
Viljandimaa keskkonnahariduse 6. ümarlauad

Aeg: 10.05.2013
Koht: Hotell Centrum ja Tähetorn Orion
Algus: 12.00
Lõpp: 17.30
Protokollis: Reet Vaiksalu, Keskkonnaamet

Päevakava:

1. Keskkonnaameti keskkonnahariduslikud tegevused 2013 – Reet Vaiksalu, Keskkonnaamet
2. Keskkonnahariduse roll arengukavades - Anne Karjus,Viljandi Maavalitsus
3. Ümarlaua liikmete ülevaated 2013.a. tegevustest (MTÜ Lilli Looduskeskus – Ly Laanemets, 

Viljandi Huvikool – Peep Tobreluts)
4. Toetuste taotlemine keskkonnateadlikkuse programmist –  Kristjan Kalda, 

Keskkonnainvesteeringute Keskus
5. MTÜ Tähetorn tegevusega tutvumine

 
Osalejad:

1. Triin Saluste RMK
2. Kelly Eensoo Viljandi Muuseum
3. Anne Maala
4. Mihkel Maala RMK
5. Urve Künsar MTÜ Loodi Mõisa Arendus
6. Tiiu Rebane Lasteaed ”Krõll”
7. Ester Loit Karksi Vallahooldus, Karksi-Nuia Lasteaed lapsevanem
8. Peep Tobreluts Viljandi Huvikool/ELHS
9. Triinu Riis Karksi-Nuia Lasteaed
10. Piret Anier Viljandi Vaba Waldorfkool
11. Ly Laanemets RMK/MTÜ Lilli Looduskeskus
12. Kristjan Kalda SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
13. Piret Mädamürk Päri Lasteaed
14. Tiina Viir OÜ Helcomer
15. Anelle Noorkõiv MTÜ Tähetorn Orion
16. Oskar Noorkõiv MTÜ Tähetorn Orion
17. Anne Karjus Viljandi Maavalitsus

1. Reet Vaiksalu tutvustas päevakava ja Keskkonnaameti keskkonnahariduslikke tegevusi 2013. 
aastal. Ettekanne lisatud Keskkonnaameti kodulehele. 
Eelinfo: 10.oktoober toimub keskkonnahariduse konverents Pärnus, mille põhiteema on „vesi“.

Dagmar Hoder MTÜ Tipu Loodukoolist ei saanud ümarlaual osaleda ja palus edastada kaks teadet:
   1. Keskkonnahariduse  ümarlaua koostööprojekt, millest KIKist toetust küsime, vajab veel 

täiendamist ja paranduste tegemist. Tuleb kaaluda, kas seda tasub sügisel uuesti esitada;
    2. 18. mai 2013 oodatakse Tipu Looduskooli arengukava mõttetalgutele.

2. Anne Karjus Viljandi Maavalitsusest andis ülevaate Viljandimaa arengustrateegiast 2020+ 
ning  selles  kajastuvast  hariduse  valdkonnast.  Samuti  tutvustati  koostatava  Viljandimaa 
arengustrateegia 2030+ protsessi ja ajakava. Ettekanne lisatud Keskkonnaameti kodulehele. 

Hetkel  on  maakonna  arengukavas  olemas  visooni  lähtesuunad,  sõnastust  ei  ole.  Sügisest 
lisanduvad valdkondlikud töörühmad juurde. Enne puhkusteperioodi soovitakse metoodika paika 
saada. Kokku tuleb leppida prioriteetides ja tegevuskavas, mis on arengukava tulemus. Ümarlauas 



