
Viljandimaa keskkonnahariduse 

ümarlaua protokoll nr 8.

Koht: Viljandi Muuseum, (J.Laidoneri plats 10)  Kuupäev: 23.08.2013

Algus kell 10.10, lõpp kell 12.30

Osalesid: Triin Saluste, Tiiu Rebane, Tiina Viir, Piret Mädamürk, Kelly 
Eensoo, Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv, Ly Laanemets, Liina Laanemets, Urve 
Künsar, Mihkel Maala, Tiina Parre, Aat Sarv, Peep Tobreluts

Koosoleku juhataja: Reet Vaiksalu

Protokollija: Reet Vaiksalu

Päevakord: 

1. Tutvumine Viljandi Muuseumi loodustoa ja keskkonnaharidusliku 
tegevusega

2. Maakonna  keskkonnahariduse  hetkeseisu  kajastava  dokumendi 
koostamise arutelu

Koosoleku käik: 

1.  Muuseumi direktori  Jaak Pihlaku ning foto- ja looduskogu kuraatori  Tiina 
Parre tervitussõnad ja tutvustus muuseumi tegemistest. Hetkel on muuseumis 
üleval  uus  näitus  "Mustrimängud".  Muuseumil  on  olemas  fondihoidla, 
tööruumid,  lugemissaal,  väike  konverentsisaal,  ekspositsioonisaal.  Koostööd 
tehakse Käsitöökojaga. Keldris vajavad ruumid väljaehitamist, kuhu soovitakse 
loodusklass  teha,  kuid  mida  takistab  väike  eelrave.  Muuseumis  puuduvad 
näitusepinnad. 
Looduskogu  tekkis  1950ndatel  aastatel  tänu  muuseumi  juurde  asutatud 
loodusringile, kes tegeles topiste ja museaalide kogumisega. Suured kogud on 
laululindude, veelindude ja liblikate osas (Hugo Raudsepa kogu). Väljas ei ole 
siiski ühtegi liblikakogu, need on fondis ja esitletakse näitustel. Botaanika- ja 
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kivimitekogu  on  küllaltki  väikesed.  Kuna  muuseumis  on  ruumipuudus,  siis 
kogusid  ei  täiendata.  Eksootilistest  esemestest  on  muuseumis  näiteks 
mammuti purihammas, kanada hirve sarved, ürgpõdra sarved. 

Ly  Laanemets:  "Kui  muuseumil  endal  on  ruumipuudus,  kas  esemeid  saaks 
eksponeerida ka mujal?"

Jaak Pihlak: "Sellega tekib turvaküsimus."

Aat Sarv: "Kas fotokogus vaatlete eraldi ka Viljandi maastikke ja loodust?"

Tiina  Parre:  "Vanasti  tehti  inimestest  rohkem  fotosid,  loodust  niiväga  ei 
pildistatud, aga midagi ikka on. Fotokogu on hästi suur: 60-70 000 negatiivi ja 
fotokogu  täiendatakse  pidevalt.  Fotod  ootavad  sisestamist.  Muuseumi 
kogudega saab tutvuda portaali www.muis.ee abil.

2.  Keskkonnahariduse  hetkeseisu  puudutava  dokumendi  osas  otsustati 
moodustada 3 töögruppi, kes peavad novembri kokkusaamiseks välja töötama 
küsitlusankeetide  vormid.  Koosolekul  osalenud  inimesed  jaotusid 
töögruppidesse järgmiselt:

1. töögrupp  –  koolid  ja  lasteaiad.  Töögrupi  juht  Tiiu  Rebane 
(tiiu.rebane@kroll.ee),  koosseis:  Tiina  Viir,  Peep  Tobreluts,  Aat  Sarv, 
Piret Mädamürk.

2. töögrupp – MTÜd. Töögrupi juht Liina Laanemets (liinala@gmail.com), 
koosseis: Ly Laanemets, Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv, Urve Künsar.

3. töögrupp  –  omavalitsused,  riigiasutused.  Töögrupi  juht  Reet  Vaiksalu 
(reet.vaiksalu@keskkonnaamet.ee),  koosseis:  Kelly  Eensoo,  Triin 
Saluste, Mihkel Maala.

Telefonivestluse tulemusel liitus hiljem MTÜde töögrupiga Dagmar Hoder. Kui 
keegi soovib lisaks mõne töögrupiga ühineda, tuleks ühendust võtta vastava 
töögrupi juhiga.

Otsustati: 

1. Novembris toimub väljasõiduga ümarlaua koosolek, kus töögrupid 
tutvustavad ankeete. Väljasõidu sihtkohaks hääletati Võrtsjärve 
õppekeskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kus tutvutakse nende 
asutuste keskkonnaharidusliku tegevusega.

2. Kokkusaamise kuupäev täpsustatakse e-posti teel.
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