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1. Sissejuhatus
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus (TKHK) on asutatud 8. aprillil 2002. aastal.
Asutajad on Tartu linn, Eesti Maaülikool, AS Tartu Veevärk, SA Eestimaa Looduse
Fond, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Tartu
Üliõpilaste Looduskaitsering ja MTÜ Peipsi Koostöö Keskus.
Sihtasutuse nõukogus on kaheksa liiget, nõukogu esimees on Merle Ööpik (Eesti
Maaülikool). Sihtasutuse senine juhatuse liige Janika Ruusmaa viibib alates 23.
septembrist 2008. aastast lapsehoolduspuhkusel ning teda asendab Robert Oetjen.
Tartu Keskkonnahariduse Keskuses tegutsevad:
• laste ja noorte huvikool Tartu Loodusmaja,
• loodus- ja keskkonnainfot edastav keskkonnainfopunkt,
• täiskasvanute koolituskeskus.

2. Lähtealused
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse tegevuspiirkonnaks on eelkõige Tartu maakond, kuid
ka kogu Kesk- ja Lõuna-Eesti. TKHK on avatud igatasandiliseks koostööks, mis ei lähe
vastuollu tema põhikirjaliste eesmärkidega. TKHK reageerib paindlikult ühiskonnas
toimuvatele muutustele, olles samas järjekindel oma põhimõtete rakendamisel ja
eesmärkide elluviimisel. Samuti on Tartu Keskkonnahariduse Keskusel aktiivne hoiak
ühiskonnas toimuvate protsesside ja arengute suunamisel, keskkonnahoidlike
väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisel.
Tartu Keskkonnahariduse Keskus toetub oma tegevuses:
• SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse põhikirjale;
• 2007.a. Riigikogu poolt heakskiidetud Eesti keskkonnastrateegiale, kus üheks
prioriteediks on keskkonnateadlikkuse edendamine;
• riiklikule keskkonnategevuskavale, milles peetakse väga oluliseks olemasolevate
keskkonnahariduskeskuste tegevuse toetamist, aga ka uute keskuste loomist ja
keskkonnaalast koolitust;
• Sihtasutuste seadusele, Erakooliseadusele, Huvikooli seadusele ja Täiskasvanute
koolituse seadusele.

Eesmärgid
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse eesmärgiks on:
• äratada ja hoida inimestes huvi looduse vastu;
• tõsta elanike keskkonnateadlikkust;
• suurendada iga inimese vastutust looduse ees;
• tutvustada ja levitada säästlikku eluviisi nii laste, noorte kui täiskasvanute
hulgas.

Ülesanded
Eesmärkide realiseerimiseks seab Tartu Keskkonnahariduse Keskus oma ülesanneteks:
• luua tingimused kvaliteetse huvi- ja täiendushariduse läbiviimiseks erinevates
õppevormides, integreerides keskkonnatemaatikat teiste ainevaldkondadega
(kunst, turism, matkamine, lilleseade, fotograafia, infotehnoloogia, teadus jne);
• kindlustada järjepidev õppe- ja kasvatustöö, arvestades koolitatavate huve, eeldusi
ja ettevalmistustaset;
• luua jätkusuutlik mitmekesiste loodus- ja keskkonnaalaste kursuste süsteem, mis
vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ja huvidele;
• konsulteerida metoodiliselt loodus- ja keskkonnaharidusalast tegevust;
• viia läbi säästlikku eluviisi propageerivaid, keskkonnateadlikkust tõstvaid ning
teisi keskkonnaalaseid koolitusi, üritusi ja projekte täiskasvanutele, lastele,
noortele ja peredele;
• koostada ja anda välja loodus- ja keskkonnaharidusalaseid õppematerjale,
juhendeid ja raamatuid;
• teha koostööd Eesti teiste koolituskeskuste, looduskeskuste, loodusmajade ning
loodus- ja keskkonnahariduse alal tegelevate organisatsioonidega;
• teha koostööd teiste riikide koolituskeskustega ning loodus- ja keskkonnahariduse
alal tegelevate organisatsioonidega.

