialased sõnumilehed, mille sisu olid suunatud ametnike ja üldsuse teavitamisele 
antud temaatikas ning korruptsioonialase arutelu tekitamisele ühiskonnas.  

Inimõiguste Keskus 
Keskus korraldas koos Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutusega aprillis 2004 
Pärnus IV Läänemeremaade kodanikeühenduste foorumi. Foorum oli järg Taani algatusele, 
millele järgnesid kokkusaamised Lübeckis (2001), Peterburis (2002) ning Turus (2003). Ürituse 
korraldasid Läänemeremaade Nõukogu eesistujaks oleva riigi ühendused. Foorumile kutsuti üle 
250 esindaja kümne Läänemereäärse riigi kodanikeühendustest, rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ning riigi ja kohalike omavalitsuste asutustest. Kahe päeva jooksul arutleti 
säästva arengu, kodanikuühiskonna julgeoleku, sotsiaalse kaasatuse, regionaal-, kohaliku- ja 
maaelu arengu, inimõiguste ja ühiskonna mitmekultuurilisuse, tööhõive ning arengukoostöö 
teemadel. Erinevates töörühmades kavandati temaatiliste koostöövõrgustike käivitamist. 

MILLISED OLID IV LÄÄNEMEREMAADE KODANIKEÜHENDUSTE FOORUMI PÕHIEESMÄRGID JA KUIDAS NEID 
TÄITA ÕNNESTUS? 
AGU LAIUS: 
Püüdsime üht tegevust käivitada, kuid kahjuks polnud Foorum ega ka siinsed huvilised ning Eesti 
riik piisavalt aktiivsed. Teema on aga aktuaalne tänini, kuid põhieesmärki – Läänemeremaade 
kodanikuühenduste koostööd – püütakse täna käivitada teiste tegemiste abil. 

Ajavahemikus detsember 2003 kuni detsember 2004 läbi viidud projekti „Eesti rändeprotsessid 
Euroopa Liidu rändetendentside kontektsis" eesmärk oli uurimistöö koostamine. Ülesandeks oli 
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koguda teavet ja analüüsida kogutud materjalide alusel järgmisi protsesse Eestis: 
immigratsioonitrendide võimalikke muutusi lähiaastatel, lähituleviku siserännet (arvestades sh 
ümberasujate rahvuslikku ja sotsiaalset tausta), Eesti rändeprotsesse Euroopa Liidu üldise rände 
kontekstis, elatustaseme erinevust rände indikaatorina jms. 

Projekti „Inimõigused Eesti Kaitseväes" eesmärk oli juhtida Kaitseministeeriumi tellitud 
uurimistööd. August 2004 veebruarini 2005 viidi läbi küsitlus ajateenijate, ajateenistuse hiljuti 
läbinute, üleajateenijate ja kaitseväes töötavate naissoost teenistujate seas. 

2005 

2005. aastal jätkus instituudi tegevus juba välja kujunenud programmide alusel. Pärast Eesti 
ühinemist Euroopa Liiduga jätkusid ka 2005. aastal Jaan Tõnissoni Instituudi uue strateegia 
juurutamine ja strukturaalsed ümberkorraldused. Need hõlmasid endas näiteks tasuliste 
koolituste intensiivistumist ja teatud projektimeetodil toiminud tegevuste lõpetamist. 

2005. aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt viis inimest, kellele arvestatud 
palgasumma aastas oli 349 823 krooni. Töövõtulepingute alusel maksti kaastöölistele palka 576 
602 krooni ning füüsilisest isikust ettevõtjatele 133 975 krooni. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Keskus jätkas 2003. aastal alustatud tarbijahariduse projekti „The Consumer Citizenship 
Network", mida finantseeriti Euroopa Liidu Socratese Programmist. Projekti eesmärk oli arendada 
tarbijaharidust edendavat Euroopa koostöövõrgustikku. 

Jätkus 2004. aasta septembris käivitunud Euroopa Liidu Socratese Programmist finantseeritud 
projekt „Maaelanikkonna tarbijateadlikkuse tõstmine" (EmRuCo). Projekti üldiseks eesmärgiks oli 
harida maal elavaid inimesi kui tarbijaid. 

Töömahukalt jätkati 2000. aastal alanud koostööd organisatsiooniga Center for Civic Education ja 
Indiana Ülikooliga. 

Aasta põhitöö käis aga uue algklassidele mõeldud demokraatliku ühiskonna väärtusi õpetava 
programmiga „Demokraatia alused" ja selle ette valmistamisega õpetajatele tutvustamiseks. 
Selleks tegid JTI töötajad läbi vastava koolituse USA-s, misjärel algas ettevalmistus metoodiliste 
materjalide väljaandmiseks eesti keeles. 
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Aprillis 2005 korraldas Kodanikuhariduse Keskus Tallinnas Sokos Hotell Virus rohkem kui 50 
osavõtjaga CIVITAS International koostöövõrgustiku USA ja Balti riikide aastakonverentsi teemal 
„Meedia ja ühiskonnaõpetus". Konverentsi käigus külastati Tallinna Reaalkooli, Tõnismäe 
Reaalkooli, Saku Gümnaasiumi ja Tiigrihüppe Sihtasutust. Konverentsil osalesid lektorid Eestist, 
USA-st, Taanist ja Rootsist. 

Vahemikus september 2004 kuni jaanuar 2005 viis keskus Euroopa Liidu rahalisel toel ellu 
projekti „Riigi tundmise edendamine vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilaste 
hulgas". See oli suunatud Ida-Virumaa vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilastele, 
et tutvustada neile lähemalt nii riigijuhtimise kõrgeimat tasandit kui ka teist võimutasandit Eesti 
Vabariigis – kohalikku omavalitsust, ja parandada nii nende teadmisi Eesti riigi praktilisest 
toimimisest. 

Koostöös BDA Estonia OÜ-ga (Bradley Dunbar Associates) osales keskus projektis 
„Kodakondsuseta isikute integratsiooni toetamine Eestis", mis pidi aitama suurendada Eesti 
kodakondsust taotlevate isikute arvu. 2005 aasta tegevus oli koolituskavade ning õppe- ja 
abimaterjalide väljatöötamine ettevalmistuskursustel osalejate koolitamiseks. Vastavalt 
tööülesandele koostati kaks eri raskusastme dokumenti - lühike ja pikk õppekava. 

TIIU VITSUT:  
2005. aasta aprillis korraldas JTI Balti riikide CIVITAS konverentsi, mille ladusust ja sisukust 
kiitsid osalenud USA spetsialistid Dianne Liepa ja James Rice ka oma kongressi delegaatidele.   
JTI ja Kodanikuharidus Keskus on tänaseks juba paarikümne aasta jooksul olnud USA 
Suursaatkonna kindel partner ja viinud ellu saatkonna olulisi prioriteete demokraatlike 
institutsioonide, kodanikuhariduse, seaduskuulekuse ja inimõiguste kaitse arendamisel. Saatkond 
tõstab esile just JTI tööd õpetajate ja noortega, olgu see siis Eesti sisene või rahvusvaheline 
projekt, nagu oli 2008. aasta oktoobris USA saatkonna konverentsisaalis toimunud teledebatt 
USA ja Eesti nelja kooli, Saku ja Rakvere Gümnaasiumi, Kolga ja Tallinna 32. Keskkooli õpilaste 
vahel. Eesti õpilaste südikus ja teadmised olid muljetavaldavad. 
USA Suursaatkond on tänulik JTI meeskonnale ja eelkõige Sulev Valdmaale, kelle vahendamisel 
ja ettevõtmisel on nii palju aastaid edukat koostööd tehtud. 

Koolituskeskus 
Pedagoogide täiendkoolituse raames toimus 2005. aastal 54 õppepäeva 1281 osalejaga. 

KUMB TÖÖSUUND OLI KOOLITUSKESKUSES POPULAARSEM – KAS ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS VÕI 
KOOLI LÕPETAJATELE KORRALDATAVAD ETTEVALMISTUSKURSUSED RIIGIEKSAMITEKS? 
JAANUS SOO: 

JTI Koolituskeskus alustas tegevust 1999. aasta suvel. Aluseks sellele oli iseseisvalt toiminud 
Jaan Tõnissoni Instituudi Koolituskeskuse (vaatamata nimele ei olnud sellel JTI-ga mitte 
mingisugust organisatsioonilist seost.) liitmine JTI-ga. Eelmise koolituskeskuse põhitegevus oli 
varem lõpetanutele kursuste korraldamine ja üheksakümnendate aastate suurte muutuste aeg 
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seda soosis. JTI koosseisus mõned aastad nendega jätkati, aga kuna mahud vähenesid ja panus 
tehti rohkem õpetajate täiendkoolitustele, siis jäeti ettevõetu pooleli. 

Korruptsioonianalüüsi Keskus  
2003. aastast oli Korruptsioonianalüüsi Keskus olnud koostööpartneriks Ameerika valitsusvälisele 
organisatsioonile Institute for Training and Development (ITD). Projekti „Balt i 
korruptsioonivastane programm" eesmärgiks oli luua igas Balti riigis kindel meeskond, kes pärast 
osalemist Ameerika Ühendriikide programmis teostaks nii iseseisvalt kui ka kollektiivselt 
ekspertiise, kasutaks oma ametialast positsiooni ning Ameerika ja Baltikumi kontaktide 
võrgustikke avalikkuse teadlikkuse ja sallimatuse tõstmiseks korruptsiooni suhtes. 2004. aastal 
moodustatud meeskond osales kohaliku tasandi korruptsioonivastaste reformide edendamisel 
ning tulemuslike kodanikele suunatud kampaaniate korraldamisel eesmärgiga tõkestada 
korruptsiooni. 

2005. aasta mais algas keskuse rahvusvahelise koostöö raames projekt „Transparency Through 
Awareness” (“Läbipaistvus teadlikkuse kaudu”), mille algatajaks oli rahvusvahelise 
korruptsioonivastase võrgustiku Transparency International sekretariaat ja kus osalesid kuue 
2004. aasta mais Euroopa Liiduga liitunud riikide organisatsioonid. 
Projekti eesmärk oli analüüsida Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise 
avalikustamist ja läbipaistvust ning saavutada nende vahendite otsustusprotsesside suurem 
läbipaistvus ning kodanikuühenduste kaasamine sellesse tegevusse. 

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskus alustas projekti ,,Eesti valmisoleku suurendamine asüülitaotlejate 
sulandumiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi raames", mis oli arvestatud aastaiks 2005–
2007. Projekti rahastati 75% ulatuses Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi vahenditest 
ja 25% ulatuses Eesti riigi toetusest. Projekti partneriks Eestis oli Sotsiaalministeerium, kes 
vastutas varjupaigataotlejatega seonduva eest Eesti riigis. Rahvusvahelised partnerid olid 
sarnaseid projekte ellu viivad organisatsioonid Hollandist, Suurbritanniast ja Slovakkiast. 

Projekti esimeses etapis tehti ülevaade juba teostatud uuringutest ja koondati olemasolev 
informatsioon ühte kogumisse, samuti analüüsiti kogu seda infohulka projekti teise etapi 
ettevalmistamiseks. Antud uuringu alusel koostati esialgne avaliku arvamusküsitluse küsimustik. 
Seda analüüsides selgitati välja parima pakkumise teinud küsitlusfirma, kes 2006. aasta jaanuaris 
küsitluse läbi viiks.  

Valmistati ette ka küsimused ametnikele, mittetulundustöötajatele jt varjupaigataotlejatega kokku 
puutuvatele isikutele. Rahvusvahelise koostöö raames kohtuti 2005. aasta novembris Hollandis, 
kus partnerid tutvustasid oma projekte ja rääkisid oma kogemustest. 
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2006 

2006. aastal jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel. 2006. aastal töötas 
Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt viis isikut, kellele arvestatud palgasumma aastas oli 580 293 
krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele, ekspertidele, tõlkidele jt 
töövõtulepingute alusel 648 055 krooni. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2003. aastal alanud tarbijahariduse projekti „The Consumer 
Citizenship Network", mida finantseeriti Euroopa Liidu Socratese Programmist. Keskus osales 
temaatilise töögrupi tegevuses ja rahvusvahelisel konverentsil 2006. aasta mais Norras. 

2004. aasta septembris käivitunud projekti ' 'Maaelanikkonna tarbijateadlikkuse 
tõstmine" (EmRuCo) raames osaleti kahel rahvusvahelisel seminaril Jelgavas ja Vilniuses. Lisaks 
kirjastati 2005. aastal tõlgitud tarbijahariduse alane materjal ning alustati järgmise materjali 
tõlkimist.  
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PILT: USA koolilapsed valmistuvad kohtuma külalistega Eestist. 

Jätkati koostööd organisatsiooniga Center for Civic Education (Calabasas, USA) ja lndiana 
Ülikooliga. Keskus osales USA ja Balti riikide koostöövõrgustiku aastakonverentsil, mis toimus 
2006. aasta aprillis Vilniuses. 

Projektõppemeetodile „Kodanik” anti uus eestikeelne nimi: ,,Teeme midagi kasulikku”, ja jätkati 
selle tutvustamist Eesti õpetajatele. Detsembris korraldati õpetajatele kahepäevane koolitus 
Jänedal. 

Toimus neli arendusseminari uues projektis „Arutlemine demokraatia tingimustes" osalevatele 
õpetajatele. Õpetajad viisid oma õpilastega läbi kolm projektis ettevalmistatud tundi ja nendel 
põhinevad küsitlused. Eesti õpetajate viieliikmeline delegatsioon käis veebruaris 2006 õppereisil 
Denver Colorados ja Ameerika õpetajate delegatsioon külastas Eestit märtsis. Mais toimus Eesti 
ja Ameerika õpilaste vaheline esimene telekonverents, tehnika selle jaoks võimaldas USA 
suursaatkond. Juulis toimus projekti aastakonverents Vilniuses. 

Koostöös BDA Estonia OÜ-ga jätkati osalust projektis „Kodakondsuseta isikute integratsiooni 
toetamine Eestis", mille eesmärk oli suurendada Eesti kodakondsust taotlevate isikute arvu. 
Tallinnas, Tartus ja Ida-Virumaal toimusid 2006. aastal koostatud koolituskavasid ning õppe- ja 
abimaterjale tutvustavad kursused. 

Koolituskeskus 
Pedagoogide täiendkoolituse raames korraldati 2006. aastal 73 õppepäeva 1746 osalejaga. 
Riigieksamite ettevalmistuskursustel osales 82 õpilast. 

KUI POPULAARSED OLID KESKKOOLILÕPETAJATE SEAS KOOLITUSKESKUSE KORRALDATUD 
LÕPUEKSAMITE ETTEVALMISTUSKURSUSED? 
JAANUS SOO: 
Ettevalmistuskursuste läbiviimine taastati kõrvaltegevusena (põhiliseks jäid ju ikka õpetajatele 
korraldatud kursused) alates 2002. aasta kevadest. Vaatamata sellele, et erinevalt teistest 
vastavate kursuste pakkujatest (kes olid tugevalt seotud avaliku sektoriga) ei teinud JTI KK 
massilist ja kallist reklaamikampaaniat, läksid need siiski käima. Tippaeg oli 2006–2009, kui 
üksikutes ainetes laienesid sellised kursused ka Tartusse ja Pärnusse ning Tallinna gruppide arv 
oli tõusnud nii suureks, et mitmel aastal tuli kasutada üüripinda ka JTI majast väljas pool. 
Olukorda soodustasid välistegurid: sel ajal jõudis koolilõpetamiseni nn laulva revolutsiooni 
põlvkond; majandusbuumi aeg tingis selle, et vanematel oli rohkem vabu vahendeid oma laste 
õppimise soodustamiseks. Oma roll oli ka kursuste läbiviijateks leitud väga tugevatel ja kogenud 
aineõpetajatel, mistõttu osa kursuslasi saabuski JTI KK juurde õppima varemkäinud sugulaste-
tuttavate soovitusel. Kursused lõppesid alati proovieksamiga, mille sooritaja sai õpetajalt 
adekvaatset tagasisidet ja soovitusi, millele veel enne päris riigieksamit rõhku panna.  

Korruptsioonianalüüsi Keskus  
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Korruptsioonianalüüsi Keskus jätkas 2005. aasta mais alanud rahvusvahelist koostööprojekti 
„Transparency Through Awarcness” („Läbipaistvus teadlikkuse kaudu”), mille algatajaks oli 
rahvusvahelise korruptsioonivastase võrgustiku Transparency International sekretariaat ja kus 
osalesid kuue 2004. aasta mais Euroopa Liiduga liitunud riigi, sh Eesti organisatsioonid. 

MIKS LÕPETAS TÖÖ KORRUPTSIOONIANALÜÜSI KESKUS?  
TRIIN REINSALU : 
Sellele küsimusele ei oska ma kahjuks vastata. Tean, et minu enda lahkumine keskusest oli 
tingitud soovist keskenduda enam õiguse praktiseerimisele. Võimalik, et keskuse aktiivne töö 
lõppes seoses JTI juhi vahetusega. Ühing Korruptsioonivaba Eesti tegutseb minu teada jätkuvalt 
edasi ning nende kodulehelt on näha, et tegevuse prioriteedid ning alused on jätkuvalt samad. 
Loodan, et neil läheb edukalt.  

Inimõiguste Keskus 
Keskus jätkas kolmeaastase projektiga ,,Eesti valmisoleku suurendamine asüülitaotlejate 
sulandumiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi raames", mida rahastati 75% ulatuses 
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi ja 25% ulatuses Eesti riigi vahendites. 
Septembris korraldas JTI rahvusvahelise koostöö raames konverentsi Tallinnas, kuhu olid 
kutsutud partnerid Hollandist, Suurbritanniast ja Slovakkiast. 

Uurimustöö „Tagasipöördumine" tellijaks oli SA Eesti Migratsioonifond. Töö eesmärk oli 
uuringutulemus kajastada Euroopa Migratsioonivõrgustiku koondraportis. 

2007 

2007. aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt kaheksa inimest, kellele arvestatud 
palgasumma aastas oli 1 262 399 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele, 
ekspertidele, tõlkidele jt töövõtulepingute alusel 432 360 krooni. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 1999. aastal alanud projektiga „Civitas International Exchange 
Program“, mis oli juba mõnda aega ühe ja sama mudeli järgi töötanud. Mudel eeldas Jaan 
Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse partnerlust Läti ja Leeduga ning USA Illinoisi 
(vahetu partner), Iowa ja Indiana (partnerluse üldkoordinaator) osariigiga. Projekt oli väga 
laialdase rahvusvahelise levikuga, ühendades rohkem kui 60 riiki üle maailma ning pea kõiki USA 
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osariike. Projekt kasutas USA föderaalvalitsuse eraldatud rahalisi vahendeid ning selle 
peakoordinaator asus Californias Calabasases (Centre for Civic Education). Projektiaasta jooksul 
(juunist 2007 kuni mai lõpuni 2008) oli JTI KHK-l võimalus kasutada Ameerika doonori 
finantseeringut selleks, et: 
a) levitada Eestis kodanikuhariduse aktiivseid õppemeetodeid, milleks tõlgiti USA partnerite õppe-
metoodilisi materjale, paljundati neid ning viidi nende abil läbi õpetajate täiendkoolitust. 2007. 
aastal tõlgiti ja adapteeriti algklassidele mõeldud metoodiline materjal „Foundations of 
Democracy” ning viidi selle põhjal 2007. aasta sügisel USA treenerite kaasabil läbi kaks 
õpetajakoolitust (ühepäevane Tartus ja kahepäevane Tallinnas). Samuti viidi 2007. aasta suvel 
läbi vene õppekeelega koolide ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud projekti 
„Kodanik” (eestikeelses versioonis "Tehkem midagi kasulikku!") kahepäevane koolitus, kus 
treeneriks oli JTI KHK enda personal ning kasutusel olid USA metoodiliste materjalide 
adapteeritud tõlked; 
b) korraldada pedagoogide ja haridustegelaste vahetust Eesti ning Illinois’ osariigi vahel.  
2007. sügisel külastasid Eestit projekti koordinaatorid Calabasasest ning oktoobris/novembris 
vahetud partnerid Illinois’ osariigist, kes viisid siin läbi õpetajakoolitust.  
Märtsis 2008 külastas neljaliikmeline Eesti delegatsioon Illinois’ osariiki (Chicagot) ning aprillis 
2008 saabus Eestisse nädalasele vahetuskülaskäigule viieliikmeline Illinois’ delegatsioon. 
2007. aasta juulis oli kaheksaliikmelisel Eesti õpilasdelegatsioonil projekti raames võimalik osa 
võtta ülemaailmsest projekti „Kodanik” õpilaskogunemisest Washingtonis. 

Projekti „Deliberation in Democracy” (DID) rahastas sarnaselt „Civitas International Exchange 
Program” programmiga USA föderaalvalitsus ja sellesse olid samuti kaasatud mitmed Euroopa 
ning Aasia riigid, nende partneritena aga USA osariigid. JTI KHK osales DID-is kolm aastat. 
Keskuse partner oli Colorado osariik USA-s. Selle projekti põhisisu oli õpilastega arutlustundide 
läbiviimine vastuolulistel demokraatia-alastel teemadel. Tundides kasutati erimetoodikat ning 
nende teemad olid samad kõigis vahetute partnerite (Eesti – Colorado) koolides. Projekti jaoks 
tõlgiti tundide vestlusmaterjal ning metoodilised juhendid. 

