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1. Eesti keelenõukogu koosseisu tutvustus, ülesanded ja töökord.
Keelenõukogu liikmed tutvustavad ennast, tuues ühtlasi esile ühe positiivse ja ühe
sekkumist vajava teema keelevaldkonnas ning oma võimaliku rolli keelenõukogu
liikmena. Arutatakse Eesti keelenõukogu põhimääruse avamise vajalikkust,
keelenõukogu ülesandeid.
OTSUSTATI: Eesti keelenõukogu põhimäärus vaadatakse uuesti läbi. Kui EKNi
liikmed leiavad, et on vaja põhimäärust muuta, tuleb põhimäärus avada. Keelenõukogu
aseesimehe valimise vajalikkust arutatakse põhimääruse arutelul.
2. Eesti keeleseisundi uuring. Keelehoiakute uuring.
OTSUSTATI: Kadri Sõrmus saadab Eesti keelenõukogule eesti keeleseisundi
uuringurühma ettepanekud ning keelehoiakute uuringu.
3.
Eesti keelestrateegia 2018-2027.
Arutati „Eesti keelestrateegia 2018-2027“ (edaspidi EKS) eelnõu mustandit – milline
peaks olema EKSi struktuur, millised on EKSi alaeesmärkide tegevused, milliseid
tegevusvaldkondi EKS hõlmab, millised on töörühmade koosseisud.
OTSUSTATI: Keelte õppimise, õpetamise ja keeleoskuse töögruppi lisada Artjom
Tepljuk ja Helin Puksand. 02.05.2017 on keelestrateegia struktuuri ettepanekute
tähtaeg. 15.05.2017 on valmis keelestrateegia täistekst, algab töö töögruppides.
07.05.2017 EKSi arutelu keelenõukogu koosolekul.
4. Tõstatuvat.
4.1. EL institutsioonide sisend Eesti keelestrateegiasse.
Kadri Sõrmus: Heiki Pisuke on esitanud Eesti keelestrateegiasse 10 meedet, et
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tugevdada Eesti riigi sidet ELi institutsioonides töötavate tõlkijate, tõlkide ja
keelejuristidega. EKNil on võimalik avaldada arvamust, mida on vaja strateegiasse sisse
kirjutada ja mida ei ole võimalik või otstarbekas strateegiaga lahendada.
OTSUSTATI: Keelenõukogu liikmed esitavad oma arvamused meetmete kohta.
4.2.Eesti keele mainekujunduse kava.
Kadri Sõrmus tutvustas HTMi keeleoskonnale antud ülesannet panna kokku eesti keele
mainekujunduse kava.
OTSUSTATI: Keeleosakond koostab programmi põhja ning keelenõukogu liikmed
esitavad oma ettepanekud.
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