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1. Ühingu asutamise ettepanek
Veljo Runnel tutvustas loodava ühingu eesmärke ja põhikirja kavandit.
Töörühma ettepanekud on järgmised:
1) Ühingu nimi võiks olla Eesti Keskkonnahariduse Ühing.
2) Ühingu eesmärgid on:
a. Keskkonnahariduse ja –teadlikkuse edendamine ühiskonnas ning
keskkonnahariduse kvaliteedi tagamine.
b. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute ühendmaine ja nende huvide
esindamine.
c. Keskkonnaharidusega tegelevate isikute kutseoskuste arendamine.
d. Keskkonnahariduse rahastamisvõimaluste laiendamine.
3) Ühing viib eesmärkide saavutamiseks ellu järgmisi tegevusi:
a. Koondada keskkonnaharidusega tegelevaid ü ksikisikuid valdkonna liiduks.
b. Töötada välja keskkonnahariduse kvaliteedistandardid, nõustada ja
korraldada nende rakendamiseks vajalikke tegevusi.
c. Anda sisendit teadus- ja õppeasutustele muudatusettepanekute näol
õppekavadesse ja haridustegevustesse.
d. Selgitada välja keskkonnahariduse andjate koolitusvajadusi ning korraldada
koolitusi koostöös koolitajatega.
e. Nõustada ja toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid
organisatsioone ning ü ksikisikuid.
f. Kaasata oma tegevustesse ja liikmeskonda erinevaid partnereid ettevõtjate ja
omavalitsuste esindajate näol saavutamaks suuremat sidusust erinevate
valdkondade vahel ning panustamaks kohalike kogukondade arendusse.
g. Laiendada keskkonnahariduse rahastamisvõimalusi, algatada vastava fondi
loomine ja töötada välja selle toimimise printsiibid.
2. Arutelu, küsimused ja ettepanekud
Järgnes arutelu ühingu eesmärkide ja põhikirja üle. Osalejad esitasid küsimusi ja
ettepanekuid, olulisematest on tehtud kokkuvõte.
1) Liikmed
Arutati, kas ühingu liikmed peaks isikud, organisatsioonide või mõlemad.

Kui ühingu liikmed on isikud, siis nad esindavad iseennast, mitte asutust. Üks isik võib
töötada mitme organisatsiooni heaks, aga olla ka FIE. Kui liikmed on isikud, siis nad
saavad iseennast arendada keskkonnahariduse andjatena. Samuti saaks ühingutesse
kuuluda õpetajad, kes saaks esindada iseennast, mitte kooli.
Kui ühingu liikmed on keskkonnahariduse organisatsioonid, siis võib ühingul olla
suurem mõjujõud ja see võiks aidata tagada organisatsioonide kvaliteeti. Kui liige on
organisatsioon, siis peab keegi personaalselt organisatsiooni ühingus esindama.
Kui ühingusse kuuluks nii isikud kui organisatsioonid, võib tekkida huvide konflikt, kui
üks isik töötab mitme organisatsiooni heaks.
Otsustati, et ühingu liikmed on isikud. Vajadusel saab luua keskkonnahariduse
keskuste osakonna.
Kas liikmeks saamisel peaks olema mingid kriteeriumid? Kas liikmeks saamisel oleks
vaja kahe liikme soovitust?
Kriteeriumid võivad mõjuda ühingu liikmeks saada soovijale peletavalt või välistada
mõne inimese saamise liikmeks. Näiteks Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu loomisel
määrati liikmeks saamise kriteeriumid ja nendele mittevastamise tõttu ei saanud
paljud soovijad ühingusse astuda.
Otsustati, et liikmeks saada soovija peab olema valmis tunnustama ühingu eesmärke
ja täitma põhikirja. Juhatus otsustab, kas kandidaat sobib ja saab liikmeks. Ei nõuta
kahe liikme soovitust.
2) Juhatus
Mitu liiget peaks juhatuses olema?
Juhatuses võiks olla rohkem kui kaks liiget. Kui juhatuses on liikmeid liiga palju, võib
vastutus hajuda. Kui ühing kasvab ja laieneb, võib olla vajadus suurema juhatuse
järele.
Otsustati, et ühingu juhatus koosneb vähemalt viiest liikmest.
Juhatus peab kindlasti ka mõtlema, kuidas ühing hakkab väljapoole suhtlema.
Keskkonnahariduse konverents oleks hea vorm.
3) Ühingu ja riigiasutuste koostöö
Kuidas arvestab riik ühingut partnerina?
Asta Tuusti: Keskkonnaministeeriumi poolt vaadates on oluline, et teatud teemade
puhul saaks läbi rääkida paljusid valdkonna inimesi esindava partneriga, mitte
keskustega ükshaaval. Loodetavasti hakkab riik ka ühingu arengut toetama.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja ja keskkonnaministeeriumi
keskkonnateadlikkuse nõunik mõtlevad kaasa, kuid ei astu ühingusse.

3. Ühingu põhikiri
Vastavalt aruteludes tekkinud ettepanekutele otsustati põhikirjas teha järgmised
täiendused ja parandused.
Ettepanek punkti 3.5. osas: põhikirjas võiks liikmemaksu suurus kirjas olla.
Otsus: ühingu asutamise protokollis on kirjas ettepanek liikmemaksu suuruse kohta.
Esimene üldkoosolek vajadusel muudab ja kinnitab liikmemaksu suuruse.
Arutelu punkti 3.7. kohta: kas juhatuse liikmetele makstakse töötasu? Kas ühingu liikmed
peaks saama näiteks koolitusel osalema soodushinnaga?
Otsustati, et punkt 3.7. jääb praegu nii, nagu on sõnastatud.
Punktis 4.3. muudeti ühingu üldkoosoleku etteteatamise tähtaega: vähemalt 7 päeva
asemel vähemalt 14 päeva.
Punktis 4.5. muudeti ühingu juhatuse liikmete arvu: kahe liikme asemel kuulub juhatusse
vähemalt viis liiget.
Lisati punkt 4.9. ühingu keskkonnajuhtimise kohta.
4. Ühingu juhatuse valimine
Ühingu juhatuse liikmekandidaatideks esitati Jonas Nahkor, Anne Kivinukk, Kauri
Kivipõld, Peep Tobreluts, Dagmar Hoder, Veljo Runnel, Val Rajasaar, Heidi Kukk, Evelin
Laanest.
Ühingu liikmeks soovis astuda 73 inimest. Iga liikmeks soovija sai hääletada ühe juhatuse
liikme kandidaadi poolt. Hääletamine on anonüümne. Viis enam hääli saanud inimest
saavad juhatusse.
Ühingu juhatuse liikmete valimisest võttis osa 72 inimest, kehtetuid sedeleid oli 4.
hääled jagunesid järgmiselt:
Veljo Runnel – 13 häält
Dagmar Hoder – 13 häält
Evelin Laanest – 10 häält
Jonas Nahkor – 8 häält
Val Rajasaar – 7 häält
Peep Tobreluts – 7 häält
Anne Kivinukk – 5 häält
Heidi Kukk – 2 häält
Kauri Kivipõld – 2 häält
Hääletustulemuste alusel otsustati, et ühingu juhatusse saavad Veljo Runnel, Dagmar
Hoder, Evelin Laanest, Jonas Nahkor, Val Rajasaar ja Peep Tobreluts. Kuna puudus
mehhanism sama palju hääli saanud kandidaatide reastamisel ning viiendal positsioonil
oli kaks inimest sama arvu häältega, sai juhatusse 6 liiget.

