
PROTOKOLL
Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud

18.aprill.2012
Kukruse Polaarmõisas

kell 13. 00 – 17.00

Juhatas: Heldi Aia, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 
Protokollis: Anne-ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 
Modereeris: Ingrid Kuligina, Alutaguse Matkaklubist

Koosolekul osales: 
Ingrid Kuligina, Anne-Ly Feršel, Heldi Aia, Margit Maksimov, Helmi Kaljurand, Kaarin 
Kask, Ene Roosimägi, Anne Sternhoff, Külli Kriis, Argo Bachfelt, Aune Feršel, Heinar 
Juuse, Kaja Kama, Jaana Toss, Lea Tang, Marina Janssen, Erhard Janssen. 

Päevakava: 
1. Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud uuringute (mitteformaalse keskkonnahariduse 

spetsialistide koolitusvajadus, koostöövõrgustik) esialgsete tulemuste tutvustus – 
Kristjan Sahtel, Keskkonnaamet

2. Kokkuvõte keskkonnahariduse koostöökoja senisest tegevusest, kolme aasta 
jooksul toimunud ajurünnakute ja arutelude tulemid. Arutelu ja kokkulepped 
edasiste arenguplaanide ja ühistegevuste käivitamiseks – Ingrid Kuligina, MTÜ 
Alutaguse Matkaklubi ja Heldi Aia, Keskkonnaamet

Heldi Aia – tervitussõnad ja lühike päevakava tutvustus. Protokollija ülesande 
delegeerimine Anne-Ly Feršelile.  

1. Kristjan Sahtel – tutvustab Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud uuringute (mitteformaalse 
keskkonnahariduse spetsialistide koolitusvajadus, koostöövõrgustik) esialgseid tulemusi 
Ülevaade uuringute tulemustest pannakse üles  Keskkonnaameti kodulehele: ESF 
programm ”Keskkonnahariduse arendamine” 
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Tulemused.pdf

2. Ingrid Kuligina – teeb kokkuvõte keskkonnahariduse koostöökoja senisest tegevusest 
ja kolme aasta jooksul toimunud ajurünnakute ja arutelude tulemitest. 
Toimus rühmatöö, mille käigus arutleti ümarlaua tööpõhimõtteid ja lähiaja tegevusplaani 
lähtealuseid. Rühmatöö tulemustega saab tutvuda protokolli lisas 1. 

Otsustati: 
Järmine ümarlaud kokku kutsuda sügisel 2012 (algus kell 15.00)

Üritust toetas: ESF programm „Keskkonnahariduse arendamine“
Juhatas: Heldi Aia
Protokollis:  Anne-Ly Feršel
Lisa 1. Rühmatöö tulemused

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Tulemused.pdf


1. Koostöökoja l  iikmeskond   
• Kuidas saab liikmeks

1.1. Lahutada list ja liikmeskond
1.2. Liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel. 
1.3. Töötada välja lihtne avalduse vorm (nii eesti kui vene keeles), kus on 

võimalus valida – liikmeks astumine või listiga liitumine (tahan liikmeks, 
tahan listi infot). 

1.4. Ümarlauale (kutsuda mitte ainult liikmeid) esindajaid erinevatest 
piirkondadest ja lisaks olemasolevale sihtrühmale ka:

o Õpetajad (aine; lasteaed; klassij; huvijuht)
o Noortega tegelevad organisatsioonid 
o Noorteühendused (I-V maakonna noorsootöö spetsialist Jane Koppel)

• Mis alusel arvata liikmeskonnast välja
1.5. Sooviavalduse alusel (kirjalik)
1.6. 2 aastase mitteosalemise eest teha järelepärimine, kui ei vasta, siis 

kustutada automaatselt. Kui vastab, siis vastavalt sellele.
2. Töövorm  

2.1. Sobib olemasolev - ümarlauad vähemalt 2 x aastas. Lisaks veel teema või 
valdkonna põhised ümarlauad esialgu vähemalt 1 kord aastas.

2.2. Sihtrühmapõhised ümarlauad teha ainult siis, kui seda soodustab käsitletav 
temaatika (vastavalt vajadusele).

2.3. Ümarlaua päevakavasse lülitada KKH-de keskuste külastamine. 
2.4. Ümarlaudade algus kell 13.00 on vara – sobivam aeg on kell 15.00.

3. Info edastamine  
3.1. Listi aktiveerimine. Jooksvad küsimused, probleemid ja lahendused 

lahendada listi foorumis. Info koondamine (saatmine) 
keskkonnaharidusspetsialistile, kes edastab infot kõigile listi kaudu.

