
Viljandimaa keskkonnahariduse 3. ümarlauad

Aeg: 26.04.2012
Koht: Grand Hotel Viljandi
Protokollis: Reet Vaiksalu, Keskkonnaamet

Päevakava:

1. Säästev areng ja säästvat arengut toetav haridus, K.Peterson, Säästva Eesti Instituut, 
ettekanne ja rühmatöö

2. Keskkonnahariduse alaste uuringute esialgsete tulemuste tutvus, M.Kivistik, 
Keskkonnaamet

3. Ülevaade Viljandimaa keskkonnahariduse ümarlaua tegevusest, R.Vaiksalu, Keskkonnaamet
4. Arutelu teemal „Millega, kuidas saan mina panustada ümarlaua töösse?“

Osalejad:

1. Tiiu Rebane Lasteaed Krõll
2. Anu Saar Holstre Kool
3. Triin Saluste Riigimetsa Majandamise Keskus
4. Piret Anier Viljandi Vaba Waldorfkool
5. Peep Tobreluts Viljandi Huvikool
6. Kristjan Kalda SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
7. Dagmar Hoder MTÜ Tipu Looduskool
8. Mihkel Maala RMK Aimla looduskeskuse juht
9. Piret Mädamürk Päri Lasteaed
10. Urve Mukk Heimtali Põhikool
11. Tiina Viir OÜ Helcomer
12. Jaak Jaaku Eesti Looduskaitse Selts
13. Kristiina Baum Viljandi Vaba Waldorfkool
14. Eda Saaremets Lahmuse Kool
15. Ly Laanemets Riimetsa Majandamise Keskus
16. Piret Eit TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
17. Kaja Peterson Säästva Eesti Instituut
18. Maris Kivistik Keskkonnaamet
19. Reet Vaiksalu Keskkonnaamet

1. Kaja  Peterson  Säästva  Eesti  Instituudist  andis  ülevaate  säästvast  arengust  ning  säästvat 
arengut  toetavast  haridusest.  Rühmatööks  moodustati  neli  rühma,  kelle  ülesandeks  sai 
koostada loosiga tõmmatud märksõnade abil tunni kirjeldus.

2. Maris  Kivistik  andis  ülevaate  ESF  programmi  raames  toimunud  uuringu  tulemustest. 
Esimene  uuring  hõlmas  mitteformaalse  keskkonnahariduse  spetsialistide  täiendkoolituse 
vajadust  ning  õppevahenditega  varustatust.  Ümarlaual  tutvustatud  kolmas  uuring  uuris 
keskkonnahariduse  koostöövõrgustikke.  Teise  uuringu  tulemused  saabusid uuringufirmalt 
vahetult enne ümarlauda ning nende tulemusi ettekandes ei kajastunud.

3. R.Vaiksalu tegi kokkuvõtte 2010. ja 2011.a toimunud ümarlaua kohtumistest ja rühmatöö 
tulemustest ning tutvustas Keskkonnaameti keskkonnhariduse tegevusi maakonnas 2011. ja 
2012. aastal.

4. Arutelu teemal: „Millega, kuidas saan mina panustada ümarlaua töösse?“

Arutelu:

Kristjan Kalda: Keskkonnateadlikkuse projektidega tegelemine on vaid üks osa tööst. Minu panus 
oleks  projektide  esitamisel  nõuga  aidata,  suunata,  teavitada  projektide  nõudmistest,  aidata 



bürokraatia poolelt. Keskkonnateadlikkuse projekte esitatakse KIKi kas ühekordsena või on juba 
aastast aastasse tehtavaid. Üle Eesti sai 2011.a. KIKi kaudu 200 000 last haridust.

Maris Kivistik: Üle Eesti ongi umbes 200 000 last.

Kaja Peterson: Ümarlaua/koostöövõrgustiku üks tegevusvorm on formaalse või mitteformaalse 
osapoolte vahel aastas paar korda kokku saada  ja arutada oma tegevust, probleeme, mis on hästi, 
kavandada tegevusi. Puudub koostöövõrgustiku juht. Vajalik nii maakonna tasandil kui üleriigiliselt. 
Koordineerijad vahetuvad üle 5 aasta, aga on vaja mälu, kuidas on tehtud, laome vundamenti, kes 
millega tegeleb, kelle poole pöörduda. Koostööd teha teiste maakondadega. Ümarlaud on ehk liiga 
kitsas selle markeerimiseks, mis on juba toimimas.

Maris Kivistik: Võibolla peaks ümber nimetama kuidagi teisiti? Näiteks Ida-Virumaal on kasutusel 
koostöövõrgustiku mõiste. 

