
KUIDAS ME MAAILMA MUUTA EI TAHA

Mõtisklusi asutajatelt 

JANIKA RUUSMAA
Sihtasutuse juhataja

Omapärane kolmeharul ine 
loodus maja seisab Tartu kesk-
linna ja Karlova piiril Lille tänaval 
varsti pea 10 aastat. Sihtasutus 
Tartu Keskkonnahariduse Kes-
kus, kes maja haldab ja tege-
vustega täidab, saab 20-aas-
taseks. Noorte naturalistide 
jaama loomisest, mis on siht-
asutuse eelkäija, möödub järg-
misel aastal 70 aastat. See on 
olnud pikk kasvamise ja kasva-
tamise teekond, mida mööda 
me kulgeme. 

Tartu loodusmaja tähendab 
midagi palju enamat kui maja. 
See tähendab eelkõige inime-
si, kes siin töötavad – loodus-
majakaid ja nende tehtud tegu-
sid. Loodusmaja on, teeb, loob 
ja õpetab.

Õpetame märkama, et 
oskaksime hoida

Kõige vanem ja tuntuim haru 
on loodusmaja huvikool. Huvi-
koolis on 20 huviringi ja õpilasi 
alates esimesest eluaastast. 
Tegutseb beebiring, kus lapsed 
käivad koos vanematega. Eel-
kooliealistele on oma huviringid 

Ei tule teist ja paremat maailma 
me jaoks. Nii nagu ühtki tegu 

ei tõsta ümber.

(Doris Kareva)

ja kooliõpilastele vanusele ja 
huvidele vastavad. Kõige roh-
kem on huvikoolis looma huvilisi 
lapsi. Väikestele pakuvad huvi ka 
loodusteaduslikud katsed ning 
loovust arendavad kunstiringid 
ja erinevad meisterdamis ringid: 
puutöö, moedisain, tehnika 
taaskasutus. Kokku õpib loodus-
maja huvikoolis igal aastal üle 
500 lapse. Huviringide läbivaks 
teemaks on looduse märkami-
ne ja tundma õppimine, kesk-
konnasõbralik mõtteviis ja hooliv 
tegutsemine. 

Loodusmaja head partnerid on 
koolid ja lasteaiad, kes tulevad 
siia õppima klasside ja rühma-
de kaupa. Siin toimuv õppetund 
on koolitunnist erinev: on põne-
vam keskkond, teised õpeta-
jad, mitme kesised õppevahen-
did (mõni neist elus), õpitakse 
rühmades ning liigutakse ringi 
mõõtes, uurides, katsetades 

kätte suuna, et iga inimene leiaks 
üles oma võimaluse loodusega 
sõbraks saada. 

„Loodusmaja on turvaline koht 
metsikust loodusest võõran-
dunud linlasele, sest siin saab 
vahe tult loodust katsuda, kuu-
lata ja kogeda ilma, et peaks 
kartma puuke,“ andis üks külas-
taja tagasi sidet. Avastusrajad, 
pere päevad, külastusmängud, 
elamuslikud sünnipäevad – need 
on lõbusas formaadis harivad 
sündmused, mis loovad võima-
luse õppida ja kasvada koos pe-
rega looduse sõbraks. 

Meie näitused on inspireeritud 
loodusest, loodust tutvustavad 
või tõlgendavad. Üha rohkem 
on kunsti, mis väljendab muret 
looduses toimuva pärast, juhib 
tähelepanu probleemidele ja 
meie vajadusele sellega tege-
leda. Mitmete näituste juurde 
kuuluvad ka haridusprogrammid. 

Iga lible loeb

Me ei soovi maailma muuta, vaid 
soovime oma Maad hoida. Püüa-
me leida tasakaalu inimese soo-
vide ja looduse vajaduste vahel 
nii, et me ei elaks järel tulevate 
põlvkondade arvelt. Selleks 
peab muutus toimuma meis en-
dis, iga inimese sees. Õpime ise 
ja õpetame märkama otsuste 
ja käitumise tagajärgi, nägema 
seoseid nende vahel ning mõju 
loodusele. Meie tööriist sellel teel 
on haridus. Püüame leida viisid, 
mille abil vähendada muret laste 
ja lastelaste tuleviku pärast ning 
hoida meelekindlust oma väär-
tuste eest seismisel. 

ja vastuseid otsides. Nii saab 
loodus majas selgeks eksootilis-
te taimede teekond meie toidu-
lauale, uuritakse toidu energiat 
ja õpitakse tegema teadlikke 
valikuid. Võrreldakse õuemuru ja 
pargi elurikkust, õpitakse erista-
ma söödavaid ja mürgiseid taimi 
ning kasvatama aedvilju. Need 
on ainult mõned näited.

