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#GREEN MIND
GreenMind projekti elluviimine koroona
viiruse perioodil

Selles numbris

Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt

• COVID-19 mõju projektile

Vaatamata COVID-19 epideemiale on õnnestunud GreenMind
projekt tegevuste elluviimine tulemuslikult ka projekti teisel
aruandlusperioodil.
………………………………………………………………
Nii nagu meie kõigi elu ja olu mõjutas sel kevadel ja suvel
COVID-19 epideemia, nii pidime mõningaid muudatusi tegema
ka GreenMind projekti elluviimisel. Projekti eesmärgiks on
rohelise maailmavaate levitamine avalikkuse seas, muuhulgas
läbi mitmete avalike ürituste, kuid kahjuks on tulnud nii
mõnedki tegevused edasi lükata.

• Koristustalgud Peipsimaal

Igal asjal on ka teine pool. Epideemia perioodi positiivseks
küljeks osutus see, et projekti tegevuste fookus suunati rohkem
teabematerjalide väljatöötamisele, millest leiab täpsemat infot ka
käesolevast infolehest.

• Projekti tutvustus järvefestivalil

• Projekti suvekampaania
• Veebiviktoriin Peipsi elurikkusest
• GreenMind projekti seinakalender
• Keskkonnasõbralike ürituste

korraldamise käsiraamat
• Valmimisel on projekti veebileht
• Konkursi „Ökoalgatus“ I etapp

Head lugemist!

Allikas: https://pixabay.com/illustrations/coronavirus-symbol-corona-virus5062248/

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene
piiriülese koostöö programmi 20142020 rahalise abiga. Selle väljaande
sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi
Koostöö Keskus ning selles kajastatu
ei peegelda mingil juhul programmis
osalevate riikide ega Euroopa Liidu
seisukohti.
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Mai esimesel
nädalavahetusel sai
Peipsimaa prügist
puhtamaks
Margi Säre, Peipsi Koostöö
Keskus
Kampaanias “Peipsimaa puhtaks”
osales ligi 100 inimest, kes andsid
oma panuse puhta ja kauni
Peipsimaa looduse säilimiseks.
1.-3. mail korraldasid GreenMind
projekti Eesti partnerid Peipsi Koostöö
Keskus ja Tartu loodusmaja, koostöös
Peipsimaa Turismiga „Peipsimaa
puhtaks“ kampaania. Kuna COVID-19
epideemia ajal sel kevadel suuri
ühiskoristusi ei tehtud, kutsusid
projekti eestipoolsed partnerid inimesi
üksi või pereliikmega oma küla,
teeäärt või rannaala koristama.
Et puhastusaktsioon pälviks suuremat
tähelepanu ka sotsiaalmeedias, paluti
inimesi Facebooki sündmusele
registreeruda ning ka postitada fotosid
koristustöödest. Kõigi talguliste ja
piltide postitajate vahel loositi välja
kaks Peipsimaa toodetega korvi ja
Tartu loodusmaja perepääsme.
“Peipsimaa prügist puhtaks”
miniaktsioon oli sissejuhatuseks
suuremale suvekampaaniale.

Kampaania #puhaspeipsimaa ja
#puhkapeipsimaal
Katrin Juhanson, Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu loodusmaja
Kes meist ei ihkaks puhata
puhtas looduses? Kõik see on
väga lihtne ja kättesaadav kui
pöörata sammud Peipsimaale.
………………………………………..
GreenMind projekti toel viiakse läbi
kampaaniad, et suurendada teadlikkust nii Peipsi järve keskkonnaseisundi ja elustiku kui ka keskkonnahoidliku käitumise teemal. Tartu
loodusmaja vastutada on keskkonnateadliku käitumise teemalised
suvekampaaniad Eestis. Venemaal viib kampaaniaid läbi Pihkva
Andekate Laste ja Noorte
Arengukeskus.
Kampaaniate esialgne kontseptsioon oli keskenduda eelkõige
ühekordsuse (nõud, pakendid jms)
vähendamisele. COVID-19 mõju
tõttu muudeti aga fookust ning
sellesuvine kampaania räägib
keskkonnahoiust laiemalt. Keskkonnasõbraliku käitumise sõnumid
on kombineeritud Peipsimaa avastamise võimalustega – tutvustatakse võimalusi puhkuse veetmiseks
ning kampaania jagab inimestele
näpunäiteid, kuidas meid ümbritsevat loodust rohkem hoida ning
väärtustada. Selle jooksul keskendutakse kolmele teemale - looduse
hoidmine ja looduses puhkamine,
keskkonnasõbralik kultuur ning
kohalik toit. Kampaania jooksul
jagavad MTÜ Peipsimaa Turism,
Tartu loodusmaja ning Peipsi
Koostöö Keskus erinevaid videoklippe ning sotsiaalmeedia postitusi, mis tutvustavad erinevaid
võimalusi, häid näpunäiteid ning
ootavad ka inimesi jagama oma
kogemusi Peipsimaa võludest
kasutades teematrelle
#puhaspeipsimaa ja
#puhkapeipsimaal.

