
Läänemaa keskkonnahariduse koostöökoda 
 
Toimumise koht ja aeg: Silma Õpikoda, 27.11.2015 
 
OSALEJAD: Kersti Järve (RMK Nõva looduskeskus), Liis Talivee (huviline), Päivi 
Kaljula (Haapsalu Kutsehariduskeskus), Kaie Linroos (Hoolekandeteenused AS), 
Helen Edasi (MTÜ Saunja Loodushariduskeskus), Udo Maiste (SA KIK), Tarvo 
Valker (MTÜ Naaskelnokk), Tõnis Ruber (huviline), Viive Karnau (Haapsalu Linna 
Algkool), Taimi Sammel (Haapsalu Linna Algkool) 

Tagasivaade 2010. aastal kaardistatud kitsaskohtadele Läänemaa 
keskkonnahariduses 

 
Ave Huugen: Ümarlauanduse eesmärk oli jõuda välja tegevuskavani, milleni aga ei 
jõutud. Otsustati, et mõistlikum on keskkonnaharidus sisse kirjutada maakonna 
arengukavasse, kui hakata tegema veel ühte dokumenti. 
 
2010. aasta teemad ja eesmärgid: 
 

 Tagada koostöö erinevate keskkonnahariduse pakkujate vahel 
 
Ave Huugen: Olen arvamusel, et Läänemaal on piisavalt kõrgel tasemel 
keskkonnahariduse pakkujaid. 5 aasta jooksul on tekkinud mõned uued 
keskkonnahariduse pakkujad nagu MTÜ Naaskelnokk ning ka MTÜ Liigub ja Loob 
põhikirjas on sees keskkonnahariduse edendamine. Kahjuks ei tegele hetkel Kiideva 
Külaselts enam nii aktiivselt keskkonnaharidusega. 
 

 Info vahetuse parandamine 
 
Ave Huugen: Keskkonnaamet korraldab septembris üle Eesti keskkonnahariduse 
infopäevi. ESF programm "Keskkonnahariduse arendamise" raames on uuendatud 
veebikeskkond www.keskkonnaharidus.ee. Veebilehe eesmärk on koondada 
kõikvõimalikud keskkonnaharidusega seotud asutused, tegevused ja materjalid ühte 



kohta. Soovime, et kui õpetaja otsib oma klassile keskkonnahariduslikke võimalusi 
Eestis, siis see on leht, kust ta oma otsinguid võiks alustada. Ka SA KIK toetab 
keskkonnahariduse veebilehte sellega, et kõik KIK-i toetusel tehtud õppematerjalid 
tuleb laadida sellesse keskkonda üles. See on koht, kust saab usaldusväärset infot 
keskkonnahariduse kohta. 
 

 Keskkonnateemaliste õppeprogrammide kvaliteedi, toimimise ja 
kättesaadavuse parandamine 
 

Ave Huugen: Läänemaal sai elluviidud kevadel 2015 transpordi ühisprojekt. Vedajad 
Silma Õpikoda ja Haapsalu Kutsehariduskeskus. Projektijuht Liis Talivee. 
Haridusasutustele on tehtud SA KIK-i poolt lihtsustatud projektitaotlus. Toimusid 
ESF koolitused õpetajatele ja keskkonnahariduste edendajatele. Maakonnas on 
toimunud ümarlauad/koostöökoda 1-2 korda aastas. 
 
Udo Maiste: KIK-i määrus on muutumas. See ei ole veel kinnitatud ning seega ei saa 
midagi kindlalt öelda, aga ilmselt uues taotlusvoorus ei ole sees punkti, mis 
võimaldab anda koolidel edasi volitust teisel asutusel esitada enda eest projekti. 
Projekti saab esitada kool ise või kooli haldav kohalik omavalitus. Ka KIKAS on 
arenemas. KIKAS-esse saab edaspidi sisse ainult ID-kaardiga. 
 
Viive Karnau ja Taimi Sammel: Sellest on kahju, et sellist ühisprojekti sellisel kujul 
esitada enam ei saa. See ühtlustas maakonna koolides keskkonnahariduse 
pakkumise võimalusi. Mõnes koolis on aktiivseid õpetajaid, kes võtavad 
lisaülesandeks sellist projekti kirjutada. Kohati võetakse seda isegi iseenesest 
mõistavana. Aga samas on koole või klasse, kus õpetajaid ei ole nii aktiivsed. Need 
klassid ja koolid jäävad vaeslapse rolli. 
 