Loodusmaja on ise üks elav 
õppe vahend. Majas saab tea-
da, milliseid ehitusmaterjale on 
kasutatud, ning uurida, millisest 
looduslikust algallikast need pä-
rit on. Samuti seda, kust tuleb 
loodusmajja elekter, kuhu kaob 
vesi ja mis saab siin tekkiva-
test jäätmetest. Töötame nii, et 
saaksime ise olla eeskujuks kesk-
konnasõbraliku töökesk konna 
loomisel ja vastutus tundlikul 
käitumisel. Korraldame koolitusi 
ja jagame oma kogemusi kesk-
konnasõbraliku töökeskkonna-
kujundamisel, eluviisi ja sünd-
muste korraldamisel.

Tartu loodusmaja – 
teeviit looduse juurde 

Loodusmaja on loodud linna-
inimese jaoks. See on koht Sulle, 
kes Sa oma kortermajas tunned 
rõõmu toalilledest ja lemmik-
loomadest, naudid rohelust ja 

jõe ääres jalutamist. See on 
koht ka Sinu jaoks, kes Sa soo-
vid elada linnas looduslähedast 
elu, kasvatada ise toidutaimi 
ning puhata oma aias. Ja Sinu 
jaoks, kes Sa rõõmustad esimes-
te rändlindude üle ja aitad siili üle 
tänava, aga ka Sinu jaoks, kes 
Sa seda kõike veel ei ole märga-
nud. Tartu loodusmaja juhatab 
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tervitus- ja tänusõnad.

ARET VOOREMÄE
Eesti Maaülikool
Põllu majandus- ja kesk-
konnainstituudi direktor

Tartu Keskkonnahariduse 
Keskusel on ühiskonnas kan-
da väga oluline roll – näi-
data majakana teed noor-
te keskkonnateadliku ning 
loodussõbraliku mõttelaadi 
kujundamisel. Tuhandetest 
noortest, kes Tartu loodus-
maja huvikoolis oma tead-
misi ja kogemusi on omanda-
nud, on paljud valinud oma 
haridustee jätkamiseks ka 
Eesti Maaülikooli, kus õpin-
gute fookus on bioressurssi-
de säästval kasutusel, toidu 
tootmisel ning ringmajandu-
sel. Nii olemegi koos ühte asja 
ajamas, nüüd ja tulevikus.

TOOMAS KAPP
AS Tartu Veevärk
Juhataja

Iga tegu ja algatus keskkon-
nahariduse heaks on tulevik-
ku vaatav ning vajalik. Tartu 
Keskkonnahariduse Keskus 
täidab väga tänuväärset 
rolli linlaste ja eeskätt noorte 
looduse tundma õppimisel ja 
keskkonnahoidlike hoiakute 
kujundamisel! Palju õnne ja 
jõudu toredale meeskonnale 
selle missiooni jätkamiseks!

URMAS KLAAS
Tartu Linnavalitsus
Linnapea

Kirjanik Hando Runnel on kir-
jutanud, et laenatud kandle-
ga kaua ei mängi, laenatud 
leivaga lulli ei löö. Haridus ja 
õppimine, iseenda harimine 
ei ole aga kunagi laenuna 
saadud kaup, mida jupi-
kaupa tagasi maksma ha-
katakse. Nii ei ole ka Tartu 
loodusmajas jagatav kesk-
konnaharidus laenuks antud, 
vaid kõik siin kogetav ja õpi-
tav jääb igaveseks ajaks ini-
mese südant ja hinge teeni-
ma. Ja eks sealtkaudu jõuab 
see ka maailma paremaks 
muutma. Aitäh teile.