Suvekampaania ühe video peategelasteks on Ukraina-Eesti
muusik Ruslan Trochynskyi
oma perega: “Peipsimaaga
seondub mulle esimesena Peipsi festival ja lodjal esinemine.
Oleme ilmselt igal sellel festivalil esinenud. Alati, kui bändiga
sealkandis esineme või sellel
teel üles Ida-Virumaale esinema sõidame, siis pean koju
kaasa ostma sibulat ja kala! Siin
on teistmoodi külad, mis veidi
meenutavad Ukrainat, aga
samas ka mitte. Ning muidugi
Peipsimaa lahked inimesed!”
Esimene kampaaniavideo
koos muusik Ruslan
Trochynskyi ja tema perega:
https://www.youtube.com/watch
?v=8Xz1RMv_i-E
Venemaal toimuv kampaania saab alguse loodetavasti
2020. aasta teisel poolel,
kui COVID-19 piirangud
kaotatakse. Ideeks on korraldada kampaaniategevusi juulikuistes suvelaagrites ja käivitada
sotsiaalvõrgustikes välkkampaania “Prügi on ressurss”.
Kui projekti keskkonnateadliku
käitumise kampaaniaid viiakse
aktiivselt läbi suvel, siis Peipsi
teemalise teadlikkuse tõstmine
ühiskonnas laiemalt toimub
terve projekti jooksul. Tegevusi
veavad eest Peipsi Koostöö
Keskus Eesti poolel ning MTÜ
Peipsi Järve Projekt Vene
poolel. Laiemat teavitust toetavad erinevad projekti tegevused
alates veebiviktoriinist ja
lauamängudest kuni Peipsi
järve festivalil ja teistel avalikel
üritustel osalemiseni.
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GreenMind seinakalender
Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö
Keskus

Veebiviktoriin- Peipsi randade elurikkus
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Veebiviktoriin kutsub osalejaid
oma teadmisi proovile panema
Peipsimaa elurikkusest.
……………………………………..
Sel kevadel valmis Peipsi randade elurikkuse veebiviktoriin,
mis aitab paremini tundma õppida Peipsimaa looduse mitmekesisust ja selles peituvaid saladusi.
Kas teadsid, et Peipsi on PõhjaEuroopa kalarikkaim järv, kust
võib leida 37 liiki kalu ja sõõrsuid? Ja siin on nähtud 266 liiki
linde!
Viktoriini tehes saab valida nii
harjutus- kui võistlusviktoriini
vahel. Viktoriin sisaldab 25 küsimust ja ka vastuseid, mis annavad teadmisi Peipsi elurikkusest
ja keskkonnateemadest. Õppeviktoriinis saab vale vastuse
korral proovida uuesti. Võistlusviktoriinis saab igale küsimusele
vastata vaid üks kord. Kui
viktoriini lahendaja jõuab valmis
kiiremini, kui aeg täis saab, ja
kõik vastused on õiged, siis
lisanduvad järele jäänud
sekundid boonusena. Kui
lahendaja jääb ajahätta, siis
saadakse punkte 100 sekundi

jooksul antud õigete vastuste
eest.
Kuna tegu on elurikkuse viktoriiniga, siis ka õige vastuse eest
kiidab lahendajat kiivitaja oma
hüüetega „kii-vit, kii-vit ".
Peipsi Koostöö Keskuse poolt
on levitatud viktoriini mitmetes
loodusteemalistes listides ja
kodulehtedel. Seda testisid
Räpina Ühisgümnaasiumi
õpilased kevadel toimunud
projektinädala raames. Viktoriini
tutvustati ka juulis Peipsi
järvefestivalil GreenMind
töötubades.
Veebiviktoriin valmis Peipsi
Koostöö Keskuse ja Arne Aderi
koostöös.
Vaata eestikeelset viktoriini siit:
http://www.ctc.ee/viktoriinid/eluri
kkus
Venekeelset siit:
http://www.ctc.ee/viktoriny/viktori
na

