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Päevakord: 

1. Info jagamine oma tegemistest, plaanidest, kordaminekutest, muredest, õppimiskohtadest 

Väike turgutuspaus 

2. Küsimused, arutelud … 

3. 2016. aasta Tartu loodusnädala ja festivalipäeva korraldamine.  

 

Koosoleku käik: 

Piret Valge – tervitussõnad ja lühike päevakava tutvustus. Protokollija leidmine, ülesande võttis Eva-
Liisa Orula. 

 

1. Info jagamine oma tegemiste kohta 
 

1.1. Eesti Põllumajandusemuuseum 

EPM on KIKi toetusega läbi viinud erinevaid tegevusi ja korrastanud oma hooneid, nt 
turismiinfokeskuse (2008. aastal), pargiala, teed ja platsid (2010. aastal). Plaanis on lõpetada pargi 
rekonstrueerimine. Seni pole rahastust saanud hariduskeskuse loomine koos põllu- ja aiamaaga 
(põlissortide kasvatamine), projekt on olemas. Üks suur töö on igal sügisel puulehtede koristamine. 
1. augustist lähevad Riigi Kinnisvara AS alla. 

Kompostitakse jäätmeid, eelmisel aastal peeti kimalasi (sel aastal proovivad uuesti). Kõike 
kasvatatakse mahedalt, Waldorfkool käib aiamaal toimetamas. Sel aastal kasvatatakse rukist, 
kartulit, osa maad on ristiku ja heina all. Peetakse ka loomi, juurde tulevad kanad ja hobused. 

Praegu on pooleli pargiprojekt, mille raames valmivad stendid iseseisvateks tegevusteks, valmib ka 
õppeprogramm koolidele. Kokku on valikus umbes 10 õppeprogrammi. Valminud on mõned 
töövihikud. 



Tehakse tihedat koostööd valla koolidega. Eelmisel aastal oli siin Tartu linna malev, soovivad ka sel 
aastal tulla. 

20. aprillil toimub kanepiteemaline konverents. 

Järgmisel aasta maikuus toimub EPMis ülemaailmne põllumajandusmuuseumide kongress. 

 

1.2. Vapramäe loodusmaja ja Luke mõisapark 

Gea Järvela palub kaasa võtta VVV infoflaiereid, et neid ka mujal jagada. 

Plaanivad oma sündmusi pikalt ette, sest tegijad töötavad ka mujal ja seetõttu vaja plaanid täpselt 
paika panna. 

On mure õppeprogrammide läbiviimise osas: kuna nüüd tellivad õppeprogramme koolid, siis ei saa 
õppeprogrammide läbiviimist suunata madalhooajale. Koolid soovivad ikka tulla tipphooajal: sügisel 
ja kevadel. Õppeprogrammide tellimuste hulk ei ole aasta peale ühtlaselt jaotunud. 

Korraldavad igal aastal õpetajate teabepäeva, kus tutvustavad õpetajatele uusi õppeprogramme ja 
materjale. Kahju on sellest, et õpetajad ei soovi uusi õppevahendeid eriti agaralt kasutada. 

Hinnapakkumiste vormistamine koolidele KIKi projektide jaoks on ajamahukas ning seetõttu napib 
aega arendustegevuseks. 

Loodusõhtutel tasu ei küsita, sest muidu inimesed ei osale. Katavad ise kõik kulud, ka tee ja küpsise 
ostmise. Maapiirkonnas on osalustasu küsimine keeruline teema. Olemas on annetuskast, kui keegi 
soovib ürituse käigus ettevõtmist toetada. 

 

1.3. Saadjärve looduskool ja Jääaja keskus 

Lõpetasid loodusõhtute korraldamise, sest publikut ei jaganud. 

Tööjõukulu on nii suur, et õppeprogrammide hindasid tuleb paratamatult tõsta. Mõne 
õppeprogrammi puhul on vaja ka mitut juhendajat. 

Jääkarupäeva reklaamiti rohkelt, kuid osalejaid oli oodatust vähem. 

 

1.4. Tartu loodusmaja  

Tartu loodusmaja infopunkt ootab kõikide asutuste infomaterjale, et neid jagada ja inimestele infot 
jagada. Pakkumine kehtib aastaringi. Infopunktis töötvad praegu Kristi Johanson ja Krista Tomson. 

Käimas on KIKi toetatud rohelise kontori projekt. Kord nädalas on aktiivgrupi kohtumised, kus 
arutletakse valdkondade kaupa rohelise kontori põhimõtete rakendamist. Teemaga tegeletakse 
järjepidevalt nii töötajate kui ka külastajate seas. Rohelise kontori põhimõtete rakendamisel on seos 
igapäevaste tegevustega tugevalt olemas. 

