
Tartumaa keskkonnahariduse ümarlaua   

4. kokkusaamise KOKKUVÕTE 

 

 

 
 

Toimumise aeg: neljapäev 26. aprill 2012 kell 12.00-17.30 

Koht: Saadjärve Looduskool (Äksi alevik Tartu vald Tartu maakond) 

Osavõtjad (20): Eeva Kirsipuu (Peipsi Koostöö Keskus), Gea Järvela (VVV SA, SA Luke Mõis), 

Janika Ruusmaa (Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Janika Turu (Eesti Põllumajandusmuuseum), 

Kairi Kampus (Tartu Maavalitsus), Karin Kirtsi (Eesti Roheline Liikumine), Kersti Sõgel (Tartu 

Keskkonnahariduse Keskus), Liina Karrofeldt (RMK Emajõe-Suursoo), Margit Teller (TÜ 

sotsiaal- ja haridusteaduskond), Maris Aleksašin (Laeva vallavanem), Merle Ööpik (Eesti 

Maaülikool),  Riho Kinks (EOY), Triinu Pertels (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus), Triinu 

Vakmann (AHHAA), Anu Tsirel (Saadjärve Looduskool), Asta Tuusti (Tartu Vallavalitsus), Ene 

Kook (Alatskivi Looduskeskus), Kaili Viilma (Keskkonnaamet), Elo Raspel (Keskkonnaamet), 

Piret Valge (Keskkonnaamet).  

Ümarlaua korraldust toetas: ESF programm  „Keskkonnahariduse arendamine“ 

Tegevus ümarlaua kokkusaamisel: 

1. Kokkusaamise alguses tutvustas kohalik perenaine Anu Tsirel meile Saadjärve Looduskooli 

tegevust ja ruume, seejärel saime Asta Tuusti ettekande ja ringkäigu abil aimu rajatava Jääaja 

Keskuse ideestikust ja ruumidest. Jääaja Keskuse kontseptsioon on väga huvitav, ruumid 

suured (hetkel veel ehitus pooleli), loodame, et kõik tegevused saavad õigeaegselt valmis ning 

me saame keskust avatuna näha juba 10. juulist käesoleval aastal.  

2. Koostööpartnerite tegutsemisele pilk peale heidetud, asusime kuulama Roy Strider´i 
ettekannet „Eesti arenguvõimalused ökoriigina“. Kuna Roy ei kasutanud seina peale 
näidatavat ettekannet, siis kahjuks said tema huvitavatest mõtetest ja näidetest osa vaid 
kohalolijad.  

3. Peale kohvipausi sai edasi mindud ESF uuringute (mitteformaalse keskkonnahariduse 
spetsialistide koolitusvajadus, koostöövõrgustik) esialgsete tulemuste tutvustusega, mida tegi 
ESF programmijuht Kristjan Sahtel. Ettekannet saab alates 10. maist vaadata Keskkonnaameti 
kodulehel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnahariduse-
umarlauad-3/.  

4. Edasist rühmatööd juhtis Kati Orav (MTÜ Kating Noored) ja teemaks oli -  

„KESKKONNAHARIDUSE ÜMARLAUD - KAS KOHUSTUS VÕI VÕIMALUS?“ 
 
Järgnevalt on ära toodud Kati kokkuvõte ja kommentaarid rühmatöö kohta.  

 



Osalejad kirjutasid üles oma mõtteid ümarlaua olemuse kohta ja siis tutvusime Kaordiliste 
sammude joonise ning sisuga. Joonis lisatud pildina rühmatöö kokkuvõtte lõpus! 
 
1) Milline on meie vajadus koostööks täna? 

• survestada ühispöördumised 
• kogemuste saamine ja jagamine 
• sotsiaalne suhtlus 
• ühine planeerimine 
• ühisprojektid ehk sisuline koostöö 
• info vahetus 
• üksteise tegevustega tutvumine ja kursis olemine 
Kommentaar: vajadused on need, mis meid liikuma panevad. Me tahame midagi muuta, 
kogeda ja teha. Tartumaa inimestel on vajadus koostööks olemas. Vajadusest lähtuvalt saab 
hakata seadma eraldi sihte väiksemate gruppide tööks, mida ümarlaud välja töötab. Kui on 
vajadus infot vahetada, siis tuleb ka seda ümarlaual teha. 
 
2) Kui koostööks saaks kujundada ideaali, siis milline see oleks? Ehk milline peaks olema 

meie koostöö siht? 