Udo Maiste: Koolid või omavalitsus saab palgata vastava inimese, kes projekti juhib. 
Parem on kui vald esitab oma territooriumil paiknevate koolide ühisprojekti. Koolid 
näiteks astmete kaupa. KIK-ist saab projektis küsida raha projektijuhi palgafondi 
jaoks. 
 
Viive Karnau ja Taimi Sammel: Hea oleks, kui kunagi jõuaksime sinna maale, et 
keskkonnahariduseks ette nähtud raha tuleb otse kooli eelarvesse kas läbi valla või 
Haridusministeeriumi. Õppeaasta lõpus tuleb lihtsalt näidata, et raha on kasutatud 
just keskkonnahariduse jaoks. 
 
Udo Maiste: Vahemärkus. Ettevõtted investeerivad puhastusseadmetesse. 
Elektrituru avanemisega tuleb elekter ka teistelt turgudelt, mitte ainult 
põlevkivitööstusest. Saastetasude vähenemisega väheneb ka KIK-i rahakott. 
 



 Parandada eelkooliealistele suunatud keskkonnaharidust 
 
Ave Huugen: Keskkonnaameti uus suund on, et ei pakuta enam lasteaedades 
õppeprogramme. Pigem koolitame õpetajaid, kes ise lastega tegelevad ja 
keskkonnaharidust pakuvad. 
 
Helen Edasi: Meie oleme võtmas just suunda, et ei käi lasteaedades kohapeal, vaid 
püüame pigem teha õppeprogramme siin looduses kohapeal. Soovime suunata ka 
rohkem tegevusi gümnaasiumitele. 
 
Tarvo Valker: Meie MTÜ soovib keskenduda lasteaedadele ja täiskasvanutele. 
Aitame luua ka koolidel õpiõuesid. 
 
Ave Huugen: Suhtlesin enne koostöökogu ühe lasteaia õppealajuhatajaga. Soov on 
luua Paralepa metsa väike nutirada, mis on mõeldud erinevatele vanuserühmadele. 
Lubati aidata seda testida, kas sellisel kujul rada on lasteaedadele kasutatav. 
 
Kaie Linroos: Lasteaia asjad pakuvad ka meile huvi. Tihti on meie kliendid just oma 
mõtlemisel lasteaia tasemel. Kevadisel matkal saime kogemuse, et selline looduses 
liikumine pakub neile väga palju huvi. Jututeemat jätkus paariks nädalaks. 
 

 Keskkonnaharidus teha noortele huvipakkuvamaks 
 

Ave Huugen: Keskkonnaamet korraldab rahvusparkides noore looduskaitsja 
kursuseid Junior Ranger. Tulevik ebakindel, sest sõltume SA KIK toetusest. SA KIK ei 
toeta enam laagrite/kursuste korraldamisi enam sellises mahus nagu varem. Sel 
aastal oli kursus juba tasuline. Hoidsime tasu sel aastal madalal, suunates oma 
eelarvest raha toitlustamisele. Novembris toimuvad viktoriinid 6.-7.klassidele (vesi 
või jäätmed). On saanud traditsiooniks. Sõltume taas SA KIK-ist. On käidud 
noortekeskustes programmidel. ESF programmi raames tehtud õppeklipid, mis on 
just suunatud III kooliastmele ja gümnaasiumile. Õpetaja saab kasutada seda 
lisavahendina õppekavade teemade läbimisel. 
 
Helen Edasi: Ka Silma Õpikoja sõltus laagrite läbiviimisel SA KIK-i toetusest. Laagrid 
on olnud meil väga populaarsed ning lapsevanemad ja lapsed hindavad neid kõrgelt. 
Kui varem oli 5-6 laagrit aastas, siis nüüd 2-laagrit aastas. 2016. aastal tuleb jälle 4 
lastelaagrit, saime kalanduse programmist toetust kalanduseteemaliste laagrite 
tegemiseks. Täituvusega on probleeme, sest lapsevanemate joaks on hinnad liiga 
kõrged, vaatamata sellele, et hoidsime hinda madalamal kui meile mõistlik. Meil on 
vaja üleval pidada tervet keskust (taristu, töötajad). Ka keelekümbluslaagrid olid 
vajalikud. Õpilased said Ida-Virumaalt välja Läänemaale, kus on teistsugune loodus 
ning sinna juurde ka keeleõpe. Ida-Virumaal ei ole tihti koolides õpetajat, kes suudaks 



KIK-i projekti esitada – keelebarjäär. Kõigest sellest on kahju, sest ei suuda tagada 
jätkusuutlikust. 
 