Projekt sisaldas endas ka õpetajavahetust. Detsembris 2007 käis kolmeliikmeline Eesti 
delegatsioon Denveris (Colorado), kus osales Colorado osariigi iga-aastasel ühiskonnaõpetuse 
õpetajate suurkoosolekul. Projekti väljundiks oli Eesti õpetajate professionaalne areng nii uue 
metoodika õppimise kui USA kolleegide külastamise kaudu ning õpilastele metoodiliselt 
vahelduslike tundide pakkumine, mille käigus nad omandasid uusi oskusi ja väärtushinnanguid. 

KUIDAS HINDAD AMEERIKAST SAADUD KOGEMUSI? 
SULEV VALDMAA: 
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Olen Ameerikas palju käinud ja ka väga palju koolitunde näinud. Seetõttu olen veendunud, et 
meil oleks sealt palju õppida. Näiteks viibisin ühes Science`i tunnis, kus õpiti, mida tähendab 
süsteem. Tunni algul palus õpetaja kõigil õpilastel oma pastapliiatsid viimse pulgani lahti võtta, 
misjärel istuti paarikaupa kokku ja arutleti vastastikku sellesama pastapliiatsi näite põhjal 
süsteemi olemuse üle. Õpilased jõudsid iseseisva analüüsi abil aru, et süsteem on midagi 
osadest koosnevat ning need osad peavad loogiliselt kokku sobituma ja koosmõjus omama 
mingit funktsiooni. Lihtne, eks? Ka meie õppekavad vajavad ümbertegemist nii, et õpilastel oleks 
võimalik iga õppeainet süsteemselt ja kaasa mõeldes tundma õppida. Selleks peab olema aega. 
Pole vaja kõiki sadat maailma tarkust pähe tuupida, vaja on neist aru saada. See on suund, 
millest meiegi hariduselu võiks õppida. Meil aga tehakse kahjuks mõistlike asjade asemel sageli 
mõistmatuid algatusi nagu koolivaheaegadega mängimine, aetakse juttu uuest 
õppimiskäsitlusest, noored kooli algatusega püütakse keda tahes õpetajaks tuua, selgusetuks on 
muundunud riigigümnaasiumi teema jne. 

Kodanikuhariduse Keskus osales Tarbijakodakondsuse koostöövõrgustiku CNN projektis. 
Tegemist oli aastal 2000 alanud JTI Kodanikuhariduse Keskuse koostöö jätkuga Põhja- ja 
Baltimaadega tarbijahariduse valdkonnas. Koostöövõrgustik koondas umbes 30 erinevat Euroopa 
tarbijaharidusega tegelevat institutsiooni ning seda koordineeris Hedmark’i ülikool Norrast. Selle 
koostöö eesmärgiks oli varasematel projektiaastatel välja töötatud tarbijahariduse alaste 
teadmiste ja materjalide rahvusvaheline levitamine ning värskendamine.  

Keskus oli aastatel 2003–2006 kaasatud täisliikmena DARE (Democracy and Human Rights 
Education in Europe) tegevustesse. 2007. aastal sai DARE projekt jätku ning KHK oli ka seekord 
DARE projekti täisliige. DARE eesmärgiks on Euroopa mastaapides koostöövõrgustiku 
arendamine, mille kaudu edendatakse osalevates riikides inimõiguste ja ühiskonnaõpetuse õpet, 
seda rõhuasetusega täiskasvanud elanikkonnale. DARE liikmeskond – ca 20 organisatsiooni – oli 
jagatud temaatilisteks töörühmadeks. Kodanikuhariduse Keskus kuulus koos Leedu, Saksamaa, 
Itaalia ja Suurbritanniaga kolmandasse töörühma, mille ülesandeks oli uudsete võimaluste 
pakkumine ühiskonnaõpetuse edendamiseks Euroopa täiskasvanuhariduses.  

MILLINE ON OLNUD JTI ROLL TÖÖS DARE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUS? 
SULEV VALDMAA:  
DARE sai alguse Euroopa projektina, millesse JTI kutsuti osalema. DARE koondas kokku päris 
hulgaliselt organisatsioone, kes Euroopas ühel või teisel viisil ja ühe või teise tulemuslikkusega 
ühiskonnaõpetust ja inimõiguste alast haridust edendasid ning toetasid. See oli sisuliselt 
teabevahetus- ning koostööprojekt, mille suureks väärtuseks oli üleeuroopalise 
koostöövõrgustiku rajamine. See omakorda andis võimalusi uute ühiste projektide algatamiseks. 
DARE sai rahastuse ka teiseks projektiperioodiks, kuid rohkem mitte. Kuna rahvusvaheline 
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kooskäimine oli osutunud huvitavaks ja vajalikuks, ei mindud projekti rahastuse lõppedes laiali, 
vaid jäädigi koostöövõrgustikuks. 2018. aastal on DARE-l üle 30 liikmesorganisatsiooni, kes 
vahetavad omavahel infot, kohtuvad vähemalt kord aastas aastakoosolekui l . 
Liikmesorganisatsioonid taotlevad ühiseilt projekte, mis edu korral ka ühiselt ellu viiakse. JTI on 
DARE asutajaliige ning ka praegu osaleme mõne teiste liikmega ühistes koostööprojektides. 
iMina olin kaks perioodi (2013–2017) DARE juhatuse liige. 
  
Kodanikuhariduse Keskus oli väljaspool projekte mitmete rahvusvaheliste koostöövõrgustike 
nagu CiCE (Children’s Identity and Citizenship in Europe), European Civic Forum, Politeia jt liige. 
Keskuse juhataja oli ühe perioodi European Civic Forum’i direktorite kogu liige. Aastatel 2007 ja 
2008 osales Kodanikuhariduse Keskuse juhataja JTI juurde loodud UNESCO õppetooli 
juhatajana rahvusvahelise ekspertgrupi liikmena Euroopa Nõukogu kahes töörühmas, mille 
ülesandeks oli demokraatia- ja kodanikuhariduse alaste metoodiliste materjalide väljatöötamine 
Euroopa riikide üldharidus- ja kõrgematele koolidele ning täiskasvanukoolituse jaoks. 

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskuses jätkus 2005. aastal alanud kolmeaastane projekt „Eesti valmisoleku 
suurendamine asüülitaotlejate sulandumiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi raames“, mida 
rahastati 75% ulatuses Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi vahenditest ja 25% 
ulatuses Eesti riigi toetusest. 

2007. aastal alustati projekti „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute integreerimine Eesti 
ühiskondae”. Selle eesmärgiks oli Eesti Vabariigis kaitse saanud isikuid puudutava olukorra 
kaardistamine ja analüüs. Tuli koostada antud isikutega tegelevate riigi struktuuride töö ülevaade, 
õigusaktide ülevaade ja analüüs, õiguste ja sotsiaalse kaitse ülevaade ning analüüs, ülevaade 
rahvusvahelise kaitse saanud isikute ja nende pereliikmete haridusvõimalustest. Koostati kaitse 
saanud isikutega tegelevate mittetulundusühingute andmebaas, käivitati nende 
ök,koostöövõrgustik, alustati kogemuste vahetamise ja koolitusega. Tegeldi kaitse saanud isikute 
leidmise ja taustainfo kogumisega, et toetada kaitse saanud isikute integreerimist ühiskonda, 
abistada neid infoga õigustest ja kohustustest. Püüti hoida kaitse saanud isikutega pidevat 
kontakti, konsulteerida ning ;nõustada neid, pakkuda sotsiaalabi läbi erinevate koolituste ja 
töögrupia. Projekti käigus süvendasime dialoogi kohalike omavalitsusametnike ja kaitse saanud 
isikute vahel (ühised kohtumised, koolitused-töögrupp, kolmepäevane suvelaager jms). Aitasime 
käivitada kaitse saanud isikute elukohajärgsete kohalike omavalitsuste (KOV)  dkoostööd. 
Korraldasime KOV ametnikele ja poliitikutelee koolitused, lõime teabekanaleid (infovihik kuni viies 
keeles, tasuta hotline-telefoniteenus korduma kippuvate küsimustega ja veebimaterjal). Samuti 
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tegelesime avalikkuse teavitamisega  ja sallivuse suurendamisega, milleks kaasasime meediat 
rahvusvahelise kaitse saanud isikute teema käsitlemisse. 

2008 

2008. aastal jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel. Tehti ettevalmistusi 
uue – Maailmahariduse Keskuse tegevuse alustamiseks, mille töö käivitus 2008. aasta 
veebruaris. 2008. asus Jaan Tõnissoni Instituuti juhtima Aimar Altosaar. 

AIMAR ALTOSAAR (JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI JUHATAJA 2008–2011): 
Jaan Tõnissoni Instituuti tööle asudes võeti mind väga hästi vastu ning tundus, et mul õnnestubki 
luua üksmeelne ja sõbralik kollektiiv. Kuid projektipõhistena olid instituudi töösuunad kujunenud 
juba väga isikukeskseteks ning mul ei õnnestunud tekitada erilist sünergiat. Pidev rahapuudus ja 
ühise suure eesmärgi mittetajumine tekitasid lisapingeid. Et majanduslikku baasi tugevdada, 
püüdsin laiendada MTÜ liikmeskonda ettevõtjatega, korraldasin väärtuspoliitika seminare, samuti 
otsisin uusi lahendusi ühiskonna integratsiooniks. Üks projekt, mille tegin koos Liina Kuusega, 
pälvis seejuures Ida-Virumaal suurt tähelepanu. Kõik need kaks aastat korraldasin kaitseliidu 
kohvikus ka Jüri Adamsi klubi üritusi. Lõpuks väsisin palgata tööst, pidin oma eluga edasi 
minema. Nüüd korraldan pidevalt mõttetalguid oma kodus, endises Klooga algkoolis, mis avati 
1876. aastal. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2008. aastal projekti „Civitas International Exchange Program“ 
realiseerimist. Märtsis 2008 külastas neljaliikmeline Eesti delegatsioon Illinois’ osariiki (Chicagot) 
ning aprillis 2008 saabus Eestisse nädalasele vahetuskülaskäigule viieliikmeline Illinois’ 
delegatsioon. Igal aastal toimus ka Civitas International liikumise aastakongress, kus kohtusid 
omavahel kõikide projektis osalevate riikide rahvuslikud koordinaatorid. Mais 2008 toimus 
järjekordne projektiaasta maailmakongress. 

Jätkati ka projektiga „Deliberation in Democracy” (DID), mille raames külastas märtsis 2008 Eestit 
neljaliikmeline Colorado õpetajate delegatsioon. Samal aastal toimus Denveris (USA) kogu DID-i 
võrgustiku aastakoosolek, millest võttis osa ka Kodanikuhariduse Keskus. 

Keskus jätkas tegevust Tarbijakodakondsuse koostöövõrgustikus (CNN). Lisaks koostas Jaan 
Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus Majandusministeeriumi rahastatud projektiga 2008. 
aastal rahvusvaheliselt loodud tarbijahariduse materjale eesti keelde tõlkides adapteerimise ja 
täiendades esimese spetsialiseeritud rahvusvahelisi standardeid järgiva tarbijahariduse õpiku, 
mis oli mõeldud kasutamiseks üldhariduskoolide vanemas astmes ning täiskasvanukoolituses. 
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Eesti originaalmaterjalidena koostati õpikule lisaks õpetajaraamat, milles anti metoodilisi soovitusi 
õppetundide korraldamiseks ning selgitati tarbijahariduse õppekava kui õpetaja töö planeerimise 
alusdokumendi toimimist. 

Jätkus töö Inimõiguste ja kodanikuhariduse koostöövõrgustikus DARE. Märtsis 2008 toimus 
Tallinnas DARE kolmanda töörühma arenduskoosolek, millel kavandati töörühma tegevust nii 
jooksvaks 2008. aastaks kui ka kuni projekti lõpuaastani 2010.  

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskuses realiseeriti 2008. aastal EQUAL programmi projekti „Eesti valmisoleku 
suurendamine asüülitaotlejate sulandumiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi raames“ 
lisaprojekti „Teabematerjal „Asüülitaotlejad (varjupaigataotlejad) ja pagulased Eestis““, mille 
raames koostati ja trükiti 3-aastase põhiprojekti tulemustele tuginedes teabematerjal õpetajatele, 
mida omakorda levitati lisamaterjalina mitmetel õpetajate koolitustel. 

2008. aastal alustati projekti „Varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutega 
tegelevate töötajate koostöömudeli aluste väljatöötamine ning katseline käivitamine”, mille 
eesmärk oli õpetajate ja sotsiaaltöötajate kompetentsi tõstmine, pagulasteemal läbi viidavate 
koolituste (kuni 30 osalejat) korraldamine ja õppereis Soome (kuni kümme osalejat). Õppereisil 
loodeti õppida Soome kogemustest ja vältida vigu ning olukordi, millega Soome kolleegid oma 
tegevuse algusaegadel silmitsi seisid. Koolituse käigus said õpetajad ja sotsiaaltöötajad tutvuda 
ka töö praktilise küljega. Projekti üheks oluliseks eesmärgiks oli kohanemiskursuste abil 
varjupaigataotlejatele suunatud sotsiaalse abi suurendamine. Kohanemiskursust võis vaadelda 
sotsiaalabi tugiteenusena ja see käivitati projekti raames katseliselt Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskuses. Kursuse eesmärk oli varjupaigataotlejate olukorda individuaalse teraapia ja 
rühmatöö abil parandada. Projekti partneriteks olid Illuka Põhikool, Illuka Vallavalitsus, Illuka 
Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ja Jyväskylä Immigrant Services. 

Alustati ka projekti „Varjupaigataotlejate eesti keele õppe süvendamine Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskuses“. Projekti käigus sooviti välja selgitada, millised on varjupaigataotlejate jaoks 
nende erinevat haridus- ja keeleoskuse taset arvestades kõige vajalikumad ja sobivamad 
keeleõppematerjalid. Projekti käigus hangiti Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskusele 
vajalikud eesti keele õppematerjalid, metoodilised juhendmaterjalid eesti keele õpetajale ja 
keeleõppimist toetavad vahendid ning seadmed. Kolme kuu vältel tegelesid kaks tugiisikut 
varjupaigataotlejatega nii eesti keele tunnis kui ka tunnivälisel ajal. Nad toetasid keele õppimist 
näiteks lauamängude mängimise, sõnakaartide kasutamise ning teiste sotsiaalsete tegevuste 
kaudu. Jaan Tõnissoni Instituut saavutas sellega hea maine varjupaigataotlejate ja juba pagulase 
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staatuse saanud isikute seas. Jõudumööda aidati abivajajaid ka projektiga mitte seotud 
valdkondades (nt pakkudes õigusabi ning tuge töö leidmisel ja üldiste integratsiooniprobleemide 
lahendamisel). Tänu headele ning usaldusväärsetele suhetele UNHCR Stockholmi kontoriga 
avanes projektijuhtidel võimalus osaleda erinevatel ekspertkoosolekutel ning olla rohkem 
toimuvaga kursis nii meil kui mujal.  

Maailmahariduse Keskus 
Alates 2008. aasta veebruarist töötas instituudis uus Maailmahariduse Keskus, mis alustas tööd 
kolmeaastase projektiga “Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu”. 
Projektipartnerid olid People in Need (Tšehhi Vabariik, projekti juhtpartner), People in Peril 
(Slovakkia) ja Citizenship Education Centre (Poola), rahastajad olid aga Euroopa Komisjon (85 
%) ja EV Välisministeerium (5 %) ning omaosaluseks jäi 10 %. 

Keskuse üldine eesmärk oli tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust globaalprobleemidest ja põhja-
lõuna suhetest ning julgustada aktiivselt tegutsema maailma vaesuse vähendamiseks. 
Spetsiifiline eesmärk oli aktiivselt toetada maailmaharidust neljas uues EL liikmesriigis, kasutades 
selleks audiovisuaalseid õppevahendeid (dokumentaalfilme ja didaktilisi materjale). 
Keskuse peamised tegevused olid: 

1. Õppematerjalide tootmine ja levitamine (materjalide paketid erinevatel globaalsetel 
teemadel nagu aastatuhande arengueesmärgid, naised ja areng, kliimasoojenemine, 
õiglane kaubandus, konfliktid ja nende areng jne). 

2. Filmide näitamine koolides ja filmifestivalidel. 
3. Filmiklubide loomine ja toetamine. 
4. Filmikogu loomine koolides ja filmiklubides kasutamiseks. 
5. Õpetajate ja koolitajate koolitamine. 
6. Töötoad ja suvekool filmiklubide juhtidele. 
7. Filmivõistlus tudengitele. 
8. Eestkostetöö maailmahariduse teemadel: ajakirja Haridus erinumbri väljaandmine ja 

õppekava arendajate koolitamine maailmahariduse koha tugevdamiseks õppekavas. 
9. Ekspertgrupi loomine ja koosolekute korraldamine. 
10. Projekti veebilehe loomine ja ülalpidamine. 
11. Koolivõrgustiku loomine ja ülalpidamine. 

Seatud eesmärkide konkreetsete tulemustena märgiti, et loodud õppematerjale 
(dokumentaalfilmid ja didaktilised materjalid) kasutasid õpetajad ja filmiklubid aktiivselt; õpetajaid, 
õpetajate koolitajaid, tuleviku õpetajaid ja filmitudengeid koolitati maailmahariduse teemadel 
filmide kaudu ning sel moel õpetati neidki filme õppetöös kasutama; loodi rahvusvaheline 
võrgustik koolide ja ekspertide vahel kogemuste vahetamiseks ning üksteiselt õppimiseks. 



!  128
  
Projekti „Õpetajatele suunatud maailmahariduse portaal www.maailmakool.ee täiendamine“ 
toetas Eesti Vabariigi Välisministeerium. Selle projekti eesmärk oli täiendada eelpool nimetatud 
projekti raames valminud portaali, luua sellele lisaks noorteosa ja tõlkida täiendavaid 
maailmahariduse alaseid materjale, mis oleksid seejärel kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad. 

2009 

2009. aastal jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel. Hoogsalt laienes 2008. 
aastal alustanud Maailmahariduse Keskuse tegevus. Seevastu Inimõiguste Keskuse tegevus 
2009. aastal peatus, kuna enam ei õnnestunud keskuse tegevuste realiseerimiseks toetust 
saada. Taotluste koostamine ja esitamine siiski jätkus.  

2009. aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis kaheksa inimest, kellele arvestatud palgasumma 
oli 1 250 130 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele, ekspertidele, tõlkidele jt 
töövõtulepingute alusel 653 213 krooni. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas tegevust pikaajalise projektiga „Civitas International Exchange 
Program”. Projektiaasta jooksul oli keskusel võimalus kasutada Ameerika doonori finantseeringut 
selleks, et 
a) levitada Eestis kodanikuhariduse aktiivseid õppemeetodeid, milleks keskus tõlkis USA 
partnerite õppe-metoodilisi materjale. Nende abil korraldati õpetajate täiendkoolituskursusi. 
Augustis 2009 viidi Käsmus läbi koolitus Tapa Gümnaasiumi õpetajatele ja sama metoodikat 
kasutati ka Rakvere Gümnaasiumi ning Rakvere Vene Gümnaasiumi õpilastele kodanikupäeva 
ürituse läbiviimisel novembris 2009; 
b) korraldada pedagoogide ja haridustegelaste vahetust ja kohtumisi. Oktoobris 2009 toimus 
Tallinnas programmipartnerite töökoosolek, milles osalesid Eesti, Läti, Leedu ning USA Illinois`i ja 
Iowa koordinaatorid. Toimus ka Civitas International liikumise aastakongress, kus kohtusid 
kõikide projektis osalenud riikide koordinaatorid. 2009. projektiaasta maailmakongress toimus 
mais 2009 Lõuna-Aafrikas, Kaplinnas. 

Projektis „Arutlemine demokraatia tingimustes“ (Deliberating in Democracy – DID) osales keskus 
juba neljandat aastat. Aprillis 2009 korraldati Eesti ja USA poolel osalenud koolide ja klasside 
ühine telekonverents, mille teemaks oli valitud üks aasta jooksul tunnis läbi arutatud teemadest. 
Jaanuari 2009 viibis ameerika partnerkoolide õpetajate delegatsioon Eestis ja osalesid meetodit 
tutvustaval seminaril Rakveres. Seminarist võtsid osa ka paljude vene õppekeelega koolide 

http://www.maailmakool.ee/
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õpetajad üle Eesti. Juulis toimus kogu DID võrgustiku aastakoosolek, mis toimus Makedoonias, 
Lake Ochridis, ning millega projekt lõppes. Eestit esindas neljaliikmeline delegatsioon. 

Kodanikuhariduse Keskus osales 2009. ja 2010. aastal Konrad Adenaueri Fondi juhitud Saksa, 
Läti ja Eesti rahvusvahelises ühisprojektis „Adventure Sphere Europe”, mille käigus töötati välja 
Euroopa Liidu alane gümnaasiumi aktiivõppemeetodite kogumik. Osaleti ka projekti kokku neljal 
töökoosolekul Lätis, Eestis ja Saksamaal. 2009. aastal toimus projekti partnerite töökoosolek 
Diklis, Lätis. Rahvusvahelises koostöös valmis materjali „Avastusretk Euroopasse” käsikiri, mille 
tõlkimine ja koolitus jäid juba 2010. aastasse. 

