
LÄÄNEMAA III KESKKONNAHARIDUSE ÜMARLAUD 

Koht: Matsalu looduskeskuse õppeklass, Penijõe
Aeg: 22. veebruar 2011, kell 14.00-17.00

Päevakava:
1. Osalejate tutvustamine
2. Kohvipaus
3. Ettekanne „Miks keskkonnahariduse ümarlaud?“ (Keskkonnaameti 

keskkonnahariduse spetsialist Ave Huugen)
4. Ettekanne „RMK loodusharidusest 2010-2011“ (RMK Lääne-Eesti piirkonna 

külastusjuht Marju Pajumets)
5. Teema 1: Läänemaa keskkonnahariduse tegevuskava
6. Teema 2: Keskkonnahariduse konverents sügisel 2011 Saaremaal
7. Üldine aruteluring (kordaminekud, uued plaanid, mured, ettepanekud)

o Läänemaa Linnuklubi keskkonnaharidusliku projekti tutvustus (Läänemaa 
Linnuklubi juhatuse liige Siim Lilleoja)

o Lihula Õpikoda OÜ tutvuatus (Lihula Õpikoda OÜ juhataja Jaan Laats)
o Silma Õpikoja tegevus ja plaanid (Marko Valker)
o Kiideva looduskeskuse tegevus ja plaanid (Marko Valker ja Tiiu Tomingas)

Osalejad: 
1. Silja Silver RMK Nõva looduskeskus
2. Marju Pajumets RMK Matsalu looduskeskus
3. Tiiu Tomingas MTÜ Kalaküla Rohelised
4. Ave Huugen Keskkonnaamet
5. Marko Valker Silma Õpikoda
6. Siim Lilleoja Läänemaa Linnuklubi
7. Jaan Laats Lihula Õpikoda
8. Peep Susi Lihula Gümnaasium

Teema 1: Läänemaa keskkonnahariduse tegevuskava

Ave Huugen: Ümarlaua eesmärgiks oleks tegevuskava, millele saavad Läänemaa 
keskkonnaharidust pakkuvad asutused toetuda.

Marju Pajumets: Alustada võiks tegijate kaardistamisega. Tegevuskavva koondada 
Läänemaa keskkonnaharidust pakkuvad asutused (ka need, kes pakuvad Läänemaal 
teenust, näiteks Varbla RMK looduskeskus pakub programme siinsetele koolidele) ja 
tegijate põhisuunad.

Marko Valker: Tuleb arvestada ka mõjupiirkonda. Kesk-Eestis on auk, mida Läänemaa 
asutused osaliselt täidavad.



Marju Pajumets: Tegevuskavva panna ka erinevad keskkonnahariduslikud üritused – 
viktoriinid, konkursid.
Otsus: Tegevuskava on oluline väljund ümarlauale. Kava saab võtta aluseks ja toeks 
projektide kirjutamisel ja siduda asutuste enda arengukavaga. Ave Huugen alustab 
tegevuskava koostamist, esialgu koondades keskkonnaharidust pakkuvad asutused. 
Asutused panevad paika oma põhisuunad, need analüüsitakse, et vältida asutuste 
vahel dubleerimist.

Teema 2: Keskkonnahariduse konverents sügisel 2011 Saaremaal

Ave Huugen: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni keskkonnahariduse 
konverents on suunatud õpetajatele ja ka keskkonnaharidust pakkuvatele asutustele. 
Keskkonnaamet soovib, et üritus oleks sihtrühmale võimalikult kasulik, seega vajame 
teie arvamust, millised teemasid peaksime seal kajastama.

Marju Pajumets: Üks ettekanne võiks tutvustada õpetajatele võimalusi, kus nad saaksid 
Hiiu-Lääne-Saare regioonis loodushariduslikku täiendkoolitust.

Jaan Laats: Teine ettekanne võiks olla sellest, kust saada raha keskkonnahariduse 
jaoks.

Peep Susi: Koolides on puudus projektijuhtidest. Tihti juhivad projekti õpetajad, kes on 
niigi ülekoormatud.

