
Tartumaa keskkonnahariduse ümarlaua protokoll nr 1 

 

Koht: Põlva Keskkonnamaja (Räpina linn, Kalevi 1a)   Kuupäev: 15.06.2015 

Algus kell 9.00, lõpp kell 14.00 

Osalesid: Maris Kivistik (Keskkonnaamet), Janika Ruusmaa (Tartu loodusmaja), Veljo Runnel 
(Tartu Ülikooli Loodusmuuseum), Anu Tsirel (Saadjärve Looduskool, Jääaja Keskus), Helle Kont 
(Tartu loodusmaja), Merike Kesler (Eesti Teadusagentuur), Katrin Saart (Eesti Teadusagentuur, 
Peipsi Koostöö Keskus), Piret Valge (Keskkonnaamet), Kaili Viilma (Keskkonnaamet), Külli 
Kalamees (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum), Piret Eit (Tallinna Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia, MTÜ Noored Toredate Mõtetega).  

Koosoleku juhataja ja protokollija: Piret Valge 

Päevakord:  
1. Tartu 2014. a loodusnädalast kokkuvõtte tegemine. 
2. Edasiste koostöövõimaluste arutamine (ühiste ürituste korraldamine Tartu linnas - kas me 

teeme koos, mida me teeme koos, kes võtaks vajadusel juhtrolli KIKi projekti kirjutamisel ja 
ettevõtmise vedamisel). 

3. Jooksvad küsimused.  

Koosoleku käik:  

Kokkusaamine algas kiire omavahelise tutvumisringiga.  

1. Arutelu käigus tehti Tartu 2014. a loodusnädalast kokkuvõte – mis oli plaanis, mis tehti, 
kuidas läks ja mida teinekord teisiti teha (jagasime internetis tehtud lühikokkuvõtet 
üritustest ja osalejate arvudest).  

Veljo Runnel: Algselt oligi mõeldud, et pakkuda nädala jooksul linna erinevates kohtades rida 
üritusi, kindlasti püüdsime arvestada sellega, et ei oleks samal ajal meie poolt pakutavaid 
konkureerivaid üritusi ja inimesed saaksid huvi korral erinevates ettevõtmistes osaleda. 
Põhirõhk oli mõeldud laupäevasele perepäeva üritusele - loodusfestivalile. Sihtrühm perepäeval 
olid pered, LUS raamatukogus huvilised, pigem tegijatele endale mõeldud (seda võiks jätkata) , 
konverentsil oli soovijaid rohkem, kui vastu võtta oleks saanud. Reklaamiraha planeeritud ei 
olnud, kõik oli õhinapõhine. Jooksvalt sai raha küsitud küll Tartu linnast ja Kultuurkapitalist, et 
oleks kesklinnas reklaami saanud üles panna. Hinnapakkumised olid võetud ja tegija oleks kohe 
olemas olnud, kui raha oleks tulnud. See oleks kindlasti külastatavusele juurde andnud. Kahjuks 
raha ei saanud. Ka Postimees oleks võinud sündmust rohkem kajastada, praegu oli seal vaid 
väike reklaam (Külli Kalamees pani seoses oma üritusega). Sotsiaalmeedias oli reklaam küll 
olemas. Mitmed organisatsioonid nägid selles ürituses võimalust teenimiseks. Võib-olla on see 



ka üks nipp, et leida teenuse pakkujaid, kes pakuvad inimestele samas võimalust midagi tarbida 
(laadaplatsi taoliselt). Perepäev sellise formaadina sobis, küsimus on selles, et kuidas saada 
sinna rohkem rahvast ja kui palju me oleme valmis sellel üritusel ka üldse rahvast vastu võtma. 
Teatud määral piirab see formaat väga suure rahvahulga osalemist.  

Helle Kont: kui üldistada püüda, kas on analüüsitud, et kui palju oli selles formaadis üritusi, mida 
muidu sellel perioodil muidu ei olnud, mis olid uued üritused ja kas see haaras uut sihtgruppi 
juurde. Kogemus on olemas, nüüd saab juba eripärasid välja tuua.  

Veljo: ei ole veel jõudnud põhjalikku analüüsi teha.  

Helle: Tuleks teha põhjalikum analüüs, et mille tõttu midagi kusagil jäi väheks. Selles nädalas 
võiks (nt lõpus) olla tegijate „lõpuring, lõpulõõgastus“, et peegeldada seda, mis toimus.  

Jaanika Ruusmaa: Äkki lepiks eesmärgis kokku - meil pole selgelt sõnastatud, et mis on iga 
asutuse eesmärgid, miks seda teha tahetakse. Kõik eesmärgid lauda ja siis saab vaadata, mis 
on ühisosa ja mida me kindlasti teha ei saa. Siis tuleks välja, millal ja kuidas seda teha. 
Sõnastada selgelt ka sihtrühmad ürituste kaupa. Kes on see sihtrühm, kes tuleb 
linnuhommikule, kes perepäevale jne.  

