Teadusorganisatsiooniline tegevus
Research Projects, Activities
Uurimistoetused
Kaitseväe Akadeemia (KVA) riikliku programmi E-002 raames projekti E-003
„Interaktsioonilise teadlikkuse arendamine sõjalistel juhtidel“ (Developing Interactive
Awareness in Military Leaders) (01.01.2018–31.12.2021) vastutav täitja …
KVA riikliku programmi E-002 „Sõjaväeliste juhtide arendusprogramm (AK)“ (The
Leadership Development Program of the EDF) (01.05.2016–01.06.2022) täitja
(vastutav täitja Antek Kasemaa) ...
Tartu
Ülikooli
(TÜ)
rahvusteaduste
baasrahastuse
projekti
PFLGR13904
„Kontrastiivlingvistika ja tõlge“ (2013‒2015) põhitäitja 2014–2015 (vastutav täitja Anu
Treikelder).
TÜ Humaniora valdkonna kirjastamistegevuse toetus – „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse
ajakirja“ (ESUKA/JEFUL) võõrkeeleõppe teemalise erinumbri toimetamine“ (2014–
2015). Silvi Tenjes, Raili Pool (erinumbri toimetajad).
Eesti Teadusfondi (ETF) grandi nr 8958 „Multimodal interaction – intercultural and
technological aspects of video data collection, analysis, and use“ (Multimodaalne
suhtlus ‒ videoandmete kogumise, analüüsi ja kasutamise kultuuridevahelised ja
tehnoloogilised aspektid) (2011–2015) põhitäitja (vastutav täitja Päivi Kristiina
Jokinen).
TÜ Humaniora valdkonna kirjastamistegevuse toetus – „Ajakirja ESUKA/JEFUL eesti keele
õpetamise ja omandamise teemalise erinumbri toimetamine“ (2011–2012). Raili Pool,
Silvi Tenjes (erinumbri toimetajad).
ETF grandi nr 8008 “Multimodaalse suhtluse struktuur ja suhtlusstrateegiate valik” (The
structure of multimodal communication and the choice of communication strategies)
(2009–2012) vastutav täitja.
ETF grandi nr 7149 „Emotsioonide kontseptualiseerimise dünaamilised aspektid” (The
dynamic aspects of conceptualization of emotions) põhitäitja 01.01.2007–29.02.2008
(vastutav täitja Ene Vainik).
Eesti-poolse grupi koordinaator Põhjamaade projektis “PlaceME: Place, Mediated Discourse
and Embodied Interaction” (projektijuht Paul B. McIlvenny, Aalborgi Ülikool, Taani)
2006‒2009.
Sihtfinantseeritava grandi SF0182568As03 “Eesti-vene, eesti-inglise, eesti-saksa, eesti ja
romaani keelte kontrastiivne uurimine funktsionaalsel alusel” põhitäitja 01.03.2004 –
31.12.2007.
ETF grandi nr 5519 “Žestide kommunikatiivsed ja sotsiokultuurilised aspektid” (2003–2006)
vastutav täitja.
Sihtfinantseeritava grandi SF0181778s01 “Kommunikatsiooniprotsesside lingvistilised ja
kultuurilis-psühholoogilised aspektid muutuvas maailmas” põhitäitja 01.03.2002–
31.12.2003 (vastutav täitja Krista Vogelberg).
ETF grandi nr 4467 „Eesti keele semantilise ühestaja koostamine” põhitäitja 2001–2002
(vastutav täitja Haldur Õim).
Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi sihtfinantseeritav grant DFLEE0594 doktorantidele,
täitja 1998–2001.
ETF grandi „Eesti ajakirjanduse ajalugu“ täitja 01.07.1993–31.12.1993 (vastutav täitja Epp
Lauk).
ETF grandi „Eesti keel ja kultuur. Eesti keele tekstide ja kultuuri sõnavara arvutifondi loomine“
täitja 02.09.1991–31.12.1991 ja 15.05.1993–31.10.1993 (vastutav täitja Haldur Õim).