TARMO TÜÜR
Eestimaa Looduse Fond
Juhatuse esimees

Tartu loodusmaja on em-
paatia ja lugupidamise 
kasvutuba - sõbraliku, ins-
pireeriva ja uudishimu toe-
tava õhkkonnaga. Hinda-
me väga loodusmaja pere 
oskust õpetada kõige pi-
sematele kahejalgsetele 
suutlikkust ja tahet märgata 
end ümbritsevat. Erinevate 
ettevõtmiste kaudu põimu-
vad märkamiste sisse fak-
tid, seosed ja arusaamine, 
et inimene ei ole looduses 
kuningas, vaid üks liik teiste 
seas. Küllap on paljud oma 
elus kogenud, et lugupida-
misel end ümbritseva vastu 
on iga päevaga üha suurem 
väärtus. On äärmiselt oluline, 
et just sellise väärtuspagasi-
ga inimesi jõuaks ja mahuks 
täiskasvanuna üha rohkem 
otsustajate laua taha. Jõu-
du, hea loodusmaja! Sind on 
väga vaja!

Tartu loodusmaja eriväljaanne



Tartu loodusmaja 
pakub koolidele 
ja lasteaedadele 
õppekavade 
rikastamiseks 
aktiivõppe- 
programme.

Loodusmaja 47 õppeprogrammi 
on läbinud riikliku hindamise 
ning saanud kvaliteedimärgise 
„Läbimõeldud programm”
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Keskkonnaharidus – mitte ainult lastele

Side loodusega algab metsas käimisest

Lapsed on tihti need, kes 
oma vanemad ja vanavanemad 

loodusmajja üha uuesti ja 
uuesti toovad.

LIINA VAKRÖÖM
Kommunikatsioonispetsialist

Kuigi Tartu loodusmaja on ikka 
asunud kesklinna vahetus lähe-
duses, on laste ja noorte loodu-
sesse viimine olnud alati tähtis. 
Metsa, rappa või Eesti juga-
dele jõuavad nii loodus maja 
huvi kooli laagrid kui ka õppe-
programmidel käivad koolid ja 
lasteaiad. 

Juhendajatel on tore näha, et 
ka nutiajastul paneb looduses 
toimuv ikka veel laste silmad 
uudis himust ja üllatusest sä-
rama. Samal ajal on tugevalt 
märgata laste loodusest kau-
genemist, teadmiste ja julguse 

kadumist loodusega suhtlemisel. 
Kardetakse kõike, mida ei tunta. 
Linna õppeasutuses ei piisa ka 
metsa asendamisest pargi või 
õue alaga, sest mitmekesiseid 
elukooslusi sealt ei leia. Seda, 
mis tunde tekitab vihmaussi 
vingerdamine peopesal, räh-
ni märkamine kõrgel puu otsas, 
põdra jälje suuruse võrdlemine 
enda jala suurusega või lau-
ka sügavuse mõõtmine, ei saa 
emotsionaalselt klassiruumis 
lavastada. Loodusega ühen-
dumiseks tuleb seda kõigi viie 
meelega korraga tunda ja see 
saab juhtuda ainult õues.

Ka nii keerukas süsteemis kui 
loodus ise, saab õppida mär-

ni Gümnaasiumi noort Saare 
järve õpperajal või Ülenur-
me Gümnaasiumi kõik alg-
k lass id Vapramäe ja V it i-
palu matkaradadel, kokku 
üle 8000 lapse aastas. „Kui 
mõned koolijuhid kahtlesid 
25 aastat tagasi, kas tundi-
de ajast metsapäevadel käia 
pole ikka õppeaja raiskami-
ne, siis peagi muutus see ja nii 
on õnneks tänaseni. On hea 
näha, kuidas praegused õpe-
tajad märkavad ja väärtusta-
vad õppe programmide osa 
laste õpioskuste kujundamisel 
ja sotsiaalsete pädevuste aren-
damisel,“ võtab lootusrikka pildi 
kokku pika aegne programmide 
koordinaator Helle Kont. 

kama selle üksikosi – kuidas 
rohi ei ole ainult üks taim, vaid 
mitukümmend erinevat. Kuidas 
mets on omavahel võrgustikuks 
põimunud, kus surnud puust 
saab seenele ja mardikale toit. 
Kui klassiruumis saab laps uuri-
da ainult üht etteantud pilti või 
kuivatatud taime peopesas, siis 
looduses tuleb tal see ise üles 
otsida. Kui oled midagi ise ot-
satus metsas üles leidnud ehk 
õppinud märkama, siis õpid ka 
sellest hoolima. Nii juurdub igas 
lapses loodushoiu seeme.