2009. aasta suvel-sügisel realiseeris Kodanikuhariduse Keksus Integratsiooni Sihtasutuse 
finantseeritud projekti „Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid“, mille 
käigus valmistati ette ja viidi läbi kodanikupäevaga seotud mitmekultuurilise osavõtjaskonnaga 
ühisüritus ning koostati analoogsete ühisürituste ettevalmistamise ning läbiviimise juhend-
dokument. 
Novembris 2009 toimus väljatöötatud mudeli põhjal Rakvere teatris Rakvere Gümnaasiumi ja 
Rakvere Vene Gümnaasiumi 40 üheksandate klasside õpilase osavõtul Kodanikupäevale 
pühendatud projekti peaüritus. 

2009. aasta jaanuaris käivitus UNESCO poolt finantseeritud projekt „Erinevate kultuuride 
tundmaõppimisele kaasa aitamine ning võrdsete võimaluste tagamine õpi- ja sotsiaalsete oskuste 
omandamisel rahvusvahelises koostöös“. See oli UNESCO finantseeritud rahvusvaheline uuring, 
mille eesmärk oli erinevate maade noorte väärtushinnangute võrdlemine. Eesti, Läti, Leedu, 
Soome ja USA partnerid koostasid jaanuaris 2009 Tallinnas toimunud töötoas küsimustiku, mille 
abil viidigi võrdlusuuring läbi. Kodanikuhariduse Keskuse eestvõttel kaasati uuringusse 
Aserbaidžaan, kus viidi läbi Bakuu õpilaste anketeerimine. 2009. aasta septembris ja oktoobris 
Tallinnas toimunud seminaril analüüsiti projektis osalenud maades läbi viidud uuringu tulemusi. 
Detsembris 2009 valmis osalenute koostöös rahvusvaheline võrdlusuuringu dokument. Uuringut 
finantseerisid UNESCO ning Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning kaasfinantseeris 
USA organisatsioon Constitutional Rights Foundation (CRF). Valminud uuringut tutvustas 
Kodanikuhariduse Keskuse ning selle juures asuva UNESCO kodanikuhariduse ja 
mitmekultuurilisuse uuringute õppetooli juhataja rahvusvahelistel seminaridel Lake Ohridis 
(Makedoonia), Nanjingis Hiinas ülemaailmsel UNESCO õppetoolide juhatajate kongressil ning 
Vilniuses NECE koostöövõrgustiku foorumil. 

Kodanikuhariduse Keskuse jätkas ka osalemist rahvusvahelises Inimõiguste ja kodanikuhariduse 
koostöövõrgustikus Democracy and Human Rights Education (DARE). Novembris toimus 
koostöövõrgustiku aastakonverents Varssavis. 
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Keskus oli ka 2009. aastal projektiväliselt mitmete rahvusvaheliste koostöövõrgustike nagu CiCE 
(Children's Identity and Citizenship in Europe), European Civic Forum, Politeia, NECE 
(Networking European Citizenship Education) jt liige. Nimetatud tegevusel ja liikmelisusel puudus 
küll rahaline kate ning üritustel osalemine toimus vaid kutsujate kulul, ent samas tõdeti 
liikmeksoleku vajalikkust. 

Detsembris osalemine Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Vilniuses toimunud NECE 
(Networking European Citizenship Education) konverentsil „The Impact of Cultural and 
Citizenship Education on Social Cohesion”. 

Koolituskeskus 
Koolituskeskus jätkas pedagoogide täiendkoolituskursustega erinevates ainevaldkondades. 
Kokku korraldati 2009. aastal 88 õppepäeva, millel osales 1757 pedagoogi. Õpetajatele korraldati 
ka koolitusreisid Hispaaniasse ja Prantsusmaale. 

 
MILLAL ALGASID JA MILLIST KASU TÕID KOOLITUSKESKUSE KORRALDATUD VÄLISREISID? 
JAANUS SOO: 
KK välisreisid oli n-ö lüüriline vahepala, väike kõrvaltegevus, mis toimusid alates 2007. aasta 
suvest kuni koolituskeskuse organisatsioonilise lahkumiseni JTI koosseisust. 
Suunatud olid need ajaloo, ühiskonnaõpetuse, kultuuriloo, kirjanduse ja maateaduse õpetajatele, 
aga neil osales teisigi, sh õpetajate pereliikmeid. 
Ideeks oli võtta mõne korraliku reisibüroo poolt pakutud kultuurireis ja anda sellele juurde oluline 
lisaväärtus. Kaasati ajaloolasest lektor, kes siis pikkadel bussisõitudel lisaks büroo poolt kaasa 
antud giidile põnevate ajalooloengutega päeva sisustas. Kõik reisid olid temaatilised ja loengud 
pühendatud kindlale ajastule. Viie reisiga jõuti antiikajast XX sajandi alguseni. Sihtkohad olid 
valitud sellised, millel oleks tugev seos käsitletava ajastuga, vastavalt siis Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia; 
Hispaania ja Portugal; Baskimaa; Korsika, Sardiinia ja Riviera piirkond ning lõpuks Inglismaa ja 
Šotimaa. Kõikidele reisidele eelnes tüüpmarsruudi läbitöötamine eesmärgiga haarata sellesse 
võimalikult palju teemaga seotud olulisi paiku. Kõige põhjalikumalt töödeldi eelnevalt Baskimaa 
sõitu, mis miksiti kokku mitmest erinevast tüüpmarsruudist. Tulemust kasutas reisibüroo hiljem 
aastaid ise väljapakutava kultuurireisina. 
Selliselt õnnestuski neid reise välja pakkuda täiendkoolitusreisidena ja haridusasutustel tekkis 
võimalus õpetajate osalust suuremal või vähemal määral toetada. 
Jaan Tõnissoni Instituudi jaoks oli see pigem maineprojekt, erilist rahalist kasu siit ei oodatud ja 
see polnudki eesmärgiks. Kui selliste reisidega alustati, polnud üldse mõttes, et ettevõetu võiks 
kujuneda terviklikuks sarjaks (hiljem viidi programm teise organisatsiooni koosseisus ka lõpuni). 
Kui veidi otsida käegakatsutavat kasu, siis päris paljud koolitusreisidel käijaid tuli hiljem ka KK 
korraldatud tavakoolitustele, tõstes seeläbi pisut nendel osalejate numbrit. 

Maailmahariduse Keskus 
Maailmahariduse Keskus (MHK) jätkas projektiga „Vaata ja muuda – maailmaharidus 
dokumentaalfilmide kaudu (Watch and Change)“. Projekti rahastas Euroopa Komisjon. Tegemist 
oli kolmeaastase projektiga, mille eesmärk oli pakkuda õpetajatele ja õpilastele globaalseid 
teemasid käsitlevaid huvitavaid ja intrigeerivaid kaasaegseid dokumentaalfilme. Projekti teisel 
aastal hangiti projekti filmikogusse uusi filme, millele koostati ka taustanalüüs ning loodi didaktilisi 
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materjale filmide kasutamiseks erinevates õppeainetes. Õpilasi julgustati looma filmiklubisid, 
millele laenutati filme koolivälisel ajal vaatamiseks. Projektipartneriteks olid endiselt  
organisatsioonid Tšehhist, Slovakkiast ja Poolast. 

Jätkati ka õpetajatele suunatud maailmahariduse portaali www.maailmakool.ee täiendamist. 
Projekti rahastas Eesti Vabariigi Välisministeerium ning selle üldine eesmärk oli tõsta eestlaste ja 
Eesti venekeelse elanikkonna teadmisi ja arusaamist globaalsetest arenguküsimustest.  
Euroopa Komisjoni rahastatud projekti „Meedia kaasatus arenguteemade tutvustamisel 
avalikkusele “ („Media Engagement in Development Issues and Promotion”) eesmärgiks oli Eesti 
ajakirjanike, poliitikute, ärisektori ja üldise avalikkuse harimise kaudu (arengumaade ja 
arengukoostöö teemadel) jõuda lähemale ÜRO Aastatuhande arengueesmärkide (MDG) 
saavutamisele. Projekti käigus toodeti materjale, mis aitasid erinevaid teavitustegevusi läbi viia. 
Toodeti dokumentaalfilm „Riik, kus elavad mudukafid” (filmitud Ugandas) ja levitati seda, 
korraldati amatöörfotode konkurss ning levitati kampaaniatooteid.  

Maailmahariduse Keskus alustas Eestis ka kolmeaastast Afganistani sõpruskoolide projekti, mille 
eesmärk oli luua kontakte Eesti ja Afganistani koolide vahel ning tutvustada Afganistani riiki 
Eestis. Euroopa komisjoni rahastatud projekti esimesel aastal viidi kokku 10 kooli Eestist ja 10 
kooli Afganistanist, korraldati õpetajatele ja õpilastele sõpruskoolide konverents, kuhu kutsuti ka 
külalisesinejaid Afganistanist. Samuti korraldati Afganistani-visiit Eesti ajakirjanikule. 

Integratsiooni Sihtasutuse rahastatud projekti „DFK-dokumentaalfilmiklubid noorte ühendajana ja 
maailmapildi avardajana“ eesmärk oli soodustada koostööd Eesti kodakondsusega, 
määratlemata kodakondsusega ja kolmandate riikide kodanikeks olevate noorte vahel, pakkudes 
neile võimalusi osaleda dokumentaalfilmiklubide töös, korraldada koolides ja noortekeskustes 
filmiseansse ja arutelusid globaalsetel teemadel, teha ise filme ning osaleda filmivõistlustes. 
Projekti käigus teavitati noori dokumentaalfilmiklubidest (DFK) ning kaasati neid DFK-de töösse. 
Koostati ka teavitusmaterjale eesti ja vene keeles (DFK Stardipakett, ajaleht „Muuda Maailma“, 
DFK flaierid ja poster), mis saadeti kõikidesse Eesti noortekeskustesse ning gümnaasiumidesse. 
Samuti korraldati teavitusüritusi Ida-Virumaa noortekeskustes (koolitused Narva, Ahtme ja Jõhvi 
noortekeskustes juunis). Üks filmikoolitustest korraldati koostöös Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskusega, mille kaudu kaasati projekti ka Eestis asuvad varjupaigataotlejad ja 
pagulased. Koostööd tehti kokku seitsme varjupaigataotlejatega Gruusiast, Kongost, Armeeniast 
ja Iraagist. Korraldati ka filmivõistlus Eesti noortele, mille teemadeks olid hariduse väljakutsed, 
tarbimine, lapssõdurid, kultuuride vaheline dialoog. Võistlus ning filmikoolitused korraldati 
koostöös MTÜ-ga Mondo. Kokku osales võistlusel 12 filmi, mille hulgas oli ka filme, mis valmisid 
vene- ja eestikeelsete noorte koostöös. 
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2009. aasta sügisel alustas Maailmahariduse Keskus uue 2,5-aastase Euroopa Komisjoni 
rahastatud projektiga, mille partneriteks olid MTÜd Inglismaal, Portugalis, Bulgaarias, Sloveenias 
ja Lätis. Projekt „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng (Education for Social Justice)“ pakkus 
koolidele toetust uute tunniplaanide ja õppemoodulite väljatöötamisel ning praktilist koolitust ja 
tuge läbivate teemade õpetamiseks, näiteks keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, 
kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus. 

AIMAR ALTOSAAR: 
Selle aja jooksul, mil mina instituuti juhtisin, oli mul selle arendamiseks väga palju ideid. Uskusin 
tõepoolest, et saame üheskoos midagi suurt ära teha. Väärikas nimi ja senine ajalugu ju lihtsalt 
kohustasid. Oli rahvusliku kasvatuse kongressi idee, korraldasin mõttetalguid. Siis korraldasin 
aastail 2009–2010 mõned väärtuspoliitika seminarid, mis mõjutasid selgelt liikumise Vaba 
Isamaaline Kodanik teket ning hiljem ka Vabaerakonna loomist. 

2010 

2010. aastal jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel, mida realiseeriti 
instituudi keskustes. Hoogsalt arendas tegevust 2008. aastal alustanud Maailmahariduse 
Keskus. 2010. aastal alustas praktilist tegevust ka Demokraatiauuringute Keskus. Instituuti tuli 
lisaks senisele raamatupidajale Mai Süllale raamatupidajana tööle ka Marje-Kreet Altosaar. 
Kokku töötas Jaan Tõnissoni instituudis 12 inimest. Instituudi juhatajaks oli Aimar Altosaar. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2000. aastal alanud tegevust projekti „Kodanik" 
propageerimisel. Osaleti CIVITAS International koostöövõrgustiku USA ja Balti riikide 
aastakonverentsil, mis toimus 21.–28. juulil Jakartas, Indoneesias.  

Jätkati tööd 2009. aastal alustatud Konrad Adenaueri Fondi (Saksamaa) koordineeritud projektis, 
mille eesmärgiks oli Euroopa Liidu tundmaõppimisele kaasa aitava metoodilise materjali 
koostamine. Lisaks Eestile osales projektis ka Läti. Nii Eesti kui Läti poolt osales projektis 
kaheksa inimest, kelle hulgas oli üldhariduskoolide õpetajaid, valitsusväliste organisatsioonide 
esindajaid ja kõrgkoolide õppejõude. Projektimeeskonnad kohtusid Saksa kolleegidega jaanuaris 
2010 Wendgräbenis (Saksamaa). Arendusseminaril lõpetati Euroopa Liidu temaatika 
õpetamiseks sobilike mängude ja metoodiliste lahenduste käsiraamatu koostamine. Valminud 
õppematerjali tutvustamiseks Eestis korraldati maikuus kolm seminari Jänedal, Jõhvis ja 
Tallinnas. Projekti rahastas Konrad Adenaueri Fond Saksamaalt.  

Veebruaris 2010 toimus Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse korraldusel 
Tallinnas hotellis „Olümpia" Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse „Meie Inimesed“ seminar-
teabepäev. Üritusel osales 32 inimest erinevatest eesti ja vene õppekeelega koolidest üle Eesti  
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ning valitsusvälistest organisatsioonidest. Teabepäeva eesmärk oli uuenenud Integratsiooni ja 
Migratsiooni Sihtasutuse „Meie Inimesed” ning selle 2010. aasta tegevuse ja projektikonkursside 
tutvustamine, ettepanekute ning soovituste saamine osalejatelt Integratsiooni ja Migratsiooni 
Sihtasutuse „Meie Inimesed“ projektidele ja kodanikupäeva viktoriinile. Seminar-teabepäeva 
rahastaski Integratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed”.  

Saamaks ülevaadet kümnekonna aasta jooksul õigusalal toimunud muudatustest ning 
varasemate materjalide (aastail 1999–2000 JTI Kodanikuhariduse Keskuses välja töötatud 
valikõppeaine õpiku „Inimene ja õigus“) jätkuva kasutamiskõlblikkuse kohta, analüüsis 
Kodanikuhariduse Keskus õppevara ja toimunud muudatusi õigusruumis ning kogus ekspertidelt 
arvamusi õiguse õpetamise metoodilise kattevara uuendamiseks. Valmis ekspertiisdokument ning 
koostati soovitused uue õigusõppe mudeli välja töötamiseks, mis lõi hea aluse uue õigusõppe 
õppevara koostamiseks. Uuringuprojekti rahastati Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.  

2010. aastal algas Helsingi Ülikooli juures asuva Palmenia Centre for Continuing Education`i 
koordineeritud ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud rahvusvaheline projekt „Rekry-Amare“, 
milles KHK osales partnerina. Projekti eesmärgiks oli toetada kõrgharidusega ja oskustöölistest 
immigrantide lõimumist ühiskonda. KHK juhataja osales oktoobris 2010 Lahtis projekti 
avaseminaril.  

Jätkus Kodanikuhariduse Keskuse osalemine DARE koostöövõrgustikus. Märtsis 2010 toimus 
koostöövõrgustiku aastakonverents Glasgows Šotimaal ning juulis fookusrühma koosolekul 
Vilniuses. 

2010. aastal viis Kodanikuhariduse Keskus läbi Haridusministeeriumi finantseeritud eesti ja vene 
koolide noorte väärtushinnangute uuringu, mille eesmärk oli anda sisendit Eesti riikliku õppekava 
arendustööks. Valminud uuringu kokkuvõte anti üle rahastajale. 

Kodanikuhariduse Keskus assisteeris Londoni Metropolitan Ülikooli professori Alistair Rossi Balti 
riikides läbi viidud uuringut „Border Crossings, Moving Borders: Young peoples’ constructions of 
identities in the Baltic countries in the early 21st Century”, korraldades Eestis õpilaste 
intervjueerimist ning osaledes Riias toimunud teiste Balti riikide nimetatud projekti assisteerinud 
institutsioonide seminaril.  

Jaan Tõnissoni Instituudi arengukoostöö tegevusele pandi alus 2010. aasta detsembris, kui 
toimus JTI ja Georgian Foundation For Strategic and International Studies esindajate esimene 
kohtumine. Kohtumisel tutvustas kumbki organisatsioon tehtut, käigusolevaid projekte ning 
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tulevikuplaane. Leiti, et organisatsioonide suunitlus ja pikaajalised eesmärgid on paljuski 
sarnased. Nii otsustati alustada sisulist koostööd kodanikühiskonna arendamisel ja 
vähemusrahvuste ühiskonnaellu integreerimisel. 

MILLISTELE JTI KORRALDATUD ÜRITUSTEL, KONVERENTSIDEL, SEMINARIDEL JNE TASUKS 
TAGASIVAATES PIKEMALT PEATUDA? 
SULEV VALDMAA: 
Minu arvates oli väga huvitav üritus augustis 1996 korraldatud Poola allveelaeva „Orzel" 1939. 
aastal Tallinna sadamast toimunud põgenemisele pühendatud konverents "Poola Vabariigi 
allveelaeva Orzeli interneerimine - Eesti ja Poola vaated". See toimus koostöös Poola 
organisatsiooniga Rada Ochrony Pamieci Walk i Mecenstwa. Poola saatkond Tallinnas palus 
seda JTI-l kui valitsusvälisel organisatsioonil korraldada, sest teema oli vaatamata tähtsusele 
tollases ajas valitsuste tasemel koostöö jaoks liiga poliitilise iseloomuga. Toimunu oli aga 
ajalooliselt väga hariv ja emotsionaalne. Selle käigus avati Tallinnas Paksu Margareta seinal ka 
mälestustahvel nimetatud ajaloolisele sündmusele.  

Koolituskeskus 
Pedagoogide täiendkoolituse raames korraldati 2010. aastal 94 õppepäeva, millel osales 1836 
inimest. 

Maailmahariduse Keskus 
Keskus jätkas projektiga „Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu (Watch 
and Change)“. Projekti kolmandal aastal toimus noortele mõeldud sotsiaalreklaamide 
stsenaariumide võistlus „Ole(d) salliv“, millest võttis osa kümme noort ja üks terve klass. 
Parimatel stsenaristidele korraldati Eestis filmitegemise töötuba ning nad said osaleda Slovakkias 
toimunud filmiklubide suvekoolis. Lisaks osteti aasta jooksul mitmeid uusi filme projekti 
filmikogusse ning koostati õppematerjale filmide juurde. 

Lõpetati projekt „Meedia kaasatus arenguteemade tutvustamisel avalikkusele (Media 
Engagement in Development Issues and Promotion)“. Projekti tulemuseks oli suurenenud artiklite 
ja arvamuslugude arv Eesti meedias arenguriikide teemal, kodanikeühenduste kasvanud 
teadlikkus vaesuse ning arengumaade teema meedias ja avalikkuses kajastamise kohta ning 
Eesti inimeste suurem teadlikkus ÜRO Aastatuhande arengueesmärkidest.  

Maailmahariduse Keskus jätkas ka Afganistani sõpruskoolide projektiga, mille eesmärk oli luua 
kontakte Eesti ja Afganistani koolide vahel ning tutvustada Afganistani riiki Eestis. Projekti käigus 
loodi sõprussuhted 11 Eesti ja Afganistani kooli vahel, Afganistani teemapäevade ja 
külalisesinejate kaasabil tutvustati Afganistani ka teistes Eesti koolides ning meedia kaudu ka 
laiemale avalikkusele. Kõik projektis osalevad koolid olid korraldanud vähemalt ühe Afganistani-
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teemalise ürituse, kus oli esinenud külalisesineja Afganistanist, proovitud Afganistani 
rahvarõivaid, vaadatud Afganistani teemalist dokumentaalfilmi, valmistatud Afganistani toite ning 
kohtutud Eestis elava Afganistani põgenikuga. Oktoobris korraldati Alatskivi Keskkoolis 
Afganistani päev, kus osalesid kuue projektiga seotud kooli õpilased ja õpetajad. Projekti teisel 
aastal avaldati õppematerjal „Islamimaailmas – didaktiline materjal keskkooliõpetajatele", mida 
jagati 75-le koolile ja 5-le noortekeskusele. Eesti ajakirjanduses avaldati üle 30 Afganistani-
teemalise intervjuu, arvamusartikli või fotoseeria, kus Afganistani tutvustati teise nurga alt kui 
ainult sõjakoldena. Korraldati filmitootja Vahur Laiapea reis Afganistani, kus kahe nädala jooksul 
filmiti üles materjal dokumentaalfilmiks. 

Euroopa Komisjoni rahastatud projekt „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng (Education for 
Social Justice)“ pakkus koolidele toetust uute tunniplaanide ja õppemoodulite väljatöötamisel ning 
praktilist koolitust ja tuge läbivate teemade õpetamiseks, näiteks keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutlik areng, kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus. Projektiga liitus 21 
kooli ja käima lükati Moodle internetiplatvorm www.globaalneoiglus.org. Aasta jooksul toimus 
mitmeid koolivisiite koos Fairtrade esindajatega ning vabatahtlikega erinevatest 
organisatsioonidest GLEN jms. Koolides korraldati mitmeid näitusi, mis tutvustasid islami kultuuri 
ja Sub-Sahaara riike. Viiel Eesti üldhariduskooli õpetajal oli võimalus osaleda suvekoolis 
Bulgaarias. Sügisel 2010 toimus seminar õpilastele, millest võtsid osa projektiga liitunud koolide 
esindajad. 