Uurimisgrupid ja koostööprojektid
Multimodaalse suhtluse uurimisgrupi (MUSU grupi) juht alates 2009 …
https://sisu.ut.ee/mutlimodal (23.01.2018)
The Nordic research network on Place, Mediated discourse and Embodied interaction
(PlaceME) (2006–2009). Koordinaator Eestis. <http://www.placeme.hum.aau.dk/>
(20.12.2012)
TÜ käežestide uurimisgrupi juht 2003–2009 (reorganiseeritud 2009 kui „Multimodaalse
suhtluse uurimisgrupp“) http://www.tuit.ut.ee/ug/ (10.11.2012)

Konverentsid, workshopid
Konverentside korraldamine (organiseerimis- ja/või teaduskomitee liige, sektsiooni
juhatamine)
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) õppemetoodilise konverentsi „Õppija arengu
toetamine“ (15. jaan. 2018) raames töötoa Surma mõista ei või armu anda korraldaja
2018.
“The 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (16‒17
October, 2017, Bielefeld University, Germany), member of the Program Committee
2017 <http://mmsym.org>
IV eesti teaduskeele konverents (Tallinna Ülikool, Tallinn, Eesti 2.–3. dets 2016), sektsiooni
juhatamine 2016.
“The 4th European and the 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (29–30
September 2016, University of Copenhagen), member of the Program Committee 2016
<http://mmsym.org>
Kontrastiivlingvistika III ettekandepäeva üks organiseerijatest (vastutaja Anu Treikelder) TÜ
maailma keelte ja kultuuride kolledžis nov.‒dets. 2015.
“The 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal Communication”
(MMSYM2015) (17–18 September, 2015, Trinity College Dublin, Ireland), member of
the Program Committee 2015 <http://www.mmsym.org> (15.04.2015).
Research Training Course “Pointing to Gestures” (4–5 August 2014, University of Tartu,
Estonia) organiseerimis- ja teaduskomitee liige 2013–2014.
“The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication” (6–8
August, 2014, University of Tartu, Estonia) organiseerimis- ja teaduskomitee liige
2013–2014, sektsiooni juhatamine 2014.
„Emakeel ja teised keeled“ VIII (28.–29.11.2013 Tartu, Eesti) teadus- ja
organiseerimiskomitee liige, chair of the plenary talk 2013.
Moderator and “L2/Bilingualism/Classroom” session chair at the 5th Conference of the
International Society for Gesture Studies (ISGS5) (July 24, 2012 Lund, Sweden).
Konverentsi „Mälu, suhtlus, kultuur“ (11.05.2012) organiseerija (koos Raili Marlinguga) Tartu
Ülikoolis 2012.
Uurijate ja doktorantide III ettekandepäev suhtlusest “Hääl ja ruum“ (13.05.2011), organiseerija
Tartu Ülikoolis.
“NorDIsCo 2010: Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction” (17.–
19.11.2010 Aalborg, Taani) Balti regiooni esindaja organiseerimiskomitees 2009–2010
<http://diskurs.hum.aau.dk/nordisco2010/> (3.8.2011).
Rahvusvahelise konverentsi “Emakeel ja teised keeled“ VII (2.–3.12.2010 Tartu, Eesti)
teaduskomitee liige 2010.
Uurijate ja doktorantide II ettekandepäev suhtlusest “Suhtlusruum – kas suhtlusraam?”
(14.05.2010), organiseerija koos Raili Marlinguga Tartu Ülikoolis.

Rakenduslingvistika kevadkonverentsi „Kommunikatsiooni moodused ja keeled / Modes and
Languages of Communication“ (22.–23.04.2010 Tallinn, Eesti) sektsiooni „Keelte
omandamine ja õpetamine“ juhatamine.
Rahvusvahelise konverentsi “The 10th Nordic Conference on Bilingualism” (26.–28.10.2009
Tartu, Eesti) teaduskomitee liige 2008–2009, sektsiooni juhatamine 2009.
Uurijate ja doktorantide I ettekandepäev “Suhe, suhtlemine ja suhtluskontekst” (15.05.2009),
organiseerija Tartu Ülikoolis.
Rahvusvahelise konverentsi “Space, Interaction, Discourse” (12.–14.11.2008 Aalborg, Taani)
teaduskomitee liige 2007–2008.
Konverentsi „Emakeel ja teised keeled“ VI (22.–23.11.2007 Tartu, Eesti) sektsiooni
juhatamine.
Rahvusvahelise projekti “PlaceME: Place, Mediated Discourse and Embodied Interaction” 3.
workshopi “Analysing Embodied and Object-Focused Interaction“ organiseerija Tartus
(12.–13.11.2007). Osalejad Eestist, Suurbritanniast, Taanist, Rootsist, Soomest.
Teemasektsiooni „Kognitiivsus keele kaudu“ organiseerija ja sektsiooni juhataja konverentsil
„Teoreetiline keeleteadus Eestis II“ Tartu Ülikoolis 2005.
Rahvusvahelise teaduskonverentsi „Teaduse ja religiooni dialoog“ organiseerija Tartus 1994.

