
Viljandimaa keskkonnahariduse 

ümarlaua protokoll nr 9.

Koht: Keskkonnaamet (Paala tee 4, Viljandi)

Kuupäev: 28.01.2014

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.30

Osalesid: Liina Laanemets, Peep Tobreluts, Ene Lätti, Pille Udam, 
Triin Saluste, Evi Putrolainen, Ly Laanemets, Dagmar Hoder, Anu 
Metsar, Tiiu Rebane, Piret Mädamürk, Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv, 
Urve Künsar, Anne Maala, Aat Sarv, Kristjan Kalda, Katrin Mändmaa, 
Tiina Viir, Katrin Männik, Annika Kala, Irma Tooming.

Koosoleku juhataja: Reet Vaiksalu, Liina Laanemets

Protokollija: Reet Vaiksalu

Päevakord: 

1. Plaanitavad projektide taotlused KIKi uude vooru (väike 
ülevaade igaühe projektidest, plaanidest). 

2. Viljandimaa ühise õppeprogrammide projekti taotluse 
koostamine, projekti muudatused (transport, õppeprogrammid, 
vanuseastmed, juhendajad). 

3. Viljandimaa  keskkonnahariduse  valdkonda  puudutava 
küsitlusankeetide ühtlustamine, täiendamine.

Koosoleku käik: 

1. Planeeritavatest projektidest andis ülevaate MTÜ Lilli Looduskeskus, 
kes  soovib  jätkata  Metsamuhklimaa  projektiga,  lasterikaste  perede 
laagritega  ning  täiskasvanutele  suunatud  õppereiside  projektiga. 
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Lasterikkad  pered  algavad  kolmest  lapsest  ning  täiskasvanute 
õppereiside  sari  viiks  loodushuvilised,  seekord  väiksema  bussiga, 
Viljandi  maakonnast  välja.  Soovitakse  külastada  ka  suuremaid 
keskkonnaga seotud üritusi. 

Kevad 2014. lõppevast Allikaprojektist tegi ülevaate P.Tobreluts. Selle 
projekti raames toimub 04.04.2014 Muusikakoolis allikakontsert. Läbi 
on uuritud 10 allikat, heade kvaliteedinäitajatega allikavesi on näiteks 
Sammuli puhkekeskuse territooriumil.

2.  Viljandimaa ühise õppeprogrammi projekti  paremaks muutmiseks 
oli koosolekule kaasatud valdkonnast huvitatud lasteaedade ja koolide 
õpetajad.  Üheskoos  arutleti,  kas  ja  kuidas  muuta  senised 
õppeprogrammid  veelgi  paremaks.  Arutelu  käigus  jõuti  järgmistele 
seisukohtadele:

Lasteaialapsed  –  Lasteaialapsed  metsaretkel  (T.Viir). 
Õppeprogramm  sobib  lasteaedadele  ja  programmi 
toimumise koht (Sinialliku matkarada) on Viljandi linnale 
lähedal, maakonna keskel. Programmi ei muudeta.

1. klass - Kodulooma programm (MTÜ Lilli Looduskeskus). 
T.Rebase  poolt  tuli  ettepanek  seda  programmi  ka 
lasteaedadele pakkuda, kuid KIKi  esindaja soovitus oli 
projekti  mitte  keeruliseks  muuta  ja  jääda  iga 
programmiga  ühe  konkreetse  vanuseastme  juurde. 
L.Laanemetsa arvetes võiks 1. klassile jääda ka metsa 
teemaline  programm,  mida  võiks  läbi  viia  Parika 
õpperajal,  juhendajaks Anne ja Mihkel  Maala.  A.Maala 
oli  sellega nõus. Seega jääks 1. klassidele valida, kas 
osaleda  kodulooma  programmil  või  metsa  teemalisel 
õppeprogrammil.

2. klass  –  Kes elab metsa sees?  Talvine õppeprogramm, 
rõhuasetusega  metsloomadel.  Hea  jätk  koduloomade 
õppeprogrammile, olemas hea näitvahendite baas. Jääb 
samale klassile ja toimub RMK Soomaa looduskeskuses, 
juhendaja T.Saluste.

3. klass –  Sammalhabemed (T.Viir,  Ü.Kuldkepp).  Leiti,  et 
alates  3.  klassist  on  õueprogrammi  tulevatel  lastel 
riietus  probleemiks.  Õppeprogramm  ise  väga  huvitav, 
tagasiside hea. Jääb samale klassile.
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4. klass – Maastik, asustus ja pärimuspillid (P.Tobreluts ja 
Pärimusmuusika Ait).  Selle  õppeprogrammi  osas oleks 
vaja  sisse  viia  muudatus.  Võimalusel  kaasata 
metoodikut.  Liina  Laanemets  täpsustab  seda 
ainesektsioonide juhtidega. A. Kala täpsustas, et selles 
klassis  õpitakse  astronoomiat,  planeete,  inimest, 
evolutsiooni,  elusorganisme.  Erinevate  kirjastuste 
õpikute sisu osas on 5. ja 6. klassi materjalid nihkes. 
Pinnamoe teema võib jääda ka 6.klassi.