• teame Tartumaa vajadusi ja suudame need üheskoos rahuldada 
• oleme head kolleegid (jagame kogemusi, teeme ühiseid projekte ning üritusi), jagame infot 

omavahel ja sihtrühmale. 
• aasta teema, millega kõik tegelevad. Igal aastal on see uus. 
Kommentaar: siht on seisund mitte tegevused. Kuhu me tahame oma tegevustega jõuda? Üks 
suurem laialdasem siht võiks olla näiteks- Tartumaa keskkonnaharidus on tugev ja jätkusuutlik. 
Pakkujad teevad koostööd ja sihtgrupp on informeeritud ning motiveeritud osalema. Ja siis küsime 
me endalt, et kuidas me nüüd selle sihini jõuame? Mis on need erinevad tegevused ja väiksemad 
ülesanded? Selgus, et vajatakse ühte suurt projekti. Seal oleks koos kõik meie vajadused. 
Küsimus- mis on selle projekti siht?:) 
 
3) Milline on parim vorm meie koostöö ellurakendamiseks? 
Seda me Tartumaal kirja ei pannud. 
Kommentaar: nimi on selles mõttes oluline, et peaks meid kõiki kutsuma osalema ja me tahame 
olla selle liikmed. Millisena tahame, et meid väljaspool mõistetaks? Kui ümarlaud sobib meile, 
kui meie sihi väljund ja hea nimi ning see on ka eemalseisjale arusaadav, siis miks mitte 
Ümarlaud! Või hoopis Koostöökoda? 
 
 
Siit on nüüd päris hea edasi minna. Järgmisel kohtumisel: 
• tuleks need kolm punkti põgusalt üle vaadata 
• püüda sõnastada konkreetne siht 
• kindlasti peaks rääkima ka väärtustest. Millisena me koos toimime? 
• kui väärtused on ka paigas, siis kaardistada inimesed. Kes on ümarlaua liikmed ja kes siin veel 

olema peaks? Kes on meie sihtgrupp ja partnerid? Kes oleks meie toetajad, meie tööst 
huvitatud institutsioonid või inimesed? 

• inimeste kaardistamise juures rääkida ka olulisest - kes kui palju on valmis panustama ja 
milliseid rolle võtma. Soovitan, et just liikmete seast tuleks nt üheks aastaks esimees, kes 
hoolitseb ümarlaua sisu ja tegevuste ülevaate eest. Keskkonnaamet võiks olla selline tehniline 
tugi, kes aitab korraldada (koht, kohvilaud, esinejad vms) ja vajadusel infot saata. Ärge kartke 
anda vastutust. 

• Teised vajadustest lähtuvad tegevused tulevad juba tööplaanina kirja ja peaksid toetama sihini 
liikumist. 



 
 

5. Lõpus jagasin informatsiooni uue ümarlaua listi kohta. Olulisem neist ehk on listi aadress – ta-
ymarlaud@list.envir.ee. Kõik ümarlaua listi liikmed peaksid olema saanud tervitusmeili, kus 
täpsem info kirjas on. Vana list enam listina ei tööta ja loodan, et võtate listi aktiivselt 
kasutusse – nii suhtlemiseks kui ka info vahetamiseks.  

 
Rühmatööst jäi kõlama mõte, et parema koostöö saamiseks peaksime korraldama oma liikmetele 

suurema ürituse – suve(sügispäevad). Kes on nõus osalema idee- ja korraldusgrupis? Pakun 

kokkusaamise võimaluse Keskkonnaameti ruumides. Kes tahavad panustada ürituse 

organiseerimisse, palun valige oma kuupäeva eelistused - kolmapäev 16. mai, neljapäev 17. mai, 

teisipäev 22. mai, kolmapäev 23. mai. Algusaeg (nagu kokku sai lepitud) 16.00. Oma valikud 

saate teha http://doodle.com/5s9suyzbhsh79n4g. Valida võib mitu sobilikku aega. Palun oma 

tagasiside jätta hiljemalt neljapäevaks 10. maiks 2012, siis saan kokkuvõtte teha ja ühe kõige 

sobilikuma aja valida. 

 

 

Kokkuvõtte pani kirja 

 
Piret Valge 
keskkonnahariduse spetsialist 
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon 
tel. 7334162 
mob. 5273340 
piret.valge@keskkonnaamet.ee  
 

  


