
LÄÄNEMAA V KESKKONNAHARIDUSE ÜMARLAUD 

 
 

Koht: Noarootsi Loodusinfokeskus, Pürksi 

Aeg: 11. aprill 2012, kell 12.00-16.00 

 

Päevakava: 

1. Tervituskohv 

2. Osalejate tutvustamine 

3. Ettekanne/loeng „Säästva arengu haridus“ (SA Säästva Eesti Instituudi 

programmijuht, säästva arengu komisjoni esimees Kaja Peterson). Ettekande 

materjalid asuvad aadressil: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/ESD_KPeterson_11_04_12_Noarootsi.pdf 

4. Töö gruppides, ülesanne kolme (sotsiaal-kultuurilise, majandus- ja keskkonna-) 

komponendi seostamise kohta 

5. ESF uuringute (mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide koolitusvajaduse, 

koostöövõrgustike) esialgsete tulemuste tuvustus (programmi “Keskkonnahariduse 

arendamine” programmijuht Kristjan Sahtel). Materjalid asuvad aadressil: 

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

6. Tegevuste ülevaade, arutelu (moderaator Piret Jeedas) 

7. Ajurünnak keskkonnahariduse edendajate vahelise koostöö ja programmide 

rahastamise võimaluste teemal 

 

Osalejad: 

1. Piret Jeedas, MTÜ Ruumiloojad 

2. Janar Sõber, Lihula Gümnaasiumi direktor 

3. Hilje Tammaru, Lihula Gümnaasiumi huvijuht 

4. Anne Kruus, Lihula Gümnaasiumi klassiõpetaja 

5. Krista Rehkli, Haapsalu Tarekese Lasteaia õppealajuhataja 

6. Kaie Linroos, Allika talu loovkeskus 

7. Dina Laasner, Vidruka Kool 

8. Eneli Ööpik, Vidruka Kooli huvijuht 

9. Margit Kiivit, Oru Kool 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/ESD_KPeterson_11_04_12_Noarootsi.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Tulemused.pdf


10. Mare Urbas, Taebla Gümnaasiumi raamatukogujuhataja, ühiskondlik õuesõppe 

projektijuht 

11. Aivo Hirmo, Noarootsi Gümnaasiumi majandusdirektor 

12. Virge Õuemaa, HKHK looduturismi korralduse õpilane, praktikant 

13. Katrin Kadakas, Pivarootsi Õppe- ja Puhkekeskuse juhataja 

14. Anne Ööpik, Lihula Lasteaia juhataja 

15. Silja Silver, RMK Nõva looduskeskus 

16. Alar Uus, Noarootsi Kooli direktor 

17. Ave Huugen, Läänemaa Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 

18. Kristjan Sahtel, ESF programmi “Keskkonnahariduse arendamine” programmijuht 

19. Katre Kurvits, ESF programmi “Keskkonnahariduse arendamine” programmi-

assistent 

20. Kaja Peterson, SA Säästva Eesti Instituudi programmijuht, säästva arengu 

komisjoni esimees 

 

Kaja Peterson tegi ettekande taamal säästva arengu haridus. Ettekanne asub lingil: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/ESD_KPeterson_11_04_12_Noarootsi.pdf 

Kaja Petersoni ettekandele järgnenud arutelu 

Piret Jeedas: Kui võrrelda teiste riikidega, siis milliseid säästva arengu elemente 

esineb meil rohkem? 

 

Kaja Peterson: Meil on enim esindatud sotsiaal-kultuurilised elemendid. Ülejäänud 

seitsmes riigis, kus analüüs tehti, oli keskkonnakomponenti rohkem. Majanduse 

teema on kõige vähem tähelepanu saanud. 

 

Janar Sõber: Uues õppekavas on keskkonnaosa sotsiaalse suunitluse alla lükatud. 

Riiklik suund on selline. See ei tähenda, et keskkonnateemat on vähem. 

