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#GREEN MIND
GreenMind rohelised tegevused poole peal
Augustis 2019 alanud projekt GreenMind tegeleb
keskkonnakaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi järve
piirkonnas. Keskendume eutrofeerumise, jäätmekäitlusele ja
energiatõhususe teemadele.
Suvi 2021 on projekti tegevusi hoogustanud. Käimas on laagrid
ja kampaaniad, töötatakse välja uusi õppematerjale ja viiakse läbi
infopäevi.
Projekti kaasrahastavad Eesti-Vene piiriülese koostöö
programm 2014-2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Rohkem infot:
www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind

Head lugemist!

Selles numbris
- ”Ökolaupäev” Pihkvas
- Keskkonnareklaamide konkurss
"Öko-reklaam 60"
- Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi tänuüritus Varnjas
- Pihkva oblasti keskkonnahariduse ümarlaud
- Infoleht Peipsi probleemidest
- Keskkonnalaager "Ökotulevik"
- Pihkva keskkonnakonkursi
"Ökoalgatus - 2021" võitjad
- "Keskkonnahariduslikud projektid
õpilastele” - metoodikavihik
õpetajatele
- Suvekampaania

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene
piiriülese koostöö programmi 20142020 rahalise abiga. 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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Peipsi järve projekt korraldas
„Ökolaupäeva“
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt
20. märtsil 2021, Maa päeval, toimus Pihkva RÜ
loodusloo-geograafia teaduskonna korraldatud
regioonidevahelise „Ökolaupäeva“ Pihkva etapp.
Ürituse korraldasid ettevõtete grupp Titan ja
Venemaa Ökoloogiline Liikumine. MTÜ Peipsi
Järve Projekt (Pihkva) ühines ettevõtmisega
projekti „ER101 GreenMind“ raames, alustades
sel viisil teist etappi teavituskampaaniast
Peipsiääre ökoloogilise olukorra kohta.

Ma

Pihkva Riikliku Ülikooli tudengitest ning Pihkva
andekate laste ja noorte arengukeskuse
kasvandikest moodustatud kümme meeskonda
said päeva jooksul panna oma teadmised
proovile mitmesugustel temaatilistel ökoloogiaalastel seminaridel, mida ühendasid ürituse
üldine moto „Ökoloogia algab sinust“ ja ühine
teema, keskkonnasäästlik jäätmekäitlus.
Tahkete olmejäätmete teema (nagu ka
eutrofeerumine ja energiasäästlikkus) on üks
projekti „Ökomõtlemine“ põhiteemadest, mistõttu
oli koostöö projektiga „Ökolaupäev“ Peipsi Järve
Projekti jaoks äärmiselt oluline.
Ürituse raames viis organisatsioon ellu oma
temaatilise platvormi – jäätmekäitlemise teemat
puudutava strateegiamängu. Platvormi töös
osales üle 70 tudengi. Võitjameeskondi
autasustati meenetega MTÜ Peipsi Järve Projekti
poolt.