Ajakirjad
Ajakirja „Humaniora: anglistica Tartuensia“ toimetuskolleegiumi liige 2009–2016
Ajakirja „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric
Linguistics“ (Humaniora: linguistica estonica et fenno-ugrica) toimetuskolleegiumi
liige 2008–2019

Erialased seltsid
Rahvusvahelise Žestiuuringute Ühingu liige 2006 …
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige (asutajaliige) 2004 …
Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi liige 1983–2017
Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu liige 2007–2008
Rahvusvahelise Pragmaatika Assotsiatsiooni (IPrA) liige 2002–2005

Ekspertkomisjonid
Osalen Euroopa ja Põhjamaade sümpoosioni “Multimodal Communication“ töös eksperdina
(alates 2014) …
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi töö retsensent 2019.
Ajakirja „Keel ja Kirjandus“ retsensent 2019.
Magistritöö kavandi hindaja KVÜÕAs nov 2018.
Post-proceedings of the 5th European and the 8th Nordic Symposium on Multimodal
Communication, peer reviewer of the post-proceeding 2017.
Post-proceedings of the 4th European and the 7th Nordic Symposium on Multimodal
Communication (published by Linköping Online Publishing in 2017), peer reviewer of
the post-proceeding 2016.
Post-proceedings of the 3rd European and the 6th Nordic Symposium on Multimodal
Communication (published by NEALT in 2016), peer reviewer of the post-proceeding
2015‒2016.
Ajakirja „Mäetagused“ retsensent 2015.
„Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics“, peer
reviewer of the submission 2014.
The 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication (6–8 August,
2014, University of Tartu, Estonia), peer reviewer of the submissions 2014.

Eesti Teadusagentuuri (ETAgi) granditaotluse hindaja 2013.
TÜ germaani-romaani-slaavi instituudi ekspertkomisjoni liige dotsendi kohale kandideerija
hindamiseks 2008, kevad 2013, sügis 2013.
HLT 2012: 5th International Conference on Human Language Technologies – The Baltic
Perspective, (Tartu, Estonia, October 4–5, 2012), peer reviewer of the submissions
2012.
„Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics”
retsensent 2010.
Semiootikaajakirja “Sign Systems Studies” retsensent 2009.
Eesti Teadusfondi ühiskonna ja kultuuri ekspertkomisjoni retsensent 2009.
Eesti Teadusfondi ühiskonna ja kultuuri alaste ühisprojektide retsensent 2009.
Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna valimiskomisjoni ekspert 2007, 2009.
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde retsensent 2008.
Riikliku koolitustellimuse programmi ekspert 2008.
Kristjan Jaagu stipendiumikonkursi ekspert 2007.
Keeleteaduse suuna konsultant-ekspert üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjonis
2006.
Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste ekspertkomisjoni retsensent 2006.
Kaasatud ekspert viipekeele eesti ja soome-ugri kt osakonna õppekavasse võtmise arutelul
2003.
TÜ eripedagoogika kaitsmisnõukogu kutsutud liige 2002.