 

Kaja Peterson: Küsimus on interpreteerimises. 

 

Ülesanne: 

Osalejad jagunesid nelja rühma. Iga rühm tõmbas endale kolm sedelit, millel oli kirjas 

üks keskkonna-, üks sotsiaalse ja üks majanduse komponendiga seotud märksõna. 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/ESD_KPeterson_11_04_12_Noarootsi.pdf


Need kolm komponenti tuli omavahel seostada. Seejuures tuli vastused leida 

järgmistele küsimustele: 

 

1)  Millist teavet, väärtust õpilastele pakutakse? 

2)  Kas see on pigem globaalne, regionaalne (Euroopa, Aasia, arenguriigid, 

arenenud riigid)? 

3)  Kuidas teemat käsitleda kohalikul tasandil? 

4)  Mis klassile on see suunatud ja millises ainetunnis võiks seda kasutada? 

5)  Mis peaks olema õpitulemus? Milliseid teadmisi ja oskusi selle teemaga 

arendab? 

 

1. grupp: ettevõtlus, joogivesi, rahvaste lõimimine 

Janar Sõber: Käsitleda võiks seda 6.-9. klassi loodusõpetuse tunnis. Püütakse leida 

vastuseid küsimustele, kuidas joogivesi pudelisse saab? Ja miks? Ameerikast on 

tulnud meile komme juua pudelivett. Oleme läinud massikultuuriga kaasa. Õpilasi 

võiks see ärgitada küsima, kas usaldada tsentraliseeritud veevärki või puurkaevu. Kui 

on kahtlus, kas vesi on piisavalt kvaliteetne, saab teha vastavad analüüsid. Võiks 

toimuda ka kohaliku veevärgi külastamine. Vabatahtlikuna on võimalik minna 

Aafrikasse näiteks kaevusid kaevama. Nii toimub rahvaste lõimumine. Laps õpib 

analüüsi kaudu, kas alluda massimõjutusele või juua kraanivett. 

 

2. grupp: muld, põllumajandus, kultuuriväärtused 

Anne Kruus: See võiks olla pigem projektipõhine, seostada leivanädalaga. Saaks 

kasutada eri kooliastmetes. Üks klass tegeleks mulla, teine põllumajanduse, kolmas 

kultuuriväärtuste teemaga. Korraldada mitmele klassile üks teemanädal. Kaasata võib 

ka näiteks talurahvamuuseumi.  

 

Piret Jeedas: Teemale saab läheneda kultuurilisest või ajaloolisest aspektist – kuidas 

tööriistu kasutada jne. 

 

3. grupp: mahetoit, tolmeldajad, tuulepark 

Mare Urbas: Teemaks võiks olla “Tuulepargi mõju mahetoidu tootmisele”. Tegemist 

oleks uurimustööga 7.-9. klassile, käsitleda saab seda loodusainetes, inimeseõpetuses, 

kodunduses. Virtsu tuulepargi ümbruses on täheldatud tolmeldavate mesilaste 



hukkumist. Keskendutakse võrdlevale uuringule. Uurida, kas ka mujal on sama 

täheldatud? Mesilased mõjutavad mahetootmist. Uurida võiks nii Eestis kui ka üldse 

maailmas toimuvat. Püütakse leida vastus küsimusele, kas need arvamused on 

põhjendatud. 

 

Kaja Peterson: Sellised uuringud võtavad aastaid aega, lapsed soovivad vastuseid 

kiiresti. 

 

Hilje Tammaru: Uue õppekava järgi kestabki uurimustöö 3 aastat. 

 

Kaja Peterson: Kirjutatud on artikkel teadustulemustest, mille kohaselt on 

pestitsiidid juba madalates doosides kahjulikud, surmavad. Võib-olla see on põhjus, 

miks mesilaste kolooniad äkiliselt surevad. 

