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Keskkonnahariduse roll arengukavades

Kas keskkonnahariduse osas peaks maakonnas olema 
eraldi keskkonnaharidust puudutav arengukava või 
piisab maakonnas koostatavast arengukavast, mille 

üks osa on ka keskkonnaharidus?
Anne Karjus

Viljandi Maavalitsus
Arengu- ja planeeringuosakond

7.05.2013 Viljandimaa keskkonnahariduse ümarlaud
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Arengustrateegia 
on visiooni või eesmärkide saavutamiseks suunatud tegutsemise 
kava

Arengukava
on arengustrateegiast lähtuv lähimate aastate eesmärkide 
saavutamist kavandatav dokument 
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Viljandimaa arengustrateegia 2020+

 4.3 KESKKOND
 Eesmärk
 6. Hooldatud, kasutuses ja esteetilised maastikud 
 Strateegia
• Loodusväärtuste laialdane tutvustamine. 
 Eesmärk
 8. Keskkonnateadlik elanikkond 
• Inimestele keskkonna- ja looduskaitseinfo kättesaadavuse 

tagamine (nt keskkonnainfo-punktide rajamine). 
• Loodussäästliku eluviisi propageerimine ja loodusväärtuste 

tutvustamine. 
• Looduse õppekeskuste rajamine (nt looduskoolid).

 TEGEVUSKAVA
 Tipu looduskooli väljaarendamine
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4.3  HARIDUS
Eesmärk
1.Viljandimaa laps tahab ja saab õppida Viljandimaa turvalises ning 

lapsesõbralikus haridusasutuses. Viljandimaal omandatud haridus 
loob aluse elus toimetulekule. 

Strateegia
.Tagada kõigile õpilastele võimalused isikut arendavaks tegevuseks 
        tundidevälisel ajal 
Eesmärk
.2. Maakonnas on heal tasemel täiskasvanute koolitus, mis 

võimaldab nii taseme-, täiend- kui ka vabahariduslikku koolitust. 
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Maakonna arengustrateegia – kellele ja milleks?

 Erinevate asutuste ja organisatsioonide koostöö dokument 
maakonna   arenguliste vajaduste lahendamiseks. Kokkulepe.

 Võimalus ühiselt otsustada piirkonna arengute üle. 

 Kavandada eesmärgipäraseid tegevusi.

 Piiratud ressursside tingimustes aitab teha õigeid otsuseid. 

 Maakondliku tähtsusega investeeringutes kokkuleppimine e. suunata 

ressursse vajalikesse kohtadesse

 Valmisolek Euroopa Liidu uueks rahastusperioodiks. Erinevatest 

programmidest toetuste taotlemiseks e. investeerimisvajaduste 

“tõestusmaterjal”
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Maakonna arengustrateegia – kellele ja milleks?

 Strateegilise juhtimise tööriist maavanemale, omavalitsuste liidule, 
maakondlikule arenduskeskusele jt

 
 Koostööprojektide kokkulepete alus

 Maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute alusdokument, mille 
alusel koostatakse ruumiline lahendus
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Viljandimaa
Arengustrateegia 

30+ ülesehitus

Maakondlikud arengusuunad

Olemasolev olukord

Visioon 

Arengusuund 1 Arengusuund 2 Arengusuund 3

Eesmärk 1 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
 
Eesmärk 2 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
  Lähiaastate tegevuskava

Eesmärk 1 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
 
Eesmärk 2 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
 

Eesmärk 1 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
 
Eesmärk 2 :  tegevus 
                      
                       tegevus
                       tegevus
 

Arengusuuna visioon Arengusuuna visioonArengusuuna visioon
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Viljandimaa arengustrateegia 2030+
Protsessist 
2012
 Kevad -  hinnang arengustrateegiale 2020+, tegevuskava täitmisle (10 

teemavaldkonda)
 Mai -  seminar „Maailm ja Meie“ - tulevikuarengud globaalselt ja 

lokaalselt
 Detsember -   seminar – piirkonna väärtused, inimeste vajadused

2013 
 Veebruar – visooni arutelu
 Märts – arengusuundade ja arengusuundade visoonide välja 

töötamine
 Mai -   arengusuundade esmärkide välja töötamine (SWOT)
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Viljandimaa arengustrateegia 2030+

Visiooni lähtepunktid

1. Inimeste heaolu on tagatud
2. Viljandimaal on saavutatud  Eesti ja kohaliku kultuuri kandja 
staatus/maine
3. Viljandimaal on saavutatud soovitud elukvaliteeti tagav suhe 
loodusliku keskkonna säilimise ja areneva tehiskeskkonna vahel.
Viljandimaal on hea elada!
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Arengusuunad
1. Inimkapitali (inimressursi) areng
Visioon: Viljandimaal inimesed on terved, sotsiaalselt kindlustatud, saavad 
tööturul hakkama ning väärtustavad oma kodukohta
 Avalikud teenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad. 
– Haridusvõrk tagab maakonnas kvaliteetse hariduse kättesaadavuse. 
• Viljandimaal on välja arenenud mitmekülgne haridussüsteem, mis 

paneb enam rõhku väärtus- ja töökasvatusele ning algatusvõime 
arendamisele.

• Maakonnas on kaasaegne noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste 
võrgustik

– Turvalisus on tagatud 
• Kodanik  on kaitstud

– Sotsiaalteenuste ja tervishoiusüsteemi kvaliteet tagab inimestes 
turvatunde.