9. aprillil kell 11-15 toimub koostöös EOÜga Linnalinnulaupäevak Tartu loodusmaja pargis. 
Valmistatakse pesakaste, ka nahkhiirtele. Ka teised looduskeskused võivad endale pesakaste 
valmistama tulla. Lisainfo: Aire Orula, Riho Kinks. 



18. mai „Taimede lummuse päev“ rohevahetuse teemal. Huviringide lapsed kasvatavad taimi ette 
ning osalejaid saavad neid vahetama tulla. Lisainfo: Signe Söömer. 

Keskkonnauuringute ring (7.-12. klasside õpilased) soovib teha koostööd mõne keskusega, et teha 
mõnda uurimis- või teemapäeva. Lisainfo: keskkonnauuringute ringi juhendaja Gedy Siimenson 
gegy.siimenson@teec.ee   

 

1.5. RMK 

Samad mured teiste keskustega: õppeprogrammide müümine ja hooajalisus, retkesid soovitakse 
just hommikuti ja tööjõudu vahel napib. Abitööjõu leidmine on keeruline, eriti kui inimene muud 
tööd ka teeb. 

Emajõe Suursoos on avatud näitus „Mets läks moodi“, Kiidjärvel Remo Savisaare fotonäitus. 

 

1.6. Loodusmuuseum ja botaanikaaed 

TÜ loodusmuuseumi uus püsinäitus „Maa. Elu. Lugu“ avati 16. jaanuaril. Kahe kuuga on muuseumit 
külastanud, üritustel ja õppeprogrammides osalenud üle 20 000 inimese. Palju käib koolirühmasid, 
kes tellivad nii õppeprogramme ja giidiekskursioone kui ka külastavad muuseumit niisama. 
Koolirühmad käivad peamiselt hommikupoolsel ajal, pered nädalavahetustel. 

Botaanikaaias viiakse läbi õppeprogramme ja ekskursioone, märtsi alguses oli iga-aastane 
orhideenäitus. Aprillis avatakse kevadnäitus idanditest ja seemnetest (kuupäevad täpsustamisel). 

Nii loodusmuuseumis kui botaanikaaias toimub õppeprogramme iga päev, sageli mitu tükki korraga 
(nii KIKi toetatud, Tartu linna omad kui teenuse tellitud). 

Loodusmuuseumis toimub kord kuus õhtu loodusteadlasega (tavaliselt kuu esimene kolmapäev) 
ning huvipäev (tavaliselt kuu teine nädalavahetus). Mõlemad üritused on nüüdsest piletiga (varem 
olid tasuta). 

Loodusmuuseumi üritused sel kevadel: 

 6. aprillil loodusmuuseumi 214. aastapäeva tähistamine (Devoni-teemaline eriekskursioon, õhtu 
loodusteadlase Oive Tinniga), 

 10. aprillil huvipäev (linnuteemaline, erinevad õpitoad), 

 23. aprillil osaleme Supilinna päevadel (tiigielustiku õpituba), 

 20. aprillil üle-eestiline linnuviktoriin õpilastele, 

 25. aprill – 1. mai Tartu Tudengipäevad: Kevad (eriekskursioon, viktoriin, kontsert), 

 4. mai õhtu loodusteadlasega, 

 14. mai Muuseumiöö. 

Eesti vabariigi 100. aastapäeva (EV100) tähistamiseks plaanitakse läbi viia projekt „Eesti 
herbaarium“. Praegu on lõpetamisel idee arendusprojekt. EV100 järgmisest rahastusvoorust 
plaanitakse küsida toetust pilootprojekti läbi viimiseks. Eesmärk on õpetada lapsi oma kodukandi 
taimi ja loodust tundma, selleks valmistavad lapsed herbaariumi, mille andmed sisestatakse 
teadusandmebaasidesse. Lisainfo EV100 taotlusvooru kohta: https://ev100.ee/et/ev100-laste-ja-
noorte-looduse-v%C3%B5i-liikumisharjumustega-seotud-tegevuste-taotlusvoor  
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1.7. Keskkonnainvesteeringute Keskus 

I voorus laekus rekordarv taotlusi: Tartumaal 120, osa neist saadeti tagasi, sest oli tegu teise 
piirkonna taotlusega, kokkuvõttes jäi 113 taotlust (33 keskkonnateadlikkuse projekti taotlust,  80 
lihtsustatud korras esitatud taotlust). Oli ka palju uusi taotlejaid (lasteaiad, koolid). 18. aprill on KIKi 
nõukogu koosolek, kus otsustatakse lihtsustatud vooru projektide rahastamine. 