Loodusmajal on olnud õnn käia 
paljude Tartu õpilastega loo-
duses. Olgu selleks siis mitu-
sada Kristjan Jaak Peterso-
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KATRIN JUHANSON
Külastuskeskuse juht

Tartu loodusmaja on alati laste 
õpetamisse kaasanud ka nen-
de perekondi, sest kõige tuge-
vam positiivne eeskuju on ikkagi 
lähedase oma. Kui soovime oma 
lapsi õpetada kesk konnast hoo-
livateks inimesteks, siis pea-
me selles harima ka vanemaid 
ning tihti vastupidi – lapsed 
inspireerivad ja omamoodi ka 
distsiplineerivad oma vane-
mate suhtumist ümbritsevasse 
(loodus)keskkonda.

Looduse ja loomade armastus 
ühendab põlvkondi, ilma et sel-
lest iga päev aru saadaks või 
kiindumust üksteisega jagada 
osataks. Lapsed on tihti need, kes 
enda vanemad ja vana vanemad 
loodus majja üha uuesti ja uues-
ti toovad. Aasta jooksul toimub 
regulaarselt pere hommikuid, 
kalapüügi õppe päevi, fi lmi- ja 
loodus õhtuid, kus koos õppides, 
arutledes ja meisterdades on, 
mida hiljem kodus üksteisega 
jagada.

Perehommikud pakuvad mõnu-
sat turvalist keskkonda ka mudi-
lastele, kellele teiste laste selts-
kond veel hästi ei sobi. „Just 
lapsevanem oskab oma lapsele 
kõige sobivamas vormis ja aru-
saadavalt asju lahti seletada. 
Ning selleks, et oskaks lapse 

küsimustele vastata ja neid õpe-
tada, tuleb kõigepealt asjad 
ise endale selgeks teha,“ rää-
gib perehommikute eestvedaja 
Tiina Lilleleht. Koos vanematega 
õppimine võib lastele pakkuda 
suuremat turvatunnet ja kindlust 
ning harjutada huviringide jaoks 
iseseisvust.

Aastatega on mõndagi muu-
tunud. Kui traditsiooniliselt tõid 
perehommikud majja ikkagi 
pigem emasid, siis viimastel 
aastatel on aina enam ka isasid. 
Sarnast nihet märkab ka Tartu 

loodusmaja kalapüügi päeva-
de eestvedaja Maris Mägi, kes 
ütleb, et kui varem olid kalastus-
päevad populaarsemad isade 
seas, siis osalejate hulgas on 
ka üha rohkem emasid. See on 
hästi vahva, sest paljud emad 
ütlevad, et nad on elus esimest 
korda kalal ja hirmasasti karda-
vad kala katsuda või ussi konksu 
otsa panna. 

Tartu loodusmaja töötajatel on 
palju toredaid lugusid sellest, 
kuidas lapsevanemad on mõ-
nest lastele mõeldud tegevusest 

vaimustunud ja nii hoogu läinud, 
et laps jääb ise kõrvalt vaata-
ma. Näiteks laste sünnipäeva-
programmil unustavad vahel isad 
oma suunava rolli ja asuvad ise 
hasardiga vooluringi üles annet 
lahendama. Ka on juhtunud, 
et kodus on hakatud jäätmeid 
liigiti sorteerima just tänu lapse 
nõudmisele, sest koolitunnis ja 
loodusmaja õppeprogrammil 
käies on selle olulisus selgeks 
saanud. 

Kuna tänapäeva lastele ja 
noortele on keskkonnateemad 

väga südamelähedased, siis 
mõjutavad nad ka oma vane-
maid rohkem kui varem. Eri põlv-
kondadest ja teistel ajastutel 
kasvanud lapsevanemad ei ole 
veel lahti mõtestanud, kuidas 
nende tarbimisvalikud tegeli-
kult meid ümbritsevat kesk konda 
mõjutavad. 