Ka Euroopa Komisjoni rahastatud projekti „Õpeta Aastatuhande arengueesmärke” („Teach 
MDGs“) sihtgrupiks olid õpetajakoolituse õppejõud ja üliõpilased, tegevõpetajad ja õpilased. 
Projekt toimus koostöös Küprose, Leedu, Bulgaaria ja Šotimaa parteritega. Projekti eesmärgiks 
oli toetada Aastatuhande arengueesmärkide (MDG) lõimimist Eesti ja partnerriikide 
haridussüsteemi ning suurendada õpetajate, õpilaste ja õppejõudude seas teadlikkust nn Musta 
Aafrika üldistest arenguteemadest ning aastatuhande arengueesmärkidest. Esimesel 
projektiaastal toimus rahvusvaheline konverents Eestis, kus lepiti kokku koostatavate materjalide 
põhifookus.  

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskus korraldas koos Läti Inimõiguste Keskuse ning mitme rahvusvahelise 
partneriga Euroopa Pagulasfondi poolt rahastatavat projekti „Steps to Freedom", mis kestis 
aastail 2010–2011. Jälgiti, hinnati ja analüüsiti varjupaigataotlejate kinnipidamise õiguspärasust 
kinnipidamisasutustes, samuti kinnipidamisele alternatiivide leidmist ning alternatiivide 
propageerimist.  

Demokraatiauuringute Keskus 
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Demokraatiauuringute Keskus tegeles 2010. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud 
projekti „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade 
lähendamiseks“ ülesannetega. Projekti eesmärk oli aktiivselt kaasata Eesti kodanikuühenduste 
tegevusse eelkõige Ida-Virumaal tegutsevaid kodanikuühendusi ning arendada koostööd Ida-
Virumaa erinevate rahvusgruppide kodanikuühenduste vahel. Oluline oli, et projekti raames 
korraldatud üritused ei toimunud mitte ainult Ida-Virumaal, vaid enamasti Eesti erinevates 
piirkondades. Projekti käigus koondati 20–25 aktiivset Ida-Virumaa kodanikuühendust, 
eesmärgiga luua erinevate rahvusgruppide (eestlased, venelased, ukrainlased, tatarlased, 
valgevenelased, usbekid, juudid jne) kodanikuühenduste koostöövõrgustik erinevate rahvuste 
integreerimiseks Eesti ühiskonda läbi kodanikuühenduste koostöö. Moodustati Ida-Virumaa 
erinevatest rahvustest kodanikuühenduste võrgustik ja kaardistati ühised eesmärgid. 
Kaardistamise tulemus lõi eeldused ühisprojektide ja tihedama koostöö väljakujunemiseks. 
Samuti korraldati projekti raames koostöövõrgustiku tööga seonduvalt 11 erineva suunitlusega 
seminari.  

2011 

2011. aastal jätkasid Jaan Tõnissoni Instituudi keskused erinevate pooleliolevate projektidega 
ning alustasid ka mitmeid uusi. Instituudis töötas 12 inimest ning asutust juhatas juunikuuni Aimar 
Altosaar (juhatuse liikme ametinimetusse all). Altosaar tegeles ka inimõiguste keskuse 
projektidega, mis sattusid aga 2011. aastal raskustesse. Altosaar soovitas JTI tervikuna 
reorganiseerida ja moodustada JTI nõukogu uutel alustel: töötajatest ja keskuste juhatajatest. 
Toimiv nõukogu seda ettepanekut ei toetanud. JTI juhataja kohale asus juhatuse liikme 
ametnimetusega üks JTI asutajatest, Andrus Villem. 

AIMAR ALTOSAAR:  
Just JTI-s tegutsedes avastasin ma tegelikult ka enda jaoks Jaan Tõnissoni. Üllatusin tõsiselt, 
tajudes, milline vaimustav mees ta kogu Eesti ajaloo jaoks oli. 
Ent Jaan Tõnissoni pärandiga seonduvat olen saanud kasutada hiljem, kui Krista Aru lõi Jaan 
Tõnissoni Seltsi. Olen nüüd ka selle seltsi juhatuses. Enda suurimaks saavutuseks pean seltsi 
tegemiste juures väljakäidud konverentsiideed „Jaan Tõnissoni dekodeerimine“. Tähtsaim 
konverents toimub 2018. aasta 22. detsembril ehk Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäeval Tartu 
Ülikooli aulas, kus Jaani koodi üritavad dekodeerida paljud Eesti elu tipptegijad, teiste seas 
mitmed akadeemikud.  

Andrus Villemi JTI juhiks saades algatati uusi suundi arengukoostöös. Jaan Tõnissoni Instituudi 
arengukoostöö tegevusele pandi alus juba 2010. aasta detsembris, kui toimus JTI ja Georgian 
Foundation For Strategic and International Studies esindajate esimene kohtumine. Kohtumisel 

http://www.gfsis.org/index.php
http://www.gfsis.org/index.php
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tutvustas kumbki organisatsioon tehtut, käigusolevaid projekte ning tulevikuplaane ning otsustati 
alustada sisulist koostööd kodanikühiskonna arendamisel ja vähemusrahvuste ühiskonnaellu 
integreerimisel. 2011. aastal loodigi arengukoostöö keskus. Koos Andrus Villemiga hakkas selles 
töötama Rasmus Rausberg. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas partnerina 2010. aastal alanud Helsingi Ülikooli keskuse 
Palmenia Centre for Continuing Education koordineeritud ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud 
rahvusvahelise projektiga „Rekry-Amare“. Projekti eesmärk oli toetada kõrgharidusega 
immigrantide ja oskustöölistest immigrantide lõimumist ühiskonda. Seetõttu koostati 2011. aastal 
uurimuslik ülevaade kolmandatest riikidest pärit kõrgema haridusega ja akadeemiliste kraadidega 
immigrantide adapteerimisest Eesti ühiskonda ja nende tööhõivest. 

2011. aasta jaanuaris algas Kodanikuhariduse Keskus kaheaastane Comeniuse partnerlusprojekt 
„VOICE. Aktiivsete kodanike arendamine“, mille käigus haridusvaldkonna eksperdid ja praktikud 
Austriast, Eestist, Saksamaalt, Sloveeniast ja Türgist arendasid ühiselt kodanikuõpetust 
edendavaid õpetamisviise. Projekti eemärk oli toetada õpetajaid õpilaste õpi- ja sotsiaalsete 
oskuste ning kodanikupädevuste edendamisel ning motiveerida neid aktiivselt ja enesekindlalt 
osalema kaasaegses Euroopa heterogeenses ühiskonnas. Märtsis 2011 toimus partnerite 
töökohtumine Hannoveris Saksamaal ja juulis 2011 projekti seminar Türgis Konya Ülikooli juures. 

Üheksa partneri koostöös valmis Euroopa-alane aktiivõppemeetoditel baseeruv õppematerjal 16–
18 aastastele õpilastele. Kuna osalevate riikide hariduskorraldus oli küllalt erinev ja 
ühiskonnaõpetus kui kavandatava õppematerjali n-ö juhtiv õppeaine samuti väga erinevas 
positsioonis, siis koostati projekti algusetapil osalevate riikide vastavate haridusolude võrdlev 
kirjeldus. Valmivat õppematerjali loodeti koolides katsetada ning valminud materjali põhjal ka 
2013. aastal õpetajatele koolitus korraldada. 

Jätkus kodanikuhariduse keskuse osalemine DARE koostöövõrgustikus ja novembris toimus 
koostöövõrgustiku aastakoosolek Varssavis. 

MIS MÕJU OLI USA ÕPETAJATE JAOKS KOOSTÖÖL JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI KODANIKUHARIDUSE 
KESKUSEGAMIS? 
PATTON FEICHTER (CIVITAS EXCHANGE PROGRAM ILLINOIS' DIREKTOR, KOHALIKU OMAVALITSUSE 
AMETNIK) 

Töötasin peaaegu kümme aastat koos Sulev Valdmaaga Jaan Tõnissoni Instituudi 
Kodanikuhariduse keskusest programmis, mida tuntakse Civitas International Education 
Exchange program nime all. Selles programmis osalejatena saatsime me ameerika 
haridustöötajaid ja valitsusametnikke Eestisse tutvuma õpetajate tööga koolis ning omandama 
teadmisi Eesti riigist ja haridusest. Me võõrustasime ka Eesti haridustöötajaid Illinois' osariigis, 
kus neil oli võimalus anda tunde ameerika õpilastele ning rääkida oma maast ja 
haridussüsteemist. See oli mõlemale riigile väga kasulik programm, mis andis võimaluse õppida 



!  138
  
tundma erinevaid pedagoogilisi meetodeid ja edendada demokraatia põhimõtteid. Mäletan kui 
üks ameerika õpetaja ütles, et Eesti külastamine oli tema jaoks elu muutev kogemus. Arvan, et 
see oli tõsi kõikide jaoks, kes selles programmis osalesid. Tahan tänada Sulev Valdmaad kogu 
töö eest, mis ta selle programmi edu heaks tegi.  

KUIDAS HINDAKISTE BALTI RIIKIDE JA USA KOOSTÖÖS KODANIKUARIDUSE ALAL SAAVUTATUT? 
AIJA TUNA 

Me oleme USA partneritega peetud arendavatest ja loovatest diskussioonidest üheskoos 
õppinud. Koos oleme me "võidelnud", et leida meie keeltesse sõnu ja kontseptsioone, mis olid 
25 aastat tagasi meie ühiskondade jaoks täiesti uudsed. Me oleme juurutanud "Projekti 
Kodanik" ("Project Citizen", Eestis "Tehkem midagi kasulikku!" S.V.) mitte ainult koolinoorte 
hulgas vaid ka kogukonnaaktivistide ning erineva taseme otsustajate hulgas. Oleme 
kohandanud ja tutvustanud aastate jooksul programmi "Demokraatia alused" (“Foundations of 
Democracy”), mille abil õpetatakse mõistma demokraatia jaoks nii olulisi võimu, vastutuse, 
õigluse ja privaatsuse kontseptsioone.  
Üheskoos oleme me CIVITAS Internationali koostöövõrgustiku liikmetena esindanud Balti riike 
kõikjal Ameerika Ühendriikides ning paljudes maailma maades, jutustanud meie ajaloost ning 
saavutustest. Meie näitel on Balti koostöö olnud tegelik, meeldiv ja viljakas, täis rõõmu ja rasket 
tööd üheaegselt. Olen kindel, et see koostöö on olnud suurepärane kingitus meie kõikide poolt 
meie riikidele nende saja-aasta tähistamisel ja kestev nurgakivi edasiseks tööks.  
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PILT: USA ja Balti partnerid Rhode Islandi osariigis seminaril. Ees vasakul Civitas 
Internationali Indiana osariigi koordinaator Patton Feichter ning paremal Läti koordinaator 
Aija Tuna. 

Koolituskeskus 
Pedagoogide täiendkoolituse raames viidi 2011. aastal läbi 101 õppepäeva, millest võttis osa 
1923 koolitatavat. Korraldati koolitusreis Suurbritanniasse. 

MILLIST KASU ANDIS KOOLITUSKESKUSELE TEGUTSEMINE JTI EGIIDI ALL? 
JAANUS SOO:  
Pealiskaudsel vaatlusel võis tunduda, et Jaan Tõnissoni Instituut tegutses üsna ühtse 
organisatsioonina, kuid tegelikult kujunes möödunud kümnendil välja hoopis iseseisvate 
väikekeskuste ühendus, kellest igaüks organiseeris ise või administratsiooni abil endale 
vajalikud töölõigud ja hankis vastavad vahendid. Et tegu oli aga mittekasumlike 
valdkondadega, siis mitmete asjade ühiskasutus (ruumid, infosüsteemid, osa vajalikust 
tehnikast, ühine raamatupidaja jne) andis teatava kokkuhoiuefekti ja kujunes iga keskuse 
jaoks mõnevõrra soodsamaks kui üksi tegutsedes. Aeg-ajalt tekkis olukord, kus mõni 
keskus sattus mingitel põhjustel (päris sageli hilinesid projektide finantseerijate maksed) 
likviidsusraskustesse, siis oli võimalik naaberkeskuselt kiiresti „laenata" ja hiljem tagasi 
kanda. Ühiste kokkupuutepunktide leidmisel võidi ka teha asjalikku koostööd. Ja muidugi 
oli võimalik saada vajalikku infot kas ideede näol või jõuda teise keskuse kaudu mõne 
võimaliku põneva lektorini. 
 

Maailmahariduse Keskus 
Maailmahariduse Keskus jätkas projekti „Vaata ja muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide 
kaudu“ („Watch and Change”). Projekt, mille eesmärk oli olnud pakkuda õpetajatele ja õpilastele 
huvitavaid ning intrigeerivaid kaasaaegseid dokumentaalfilme ja koolitusi erinevatel globaalsetel 
ning sotsiaalsetel teemadel, realiseeriti ning pärast lõpparuande koostamist ka lõpetati.  

Jätkati Afganistani sõpruskoolide projektiga, mille raames loodi kolme aasta jooksul sidemed 11 
kooliga Eestis ja Põhja-Afganistanis. Koolid olid omavahel ühenduses nii kirja teel kui ka 
videokonverentside kaudu, õpetajad ja õpilased koostasid õppematerjale ning saatsid neid 
Afganistani, sealsed õpilased saatsid vastu omavalmistatud käsitööd. Neli Eesti õpetajat ning neli 
ajakirjanikku käisid õppereisil Afganistanis, Eestit külastasid kaks õpetajat Afganistanist. Projekti 
tulemusena valmis dokumentaalfilm „Charikari tüdrukud”. Afganistani sõpruskoole toetati ligi 1000 
euroga kooli kohta ning iga kool sai ise otsustada, mida nad selle rahaga sõpruskoolile osta 
soovivad. Soetati arvuteid, õppevahendeid ja koolile puhta joogivee tsisterne. Mõned Eesti koolid 
kogusid oma sõpruskoolile ka lisaraha sporditarvete jaoks. 

Projekt „Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng” („Education for Social Justice”) pakkus koolidele 
toetust uute tunniplaanide ja õppemoodulite väljatöötamisel ning praktilist koolitust ja tuge 
läbivate teemade õpetamiseks. 
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Projekti „Õpeta aastatuhande arengueesmärke” („Teach MDGs”) rahastas Euroopa Komisjon ja 
selle sihtgrupiks olid õpetajakoolituse õppejõud ja üliõpilased, tegevõpetajad ja õpilased. Projekt 
viidi läbi koostöös Küprose, Leedu, Bulgaaria ja Šotimaa parteritega. 

Inimõiguste Keskus 
Inimõiguste Keskus viis koostöös Läti Inimõiguste Keskuse ning mitme rahvusvahelise partneriga 
ellu Euroopa Pagulasfondi rahastatud projekti „Steps to Freedom". Projekti eesmärk oli jälgida, 
hinnata ning analüüsida varjupaigataotlejate kinnipidamise õiguspärasust kinnipidamisasutustes, 
leida kinnipidamisele alternatiive ja neid propageerida. 2011. aastal toimus Eesti Politsei- ja 
Piirivalveameti ametnikega kaks õppevisiiti Rootsi ja Leetu. Sügisel 2011 korraldati Tallinnas 
seminar, kus esinesid väliseksperdid Prantsusmaalt, Soomest ja Rootsist. Seminari sihtrühmaks 
olid ametnikud ning kolmanda sektori esindajad. 2011. aasta lõpus valmis trükis nii eesti- kui 
inglise keeles, mis käsitles varjupaigataotlejate kinnipidamist. Sama aasta detsembris osaleti ka 
kahepäevasel rahvusvahelisel konverentsil Riias, millega lõpetati pidulikult kogu projekt. 

Demokraatiauuringute Keskus 
Demokraatiauuringute Keskuse realiseeritava projekti „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö 
arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks“ eesmärk oli eelkõige Ida-Virumaal 
tegutsevate kodanikuühenduste aktiivne kaasamine Eesti kodanikuühenduste tegevusse ja 
koostöö arendamine Ida-Virumaa erinevate rahvusgruppide kodanikuühenduste vahel. Projekti 
käigus tuli välja, et elanikkond ja ka suur osa kodanikuühendustest ei julge ei kohalikele 
omavalitsustele ega riigistruktuuridele oma ettepanekuid esitada. Neil puudus ka harjumus üldse 
otsustusprotsessides osaleda, mis tekitas omakorda ebakindlust ja kahtlusi oma kompetentsi 
osas. Projekti kaugem eesmärk oligi kodanikujulguse ja kodanikualgatuse kasvatamine ja nii 
demokraatliku ühiskonna arendamine. Eesti ühiskond ei ole kodanikualgatuse tähtsust 
demokraatliku riigi arengus piisavalt teadvustanud ja hetkel ei ole kodanikualgatuse ja 
kodanikuühendustesse kuulumise olulisus Eesti inimeste jaoks lõpuni arusaadav. Ajaloolise 
tausta tõttu ei ole Eesti inimene harjunud mõttega, et temast kuigi palju sõltuks ja seetõttu 
peljatakse tihti oluliste küsimuste arutellu sekkuda. Selgus, et tänapäeva Eesti inimene ei adu, 
milliseid võimalusi annab õigus ühineda kodanikuühendustesse. See omakorda on mõjutanud 
Eesti kodanikuühenduste arengut ja aktiivsust ühiskonna probleemide käsitlemisse aktiivselt 
sekkuda. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekt „Kodanikuaktiivsuse ja kodanikujulguse 
arendamine edukaks koostööks riigi ja omavalitsustega” oli suunatud eelkõige Tallinna 
kodanikuühendustele. Põhieesmärk oli arendada Eesti suurimas regioonis kodanikuaktiivsust ja 
kodanikujulgust koostööks riigi- ja kohaliku omavalitsusega, mis annaks eeskuju Eesti teistele 
regioonidele. Oluline oli, et oleks kaasatud ka muukeelsed kodanikuühendused. Peale selle 
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sooviti asutada piirkondlikku kodanikuklubi Tallinnas, mille asutajate hulgas ja aktiivis pidid olema 
kohaliku omavalitsuse ja kõigi parlamendierakondade esindajad. 

Projekti käigus korraldati erinevatele sihtgruppidele temaatilisi vestlusringe ja ümarlaudu, mille 
põhjal viidi läbi kvalitatiivne uuring eesmärgiga kaardistada selged abinõud kodanikujulguse ja 
kodanikualgatuse kasvuks eesmärgiga aktiviseerida oluliselt kodanike ja kodanikuühenduste 
osalemist kohaliku omavalitsuse ja riigistruktuuride töös. Ümarlaudadega kaasati lisaks 
kodanikuühendustele ka erakondade, kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumide esindajad. 
Kaardistatud abinõud olid aluseks edasise kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse ning 
riigistruktuuride koostöö aktiviseerimiseks. Koostööprotokollis fikseeriti edaspidise koostöö 
põhiprintsiibid. 

MAI SÜLLA:  
2011. aasta sügisel toimus JTI töötajate koosolek Patarei vanglas. Aimar Altosaare lahkumise 
järel asus instituuti juhtima Andrus Villem. Selleks ajaks oli JTI-ga liitunud juba ka Johanna Helin 
oma Maailmahariduse Keskusega. Patareis toimunud koosolekul sõnas aga uus juht Andrus 
Villem, et maailmahariduse teema ei sobi oma sisult kokku Jaan Tõnissoni nimega. Selle järel 
viidi JTI juures lõpule veel pooleli olnud projektid ning Maailmahariduskeskuse suur seltskond 
lahkus. 

Ilmselt oli laiahaardelise maailmavaatega Maailmahariduse Keskuse seltskonna jaoks tõepoolest 
õigem otsida väljundeid mujalt kui rahvuslust eesmärgiks seadvast konservatiivsest Jaan 
Tõnissoni Instituudist. Keskus lahkuski 2011. aastal JTI juurest, lõpetades 2012. aastal siin veel 
varemalustatud projekte ning selle tegevus jätkus MTÜ-s Mondo. 

Arengukoostöö Keskus 
2011. aastal alustati projektiläbirääkimisi JTI ja Georgia partnerite vahel. Projektiideid 
kaardistades püüti arvestada nii kummagi poole kogemusi kui ka ennekõike Georgia peamisi 
probleeme. Leiti, et kõige põletavamad olid ennekõike armeenia vähemustega seotud küsimused 
Georgias. 

2012 

2012. aasta oli Jaan Tõnissoni Instituudi jaoks suurte muutuste aeg. Muutunud olid mitmed 
senised rõhuasetused nagu projektide teemade prioriteedid nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning 
JTI kui mittetulundusühingu tegutsemise majanduslikud tingimused ja võimalused. Kui aasta algul 
tegutseti veel kahel aadressil, juriidiline aadress ja teised keskused peale Kodanikuhariduse 
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Keskuse asusid aadressil Pärnu maantee 67, siis rendileping seal lõpetati. Pärnu maanteel 
asunud Maailmahariduse Keskus ja Koolituskeskus lõpetasid Jaan Tõnissoni Instituudi 
koosseisus tegutsemise.  