Tiina Viir: Praegu ei tea kes tegelevad ja mis valdkonnaga. Ettepanek, ümarlaud võiks kaks korda 
aastas  koos käia. Koostada nimekiri valdkonna inimestest, mis on nende eriala, loengud, kus ise 
käia tahavad, mida teisele partnerile pakuvad. Selleks tuleks küsimustik koostada.

Kristjan Kalda:  Sellised  ettepanekud, otsingud saab ka  listi panna. Näiteks on idee leida 
putukateadlane.

Urve Mukk: Laiem ring võiks ka sellest  osa  saada, mis on kellegi tugevus, et  vajadusel  leida 
partner, näiteks töötoa jaoks sobivad inimesed

Maris Kivistik: Ümarlauale peaks esinema kutsuma ka lasteaedade, koolide projektide kirjutajaid, et 
saada ülevaade nende tegevusest.

Piret Mädamürk: See oleks tagasiside teenuse pakkujale. Võiks olla ka info lasteaedade kohta, kes 
on  projektide  kirjutamise  tulemina  oma  õuealale  või  lasteaiaümbrusesse  loonud  mõne  põneva 
õpperaja  või  muu  õppekeskuse  ja  on  valmis  meelsasti  seda  teiste  lasteaedadega  jagama  ja 
õppeprogrammina välja pakkuma. (Märksõna - koostöö ja laiem kasutusala, jätkusuutlikkus). 

Piret Eit: Ühtlasi oleks see heade kogemuste käsiraamat.

Ly Laanemets: Leaderi projektidel oli nõue avaldada projekti sisu memona: millest koosneb, mis on 
eesmärgid. 

Maris Kivistik: See võiks olla KIKi nõue. Kikasesse, kus projekti info nähtav, tavainimene ei pääse.

Kristjan Kalda: Tehniliselt on see võimalik, iseasi, kas tegijad on nõus seda tegema.

Tiina Viir: Vanasti oli see nõue olemas.

Piret Anier: Seal võiks otsing olla valdkonna kaupa. 

Piret Eit: Arvutis otsingusõnaga „noortelaagrid“  otsides, tuleb kõigile kättesaadavaks tutvustus 
laagri ja toetusesaajate kohta.

Maris Kivistik: See, kes-kuidas-mida teeb, on vajalik KIKiga maha istuda ja arutada.

Ly Laanemets:  Õpetajatel  on  segadus,  on  RMK, KKA, õpetajad ei saa aru, mis toimub. On 



keskkonnaharidus.ee lehekülg, kus on aegunud info, mida näiteks  RMK ei ole ammu  juba 
uuendanud. Kuidas teha, kas ümarlaud võiks olla see koht, kus on koolide esindajad, et näeks 
nägusid?

Maris Kivistik: Õpetajad saavad kokku  sügisel infopäevadel. Me võime vajadusel neid infopäevi 
teha kaks korda aastas.

Eda Saaremets: Edaspidi võiks hakata teavitusi ka huvijuhtide ühingule edastama, sest õppekäike 
organiseerivad ka huvijuhid.

Ly Laanemets: Kaks korda võiks programmide infopäev ikkagi olla. Üks sügisel nagu praegu ja üks 
kevadel, märtsi koolivaheajal, tutvustamaks seda, kes, mida ja kus pakub. 

Anu Saar: Just kevadel saadakse teha looduskeskustesse ekskurssioone.

Piret Anier: Kui tulla tagasi küsimuse juurde, millega, kuidas saan mina panustada ümarlaua töösse, 
siis Waldorfkool võiks pakkuda teavet inimese arengust ja tema ealistest vajadustest  terve elukaare 
jooksul  ehk  sünnist  surmani.  Waldorfkoolide  õppekava,  mis  toetab  lapse  arengut 
otsustusvõimeliseks  ja  vastutustundlikuks  täiskasvanuks,  lõimib  endas  esimesest  klassist 
gümnaasiumi  lõpuni  keskkonnaalaseid  tegevusi.  Mitmed  tegevused  kestavad  terve  õppeaasta, 
mõned intensiivsemalt kuu aega jne. Palju on looduses olemist ja loodusega kooskõlas toimetamist. 
Hetkel  otsime võimalusi  kuidas  loodusharidust  rahastada,  kas KIKile projekt  kirjutada?  Näiteks 
Põlva  Rosma  kool  soovib  lastevanemate  koolitamiseks  taotleda  koolitusluba  ja  koostavad 
õppekava, milles keskonnaharidusel saab olla oma koht. 

Piret Eit: Programmide pakkujatel on vajadus pedagoogika võtete, erinevate nippe järele.