Visioon
Tartu Keskkonnahariduse Keskus on:
• kaasaegne loodus- ja keskkonnahariduse metoodiline keskus;
• looduse ja säästva eluviisi õppimist koordineeriv keskus Lõuna-Eestis;
• loodust ja selle väärtusi tutvustav keskus Tartu linna elanikele, nii lastele, noortele
kui täiskasvanutele.

Missioon
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse missiooniks on peatada inimeste võõrandumine
loodusest ning tekitada noortes kasvav huvi ja hoolivus meid ümbritseva looduse vastu;
pakkuda Tartu linna ja Lõuna-Eesti elanikele kvaliteetset koolitust, teavet ja huvitegevust
looduse, keskkonna ja säästva eluviisi teemadel.

3. Tartu Loodusmaja
Tartu Loodusmaja jätkab 1953. aasta oktoobris asutatud ning 2002. aasta juulis
likvideeritud munitsipaalhuvialakooli Tartu Noorte Loodusmaja tegevust. Tartu
Loodusmaja huviringides osaleb igal aastal 550-650 Tartu linna ja maakonna õpilast.
Eesti Hariduse Infosüstemis on registreeritud 13 Tartu Loodusmaja õppekava.

Lisaks huvitegevusele pakub Tartu Loodusmaja koolidele keskkonna- ja loodusalaseid
programme (vt lähemalt ptk 4), mis võimaldavad aktiivset ja huvitavat tegevust klassidele
kooli õppekava täienduseks. Samuti korraldab Tartu Loodusmaja õpilastele matku,
ekskursioone, näitusi, konkursse ja viktoriine.
Tartu Loodusmaja osaleb ka erinevates koostööprojektides keskkonnahariduse vallas
ning koostab loodus- ja keskkonnaalaseid õppematerjale.

Eesmärgid
Üldeesmärk:
Äratada ja hoida koolilastes huvi looduse- ja keskkonnateemade vastu läbi huvihariduse
ning praktilise õppe. Tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja peatada nende loodusest
võõrandumist looduses viibimise ja selle tundmaõppimise kaudu.
Otsesed eesmärgid:
• Suurendada huvikooli õpilaste arvu 2015. aastaks 700 õpilaseni aastas läbi
ringitöö kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks muutmise ning huvitegevuse uute
strateegiate ja vormide rakendamise.
• Muuta Tartu Loodusmaja kui huvikool linnapildis rohkem nähtavaks tema
omapära ja iseärasusi teadvustades ning rõhutades.

Põhimõtted
Tartu Loodusmaja tegevuses lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
• kõikides tegevustes arvestatakse loodus- ja keskkonnasäästlikkusega;
• õppetöös kasutatakse kaasaegseid õppevahendeid (nt katse- ja vaatlusvahendid) ja
erinevaid õppemeetodeid;
• väärtustatakse looduse praktilist tundmaõppimist välitundides ja õppelaagrites;
• ringitöö on mitmekesine - arendatakse ka vanu traditsioone ja käsitööoskusi
vastavalt laste võimetele ja soovidele;
• arvestatakse ja väärtustatakse iga lapse isikupära, vajadusi ja õppimisstiili;
• tähtsustatakse uurimuslikku õpet ringitöös ning soodustatakse individuaalsete
uurimustööde tegemist;
• toetatakse Eesti õpilaste keskkonnaalaseid uurimusi konkursside, konverentside ja
rahvusvaheliste projektide koordineerimise kaudu (Õpilaste keskkonnaalaste
uurimustööde konkurss, Läänemere Projekt (BSP), õpilaskonverents „Meie
elukeskkond“, infopäevad, koolitused).

