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Koht: Tallinna Botaanika aed 

Kuupäev:  28.04. 2015 

 09 00 - 12 30 ja 16 30 – 18 30 

Osalesid:  (registreerimisleht lisatud) 

Koosoleku juhataja: Anne-Ly Fersel 

Protokollija:  Anne-Ly Fersel 

Päevakord: Ida-Virumaa Keskkonnahariduse arengukava 2015 - 2020 käivitamine. 

Koosoleku käik:  

Tutvustamise ring uuele osalejale. 

Küsimus: 

 Kas arengukava on kirjutatud „sahtlisse „ või on sellel ka praktiline väärtus? 

 Kuidas arengukava käivitada? 

Arengukava kirjutamise vajaduse selgumise ja selle valmimise ajal muutus KIK rahastamise kord, mis on 

avaldanud suurt mõju projektide rahastusest sõltuvatele organisatsioonidele ja üksiktegijatele viies nad 

keerulisse majanduslikku olukorda. Küsimuse all on nende jätkamine loodus ja keskkonnahariduses. 

Paljud haridusasutused tellivad õppeprogramme jm tegevusi RMK-st ja KeA-st jättes tähelepanuta teised 

pakkujad. Pakkujad ise aga ei saa enam haridusasutustele läbi KIK projektide programme pakkuda. 

Omaosalused on muutunud suuremaks ja klientidel puudub valmidus seda maksta. Seega tuleb projekti 

kirjutajatel see omaosalus kusagilt mujalt ise leida/tasa teenida, mis muudab raskeks omakorda vabatahtliku 

arengukava käimatõmbamises osalemise. 

Argo: Arengukavas selgub, et kõigil on oma roll, kui kõik seda täidavad läheb asi käima. 

Ingrid: Kahjuks see nii otseselt ei toimi, peame leidma ühise eesmärgi mille suunas kõik liiguvad. 

Raili: Kas meile on uuenenud olukorras üheselt selge kellele, milleks ja mida?  

Argo: Ida-Virumaa inimestele. Meil on valik kas teha või mitte, kas me soovime, et inimesed armastaksid 

loodust ja oskaksid seal käituda. 

Ingrid: Inimestel on kohustused suureks paisunud ja vabatahtlikku tööpanust jääb vähemaks. 

Argo: inimesi on palju, tuleb leida need sädeinimesed kes tahavad, jaksavad ja saavad seda teha. Vaadata üle 

praegune koostöökoja koosseis ja kaasata sinna uusi tegijaid, laiendades  koostöövõrgustikku uuele kvaliteedile 

kakskeelne, kaasata noori ja noorsootöötajaid, Narva Noorte Meremeeste klubi jne. 

Kaardistada inimesed, rääkida nendega esialgu läbi ja kutsuda nad hiljemalt sügise alguses infopäevale. 

Saame hulga motiveeritud inimesi, kes kõik avaldavad arvamust kuidas arengukava käivitada ja ellu viia.  



Siit edasi on vaja juba patrooni ja palgalist töötajat, kes kõike seda koordineerib, suhtleb ja korraldab. Maht 

läheb suureks. 

Koostöövõrgustikku kuulumine peaks olema prestiiži küsimus. 

Ingrid: Pigem ollakse ikka valmis tarbima ja saama, kui et ise aega ja ressurssi  andma. 

Argo: 2 tundi kuus vabatahtlikku tööd? On seda palju? 

Anne-Ly : Inimesi saame kaasata peamiselt läbi isiklike kontaktide sest üldkirjad visatakse prügikasti. Peame 

kokku leppima kes kelle poole pöördub. Ühtlustama oma sõnumi, mida edastada. 

Argo: 1 minuti kõne, konkreetne, 1 – 2 sõnumit, 1-2 põhilauset millest selgub asja sisu.  Mis neid 

motiveeriks, mida meie neile pakume, mis kõnetab? 

Mida me tahame? Raha? Inimeste panust ja aega? Mis tulemust? 

Häid, toredaid inimesi, kes hoolivad keskkonnast, paremad kodanikud, parem ühiskond, keskkond, võimalused 

„rasketele“ lastele… 

Noortekeskused ja huvikoolid kogunevad 2 x aastas. Avatud Noortekeskuste Ühendus otsib partnereid. 