Just laps on see, kes  võib ava-
da nende silmad ja selgitab, miks 
võiks eelistada palmiõlivaba 
jäätist, miks juua kraanivett või 
asju parandada, selle asemel, 
et need ära visata. 
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Aitame muuta ettevõtteid, asutusi ja kohalikke omavalitsusi 

PÄRISELT ROHELISEMAKS
MARIS MÄGI
Koolitusjuht

Oma tegutsemisaastate jooksul 
oleme keskkonna säästlikuma 
eluviisi juurde suunanud eel-
kõige lapsi ja peresid. Arvesta-
des seda, et inimesed veedavad 
töö juures umbes kolmandiku 
oma päevast, näeme rõõmu-
ga, et järjest suureneb ka ette-
võtete, õppeasutuste ja konto-
rite huvi keskkonnasäästlikuma 
toimimise vastu. 

Kui näiteks tööstusettevõtte-
ga võrreldes võib ühe kontori 
töö tunduda suhteliselt väikese 
keskkonnamõjuga, on ka kon-
toris päris palju ära teha. Ette-
võtteid, kes soovivad alustada 
tervikliku lähenemisega kesk-
konnasõbralikumale töökesk-
konnale, saame toetada koolitu-
sega „Kesk konnasõbralik kontor“, 
kus jagame loodusmaja enda 
kogemusi ja töötavaid lahendusi.

EEVA KIRSIPUU-VADI
Rohelise kooli programmi
Eesti koordinaator

Kui korraldada tänavaküsitlus ja 
uurida, mida keskkonna heaks 
tehakse, siis vastavad paljud, 
et sorteerivad prügi. Kuidagi 
on meil Eestis nii kujunenud, et 
keskkonnahoidliku eluviisi kesk-
seks osaks arvatakse olevat just 
jäätmete liigiti kogumine. Iroo-
nilisel kombel on see endiselt 
tegevus, mida sugugi mitte 
kõik inimesed ega asutused, sh 
õppeasutused, ei tee.

Milline võiks siis olla üks tõeli-
selt keskkonnasõbralik eluviis 
õppe asutuses? Kust üldse saa-
da teavet ja ideid, mida teha 
või tegemata jätta? Eestis kas-
vab nende teemadega tõsiselt 
tegutseda tahtvate õppeasu-
tuste arv. Tuge ja vastuseid neile 
küsimustele, samuti keskkonna-
alase süsteemse mõtlemise aren-
gut ja käitumise muutust toetab 
rohelise kooli programm. See 

Tartu loodusmaja ise on aas-
taid järjepidevalt ja tervikli-
kult tegutsenud rohelisema 
töökeskkonna loomise nimel. 
Printeri paberina vaid ümber-
töödeldud paber, trükikodadest 
saadud paberijääkide kasuta-
mine,  taastuvenergia ostmine 
ja ka ise päikesepaneelide abil 
energia tootmine, vihmavee 
kogumine taimede kastmiseks 
ja kilpkonnabasseini täitmiseks 
on mõned näited. Ilmselt olime 
üks esimesi asutusi, kes hak-
kas oma õuealal kompostima. 
Lisaks aitavad meil biojäätme-
tega toime tulla vermikompost-
rid ehk tubased vihmaussidega 
komposti kastid, keda me küla-
listele hea meelega tutvustame.

Keskkonnasõbraliku kontori 
kooli tustel tuginemegi suuresti 
oma kogemustele ja Euroopa 
Rohelise Kontori süsteemile, mis 
pakub kontoripõhistele orga-
nisatsioonidele hea raamisti-

rahvusvahel ine programm, 
mida leiab EcoSchools Globali 
nime alt enam kui 70 riigist üle 
maailma, annab koolile ja las-
teaiale 7-sammulise tegevus-
juhise. Ühiselt õpilaste ja las-
tega vaadatakse otsa, milline 
on hetkeolukord ja mida tuleks 
teha teisiti. Kas teame, kes meil 
õuealal elavad, kasvavad ja 
kuidas saame elurikkust suu-
rendada? Kui palju tekib meil 
toidujäätmeid, kuidas neid vä-
hendada ja mis neist saab? Kust 
tuleb meie elektrienergia? Koo-
lides on just õpilased need, kes 
saavad võimaluse muutusi nüüd 
ja kohe ellu viia! Rohekooliga 
liitunud pea 180 õppeasutusele 
mõeldud võrgustiku seminarid 
aitavad end kursis hoida uute 
keskkonnateadmistega ja näha 
seoseid. Ühiselt ise enda, õpilas-
te, laste ja kogukonna keskkon-
naalane harimine on võti muu-
tuste juurde.

ku ringmajanduse põhimõtete 
süsteemseks rakendamiseks. 
Koolitusel käsitleme ühe kontori 
tegevuste eri aspekte: energia- 
ja vee kasutus, ostud ja hanked, 
jäätme käitlus, transport, üri-
tuste korraldamine ja toitlustus. 
Üheskoos töötajatega leitakse 
võimalused keskkonnajalajälje 
vähendamiseks. 

