
Viljandimaa keskkonnahariduse 7. ümarlauad

Aeg: 20.06.2013
Koht: Loodi mõisa külamaja 
Algus: 10.00
Lõpp: 14.00
Protokollis: Reet Vaiksalu, Keskkonnaamet

Päevakava:

Viljandimaa keskkonnahariduse hetkeolukorra ja arengusuundade kaardistamine. 

 
Osalejad:

1. Kelly Eensoo Viljandi Muuseum
2. Liina Laanemets MTÜ Lilli Looduskeskus
3. Anne Maala FIE
4. Mihkel Maala RMK
5. Urve Künsar MTÜ Loodi Mõisa Looduskeskus
6. Tiiu Rebane Lasteaed ”Krõll”
7. Ly Laanemets MTÜ Lilli Looduskeskus
8. Tiina Viir OÜ Helcomer
9. Dagmar Hoder MTÜ Tipu Looduskool

Ümarlaua  kokkukutsumise  eesmärgiks  oli  Viljandimaa  keskkonnahariduse  hetkeolukorda  ja 
tegevussuundi  sisaldava  dokumendi  koostamiseks  vajaliku  info  kaardistamine.  Kuna 
Keskkonnaamet soovib riikliku arengukava teemaga jätkata, ei ole igas maakonnas mõistlik oma 
arengukava  koostama  hakata.  Siiski  oleks  hea,  kui  maakonna  kohta  oleks  olemas 
keskkonnahariduse valdkonda puudutav ülevaade. Ümarlaua liikmed leidsid, et sellises dokumendis 
võiks kajastuda siiski ka lähiaja arengusuunad.

Arutelu tulemused:

– Kuna  KIKist  on  muutunud  väiksematele  projektidele  toetuse  saamine  raskemaks,  tuleks 
edaspidi kaasata suurem sihtgrupp ning avalikkusele suunatud projekte enam kirjutada.

– Viljandi  linnas  peaks  olema tehniliste  vahenditega  varustatud  õppeklass,  koht  kuhu peale 
kooli  minna.  Linn võiks  sellised ruumid tasuta kasutada anda.  Toetuse saamiseks kaasata 
vabatahtlikke ja lapsevanemaid. Samas tekkis küsimus, kui suur huvi üldse tänapäeva noortel 
sellise  kooskäimiskoha  ja  looduse-keskkonnaringi  vastu  on?  Heaks  indikaatoriks  on 
Huvikooli loodusring. Tõdeti, et noorte tasandit tuleks uurida.

– Kaaluda maakondliku projekti kirjutamist labori õppevahendite soetamiseks, rentimiseks või 
vajadusel küsida neid kasutada ülikoolidest, laboritest, kus need on seisma jäänud.

– Erinevad  piirkonnad  ja  keskkonnahariduse  pakkujad  maakonnas  on  leidmas  kindlat  nišši. 
Planeeritav Loodi Mõisa looduskeskus planeerib koostööd kõrgkoolidega (Maaülikool soovib 
praktikabaasi)  ja  tegevusi  pakkuda  täiskasvanutele.  Sarnase  lähenemisega  on  ka  Tipu 
Looduskool. Lilli on samas keskendunud lastele. Arengusuundadena leiti, et võiks pakkuda 
tegevusi  nii  paljulastelistele  peredele,  puudega  inimestele,  töötutele  ja  nende  lastele 
samaaegselt.  Mõelda  tegevusi  vähekindlustatud  inimestele.  MTÜ Lilli  Looduskeskus  tegi 
üleskutse,  et  KIKi  suurprojektis  loodushariduse  pakkujad  võiksid  tasustatud  suvelaagri 
tegevuste kõrval pakkuda ka ühe tasuta. Sellega oldi nõus.

– Arutluse all oli ka, kas sellist ühist projekti, mida praegu veab MTÜ Lilli Looduskeskus on 
üldse lasteaedadele vaja või kirjutatakse pigem ise. Lasteaia „Krõll“ kogemus on positiivne 
nii ühisprojekti osas, aga ka lasteaed ise on projekte kirjutanud. Ka praegu osaletakse Eesti-
Läti-Rootsi  Comeniuse  projektis,  mille  raames  hinnatakse  iga  maa  õuesõppe  meetodeid. 



2014.a. peaks valmima ka käsiraamat.
– Leiti, et www.keskkonnaharidus.ee lehele lisada pigem link ettevõtte kodulehele, sest ei jõuta 

mitut kodulehte hallata. Keskkonnahariduse lehte kindlasti tutvustada infopäeval, sh kalendrit 
ja muid võimalusi. Kas FIE peaks, saab kajastuda antud netilehel? Reet uurib ja annab teada. 
Vastus: „jah saab“. 