Vahel kipuvad ka head mõtted
ununema. Selleks on vaja väikest
meeldetuletust. Olgu selleks abimeheks siis märkmik või meelespea.
Juhtub ka nii, et me teame, et keskkonnateadlikult tuleb käituda, kuid
kiire elutempo ja hajevil mõtete
keskel me unustame need. Selleks,
et keskkonnasõbralik käitumine
meeles püsiks, valmis GreenMind
projekti raames seinakalender.
Kalendri ideeks on teavitada avalikkust projektist ning motiveerida inimesi mõtlema keskkonnasõbralikult.
Kaheaastane seinakalender edastab
kuude kaupa erinevaid keskkonnahariduslikke sõnumeid. Fookuses on
teemad, millele me igapäevaselt saame mõelda, et käituda keskkonnasõbralikumalt.
Kalendri illustratsioonide autoriks on
noor kunstnik Grete Laidi Aarsalu.
Kalendri teemad ja sõnumid
koostasid GreenMind projektiga
seotud inimesed Peipsi Koostöö
Keskusest ja Tartu Loodusmajast.
Loodame, et lõbusate sõnumitega
ning vahvate piltidega kalender
hakkab kaunistama nii mõnegi
kontori, kodu või koosolekuruumi
seina.
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GreenMind projekti
veebileht
Sergey Timofeev, MTÜ Peipsi
Järve Projekt

GreenMindi projekti veebilehelt
leiab teavet Peipsi järve piirkonna
ainulaadsest loodusest.
GreenMindi projekti veebilehe
arendus algas teisel aruandlusperioodil. Selle põhieesmärk on
koondada teavet Peipsi järve
piirkonna ainulaadse looduse kohta.
Veebisaidilt leiab infot piirkonna
bioloogilisest mitmekesisust, keskkonnaseisundist, looduskaitseorganisatsioonidest, aktuaalsetest keskkonnaprobleemidest, ülevaadet
looduskaitsealadest ja keskkonnaalgatustest, mida viiakse ellu Peipsi
piirkonnas nii Vene kui ka Eesti
poolel.
Veebileht avalikustatakse ametlikult
2020. aasta sügisel. Hetkel on
veebilehe tekstide ettevalmistamine
pooleli.

Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise
käsiraamat
Eeva Kirsipuu-Vadi, Tartu loodusmaja
Keskkonnasõbralike ürituste
käsiraamat
aitab
kaasa
keskkonnahoidlikkusele.
…………………………………...
Erinevate sündmuste, nii
suuremate festivalide kui ka
väiksemate avalike ürituste
korraldamisel on oluline
pöörata tähelepanu keskkonnamõjule. Vajalik on
kaaluda, kuidas vähendada
sündmuse jalajälge ning toota
vähem prügi. Kui see tehtud,
saab loodusele luua isegi
lisaväärtust.
GreenMind projekti toel uuendati ekspert Kadri Allikmäe
poolt Eesti-Läti koostööprogrammi projekti „Keskkonnasõbralikud avalikud üritused“
toel valminud juhiseid, lisades
sinna ka uusi näiteid. Kadri
Allikmäe on ise olnud nii
Viljandi Pärimusmuusika
Festivali juures kui ka korraldanud mitmeid kontserte ja
sündmuseid.
Loodame, et juhend on heaks
näidismaterjaliks kõigile
väiksemate ja suuremate
sündmuste korraldajatele.
Juhendist leiab ka kontrollnimekirja, mille abil igaüks
saab oma sündmuse
keskkonnasõbralikkusele
esialgse hinnangu anda ning
panna paika valdkonnad,
millega süvitsi edasi minna.
Projekti toel on plaanis ürituste
korraldajatele teha ka seminar,