Marju Pajumets: Tutvustada võiks kaasaegseid võimalusi õppematerjali leidmiseks ja 
kasutamiseks. Tähelepanu all võiks olla just interaktiivsed lahendused.
Kaasata ka õpilasesindusi konverentsidele ja ümarlaudadele. Teeme seda kõike nende 
jaoks. Neil peaks olema võimalus meid suunata, kuidas paremini nendeni jõuaksime.

Jaan Laats: Võikime kaasata Haapsalu ja Läänemaa Noorte Kogu. Konverentsiga 
tuleks siduda mõne konkurssi lõpetamine – näiteks mõni viktoriin.

Marko Valker: Konverentsil võiks olla stendiruum, kus tegijad saaksid end tutvustada. 
Ka võiks olla väikene laat, kus saab tutvustada erinevaid õppevahendeid ja võimaluse 
korral ka neid müüa.

Marju Pajumets: Võiks olla isegi midagi messi taolist – näiteks Hiiu-Lääne-Saare 
regiooni keskkonnahariduse kohta, kus erinevad tegijad tutvustavad end.
Kohal võiks olla ka õpetajatele täiendkoolitust pakkuvad asutused – tegu oleks midagi 
teeviida sarnast, mis on suunatud õpetajatele.
Samuti võiks olla seal üks töötuba, mille väljundiks võiks olla oma õppematerjali 
koostamine.



Üldine aruteluring

Marju Pajumets: Tuleb hoida lahus õppeprogrammi ja ekskursiooni mõiste. 
Ekskursioonidega tegelevad turismiettevõtted, riigiasutused ei tohiks neilt seda tööd ära 
võtta. Hea loodusgiid pakub samuti keskkonnahariduslikku teenust. Sageli pakuvad 
needsamad tegijad ka RMK- le retkejuhi teenust. On eetiline, et retkejuht ei kasuta 
asutuste poolt välja töötatud programme oma eraettevõtluses.

Tiiu Tomingas: Leidub õpetajad, kes ei tunne loodust ja kardavad lastega väljas käija. 
Tuleks otsida väljund, kuidas õpetajaid harida. 

Marju Pajumets: Mõned õpetajad on väga mugavad. Annavad rühma spetsialistile üle ja 
ei tegele isegi laste ohjamisega. Spetsialist peab ise sellega hakkama saama: RMK-l on 
selle vältimiseks kord olemas.
Ilmselt kasutavad paljud loodusest võõrdunud õpetajad just looduskeskuste 
programme. Tugevad loodusaineteõpetajad teevad oma õuesõppetunnid ise (Lihula 
Gümnaasiumi ja Metsküla Algkooli näide).

Jaan Laats: Tähtis on enesekehtestamise koolitus.

Marju Pajumets: Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastega on kõige raskem. Pole piisavalt 
retkejuhte, kes sellel tasemel programme läbi viiksid. Tähtis oleks koolitada rohkem 
õpetajaid, tagades nii suurema haarde. Tuleb kaasata Haapsalu Kolledž ja Haapsalu 
Kutsehariduskeskus. Neil on pädevus ja kompentents koolitada.

Silja Silver: Oluline samm on juba see, et õpetaja toob õpilased koolist meie juurde.

Marju Pajumets: Idee taastada noorgiidide süsteem. Annaks võimaluse 
gümnaasiumiõpilastel praktiseerida giidi (retkejuhi) tööd.
Looduskeskus peaks oleme rohkem asutus, kes õpetaks lapsi loodust mitte kartma. 
Tihtipeale on probleem, et looduskeskus peab ära tegema õpetaja töö. Looduskeksus 
on pigem koht, kus noor saab oma teadmisi kinnistada ja edasi arendada. 

Siim Lilleoja: Peamine probleem on see, et Läänemaa Linnuklubil on vähe liikmeid. 
Linnuklubil on plaanis projekt sügis 2011 kuni sügis 2012 kaasamaks alates 5. klassi 
loodushuvilisi õpilasi meie töösse. Järgmise õppeaasta alguses on plaan õpetajatega 
koondada loodushuvilised lapsed ja teha nendega 6 retke loodusesse linde vaatlema ja 
loendama. Alustada võiks 30 õpilasega. Projekti raames on ka plaan korrastada 
kodulehekülg ja 2012 aasta suvel korraldada ka linnulaager. Projekti rahastamise otsust 
pole veel tulnud.