 

4. grupp: märgalad, jäätmekäitlus, tervis 

Krista Rehkli: Saab kasutada 6. klassi loodusõpetuse tunnis, kus võetakse vaatluse 

alla reovesi ja joogivesi. Leitakse vastused küsimustele, mida keskkonda tagasi 

suunata, mis ei või joogivette sattuda? Gümnaasiumi osas saab võtta teemaks sood ja 

rabad nii üle-eestilises kui ka globaalses mõttes. Tehakse matk rabasse. Geograafias 

võib käsitleda kodukanti prügila rajamise teemat. 

 

Kaja Peterson: Märgalad töötlevad reovett. Kui reovesi pole piisavalt käideldud, 

kahjustab see inimese tervist, see jõuab ka kaevuvette, mida juuakse. Tegemist võiks 

olla projekti, uurimustöö või üritusega.  

 

Mõelda tasuks ka sellele, kuidas saavad kolme komponenti (sotsiaal-kultuurilist, 

majandus-, keskkonna-) komponenti kasutada nt füüsika-, keemia-, kehalise kasvatuse 

õpetaja.  

 

Kristjan Sahtel tutvustas ESF programmi “Keskkonnahariduse arendamine” raames 

läbi viidud uuringute (mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide 

koolitusvajaduse, koostöövõrgustike) esialgseid tulemusi. Ettekanne asub lingil: 

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

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


Kristjan Sahteli ettekandele järgnenud arutelu 

Mare Urbas: Kas uuringutest tuli välja midagi täiesti uut? Mis ilmnes suurima 

probleemina? 

 

Kristjan Sahtel: Midagi põrutavat ei tulnud, pigem saime kinnitust arvatule. 

Suurimaks probleemiks on ikka raha. 

 

Ave Huugen: Ning aja puudus. 

 

Mare Urbas: Kas näete keskkonnaharidust õpilase seisukohalt eraldi haridusena või 

on see üldhariduse osa? Kui üldharidus, siis miks on keskkonnaharidus 

Keskkonnaministeeriumi alas? Oleme väike riik, aga pillame oma ressursse. Peame 

kirjutama projekte, selle asemel, et tegeleda lastega. Siis tekivadki probleemid lastega. 

Milleks on lastega väljas käimine nii raskeks tehtud jne? 

 

Janar Sõber: Lihtsam oleks näha ette palgaraha igale koolile projekti kirjutamise 

jaoks. Projekte kirjutab projektijuht, mitte õpetaja. Ja kui õpetaja kirjutab, siis on ette 

näha ka vastav tasu selle eest. Õppekavas peaks olemas kirjas, et kohustus on 

kirjutada projekte. 

 

Hilje Tammaru: KIK-i projekti kirjutamine pole kahe päeva töö. 

 

Mare Urbas: Õuesõpe on suur vastutus, õpetaja võiks olla kindlustatud. Lastega 

väljaminek on paras julgustükk. Rootsis hea näide, kus õpetajad on kindlustatud. 

 

Aivo Hirmo: Mis sellest uuringust tuleneb? 

 

Kristjan Sahtel: Finantseeritud koolitused õpetajatele, lastele, õpetajate koolitajatele. 

 

Mare Urbas: Kas Keskkonnaameti esindajatena oleks võimalik mõjutada KIK-i 

rahastamist, et õppeprojektide elluviimine muutuks lihtsamaks? Kas saaks KIK-ile 

esitada ainult summa, mis kulub üldiselt transpordiks, mitte ei peaks täpsustama, kuhu 



sõidame. Mõne ürituse info jõuab kooli alles kuu või kaks enne ürituse toimumist, aga 

siis pole raha võtta, et lastega kohale minna. 

 

Ave Huugen: Arvan, et see on rohkem Keskkonnaministeeriumi ülesanne. Ka 

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond kirjutab KIK-i projekte. 