5. klass – Puhta vee ABC (Keskkonnaamet). Seniajani on 
selle  õppeprogrammi  raames  külastatud  ka  Viljandi 
Veevärgi  reoveepuhastit,  kuid  kuna  liigutakse  võõral 
territooriumil  ja  külastamisega  võidakse  häirida 
töötajate  igapäevatööd,  muudetakse  uue  projekti 
raames  seda  õppeprogrammi  nimetust  ja  läbiviimise 
kohta.  Õppeprogramm  iseenesest  haakub  5.klassi 
loodusõpetusega ja sobib sellele vanuseastmele.

6. Klass  –  Elurikkus  rabas  (RMK Soomaa looduskeskus). 
Haakub  selles  klassis  käsitletava  soode  ja  rabade 
teemaga. Ei hakata muutma.

7. Klass  –  Teeme  ise  (Tähetorn  Orion).  Selle 
õppeprogrammi tagasisides on toodud katsete kordusi. 
Õpilased on sarnaseid katseid teinud ja teisalt on katsed 
ehk liiga rasked.  A.Kala  leidis,  et  9.  klass  on rohkem 
füüsikat õppinud ja see programm oleks neile sobilikum. 
Leiti, et Tähetorn Orioni õppeprogramm muuta 9. klassi 
õppeprogrammiks.  7.  klassi  programmi  oli  nõus  üle 
võtma EMU Võrtsjärve Limnoloogiajaam, kelle pakutav 
kalade  teema haakub  7.  klassi  organismide  teemaga. 
Programmiga  tutvustataks  kalastamise  tausta, 
vahendeid,  seadusandlust.  Iga  õpilane  võiks  saada 
lihtkäsiõnge  valmistamise  komplekti.  Otsustati,  et 
parvesõitu õppeprogrammi osaks ei muuda. Kes soovib, 
saab seda tasu eest  juurde tellida. Võrtsjärve avaldas 
tulevikus  valmidust  nende  juures  ka  ulukiprogrammi 
pakkuda. Selles projektis seda ei rakendata.

8. Klass  –  Rännates  kodumaa  matkateedel  (P.Udam). 
Tegemist väga elulise ja vajaliku õppeprogrammiga, kus 
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saadakse  teadmisi  taimedest,  matkatarkustest. 
Matkarajal tehakse peatus metsavendade punkri juures, 
räägitakse  tõrvapõletusest.  Ettepanekuna  kõlas  seda 
programmi  ka  talvel  pakkuda.  P.Udam jäi  seisukohale 
seda  mitte  pakkuda,  kuigi  ka  talvel  oleks  atraktiivne, 
kuid kuna ilmaolud võivad nädalaga muutuda, bussid ei 
pruugi  läbi  pääseda,  talvistes  oludes  vaja  matkata  ja 
läbi viia rühmatööd, oleks see keeruline.

Arutelu  käigus  jõudi  arusaamisele,  et  selle  projektiga  tuleks 
õppeprogramme  pakkuda  ka  gümnaasiumiõpilastele.  K.Kalda  KIKst 
leidis, et kui projektis on see vajalik ja põhjendatud, siis vaadatakse 
positiivselt  laienemise  peale.  A.Kala  tegi  ettepaneku  pakkuda 
gümnaasiumis  mullateemat.  D.Hoder  kaalub  võimalust 
energiateemaga edasi minna ja tema vastutada jääbki 10.-12. klassi 
õppeprogrammi  teema väljapakkumine.  Keskkonnaamet  (R.Vaiksalu) 
on valmis pakkuma säästva arengu teemat gümnaasiumis. O.Noorkõiv 
pakkus  välja  idee  taotleda  finantseerimist  taastuvenergia  mudelite 
ehitusele (tuul, vesi, atmosfäär). 

3.  Viljandimaa  keskkonnahariduse  valdkonda  puudutava  ankeetide 
ühtlustamiseni  seekordsel  koosolekul  ajaliselt  ei  jõutud. 
Keskkonnaamet pakkus välja ülevaate (sh. küsitlus ette valmistada) 
koostamine  anda  mõnele  tudengile  lõputöö  teemaks.  Ümarlaud  oli 
ideega nõus.

Otsustati: 

1. Ühisprojekti osas otsustati:
1.1. jätkata projekti esitamist protokollis kirjeldatud 

muudatustega;
1.2. projektiga seotud osapooltele sellest projektist koolitust ei 

korraldata;
1.3. projektiga jätkata õppeprogrammide rinnamärkide jagamist;
1.4. transpordi hanke jaoks on oluline teada registreerunud 

koolide asukohti, õpilaste arvu, mistõttu toimub õppeasutuste 
esmane õppeprogrammidele registreerimine ära enne 
projektitaotluse esitamist (tähtaeg on 17.02.2014);
1.5. võttes arvesse punkti 1.4. peavad projektiga seotud 

õppeprogrammide pakkujad esitama Liina Laanemetsale programmi 
pealkirja ja lühikese tutvustuse 31.01.2014.;
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1.6. esmane programmile registreerumise teade saadetakse 
õppeasutustele läbi Maavalitsuse haridusosakonna ja Liina 
Laanemetsa otsekontaktide kaudu 03.02.2014.
2.  Järgmine  keskkonnahariduse  ümarlaud  toimub  20.02.2014. 
Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi).  
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