Tegevused
Eesmärkide saavutamiseks viib Tartu Loodusmaja läbi järgmisi tegevusi:
• arendada praeguseid õppekavu ja luua uusi huviringide õppekavu;
• pakkuda õpilastele tavapärase huviringis osalemise kõrval ka moodulõpet ehk
võimalust osaleda erinevate huviringide töös kursuste kaupa;

•
•
•
•
•
•
•
•

soodustada Tartu Loodusmaja õpilaste koostegevust huviringide ühisürituste
kaudu;
arendada „Andekate laste“ projekti koostöös Tartu Linnavalitsuse
haridusosakonnaga;
luua hubane ja kaasaegne õppe- ja töökeskkond õpilastele ja töötajatele;
luua paremad tingimused uute õpetajate töölevõtmiseks (palk, vastavad ruumid);
võimaldada loodusmaja õpetajatele täiendkoolitusi nii loodus- ja
keskkonnateemadel, pedagoogika kui ka psühholoogia valdkonnas;
tõhustada koostööd lastevanematega, et äratada ka nende loodushuvi ja
suurendada keskkonnateadlikkust (nt ühised loodusõhtud, pereõhtud, ringi
näidistunnid, küsitlused, infolist);
pakkuda inimestele loodus- ja keskkonnaalast huviharidust klubilise tegevuse
põhimõttel vanusest sõltumata;
korraldada rohkem Tartu Loodusmaja tegevust tutvustavaid avatud üritusi.

4. Õppekava täiendavad programmid
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt on praeguseks välja töötatud ja katsetatud 31
erinevat üldhariduse õppekava täiendavat programmi (nt Läänemere programm, Eesti
kivid ja kivistised, Eesti looduse kaitse), mida koolid saavad oma õppetöö
mitmekesistamiseks tellida. Üks programm kestab 2-4 tundi loodusmajas, klassis või
välitunnina looduses ning selles osaleb terve klassitäis õpilasi loodusmaja õpetajate
juhendamisel.

Eesmärgid
Üldeesmärk:
Huvi süvendamine õppimise ja looduse vastu õpilastes läbi põnevate ja praktiliste
õppekava täiendavate programmide, mis toetavad õpilaste teadmiste ja oskuste
omandamist ning väärtushinnangute kujunemist.
Otsesed eesmärgid:
• 2014. aastaks on kõikidele kooliastmetele tagatud õppeaineid lõimivad
teemaprogrammid, mis vastavad kehtivale õppekavale ja kasutavad kaasaegseid
tehnoloogiaid ja meetodeid;
• Vähemalt pooled Tartumaa koolid saavad endale sobivad aktiivõppe- ja
õuesõppeprogrammid ja teenindatakse ka huvilisi üle Eesti.

Põhimõtted
Programmide loomisel ja läbiviimisel arvestatakse järgmisi põhimõtteid:
• uued programmid koostatakse lähtuvalt aktuaalsetest keskkonnateemadest,
säästvast ja jätkusuutlikust arengustrateegiast ning kasutades kaasaegseid
tehnoloogiaid;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programmide loomisel ja läbiviimisel arvestatakse säästva arengu põhimõtteid;
programmid vastavad alus- ja üldhariduse õppekavadele ning on pidevas
arengus ja kiiresti täiendatavad vastavalt õppekavade arengule ning sihtgruppide
vajadustele;
lähtutakse programmi strateegiate ja meetodite mitmekülgsusest ja avatusest
(internet, trükis, näitusepõhine, koos juhendajatega jm);
programmid vastavad sisult tänapäevastele teadmistele ja eetilistele
tõekspidamistele ning võimaldavad lõimida erinevaid õppeaineid vastavalt
teemale;
programmid koosnevad moodulitest, mida saab kombineerida vastavalt sihtrühma
vajadustele, ajale ja kohale;
programme arendatakse sisult meetodite ja õppevahendite mitmekülgse
täiendamise ja koostöö kaudu koolide ja teiste looduskeskustega;
programmid toimuvad reeglina õppetöö ajal ja sellest võtavad osa kõik klassi
õpilased;
programmid viiakse läbi nii koolis kui ka avatud õpikeskkonnas (loodusrajal,
muuseumis, looduskeskuses jm) ning selleks jaoks kasutatakse parimaid
võimalikke vahendeid ja autentseid õppematerjale ning näidiseid;
programmide läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe ja õuesõppemeetodeid
(kogemused, elamused), kujundades õpilastes iseseisva töö ja koostöö oskusi;
programmide läbiviimisel arvestatakse nii õpetajate kui ka õpilaste tagasisidet.