Administratiivtöö
KVÜÕA Lahingukooli vanemallohvitseride keskastmekursuse (VAKAK) lõputööde
kaitsmiskomisjoni liige 2015‒2018.
KVÜÕA
Lahingukooli
vanemstaabiallohvitseride
kursuse
(VSAK)
lõputööde
kaitsmiskomisjoni liige 2016, 2018.
Üleriigilise õpilasvõistluse eesti keele võõrkeelena olümpiaadi žürii liige Tartu Ülikoolis 2008,
2010, 2011‒12, 2014.
TÜ eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis sisseastumiskomisjoni liige
magistriastmesse 2013.
TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse eesti keele mitmekeelses ühiskonnas
sisseastumiskomisjoni liige bakalaureuseastmesse 2013.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppe eesti keel ja
kultuur muukeelsetele bakalaureusetööde kaitsmise komisjoni esimees 13.06.2013,
25.06.2013.
TÜ germaani-romaani filoloogia osakonna ja germaani-romaani-slaavi instituudi doktorantide
atesteerimiskomisjoni liige 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppe eesti keel ja
kultuur muukeelsetele bakalaureusetööde kaitsmise komisjoni liige 2012.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse magistriõppe eesti keele ja
kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis magistritööde kaitsmise komisjoni liige 2012.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse magistriõppe eesti keele ja
kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis tänapäeva eesti keele magistrieksami komisjoni
liige 2012.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse magistriõppe eesti keele ja
kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis üldkeeleteaduse magistrieksami komisjoni liige
2012.

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele
võõrkeelena eriharu magistritööde kaitsmise komisjoni esimees 2007, 2008, 2009,
2010, veebr ja juuni 2011.
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele
võõrkeelena eriharu magistrieksami komisjoni esimees veebr 2011.
TÜ eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis magistriõppe programminõukogu liige
2008–2014.
TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna eesti keele (võõrkeelena) ja eesti keele ja
kultuuri muukeelsetele eriala diplomitööde ja bakalaureusetööde kaitsmise komisjoni
esimees 2007, 2008, 2009, 2010, veebr 2011.
TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse eesti keele ja kultuuri muukeelsetele üliõpilaskandidaatide
sisseastumiskomisjoni liige 2006, 2007, 2008.

Üritused
Tartu konverentsisaadik 2009 …
Osalenud ekspeditsioonil Leena ülemjooksule Siberis Šiškino ja Vorobjovo petroglüüfide
leiukohtadesse ning Baikali äärde 1991. Osalejad Eestist, Soomest, Venemaalt.
Osalenud astrokliima ekspeditsioonil Kesk-Aasiasse Pamiiri 1987.
Osalenud ekspeditsioonidel Äänisjärve petroglüüfide leiukohtadesse Karjalas 1985 ja 1986.
TRÜ ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri keelte ringi III kevadkooli „Kas minu keel on minu muuta“
Äksis ja IV sügiskooli „Muutuv keel“ Järvseljal üks organiseerijatest 1984.
TRÜ ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri keelte ringi I kevadkooli „Keel ja psüühika“ ja II sügiskooli
„Kui sügavalt on kõik keeled üks“ üks organiseerijatest Taevaskojas 1983.
Tartu Ülikooli filmiklubi töö organiseerija (koos Aune Undiga) 1983–1992
<http://issuu.com/universitastartuensis/docs/veebruar_2011_nr_2> (30.12.2013).

Esinemised
Vt ka ettekanded, kõned <https://sisu.ut.ee/stenjes/ettekanded-kõned>
Osalenud näitusel „200 aastat eesti keele ülikooliõpet“ Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis
24.09.2003–31.01.2004.
Osalenud näitusel „Õppekirjandust Tartu Ülikooli õppejõududelt 1999–2003“ Tartu Ülikooli
raamatukogus 15.09.2003–15.10.2003.
Osalenud Eesti Akadeemilise Raamatukogu korraldatud teaduspublikatsioonide näitusel „Eesti
uue põlvkonna teadlasi“ Tallinnas 14.03.2003–03.06.2003.
<http://www.ear.ee/teadlased4/teadlased.html> (5.1.2006).
Kutsutud esineja Eesti Raadio keskööprogrammis mitteverbaalsest suhtlemisest (toimetaja
Silvia Karro), 1991.

Tunnustused
KVÜÕA Lahingukooli tänukiri õppetegevuse toetamise eest 2018.
Tartu Konverentsisaadiku tunnistus 2010.
Osalenud Atomium Culture teaduse populariseerimise konkursil tööga Tenjes, Silvi, Marling,
Raili “How do we communicate when words fail us: multimodal communication in
human interaction” 2010. TÜ preemia 2010.
Eesti Teaduste Akadeemia I preemia magistritöö „Žestid eestikeelses dialoogis“ eest 1995.