3.2. Sihtrühmadele suunatud info – keda me tahame enda juurde.
3.3. Kajastada keskkonnahariduse, sh Koostöökoja infot meedias. 

Keskkonnaharidusest teatakse tunduvalt vähem kui ettevõtlikkuse õppest – 
meie tegemata töö. Ettepanekud:
o PR – osta reklaam päevalehes Põhjarannik. 
o Koostöö ajakirjanikega. Artikliteks – leida rosin. Helistada või meili 

teel otse ajakirjanikuga: Külli Kriis, Sirle Sommer Kalda.
o Valla lehed – omavalitsused

3.4. Ida-Viru maakonnas eraldi info liikumine: 1 kindel ja ühine koht kust infot 
saab edastada. Kas maakonnas või üle Eesti? Hea näide 
www.euroopa.noored.ee 

3.5. Koduleht – www.keskkonnaharidus .ee – kui hakkab paremini toimima. 
Praegu väga segane.

3.6. RMK kalender kui eeskuju tulevikus välja antavale ÜHISELE kalendrile. 
Nõuab suurt tööd koordineerijalt.

4. Koostöökoja tegevused:  

http://www.euroopanoored.ee/


4.1. Algatada ühisprojekt (koostööprojektid):  
4.1.1. uus KKH edendamise kava.
4.1.2. Suurüritused: messid, konverentsid jne. Koostöökoja ühine boks – 

eestvedajaks ürituse algataja. Võiks teha keskkonnaharidusnädal 
Ida-Virumaal. Õpilastele ja peredele õppetegevused ning üritused 
erinevates keskustes. Õpilastele õppeprogrammid – samal ajal 
õpetajatele koolitused.

4.2. Omavaheline suhtlemine, partnerlussuhete loomine, info vahetamine, 
tutvumine uute võimalustega.

4.3. Kompetentsikeskuse loomine
• Info koondamine (nt. läbi listi) keskkonnaharidusspetsialistile – 

soovitab sihtrühmadele (nagu infokeskus).
• Andmebaas vajaduste ja pakkumine ühendaja – nõustaja (nt. uute 

algatuste puhul)
• Võimalike partnerite kokkuviija.

4.4. Ühised väljasõidud – õppepäevad. Ühendavad, ühtlustavad eesmärke.

5. Valdkondade põhised ettepanekud  
5.1. Keskkonnahariduskeskused Ida- Virumaal.

• Põhjapiirkond katmata. Võimalikud variandid (õhutada):
o Narva (Narva Kolledž, sinna on koondunud sihtgrupp);
o Jõhvi;
o Kiviõli

5.2. Õppe- ja matkarajad:
• Kõik rajad ei pea olema keskuste juures kõik. 
• Kuidas saada külastajaid headele matkaradadele (nt Poruni) - 

organiseeritud, toetatud külastused, teha promo.
• Kuidas saab kõik olemasolevad rajad korda. Mitmed on kehvas seisus 

– vajavad korrastamist (sh. ka sisu poolest). Osa radu on mõttekas 
likvideerida.

• Eraldi ümarlaud matkaradade teemal!
5.3. Õppeprogrammid, õppematerjalid

• Igal keskkonnahariduskeskusel ja õpperajal peab olema oma 
spetsiifiline keskkonnaharidusprogramm. Täiendavad teemad võivad 
olla.

• Veel on vaja Ida-Virumaale õppeprogramme:
o koostöös suurte ettevõtetega nt: Uikalasse prügi programm, 

veekasutusprogramm, turba tootmine, liiva tootmine jne. 
o Peipsi järve programm – samas peab jälgima, et ei dubleeriks 

Kasepää Peipsi Elu keskust.
o Läänemere programm – arutada Tartu 

Keskkonnahariduskeskusega. Neil on hea programm välja töötatud 
- pole mõtet jalgratast leiutada. Leida lahendus, kuidas tuua 
programm Ida-Virusse – mere äärde.  



Kokkuvõte:
• Eelpool loetletud teemad vajavad eraldi ümarlauda. Arutelu vähemalt 3 tundi.
• Moodustada töögrupid teemade/valdkondade lõikes. 
• Selleks, et KHK (Keskkonnahariduse Koostöökoda) tegutseks eesmärgipäraselt ja 

toimiks areng – peab KHK koordinaator (hetkel KA keskkonnaharidusspetsialist 
Heldi Aia) pühendama selleks rohkem aega ja energiat. Kas Keskkonnaamet on 
selleks valmis? 


