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Vastamist vajavaid küsimusi 

• Kellele? 

• Milleks? 

• Kes teeb? 

• Kuidas teeb? 

• Kes maksab?  (Kes toidab vabatahtlikke ja 
nende peresid ) 



Hetkeolukord  
(olemasolevaid sõnastikke) 

• 2000 Rahvaloenduse tarvis Teet Jagomägi 

– Hariduslik tegijatele 

• 2011 AlphaGIS  kutsekoolidele 

• 2013 TÜ geograafia gümnaasiumi õppematerjalis 

– Hariduslik õppureile, väikesemahuline seletav 

• Kõik õpetajad leiutavad 

– Hariduslik 

• Ametnikud leiutavad, spetsialistid leiutavad 

– Praktiline vajadus  



Kellele? 

• Kas on vaja õppureile veel? 

• Ilmselt on vaja ametnikele. 

• Spetsialistidele on vaja ühtlustamiseks. 

 

• Ilus oleks ju, kui oleks ühtne, sama, sarnane 



Milleks? 

• Kultuurinähtus, rahvuskultuuri hoidmine 
arendus… 

• Mõistmise hõlbustamiseks? 

– See tegelikult on suur probleem! Vahel vähemalt. 

• Keelenõukogu vmt nõuab (kiusab ja muidu ei 
lase ) 



Kes teeb? 

• ESTGIS !!!  (vähemasti selle arutelu ja ESTGIS 
raames vaatame seda, mida teeb ESTGIS) 

 

• Ettevõtjad 

• Mingid (haridus)projektid 

• Ülikoolid (TÜ geograafias on kavas 
kõrgkooliõpik) 



Kuidas teeb? 

• Wikipedia stiilis ja siis ühtlustada/toimetada? 
• Mingi toimkond orgunnib ja teeb. 

– Võimalus kirjutada projekt ja taotleda raha? 
– Kui ei siis kes maksab? 
– Vabatahtliku tööna? 

• Kombineeritud variant 
– Kõrgkooliõpiku lisa kokkuleppimine/täiendamine 

wikina kaasates ESTGIS? 

• Üks suur kokkuleppimine 
– Nt geograafias on 5 lektorit ja mõne termini kohta 3-4 

(5?) erinevat leiutust 



Overlay 

– Tegevus 

• Kohastikustamine 

• Kaardianalüüs 

• Katmine? 

– Asend 

• Ülekate 

 

Näiteks 



Snap 

• Snäppimine 

• Haakimine 

• Sidumine 

• Seostamine 

• Napsamine 

• Kleepimine 

Näiteks 



Kes maksab? 

• Riigieelarve? 

– Vaevalt  

• Projekt? 

– Võimalikud rahastajad? 

•  Või vabatahtliku tööna viki stiilis toorik?  

– Seda annaks siis edasi arendada (vajadusel) 

 



Arutelu kokkuvõte 

• ESTGSI juhatus algatab kodulehel arutelu ja 
edasimõtlemise 

• Võimalik variant mis võiks töötada (aga ei 
pruugi olla ainuke), on et TÜ-s GIS 
kõrgkooliõpiku tegijad toovad oma toorikud 
ETSGIS kaudu üldisemale arutelule ja 
kokkuleppimisele. 