AIMAR ALTOSAAR: 
Jaan Tõnissoni Instituudi vaikne hääbumine oli ajastu kontekstis loogiline protsess. 
Üheksakümnendatel käisid vaeses Eestis siinseid demokratiseerimisprotsesse mõjutamas rikkad 
välismaalased ja alati oli neil kaasas ka kotitäied raha. Veerandsada aastat hiljem need 
protsessid enam niimoodi ei käi. Raha pole enam kellelgi ülearu jagada ning jagatavagi üle 
peetakse märksa täpsemalt arvet. Mul endal on väga kahju sellest, et olen sattunud tõsistele 
äridele küll väga lähedale, kuid korralikku ärisoont pole mul paraku kunagi olnud. See mõjutas 
kahjuks ka mu suhteid Jaan Tõnissoni Instituudiga.  
JTI tulevik? Arvan, et selle osas, mis instituudist veel alles on, võiks pidada läbirääkimisi Jaan 
Tõnissoni Seltsiga. Üheskoos ikka targem edasi minna. Seda enam, et seltsi esinaine Krista Aru 
ja vist endiselt instituudi nõukogusse kuuluv Jüri Adams istuvad ju fraktsioonis ühe laua taga. 

Koolituskeskuse staatus oli JTI koosseisus alates selle liitmisest instituudiga 1999. aastal 
erandlik, sest see polnud mitte projektipõhine struktuur nagu teised keskused, vaid isemajandav. 
31. jaanuaril 2012 sõlmisid Jaan Tõnissoni Instituut ja sihtasutus Omanäoline Kool 
struktuuriüksuse tasuta üleandmise lepingu, millega läks Koolituskeskus Avatud Meele Instituudi 
Ainekeskuse nime all hiljemalt 21.02.2012 Omanäolise Kooli koosseisu. Ka üürileping aadressil 
Pärnu mnt 67 läks Omanäolisele Koolile.  

Maailmahariduse Keskuse profiili osas arvati JTI uue juhataja Andrus Villemi 2011. aastal 
korraldatud töötajate üldkoosolekul, et see on liiga kaugelseisev Jaan Tõnissoniga seonduvast. 
Maailmahariduse Keskuse töötajad lahkusidki JTI juurest ning nende tegevus jätkus MTÜ-s 
Mondo. Uut Arengukoostöö Keskust juhatas Rasmus Rausberg, kes aga suri 2012. aasta 
detsembris. Tema asemel hakkas Arengukoostöö keskuse Georgia projektidega tegelema Kaur 
Sarv, kes tuli JTI juurde oktoobrikuus Välisministeeriumist.  

Instituudist lahkus 2012. aasta ka seal alates instituudi algusaegadest 1991 detsembrist 
raamatupidajana töötanud Mai Sülla. Tegutsema jäid Kodanikuhariduse Keskus, mis asus Väike-
Ameerika tänav 8, ning vabatahtlike töötajatega Arengukoostöö Keskus, mis kasutas samuti 
Väike-Ameerika tänaval asunud ruume. Väike-Ameerika tänaval oli kasutada kaks ruumi: üks 
väiksem kabinet, milles töötasid KHK juhataja Sulev Valdmaa ja projektijuht Piret Multer, ning 
suurem seminariruum, mida kasutasid vajadusel kõik. Väike-Ameerika tänav sai edaspidi Jaan 
Tõnissoni Instituudi uueks juriidiliseks aadressiks.  
PILDID: JTI asukohad Väike-Ameerika 8 ja Pärnu maantee 67. 

2012. aasta lõpul koosnes JTI personal juhatajast, raamatupidajast (töötas lepingulisel alusel), 
kahest põhikohaga Kodanikuhariduse Keskuse töötajast, ja kahest Arengukoostöö Keskuse 
vabatahtlikust töötajast.  
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MILLISED OLID JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI 
PEAMISED TÖÖSUUNAD ALATES 2011. AASTAST JA KUIDAS NEED KUJUNESID? 
ANDRUS VILLEM (JAAN TÕNISSONI INSTITUUDI JUHATAJA ALATES 2011. AASTAST): 

Pärast 2011. aastat on JTI keskustest tööd jätkanud vaid Kodanikuhariduse Keskus ja 
Arengukoostöö Keskus. 2012 sulgesid uksed Koolituskeskus ja Maailmahariduskeskus. 
Rääkides Arengukoostöö Keskuse tegevusest, millega olen ise lähemalt seotud, tuleb esmalt 
mainida, et hästi läks käima Gruusiale suunatud projekt. Neil oli enne meie „invasiooni“ olnud 
võimalus ühiselt tegutseda ka sakslaste ja hollandlastega, kuid paraku polnud see koostöö 
jätkusuutlik. Hollandlasi ja sakslasi iseloomustas võrdlemisi sarnane strateegia ja tööstiil – tuldi 
kohale, kulutati ära suur hulk raha, kuid tulemused polnudki just kõige määravama tähtsusega. 
Seejärel tüdineti ning lahkuti. 
Meie kulutasime Gruusia projektile suhteliselt vähe raha, kuid tulemused olid hoopis 
jätkusuutlikumad. Alustasime rahvusvähemuste teemadega, jätkasime põllumajandusega ning 
arvatavasti lisame peagi koostöösse ka turismitemaatika. 
Grusiinide jaoks oli näiteks täiesti uudne mõiste „ühistu”. Eestis alustati ühistute loomist enam kui 
sajand tagasi, kusjuures 20–30ndad aastad oli sellise majanduspoliitika kuldajastu. Mägede 
pojad polnud sellest aga midagi kuulnud ega näinud. Nende senine põhiline ja kaasaegseim 
majandamisvorm oli ajalooliselt olnud kolhoosivärk, millesse nad aga enam arusaadavalt eriti ei 
uskunud. Täna jagavad nad aga Eestist saadud ühistu-kogemusi juba teistessegi Gruusia 
piirkondadesse. 

Koolitusi ei korraldanud me mitte üksnes Gruusias, vaid tõime grusiine ka Eestisse koolitusele – 
Talupidajate Keskliidu, Maaülikooli juurde jm, kus nad said samuti väärtuslikke kogemusi. 

Hästi toimis meie kartulikasvatusprojekt Gruusia mäestikurajoonis, kus sisuliselt on samasugune 
kliima nagu Eestis. Mõni aasta tagasi saatsime Gruusiasse 2000 tonni seemnekartulit, seega 
kasvab Gruusias maapõues nüüd Eesti kartul. 
Gruusias oli varem levinud põllumajanduslik süsteem, kus kõigil olid harimiseks pisikesed 
maalapid. Lõpuks toodi küll kogu saak ühte pimedasse keldrisse, kus naised seda siis käsitsi 
sorteerisid. Mõistagi oli selline süsteem küllaltki arhailine. Kui grusiinid olid meil külas käinud ja 
näinud Arvi Hamburgi korralikke kartuliladusid, olid nad veendunud soovis midagi sarnast ka oma 
kodumaale ehitada. Täna on nad kartulikasvatuse ja -hoidmise ning töötlemise euroopalikud 
tavad täiesti omaks võtnud ning asi toimib hoopis teistel alustel. Eestist toodud kartulile on koguni 
oma kohalik brand tehtud. Kartuleid pakendatakse korralikult ning mõistagi on ka nende 
turustamine hoopis kõrgemal tasemel kui varem. Kuna eestlaste abiga tõusis neil mägedes 
kartuli saagikus lausa kordades, otsustasid grusiinid mägedes ka rukist kasvatama hakata. 
Ilmselt oli ettevõetu üks põhjus ka selles, et Eestis käies said mägede pojad esimest korda elus 
musta leiba, mis neile väga meeldis. Praegu müüakse neil eesti leiva pähe tegelikult leedukate 
valmistatud musta leiba, mille hind on umbes 10 korda kallim kui nende oma leival.  
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Mõistagi peab seal põllumajandust edendades arvestama ka piirkonna spetsiifikaga. Nende 
kodupaik on 1500 – 2000 meetrit üle merepinna, mis tähendab klimaatilist sarnasust Eesti 
oludega. Madalamal on küll palju soojem, kuid teatavasti ei kujune kartuli maitseomadused 
kõrgemas temperatuuris just eriti heaks. 

Meil on seal väga head partnerid, kes kuuluvad tegelikult Gruusia vähemusrahvaste hulka. 
Ajalooliselt elavad nad kunagi Armeeniale kuulunud alal, kus täna on põhiaktivistideks hoopis 
kreeklased. Mõistetavalt on igal paikkonnal omad juurdunud põllumajanduslikud traditsioonid, 
kuid neid polnud igatahes raske ümber veenda ka uute suundadega katsetama. Ja nähes seda, 
kuidas inimestel silmad uusi perspektiive nähes särama lõid, mõistsime, et see projekt oli küll 
nabakümnesse tabanud. 

Arengukoostöö Keskus 
Projekti „Georgia armeenia vähemuse Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine” 
eesmärk oli kasvatada Georgia armeenlaste kodanikuaktiivsust Georgia ühiskonnaelus 
osalemisel, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel. Pärast demokraatlikku revolutsiooni aastal 
2003 oli Georgia vähemusrahvuste riigiellu ja kodanikuühiskonda integreerimisele väga palju 
panustanud, ent palju oli veel teha. Vähemused, sh armeenia vähemus, ei osalenud jätkuvalt 
piisavalt Georgia ühiskonnaelus. Projekti raames loodi eeldused Georgia armeenlaste 
kodanikuühenduste moodustamiseks, nii et need saaks riigi ja kohaliku võimutasandiga 
läbirääkimisi pidada ning poliitikat mõjutada. Selleks viidi läbi vastavasisulised koolitused 
Georgias ning koolitusgruppide „parimad“ osalesid õppereisil Eestis. Lisaks koostati ka 
armeeniakeelne juhendmaterjal, mis kirjeldas, kuidas Georgias kodanikuühendust luua ning tõi 
esile peamised kodanikuühiskonda reguleerivate õigusaktide sätted. 

Kodanikuhariduse Keskus  
Kodanikuhariduse keskuses töötati 2012. aastal jätkuvalt mitmete juba alanud projektidega ning 
alustati ka uutega. Töökoormus oli suur.  
Jätkus 2011. aastal alanud projekt „Rekry-Amare“. 

MILLIST REAALSET KASU JA TULEMUSI ON ANDNUD KÕRGE KVALIFIKATSIOONIGA VÄLISMAALASTE 
LÕIMUMISELE SUUNATUD PROJEKT „REKRY-AMARE”? 
SULEV VALDMAA:  
„Rekry-Amare” oli projekt, mida JTI-s arendas Kodanikuhariduse Keskus. Projekti juhtpartner oli 
Lahti Ülikool Soomest. Ideeks oli kõrge kvalifikatsiooniga välismaalaste rakendatuse 
problemaatika väljaselgitamine partnerriikides ja võimalike soovituste väljatöötamine ebakohtade 
lihvimiseks-likvideerimiseks. Eesti jaoks oli võib-olla kõige huvitavam selle probleemi 
teadvustamine üldse. Nimetatud probleemi tõstatamisega tõmbasime sellele ka ametkondade 
tähelepanu. Koostöös Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ning EURES-ega selgitasime välja 
vastavad spetsialistid Eestis, kohtusime nendega ja korraldasime rahvusvahelise seminari, kus 
räägiti põhjalikult Eesti olukorrast. Projekti materjalidest koostasime kogumiku ja tutvustasime 
Eesti olukorda rahvusvahelistel seminaridel. Usun, et oluliseks oligi teema tõstatamine. Mäletan, 
et minu ettekande järel Soomes puhkes diskussioon selle üle, kui palju siis ikka Eestist pärit 
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tööjõudu Soomes tööl on. Diskutantideks olid lausa Soome riigiametnikud. Ilmekalt joonistus välja 
andmete lünklikkus. 

Jätkus 2011. aastal alanud kaheaastane Comeniuse partnerlusprojekt VOICE, mille käigus 
arendasid haridusvaldkonna eksperdid ja praktikud Austriast, Eestist, Saksamaalt, Sloveeniast ja 
Türgist kodanikuõpetuse õpetamisviise. Valmisid õpilase- ja õpetajaraamat ning oktoobris 2012 
toimus projekti seminar Viinis.  

Aastail 2012–2015 töötasid viie riigi partnerorganisatsioonid Euroopa Liidu Grundtvig projekti 
raames välja kohaliku koostöö edendamise kava maapiirkondadele. Projektil oli keerukas 
ingliskeelne nimi „Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A QualiIication Programme 
for Rural Areas in Europe” (QuaPro). Akronüümi QuaPro taga peitus tegelikult lihtne sisu – 
kujundada kontseptsioon ja sellel põhinev seminarisari, millele kutsutakse nii kogukonna kui ka 
kohaliku omavalitsuse esindajad, et ärgitada neid paikkonnaelu praktiliste küsimuste 
lahendamisel. Projekti „Muudatuste teostaja maapiirkondade kodakondsuses – kvalifikatsiooni 
programm Euroopa maapiirkondade elanikkonnale“ eesmärk oli kontseptsiooni kavandamine 
kursuse jaoks, mida saaks rakendada erineva kultuurilise ja poliitilise taustaga Euroopa riikide 
maapiirkondades elavate inimeste ühiskondliku teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmiseks. Projekti 
partnerid olid Forum for International Planning and Development (FINEP), Agora CE o.p.s., 
Academy Rural Areas Baden-Württemberg (Saksamaa), Místní akcní skupina Broumovsko 
(Tšehhi), Balkan Assist Association (Bulgaaria), Monte, ACE (Portugal). 

Projekti raames tehti ära suur töö elanikkonna ja omavalitsusjuhtide koostöö tihendamise viiside 
kontseptsiooni loomisel kui ka seda katva dokumentatsiooni koostamisel. Jaan Tõnissoni Instituut 
oli kõnealuses projektis koos Portugali organisatsiooniga (Monte) konsultandi, projekti käigus 
valminud dokumentide eksperdi ja nende tõlke korraldaja rollis.  

Projekti avaseminar toimus Saksamaal Esslingenis 2013. Projektis osalemine oli igati huvipakkuv 
ja õpetlik, sest pakkus teadmisi ja kogemusi Euroopa elu seni vähem tuntud valdkonnas ning 
andis üsna hea ettekujutuse Euroopa maapiirkondadest ja nende erisustest riigiti. Projekt lähtus 
stereotüüpsest arvamusest, et kohaliku elanikkonna ning omavalitsuste koostöö on nõrk. 
Mõistagi oli eri piirkondadel selliseid probleeme ja vajadusi, mida inimesed isekeskis lahendada 
ei suutnud, võimul omakorda polnud inimeste argimuredest piisavalt teavet. Oli näha, et mõlemal 
poolel jäi puudu koostööoskustest, et sageli hõlpsasti ületatavaid probleeme lahendada. Nende 
koostööoskuste arendamisesse püüdiski projekt panustada. Alusdokumendina töötati välja üldine 
kursuse kontseptsioon, mis pidanuks sobima rakendamiseks mistahes Euroopa riigis.  
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Algas Gordon College of Education (Iisrael) koordineeritud ja Euroopa Komisjoni Tempus IV 
raames rahastatud mahukas ja paljude partnerite osalusel elluviidav rahvusvaheline projekt DOIT 
(„Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and 
Cultural Diversity Training“), mille eesmärk oli välja töötada, katsetada ja juurutada 
mitmekultuurilise hariduse ja kultuurilise mitmekesisuse õpetamise õppekava ja -materjalid 
eeskätt Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolidele. Projektil oli palju partnereid: 17 ülikooli ja kolm 
vabaühendust Iisraelist, Gruusiast ja Euroopast. 

TEMPUS projekti peapartneriteks olid Iisraeli (juhtiv organisatsioon Gordoni Ülikool) ja Gruusia 
mitmed ülikoolid ning selles osalesid ka kõrgkoolid ja valitsusvälised organisatsioonid 
Saksamaalt, Hollandist, Austriast ja Eestist. Nii Iisraelis kui Gruusias on ühiskonna kui terviku 
seisukohast mitmekultuurilisuse aspektidega arvestamine ning selle temaatika käsitlemine 
kõrghariduses väga oluline.  

Projekti kestel toimusid mitmepäevased tööseminarid erinevates projekti partnerriikides – 
novembris 2012 Gruusias (projekti avaseminaril Thbilisis osalesid ka kaks Jaan Tõnissoni 
Instituudi töötajat), aprillis 2013 Saksamaal, juunis 2013 Austrias ja mais 2014 Iisraelis. 
Seminaridel töötati välja mitmesuguseid mitmekultuurilise hariduse materjale. Et nii paljude 
osalejatega projekti toimimist hõlbustada, rakendati suhtlust erinevatel internetiplatvormidel, mida 
haldas Iisraeli Saphir College. 

Algas üheaastane rahvusvaheline Nordplus programmi projekt „Vanad ja uued demokraatiad“, 
mida koordineeris Taani organisatsioon Folkevirke. Projekti eesmärk oli toetada 
täiskasvanuharidust, õppida demokraatiat ning vahetada kogemusi vanade ja uute demokraatiate 
vahel, et kaasaegse kodanikuühiskonna väljakutsega toime tulla. Projekti partnerid olid 
Folkevirke (Taani), Sveio Municipality (Norra), Druskinikai Education Centre (Leedu) ja 
vabaühendus Radošas Initiativas Centrs (Läti).  

Novembrist 2012 maini 2014 toimusid igas partnerriigis erinevatele demokraatia aspektidele 
pühendatud temaatilised seminarid (neid oli kokku viis): novembris 2012 Kopenhaagenis 
demokraatliku ühiskonna teemal, märtsis 2013 Tallinnas võrdsuse teemal, mais 2013 Sveio 
kommuunis Norras noorsoo- ja koolidemokraatia teemal, oktoobris 2013 Riias perekonna teemal, 
märtsis 2014 Druskininkais ühiskonna vähemuste teemal. Seminarid koosnesid loengutest, 
kohtumistest ja õppekäikudest. Projekti avaseminaril Kopenhaagenis, kus osales ka kaks Jaan 
Tõnissoni Instituudi töötajat, käsitleti demokraatia ajalugu ja arengut projektipartnerite maades. 
Toimusid tutvumiskäigud Taani parlamenti Folketingi ning Taani demokraatiat iseloomustavatesse 
kohtadesse ja institutsioonidesse, sh hipiriiki Christianiasse. 
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2012. aastal algas Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi finantseeritud haridus- ja 
kultuuriprojekt „Õhtu ombudsmaniga“, mille eemärk oli tõsta ühiskonna õigusteadlikkust ning 
parandada inimeste oskusi õiguslike olukordade ning õigussuhete hindamisel ja analüüsimisel 
ning oma õiguskäitumise efektiivsuse tõstmisel. Projekti seminaride käigus selgitati välja, kui 
teadlikud on viie Euroopa Liidu riigi maapiirkondade elanikud Euroopa Liidu põhiõiguste hartast 
ning sellest, kuidas oma õiguste rikkumise korral abi võiks saada. Lisaks aitas projekt kujundada 
EL-i ühiseid väärtusi ning tõmbas osalejate tähelepanu demokraatia ja õigusriigi põhimõtete 
propageerimisele. Projekt keskendus ombudsmani institutsiooni rolli ja võimaluste tutvustamisele. 
Projekti kesksed üritused toimusid seminari vormis maapiirkondade elanikele. Üritustele kaasati 
ombudsmani institutsiooni esindaja ning sellel pakuti teavet põhiõiguste rikkumiste ärahoidmise 
võimalustest. Projekti partneriteks olid The Civic Education Center at Masaryk University 
(Tšehhi), The University of Ljubljana (Sloveenia), The Center of Civic Education (Poola), 
Romanian Society for Lifelong Learning (Rumeenia). Kolme-aastase projekti käigus viidi läbi 
uuring kõige sagedamini esinevate põhiõiguste rikkumiste kohta Eestis, toodeti kolm lühifilmi, 
valmistati ette reklaamikampaania, maapiirkondades korraldati valminud materjale kasutades 15 
teabeõhtut. Haridus- ja kultuurialane projekt, mille eemärgiks oli tõsta ühiskonna õigusteadlikkust 
ning parandada inimeste oskusi õiguslike olukordade ning õigussuhete hindamisel ja 
analüüsimisel ning oma õiguskäitumise efektiivsuse tõstmisel, pälvis projekti osalejate seas suurt 
huvi. Toimunud üritustest valmis ka videomaterjal. Projekt töötas väga ulatuslikult meediaga. 
Kõigis viies partnerriigi keeles seati sisse projekti kodulehed, kasutati ka teisi sotsiaalmeedia 
kanaleid. 

Jätkus ka Kodanikuhariduse Keskuse osalemine DARE koostöövõrgustikus. Koostöövõrgustiku 
aastakoosolek toimus novembris 2012 Roomas. 

2013 

2013. aastal tegutsesid Kodanikuhariduse Keskus ja Arengukoostöö Keskus. Töötajaid oli kokku 
kuus: JTI juhataja, raamatupidaja, kaks töötajat Kodanikuhariduse Keskuses ja üks 
Arengukoostöö Keskuses. JTI tööruumid asusid aadressil Väike-Ameerika 8. 

Arengukoostöö Keskus 
Arengukoostöö Keskusel lõppes augustis aastail 2012–2013 Eesti Välisministeeriumi toetatud 
Georgia armeenlaste vähemuste lõimumisprojekt ning septembris alustati jätkuprojektiga, kus 
laiendati tegevusi lisaks armeenlaste Samtskhe-Javakheti regioonile ka Georgia aseri vähemuste 
piirkonda Kvemo-Kartlis. Projekti raames toimusid aprillis-mais Eesti lektorite koolitused 
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Javakheti kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning augustis armeenlaste õppereis Eestisse. 
Georgia armeenlaste vähemuse projekti peamine tulemus oli koostöös Georgia partneriga välja 
antud sotsioloogilise uuringu kokkuvõte ja poliitikasoovitused Samtskhe-Javakheti elanikkonna 
paremaks kaasamiseks Georgia ühiskonda. Projekti raames loodi eeldused Georgia armeenlaste 
kodanikuühenduste moodustamiseks riigi ja kohaliku võimutasandiga läbirääkimiste pidamiseks 
ja poliitikate mõjutamiseks.  