KIK soovib läbi viia uuringu keskkonnahariduse pakkumise kohta, selle tulemuseks oleks 
kvaliteedikontroll ehk milliseid õppeprogramme pakutakse (nt kas on teaduspõhised). Praegu 
pannakse kokku uuringu lähteülesannet. 

Riik hakkab toetama Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamist, vajalik on 10 miljonit eurot. See võib 
mõjutada ka KIKi järgmist vooru.  

 

1.8. Keskkonnaamet 

Palun lisage oma õppeprogrammide info www.keskkonnaharidus.ee lehele. Sinna saab lisada ka 
oma õppematerjale, uudiseid ja sündmusi (saab ise lisada, alati saab haldajatelt abi küsida). 

KKA lasteaedadele enam õppeprogramme ei paku (kohale ei lähe, keskustes võtavad vastu), et 
ministeeriumi soovitusel spetsialistide töökoormust optimeerida. 

Korraldavad aktuaalsetel teemadel infopäevi erinevatele sihtrühmadele. 

Noore looduskaitsja (Junior Ranger) laagrid toimuvad kõikides rahvusparkides. Laagrid on 
kolmepäevased, sellel aastal 28.-30. juuni. Praegu toimuvad jätkuseminarid nendele, kes on varem 
laagrites osalenud. 

Looduskaitsekuu matkapäevad on 21.-22. mail, samal nädalavahetusel on ka Roheliste Rattaretk 
(esimesel ööl ööbivad Kirnas Alam-Pedja keskuse juures). Loodukaitsekuu teema pole veel 
kinnitatud, esialgne pakutud teema on „Eesti loodus - oma ja võõras“. 

Ümarlaudade korraldamine on pärast keskkonnahariduse arendamise projekti järel spetsialistidele 
mitte kohustus vaid pigem võimalus ning oleneb kohalike keskuste initsiatiivist. Tartumaal on Piret 
eesmärgiks seadnud omavahelise infovahetuse ja suhtluse ning et koos korraldada vähemalt üks 
ühine üritus aastas.  

Palun saatke ka edaspidi oma infot Tartumaa keskkonnahariduse ümarlaua listi ta-
ymarlaud@list.envir.ee. Piret soovib lähiajal listi liikmeskonda korrastada (täpsustada 
kontaktandmeid, passiivseid eemaldada, uusi aktiivseid liikmeid kaasata). 

ESFi õppevahendite laenutamine: kasutage internetipõhiseid vahendeid aktiivsemalt ning pakkuge 
koolidele ka õppevahendite komplekte. 

 

1.9. Eesti Ornitoloogiaühing 

Sügishooajaks keskkonnahariduse osas suuri plaane pole. Tegid koolidele hinnapakkumisi 
õppeprogrammide tellimiseks KIKi vooru jaoks. Sõidavad ise kohale õppeprogrammi tegema, mis 
on koolidele väga mugav variant. 

http://www.keskkonnaharidus.ee/
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Eelmisel sügisel alustati õppeprogrammiga (aialinnud) lasteaedadele. 

Õppeprogramme viivad läbi liikmed, kel on vajalikud teadmised ja oskavad esineda. Mõnes 
piirkonnas pole tegijaid, siis sõidavad Tartust või mujalt kohale. 

9. aprillile osalevad Linnalinnulaupäevakul Tartu loodusmaja pargis. Pesakasti ehitamise päevi on 
veel tulemas üle Eesti. 

Rasvatihase aasta sündmustega saab kursis olla veebilehe kaudu http://www.eoy.ee/rasvatihane/. 

30. aprillil tähistatakse EOÜ 95. aastapäeva Taevaskojas, toimub orienteerumispäev ning pakutakse 
ka muud meelelahutust. Tegu on avaliku üritusega, kõigile tasuta. 

 

Kokkuvõte: Ümarlaua seltskond võiks kokku saada pisut tihedamini, koos saaksime selgemaks 
mõelda nii mõnegi murekoha ja sooviksime rohkem teada ka teiste tegemistest ja murekohtadest.  

„Me kõik paistame välja väga hästi (kuigi me ise seda alati päris nii ei tunne). Me saame kõik koos 
selles tõmbetuules üksteist toetades ellu jääda“ (Helle Kont). 