Tegevused
Õppekava täiendavate programmide osas tuleb Tartu Keskkonnahariduse Keskusel
eesmärkide saavutamiseks viia läbi järgmisi tegevusi:
• teha võimalikult palju koostööd ja vahetada kogemusi erinevate institutsioonidega
(koolid, ülikoolid, teadusasutused, teised programme juhendavad asutused,
valitsusvälised organisatsioonid jt);
• kujundada pidev koostöö programmidest huvitatud koolidega;
• saavutada kõigi Tartu linna koolidega infovahetus;
• viia läbi uuring koolide ootustest;
• korraldada regulaarselt infopäevi;
• luua õppebaas, mis toetab keskkonnateadlikkust ja loodushoidu;
• võimaldada programmijuhtidele pidevalt täiendkoolitusi.

5. Täiskasvanute koolituskeskus
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse täiskasvanute koolituskeskus alustas oma tööd 2002.
aastal, selle aja jooksul on koolitustel osalenud umbes 4600 inimest. Toimunud kursused
võib jagada kahte suuremasse rühma: täiendkoolitused (õpetajatele, kultuuri- ja
noorsootöötajad, KOV ametnikud) ja vabahariduslikud koolitused.

Koolituste rahastamine on toimunud projektipõhiselt, asutuste poolt (tellitud koolitused)
või eraisikutelt (tasulised koolitused).

Eesmärk
Üldeesmärk:
Tõsta täiskasvanute keskkonnaalast teadlikkust, õpetada inimesi märkama ja väärtustama
oma elukeskkonda ning kujundada keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid läbi
huvitavate ja praktiliste koolituste.
Otsesed eesmärgid:
• Aastaks 2015 on Täiskasvanute koolituskeskuse võimekus kasvanud vähemalt
1000 koolitatavani aastas.

Põhimõtted
Täiskasvanute koolituskeskus järgib oma töös järgmisi põhimõtteid:
• kursuste loomisel ja läbiviimisel järgitakse säästva arengu põhimõtteid;
• kasutatavad ruumid ja vahendid on koolitusteks sobivad ning soodustavad
õppimist;
• tehakse koostööd teiste looduskeskustega ning ollakse kursis nende tegevusega;
• omatakse kontakte parimate loodusetundjatega;
• osaletakse täiendkoolituste võrgustikus;
• koostatakse, antakse välja, koondatakse ning laenutatakse õppematerjale;
• koolituste korraldamisel arvestatakse õppuritelt saadava tagasisidega;
• võimaldatakse koolitajatele täiendkoolitusi.

Tegevused
Eesmärkide realiseerimiseks tuleb Täiskasvanute koolituskeskusel viia läbi järgmisi
tegevusi:
• töötada välja täiskasvanute loodus- ja keskkonnaalase koolituse iga-aastane, ajas
muutuv koolituskava;
• täiendada ja uuendada avatud koolitusprogramme, mida saab kohandada vastavalt
tellimusele;
• luua uusi loodus- ja keskkonnateemalisi kursusi vastavalt sihtgruppide soovidele
ja vajadustele;
• viia igal aastal läbi pikemaid loodus-ja keskkonnaalaseid koolitusi, millele võivad
järgneda ka süvendatud jätkukoolitused ja laagrid;
• korraldada lisaks pikematele koolitustele ka ühepäevaseid koolitusi;
• anda välja kursusi tutvustav infoleht iga poole aasta tagant;
• korraldada sisekoolitusi Tartu Keskkonnahariduse Keskuse töötajatele;
• osaleda keskkonna- ja koolitusalastel messidel.

6. Keskkonnainfopunkt
Keskkonnainfopunktis aitavad spetsialistid leida infot järgmistel teemadel: looduskaitse,
jäätmekäitlus, keskkonnasõbralik eluviis, matkamine ja linnaloodus. Infot saab kohapeal,
telefoni ja e-maili teel. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse infolistis „TEEC uudised“
(uudised@lists.eenet.ee) oli 2009. aasta lõpu seisuga 706 liiget.
Lisaks kodanike infopäringutele vastamisega tegeleb keskkonnainfopunkt ka loodus- ja
keskkonnainfo aktiivse jagamisega linnarahvale erinevate tegevuste kaudu: korraldades
loodus- ja keskkonnaõhtuid, organiseerides keskkonnabussi reise ja loodusviktoriine
tudengitele.