Keskkonnareklaami konkursi
"Eco-advertising-60" võitjate
autasustamine.
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt
Tuletame meelde, et MTÜ Peipsi Järve Projekt
võttis vastu konkursi „Ökoreklaam-60“ töid 2020.
aasta oktoobrist 2021. aasta veebruarini ja
konkursile laekus 78 tööd. Kõige rohkem töid oli
Pihkvast (48) ja Nevelist (19). Kõigi tööde hulgast
olid 39 tööd vabal teemal, 19 tööd olid
pühendatud vee säästlikule kasutamisele ja
vastutustundliku jäätmekäitluse teemal olid 18
tööd.
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Suurima punktisumma saanud 21 tööd pandi
rahvahääletusele. Rahvahääletuse tulemused
seoti ekspertide žürii hinnanguga ja pärast seda
määrati lõplikud võitjad.
14. mail toimunud auhinnatseremoonial õnnitlesid
osalejaid konkurssi toetanud organisatsioonide
liikmed: Pihkva oblasti administratsiooni
loodusressursside ja ökoloogia komitee
aseesimees Tatjana Možžina, Pihkva oblasti
administratsiooni ühiskondlike projektide ja
noorsoopoliitika juhatuse ühiskondlike projektide
osakonna juhataja Olesja Nazaroi, Pihkva oblasti
Ühiskondliku koja esimees Anatoli Multah.
Kõik võitjad ja laureaadid said hinnalised
kingitused. Lisaks paigutatakse võidutööd
keskkonnateemalise sotsiaalreklaamina Pihkva
linna ja oblasti välireklaamitahvlitele (kui
originaaltööde välireklaami mõõtudesse
suurendamine on tehniliselt võimalik).
1.koht: Darja Goliševskaja töö „Hoiame metsa!“
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Kokkuvõte noorte loovtöötoa "Ecoreklama60" tegevustest
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt
Reedel, 18. juunil, lõpetas VanaIrboska külas oma töö noorte
loominguline töötuba „Ökoreklaam-60“. Üritus oli loogiline jätk
piirkondlikule keskkonnareklaamikonkursile „Ökoreklaam-60“,
mille organiseerisid MTÜ Peipsi
Järve Projekt koostöös Pihkva
oblasti administratsiooni ühiskondlike projektide ja noorsootöö
juhatuse, Pihkva oblasti loodusressursside ja ökoloogia komitee
ning Pihkva oblasti ühiskondliku
palatiga.
(https://peipsi.org/greenmind/202
1-03-18/).

Ma

Nelja päeva kestel, 15.–18. juunil,
tutvusid 20 vanemate klasside
õpilast ja tudengit Pihkvast,
Velikije Lukist, Petserist ja Pihkva
rajoonist sotsiaalse reklaami

põhitõdede ning Peipsi järve
piirkonna ja selle põhiliste keskkonnaprobleemidega, analüüsisid keskkonnareklaami näidiseid
ja konkursile laekunud töid, õppisid looma reklaambännereid/plakateid, mängisid keskkonnateemalisi mänge ning
töötasid oma sotsiaalprojektide
kallal. Töötoa osalejatega tegelesid vene ja eesti eksperdid
reklaami, ajakirjanduse, semiootika, disaini ja keskkonna aladel.
Töötoa viimasel päeval esitlesid
noored oma plakateid, mis käsitlesid regiooni põhilisi keskkonnaprobleeme. Eksperdid ja töötoa
organiseerijad hindasid esitatud
töid, osalejad aga omakorda
hindasid organisaatorite tööd.

Peipsi järve
keskkonnareklaamide
konkursi Eesti osavõtjate
tänuüritus Varnja
Ederi Ojasoo, MTÜ Peipsi
Koostöö Keskus
22. mail toimus Peipsi ääres
Voronja galeriis Varnjas Peipsi
järve keskkonnareklaamide
konkursi Eesti osavõtnute
tänuüritus.
Tänuüritus toimus rahvusvahelisel elurikkuse päeval.
Üritusele kutsuti kõik ER101
Greenmind projekti keskkonnareklaamide konkursi osavõtjad.
Tänuüritusel tutvuti omanäolise
Voronja galeriiga, kuulati
tutvustust Peipsi keskkonnast
ning kohalikust elust-olust ning
joonistasime ühiselt Ruudu
Rahumaru juhendamisel.
Osaleda sai ka töötoas „Mängud
ja keskkonnaharidus“ . Päeva
lõpetas loomekonkursi osaliste
autasustamine. Parimad
keskkonnareklaamide plakatid
pandi üles erinevatesse
Peipsimaa sadamatesse ja
vallakeskustesse.
Ruudu Rahumaru fotod üritusest:
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Pihkva oblasti keskkonnahariduse ja -teavituse
kontseptsiooni aruteluks
viidi läbi ümarlauad
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi
Järve Projekt
MTÜ Peipsi Järve Projekt korraldas koostöös Pihkva andekate
laste ja noorte arengukeskusega
ümarlauad, et arutada hetkel
loodavat Pihkva oblasti keskkonnahariduse ja -teavituse kontseptsiooni. Üritused toimusid kahes
etapis: 9. juunil hotellis „Izborskpark“ (Vana-Irboska Pihkva
oblastis) ja 29. juunil Komanda2018 büroos (Pihkva).
Ürituse eesmärk oli ekspertarvamuste kogumine kontseptsiooni
sisu kohta. Kontseptsioon kujutab endast dokumenti, mille eesmärk on ühendada erinevate
organisatsioonide vaated regiooni jaoks optimaalse ja tervikliku
keskkonnahariduse ja -teavitamise kohta.
Ümarlaudades osalesid Pihkva
oblasti hariduskomitee, Pihkva
oblasti loodusressursside ja
keskkonna komitee, ühiskondliku
palati, Pihkva RÜ, oblasti keskkoolide, laste täiendõppe keskuste, raamatukogude juhid ja
eksperdid.