Ettevõtetele, kes soovivad 
põhjalikumalt tegeleda oma 
jäätme käitlussüsteemiga ala-
tes jäätmetekke vähendami-
sest kuni taaskasutuseni, paku-
me jäätmekoolitusi. Tartu linna 
ette võtetele, korteriühistute-
le, haridus asutustele ja kõigile 
huvilistele on jäätmekoolitu-
sed tasuta, neid toetab Tartu 
Linnavalitsus.

Eesti teaduse 
populariseerimise 
auhind, parim 
uus algatus: 
H2O Külastusmäng 

2019

Uus logo: 
Tartu loodusmaja 
visuaalne identiteet

2014
Meie esimene  

e-huviring

2021

Saime Euroopa 
Rohelise Kontori 

sertifi kaadi

2017

Pälvisime kesk-
konnamärgise 
Roheline lipp

2018

SA sai Foundation 
for Environmental 
Education liikmeks 

2020

SA osales Teadus-
huvihariuduse Liidu 

asutamisel

2016

2015
Rahvusvaheline 

õpilaskonverents 
Läänemere riikidele

Asusime koordineerima 
Rohelise kooli 

programmi Eestis

Aasta 
Roheline 
Kontor

Loodusmaja talveaed 
pakub rohkelt häid näiteid 

keskkonnasõbralikest 
lahendustest

Tartu loodusmaja koordineerib 
Eestis kahte väga olulist 
rahvusvahelist koostöö-
võrgustikku, mille tegevused 
on otseselt suunatud sellele, 
et kasvatada järgnevate 
põlvkondade keskkonna-
teadlikkust, toetada säästlikke 
hoiakuid ning õpetada lastele 
vajalikke oskusi muutuste 
märkamiseks ja uurimiseks neid 
ümbritsevas keskkonnas. 

JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISEST AINUÜKSI EI PIISA

Rohelise kooli programm 
laiendab arusaamu 
keskkonnahoidlikkusest

Rahvusvaheline koolide 
koostöövõrgustik õpetab 
väärtuspõhiselt tegutsema 
ja üheskoos elama

MARIA IVANOVA
UNESCO ühendkoolide võrgustiku 
Läänemere Projekti koordinator 

UNESCO ühendkoolide võrgustiku 
Läänemere Projekt loodi 1989. aas-
tal, et ühendada Läänemere äärsete 
riikide kooliõpetajaid ja õpilasi 
eesmärgiga tegutseda koos jätku-
suutlikuma tuleviku nimel.

Kui algselt olid programmi tegevus-
te keskmes keskkond ja loodusaine-
te õpetamine, siis aja jooksul – ka 
võrgustiku rahvusvahelisusest läh-
tudes – on programm avardunud 
ning lisaks keskkonnahariduslikele 
tegevustele pööratakse tähele panu 
kultuuridevahelisele õppimisele ning 
meie elu ja tegemiste sotsiaalsele 
dimensioonile. Koolide tegevusi 
viiakse ellu käsikäes ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidega.

Üks nendest eesmärkidest on kvali-
teetne haridus: õpilaste toetamine 
nii teadmiste, oskuste, väärtuste ja 
hoiakute omandamisel. 

Igal aastal toimuvad õpetajatele 
ja õpilastele rahvusvahelised ühis-
tegevused ja laagrid, kus jagatakse 
parimaid praktikaid ja õpitakse 
koos. Noortel on nendes tegevus-
tes aktiivne roll oma õppekogemuse 
kujundamisel. Näiteks väike saare 
Årø laagris korraldavad noored 
teistele osalejatele enda ette-
valmistatud töötuba ning osalevad 
diskussioonides. 

Laagri osalejad läbi aastate on 
toonud esile seda, et nende jaoks 
on tähtis kuulda teistest riikidest ea-
kaaslaste arvamusi ja õppida koos-
tööd tegema. Sellised kogemused 
avardavad õppijate maailma ja 
aitavad paremini globaalseid seo-
seid luua ning kohalikul tasandil 
vastutus tundlikumalt käituda.