Eesmärgid
Üldeesmärk:
Pakkuda loodus- ja keskkonnaalast informatsiooni Tartu linna ja maakonna elanikele,
suurendades sellega nende loodus- ja keskkonnateadlikkust ning kujundades loodus- ja
keskkonnahoidlikke harjumusi ning väärtushinnanguid.
Otsesed eesmärgid:
• Tartu linna ja maakonna elanikud on teadlikud keskkonnainfopunkti olemasolust
ja selle tegevustest;
• Aastaks 2015 on infolistiga liitunud vähemalt 1100 inimest.

Põhimõtted
Keskkonnainfopunkt järgib oma töös järgmisi põhimõtteid:
• Keskkonnainfopunkt on Tartu Keskkonnahariduse Keskuse administratiivne
üksus, vahendades infot nii keskusesiseselt kui ka keskuse ja avalikkuse vahel;
• info kogumisel, töötlemisel ja jagamisel ning avalike ürituste korraldamisel ja
läbiviimisel lähtutakse säästva arengu põhimõtetest;
• Keskkonnainfopunkti töötajad haldavad Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
kodulehte www.teec.ee ja loodus- ja keskkonnateemaliste linkide portaali
Looduse Leheküljed (www.loodus.ee), uuendades neid vajaliku infoga ja
kontrollides olemasoleva info õigsust. Infotöötajad haldavad ka listi „TEEC
uudised“, saates sinna uudiseid ja teateid Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
toimuvate ürituste kohta;
• loodus- ja keskkonnaalast infot jagatakse kohapeal, e-maili teel, telefoni teel, listi
„TEEC uudised“ kaudu, kodulehtedel www.teec.ee ja www.loodus.ee, haridus-,
loodus- ja keskkonnateemalistes portaalides ja listides, interneti
suhtlusvõrgustikes, blogides, avalikel üritustel, messidel jne;
• tehakse koostööd RMK, Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ning teiste
loodus- ja keskkonnainfot haldavate ja jagavate asutustega, et tagada võimalikult
mitmekülgne ja põhjalik info, materjalide ja kontaktide olemasolu;
• paberkandjal, elektroonilised ja muud infomaterjalid on süstematiseeritud ning
kantud infomaterjalide andmebaasi;

•
•
•
•
•
•

kogutakse, säilitatakse ja jagatakse külastajate temaatilisi, huvipakkuvaid ja
aktuaalseid infomaterjale, mida on külastajatel võimalik kasutada kohapeal või
võtta kaasa;
teenindatakse kõiki huvilisi: vastatakse küsimustele, jagatakse materjale või
suunatakse nad vastuse leidmiseks teistesse asutustesse või spetsialistide juurde;
info jagamisel lähtutakse olemasolevatest võimalustest ja vajadustest ning
valitakse info jagamise meetodid vastavalt sisule ning sihtrühmadele;
Keskkonnainfopunkti töötajad suhtlevad kõigi külastajatega sõbralikult ja
viisakalt, pöörates tähelepanu teeninduse kvaliteedile;
Keskkonnainfopunkti töötajad täiendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, hoides
end kursis värske infoga ning osaledes erinevatel koolitustel (sh
klienditeenindus);
jagatakse aktiivselt temaatilisi materjale erinevatel avalikel üritustel (loengud,
keskkonnabussi reisid, koolitused jne).

