
   

 

 

PROTOKOLL 

Hiiu-, Lääne- ja Saare maakondade keskkonnahariduse ühisümarlaud 

Koht: Kuressaare Keskkonnaameti kontori saal 

Aeg: 28.jaanuar 2015 kell 11-15.30 

Osalesid: Ülle Lahi, Anne Teigamäe, Terje Volke, Viktoria Bubukin, Maret Pank, Madis Kallas, Hilde Kurg, Elve 
Lepik, Heli Alliksoon, Liis Soonik, Karin Poola, Tarmo Pikner, Toomas Kokovkin, Ade Sepp, Maris Kivistik, 
Maie Meius, Maris Sepp, Ave Huugen, Arvo Kullapere, Katre Kurvits. 

Koosoleku juhataja: Maris Kivistik 

Protokollija: Maris Sepp 

Päevakord: 

 "Biosfääri programmialade mõistest, tegelikkusest ja nähtavusest" Toomas Kokovkin. Ettekandes 
käsitletakse järgmisi teemasid: Mis on programm UNESCO MAB, mis on biosfäärialad, kuidas on 
olukord maailmas, Läänemere regioonis, Eestis, kuidas positsioneerib ennast programm hariduse 
ja teavituse osas, milliseid konkreetseid tegevusi on programmil MAB lähiajal kavas. 

 Biosfääri Programmiala õppeprogrammi tutvustamine Karin Poola, Palade loodushariduskeskus 
 "Kohalike kogukondade kaasamine programmiala tegevustesse" ja "Loodus- ja keskkonnaalaste 

uurimistööde konkurss“ Maie Meius, SA Ülikoolide Keskus Saaremaal tegevjuht 
 "Saarestiku ametikoolid ja nende lõpetajad BPA tegevuste elluviijatena " Arvo Kullapere, 

Keskkonnaameti BPA nõunik 
 Arutelu Biosfääri programmiala keskkonnateavituse- ja hariduse võimaluste üle, tegevuskava 

täiendamine, võimalikud KIKi projektid. 

Ettepanekud/küsimused: 

 Saarelise  eluviisi kuruse/õppeaine koostamine Saaremaa ning Hiiumaa ametikoolides. 
 BPA laiem promomine nii kohalike kui külastajate hulgas.  

o Tarmo Pikner: „Kõikides kohalikes lehtedesse igapäevaselt logo ja lause  - me elame Lääne-
Eesti saarestiku Biosfääri Programmialal, ka kohalikes raadiotes reklaam.“ 

o Karin Poola: „Reklaam ka saarele sõitvatele külastajatele reklaamplakatite näol 
sadamates, praamidel. Näiteks tere tulemast biosfääri programmiala alale.“ 

o Hilde Kurg: „Vanade traditsiooniliste piirkonda tutvustavate töövõtete eksponeerimine 
kasutades logo.“ 



   

 EASi ja muudesse turismitrükistesse infot BPA kohta, logo kasutamist. Infot 
turismiinfopunktidesse ja giididele BPA kohta. 

 Üritused saartel: 
o Arvo Kullapere: „Rohkem võiks olla keskkonnateemalisi üritusi kultuuri- ja spordiürituste 

kõrval. Võiks olla oma BPA üritus.“ 
 Vanade traditsiooniliste piirkonda tutvustavate töövõtete eksponeerimine. 
 Koostada võiks läbimõeldud ja erinevates keeltes meie piirkonna väärtusi tutvustavaid trükiseid. 

o Maie Meius: „Meil puuduvad trükised, mida saaks osta.“ 
 UNESCO rahvusvahelise konverentsi tutvustamine televisioonis, kas Terevisioonis, Aktuaalses 

Kaameras või Ringvaates. 

Otsustati: 

 Uurida lähemalt Interregi rahastus võimalusi uuel perioodil ning koostada ühiselt suur projekt, et 
ellu viia BPA tegevusi. Mõelda ka partnerite peale. 

 Unesco MAB programmi logo (ka olemas eestikeelne) võib kasutada teavitustegevuste 
reklaamimisel, mis haakuvad BPA tegemistega. On kõigile kättesaadav  Keskkonnaameti 
kodulehelt. 

 Keskkonnateemasid saab kaasata erinevate ürituste raames edaspidi; hea näide Hiiu Folk. 
 Paberkandjal trükiste trükkimine on kallis ning nende trükkimiseks on vajalik otsida rahastamise 

võimalusi väljastpoolt. 

 

 

 

 

 

http://keskkonnaamet.ee/organistatsioon/unesco/unesco-mab-i-logo/
http://keskkonnaamet.ee/organistatsioon/unesco/unesco-mab-i-logo/