Kaja Peterson: Leian, et see tegevus ei tohiks  jääda kitsalt selle ringi vedada, et oleks avatud 
süsteem. Kuidas kaasata ja laiendada, kuidas sama tegevuse juurde tuua kolleege teistest 
õppeasutustest? Listist saab passiivselt infot, aga tuleks ka proaktiivseid tegevusi teha, mis need olla 
võiksid?

Kristjan Kalda: KIKist saab raha taotleda ka täiskasvanute koolituseks. Kirjutada projekt, kokku 
koguda maakonna koolide juhid, huvijuhid, tellida  buss ja sõita näiteks  Lilli või  Soomaale, et 
tutvuda võimalustega. Teha mingi „maasikas“.

Maris Kivistik: Ümarlaua/võrgustiku üks eesmärk on parandada keskkonnahariduse andmisega 
tegelevate asutuste koostööd. Ressurssi on ka väljasõitudeks.

Peep Tobrelutsu kirjalikult esitatud mõtted:
− Keskkonnahariduse projektide planeerimisel eelnevalt teha arutelukohtumine. Mitte olla 

rivaalid, vaid täiendada teineteist. Kui vaja, siis aidata kaasa, järele.
− Viljandimaa keskkonnahariduse asjalised peavad üksteist rohkem teadma. Ühisseminarid 

(kaugemalt lektoriga, endi esitlemine teistele), väljasõidud, ühistegevus ja -matkad.
− Info ristkasutus ja ristlevitamine:

1. iga asjaline annab teada oma tegevusest (nii sisetegevus kui ka avalik – 
väljaspoole);
2. iga asjaline levitab peale enda tegevuse ka teiste asjaliste lähitegevusi (näiteks 
matkal jagatakse lähema kuu aja teateid – kus keegi midagi korraldab).

− Tähtsamaid koosolekuid jms. planeerida minimaalselt 1 kuu, soovitavalt 3-4 kuud ette.

Maris Kivistik: 3-4 kuud ette teatada on liiga pikk. Info levitamine on oluline, nõustun. Ka tänane 



kohtumine on selleks, et kuulata huvitavat ettekannet ja saada üksteisega paremini tuttavaks. 
Näiteks Ida-Virumaal saadakase enne projekti tähtaega kokku, jagatakse projektid ära, kes mille 
eest vastutab. Mina toetan seda mõtet.

Ly Laanemets:  See on kasulik nendele, kes maakondlikus mastaabis tegevusi pakuvad. Näiteks 
Dagmar on kogenud projektikirjutaja, kirjutab projekti lasteaedadele, sellega jääks ära siia ja sinna 
sõitmine. 

Dagmar Hoder: Loodusõhtute puhul on tunne nagu oleks konkurendid.

Maris Kivistik: Loodusõhtu projekt hakkas aasta tagasi, raha saime selle aasta alguses.

Kristjan Kalda: KIKi järgmised projektide esitamise ajad on  august ja detsember. Taheti tähtaega 
veebruari, kuid kukkus märtsi. 

Ly Laanemets: Endise VOLi  projekti  osas  on  muudatus: pakume igale klassile 20 programmi. 
Varasema projekti  puhul tekkis juba olukord, et  teatud koolid lähevad sunniviisiliselt. Vaatame, 
kuidas see 20 täitub. Aga sama asja võiks ka suurte projektide puhul rakendada, näiteks loodusõhtu.

Piret  Anier: Ettepanek enne KIKi esitamistähtaega  kokku saada, tutvuda, kes on kes ja millega 
tegeleb.

Maris Kivistik: Enne jaani kokku leppida kokkusaamine.

Kristjan Kalda:  25. mai esimese vooru otsused, üleriiklik 13. juuni. Järgmiste voorude otsused 
tulevad oktoobri lõpuks ning 2013. a. kevad-suvi.

Tiina Viir: Minul ei ole vahendeid vaja, mina saan pakkuda ruumi. 

Maris Kivistik: Tõhusad mitu tundi kohtumist on lõppemas, oleme saanud  omavahel tuttavaks ja 
mõtteid vahetada. Järgmine kohtumine toimub 7. juuni. 

Otsustati: 

1. Keskkonnaharidust puudutavat infot hakatakse edaspidi ka huvijuhtide ühingule edastama.
2. Õppeprogramme tutvustavaid infopäevi korraldatakse edaspidi senise ühe (sügisel) asemel 

kaks korda aastas: kevadel (märtsis) ja sügisel (septembris). 
3. Keskkonnahariduse projektide arutelukohtumine toimub 7. juuni, kell 11.00 Viljandis Posti 

42.a, OÜ Helcomer ruumides.