Loodi ülevaatlik infoleht Peipsi järve
probleemidest
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Peipsi järve tervist mõjutavad
üheaegselt nii looduslikud kui
inimtekkelised tegurid, seejuures on neil sageli raske vahet
teha. Lea Tuvikene (Eesti
Maaülikooli hüdrobioloogia ja
kalanduse õppetooli vanemteadur) ja Margit Säre (Peipsi
Koostöö Keskus) koostasid
ülevaate Peipis järve
keskkonnaprobleemidest.
Peamine looduslik mõjutaja
on muutlik veetase. See võib
aasta jooksul tervelt 1,5 meetri
jagu kõikuda. Järve elustikule
kipub halvasti kipub mõjuma
just väga madal veetase, kui on
suurem tõenäosus
vetikaõitsenguteks.
Suurim inimese tekitatud
probleem on reostamine.
Paljude aastate jooksul asumite
heitveest ja põllumajandusest
järve kantud fosfor ja lämmastik
on talletunud põhjasetetesse.
Sinivetikate vohamine ja
sellest põhjustatud kalade
hulgisuremine on kõige
silmapaistvamad ja ühiskonda häirivamad järve halva
seisundi tunnused. Sinivetikad
on pea igas järves loomulik
eluslooduse osa ja neid leidub
seal alati. Sinivetikaõitsengu
tagajärjel väheneb vee läbipaistvus, tekib öine hapnikupuudus
ja tõuseb vee aluselisus (pH üle
9). Sellistes tingimustes hakkab
vetikamassi lagunemisel eralduv lämmastikühend

ammonium muutuma
mürgiseks ammoniaagiks,
põhjustades kalade
hukkumist.
Vetikaõitsenguid saab
ohjeldada ainult nende
toidulaua kaudu. Järve praeguste fosforivarude juures
sõltub veeõitsengute teke ja
intensiivsus Peipsi-Pihkva
järves ennekõike suvisest
veetemperatuurist ja veetasemest. Mõlemad olenevad
ilmastikust, mida me muuta ei
saa. Senisest veelgi tuleb rohkem piirata fosfori juurdevoolu
järve, väga hoolega kontrollides viimasel ajal taas hoogustunud põllumajandusväetiste
kasutamist ning parandades
maapiirkondade heitveepuhastust.
Inimese põhjustatud ja
lõppkokkuvõttes inimese
vastu pöörduvaid probleeme on veelgi. Lisaks vetikaõitsengutele on taimtoitainete
ülekülluse tagajärjeks laienev
roostumine ja sellega kaasnev kalakoelmute mudastumine. Suureks keskkonnaprobleemiks on järve triivima
jäänud kalapüünised, nn.
kummitusvõrgud, mis tapavad
kalu ja veelinde ning ohustavad veeliiklust. Prügistamine
suurendab jõudsalt mikroplastide hulka vees – needki
jõuavad toiduahela kaudu
inimese organismi. Võõrliigid
tõrjuvad välja kohalikke liike ja
järve elustik vaesub.
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Laste ökolaager "Ökotulevik"

Peipsimaa prügist puhtaks!