Tegevused
Eesmärkide saavutamiseks tuleb Keskkonnainfopunktil viia läbi järgmisi tegevusi:
• kasutada elanike teavitamiseks Keskkonnainfopunkti tegevusest ja avalikest
üritustest pidevalt kõikvõimalikke teabekanaleid vastavalt sihtrühmadele (nt
internet - kodulehed, suhtlusvõrgustikud, portaalid, blogid, listid; ajakirjandus;
raadio; televisioon; kuulutused stendidel; tänavareklaam jne);
• leida parimad võimalikud viisid info edastamiseks ja inimeste teavitamiseks
vastavalt sihtrühmale, infoliigile ja sisule. Selleks korraldada küsitlusi või
uuringuid, et hinnata inimeste senist teadlikkust, millist infot ja mis viisil ning
milliseid materjale nad soovivad saada;
• luua loodus- ja keskkonnainfopunktide võrgustik üle Eesti;
• luua sobilik ja hubane töökeskkond, kus tunneksid end mugavalt nii töötajad kui
külastajad;
• luua lugemisnurgad, kus külastajad saavad kohapeal tutvuda infomaterjalidega;
• luua külastajatele võimalus kasutada arvuteid loodus- ja keskkonnaalase info
otsinguks.

7. Avalikud üritused
Tartu Keskkonnahariduse Keskus korraldab erinevaid näitusi, filmi- ja loenguõhtuid ning
mitmeid teisi avalikkusele mõeldud harivaid ja meelelahutuslikke loodus- ja
keskkonnateemalisi üritusi. Samuti osaleb TKHK ise erinevatel avalikel üritustel ning
korraldab üritusi koostöös teiste organisatsioonide ja asutustega.

Eesmärgid
Üldeesmärk:

Tartu linna, maakonna ja ka teiste Eesti piirkondade elanike loodus- ja keskkonnaalaste
teadmiste ja oskuste täiendamine, keskkonnasäästlike väärtushinnangute kujundamine
ning Tartu Keskkonnahariduse Keskuse tegevustest teavitamine läbi harivate ja
meelelahutuslike ürituste.
Otsesed eesmärgid:
• Aastal 2015 korraldatakse avalikkusele vähemalt 20 näitust aastas;
• Aastal 2015 osaleb TKHK poolt ja osalusel korraldatud avalikel üritustel
vähemalt 25 000 inimest.

Põhimõtted
Avalike ürituste korraldamisel ja läbiviimisel lähtub Tartu Keskkonnahariduse Keskus
järgmistest põhimõtetest:
• avalike ürituste korraldamisel ja läbiviimisel ning nendel osalemisel lähtutakse
säästva arengu põhimõtetest;
• soodustatakse elanike kaasamõtlemist, kaasarääkimist ja kodanikuaktiivsust
erinevate tegevuste kaudu;
• osaletakse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse põhimõtteid toetavatel avalikel
üritustel, et teadvustada elanikke TKHK olemasolust ja tegevustest;
• avalikel üritustel jagatakse taustainfot Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kui
terviku kohta;
• teavitatakse sihtrühmi neile suunatud üritustest TKHK peamiste (koduleht
www.teec.ee, list „TEEC uudised“, Kultuuriaken jne) ja konkreetsele sihtrühmale
suunatud teavituskanalite kaudu;
• ürituste edukamaks läbiviimiseks osalevad korraldajad temaatilistel koolitustel (nt
näituse kujundamine, reklaamimeetodid, kuulutuste kujundamine, arutelude
läbiviimine jne), vahetavad kogemusi teiste avalike ürituste korraldajatega ning
vajadusel konsulteerivad või kutsuvad appi asjatundja;
• avalike ürituste läbiviimisesse kaasatakse oma eriala asjatundjaid, spetsialiste ja
praktikuid (esinejad, juhendajad jne), kes soodustavad osalejate aktiivsust ning
pakuvad erinevaid vaatenurki käsitletavale teemale.

Tegevused
Avalike ürituste korraldamisel ja läbiviimisel tuleb Tartu Keskkonnahariduse Keskusel
eesmärkide realiseerimiseks viia läbi järgmisi tegevusi:
• korraldada järjepidevalt erinevatele sihtrühmadele eri tüüpi avalikke üritusi
aktuaalsetel ja huvipakkuvatel teemadel, jätkates nii traditsiooniliste
ettevõtmistega kui ka korraldades uusi üritusi;
• osaleda järjepidevalt teiste korraldatud avalikel üritustel, nii traditsioonilistel kui
ka uutel üritustel;
• siduda avalikke üritusi võimaluse korral rahvusvaheliste ja rahvakalendri
tähtpäevadega, et suurendada elanike teadlikkust teemade seotusest.

