
1) Milliseid keskkonnavalikuid teevad korraldustiimi 
liikmed oma igapäevaelus? Millised need 
pingutused on ja mida on vaja, et olla veelgi 
loodussõbralikum?

2) Kas korraldustiimi iga liige ise usub 
keskkonnasõbralikkuse vajalikkusse?

3) Kas sündmuse keskkonnajalajälge on mõõdetud 
ja kaardistatud?

4) Milliseid valikuid ja tegevusi tehakse enne 
sündmust logistika, materjalide, kohtade, 
võimaluste, tooraine valikul?

5) Kas teie meeskonnas on inimene, kes teie 
sündmuse keskkonnavisiooniga tegeleb?

6) Kas teie meeskonnas on keskkonnasõbralikkusest 
loodud ühine arusaam ja nägemus?

7) Kas kõik sündmuse tegevused lähtuvad 
ühiselt ideest muuta sündmus tervikuna 
keskkonnasõbralikumaks?

Kui keskkonnasõbralik on teie sündmus?
Alljärgnev küsimustik annab võimaluse hinnata oma sündmuse keskkonnasõbralikkust.  
Kindlasti võiks küsimusi olla veelgi, kuid siin saab teha esialgse analüüsi.
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KESKKONNASÕBRALIKU  
SÜNDMUSE KÜSIMUSTIK

8) Kas sündmusel saab jäätmeid eraldi sortida? 
(Eeldab, et jäätmeid ka pärast eraldi käideldakse).



9) Kas jäätmekäitlejatega on tehtud kokkulepped 
jäätmete eraldi käitlemiseks ning kas sellest on 
teadlik ka inimene, kes jäätmed sündmuspaigalt 
käitluspunkt viib?

10) Kas jäätmete sortimine toimub kogu sündmuse 
territooriumil ning on külastajale lihtsalt mõistetav?

11) Kas prügikastidel on selged ja arusaadavad 
sildid (eri keeltes ja piltsümbolitega)?

12) Kas ka toitlustajad saavad sündmusel eraldi  
jäätmeid sortida?

13) Kas sündmusel kasutatakse korduskasutatavaid 
taldrikuid?

14) Kui ühekordsete taldrikute vms kasutamist pole 
võimalik vältida, siis kas need on kompostitavad 
(palmilehtedest, nisukliidest jms) või biolagunevad 
(vastavad EL standardile EN13432)*?

15) Kui sündmusel kasutatakse kompostitavaid ja/
või biolagunevaid nõusid, kas nende tööstuslikuks 
kompostimiseks on leitud käitleja (Eestist või 
mujalt)?

16) Juhul, kui sündmusel kasutatakse 
ühekorratopse, kas korraldajana julgustate inimesi 
kommunikatsioonis sama joogitopsi mitu korda 
kasutama?

17) Kas pakendite vähendamiseks on tooteid 
tellitud hulgi ning julgustatud ka toitlustajaid seda 
tegema?

* Kompostitav tähendab nii tööstuslikku kompostimist kui kodutingimustes kompostimist.  

Biolagunev laguneb vees või mullas, kuid see ei tähenda, et see sobib kodutingimustes kompostikasti.
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18) Kas olete palunud osalejatel võtta kaasa 
korduskasutatavad veepudelid?

19) Kas sündmuse külastajad saavad oma isiklikke 
joogipudeleid/veetopse sündmuskohas ise täita?

20) Kas olete toitlustajal palunud serveerida 
kraanivett?

21) Kas külastajad pääsevad sündmusele oma 
nõudega?

22) Kas sündmusel on võimalik pesta oma nõusid 
sooja veega?

23) Kas pakutakse ka täistaimetoitlastele sobivat 
toitu?

24) Kas olete palunud toitlustajatel fooliumi mitte 
kasutada?

25) Kas olete keelanud joogikõrte kasutamise või 
palunud kasutada vaid kodus kompostitavaid 
joogikõrsi (nt pillirookõrs, makaronikõrs, viljakõrre 
kõrs)?

26) Kas sündmusel pakutakse ka näputoitu, mille 
jaoks pole nõusid vajagi?

27) Kas olete palunud kasutada säästvalt 
toodetud kohalikke toiduaineid (lisaks väiksemale 
keskkonnamõjule toetate nii kohalikku (väike)
ettevõtlust)?

28) Kas olete palunud kasutada õiglasest 
kaubandusest pärinevat kohvi ja teed, mis pole 
toodetud orjatööd või lapstööjõudu kasutades?

29) Kas olete palunud annetada toiduülejäägid 
heategevuseks?
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30) Kas silte ja materjale saab korduvalt kasutada?

31) Kas olete valinud keskkonnahoidlikud ja 
säästvalt toodetud meened ja kingitused, mida 
saab kasutada rohkem kui üks kord?

32) Kas teil on olemas koht, kuhu saab jätta 
ebavajalikud materjalid ja asjad ning kuhu 
osalejad saavad pärast sündmuse lõppu 
nimesildid tagastada?

33) Kas sündmust saab tutvustada kasutamata 
paberplakateid? (nt vaid LED ekraanidel, 
sotsiaalmeedias, teles, raadios jne)

34) Kas sündmusele saab osta ka elektroonilisi 
pileteid? Kas korraldaja soodustab seda?

35) Kas seminari/konverentsi materjalid saaks jätta 
välja printimata?
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36) Kas olete osalejatele andnud teada, kuidas 
tulla kohale ühistranspordiga? 

37) Kas olete kutsunud külastajaid üles kasutama 
mitme peale ühte autot?

38) Kas olete pannud käima eribussi või –rongi?

39) Kas olete teavitanud osalejaid muudest 
transpordivõimalustest (kutsunud neid üles tulema 
kohale nt jalgsi või jalgrattaga)?
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40) Millisest allikast tuleb sündmuse elektrienergia?

41) Millisest allikast tuleb sündmuse soojusenergia?



42) Kas energiakasutust saab kuidagi optimeerida?

43) Millised oleksid alternatiivid praeguste 
energiaallikate asemel kasvõi mõne aasta pärast?
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44) Kas olete mõelnud, milliseid keskkonnateemalisi 
sõnumeid soovite avalikkusele edastada?

45) Kuidas plaanite tutvustada osalejatele 
sündmusega seoses tehtud keskkonnasõbralikke 
valikuid?

46) Mida võtate ette oma sündmuse 
keskkonnamõjude kompenseerimiseks (nt puude 
istutamine, prügikoristus, loodustalgutel osalemine, 
annetus keskkonnaorganisatsioonidele vms)?

47) Mida teha järgneval korral paremini? Mida teha 
järgneval aastal?

48) Kas on vajalik taotleda lisaressursse, näiteks 
kirjutada projekt sündmuse keskkonnajalajälge 
vähendamiseks?