Me peame tegema mingi konkreetse otsuse. 

Ingrid: potentsiaalne partner: Ettevõtlik kool Kristi Koldberg IVEK 

Argo: kes on nõus 2 tundi kuus oma aega panustama? Kui panustajaid ei ole siis mis on selle asja mõte? 

Koolidele on oluline regulaarsus, info saamine ja jagamine. 

Ingrid: 1 päev, et kaardistada sädeinimesed, panna paika sõnum, mida meie pakume ja mida me neilt ootame. 

Selleks peaks kokku koguma väikese töörühma. ( Ingrid, Argo, Anne-ly, Julia, …) 

Kui me kokku tuleme peaks igal ühel olema mõni sädeinimese nimi tagataskus, hea kui on nendega ka 

eelnevalt suheldud ja ka sõnumi mustand mida peame vajalikuks esitada. 

Argo: Saata laiali kiri lihtsate küsimustega: 

 Kas sa armastad loodust? 

 Kas sa soovid et sinu kodukandi lapsed armastaksid ja väärtustaksid loodust? 

 Kas sa soovid, et sinu kodukandi inimesed armastaksid ja hooliksid loodusest? 

Kui sa vastasid kolmele küsimusele jah, siis lisa siia oma kontakt ja me pakume sulle võimaluse kuidas sinu 

soovid täituvad. 

Kui meie kirjale ei vastata siis on selge et huvitatuid ei ole ja pole mõtet punnida kui ei ole inimesi, aega ega 

resurssi. Tähendab et aeg peab küpsema. 

Ei saa mitte kedagi sundida tegema asju mida ta ei taha, või ei ole võimeline tegema. 

 

Otsus: Laiendada ja tugevdada koostöökoda,  otsides aktiivseid uusi liikmeid, Potentsiaalsete isikute nimekiri 

kokku panna, nendega suhelda, välja töötada meie ühine sõnum neile. 

Koostada konkreetne  kava 2015 kevad – 2016 kevad. 

 

KAVA Argo Bachfeldt 

 

 

1. IVKKH arengukava on hea asi ja see on hea platvorm koostöö 

alustamiseks ja tegemiseks. Ta on liiga hea, et panna teda sahtlisse. 

 

2. Täiesti reaelne on ära teha ülesanded, mis on seatud aastani 2017. Selleks on vaja teha programm ja see ellu 

viia: 

 

Mai 

IVOLi inimestele tutvustada arengukava ja öelda, et nende roll on saata 1 inimene oma KOV ist haridusfestivalile, 



mis toimub aasta teises pooles, kus tutvustatakse kõigile huvilistele muude teemade seas ka IVKKH arengukava 

ja ühe töötoana on oodatud ka huvilised, kes tunnevad suurt huvi liituma IVKHH koostöökojaga. Seal saaks 

esiteks 2 

kärbest ühe hoobiga. Saame värskendada koostöökoja liikmeid ja kaasata huvilisi nö ümarlauda, kes hakkavad 

panustama arengukava teostamisse ning saame suuremale üldsusele arengukava tutvustada (muidugi raadio 

TV ja ajalehtede kaasabil) 

 

Juuni 

Selgitada välja vanade ümarlaua liikmet eja olemasolevate KKH koostöökoja maililistis olevate inimeste huvi 

panustada ka arengukava teostamise teemadel kokku saama. (vaja saata 1 email ja teha 5 kõnet telefoniga) 

 

Juuli 

Kutsuda 1 päevaks näteks kokku Niinsaare järve äärde kokku kõik Ida-Virumaa inimesed, kes soovivad KKH 

teemal kaasa rääkida (mõttetalgute nime all näiteks) Saaks teha õues ja vaja mõelda vaid kavapunktid ja läbiviija. 

 

August 

Koostöökoja/ümarlaua esimene laiendatud kokkusaamine, et hakata kavandama haridusfestivali töötuba, 

väljapanekut, kaasamismeetodeid. Selleks ajaks on iga aktiivne ümarlaua liige võtnud endaga kaasa 2 

potensiaalset huvilist, kes tunneb huvi panustada kuus 2 tundi oma aega IVKKH arendamiseks. 