 

Ülevaade Lihula tegevustest 

 

Anne Ööpik: 2004. aastal hakkasime Lihula Lasteaias tegema KIK-i projekte. Kuna 

matkaradu on rohkesti, on vaja igale poole jõuda, kuid pole vahendeid. Projekte tuleb 

teha põhitöö-väliselt. Muidu aga ei saa lapsi välja viia. Teemadeks on olnud 

prügimajandus, aastaajad (käime samal objektil erinevatel aastaaegadel), tuulepargid, 

karjäärid, kaevandus, veekogud, taimestik, metsloomad. Lapsed tunnevad vähe 

koduloomi, mistõttu käime neid farmides vaatamas. Igaks õppeaastaks on plaanis 1-2 

suuremat projekti, pärast on vaja teha ka aruanded. 

 

Kaja Peterson: Finantskontroll muutub järjest keerulisemaks. KIK-i ei peaks 

muutma, sest tegevuse üle peab olema kontroll. Koolides peaks pearaha puhul olema 

arvestatud ka väljasõitude kuludega. Siis saab kool ise planeerida, kuhu minna. Need, 

kes on midagi korraldanud, peaksid teistele rääkima, mida on teinud. See motiveeriks 

ka teisi tegutsema. 

 

Aivo Hirmo: Huvi võib tunda, aga kõik jääb finantside taha. 

 

Hilje Tammaru: Viisime 2011. aasta kevadel ellu KIK-i projekti. Lihula 

Gümnaasium on ökoloogia kallakuga ning saab planeerida väljasõitu ainetunni 

raames. Üldtööajast on õpetaja meelsamini valmis projektides osalema. Projekti 

koostamisega tegelesin  puhkuse ajast. Enne puhkust sai loodusainete õpetajatega 

kooskõlastada õppetööd toetavad praktilised sõitude vajadused lähtuvalt õppekavast 

Plaanis oli 5 õppereisi, nii et iga 50-liikmeline grupp käiks erinevas rahvuspargis või 

looduskaitsealal ning hiljem saaks kogu kooliperele õpilaskonverentsil tutvustada oma 

kodukoha (Matsalu RP) ja külastatud loodusobjekti võrdlusmaterjale. Raha saime nii 

palju kui küsisime (vaja), projekti kirjutades natuke tuli kärpida ja oma unistusi 



koomale tõmmata, et mahuks 100 000 EEK piiresse ja saaks Läänemaa ekspertgrupile 

esitada. Projekt päädis õpilaskonverentsiga. Igal vanuseastmel olid oma ülesanded, 

mida pärast reisi konverentsil pidi esitlema, Reisimaterjali panime DVD-le. 

Ökoloogia kallakuga klassi poisid võtsid konverentsi modereerimise ja DVD 

koostamise enda peale. DVD jagasime ka naaberkoolidele oma projekti ja 

kogemusõpet kajastava materjalina. 

Projekti aruande koostasin möödunud puhkuse ajal. Igapäevase töö kõrvalt on 

projektidega tegelemine keeruline, sest nende kirjutamine ja hilisem aruandlus 

nõuavad pühendumist  ja täpsust; eelkõige aga aega ja soovi seda teha. 

 

Väljasõidud: 

1) 1.-3. klass sõitis Elistverre. Eesmärk oli koguda teadmisi Eesti metsades elavatest 

loomadest. Lisaboonusena võis veel mõelda, mida lapsed tahavad näha, kuid siis pidid 

nad ise selle eest maksma. Meie laste valik langes Palamuse koolitunnile.  

Loodusprogramm, giid, toitlustus jms olid rahastatud.  

 

2) 4.-5. klass käis Tuhala karstialal 5. aastaaega vaatamas, ka  Polli väike-loomaaias. 

Viikingite külas said lapsed boonusena osa keskaega tutvustavast programmist.  

 

3) 6.-7. klass tegi väljasõidu Soomaale, kus giid leidis neile uue programmi, sest 

Soomaal oli 5. aastaaeg ning planeeritud rabaretk ei olnud võimalik. 