Yury Gulin, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arengukeskuse

Ederi Ojasoo, MTÜ Peipsi Koostöö
Keskus

7.–11. juulil 2021 toimus rahvusvahelise projekti „Keskkonnaalaste teadmiste arendamine
Venemaa-Eesti piirialal“ / „Ökomõtlemine“ (ER101GreenMind)
raames Petseri rajooni linnalähedase hotelli „Pleskov“
baasis laste keskkonnalaagri
„Ökotulevik“ vahetus.

Ma

Laagri korraldaja oli Pihkva
andekate laste ja noorte
arengukeskus, partneriks on
MTÜ Peipsi järve projekt
Laagris osales 19 õpilast 7.–9.
klassist Pihkva oblastist ning
regionaalsete keskkonnakonkursside võitjad ja laureaadid,
kes osalevad „Ökojaama“
koolituses. Laagri kavasse
kuulusid loengud, seminarid,
õpitoad ja individuaalsed konsultatsioonid. Laagri tulemusel
koostasid ja esitlesid osalejad
projekte, mis käsitlesid keskkonna suhtes vastutustundlikku
käitumist igapäevaelus ja looduses.
Viie päeva jooksul valmistasid laagris osalejad ette ja
kaitsesid üheksa projekti

Huvitavad olid ajaloolaste
GIS-tehnoloogial põhinevad
arendused, põnevaid teemasid pakkusid keskkonnateemaliste strateegiamängude
loojad, samas selgus, et
energiasäästlikkust on vägagi
põnev õppida tavalise kodutehnika kasutusõpetuste
põhjal. Rollimäng PihkvaPeipsi veekogu probleemide
teemal pani osalejad lisaks
tavakodanike rollile ka ärimeeste, ametnike, bioloogide
ja keskkonnateadlaste rolli.
Vabaaja-kavasse kuulusid
õpetlikud, meelelahutus- ja
spordiüritused. Samuti kasutati projekti „GreenMind“ raames loodud tooteid: keskkonnaviktoriini, keskkonnamängu
„Elu ilma jäätmeteta“.
Laagri lõpuaktusel said kõik
osalejad tunnistuse ja aukirja,
laagri nimega suveniirmedali,
MTÜ Peipsi Järve Projekti
poolt välja töötatud meelespea
prügi sorteerimise kohta;
parimate projektide autorid
said kingituseks projekti
„GreenMind“ raames välja
antud lauamängud.

1.-2. mail toimusid koristustalgud
“Peipsimaa prügist puhtaks!”. Selleks
tuli võtta. Võta kodust kaasa prügikott
ja kindad, jalutada oma lemmik
matkarajal, metsas, järve ääres või
kodukoha teedel/tänavatel. Järgida
2+2 reegli ja korjata üles kogu prügi,
mis teele jäi. Tegevustest tuli teha pilt
ning postitada foto oma Instagrammi
#puhaspeipsimaa või Puhas
Peipsimaa FB ürituse alla. Parim
talguline sai Peipsimaa toodetega
korvikese.
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Pihkva piirkondliku keskkonnakonkursi
"Ökoalgatus - 2021" teise vooru võitjad

LoQuiz
orienteerumismängud
Peipsimaal

Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt

Ederi Ojasoo, MTÜ Peipsi
Koostöö Keskus

2021. aasta Rahvusvahelisel
keskkonnapäeval 5. juunil toimus Pihkva oblasti keskkonnakonkursi „Ökoinitsiatiiv-2021“
korralduskomitee koosolek, kus
tehti kokkuvõtted ja valiti
konkursi võitjad.
Konkursi teine voor toimus
Ma