– Ühe  võimalusena  kaaluti  keskkonnanädala  läbiviimist  koolides,  kus  ümarlaua  liikmed 
üheskoos sisustaksid nende nädalaid. Probleemiks see, et aeg selle läbiviimiseks kevadel ja 
sügisel küllaltki piiratud. Arutada seda sügisesel infopäeval. Küsida ka Rocca al Mare kooli 
kogemust, kes sarnast teemat Viljandi keskkonnahariduse konverentsil tutvustas. Ühistööna 
võiks  tulevikus  kaaluda  ka  laiemale  avalikkusele  suunatud  keskkonnanädalat  ja  folgil 
keskkonnatelgiga kohalolemist.

– Koostatava tegevuskava osas jõuti arusaamisele, et alustada tuleks ankeetküsitlusega, mille 
panevad  esialgu  kokku  KKA ja  RMK,  tuginedes  2007.a.  koostatud  ankeedile.  Ühiselt 
vaadatakse/täiendatakse  ankeeti  järgmisel  kohtumisel  ja  eesmärk  on  ankeeti  tutvustada 
sügisesel keskkonnahariduse infopäeval (eeldatavalt 04.09.2013). 

✔ Lasteasutustele saadetav ankeet võiks küsida infot  loodusringide (mis teemal ring 
toimub, kui tihti koos käiakse, palju lapsi käib), looduse ja keskkonnanädalate kohta kui 
ka KIKi kirjutatavate projektide osas. Vajab täiendamist.
✔ Eraldi  ankeet  riiklikku  õppekava  toetava  loodushariduse  pakkujatele,  mille  alla 
arvata ka keskkonnalast täiendõpet pakkuvad asutused: Keskkonnaamet, RMK, MTÜ 
Tipu Looduskool, OÜ Helcomer, FIE Anne Maala, MTÜ Lilli Looduskeskus, Tähetorn 
Orion,  FIE  Peep  Tobreluts,  Viljandi  Muuseum,  FIE  Pille  Udam,  MTÜ  Viljandi 
Taaskasutuskeskus,  Looduskaitse  Seltsi  Viljandi  osakond,  MTÜ  Eesti  Metsaselts, 
Võrtsjärve  õppekeskus,  Säästva  Renoveerimise  Infokeskus.  Planeeritavate  keskuste 
juures kajastuks MTÜ Loodi Mõisa Looduskeskus. Ankeedi mõned küsimused:
      1. millal asutati
      2. mis eesmärgid, visioon
      3. millised õppeprogrammid (loetleda, vanuseastmed juurde)
      4. kolme viimase aasta statistika (palju programme, palju külastajaid).

 5.haridusasutustele  saadetav  ankeet  peaks  küsima  „kust  leiate  infot 
keskkonnahariduse  valdkonna  kohta,  õppeprogrammide  kohta“  ning  midagi 
puudutama ka  KIKi  projektide kohta (kas  tahavad ise  koostada,  kas  tahavad  suuri 
projekte).

✔ Kas  loodusretkede  ja  matkade  teenusepakkujate,  külaseltside  poolt  pakutav 
loodushariduslik tegevus peaks ka ümarlaua poolt koostatavas dokumendis kajastuma, 
jäi  hetkel  veel  otsustamata.  Huvihariduses  tegutsejate  ankeet  edastada  Paudi  talule. 
Nimekiri vajab veel täiendamist.
✔ Eraldi  peatükk  looduslikud  võimalused  keskkonnahariduse  omandamiseks  2010-
2013.a: tegijad, tahtjad, rajad. Vajab veel täiendamist.

Otsustati:     

1. Ly ja Reet suhtlevad ankeetide sisu osas ja teevad põhja valmis, mille ümarlaud kas kirja 
teel või järgmisel kohtumisel üle vaatab, täiendab.

2. Järgmine kohtumine toimub 21.08 kell 10.00 Viljandi Muuseumis, kus tutvume loodustoa ja 
muuseumi  keskkonnaharidusliku  tegevusega  ning  arutame  edasisi  plaane.  R.Vaiksalu 
hilisem  ettepanek,  kuna  samal  päeval  toimub  Allikaprojekti  väljasõit,  oleks  uus 
kokkusaamiskuupäev kas 22. või 23. august.

3. Koostada  ja  jagada  nii  õpetajate,  asutuste,  MTÜde  jne  liste,  kellele  seni  on  ürituste 
toimumise kohta infot edastatud, et suurendada info jõudmist võimalike huvirühmadeni.

4. Sügisene keskkonnahariduse infopäev on planeeritud toimuma 04.09.2013.a.