2013. aasta oktoobris korraldas Arengukoostöö Keskus jätkuprojekti raames Eesti maaelu ja 
regionaalpoliitika ekspertide koolitusreisi Kvemo-Kartlisse ja Samtskhe-Javakhetisse koostöös 
Georgia partneriga Georgian Foundation for Strategic and International Studies (GFSIS). 
Detsembris alustas GFSIS Georgia aserite hulgas sotsioloogilise uuringu läbiviimist, mille 
tulemusena valmis 2014. aastal poliitikasoovituste kogumik. 

2013. aastal algas Georgia armeenia ja aseri vähemuste Georgia ühiskonda integreerumisele 
kaasaaitamise projekt. Projekti eesmärk oli kasvatada  Georgia armeenlaste ja aserite 
kodanikuaktiivsust läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja 
otsuste tegemisel, eriti maaelu arendamise ja regionaalarengu küsimustes. Projekti partneriks oli 
Eesti välisministeerium. 

Kodanikuhariduse Keskus  
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2013. aastal varemalustatud projekte. Uusi projekte keskus ei 
alustanud. 

Jätkus „Rekry-Amare“ („Recruiting Amare“), mis sel aastal ka lõppes. Jaanuaris 2013 aastal 
toimus Soomes Lahtis projekti kahepäevane lõpuseminar, kus keskuse juht Sulev Valdmaa 
esines ettekandega. 
Jätkus Gordon College of Education (Iisrael) koordineeritud rahvusvaheline projekt DOIT, mille 
eesmärgiks oli Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaseme tõstmine. Selleks töötati Euroopa 
partnerite kaasabil Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide jaoks välja multikultuurse hariduse õppekava. 
Sulev Valdmaa ja Piret Multer osalesid projekti seminaridel Landaus (Saksamaa) ja Linzis 
(Austria). 

Jätkus 2012 aastal alanud aastane rahvusvaheline Nordplus programmi projekt „Vanad ja uued 
demokraatiad“. Märtsis korraldas JTI projekti seminari Tallinnas ja mais osalesid kaks Jaan 
Tõnissoni Instituudi töötajat projekti seminaril Haugesundis (Norra). Projektiaasta viimane 
seminar korraldati Riias. Tallinnas korraldas JTI võrdõiguslikkuse teemalise seminari, kus kuulati 
õiguskantsleri abi Kristiina Albi ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis 
Sepperi ettekandeid, kohtuti Riigikogu liikmete Rait Maruste ja Margus Tsahknaga, külastati 
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Inimõiguste Instituuti, okupatsioonide muuseumi ning Puuetega Inimeste Koda.  Haugesundis 
(Sveio kommuun, Norra) toimus seminar noorsoo- ja koolidemokraatia teemal.  Projektipartnerid 
osalesid ka kohaliku noorteparlamendi istungil. Samal aastal Riias toimunud seminaril arutleti 
perekonna problemaatikast demokraatlikus ühiskonnas. Projektipartnerid võeti vastu Läti Seimis 
ja Riia linnavalitsuses, kus toimusid asjakohased diskussioonid. 

Jätkus 2012 aastal alanud Grundvigi Elukestva õppe programmi projekt „Muudatuste teostaja 
maapiirkondade kodakondsuses – Kvalifikatsiooni programm Euroopa maapiirkondade 
elanikkonnale“ (QuaPro). Sulev Valdmaa osales aprillis Stuttgardis toimunud projekti konverentsil. 

Jätkus 2012 aastal alanud Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi finantseeritud 
haridus- ja kultuurialane projekt „Õhtu ombudsmaniga“. Kolm JTI töötajat osalesid 
rahvusvahelisel projektiseminaril Poolas. Juunis korraldas JTI sissejuhatava seminari Eestis 
toimuvate ürituste piirkondade koordinaatoritele. Septembris käis projektis osaleva Foorumteatri 
näitetrupp Sloveenias toimunud suvekoolis. Projekti jaoks valmistati kolm inimeste õiguste 
rikkumist käsitlevat lühifilmi: „Kaisa lugu” abielulahutuse tagajärjel kannatavast tüdrukust, „Saima 
lugu” perearsti hooletut suhtumist kogevast vanemast naisest ja „Dima lugu” vene rahvusest 
noormehe probleemidest uude kooli asumisel. Detsembris korraldati projekti raames esimesed 
kohalikud maapiirkondade üritused Porkunis ja Kolgas. Kohalikel seminaridel demonstreeriti JTI 
tellimusel projekti jaoks valminud lühidokumentaalfilme inimeste õiguste rikkumise kohta ning 
juhtumeid arutati osalejaid kaasates Foorumteatri metoodika abil. 

KUIVÕRD ON EESTIMAA INIMESED INIMÕIGUSTE IDEE OMAKS VÕTNUD? KAS SELLEST ON KA OTSEST 
KASU OLNUD? 
SULEV VALDMAA: 
Inimõiguste temaatika on tänaseks laialt käsitletav. Usun, et ka meil on selles oma osa olnud. JTI 
oli oma õpetajatele suunatud projektidega esimene, kes Eestis süsteemselt inimõigusi 
tutvustama hakkas. Lülitasime vastava temaatika mitmete seminaride programmi. Suurimaks 
saavutuseks oli aga see, et meie õpetajad töötasid põhikooli jaoks välja inimõiguste 
valikõppeaine. Inimõigustega tegeldes tegime tihedat koostööd Inimõiguste Instituudiga, kust 
saime ka ekspertabi. 2012–2014 tegelesime projektiga „Õhtu ombudsmaniga". See oli viie 
Euroopa riigi projekt, mida koordineerisid poolakad. Projekti käigus valmis kolm lühikest inimeste 
õigusi käsitlevat videofilmi, mida käisime demonstreerimas maakohtades üle Eesti. Kohtumistel 
kohaliku rahvaga tutvustasime ombudsmani institutsiooni. Kaasatud oli Foorumteater, kes tegi 
kohtumised emotsionaalseteks ja temaatika tervikuna koos filmide näitamisega arusaadavaks. Nii 
et inimõigustest oleme veerand sajandi jooksul teavitunud üsna põhjalikult ja usutavasti on sellest 
ka kasu olnud. 
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18.–19. veebruaril 2013 toimus Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse korraldusel 
Tallinnas Riigikogu Teabekeskuse saalis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse „Meie 
Inimesed“ kahepäevane seminar „Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse „Meie Inimesed“ 
osast kodanikuhariduse alaste ürituste korraldamisel aastatel 2007–2012 ning arendamisest 
aastatel 2013–2017“. Üritusel osales 45 inimest erinevatest eesti ja vene õppekeelega koolidest 
üle Eesti ning valitsusvälistest organisatsioonidest.  

Hasartmängumaksu Nõukogult sai Kodanikuhariduse Keskus rahastuse projektile „Ma kuulun 
Eestile“, millega loodi lisaõppematerjal „Reader on Estonia” aitamaks lõimida ühiskonnaõpetust ja 
inglise keelt (LAK) uue gümnaasiumi riikliku õppekava rakenduses. Õppematerjal sisaldab 41 
Eesti-ainelist lugemispala 33 autorilt ja arendab õpilaste kompleksseid sotsiaalseid oskusi 
(kriitilist mõtlemist, oskust rääkida Eesti ühiskonna ja kultuuriloo saavutustest, oskust osaleda 
diskussioonides ja aruteludes nii eesti kui inglise keeles) ning toetab nende identiteedimääratlusi. 
Projekti käigus loodud vastav LAK-kontseptsioon süvendab teadmisi oma riigist, mis aitab kaasa 
noorte sotsialiseerumisele Eesti ühiskonda ja Euroopasse. Projekt kattis gümnaasiumi inglise 
keele ainekava kahe esimese kohustusliku kursuse sisu ning ühiskonnaõpetuse ainekava 
teemasid. 

Jätkus Kodanikuhariduse Keskuse osalemine DARE koostöövõrgustikus. Koostöövõrgustiku 
aastakoosolek (pea-assamblee) toimus 2013. aasta novembris Roomas. 
Kodanikuhariduse Keskuse juhataja osales 2013. aasta novembris ka koostöövõrgustiku NECE 
aastakonverentsil Haagis, Hollandis. 

2014 

2014. aastal tegutsesid jätkuvalt Kodanikuhariduse Keskus ja Arengukoostöö Keskus. Töötajaid 
oli kokku seitse. JTI tööruumid asusid aadressil Väike-Ameerika 8. 
VÄIDETAVALT ON JAAN TÕNISSONI INSTITUUT OMA TEGEVUSSFÄÄRE LAIENDANUD KOGUNI AAFRIKA 
MANDRINI. KAS SEE VASTAB TÕELE?  
ANDRUS VILLEM: 
Senegali suunatud projekt oli väga huvitav. Initsiatiiv tuli tegelikult välisministeeriumilt, kes soovis 
näidata, et Eesti suudab midagi Aafrikaski korda saata; seejuures midagi enamat, kui aidata 
kellelgi sel mandril kohvikut pidada või toota mingeid imelikke filme ... Kohalike spetsialistide ja 
ühe inglise kooliga koostöös valmistasime seal ette keskkonna õpiku keskkooliõpetajatele. Meile 
pakkus selle projekti juures suurt rahulolu võimalus teha koostööd nn Aafrika intelligentsiga. Neile 
päevadele tagasi mõeldes olen kindel, et see koostöö oli väga efektiivne ning tulevikkuvaatav. 
Kahjuks ei ilmunud too õpik paberkandjal, vaid üksnes elektroonilises variandis. Ent Aafrikas on 
internet tänapäeval juba küllalt arenenud ja mingeid kasutuskitsendusi seetõttu kellegi jaoks ei 
tekkinud. Omapärane oli aga see, et aafriklased ei kasuta eriti arvuteid, ent see-eest möödub 
nüüd suur osa nende päevast telefonides siblides. Tuleb tunnistada, et tehnoloogilisi uuendusi on 
Aafrika märksa kiiremini omaks võtnud kui ökoloogilisi ja looduskaitselisi põhimõtteid. 
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Arengukoostöö Keskus  
2013. aasta lõpus sai Arengukoostöö Keskus teate välisministeeriumi arengukoostöö toetusest 
keskkonnahariduse edendamiseks Senegalis. Projekt algas jaanuaris 2014 ning seda asuti ellu 
viima koostöös „Teeme ära!” liikumise ja Peipsi koostöökeskuse ekspertidega. Projekti eesmärk 
on Senegali pealinna Dakari elanikkonna teadlikkuse kasv keskkonnahoiust ja -kaitsest. 
Kasvanud teadlikkus keskkonnahoiust ja -kaitsest on teatavasti eelduseks puhtama ja 
tervislikuma elukeskkonna loomisele ning olemasoleva reostuse likvideerimisele. Selleks töötati 
välja Eesti kogemusele tuginevad keskkonnahariduse õppematerjalid piirkonna kooliõpilastele ja 
õpetajatele; korraldati koolitusi mõlemale sihtgrupile ning viidi läbi keskkonna edendamisele 
suunatud miniprojektide konkurss. Kohaliku konteksti ja õppemetoodika osas toetas 
õppematerjalide koostamist ja koolitusi Nigeeria keskkonnahariduse eestvedaja Sola Alamutu. 
Kohalikuks partneriks Senegalis oli Senegalese American Bilingual School. 

Arengukoostöö Keskusel algas projekt „Eurointegratsiooniprotsessi toetamine Gruusia 
vähemusrahvuste piirkondades Kvemo-Kartlis ja Samtskhe-Javakhetis ning Adžaaria 
Autonoomses Vabariigis”. Selle eesmärk oli tõsta Georgia suurimate vähemusgruppide 
armeenlaste ja aserite ning Adžaaria Autonoomse Vabariigi elanike teadlikkust Euroopa Liidust, 
integratsiooniprotsessidest ja Euroopa Liidu rollist Georgias; kasvatades seeläbi 
kodanikuaktiivsust ühiskonnaelus, poliitikate kujundamisel ja otsuste langetamisel. Teadlikkuse 
kasv Euroopa kohta on nii Georgia sise- kui välispoliitilisi ja teisi ühiskondlikke suunitlusi silmas 
pidades märkimisväärse tähtsusega. Projekti abil arendati ja võimestati Georgias elava armeenia 
ja aseri vähemust ning Adžaaria Autonoomse Vabariigi elanikke osalema Georgia sise- ja 
välispoliitilises, ühiskondlikus, majanduslikus ja kultuurielus ning aidatakse tagada nende võrdsed 
võimalused nende kodaniku-, poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste tagamisel.  

Sama aasta augustis lõpetatud projekti peamine kaugemeesmärk oli toetada kohalike tootjate 
ettevalmistusi Euroopa Liidu naabruspoliitika põllumajanduse ja maaelu programmi (ENPARD) 
tegevuste jaoks. Projekti sisuline eesmärk oli toetada Gruusia lõunaosas Samtskhe Javakheti 
regioonis maapiirkondades tootjaühistute loomist Eesti üleminekukogemuse põhjal. Projekti 
sisuks oli toetada kohalike tootjate ettevalmistusi Euroopa Liidu naabruspoliitika põllumajanduse 
ja maaelu programmi (ENPARD) tegevuste jaoks. 10-liikmeline Javakaheti tootjate grupp toodi 
Eesti Maaülikooli viiepäevasele koolitusele, mille jooksul tutvustati Eesti edukate tootjaühistute 
loomise ja kogukondade ühistegevuste praktikaid. Projekti partnerid olid GFSIS, Eesti saatkond 
Georgias, NGO Borjghal Regional and Local Government Development Institute, Eesti 
Talupidajate Keskliit ja Eesti Maaülikool. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö 
vahenditest. 
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Jätkus 2013. aastal alanud Georgia armeenia ja aseri vähemuste Georgia ühiskonda 
integreerumisele kaasaaitamine projekt, mis lõppes 2014. aastal. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus teostas 2014. aastal uue projektina Eesti – Läti programmi poolt 
finantseeritud projekti „Through Youth Cooperation Towards More Sustainable Societies” („Noorte 
koostöö kaudu jätkusuutlikumate ühiskondade poole”). Projekti eesmärgiks oli naaberriikide Eesti 
ja Läti koolinoorte vahelise koostöö süvendamine ühise keskkonnaalaste probleemide uurimise 
ning neile lahendusteede kavandamise käigus. Lätipoolseks partneriks oli „Radošas Initiativas 
Centrs” Riiast. Projekti käigus külastasid 24 Käina koolinoort Hiiumaalt kahel korral Riiat ning läti 
noored ühel korral Hiiumaad. Vastastikku tutvuti kohaliku eluga ja noorte ettevõtmistega ning 
saadi seega oma naabritega tuttavamaks. Vastastikustest õpilasdelegatsioonide külaskäikudest 
kaks olid kolmepäevased, üks kahepäevane. Selle lihtsa vormi sees keskendusid noored ühiselt 
keskkonnaprobleemidele ning rakendades spetsiaalset rahvusvaheliselt levinud projektitöö 
metoodikat („Project Citizen”) püüdsid leida probleemidele ka lahendusi. Projektitöö käigus leidsid 
aset noorte erineva taseme töökohtumised, misjärel esitlesid noored portfoolioid auditooriumile 
ning erialažüriile. Projekti rahastati ligi 23 000 euroga. Lisaks projekti kolmele õpilaste osalusel 
toimunud peaüritusele kohtusid projekti juhtinud JTI ja RIC koordinaatorid korduvalt omavahel.   

Varemkäivitunud projektidest jätkus Kodanikuhariduse Keskuses 2012. aastal alanud projekt 
„Õhtu ombudsmaniga”, mis 2014. aastal ka lõppes. Aasta jooksul toimusis projekti sisu: 
ombudsmani institutsiooni tutvustavad kohalikud seminarid Põlvas, Vastseliinas, Riisiperes, 
Rakveres, Karksis, Võrus, Antslas, Abjas, Raplas, Järvakandis, Meremäel ning 
mittetulundusühingute juhtidele ja üliõpilasorganisatsioonide liidritele Tallinna piirkonnas. Kõikidel 
kohalikel seminaridel näidati JTI tellimusprojekti jaoks valminud lühidokumentaalfilme inimeste 
õiguste rikkumise kohta ning arutleti nende üle Foorumteatri metoodika abil. Septembris 2014 
toimus projektipartnerite viimane ühisseminar Tallinnas.  

Jätkus 2012. aastal alanud projekt „Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A 
Qualification Programme for Rural Areas in Europe” (QuaPro). Projekti partnerid olid Forum for 
international planning and development (FINEP), Agora CE o.p.s., Academy Rural Areas Baden-
Württemberg (Saksamaa), Místní akcní skupina Broumovsko (Tšehhi), Balkan Assist Association 
(Bulgaaria), Monte ja ACE (Portugal). Kontseptsioonile tuginevalt töötati välja saksa, tšehhi ja 
bulgaaria rahvuslikud kursuse kavad. Neid kavasid testiti igas riigis 2014. aastal korraldatud 
seminaridel. Projekti käigus valminud kursuste üldkontseptsiooni ja Saksa, Tšehhi ning Bulgaaria 
rahvuslikke kursusekavasid hindasid ning tegid neisse ettepanekuid Portugali ja Eesti partner. 
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2014. aasta sügisel toimus Prahas kõikide partnerite nõupidamine, kus hinnati dokumente ning 
nende põhjal läbi viidud seminare. Seejärel tõlgiti valminud materjalid eri keeltesse. 

Jätkus 2012. aastal alanud rahvusvaheline projekt DOIT („Development of an International Model 
for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training“), mida 
koordineeris Gordon College of Education (Iisrael) ja rahastas Euroopa Komisjoni Tempus IV 
raames. Projekti üks eesmärkidest oli välja töötada, katsetada ja juurutada mitmekultuurilise 
hariduse ja kultuurilise mitmekesisuse õpetamise õppekava. Projekti peaeesmärk aga oli tõsta 
Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaset ja ning selleks töötati koos Euroopa partneritega välja 
Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide multikultuurse hariduse õppekava. Projektil oli palju partnereid: 17 
ülikooli ja kolm vabaühendust Iisraelist, Gruusiast ja Euroopast. Mais 2014 toimus Thbilisis 
projekti seminar. 

Jätkus 2012. aastal alanud aastane rahvusvaheline Nordplus programmi projekt „Vanad ja uued 
demokraatiad“, mille lõpp jäi 2014. aastasse. Selle eesmärk oli toetada täiskasvanuharidust ning 
vahetada kogemusi vanade ja uute demokraatiate vahel, et kaasaegse kodanikuühiskonna 

väljakutsetega toime tulla. Märtsis 2014 toimus Druskininkais ka projekti kokku võttev viies 

seminar, seekord teemal vähemused ühiskonnas. Leedus kohtuti Seimi saadikutega, 
Druskininkais oldi muuhulgas külas kohalikul poola kultuuriorganisatsioonil.  

Kodanikuhariduse keskus oli 17. veebruaril 2014 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud 
konverentsi „Hilda Taba pärand Eesti õpetajaile“ kaaskorraldaja. Projekti toetas 
Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Keskus oli Euroopa koostöövõrgustiku DARE liikmeks, mille juhatusse 2013. aastal valitud Sulev 
Valdmaa osales juhatuse koosolekul Berliinis. 

2015 

Aastal 2015 jätkus Jaan Tõnissoni Instituudi töö harjumuspäraselt: Kodanikuhariduse Keskus ja 
Arengukoostöö Keskus töötasid jätkuvalt oma projektidega. Pärast kahe Kodanikuhariduse 
Keskuse projekti lõppemist 2015. aasta suvel lahkus meeskonnast instituudis kakskümmend 
aastat töötanud Piret Multer, pärast mida otsustas keskus teha lepinguid vaid projektiks. 
Instituudis töötas kokku viis inimest. Arengukoostöö keskuses asus lisaks Kaur Sarvele tööle Keit 
Spiegel. JTI asus aadressil Väike-Ameerika 8. 
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Arengukoostöö Keskus  
Algas Kodanike Euroopa projekt „Shaping and debating the future of EU”, mis pidi algatama 
debati Euroopa Liidu tuleviku üle erinevatel otsustustasanditel, kaasates nii riigi- ja 
omavalitsusametnikke kui ka noori, ettevõtjaid, vanemaid inimesi ning sotsiaalselt ebavõrdses 
olukorras või tavaliselt vähem kaasatud inimesi. Projekti põhiküsimuseks oli „Kas Euroopa Liit 
peaks liikuma ühtse riigi suunas või jääma erinevate riikide liiduks?” Arutleti ka selle üle, kuidas 
võiksid tulevikus areneda liikmesriikide põhiseadused, maksusüsteem, kaitsekulutused, 
sotsiaalabi ja välispoliitika. Projektis osalesid Euroopa Liiduga hiljuti liitunud riigid (Eesti, Läti, 
Horvaatia) ning kandidaatriik Bosnia-Hertsegoviina. Nii olid esindatud erinevad vaatepunktid EL-i 
tulevikuküsimustele. Projekti partnerid olid Solis Tuvak (Läti), Europski Edukacijski Forum 
(Horvaatia), Foreign Policy Initiative BH (Bosnia Hertsogovina). 