Pihkva oblasti territooriumil 15.
märtsist kuni 20. maini 2021.
aastal ja oli suunatud initsiatiivi
arendamisele Pihkva oblasti
loodusrikkuse säilitamiseks,
kooliõpilaste ja kogu elanikkonna keskkonnateadliku käitumise
kujundamiseks.
Konkursile laekus 35 avaldust
kuuest Pihkva oblasti omavalitsusest.
Konkursi viis läbi Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus ning see sisaldas kaht
suunda: „Ökopere“ (kooliõpilastele) ja „Ökokool“ (õpetajatele).

Suunal „Ökopere“
1. nominatsioon „Energiasäästlikkuse ja -efektiivsuse teemalised projektid“
2. nominatsioon
„Taastuvenergia-teemalised
projektid“
3. nominatsioon „Üldsuse
informeerimine/energiasäästlik
u käitumise tutvustamine“
Konkursi võitjateks kuulutati
14 kooliõpilast
Suunal „Ökokool“
4. nominatsioon „Ökoloogiline
seadusetundja“
5. nominatsioon. „Pedagoogiline
arendus „Ökoloogiajuhtum““
Konkursi võitjateks kuulutati 2
õpetajat. Võitjaid teavitatakse
autasustamise kuupäevast ja
protseduurist.
Vastav informatsioon
avaldatakse ka konkursi
korraldaja ametlikul kodulehel.

Peipsi Koostöö Keskus oli 4.
Juulil Valgas Loodus on
keskkonnafestivalil. Festivalil
toimusid erinevad õpitoad,
teemakohvikud ja loengud, mis
keskendusid tarbimise
vähendamisele ja teadlikumate
otsuste tegemisele.
Peipsi Koostöö Keskus
Tutvustas Eesti-Läti piiriala
elanikele Peipsi keskkonnateemasid, sai kividele maalida
ja viktoriine lahendada.
Tutvustati ka erinevaid Eesti-Läti
ühiseid turismimarsruute .
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Pihkva oblasti
keskkonnahariduse ja
valgustatuse
kontseptsiooni arutamiseks
toimusid ümarlauad
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi
Järve Projekt
Peipsi Järve projekt koostöös
Pihkva andekate laste ja noorte
arendamise piirkondliku
keskusega korraldas ümarlauad,
et arutada praegu ettevalmistatavat Pihkva oblasti keskkonnahariduse kontseptsiooni.
Üritused toimusid kahes etapis:
9. juunil hotellis Izborsk-Park (St.
Izborsk, Pihkva oblast) ja 29.
juunil (Team-2018 kontor,
Pihkva). Ürituse eesmärk oli
koguda ekspertarvamusi
kontseptsiooni sisu kohta, mis on
mõeldud erinevate organisatsioonide seisukohtade konsolideerimiseks piirkonna optimaalsuse, keskkonnahariduse ja
teadlikustamise tervikliku
süsteemi kohta.
Ümarlaudadel osalesid Pihkva
oblasti hariduskomitee, Pihkva
oblasti loodusvarade ja ökoloogia
komitee, avaliku koja, Pihkva
Riikliku Ülikooli, Polistovski
reservi, piirkondlike keskkoolide,
täiendav haridus lastele ja
raamatukogud.

Peipsi Koostöö Keskus tutvustas Sisevete Festivalil
keskkonnahariduse töötubades Peipsimaa elurikkust
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Peipsi Koostöö Keskus
tutvustas Sisevete Festivalil
keskkonnahariduse töötubades
Peipsimaa elurikkust.
Peipsimaa elurikkust ja
unikaalsust tutvustavad
keskkonnahariduse töötoad
toimusid Sisevete Festivali ajal
Mustvees, Tartus, Luunjas ja
Varnjas.
Lisaks elurikkuse teemaliste
õppematerjalidega tutvumisele
sai kohapeal uudistada EestiVene piiriülese koostöö programmi projekti „GreenMind”
Peipsi järve keskkonnateemalise sotsiaalreklaami konkursi
tööde mininäitust, milles kajastatud sõnumid ajendavad
inimesi keskkonnasõbralikumale
käitumisele ning juhivad
tähelepanu Peipsi järvele kui
piiriveekogu ja piirkonna
suuremale koostöö vajadusele.

Lastele pakuti võimalust
maalida rannakividele,
lahendada temaatilisi puslesid
ning valmistada kõrkjalaevukesi nagu seda tegid
nende vanavanemad.
Infotelgis jagati erinevaid
Peipsimaa kultuurilugu ja
elurikkust tutvustavaid
infovoldikuid ning muid
materjale.
Sisevete Festival oli Peipsi
järve ja Võrtsjärve tähtsust
veelgi rohkem esile toov 10päevane sisevete veeteede
kultuuriüritus.

6
6

Keskkonnahariduslikud projektid õpilastele metoodikavihik õpetajatele
Helle Kont ja Eelika Laane-Hannus, Tartu loodusmaja
GreenMind projekti tegevustena
valmib metoodikavihik, mis on
mõeldud õpetajatele ja huvitegevuse korraldajatele metoodiliste näidetena keskkonnahariduslike koolituste, õppetundide ja
huvitegevuse korraldamiseks.

Ma

Mängude ja uurimistööde juhendid on koostanud Tartu Loodusmaja, Pihkva oblasti Andekate
Laste ja Noorte Arenduskeskuse
ja Petseri 3. Keskkooli pedagoogid.
Mängulised meetodid aitavad
mõista keerulisi loodusteaduslikke nähtusi, nagu angerja ja
jõesilmu eluringid, projektitöö
juhend kliimamuutuse seosest
meie kodude ja koolide hoonetega, uurimistöö juhend pilliroo
kui taastuva loodusvaraga tutvumiseks ja lauamäng ning
prügibingo, mis õpetavad tegema
keskkonnahoidlikke valikuid
jäätmete vähendamiseks.
Angerja ja jõesilmu eluringi
käsitlevad mängud on õuesõppe
näited koos ajutise õpperaja
loomisega, kus õpilased läbivad 8
infomaterjali ja küsimustega
punkti ning vastavad valikvastuste ruudustikku täites. Mängu
on võimalik kasutada ka distantsõppel individuaalselt nii, et
õppelehtede alusel vastavad
õpilased kirjalikult ja saadavad
vastused interneti teel.
Peipsi ja Pihkva järve kallastel
kasvab ulatuslikel aladel pilliroogu. Pilliroog kui taastuv loodusvara on rahvatraditsioonis
olnud kasutusel peamiselt

ehitusmaterjalina, aga tänapäeval järjest rohkem pälvib
tähelepanu ka energiaallikana.
Juhend on kasutatav õpilaste
rühmatöö ja iseseisva uurimistöö
tegemiseks: praktiliste vaatluste
kaudu andmete kogumine,
andmete analüüs ja järelduste
tegemine taastuva loodusvara
kohta.
Prügibingo aitab noorematel
õpilastel mängu kaudu mõista,
kui palju tekitavad pakendid ja
mõtlematu tarbimine jäätmeid,
mis saastavad keskkonda,
kuidas saab igaüks teha teadlikke valikuid. Mängu on koostanud Mängupesa õppematerjalide koostajad.
„Tahkete olmejäätmete labürint“
on lauamäng, mis koosneb 30
väitega mänguväljast, täringust
ja nuppudest, mängulaua ja
täringu saab ise printida ja
valmistada. Mängulisus võimaldab õpilastele mõistetavalt
selgitada tahkete olmejäätmete
ümbertöötlemise keerukaid
tehnoloogiaid üheaegselt teoreetiliste teadmiste omandamisega. Kogumikus on Pihkva
oblasti Petseri 3.keskkooli
õpetaja koostatud materjal.
„Ökomaja – energiatõhus maja”
on koostanud Pihkva oblasti
Andekate Laste ja Noorte
Arenduskeskuse metoodik
Svetlana Stepanova. Näide on
projektitöö korraldamise ideeks,
mida peab vastavalt ajale ja
kohale täiendama.

.
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GreenMind projekti
suvekampaania - (Olen)
peast roheline!
Katrin Juhanson, Tartu
loodusmaja
GreenMind projekti suvekampaania
on sõbraliku huumori ja positiivse
sõnumiga kampaania, mis julgustab
inimesi olema peast roheline ehk
näitab eeskuju, et keskkonnast hooliv
mõtteviis ja käitumine on äge ja lahe.
Kampaania raames jagatakse
erinevaid üleskutseid ja sõnumeid,
mis ärgitavad ja innustavad inimest
rohelisemalt mõtlema. Sõnumite abil
juhitakse tähelepanu sellele, et
inimesed kasutaksid
korduvkasutavaid nõusid ning
väldiksid ühekordse plasti
kasutamist.
Teadlikkuse tõstmise kampaania
toimub juulis ja augustis.
Kampaanias osalenute vahel
loositakse ka auhindu. Lisainfo
www.tartuloodusmaja.ee/peastroheli
ne (#peastroheline)
Kampaania eesmärk:
● juhtida inimeste tähelepanu
ühekordsete nõude
kasutamisest tingitud
negatiivsetele
keskkonnamõjudele (et
inimesed väldiksid ühekordsete
nõude kasutamist)
● innustada inimesi kasutama
korduvkasutatavaid nõusid, kui
nad soovivad toitu/jooki kaasa
osta
● rohelise maailmavaate
levitamine inimeste seas
Sihtgrupp
● noored ja täiskasvanud, kes
aktiivselt külastavad
suvesündmusi
● lastega pered, kes veedavad
suvepuhkust eestimaal,
sõidavad ringi ning külastavad
erinevaid paiku (tee peal teevad
peatuseid kohvikutes või
tanklates, et osta süüa ja
snäkke)

12. juunil Peipsimaa keskkonnahariduse töötoas räägiti, miks
peame pöörama tähelepanu Peipsi järvele.
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

12. juunil toimus Kasepääl
laululava juures seitsmenda
Loodusfestivali raames Peipsimaa keskkonnahariduse
töötuba, kus räägiti, miks
peame pöörama tähelepanu
Peipsi järvele.
Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia
ja kalanduse õppetooli teadur,
Peipsi hüdrobioloogilise seire
juht Lea Tuvikene on öelnud, et
kuna Peipsi-Pihkva järv on oma
suuruse kohta madal järv, siis
selle ökoloogiline seisund ehk
tervis oleneb väga palju keskkonnatingimustest. Järve tervist
mõjutavad üheaegselt nii
looduslikud kui inimtekkelised
tegurid, seejuures on neil sageli
raske vahet teha.
Juhtimaks tähelepanu Peipsi

järve keskkonnaseisundile
korraldas Peipsi Koostöö
Keskuse poolt Loodusfestivali
raames Peipsimaa keskkonnahariduse töötuba.
Töötoas tutvustati Peipsi järve
ja juhiti tähelepanu selle
keskkonnaseisundile ja kaitse
vajadusele. Töötoa külastajaid oodati infotelki oma teadmisi proovile panema Peipsimaa elurikkust tutvustava
viktoriiniga ja toredate käeliste
loometegevustega. Sai lähendada temaatilisi puslesid ning
rannakivikestele kalakesi
maalida. Infotelgis jagati erinevaid Peipsimaa kultuurilugu
ja elurikkust tutvustavaid infovoldikuid ning muid materjale.
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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