Koolide tegevusi 
viiakse ellu käsikäes 
ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidega.
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Meenutusi endistelt ja praegustelt loodusmajakatelt

OTT MAIDRE
Hugo Tre� neri Gümnaasiumi 
bioloogiaõpetaja, loodus-
maja huvikooli endine õpetaja

Kui ma magistriõpingute ajal 
maabusin Tartu loodus majja 
huviringi juhendama, siis oli see 
minu esimene töökoht õpetaja-
na. Loodusmaja pakkus mulle 
nii palju võimalusi ja arenguid 
igas suunas – õpetaja, inimese 
ja töökaaslasena. 

Loodusmajja tulen rõõmuga ta-
gasi ja meenutan endale alati, 
et suurimad õpetajad olid mul-
le just loodusmaja inimesed, kes 
õpetasid, et kui sa ei tea, mida 
oma elus teha, siis tee seda, 
mida süda käsib teha.

LIISGREN PÄRNSALU
Tartu loodusmaja huvikooli 
juhendaja ja huvijuht

Tartu loodusmaja on koht, kus 
õpetajana tunnen isegi kõige 
tormakamal päeval rahu ja vai-
kust ning saan olla mina ise. Tu-
len päriselt suurima heameelega 
tööle, sest tean, et mind oota-
vad muhedad töökaaslased ja 
kõige ägedamad õpilased. 

Tihti, kui seikleme koos laste-
ga talveaia lopsakate taime-
de vahel tunnen, et olen justkui 
sattunud teise maailma, kus 
võimalused on piirideta. Siin on 
loodus, mis laseb mul põgeneda 
linnamelust, et taaskord hingata 
ja kasvada.

AUGUST KREEM
Perepäevade külastaja

Loodusmaja on väga äge koht! 
Käime siin pojaga pere päevadel 
ja mulle meeldib, et looma-
toas elavad oma moodi kogu-
kondlikud koduloomad, keda 
lapsed saavad vaadata, veidi 
hoolitseda nende eest ja saa-
vad näiteks jänkule ise porgandit 
anda. See on päris hea lahendus, 
kui sul pole võimalik endale koju 
loomi võtta, aga lastele tahaks 
neid ju ikka tutvustada. 

Tahaksime  loodusmajas kasvõi 
igal nädalavahetusel käia, kui 
ainult saaks.

ELIISE MARII OJANURME
Tartu loodusmaja looduse-
sõprade huviringi õpilane

Mulle meeldivad väga-väga 
taimed ja sellepärast käin-
gi loodusmajas ringis. Õpetaja 
Pille-Riinuga on alati väga tore. 
Mulle meeldib kõik taimede juu-
res, tahaksin tulevikus nende 
kohta veel rohkem õppida. 

Minu lemmik taim meie talveaias 
on hibiskus ja ta meeldib mulle ka 
siis, kui ta ei õitse, sest tal on häs-
ti ilusad rohelised ja väikesed ok-
sad. Ma ei oskagi loodusmajale 
midagi sünnipäevaks soovida, 
sest minu meelest on praegugi 
loodusmaja täiuslik.

TORMI KALLE
Tartu loodusmaja seiklusliku 
matkaringi õpilane

Loodusmaja huvikooli matka-
ringis käimise puhul meeldi-
vad mulle momendid, kus saan 
ennast ületada ning mugavus-
tsoonist vahel välja tulla, näi-
teks merel tormiga purjetamisel. 
Pärast tõsist pingutust järgneb 
rahulolu ja tunne, et olen jälle 
ennast ületanud - see on mõnus. 

Kõik, kes soovivad oma ellu tea-
tud määral ekstreemsust ja seik-
lusi ning sealjuures kustumatuid 
mälestusi, siis loodusmaja mat-
karing on selleks ideaalne valik!

PUNAKÕRV-ILUKILPKONN
Loodusmaja talveaia elanik 
ja basseinipüramiidi boss

Meid elab siin lausa viis tükki ja 
oleme selle maja luksus basseinis 
elanud juba kaheksa aastat. 
Aga mina ja kollakõrv mäletame 
küll, kuidas zoo loogiaringi õpi-
lased ostsid meid enda tasku-
raha eest juba eelmise aasta-
tuhande lõpus. Oleme tegelikult 
kõige populaarsemad töötajad 
loodusmajas, seda teavad kõik. 
Siin on üpris mõnus mulistada ja 
peesitada, toit tuuakse ette ja 
lapsed tulevad meid alati esi-
mesena vaatama. Ma arvan, et 
olen enda kutsumuse ainukese 
kilbiga loodusharidustöötajana 
leidnud, tõesti!

