
PROTOKOLL 

   Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud 

    

 

19. detsember 2017 

Pargi 15 Keskkonnaamet Jõhvi 

kell 13 00 – 16 00 

 

Juhatas ja protokollis: Anne-Ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 

 

Koosolekul osalejad: 

1. Anne-Ly Feršel Keskkonnaamet 

2. Julia Kropatševa Keskkonnaamet 

3. Ingrid Kuligina Alutaguse Matkaklubi 

4. Heldi Aia Mäetaguse Põhikool 

5. Aune Ferschel RMK 

6. Heinar Juuse RMK 

7. Indar Zeinet Ida-Viru Linnuklubi 

8. Mall Schmith K–J Täiskasvanute Gümnaasium ja Orhideeklubi 

9. Tiina Gashkov Jõhvi Põhikool ja Loodusainete sektsioon 

10. Jonas Nahkor Eesti Keskkonnahariduse Ühing 

11. Piret Eensoo Keskkonnaamet 

12. Natalja Poljakova Uus Sild MTÜ 

13. Gradislava Jušmanova K-Järve Koolinoorte loomemaja 

14. Marina Janssen RÖK Sillamäe 

15. Aili Reiman Iisaku Gümnaasium 

16. Galina Pustoshnaya Narva LV 

17. Anne Aia Toila Gümnaasium 

18. Bruno Uustal KIK 

 

Päevakava: 

 

13 00  – kogunemine, tervitus kohv  

13 30  - Anne-Ly Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, ümarlaua sissejuhatus 

13 35 – Piret Eensoo Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist –  

 Keskkonnahariduse konverents 2017  

 Uue keskkonnahariduse tegevuskava koostamise info 

14 00 – Jonas Nahkor Eesti Keskkonnahariduse Ühingu loomine, põhimõtted, tulevik 

14 30 – vaba mikrofon, avatud arutelu KKH olukorrast, ettepanekud. 

 

Piret Eensoo: Konverents 2017 Jänedal,  

 Kliimamuutused – laiendatud pilt, erinevad vaatekohad. 

 Ülevaade KKH valdkonna uuringutest 

 KKH tegevuskava 2018 – 2023 a. koostamise eeltöö rühmades 

Teemade ettekanded on keskkonnaharidus.ee portaalis videote all. 

http://www.keskkonnaharidus.ee/vorgustik/keskkonnahariduse-konverentsid/ 

 

Üle Eestiline loodusvaatluste maraton 2018 a. 15 – 16 juuni 

 

 

http://www.keskkonnaharidus.ee/vorgustik/keskkonnahariduse-konverentsid/


Jonas Nahkor: Eesti Keskkonnahariduse Ühingu moodustamisest,  

liikmeks astumise võimalus. 

Koduleht portaalis Keskkonnaharidus.ee  http://www.keskkonnaharidus.ee/vorgustik/yhing/ 

e- mail: ekhyhing@gmail.com 

 

Ühingu eesmärgid on: 

a. Keskkonnahariduse ja –teadlikkuse edendamine ühiskonnas ning keskkonnahariduse 

kvaliteedi tagamine. 

b. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute ühendamine ja nende huvide esindamine. 

c. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute kutseoskuste arendamine. 

d. Keskkonnahariduse rahastamisvõimaluste laiendamine. 

Ühing viib eesmärkide saavutamiseks ellu järgmisi tegevusi: 

a. Koondada keskkonnaharidusega tegelevaid üksikisikuid valdkonna liiduks. 

b. Töötada välja keskkonnahariduse kvaliteedistandardid, nõustada ja korraldada nende 

rakendamiseks vajalikke tegevusi. 

c. Anda sisendit teadus- ja õppeasutustele muudatusettepanekute näol õppekavadesse ja 

haridustegevustesse. 

d. Selgitada välja keskkonnahariduse andjate koolitusvajadusi ning korraldada koolitusi 

koostöös koolitajatega. 

e. Nõustada ja toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid organisatsioone ning 

üksikisikuid. 

f. Kaasata oma tegevustesse ja liikmeskonda erinevaid partnereid ettevõtjate ja omavalitsuste 

esindajate näol saavutamaks suuremat sidusust erinevate valdkondade vahel ning 

panustamaks kohalike kogukondade arendusse. 

g. Laiendada keskkonnahariduse rahastamisvõimalusi, algatada vastava fondi loomine ja 

töötada välja selle toimimise printsiibid. 

 

EKHÜ osaleb KKH uue tegevuskava koostamises ja liikmetel on võimalus läbi ühingu teha 

oma häält kuuldavaks. EKHÜ osaleb 2018 a. KKH konverentsi ettevalmistamises ja 

tegemises, KKH kvaliteedisüsteemi väljatöötamises, mis peaks toimima läbi parimate 

tunnustamise ja nõrgemate järele aitamise.  

 

Bruno Uustal: KIK – i uus määrus tuleb 1 kuu enne vooru avamist. 

Ida-Viru ainsad KKH keskused on Alutaguse vallas (KeA ja RMK) Maakonnas on mitmeid 

MTÜ-d, jt pakkujaid, kes peaks võtma suuna sinna, kus on KK teadlikkuses karjuv vajadus 

aga puuduvad selle pakkujad –näiteks  Narva.  KKH vajab laiemat kodanikuliikumist, mis 

paneks liikuma ka ühiskonna. 

 

Ingrid Kuligina – Inimesed võivad ühiskondlikel alustel tööd tehes ära väsida. Kas loodud 

EKHÜ – sse astumine pigem aktiveerib kohalikke KKH tegijaid ja Ida-Virumaa KKH  

koostöökoja liikmeid, või vajub siin asi hoopiski ära? 

 

 

Ettepanekud: 

 

1. Kaasata EKHÜ ka venekeelseid huvilisi, arvestades, et nad vajavad tõlki ja kõneisikut 

ühinguga suhtlemisel 

 

2. Teha aasta 2018 a tegijate teemaline fotonäitus, kus oleks näituse külastajatele ka 

aktiivseid tegevusi.  

http://www.keskkonnaharidus.ee/vorgustik/yhing/
mailto:ekhyhing@gmail.com


 

3. Teha kevadel koostöökoja väljasõit Sillamäe ja Narva piirkonda, tutvuda Sillamäe 

promenaadiga, Narva avalike aedadega jm uute põnevate objektide ja ideedega 

 

 

 

19.12. 2017 a 
 

Anne-Ly Feršel       

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist           
 

allkirjastatud digitaalselt                                        