kus on fookuses uued võimalused ja hea näited sündmuste keskkonnahoidlikkusest.
GreenMind projekti raames
vahendatakse Eesti kogemust
Vene koostööpartneritele.
Selleks on juhend tõlgitud
vene keelde ning seda täiendatakse Vene näidetega,
samuti on plaanis korraldada
keskkonnasõbralike avalike
ürituste teemaline koolitus.
Juhendi kasutamist katsetatakse Pihkva regiooni avalikel
üritustel. Venekeelsest
versioonist leiab ka keskkonnasõbralike tarbekaupade
tarnijad avalikeks üritusteks.
Vaata eestikeelset juhendit
ürituste keskkonnasõbralikumaks korraldamiseks:
https://www.tartuloodusmaja.e
e/keskkonnasoblikudavalikud-uritused/
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Konkursi “Ökoalgatus” I etapp ja võitjate
tseremoonia
Sergey Timofeev, MTÜ Peipsi Järve Projekt
1. novembrist 2019 kuni 30.
aprillini 2020 toimus Pihkva
oblastis keskkonnavõistlus
“Ökoalgatus 2019-2020”.
…………………………………..
Konkursi “Ökoalgatus 20192020” eesmärk oli edendada
Pihkva piirkonna looduskeskkonna säilitamise algatusi ning
aidata kaasa koolilaste ja
elanikkonna keskkonnasäästliku käitumise kujundamisele.
Konkursi korraldajateks olid
Pihkva Andekate Laste ja
Noorte Arengukeskus ja MTÜ
Peipsi järve projekt (Pihkva).
Konkurss toimus Pihkva oblasti
hariduskomitee toel.
Konkursi teemadeks olid
“Ökopere” ja “Ökokool”.
„Ökopere“ suunda rahastas
Eesti-Venemaa piiriülese
koostöö programm 2014–2020.
„Ökokooli” suunda aga Venemaa presidenditoetuste fond.
Teemal “Ökopere” oli kolm
valdkonda: energiasäästu ja
energiatõhususe projektid;
taastuvenergia projektid; ja
projektid üldsuse teadlikkuse
tõstmiseks energiasäästukäitumisest ja prügivedu.
„Ökokooli“ suund sisaldas
kahte alavaldkonda: tahkete
jäätmete käitlemine koolides ja
pedagoogilised tööd energiatõhususe või tahkete jäätmete
käitlemise alal.

Kokku laekus 31 avaldust,
konkursil osales üle 4200
inimese (klassid ja pered).
Konkursi võitjateks olid 17
Pihkva piirkonna koolilast, 3
õpetajat ja 3 haridusasutust.
Võitjate täieliku nimekirjaga
tutvumiseks külastage MTÜ
„Peipsi järve projekt (Pihkva)”
kodulehte aadressil
https://peipsi.org/chto-takoersm/eko-initiativa-results/.
Autasustamine toimus veebis
ZOOM-konverentsi formaadis
19. juunil 2020.

GreenMind projekti
tutvustamisele Peipsi
järvefestivalil kaasati
Räpina koolinoor
Margit Säre, MTÜ Peipsi
Koostöö Keskus
11. - 18. Juulil toimus Peipsi järvefestival. See on Peipsi sadamaid
ühendav ja järve põhjaotsast lõunasse kulgev kultuuriüritus, mis näitab nii
kohalikele kui piirkonna külalistele
Peipsi järve tavapärasest märksa
põnevamal moel.
8 päeva vältel toimus iga päev uues
sadamas festivaliprogramm, mille
töötoad tutvustasid Peipsi järve
kultuuri- ja looduspärandit. Osa oli
võimalik võtta õpitubadest, laevasõitudest, kuulata kontserte ja maitsta kohalikke sööke-jooke. Sel aastal
võttis festivalist osa ka Green Mind
projekti meeskond. Viidi läbi erinevaid käelisi ja hariduslikke tegevusi.
Tutvustati projekti raames valminud
veebiküsimustikku Peipsi järve
elurikkusest. Väiksematele lastele
toimusid kivikeste värvimine ja sai
kokku panna ka Peipsi järve puslet.
Festivali GreenMind infotelgis oli
abiks Räpina Ühisgümnaasiumi
õpilane Andry, et saada uusi
kogemusi ja praktikat. „Kõik see oli
väga huvitav ja mõnus, lisaks sain
veel omad kogemused, vahva
elamuse ja uusi tutvusi.“ lisas Andry
kokkuvõttena.
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Projekti partnerid:

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

MTÜ Peipsi Järve Projekt (Псковская областная общественная
организация «Чудской проект») juhtpartner (RUS)
Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus (Псковский
областной Центр развития одаренных детей и юношества)
(RUS)
Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Tartu loodusmaja (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) (EST)

Margit Säre
E-post: margitsare@gmail.com
Tel: +372 5088409
www.ctc.ee
Puiestee 71 a, 51009 Tartu
EESTI
www.ctc.ee
www.facebook.com/peipsicenter

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool
ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

Programmi koduleht www.estoniarussia.eu
Eestipoolset kaasfinantseeringut toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus

