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Projekt 54-2021  
“Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus”  

 

 

Kestlike kogukondlike sündmuste korraldamise kaardistus 

 

Koostaja: Iti Aavik 

Aeg: sügis 2021  

Eesmärk: kuus kohtumist kohalike kogukonna liidritega. Eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord 

ning mõista, mis on kitsaskohad/lahendused kestlike sündmuste korraldamisel ning mida saaks teha, 

et avalikud sündmused oleks keskkonnasõbralikumad. 

Kaardistati kogukondade kogemused, teadmised ning vajadused. 

Kohtumised toimusid: Värska, Alutaguse, Iisaku, Jõgeva, Kallaste ja Mustvee kogukonna inimestega, 

kes korraldavad avalikke sündmusi.  

 

Üldine olukord Eestis 2017 - 2021 

Aastatel 2017 ja 2019 olen kahe projekti käigus külastatud maapiirkondade kogukondi, et tõsta 

teadlikkust kestlikust arengust ja luua seoseid lokaalse ning globaalse mõõtme vahel. 2017. aasta 

Arengukoostöö Ümarlaua projekt "Väikesed kogukonnad suurte sees" andis märku kogukondade 

soovist luua keskkonnasõbralikke muutusi. Sellest lähtuvalt koostas Arengukoostöö Ümarlaud 2019. 

aastal kestliku arengu teemalise huvikaitse koolituse "Kuidas ennast kuuldavaks teha".  Koolituse 

käigus anti palju tagasisidet kitsaskohtadest ja probleemidest, mis seonduvad kohalikus kogukonnas 

keskkonnasõbralike lahenduste leidmiseks.    

 

2021 sügisel külastatud kogukonna külastuste põhjal saab kindlasti märkida, et üleüldine teadlikkus 

on mõne aastaga väga palju tõusnud. Kogukonnas tegutsevatel inimestel on olemas algteadmised 

või ka juba suuremad arusaamised keskkonna teemadest. Suhtumist, et meie siin Eesti oma 

kogukonnas ei mõjuta midagi ja see ei ole meie teema, seda enam ei kohta. Saadakse aru, et 



´´ 

2 
 

globaalselt oleme me üks ning muutusi on meil tarvis teha kõigil. Pigem on nüüd rohkem teemaks, et 

kuidas neid muutusi ellu viia.  

 

Meetod 

2021. sügisese olukorra kaardistamine toimus läbi kogukonnaga kohtumiste - vestlused, grupitööd ja 

arutelud. Toimus kogukondlike avalike sündmuste analüüs: 

• mida on püütud teha kestlikult  

• mis on õnnestunud ning mille osas on ilmnenud takistused.  

• kas takistuste puhul on näha lahendust 

 

 

Peamine teemade ring 

• Prügi käitlemine 

• Transpordi korraldus 

• Nõud - ühekordsed versus pesemine ja pandipakend 

• Teadlikkus ja teavitus 

• Ressursid - elektri ja vee kasutus 

• Liigirikkus - peamiselt seondub suursündmustega 

• Toit - kohalik, taimne ja eritoidulisus 

 

Väljakutsed avaliku sündmuse korraldamise puhul on väga erinevad ja sõltub palju sellest, kas 

tegemist on suursündmuse korralduse, kooli väljasõidu, pisikese kohviku või perepäevaga.  

Kindel on see, et kõik, kes sündmusi korraldavad, mõtlevad ka keskkonnamõjule ning püüavad leida 

lahendusi, mis ei koormaks keskkonda, oleks hallatavad kogukonnale ning mida kannataks välja 

eelarve ning mis ei oleks ressurssi mõttes liiga koormav (näit tööjõud).  

 

Väikesed sündmused ja korraldajad. 

Väiksemad sündmuste korraldamised, mis on peamiselt suunatud vaid oma kogukonnale või siis 

väiksemale arvule külastajatele väljastpoolt, toimuvad korraldajate poolt teadlikult 

keskkonnasõbralikust silmas pidades. Sageli on kestlikud ja säästlikud lahendused valitud ka 

seetõttu, et see soodsama.  

Väiksemate sündmuste korraldajad kasutavad enamasti taaskasutavaid nõusid ja pesevad neid kas 

ürituse ajal või peale seda. Prügi sorteeritakse eraldi ja väiksemate sündmuste puhul ei ole tarvis 

tellida ka eraldi vedu.  
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Autod pargitakse selleks ette nähtud kohtadesse ning murukamaraid mudaks ei pargita ning seeläbi 

liigirikkust ei hävitata.  

Väikestel sündmustel teevad kohalikud söögid sageli ise ning ei ole ka probleemi toitlustajatele 

pakutava elektri või veega.  

Kui väiksemate sündmuste puhul kasutatakse mitte kestlikke lahendusi, siis ollakse sellest ise 

teadlikud ning otsitakse lahendusi, mis sobiksid paremini.  

Siinkohal on peamiseks takistuseks eelarve. Kohalikes kogukondades tehakse paljud asjad ära 

vabatahtlikult või entusiasmi pealt. Eelpool mainisin, et mõned lahendused on taaskasutuse puhul 

soodsamad, siis jällegi on ka vastupidiseid olukordi, kus lihtsalt puuduvad eelarvelised vahendid 

keskkonnasõbralikema valikute jaoks.  

 

Positiivsed näited  

• MTÜ Maadaam Algutaguse vallast korraldab igal aastal jõulumaad piirkonna koolidele ja 

lasteaedadele. Et tekitada siseruumides lume efekti, siis kasutatakse Sõmeru vatiteki tehases 

madratsi tööstusjääkidest. 

 

• Illuka kogukonnas korraldatakse laatasid ja kohvikuid, pakutakse läbisõitjatele tee ääres 

suupoolist. Kasutavad pestavaid nõusid ning on taaskasutuse suurendamiseks loonud ka 

kirbuturu, et tõsta inimeste teadlikkust. 

 

• Rannapungerja pop up kohvikus jäi järgi vaid viis liitrit prügi. Biojäätmed läksid komposti ja 

kanadele söögiks, pakendid läksid ringlusse, nõud oli taaskasutuses ning prügi lihtsalt ei 

tekkinud.  

 

• Koolid teevad ise palju selgitustööd, et tõsta laste teadlikkust ning läbi laste jõuavad mitmed 

teemad ka kodudesse.  

 

Takistused 

• Looduses toimuvale sündmustele osteti plastiktoolid. Korraldajad ütlevad, et need on 

koledad, sobitu keskkonda. Aga eelarve tõttu puudub neil võimalus osta ka kallimaid toole ja 

leida mõni keskkonnasõbralikum variant. Olles hankinud läbi projekti mootorsae, siis 

loodetakse omal käel valmis teha sobilikud toolid. 
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• Selleks, et peale sündmust ja selle ajal saaks kindlasti prügi sorteeritu, tegelevad 

peakorraldajad sageli ise sellega, et sorteerivad prügikastidest liigiti jäätmed välja. See on 

inimressurss, mida ei ole alati võtta. Lisaks on suvistel sündmustel probleemiks grillvardad, 

mis on prügi hulgas ohtlikud ja lõhuvad prügikotte.  

 

• Käsitsi nõude pesemine on väga ajamahukas ja võib just seetõttu saada takistuseks.  

 

• Kui teha lastega kogukonnas ja koolidest lastega väljasõite, siis on murekohaks toidu kaasa 

pakendamine. Kuidas saaks toit kaasa ilma kileta, lisaks tekitab muret ka toidupaki sisu, kas 

see, mis lastele koolist kaasa pakitakse on ikka kestlik valik.  

 

• Koolid näeks hea meelega, et kestlikke valikuid toetaks ka riik, et näiteks õueõppe päevale 

saaks lapsele kaasa valida sellised vahepalad, mille puhul oleks arvestatud ka selle jälejäljega 

keskkonnale ning mõjule lapse tervisele.  

 

Suuremad sündmused 

Paljud Peipsi äärsed vallad on korraldanud oma kogukonnale aastakümneid sündmusi. Väikestest 

kogukonnasündmustest on tänaseks saanud suured rahvamasse kokku toovad sündmused, mille 

kõikide keskkonna aspektide haldamine on korraldajatele tõsiseks väljakutseks. Tagasisidet 

sündmuste korraldamisest andsid "Kallaste Sibulaada", "Mustvee päevade", "Seto Folk", "Naiste 

tantsupidu" ja "Kostipäev" Probleemid ning puudujäägid kestlike lahenduste kasutamisest ilmnevad 

just suuremate sündmuste puhul kuigi teemade ring on sama, mis väikeste puhul. Ikka teevad muret 

järgmised teemad: 

 

• Prügi käitlemine 

• Transpordi korraldus 

• Nõud - ühekordsed versus pesemine ja pandipakend 

• Teadlikkus ja teavitus 

• Ressursid - elektri ja vee kasutus 

• Liigirikkus - peamiselt seondub suursündmustega 

• Toit - kohalik, taimne ja eritoidulisus 

• Pärandkultuuri hoidmine 
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Prügi käitlemine on suursündmuste puhul üks peamisi murekohti, seda nii jäätmete sorteerimise, 

külastajate poolt maha jäetava prügi kui ka selle hilisema veo tõttu. Suuremate sündmuste 

korraldajad mõtlevad aktiivselt, kuidas prügi teemat lahendada. Kuhu panna konid, kuidas teha liigiti 

jäätmete kogumine nähtavaks. Oluliseks peetakse ka kogukonna teadlikkuse tõusu, et inimesed 

saaks aru, miks on tarvis jäätmeid sorteerida. Inimesed ei soovi enam peale suursündmusi näha, et 

nende kodukoht on kuidagi ära lagastatud.  

Kui prügi teemaga suudavad sündmuste korraldajad soovi korral hästi hakkama saada, siis hästi 

suureks väljakutseks on toitlustamises kasutatavad nõud. Paljud on soov kaotada või on juba 

kasutuselt eemaldanud ühekordsed nõud. Samas on just selles valdkonnas päris keeruline leida 

alternatiivi.  Üheks teeks on muidugi nõude pesemine, mis võib olla väga suureks väljakutseks 

toitlustajale, sest see nõuab inimressurssi. Eesti on loodud erinevad pandipakendi süsteemid, aga 

kahjuks ei ole need maapiirkondades seni kättesaadavad oma hinnalt. Kolmanda lahendusena on 

püütud leida alternatiivset ühekordseid nõusid. Kõik korraldajad tunnistavad, et tegemist on kõige 

suurema väljakutsega.  

Kuna puuduvad ressursid pandipakendi süsteemi tellimiseks ja ei ole soovi ühekordseid nõusid 

kasutada, siis sageli tegelevad sündmuste korraldajad nii nõude pesemisega kui ka nö prügi järel 

sorteerimisega - ehk siis panevad hiljem prügi valest kohast õigesse. See on töö, mida teevad 

peakorraldajad, kultuurimajade juhatajad, õpetajad ja direktorid.  See ressurss, mida kahjuks 

võetakse iseenesestmõistetavalt.  

 

 

 

 

 

Uuring valmis projekti „ Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus “ 

toel. 

Projekti elluviimist rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.  

 

 