Juunis toimus Tallinna Õpetajate Majas poliitikute ja pagulasvaldkonna esindajate avalik 
aruteluõhtu „Appi, pagulased! Müüdid ja väljakutsed". Euroopa Komisjoni põgenike 
ümberasustamise ja -paigutamise plaanide valguses lahkasid Eesti pagulaspoliitika tulevikku 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, Siseministeeriumi kodakondsus- 
ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi, poliitikavaatleja Ahto Lobjakas ning MTÜ Eesti 
Pagulasabi juhataja Eero Janson. Lisaks Eero Jansonile esines sissejuhatava ettekandega Eesti 
pagulasmaastiku hetkeseisust ning pagulaskvootidest Juhan Saharov Johannes Mihkelsoni 
Keskusest. Paneeldiskussiooni modereeris kommunikatsiooniekspert Liisa Past. Aruteluõhtu 
korraldasid Jaan Tõnissoni Instituut ja Eesti Pagulasabi Euroopa Liidu programmi „Kodanike 
Euroopa” toel seoses projektiga „Shaping and debating the future of Europe". 

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL)  ja Jaan Tõnissoni Instituudi koostöös toimus maikuus osana 
ENL-i kevadseminarist töötuba, mille käigus otsisid osalejad uusi lahendusi noorte ühiskondliku 
kaasatuse edendamiseks. Osalejad jagunesid simulatsiooni legendi kohaselt kolmeks töögrupiks: 
võimuesindajateks, organiseerunud ja organiseerumata noorteks ning lähenesid siis püstitatud 
probleemile eri vaatenurkadest. Töötoa käigus selgus, et noorte probleemidele lahenduste 
leidmisest hoopis keerulisem on kujutleda end võimalike koostööpartnerite rolli ning mõista teiste 
osapoolte nägemust. Pakutud lahendustest leidsid enim positiivset tagasisidet ettepanekud 
seoses kohalike omavalitsuste ja noorteorganisatsioonide vahelise suhtluse arendamisega. 
Simulatsioon toimus ENL-i osalusvormide ning JTI Euroopa Kodanike projekti raames. 

Lõppes projekt „Eurointegratsiooniprotsessi toetamine Gruusia vähemusrahvuste piirkondades 
Kvemo-Kartlis ja Samtskhe-Javakhetis ning Adžaaria Autonoomses Vabariigis”. 

Lõppes Välisministeeriumi toetatud arengukoostöö projekt keskkonnahariduse edendamiseks 
Senegalis. 
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Kodanikuhariduse Keskus 
Lõppes 2012. aastal alanud projekt „Becoming a Change Agent for Rural Citizenship – A 
Qualification Programme for Rural Areas in Europe” (QuaPro). („Muudatuste teostaja 
maapiirkondade kodakondsuses – kvalifikatsiooni programm Euroopa maapiirkondade 
elanikkonnale“), mille eesmärk oli kavandada kontseptsioon kursuse jaoks, mida saaks 
rakendada erineva kultuurilise ja poliitilise taustaga Euroopa riikide maapiirkondades elavate 
inimeste ühiskondliku teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmiseks. Projekti partnerid olid Forum for 
International Planning and Development (FINEP), Agora CE o.p.s., Academy Rural Areas Baden-
Württemberg (Saksamaa), Místní akcní skupina Broumovsko (Tšehhi), Balkan Assist Association 

(Bulgaaria), Monte, ACE (Portugal.) Bulgaaria partner esitles kuulajatele kogu projekti ning oma 

rahvuslikku kursuse kava 2015. aasta veebruari lõpul Tallinnas JTI korraldatud seminaril. Kuna 
tegemist oli kodanikuhariduse alase elukestva õppe projekti ning selle tulemitega, oli valminud 
kursuse kontseptsioonist kasu ka Eesti hariduses ja täiskasvanuhariduses. 

Lõppes 2012. aastal alanud projekt DOIT. Projekti  eesmärgiks oli välja töötada, katsetada ja 
juurutada mitmekultuurilise hariduse ja kultuurilise mitmekesisuse õpetamise õppekava. Projekti 
peaeesmärgiks oli Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaseme tõstmine. Selleks töötati 
Euroopa partnerite kaasabil välja Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide jaoks multikultuurse hariduse 
õppekava. Projekti lõppseminari ja rahvusvahelisest konverents „Education for the 21st Century: 
Multiculturalism, Children’s Rights and Global Citizenship” toimus 25.06 – 03.07.2015 Tel Avivis ja 
Haifas, Iisraelis. 

DARE juhatuse koosolek toimus 2015. aasta novembris Berliinis. 

MILLISTE TÕSISEMATE PROBLEEMIDEGA ON INSTITUUDIL TULNUD KOKKU PUUTUDA? 
SULEV VALDMAA: 
JTI-s on kõikide projektide läbiviimiseks olnud vaja taotleda raha. Kui loodi Integratsiooni 
Sihtasutus, siis osutus võimalikuks sellelt integratsiooniprojektide läbiviimiseks raha taotleda. 
Näiteks taotlesime sealt rahastust projektile, et viia Rakvere linna eesti ja vene koolide õpilastele 
läbi ühistegevusi, mille raames toimunuks reaalne lõimumine ning ühtlasi õpitaks rohkem tundma 
kogu Eestit. Selle projekti raames toimis imehästi projekt „Kodanik“, millega olin Ameerikas käies 
tutvunud. Projekti üritused viisime muuseas läbi ka Rakvere teatris, kus eesti-vene seltskonnale 
tuli rääkima teiste esinejate hulgas hilisem kultuuriminister Indrek Saar. Rühmatöös pidid õpilased 
tooma välja Rakvere linna kõige põletavamad probleemid ning võimalused nende 
lahendamiseks. Tõsi, hiljem kui aruandlus sedavõrd keerukaks muutus, et sellele kulus 
ebaproportsionaalselt palju tööd, siis kaotas raha taotlemine Integratsiooni Sihtasutuselt mõtte. 
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Taotlemise ja aruandluse keerukus on saanud nüüdseks üsna oluliseks takistuseks 
mittetulunduslikule tegevusele.  
Ühel Pärnu Rannahotellis korraldatud seminarile avaldas soovi kohale sõita ka Venemaa tähtis 
ametiisik, Venemaa tollase presidendi Boriss Jeltsini administratsiooni Balti laua ülem. Kuna meil 
oma seminaridel midagi varjata polnud ja juurdepääsu neile polnud me kunagi piiranud, andsin 
mõistagi nõusoleku. Igatahes tundis Kaitsepolitsei peagi huvi, mis mehe JTI küll oma üritusele 
kutsub. Loomulikult lahenes kõik parimal moel, seminar õnnestus, Venemaalt tulija osutus 
viisakaks ja erudeeritud meheks ning Kaitsepolitsei ei paistnud tema vastu kõrgendatud huvi 
enam tundvat. Hiljem istusime mehega rannahotelli saunas ja ajasime pikalt juttu. Huvitava 
teemana üles tõstatunud Eesti-Vene piiri küsimuses oli Kremli kõrgel ametnikul tol 1995. aastal 
üsna omapärane seisukoht. Nimelt küsis ta, miks meie mehed üleüldse asusid Eesti Nõukogude 
Liidust lahku lüües Eesti NSV ja Vene Föderatsiooni tollasele piirile Narva jõe äärde ega 
avaldanud mingitki soovi taastada koheselt piir kunagise Tartu rahulepingu järgselt. Asunuks 
meie mehed algusest peale tegelikule Eesti ja Venemaa vahelisele piirile, olnuks see suure 
tõenäosusega nii ka uuesti fikseeritud. Vaat niisugune vahva jutuajamine Pärnus sauna laval 
Venemaa esindajaga! Sarnaseid põnevaid kohtumisi on meie töös olnud teisigi.  

KUI ARVESTATAV ON OLNUD JTI KIRJANDUSE, SH ÕPPEKIRJANDUSE VÄLJAANDJANA?  
URVE LÄÄNEMETS 
Õppekirjanduse koostamine kujunes tänu projektidele, aga ka nö omast initsiatiivist  JTIs 
oluliseks tegevusalaks. Kirjutasin minagi näiteks õpikusse „Street Law“ (Igamehe õigus) peatüki 
tarbijakaitsest. Eriti kasulik oli õpetajaile  kogumik “Põnevamad koolitunnid“, mis ilmus eesti ja 
vene keeles. Seda kasutatakse koolides tänaseni. JTI on  publitseerimist jätkanud pidevalt. 2013. 
aastal ilmus instituudi väljaandena ühiskonnaõpetuse ja inglise keele integratiivne õppevahend 
"Reader on Estonia". See on valik ingliskeelseid tekste Eesti ühiskonnast ja elus-olust, mida saab 
kasutada nii keeleõppe kui ühiskonna tundmaõppimise vahendina. Viimati osalesin väljaande 
„Hilda Taba sotsialiseerumisest ja õppekavadest“ koostamisel (ilmus 2015), millega püüdsime 
tasakaalustada kirjastuse „Ilmamaa“ vahendusel ilmunud terminoloogilisest ja ka sisuliselt 
ebatäpset tõlget Hilda Taba doktoritööst “Hariduse dünaamika“ (1932). JTI on koostanud üldse 
paljusid publikatsioone, millel on olnud eelkõige õpetajate pedagoogilist repertuaari ja silmaringi 
avardav toime.  

2016 

Vähenenud personali ja töömahu tõttu vahetas Kodanikuhariduse Keskus asukohta ja kolis 
Väike-Ameerika tänavalt Pelgulinna Heina tänavale. Aasta jooksul sai selgeks, et sedagi ruumi 
pole tegelikult tarvis, sest kogu töö ja asjaajamine oli kolinud iInternetti.  
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Jaan Tõnissoni Instituut juriidilise isikuna koosnes 2016. aastal viiest töötajast: instituudi tegevjuht 
Andrus Villem, kelle ametnimetus oli JTI juhatuse liige, raamatupidaja Marje-Kreet Altosaar, 
Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa ja Arengukoostöö Keskuse projektijuhid Kaur 
Sarv ja Keit Spiegel.  

Septembris 2016 korraldas MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut projekti „Shaping and debating the 
future of EU" raames ürituse Riigikogu konverentsisaalis koostöös Euroopa Liidu asjade 
komisjoni liikmetega avaliku arutelu „Kas Euroopa Liit hukutab end ise?“ Avaliku arutelu avas 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling. Seejärel toimus arutelu Euroopa 
Liidu tuleviku üle riigikogu liikmete Jaak Madisoni ja Marianne Mikko vahel, mida modereeris Mart 
Nutt. Arutelule järgnes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud Kodanike Euroopa projekti 
„Shaping and debating the future of EU“ tulemuste tutvustamine. 

KUIDAS ON TÄNASEKS MUUTUNUD JTI ROLL JA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR? 
SULEV VALDMAA: 
JTI organisatsiooniline struktuur on minu meelest olnud alati väga paindlik. Meil on tegeldud 
niisuguste teemadega, mis pole ühel või teisel ajahetkel olulised olnud mitte ainult Eesti jaoks, 
vaid ka rahvusvaheliselt. Nendele teemadele oleme saanud projekte ja rahastust. Tekkisid ka 
vastavad temaatilised keskused, mis tegutsesid kuni rahastuse lõppemiseni. JTI tegevus oli eriti 
laialdane ja aktiivne 1990. aastatel ja veel ka käesoleva sajandi algusaastatel. Siis said aga 
mitmed teemad ammendatud. Riik võttis üle sellised teemad nagu mitmekultuuriline ühiskond ja 
ühiskonna integratsioon; tekkis näiteks Integratsiooni Sihtasutus. Mitmed reformid said hoo üles – 
näiteks pensionireform. Korruptsiooniküsimused tõstatusid samuti riiklikul tasemel. 
Mittetulundusühingute temaatika väljus pelgalt nende endi huviorbiidist ja MTÜ-de toetamine sai 
riiklikuks prioriteediks – mitte küll väga tähtsaks, kuid siiski. Eesti liitus NATO-ga. Hinnangu 
annavad muidugi teised, kuid minu arvates oli JTI 1990. aastail küll paljudes küsimustes 
ühiskonnas teenäitajaks. Võidakse vaielda, kuid mulle tundub, et mõiste „mitmekultuuriline” tuli 
eesti keeles käibele just tänu meie projektidele, sest varem seda temaatikat Eestis lihtsalt ei 
käsitletud. Eesti astumine Euroopa Liitu tõi kaasa suurema muutuse. Tänu juba ühinemise 
ettevalmistustöödele avanesid uued rahastusallikad, mis võimaldas tekkida uutel 
mittetulundusühingutel. Need hakkasid JTI teemadega tegelema oma vaatenurga alt. JTI-l ei 
olnud enam endist sotsiaalset tellimust ning tihenes konkurents. Tänaseks oleme jõudnud seisu, 
kus meie roll ja tuntus on välismaal vast suuremgi kui Eestis. Kodanikuhariduse kompetentsi 
kandjatena oleme rahvusvaheliselt üsna tuntud. Nii jätkuvad projektid, mida on algatanud 
organisatsioonid teistest riikidest ja kuhu JTI kutsutakse osalema kas eksperdina või sisulise 
partnerina. Mõned neid projektidest on väga suured. JTI on aga jätkuvalt uute teemade 
algatajaks ühiskonnas, mis nüüd on algusaastate omadega võrreldes juba üsna spetsiifilised. 
Kas või juba mainitud ombudsmani institutsiooni ja Euroopa kodanike põhiõiguste tutvustamine, 
mitmekultuurilise hariduse sisumoodulite koostamises osalemine jt. 
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Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus alustas partnerina kolmeaastast (2016–2019) Erasmus+ projekti 
„Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in 
Georgia” (CURE). Projekti kujutas endast jätku 2016. aastal lõppenud projektile DOIT. Selle 
eesmärk oli edendada kodanikuharidust Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides ja selleks vastav 
õppematerjal ning koolituspakettidega programm välja töötada. Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides 
asutati kodanikuhariduse keskused ja klubid. CURE-s osales kokku 18 partnerit Iisraelist, 
Gruusiast, Eestist, Austriast, Poolast ja Inglismaalt. Projekti käivitusseminar toimus 2016. aasta 
detsembris Thbilisis. 

Jätkus keskuse osalemine Euroopa koostöövõrgustikus DARE. Koostöövõrgustiku aastakoosolek 
toimus 2016. aasta novembris Roomas 

KUIDAS ON TÄNASEKS MUUTUNUD JTI SISULINE ROLL JA ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR? 
AGU LAIUS: 

Ise ütlen, et kahjuks on see kahanenud oluliselt. Senine roll on ka ammendunud, aga uut ei ole 
leitud, õigupoolest ei ole sellega tegeletudki. 

Arengukoostöö Keskus 
Keskus jätkas Kodanike Euroopa projekti „Shaping and debating the future of EU”, mille 
eesmärgiks oli algatada rohujuure tasandil debatt Euroopa Liidu tuleviku üle erinevatel 
otsustustasanditel, kaasates riigi- ja omavalitsusametnikke, noori, ettevõtjaid, vanemaid inimesi 
ning sotsiaalselt ebavõrdses olukorras või tavaliselt vähem kaasatud inimesi. Projekt lõppes 
2016. aastal. Selle projekti lõppemisega likvideerus ka Arengukoostöö Keskus Jaan Tõnissoni 
Instituudi juures. 

Kodanikuhariduse keskuse juhataja osales 28.11. – 04.12.2016 Moskvas toimunud 
rahvusvahelisel UNESCO pagulaste hariduse konverentsil. 

2017 

Aasta sees lõppesid Arengukoostöö Keskuse projektid ning keskuse töötajad asusid otsima uusi 
projekte. Jaan Tõnissoni Instituut juriidilise isikuna koosnes 2017. aastal viiest töötajast: instituudi 
tegevjuht Andrus Villem, kelle ametnimetus oli JTI juhatuse liige, raamatupidaja Marje-Kreet 



!  159
  
Altosaar, Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa ja Arengukoostöö Keskuse 
projektijuhid Kaur Sarv ning Keit Spiegel.  

Kuna puudus praktiline vajadus kontoriruumide järele, siis loobus ka Kodanikuhariduse Keskus 
eelmisel aastal renditud ruumi kasutamisest Heina tänaval. Jaan Tõnissoni Instituudi personal 
kahanes kolme inimeseni: instituudi juhataja Andrus Villem, Kodanikuhariduse Keskuse juhataja 
Sulev Valdmaa ja raamatupidaja Marje-Kreet Altosaar. Kodanikuhariduse Keskuse projektidesse 
kaasati vajalikku personali töövõtulepingute alusel. 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse keskus jätkas 2016. aastal alanud Erasmus+ projekti „Curriculum Reform for 
Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia” (CURE). 

Jätkus keskuse osalemine Euroopa koostöövõrgustikus DARE. Märtsis 2017 osales 
Kodanikuhariduse keskuse juhataja Düsseldorfis toimunud DJHT üritusel, millega üheaegselt 
korraldati ka DARE juhatuse koosolek. Aastakoosolek toimus 2017. aasta juunis Berliinis. 

Keskus alustas partnerina tööd Erasmus+ mobiilsusprojektis „STEPS – Survival toolkit for EDC in 
Postfactual Societies”. Selles osaleb 15 partnerorganisatsiooni erinevatest Euroopa riikidest. 
Projekti käigus toimuvatel kohtumistel ja seminaridel arutatakse nn tõejärgse ühiskonna loomust 
ja seda, kuidas demokraatliku kodakondsuse hariduse (Education for Democratic Citizenship) 
abil toetada inimeste toimetulekut uuenenud oludes. Lisaks aruteludele ja analüüsidele 
koostatakse ka hariduslikke materjale ning korraldatakse nende levitamiseks ja tutvustamiseks 
koolitusi. Projekti käivitusseminar toimus 2017. aasta juunis Berliinis ning jätkuseminar novembris 
Hispaanias Malagas. 

Detsembris 2017 võttis Kodanikuhariduse Keskuse juhataja osa Genfis toimunud UNESCO 
korraldatud ümarlauast „Global North Round Table Discussion on Balanced and Inclusive 
Education.” 

Arengukoostöö Keskus tegeles projektide otsimisega. 

KAS JTI 25-AASTASE TEGUTSEMISE JOOKSUL ON OLNUD KA MINGEID ÜLLATAVIAD MOMENTE? 
URVE LÄÄNEMETS: 

JTI mõju taasiseseisvunud Eestis on tähelepanuväärne olnud mitmes valdkonnas. Veidi 
ootamatu oli instituudi roll õpetajate organiseerimisel kutseühinguteks. Hariduspoliitika keskuse 
tegutsemise ajal kutsuti ellu Eesti Õppekava Ühing, mis oli JTI partneriks “Riikliku Õppekava 
rakendumise uuringu”  läbiviimisel 2001. aastal. 2004. aastal  loodi Kodanikuhariduse keskuse 
initsiatiivil Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts.  See selts tegutseb tänaseni, pakkudes õpetajatele 
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erialast täiendkoolitust. Jaan Tõnissoni Instituut eelkõige oma Kodanikuhariduse ja 
Koolituskeskuse ning pedagoogide huvides loodud teiste organisatsioonidega on andnud 
õpetajatele palju tuge nende ametialase pädevuse arendamisel. Paljud õpetajad said aastate 
jooksul avanenud võimaluste tõttu tõsta oma pedagoogilist kvalifikatsiooni kuni õpetaja-
metoodiku ametijärguni välja. Kokkuvõtteks tuleb tunnistada JTI väga olulist mõju eriti  
ühiskonnaõpetuse aine kui ühiskonnaõpetajate arengule Eestis.  20 aastat toimis instituudi juures 
ka UNESCO õppetool, mis asutati vastavalt Vabariigi Valitsuse 09.06.1998 memorandumile 
koostöö kohta Eesti Vabariigi ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja 
Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) vahel. Memorandumi neljandas punktis on kirjas: "Eesti 
vastavad asutused teevad UNESCOga koostööd UNITWIN/ UNESCO õppetoolide programmi 
arendamisel. Esimese sammuna luuakse Tallinnas Jaan Tõnissoni Instituudis kodaniku- ja 
multikultuurse hariduse UNESCO õppetool." Ainsaks UNESCO õppetooliks Eestis see on seni 
jäänudki! 

2018 
Jaan Tõnissoni Instituut juriidilise isikuna koosnes 2018. aastal viiest töötajast: instituudi tegevjuht 
Andrus Villem, kelle ametnimetus oli JTI juhatuse liige, raamatupidaja Marje-Kreet Altosaar, 
Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa ja Arengukoostöö Keskuse projektijuhid Kaur 
Sarv ning Keit Spiegel. Jaan Tõnissoni Instituut kontorit ei ole ning Kodanikuhariduse Keskuse 
käibivatesse projektidesse kaasati vajalikku personali töövõtulepingute alusel. 

Arengukoostöö Keskus 
1. septembril algas poolteist aastat kestev Välisministeeriumi rahastatud koostööprojekt Gruusia 
partneritega, mis on keskusel juba kuues. Seniste projektide teemad on olnud 
mitmekesised, alates rahvusvähemustest, ühistegevusest, põllumajandusest. Nüüd alanud 
projekti teemaks on turism. 