 

September 

On loodud IVKKH Facebooki leht ja blogi internetis ning leitud 2 aktiivset noort Ida- Virumaa noortekogust või 

mõne KOV noorteparlamendist, kes seda asja ka veavad. 

 

Oktoober/November 

Haridusfestival, kus on väljas nii IVKKH ümarlaua noorteaktiiv, kui ka vanad olijad ja toimub aktiivne IVKKH 

koostöökoja liikmet evärbamine kolme küsimusega loodusest hoolimisest (oli ka Anneli saadetud memos) ja 

kontakti loomine oma 2 tunni kuus panustamise eesmärgil. 

 

Detsember 

Kokkuvõtete tegemine, mis on tehtud, mis pooleli ja mis veel vaja teha. Uue aasta plaanides kokkuleppimine, 

nimeliselt rollide jaotamine ja aktiivsemate tänamine/motiveerimine. 

 

3. Eelkirjutatud tekstis palju mõtteid ja selleks, et oleks võimalik see teostada on minu arvestuste kohaselt vaja 6 

inimest, kes 6 kuu jooksul panustaksid 12 tundi, ehk siis 2 tundi kuus oma aega. 

 

4. Mina saan enda peale võtta 2 tundi kuus noorsootöötajad ja promoda meie ühisüritustel IVKKH arengukava ja 

koostöökoda ja rääkida, mida nemad saavad ja mida meie pakume. Seda muidugi siis, kui ma olen veendunud, et 

koostöökoda toimib ja jääb toimima. 

 

5. On mitu teed, kuidas täita IVKKH arengkava eesmärke. 1 tee on see, mida ma olen siin kirjeldanud. Ehk 

rohujuuretasandi tee ja kodanikuaktiivsuse tee. Muide, see on ka väga hea projektiidee KÜSKi 

http://www.kysk.ee/ Ja nagu ingrid mainis koostööprojekti idee. 

 

6. Siis tuli mulle korraks meelde patrooni idee, et kui IVKKharidusel oleks patroon, siis võiks olla lihtsam asju 

mõjutada. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Patroon Kui me valime edasiminekuks selle tee, kus meil läheb patrooni vaja kas 

Kohtla-Järve Lions klubi või Valge Hobuse klubi või mõnda konkreetset inimest, siis tuleks neile/talle mõelda 

välja liftikõne ja mõelda koos keda, kas ja mis eesmärgil me vajame. Näiteks mul on head suhted meie Kaitseliidu 

juhatuse liikmete Kalev Nauri ja Jaak Saarega. 

 

7. Mõned koostöögrupid, kellest me veel rääkinud ei ole, kuid kellega võiks koostööd teha: Pensionäride ühing, 

lasteaedade ja koolide hoolekogud (hoolivad lapsevanemad), vabatahtlikud päästjad/merepääste (merereostus, 

metsapõlengud jms teemad), ülikoolid (Narva Kolledži, Ida-Virumaa Kolledži praktikandid, keda saab võtta iga 

organisatsioon, kes aitaksid meil tegevuskavas olevaid tegevusi teha. Narvas noorsootöö üliõpilased on väga 

tänuväärne seltskond, kes alati valmis abistama nii suurüritustel, kui ka asjade organiseerimisel. Sama muide 

kehtib ka Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari üliõpilaste kohta, kes paljud on Ida- Virumaalt) 



 

8. Aga võibolla ei ole seda kõike vaja, vaid korraldada 2 korda aastas infopäev ja 2 korda aastas koostöökogu 

kokkusaamine, et saaksime jagada infot ja saada uusi teadmisi? 

 

Vot sellised mõtted on vahepeal tekkinud ja mul on hea meel, kui on 

palju inimesi, kes soovivad tekitada rohkemates inimestes armastust 

looduse ja teiste inimeste vastu. 

 

Argo Bachfeldt 

www.looduskasvatus.ee  

 

Tänase seisuga 11. 05. 2015 a. on andnud teada oma soovist kava elluviimisel osaleda kokku 

4 inimest. 

Argo, 

Ingrid Kuligina, 

Anne Nurgamaa,  

Anne-ly Fersel – (kellel ei ole lähtuvalt oma tööst sellest asjast pääsu ) 