 

4) 8.-9. klass käis Karulas. Õpilaste tagasiside kohaselt peaks nii pikk sõit kestma 

kaks päeva. 

 

5) 10.-11. klass tegi kahepäevase väljasõidu Otepääle, kus võrdles linnuturismi ja 

talveturismi. Külastasime ka Maaülikooli ja Tartu Ülikooli, et uurida, milliseid 

loodussuundi saab seal õppida. 

 

Lapsed kajastasid kõike reisil nähtut ja kuuldut eakohaselt. See, kui palju entusiasmi 

jätkub selliseid projekte teha, oleneb tagasisidest. 

 



Anne Kruus: See oleneb ka vanemate tagasisidest. Kui nemad leiavad, et midagi ei 

olnud nii nagu peab (näiteks bussijuht eksis teelt), siis nad ei pruugi teinekord enam 

oma lapsi reisile lasta. 

 

Janar Sõber: Kui õppereisi raha tuleks kooli eelarvest, oleks negatiivset tagasisidet 

lihtsam alla neelata. 

 

Anne Ööpik: Kui ühel aastal korraldad midagi, oodatakse seda ka järgmisel aastal. 

 

Ajurünnak teemadel “Rahastamine” ja “Koostöövõrgustik” 

Osalejad neljas grupis püüdsid 15 minuti jooksul leida lahendust nimetatud teemadele. 

 

Ajurünnaku tulemused: 

 

Milline võiks olla koostöö keskkonnahariduse edendajate vahel? 

– kogemuste jagamine (õppereisid, rahastus, sponsorite leidmise nipid, huvitavad 

läbivate teemade käsitlused, vahvad töölehed); 

– leida võimalusi reisirahaks tasuta loodushariduse programmidele (nt 6. kl 

“Kohtume metsas”) erinevatesse keskustesse; 

– koostöös erinevate haridusasutustega koostada töölehti, õuesõppeprogramme jms; 

– koolitused õpetajatele; 

– keskkonnahariduse edendajate kokkusaamised enne hooaega; 

– tegevuskalender aasta alguses (Maavalitsus?); 

– klassiõpetajatele teha midagi kasulikku – tutvustada õppeprogrammi tegevuse 

kaudu; 

– kutsuda kohale ministeeriumi inimene; 

– teiste maakondadega suhtlemine. 

 

Programmide rahastamise võimalused 

– raha PEAB tulema riigilt (osana pearahast või õppevahendite rahana); 

– KIK-i seisukohad/põhimõtted peavad olema selged (nt juhendamine); 

– rahastamine ei peaks käima KIK-i kaudu; 

– keskkonnaharidus HTM-i alla – aruandlus säilib, praegune maht väheneb; 



– KIK-i tähtajad peaksid olema õpetajasõbralikud (nt 17. august on puhkuste aeg), 

menetlus on liiga pikk. 

 

Kokkuvõtteks: 

Ümarlauda võib pidada kordaläinuks. Kõlama jäid õpetajatele kõige enam muret 

valmistavad mõtted. Üldine arvamus oli, et kui riiklik õppekava näeb ette õuesõpet ja 

väljasõite, siis peaks ka raha selleks tulema riigilt. Õpetaja ei peaks oma vabast ajast 

ja lisatasu saamata koostama KIK-i projekte, et teha teoks seda, mida riik ette näeb. 

 

Koostaja: 

Virge Õuemaa 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse õpilane, praktikant 

e-mail: virge.ouemaa@gmail.com 

mob: 564 77784 

 

Lisa info: 

Ave Huugen 

Keskkonnaamet, HLS regiooni keskkonnahariduse spetsialist 

e-mail: ave.huugen@keskkonnaamet.ee 

mob: 504 7219 

 

mailto:ave.huugen@keskkonnaamet.ee