FOTO: 
Jaan Leetsaar 
esineb 
Arengukoostöö 
keskuse seminaril 
armeenia  
vähemusele 
Akhalkhalakis 
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FOTO: Seminar aserite vähemusega Marneulis 

Kodanikuhariduse Keskus 
Kodanikuhariduse Keskus jätkas 2016. aastal alanud Erasmus+ projekti „Curriculum Reform for 
Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia” (CURE). 

Samuti jätkus Erasmus+ mobiilsusprojekt „STEPS – Survival toolkit for EDC in Postfactual 
Societies”. Projekti tööseminarid toimusid 2018. aasta veebruaris Potsdamis Saksamaal ja 
Nafplios Kreekas. Projekt lõppes 2018. aastal rahvusvahelise metoodilise materjali 
väljatöötamise ja esitlemisega. 

Jätkus keskuse osalemine Euroopa koostöövõrgustikus DARE. 
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Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa oli 2017. aastal taotlenud riigieelarvelist 
toetust käesoleva Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloo koostamiseks. Arvestades instituudi panust 
Eesti riigi taasiseseisvumise järgsesse arengusse väärib tehtu jäädvustamist. Lisaks täitub 22. 
detsembril 2018 150 aastat Jaan Tõnissoni sünnist. Loodetavasti on käesolev ülevaade 
huvipakkuv lugemine inimestele, kes soovivad teada saada taasiseseisvunud Eesti 
arenguprotsessidest ühe mittetulundusühingu vaatevinklist, kes on oma tegevusega püüdnud 
teenida Eesti ühiskonda rohkem kui veerand sajandit. 

Foto: DARE seminar Nafplios juunis 2018               CURE seminaril Batumis juulis 2018,    
       paremalt teine U. Läänemets 

KUI SUUR MÕJU ON JTI ÜHISKONNAÕPETUSE ALASEL TÖÖL ÕPETAJATE JAOKS OLNUD? 
JULIA SMIRNOVA: 
Võin julgelt öelda, et paljude õpetajate jaoks said Tõnissoni instituudi kursused esimeseks 
sammuks demokraatliku õpetamise suunas. Muuseas on on niisuguste kursuste vajalikkus ja 
tähtsus samasugune ka tänapäeval, kuna Eesti kodanikuühiskond ei ole veel piisavalt tugev. 
Õpetajate roll niisuguse ühiskonna loomisel on aga väga suur. 

MILLINE ON OLNUD JTI 25-AASTASE TEGUTSEMISE TULEM EESTI ÜHISKONNALE? 
AGU LAIUS: 
JTI on kindlasti kaasa aidanud sellele, et Eestis on tänaseks demokraatlik, arenenud ühiskond. 

MILLINE ON OLNUD JTI 25-AASTASE TEGUTSEMISE TULEM EESTI ÜHISKONNALE? 
ANDRUS VILLEM: 
JTI aeg on olnud avastamise ja rõõmu aeg. Uus suund instituudi töös arenguabi koostöö näol on 
andnud mõndagi õpetlikku. Koostöö on ennetustegevus, mis aitab ära hoida tulevikuprobleeme. 
Ainult tuleb olla järjekindel ja arusaav, et raha, mis sellele tööle kulutatakse ei lendaks tuulde, 
vaid tooks sihtriigile kasu. Nagu meil Gruusias on vist õnnestunud. 
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LÕPETUSEKS 

Ajalugu kui teadus ei tunne "olekseid" ega oletuslikku formaati mis olnuks kui ...?  Sellele 
vaatamata esitavad inimesed erinevatel põhjustel sellise küsimuse  ikka ja jälle, otsekui tahaks 
kord olnut uuesti millegi parema lootuses läbi teha. Koostajad esitasid samasuguse 
provokatiivsevõitu küsimuse, mis lähtub käesoleva raamatu algusest, mõnele asjatundlikule 
inimesele. Nagu karta võis, kõik ei vastanudki. Seda hinnatavamad on siiski mõned laekunud  
vastused küsimusele "Missugune olnuks Eesti, kui Jaan Tõnisson olnuks pikamalt 
riigitüüri juures?"  

Ma ei ole just parim ennustaja ja ajaloolasena tean, et mis oleks ei maksa ajaloos midagi. Eesti 
poliitiline valik 1933 oli loobuda parlamentaarsest demokraatiast. Soome näite varal aga näeme, 
et sarnases olukorras oleks riik võinud ka demokraatlikul teel jätkata. JT oli demokraatia 
pooldaja ja kriitiline nii vapside kui Pätsi suhtes. Kas tal olnuks aga jõudu demokraatlikul teel 
jätkata, kuna vapsid said PS-le ikka väga suure toetuse, on iseküsimus. Eesti iseseisvust oleks 
JT vaevalt päästa suutnud. 
Küll on vapside ideed ka praegu praegu teatavat kõlapinda leidnud. EKRE ja osa 
Keskerakonnast toetab sarnast arengut ka täna. Võimalik, et 1933.a kogemusel on teatav 
hoiatav mõju, näidates, et autoritaarsusega ei lahendata probleeme. Aga suur osa inimestest ei 
tee valikuid mõistuslikult, vaid emotsionaalselt. 
Kokkuvõttes arvan, et tänane Eesti ei oleks JT võimu korral olnud väga erinev. 1990ndatel tehti 
ju valik pigem JT kui vapside või Pätsi pärandi põhjal. Aga kui JT poleks üldse olnud, poleks 
meil võib-olla olnud üldse piisavalt demokraatiakogemust, et 1992. aastal taastada demokraatia 
Eestis. 

Mart Nutt 
Riigikogu liige,  
Jaan Tõnissoni Instituudi asutajaliige 

Öeldakse, et tagantjärele tarkus on suurim täppisteadus. Küll tahaks mõnikord ajakangast 
tagasi kerida ja kõike uuesti proovida. Eesti omariikluse ajalugu tunneb Kaht Suurt – üks neist 
Jaan Tõnisson. Ta tõusis 30aastaselt rahva juhiks ja oli selles seisuses tervelt 44 aastat, kauem 
kui keegi teine. Tõnisson viis lõpule alandliku maarahva kujunemise iseteadvaks eesti rahvaks. 
Ta ühendas rahvusluse kaks poolust – Jannseni aatelisuse ja Jakobsoni ainelisuse – ning 
kandis mõlemad Eesti omariiklusse. 

Jaan Tõnisson oli peaminister-riigivanem neljal korral. Neist viimasel, aastal 1933 kasvasid 
vapsid tal üle pea. Ei aidanud isegi kaitseseisukorra kehtestamine. Kui vapsid said oma 
autoritaarsele põhiseadusele rahva ülekaaluka toetuse, astus Tõnisson tagasi. Ta oli aumees, 
kes tunnistas oma kaotust. Kuidas oleks tema suutnud tõkestada vapside teed võimule, on 
raske ette kujutada. Kui ta oleks riiki valitsenud ulatuslike volitustega riigipeana, olnuks tema stiil 
kahtlemata veelgi leebem kui tema põlisel rivaalil. 

Ent Teise maailmasõja eelõhtu, kulg ja järellainetus olid sel määral „kosmiline“ kataklüsm, et 
väikeriikide mõjuväli selles oli peaaegu olematu. Jah, kui Moskvas, Berliinis, Londonis 
valitsenuks hoopis teine ajavaim, võinuks ajalugu minna teisiti. Aga ajavaim kulgeb üksnes oma 
ajas. Ei maksa tahta, et Napoleon juhtinuks Waterloo lahingut nutitelefonide abil. Kui temal ja ta 
kindralitel need olnuks, läinuks ajalugu kindlasti teisiti. 

Trivimi Velliste 
Jaan Tõnissoni Seltsi abiesimees   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Lisad 

$  

Jaan Tõnissoni Ins+tuudi töötajad läbi 
aegade

Jrk.nr. Nimi Ame+koht Töötamise periood

    

1 Agu Laius JTI juhataja dets. 1991 - dets.2008

2 Mai (Uus) Sülla raamatupidaja dets. 1991 - aug.2012

3 Andrus Villem arendusdirektor, JTI juhataja
dets.1991 - okt.1992, 
juuni 2011 -

4 Jaanus Betlem teabekeskuse juhataja jaan.-okt.1992

5 Heli Kask programmi juht, programmi direktor mai 1992 - sept.1995

6 Heiki Samel kirjastuse juhataja mai - aug.1992

7 Peeter Tepp Venemaa uuringute projek+juht nov.1992 - okt.1995

8 Margit Käbin projek+juht jaan.1993 - juuni 1997

9 Tiiu Evert programmi koordinaator/tõlk, MTÜ-de keskuse juht märts 1993 - juuni 1997

10 Karin Mäe
programmi koordinaator, Rahvusvah. ja Polii+liste 
uuringute  keskuse juhataja aug.1993 - apr.1997

11
Margus 
Kasterpalu teadusdirektor sept.1993 - mai 1994

12
Sven Leit-
Teetlaus arvu+konsultant nov.1993 - apr.2006



!  166
  

13 Sulev Valdmaa
programmi juht, direktori asetäitja, 
Kodanikuhariduse keskuse juhataja märts 1994 - 

14
Kaido-Allan 
Lainurm projek+juht aug.1994 - dets.1998

15 Piret Multer projek+juht mai 1995 - mai 2015

16 Ramil Pärdi projek+juht veebr.1998 - aug. 2000

17 Kaja Laul projek+juht märts 1998 - juuli 1999

18 Anneli Uus projek+juht jaan 1999 - juuni 2004

19
Andres 
Adamson Koolituskeskuse juhataja aug.1999 - jaan.2002

20
Kairi (Peterson) 
Sulsenberg Koolituskeskuse referent aug.1999 - aug.2003

21 Triin Reinsalu projek+juht veebr.2000 - juuli 2004

22
Urve 
Läänemets projek+juht juuni 2001 - sept.2004

23 Jaanus Soo Koolituskeskuse juhataja jaan.2002 - dets.2011

24
Mari-Liis (Liiv) 
Sööt projek+juht juuni - aug.2003

25 Aive Hirs Koolituskeskuse referent sept.2003 - sept.2004

26 Mart Nu\ projek+juht nov.2003 - okt.2004

27 Andres Mäe projek+juht mai 2005 - apr.2006

28 Kirs+ Kajak projek+juht veebr.2007 - dets.2008

29 Kris+ Toodo projek+juht veebr.2007 - dets.2008

30
Nina Johanna 
Helin Maailmahariduse keskuse juhataja

veebr.2008 - veebr. 
2012

31 Aimar Altosaar JTI juhataja mai 2008 - mai 2011

32 Aliine Lotman projek+juhi assistent nov.2008 - jaan.2010

33 Aire Nurm projek+juht mai - dets.2009 

34 Maari Ross projek+juht
märts 2009 - veebr.
2012

35 Kris+ Ockba projek+juht aug.2009 - märts 2010

36 Siisi Saetalu projek+juht jaan. - juuli 2010 

37 Liina Kuusk projek+juht veebr.2010 - mai 2011

38
Mari-Kätrin 
Kinks projek+juht

märts 2010 - veebr.
2011

39
Marje-Kreet 
Altosaar raamatupidaja apr.2010 - 

40
Birgit 
Rosenberg projek+juht aug.2010 - jaan.2011
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41
Rasmus 
Rausberg Arengukoostöö keskuse projek+juht okt. 2010 - dets. 2012

42 Kaur Sarv Arengukoostöö keskuse projek+juht okt. 2012 - 

43 Keit Spiegel Arengukoostöö keskuse projek+juht aprill 2014 -
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Trükised 
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Ilmumis-
aasta Pealkiri Autor/koostaja

2015
Hilda Taba sotsialiseerumisest ja 
õppekavadest 
ISBN 978-9985-944-96-7

U. Läänemets, S. Valdmaa,  
K. Trasberg

2013 Reader on Estonia 
ISBN 978-9985-75-391-0 U. Läänemets, S. Valdmaa

2012

Võtmekompetentsused 
ühiskonnaõpetuses. Käsiraamat 
keskkoolile (sisaldab DVD-d) 
510806-LLP-1-2010-1-DE-COMENIUS-
CMP 

Jaan Tõnissoni Instituut

2011
Avastusretk Euroopasse. Poliitilise 
hariduse käsiraamat 
ISBN 978-9984-854-13-7

Konrad Adenaueri Fond 
koostöös Läti Ülikooli ja Jaan 
Tõnissoni Instituudiga

2004

Abimaterjal tarbijahariduse 
edendamiseks Balti riikide 
üldhariduskoolis. Elulised oskused 
jätkusuutlikuks tarbimiseks 
ISBN 9985-9449-3-3

JTI Kodanikuhariduse Keskuse 
tõlge ja adaptsioon projekti 
„Consumer Education in the 
Baltics” raames

2003
Tehkem midagi kasulikku. Projekti 
„Kodanik“ õpilase- ja õpetajaraamat 
ISBN 9985-9449-2-5

JTI Kodanikuhariduse Keskuse 
tõlge ja adaptsioon Center for 
Civic Education. Calabasas, CA 
USA projektmeetodist „Citizen“

2002

Mitmekultuuriline maailm 
pedagoogilisest perspektiivist. 
Õppevahend kõrgkoolidele. 
ISBN 9985-9270-6-0

S. Valdmaa

2001
Inimene ja Õigus. Valikaine õpik 
gümnaasiumile 
ISBN 9985-9270-1-X

A. Adamson, M. Eerik, K. 
Floren, M. Kahru, U. 
Läänemets, T. Ruus, A. Seene, 
M. Tammsaar

2001
Korruptsiooni võimalikkusest avalikus 
sektoris. 102 lk 
ISBN 9985-9270-3-6

Jaan Tõnissoni Instituut

2001
Avarduv maailm: eestlased 
rahvusvahelises arengukoostöös. 129 lk 
ISBN 9985-9270-5-2

Jaan Tõnissoni Instituut

https://erb.nlib.ee/?otsi=9789985944967&exact=false&register=stdnrd
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2001

Rahvusvähemuste kaitse Euroopa 
Liiduga ühinemise protsessis. 
Rahvusvähemuste kaitse Eestis. 123 lk 
ISBN 9985-9270-2-8

Jaan Tõnissoni Instituut

2000
Pagulaspoliitika, integratsioon ja 
rahvusvähemuste naturalisatsioon 
Eestis. 43 lk

Jaan Tõnissoni Instituut

2000
Integratsioonimaastik – ükskõiksusest 
koosmeeleni (inglise keeles). 183 lk. 
ISBN 9985-9207-9-1

A. Laius, I. Proos, I. Pettai

2000
Integratsioonimaastik – ükskõiksusest 
koosmeeleni. 191 lk 
ISBN 9985-9207-8-3

A. Laius, I. Proos, I. Pettai

1999
Eesti pensionireform: pensionifondide 
järelvalve. 35 lk 
ISBN 9985-9207-7-5

M. Liiv

1999
Õigusteabe põhivara nr. 2 – 
Tarbijakaitse. 26 lk 
ISBN 9985-9207-4-0

P. Multer, A. Seene, S. Valdmaa

1999
Euroopa Liit. Õppematerjal koolidele 
(vene keeles). 56 lk 
ISBN 9985-9207-5-9

Jaan Tõnissoni Instituut

1999
Õigusteabe põhivara nr. 1 - Riigikogu 
valimised. 26 lk 
ISBN 9985-9207-1-6

P. Multer, A. Seene, S. Valdmaa

1999
Uuriv ajakirjandus: korruptsiooni 
kajastamine. 86 lk 
ISBN 9985-9185-2-5

Jaan Tõnissoni Instituut

1999 Näitlikud valimised koolis. 36 lk 
ISBN 9985-9207-2-4 Jaan Tõnissoni Instituut

1999
Näitlikud valimised koolis" (vene 
keeles). 39 lk 
ISBN 9985-9207-3-2

Jaan Tõnissoni Instituut

1999
Inimõiguste õpetamine põhikoolis (vene 
keeles). 109 lk 
ISBN 9985-9176-9-3

Jaan Tõnissoni Instituut

1999
Euroopa Liit. Õppematerjal koolidele. 45 
lk 
ISBN 9985-9207-0-8

Jaan Tõnissoni Instituut



!  171
  

1998 Ühiskond ja korruptsioon. 101 lk 
ISBN 9985-9176-5-0 R. Pärdi

1998 Põnevamad koolitunnid. 94 lk 
ISBN 9985-9176-7-7 P. Multer, S. Valdmaa

1998
Põnevamad koolitunnid" (vene keeles). 
94 lk 
ISBN 9985-9176-8-5

P. Multer, S. Valdmaa

1998
Eesti pensionireform: kolm sammast. 33 
lk 
ISBN 9985-9176-6-9

L. Leppik

1998
Majanduse algkursus. Lisamaterjalid 
õpikule. 28 lk 
ISBN 9985-9176-3-4

A. Laius

1998
Vald ja linn tahavad ühineda. Ajalugu ja 
kogemusi. 108 lk 
ISBN 9985-9176-1-8

K.-A. Lainurm

1998
Vald ja linn tahavad ühineda. Kogemusi 
ja nõuandeid. 121 lk 
ISBN 9985-9176-2-6

K.-A. Lainurm

1998 Iroonilised tulukesed. 140 lk 
ISBN 9985-9176-4-2 J. G. Pilon

1998
Iroonilised tulukesed (vene keeles) 195 
lk 
ISBN 9985-862-73-2

J. G. Pilon

1998

Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja 
kodakondsuse seaduse tundmise 
eksami sooritajale. 31 lk 
ISBN 9985-9176-0-X

Jaan Tõnissoni Instituut

1998

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja 
kodakondsuse seaduse tundmise 
eksam. 36 lk 
ISBN 9985-9019-9-1

Jaan Tõnissoni Instituut

1997 Meie, maailm ja inimõigused. 48 lk U. Läänemets, S. Valdmaa jt

1997 Meie, maailm ja inimõigused (vene 
keeles) U. Läänemets, S. Valdmaa jt
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1997 Inimõiguste õpetamine põhikoolis. 95 lk S. Valdmaa

1997 Mina ja inimõigused. 30 lk U. Läänemets, 
S. Valdmaa jt

1997 Mina ja inimõigused (vene keeles) U. Läänemets, 
S. Valdmaa jt

1997 Eesti mittetulundusühingute teatmik. 34 
lk Jaan Tõnissoni Instituut

1997 Mis on demokraatia?. 79 lk S. Valdmaa

1997 Mis on multikultuurne ühiskond?. 91 lk S. Valdmaa

1997 Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII 
klassile (vene keeles) 88 lk S. Valdmaa

1997
Paldiski linna areng – tänapäev ja 
tulevik. 58 lk 
ISBN 9985-9019-8-3

K. Mäe, 
K.-A. Lainurm

1996
Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII 
klassile. 61 lk 
ISBN 9985-9019-7-5

S. Valdmaa

1996 Mitmekultuurne ühiskond: probleeme ja 
lahendusi. 187 lk S. Valdmaa

1996
Kodanikualgatus ja seltsid Eesti 
muutuval kultuurimaastikul. 318 lk 
ISBN 9985-9019-6-7

A. Aarelaid

1996
Kodanikuõpetusest ja õppekavadest. 62 
lk 
ISBN 9985-9019-4-0

S. Valdmaa

1996
Estonian Schools Abroad and 
Educational Institutions for Ethnic 
Minorities in Estonia. 88 lk

V. Rajangu, 
M. Meriste

1995 Eesti koolid ja eesti keele õpe 
välismaal. 108 lk

V. Rajangu, 
M. Meriste

1995
Hariduse sisu ja õppekavade arengust 
Eestis. 95 lk 
ISBN 9985-9019-3-2

U. Läänemets

1995 Poliitilise mõtte ajaloost Eestis aastatel 
1930-1940. 199 lk J. Valge, A. Pajur

1994 Security of the Baltic States after 
Russian troops' withdrawal. 62 lk K.-A. Lainurm
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Videofilmid 

JTI koostöövõrgustikud 
 
• CIVITAS International  
• CiCe (Children's Identity and Citizenship in Europe) 
• CCN (Consumer Citizenship Network) 
• DARE (Democracy and Human Rights in Europe) 
• EmRuCo (Empowering Rural Consumers) 

1994
Soome-ugri rahvad ja Venemaa (vene 
keeles). 180 lk 
ISBN 9985-9019-2-4

V. Kalabugin

1994
Eesti kultuuri ajalugu (vene keeles). 229 
lk 
ISBN 9985-9019-1-6

L. Vahtre

1994 Valimiskampaania käsiraamat. 64 lk A. Mäe

1993 Jaan Tõnisson Eesti välispoliitikas 
1917–1920. 264 lk

H. Arumäe, 
T. Arumäe

1993 Eesti kultuuri ajalugu. 182 lk L. Vahtre

1993 Tundmatu Eesti Vabariik. 157 lk J.Ant, E.Medijainen, A.Pajur

1992 Eesti poliitilise mõtte ajaloost.Valitud 
artiklid 1987-1991. 64 lk H. Samel

Ilmumise aasta Pealkiri Kestus Lisainfo

1996 Mis on multikultuurne ühiskond? 67 min Eestikeelsed subtiitrid

1996 Mis on demokraatia? 32 min Eestikeelsed subtiitrid

1993 Jaan Tõnisson 56 min

http://isoc.siu.no/isocii.nsf/print/051BBC8F2E6E77BFC1256CA60052433A
http://www.hihm.no/concit
http://www.dare-network.eu/
http://www.pabw.at/emruco/
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• European Civic Forum 
• NECE (Networking European Citizenship Education) 
• Politeia (European Network for Citizenship and Democracy) 
• UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

http://www.forumciviqueeuropeen.org/liste_en.html
http://www.politeia.net/
http://www.politeia.net/