Sihtasutuse sünnipäevaks valmis 
hariv ja omanäoline audiogiid, 
mille abil saavad külastajad tut-
vuda erinevate tarbetaimedega, 
mida kasutame toiduks ja mille 
viljad on söödavad. Kokku on 
huvikooli õpilased andnud enda 
lustlikud hääled üheteistkümnele 
taimele, nende hulgas nt ana-
nass, banaan, avokaado.

Giidide leidmiseks korraldati 
huvikooli õpilaste hulgas lau-
sa konkurss, kus valiti välja  
kõige andekamad, kes suut-
sid end rääkivaks troopiliseks 
viljaks kujutleda. Lõpuks andsid 
audiogiidile hääle kuus õpilast 

keskkonnasõbraliku disaini ja 
loodusesõprade huviringist.

Idee eestvedaja ja loodus maja 
töötaja Helle Kont ütles, et 
talve aia audiogiidi idee on tal 
juba mitu aastat mõttes olnud. 
„Tartu loodusmaja talveaias 
kasvab üle 150 taksoni taime 
ning oleme juba tükk aega ka 
üksikkülastajale soovinud pa-
remini kättesaadavaks teha 
infot siin kasvavate liikide koh-
ta“. Söödavate taimede ring-
käik talveaias on audiogiidide 
sarjas alles esimene. Järgmi-
sena on tulemas ka maitse-
taimede ja toa taimede eri. 

Loodusmaja huviringide õpilased 
andsid talveaia taimedele hääle

Lastele ja peredele

Õpilastele ja õpetajatele

Töökollektiividele 
ja sõpruskondadele

Tartu loodusmaja saalis on 
aprillis avatud huvikooli kolme 
õpetaja Annika, Aili ja Ülle ühi-
ne loomenäitus, mis keskendub 
paberile, valgusele ja kevade 
ootusele. Näituse autoreid 
ühendab kirg kunsti ja looduse 
vastu ning see näitab hästi, kui 
mitmekülgsete annetega pal-
jud loodusmaja töötajad on.

Eelkooli laste loomeringi õpe-
taja Ülle Kaasik on õppinud Tar-
tu Kunstikoolis ja illustreerinud 
erinevaid õpikuid ja plakateid. 
Ülle näeb paberit põneva ise-
loomuga materjalina, mis ins-
pireerib katsetama eri kihtide, 
väljalõigete ja tekkivate var-

jude juhuslikkusega. Huvi ringi 
„Loodus kunstis“ juhendaja 
Annika Pakk tegeleb vabal 
ajal sisekujunduse ja toote-
disainiga ning avastas enda 
jaoks meditatiivse paberi vol-
timise võlu juhuslikult. Annika 
sõnul on loovuse ja looduse 
ühenduses õnnelik olemise või-
malus. Loodusesõprade ringi 
juhendaja Aili Elts on paberi-
graafikaga tegelenud l igi 
10 aastat ja peab end sahtli-
põhja kunstnikuks. Aili sõnul 
on paberi lõikamine sarna-
selt maalimisega paeluv, sest 
loodus motiive ja loomi välja 
lõigates on iga töö isemoodi 
ja kordumatu. 

Õpetajad ammutasid näituseks 
loomeindu PABERIST JA VARJUDEST

Tartu loodusmaja
Lille 10
51001 Tartu 
info@tartuloodusmaja.ee
+372 736 6120

E–R  10–18
L–P  suletud

Suvekuudel 
T–R 10–18, L 11–16

Tartu loodusmaja – teeviit looduse juurde!

Koht, kus loodust avastada ning 
huvitavalt ja harivalt aega veeta

Inspireerivad ruumid koolitusteks, 
konverentsideks ja sündmusteks

Koolitunde rikastavad 
ning aktiivõppemeetodeid 

kasutavad õppeprogrammid 

tartuloodusmaja #teeviitloodusejuurde

www.tartuloodusmaja.ee