 

2. Arutelu 
2.1. KKA tellimusel loodud õppevahendite rentimisega kaasneb lepingute ja aktide 

vormistamine, paberitöö võtab aega. Kahjuks laenutatakse looduskeskustelt neid väga 
harva. Õppevahendid on kallid, vastutus suur, kui välja laenutad.  Mõne õppevahendi puhul 
on vaja juhendajal palju taustateadmisi, ka teemaga tutvumine võtab aega (võib olla 
takistuseks, miks vähe laenutatakse). Võib olla peaks korraldama mängude 
tutvustuspäevad? Võib olla peaks õppevahendeid pakkuma välja kui õppeprogrammi/koos 
õppeprogrammiga?  
Helle ettepanek: võiks teha õppevahendite ja –materjalide heade näidete jagamise 
teemalise ümarlaua. 

2.2. Kuidas saada õpetajaid programmidele osalema ka muudel aegadel, kui kevad ja sügis?  
Ettepanek: KIK võiks mõelda, kas on võimalik soodustada ka väljaspool hooaega 
õppeprogrammides osalemist.  
Õpetajad ei kipu talvisel ajal õppeprogramme tellima, kui saaks läbi viia tubaseid 
õppetegevusi.  
Ettepanek: Õpetajaid ja kooli juhtkondasid tuleb teavitada, et mõned õppeprogrammid on 
hooajaliselt saadaval ja mõned aastaringselt. 
Helle: Õpetajaid ja meie külalisi saab kasvatada! 

2.3. Ürituste osalustasu puhul on oluline läbi mõelda turundus: mida inimene selle raha eest 
saab? Järjest enam tuleb mõelda sellele, kuidas oma tooteid ja teenuseid sihtrühmale müüa. 

 

3. Tartu loodusnädal 

TÜ loodusmuuseum (TÜLM) ja botaanikaaed jätkab eelmisel aastal algatatud Tartu loodusfestivali 
korraldamist. Praeguseks on kaaskorraldajatena liitunud Keskkonnaamet (KeA) ja Eesti 
Põllumajandusmuuseum (EPM). TÜLM tegeleb teavituse ja info poolega, KeA ja EPM aitavad 
programmi kokku panna. Sel aastal on plaan ühitada loodusnädal Tartu linna päevaga 29. juunil 

http://www.eoy.ee/rasvatihane/


(projektijuht Maris Peebo) -  festivalipäev toimuks kolmapäeval 29. juunil, nädala lõpuni saaks 
toimuda veel erinevaid ettevõtmisi eri asutuste poolt korraldatuna. 

Esialgne kava: 

27.-28. juuni rahvusvaheline harrastusteaduse seminar TÜ loodusmuuseumis (sihtrühmaks 
õpetajad, juhendajad, keskkonnahariduse spetsialistid jt) 

29. juuni Tartu linna päev ja Tartu loodusfestivali avapäev. Tartu linna päeva teemaks on ooper, 
korraldatakse kontserte erinevates asukohtades, päev lõppeb galakontserdiga raelaval. 
Loodusfestivali avapäeva teemaks võiks olla loodus- ja linnahelid + elurikkus 
linna(asula)keskkonnas. 

30. juuni – 3. juuli Tartu loodusfestivali tegevused (kaaskorraldajad võivad valida päeva ja oma 
tegevusi läbi viia) 

Eesmärk on linnainimestele tutvustada linnaloodust ja selle elurikkust. Tegevused võiks olla 
praktilised, seostuda igapäevaste tegevuste ja/või juhtida tähelepanu sellele, kus ja millist loodust 
linnaruumis esineb. 

 

Helle: võiks täpsustada formaati, kuidas korraldatakse teavitus ja kelleni see teave jõuab? 

Piret: koostame Google Drive’is tabeli https://goo.gl/DTOlFA, kuhu saab märkida, kes on huvitatud 
kaasa lööma, kes soovib tegevusi pakkuda 29. juunil ja kes järgnevatel päevadel. 5. aprilliks palun 
huvilistel endast märku anda. Peale seda saame juba huvitatutega uuesti kokku ja arutame 
täpsemalt.  

Ideed: 

 Kas teha loodusfestival ainult ühel päeval (29. juunil)? Alustada enne kontserte. 

 Teha festivalipäeval orienteerumismäng erinevate punktide vahel, kus tuleb ülesandeid 
lahendada? 

 Kaasata võiks maheaeda, Maaülikooli mahekeskuse, TÜ muuseum ja Hullu Teadlase, Ahhaa, 
Tervishoiukõrgkooli, Kutsehariduskeskuse, Luua kooli. 

 Lodjakoda on valmis kaasa lööma. 
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