tekkinud  arutelule  selle  üle,  kas  maakonnas  oleks  vaja  eraldi  dokumenti  keskkonnhariduse 
valdkonna kohta või kajastaks vajalikku infot juba koostatav arengustrateegia, vastas Anne Karjus, 
et sisendit on võimalik anda kas eesmärgina või tegevusena. Kirja panna eesmärk ja juurde lisada 
mõned strateegiad. Valdkondlik arengukava võimaldab kokkuleppeid sõlmida, annab aluse toetuste 
taotlemiseks või otsustusprotsesside juures viitamise aluseks. Tuleks ülesse otsida oma tugevus ja 
seda arendada. Võimalus tegevussuunad arengudokumendina kirja panna. Selliselt kokku lepitud 
seisukohtadel  on  rohkem  kaalu.  Arengukava  on  lühemaajalisem,  tegevusplaan  lähiaastateks. 
Arengustrateegia on pikemaajalisem. Visioon-eesmärk-tegevuskava.  Keskkonnahariduse ümarlaua 
eestvedamisel  koostatav  dokument  võiks  seega  olla  pigem  tegevuste  kokkuvõte.  Valdade 
arengukavades ei pruugi olla midagi, kuid ka omavalitused ja muud võimalikud huvigrupid tuleks 
üles leida ja tegevuste kokkuvõtte koostamise protsessi kaasata.
Küsimus kerkis selle osas, kes oleks dokumendi hoidja ja vastutaja. Kas VOL, Arenduskeskus või 
Keskkonnaamet? Mis on raamistik, seaduslik jõud? (Reet Vaiksalu, Kristjan Kalda). Anne Karjus 
vastas, et selliselt kokku lepitud dokument ise ongi aluseks. Vastutavad nii Keskkonnaamet kui kõik 
teised, kes selle dokumendi koostamisega ühinevad.

3.  Ly  Laanemets  tutvustas  MTÜ Lilli  Looduskeskuse  juhitavat  keskkonnahariduse  projekti, 
tuues välja mõned numbrid projekti eesmärkide kohta. Tegemist on Eestis ainulaadse projektiga, 
millest on eeskuju võtmas ja sarnaseid projekte kirjutamas juba mitmed maakonnad. Viljandimaa 
projekt  lõpeb  2013.a.  juunis  ja  ümarlaua  toimumise  ajaks  oli  projekti  täituvus  84%.  Kaaluda 
võimalust kirjutada projekt 2 aastasena. 

4.  Peep  Tobreluts  tutvustas  Huvikoolist  alguse  saanud  Allikaprojekti,  õpetajate  kaasamise 
projekti seisu ning andis teada, et huvikoolis on maikuu jooksul võimalik tutvuda Margot Meremaa 
loodusfotodega. 

5. Kristjan Kalda andis ülevaate keskkonnateadlikkuse programmist toetatavate tegevustest ja 
taotluse  sisestamisest.  Ettekandest,  mis  on  leitav  Keskkonnaameti  kodulehelt,  leiab  ka  ülevaate 
Viljandimaal toetuse saanud projektide arvu ja toetussummade kohta. 

Otsustati:     

1. Anda sisend Viljandi Maavalitsusele Viljandimaa arengustrateegia 2030+ keskkonnaharidust 
puudutava valdkonna kohta vastavalt Maavalitsusest saadud juhistele ja vormile.

2. Viljandi maakonnas on vaja lisaks maakonna arengustrateegias kajastuvale infole 
põhjalikumat  ülevaadet keskkonnahariduse hetkeseisust. See, kuidas dokumenti nimetama 
hakatakse, kas tegevuste kokkuvõte, arengukava vms, ei ole veel otsustatud ning on edasiste 
kohtumistel vaja kokku leppida. Kuna  2010.  aastal  on  maakonna  keskkonnahariduse 
hetkeseis  kaardistatud,  võtame  uue  dokumendi  koostamisel  selle  endale  lähtepunktiks. 
Dokumendi edastab ümarlaua liikmetele Peep Tobreluts, kes on selle koostamisega seotud 
olnud. 

3. Viljandimaa keskkonnahariduse ümarlaua järgmine kohtumine toimub 20. juuni MTÜ Loodi 
Külaseltsi  ruumides.  Bussi  selleks  kokkusaamiseks  ei  tellita,  igaüks  tuleb  kohale  oma 
transpordiga. 

4. Keskkonnaamet  edastab  kutse  järgmise  keskkonnahariduse  ümarlaua  kohta  koolidele, 
lasteaedadele,  Viljandimaal  keskkonnahariduse  pakkujatele,  Viljandimaa  Omavalitsuste 
Liidule, valdadesse, maa- ja linnavalitsuse haridusosakonnale.