Marju Pajumets: Linnuklubi võiks kaaluda koostööd RMK-ga. Linnuklubi 
professionaalsed juhendajad võiksid olla retkejuhiks RMK linnuteemalistes 
programmides. Koostöös läbi viia üritusi.



Jaan Laats: Lihula Õpikoda OÜ on uus ettevõte. Plaanis on ehitada baas koos 
majutusega. Ettevõte tegeleb loodusturismiga ja pakub ka keskkonnaharidust. Hetkel 
käib sobiva domeeni otsimine. Kevadeks on olemas 10 jalgratast koos varustusega. 
Plaanis tegelema hakata koolitamisega, hetkel litsents puudub.

Marko Valker: Silma Õpikojal on saanud tegevusaasta täis. Kuskil 1000 õpilast käis 
programmil. Kui kevadel olid kohalikud koolid, siis sügisel olid enamus Tallinnast ja selle 
lähiümbrusest. Tööjõu probleem – enamus töötajatest on poolekohaga. Eraettevõttena 
on tähtis kommunaal arvete katmine.
Kordaminekuks võib pidada valmivat 40 kohalist majutusasutust.

Marju Pajumets: Laagrikohtadest on puudus. Silma pakub selleks head baasi.

Marko Valker: Tulevikus on plaanis väiksemad õppemoodulid, kus õpetaja saab valida, 
millist õpet ta tahab.

Tiiu Tomingas ja Marko Valker: Kiideva looduskeskusel on valmis väikene raamat, mis 
tutvustab Kiideva lähiümbrust. 
Käivitunud on projekt, mille raames pildistatakse neljal aastaajal Matsalu lahe 
põhjakallast. Erineb Arne Aderi Matsalu rahvuspargi pildiprogrammist selle poolest, et 
tähtsal kohal on kultuuripärand – näiteks jääalune püük. Pildistavad Tarvo Valker ja 
Remo Savisaar.

Tiiu Tomingas: Kiideva looduskeskus tahab pakkuda võimalust ja vahendeid õpetajatel 
ise programme läbi viia.. Plaanis uus projekt, millega luuakse välivahendid, et teadmisi 
kinnistada.

Marju Pajumets: Facebook on populaarne – sinna võiks luua Läänemaa 
keskkonnahariduse konto. 
Valmimas on aadress www.matsalu.net Olev Mihkelmaa poolt. Facebookis on Matsalul 
oma keskkond olemas.

Peep Susi: Koole huvitab pigem tasuata asi. Niššitoodete jaoks võib kool projekti 
raames raha taotleda.

Marju Pajumets: Kordaminekuks võibki nimetada just seda, et paljud üritused on tulnud 
maale kohapeale –  näiteks loodusõhtud.
Võiks teha rohkem teemaüritusi –nahkhiireööd, linnupäevad jne.
Plaan arendada olemasolevaid kohti, mitte juurde luua uusi.
RMK-l on juurde tulnud kultuuripärandisuund, kuna RMK hooldab ka matkaradu, mis 
läbivad lisaks loodusväärtustele kultuuripärandi objekte.



KOKKUVÕTTEKS:

Ümarlauda võib lugeda kordaläinuks. Oluliseks sammuks on hakata looma 
tegevuskava. Esimene samm on kaardistada kõik Läänemaa ja selle lähiümbruse 
keskkonnaharidust pakkuvad asutused. Selgitada välja nende põhisuunad, et ei toimuks 
dubleerimist ja sellega ka ressursi raiskamist. Läänemaa teenindab nii enda maakonna 
inimesi kui ka tervet Eestit.

Koostaja:
Ave Huugen
Keskkonnahariduse spetsialist
e-mail: ave.huugen@keskkonnaamet.ee
tel: 477 8088
mob: 504 7219