 Maakonnas igas piirkonnas tegutsevad tugevad kodanikeühendused, mis 
toetavad inimeste  kaasamist ja seega ka üksildustunde vältimist.

 Inimesed on tööturul aktiivsed ja hõivatud. 
– Mitmekesised ümberõppevõimalused
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Arengusuunad
 2. Ettevõtluse ja majanduse areng
 Visioon: Viljandimaa on ettevõtlik, nutikalt spetsialiseerunud ja koostööd 

väärtustav maakond, mis kasutab piirkonna kapitali/ressursse 
jätkusuutlikult

 Erinevad ettevõtluse vormid võimaldavad luua uusi väärtusi ja arendada 
valdkonna- ja piirkonnapõhist koostööd, kaasates väliskapitali ning 
eksportides oma tooteid ning teenuseid üle kogu maailma.

 On loodud soodsad tingimused ettevõtluse arendamiseks (planeeringud, 
arengukavad, registrid, väljaehitatud arendusalad)

 Kvaliteetne teedevõrgustik, elektri- ja sideühendused toetavad ettevõtluse 
arengut, töökohtade loomist.

 Arenenud väikeettevõtlus toetab töökasvatust, võimaldades 
praktikakohtade loomisega   noorte inimeste ettevõtlikkuse kasvatamist.

 Tugev kodanikuühiskond.  
 Ettevõtjate ja haridussüsteemi tõhus koostöö.
 Inseneriõppe valdkonna toomine Viljandimaale alternatiiviks 

kultuurivaldkonnale (ka koostöö nende valdkondade vahel)
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Arengusuunad
3. Elukeskkonna ja tehnilise taristu areng
 Visioon: Viljandimaal on saavutatud soovitud elukvaliteeti tagav suhe 
loodusliku keskkonna säili(ta)mise ja tehiskeskkonna arendamise vahel.
 Heaperemehelikult ja vastutustundlikult kasutatud kohalik ressurss tagab 

looduskeskkonna säilimise.
 Ruumiliselt tasakaalustatud tugevate keskuste võrgustik. 
– Aeg-ruumiliselt vähendatud vahemaad töö- ja elukoha vahel. 
• Elujõulise asustuse püsimist maal toetab hea ligipääs keskustes 

paiknevatele töökohtadele ja avalikele teenustele.
– Elamupiirkondade arendamisel on tagatud tervislik ja loodushoidlik 

elukeskkond.
– Rajatavad hooned on energiasäästlikud ning toetatakse vanade hoonete 

energiasäästlikuks muutmist.
– Viljandi linn on kompaktne ja kvaliteetse linnaruumiga tugev 

maakonnakeskus, mis pakub maakonna elanikele heatasemelisi teenuseid.
 Kvaliteetne, stabiilne ja piisav tehniline infrastruktuur . 
– Kvaliteetne teedevõrgustik koos optimaalsete ühis (- ja alternatiivsete) 

transpordilahendustega tagab hea juurdepääsu avalikele teenustele ja 
töökohtadele.
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Arengusuunad
4. Kontseptuaalne areng
Visioon
Viljandimaa kultuuriline omanäolisus, ainulaadsus ja  ühtne identiteet 
tagavad piirkonna hea maine.
 Viljandimaa on arenenud Eesti (rahva/pärimus)kultuuri keskuseks. 
– Viljandimaal on olemas väärtustatud pärimuskultuur (Pärimusmuusika 

keskus, TÜ kultuuriakadeemia).
– Teater Ugala.
– Jätkuvad traditsioonilised üritused – Viljandi Folk, Viljandi 

vanamuusikapäevad, Suure-Jaani muusikapäevad.
 Viljandimaa on kujunenud mulgi identiteedi kandjaks. 
– Mulgi kultuuri kui piirkondliku identiteedi tugevdamist toetab mulgi 

keskuse toomine Viljandimaale.
– Mulgi kultuuri kandvad institutsioonid on tugevnenud ja teevad tõhusat 

koostööd Mulgi kultuuri propageerimisel ja arendamisel.
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 Viljandimaa arenemist Eesti kultuurikeskuseks toetab erinevate 
väljakujunenud kultuuriliste piirkondade olemasolu (kõikide nende 
piirkondade arendamist toetatakse): 

-   Põhja-Viljandimaa – Suure-Jaani klassikalise muusika traditsioonid ja 
Olustvere mõis
-   Viljandi piirkond – Kultuuriakadeemia, pärimuskultuurikeskus, teater Ugala, 
ajalooline kuurort(järv) unikaalne looduslik asukoht, Viljandi linn –hansalinn
-  Heimtali – mõis, koduloomuuseum, Kääriku talu – rahvuslik käsitöö ja   
tekstiilikunst
-  Lõuna-Viljandimaa – Mulgimaa süda, traditsioonid, ürgorud
-  Soomaa piirkond – loodus ja Soomaa elulaad
Võrtsjärve piirkond – järve traditsioonide ja kalandusega seonduv
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Lõpetuseks

 Reeglina ei ole inimestel võimet lugeda mõtteid! Me ise arvame, et 
ajame oma “suurt asja” ja usume, et kõik teavad sellest kõike, aga 
see pole üldsegi nii! 

 Olulised asjad tuleb välja öelda ja üles kirjutada !

 Arengustrateegia on dokument, milles on seda võimalik teha.

 Aarengustrateegia on dokument, mida ei saa koostada üksi!

 “ Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ja ma pean meeles, kaasa 

mind ja ma toetan!”          
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