Udo Maiste: KIK eelistab laagrite projekti juures pigem gümnaasiumi õpilasi. 
 
Viive Karnau ja Taimi Sammel: Sellest on taas kahju. Alusharidus loob õpilastele just 
selle huvi ja traditsiooni laagrites käija. Kui meie I-II koolastmes laagritega ei alusta, 
siis ei pruugi nad gümnaasiumis selle vastu huvi enam tunda. 
 
Päivi Kaljula: Kutseharidus on endiselt KIK jaoks vaeslapserollis? 
 
Udo Maiste: Kahjuks nii on. 
 

 Harida täiskasvanuid keskkonna teemadel 
 
Ave Huugen: Keskkonnaamet on korraldanud matku ja loodusõhtuid. ESF rahadega 
tehti telesaadet „Mõistlik ja mõttetu“ ja raadiosaadet „Ökoskoop“. Koos RMK-ga 
osaletud Läänemaal „Ohutuspäeval/Elustiili maratonil“. Loodusõhtud liiguvad 
Keskkonnaameti alt ära MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsile. Õhtud muutuvad 
tasuliseks. 
 
Tarvo Valker: Tasulise loodusõhtute korral jäävad Läänemaal loodusõhtud väga 
rahvavaesteks. Tihti on juba 1-2 eurot inimese jaoks lihtsalt barjääriks. Miks pean 
maksma kui kuskilt saab midagi tasuta. 
 

 Taristu parandamine 
 
Ave Huugen: RMK hallatavad matkarajad on uuenenud/uuenemas (Marimetsa, 
Penijõe, Saare, Põõsaspea). Plaanime uuendada Matsalu rahvuspargi 
püsiekspositsiooni, sealjuures mõelda ka erivajadustega inimeste peale. Mõte on 
„Avastusraja“ abil luua Haapsalu ümbrusse nutirajad lasteaedadele, koolidele ja 
täiskasvanutele (http://avastusrada.ee/). Paraleppa loodi 2007.aastal metsanduslik 
õpperada, mis vandaalide poolt kahjuks kiiresti ära lõhuti. Mõte on luua analoogne 
rada, mis asub aga nutiseadmes. Ei mingeid taristut. Rada oleks kasulik ka näiteks 
Haapsalu Kutsehariduskeskusele puidutööd kui ka loodusturismi õppivatele 
õpilastele. 
 
Kersti Järve: Selliste nutiradade loomine on ka plaanis RMK. Kõik on alles alguses 
ning raske on midagi täpselt rääkida, kas Paralepa on sees või mitte. 
 
Viive Karnau ja Taimi Sammel: Mingil ajal võiks taas proovida. Rada oleks ikkagi 
vajalik koos taristuga. See on õpetamise protsess. Nii kaua tuleb uuesti luua, kuni 



enam ei lõhuta. Riski saab maandada ka siis kui raja näiteks koostavad noored ise. 
Näiteks Haapsalu Põhikooli III koolaste. See võiks olla nende uurimustöö teema 
vms. Kooliga võiks rääkida, kas idee pakub huvi või mitte. 
 
Ave Huugen: Tean, et praegu suunab RMK oma ressursse vanade radade 
taastamisele ja korrashoidmisele. Täiesti uut tegema ei hakata. Kuid idee on hea 
ning tasub edasist kaalumist. Nutirakendus oleks kõige kiirem viis. Samas 
Keskkonnaamet metsanduslikku õpperada tegema ei hakka. See jääb pigem RMK 
või Läänemaa Metsühistu teha. Keskkonnaamet pakub veebikeskkonda 
„Avastusraja“ näol. Kindlasti soovin kevadeks Haapsalu või selle lähiümbrusesse 
ühe nutiraja luua. 
 
 
Otsused:  

1. Ave Huugen suhtleb maavalitusega, et uurida võimalusi, kuidas tagada 
olukord, kus kõik maakonna koolid taotlevad raha keskkonnahariduslikeks 
sõitudeks. 

2. Ave Huugen suhtleb edasi RMK, Läänemaa Metsaühistu ning Haapsalu 
linnaga Paralepa metsandusliku õpperaja asjus. 