Mõtted edaspidiseks:  

 hajaürituste juures tuleks mõelda, kas ja mida saab teisiti teha, et rahvast rohkem osaleks; 

 leida võimalusi linna teistel ettevõtmistel ristreklaami teha (nt seekord toimus rattaralli, kus 
oleks võinud ka meie loodusfestivali reklaamida); 

 osalevad keskkonnahariduslikud asutused võiksid teha suuremat reklaami oma kanalite 
kaudu; 

 konverents tegijatele võiks ürituste kavva jääda; 

 perepäeva võiks sellises formaadis jätta. Mõelda läbi, kuidas nendeni jõuda, mõelda läbi 
tegevusi, mida väiksematele lastele pakkuda.  

 võimalusel hoiame turvalist kohta (nt loodusmaja park) väikeste lastega perede jaoks. 
Rahvarohked kohad pole head, ärme lähe möödakäijate püüdmise peale, pigem inimene 
peab ise tahtma sellele üritusele tulla.  

Otsustati: teeme edaspidigi selliseid üritusi. Tasub teha põhjalikum analüüs toimunu kohta ja 
planeerida edasine paremini läbi, leida rahastusvõimalused.  

2. Edasiste koostöövõimaluste arutamine 
Jõuti seisukohale, et pole küsimust - kas teha – kindlasti teha ja koos midagi teha.  

Arutati erinevaid ideid:  

 Kas me tahame jätkata ühe üritusega (maikuus) või teeme 2…3…4 üritust aastas (nt igal 
aastaajal)? Märtsis aasta tegelaste-objektide tutvustamise üritused (kaasata neid 
partnereid, kes aasta tegelasi välja kuulutavad). Maikuu lõpus loodusnädal siduda 
looduskaitsekuuga. Septembri esimene täisnädal asutuste tegevuse tutvustamiseks. 
Oktoobri lõpp-november – rohelisem Tartu.  

 1-2 koostöönädalat? Kahel eri aastaajal.  



 Kevadest sügiseni ideed ei tasu maha matta, tegijad võivad omakeskis ikka koostööd teha. 
Samas - neliküritus läheks paremini KIKi regulaarse teavituskampaania (punkt 2) alla.  

 Osalevad need, keda huvitab osalemine.  

 Tudengipäevade raames midagi koos teha? 

 Koolivaheaegadel otsitakse võimalusi, mida lastega teha.  

 Septembris seenenädal, võib-olla sellega midagi ühitada.  

 Kui piirata ühe teemaga (Läti loodusfestivali põhimõttel), siis tuleb hakata selleks suuremat 
ettevalmistust tegema. Praegu said kõik tulla oma võimalustega ja panustada. Samas võib 
seda teha, kui selleks on piisavalt aega ja rahastus.  

 www.loodusfestival.ee veebilehte edasi arendada ja teha tavainimesele see veebileht 
kohaks, kust saab infot otsida. Sinna koondub info kokku, vajadusel lingitakse. Veebilehte 
veab Tartu Ülikool. Seda saab ülikooli alt tasuta vedada.  

 Eri üritused võiksid olla erinevatele sihtrühmadele.  

 Mis on meie eesmärk? Kajastame seda, mis on meie ümber, mis väärib hoolimist ja 
hoidmist. Saada juurde neid inimesi, kes teaksid meie keskkonnahariduse jagajatest ja Tartu 
inimene teaks rohkem Tartu loodusest. Rohkem aktiivseid hoolijaid! Rohelisem Tartu! Linn 
võiks rohkem mõelda ja tähelepanu pöörata rohelisemale keskkonnale.  

 Kaasame asutusi, kellega on kokkupuutepunktid. Kaasata linnavalitsust, võib-olla teha 
koostööd ettevõtlusnädala raames sealsete ettevõtmiste osas. Ettevõtlus ja rohemõtlus.  

Otsustati: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum on nõus ühisürituste projektiga tegelema, soovib 
partnereid kõrvale, kes võiksid oma nägemuse anda. Ürituste korraldamist võib lahendada 
tellitavate töödena, kõik need, kes teevad teenust, esitavad arve. Vaja on raha reklaamile, telkide 
rendile. Täpsemalt tuleb eesmärgid, sihtrühmad ja tegevused läbi mõelda.  

3. Jooksvad küsimused - sügisene infopäev 
Keskkonnaamet teavitas plaanist jätta sügisene infopäev korraldusrahade puudumisel ära, 
infopäev tehakse jaanuaris, enne KIKi veebruarivooru. Arutelu käigus selgus, et infopäeva on 
siiski vaja.  
Otsustati: sügisene infopäev korraldatakse omavahelises koostöös.   
 

 

 

Piret Valge 
Protokollija ja koosoleku juhataja 

http://www.loodusfestival.ee/

