EESTI ROHELISE LIIKUMISE INFOKIRI
November 2012

Euroopa rahade planeerimine
Üheks novembrikuu märksõnaks on kindlasti põllumeeste meeleavaldused seoses Euroopa Liidu
eelarvearuteludega. Kuu lõpus kogunes Euroopa Nõukogu, et arutleda Euroopa Liidu 2014-2020
perioodi eelarve üle. Ühiselekokkuleppele ei jõutud - seega jätkavad riigipead ja valitsusjuhid
läbirääkimisi. Eesti peamised eesmärgid eelarveteemalistel läbirääkimistel on seotud
ühtekuuluvuspoliitika
vahendite,
riikidevaheliste
transpordiprojektide rahastamise ning põllumeestele
antavate otsetoetustega. Esialgses läbirääkimispaketis
oli ühtekuuluvusvahendite piirmääraks seatud 2,4%
sisemajanduse kogutoodangust, kuid kuna Balti riikide
majandus elas arvutamise aluseks võetud kriisiperioodil
üle suure languse, nõutakse ühiselt erandi kehtestamist.
Kuni kokkuleppele ei ole jõutud, „lahing” jätkub. Samal
ajal, kui Euroopa juhtivad pead vaidlevad eelarve
suuruse üle, huvitab Euroopa (sh Eesti) kodanikke pigem
see,
KUIDAS
raha
kulutatakse
ning
keskkonnaorganisatsioonide jaoks kõikjal Euroopas on oluline, et eelarvearutelu tulemused soosiks
jätkusuutlikku arenguteed ega koormaks liialt keskkonda. Ka Eestis on mitmeid näiteid sellest,
kuidas abiraha on kasutatud ebaotstarbekalt. Vähehaaval oleme oma poliitikutelt hakanud nõudma
teistsugust lähenemist.
Sel aastal on järgmise perioodi rahade planeerimist juhtinud Rahandusministeerium, kes koostöös
teiste ministeeriumite ning katusorganisatsioonidega on välja sõelunud kõige enam rahastamist
vajavad suunad (täpsemat infot selle kohta leiab veebilehelt www.struktuurifondid.ee ). Tuleval
aastal jätkuvad arutelud detailsemal tasandil ning usutavasti kaasatakse neisse rohkem
vabaühendusi. Nende Euroopa Liidu abirahade planeerimise ja jälgimisega seotud tegevusi
koordineerib Eesti Roheline Liikumine. Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali toel valmis ka veebileht www.ngo.ee/eurofondid, mis kajastab eelarve planeerimise
protsessi vabaühenduste vaatevinklist ning annab juhised, kuidas huvilised selle mitteformaalse
võrgustikuga liituda saaksid. Oktoobris korraldas ERL koostöös Rahandusministeeriumiga
ühendustele EL struktuurivahendite programmeerimise teemalise infopäeva. Seminaridega
jätkatakse ka 2013. aasta algul.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ERLi Rohelise Telgi tegevused on selleks aastaks möödas
Märtsist kuni novembrini oli Roheline Telk väljas kümnel üritusel. Avalöök anti Pärnu Loodus- ja
Tehnikamajas, järgnesid Supilinna päevad ja Roheliste Rattaretk Mulgimaal. Juunis osales Roheline
Telk lastekaitsepäeval „Üle läve”, tegutses ka Rakveres Tarva juures ning toimetas Raplas.
September algas Uue Maailma festivaliga, edasi rassis Roheline Telk „Ökomässul“ ja jagas Ahhaa
kuplite all teadmisi “Teadlaste ööl”. Rohelise Telgi viimane üritus toimus Eesti Rahva Muuseumi
loengusarja ja näituse
„Ostupalavik versus Teadlik
tarbimine“ raames.
Inimestel oli võimalus osaleda mitmes põnevas töötoas
ning teha muidki teemakohaseid tegevusi - tutvustati ning
jagati keskkonnaalaseid infomaterjale, soovijad said teha
teste, kontrollimaks oma keskkonnasõbralikkust, õpetati
tumba tegemist vanadest pappkastidest, vändati elektrit
päevinäinud jalgrattaga.
Lisaks juba mainitule võis kuulata mitmeid maailmavaadet
avardavaid ettekandeid. Supilinna päevadel kõneles säästva transpordi ekspert Ilmart Part rattaga
liiklemise eelistest ning mõjudest nii inimesele kui keskkonnale. Rakvere Ökopäeval rääkis Katri
Ruut ruumilisest planeerimisest. Uue Maailma festivalil kõneles Maaülikooli õppejõud Jaan Kuht
teemal "Loodushoidlik täppisväetamine aias ja põllul". Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht Karin
Kirtsi pidas kaks loengut loodust säästvatest ehitusmaterjalidest.
Rohelise Telgi üritustel osalenute nimekirjas on 320 inimest, kuid külastajate arv kokku oli märksa
suurem. Inimesed said juurde teadmisi ja kogemusi edaspidiseks rakendamiseks.
Selleks aastaks on Rohelise Telgi ettevõtmised edukalt möödunud. Suur tänu kõikidele tublidele
vabatahtlikele ning lektoritele, kes aitasid Rohelise Telgi tegevusi läbi viia ja olid abiks nii nõu kui
jõuga!
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Märka tervislikku ja loodust säästvat toodet!
Käimas on Rohelise toote kampaania, mis kutsub meid kõiki üles
loodussäästlikult ja tervislikult tarbima. Ligi 50 vabatahtlikku märgistavad
poodides kaupu, millele paigaldatud roheline kleebis annab ostjale teada, et
just see toode on valmistatud loodust ja inimese tervist säästvalt.
Märgistuse saavad tunnustatud mahe- ja ökotooted alates pesupulbritest ja
teistest majapidamisvahenditest ning lõpetades toiduainetega. Nende
toodete ökoloogiline jalajälg on võimalikult väike ja toode ise inimese
tervist ei ohusta. Rohelise toote algatus ongi ellu kutsutud selleks, et
inimeste elu mugavamaks ja turvalisemaks teha.
Kampaaniat reklaamitakse ERR telekanalites, ostukeskustes ning ühistranspordi ekraanidel.
Reklaambännerid avaldatakse veebiportaalides ja vastavasisulised artiklid ajakirjanduses.

Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kelle abiga käib juba kuues rohelise toote kampaania.
Rohkem
infot
ja
ideid
säästvaks
tarbimiseks
leiab www.roheline24.ee.
Jälgi meie tegemisi ka Facebookis http://www.facebook.com/pages/roheline/
Roheline valik – tervislik ja loodussäästlik elu!
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Tule Rohelise Tee Õhtule!
Kui sind huvitab keskkonna käekäik, siis ootame sind iga kuu teisel teisipäeval Rohelise Tee
Õhtutele Tartus, kohvikus Nälg. Need on ERLi liikmeõhtud, kus kohtutakse mõttekaaslastega ja
vesteldakse eelnevalt kokkulepitud teemadel. Seni on jutuks tulnud Tartu Liiklejate Koja
moodustamine, keskkonnateemade kajastamine Vikipeedias ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja
tutvustamine. Oodatud on kõik keskkonnasõbrad, ka need, kes (veel) ERLi liikmed ei ole.

Järgmine Rohelise Tee Õhtu toimub 11. detsembril. Rohkem infot Facebookis
https://www.facebook.com/pages/Rohelise-Tee-%C3%95htu/125174284235560?fref=ts
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U4Energy konkursi võitjad nautisid Brüsseli reisi
Sellel aastal toimus juba teist korda Euroopa Komisjon korraldatav üleeuroopaline energiasäästmise
konkurss U4Energy. Konkursi eesmärgiks on tõsta energiaefektiivsuse ja –säästmise teadlikkust
koolides ning anda koolilastele ja õpetajatele koos võimalus konkureerida teiste Euroopa koolidega
parima energiasäästliku kooli auhinnale.
Nii üleeuroopalise kui ka riiklike konkursside võitjad kutsuti 25.-28. novembrini Brüsselis toimunud
lõputseremooniale. Eestist käisid Brüsselis Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetaja Maie Tibar ning
Tallinna Pae Gümnaasiumi 6. c klassi õpilane Valeria koos oma õpetaja Pavel Alonoviga.
Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajate Maie Tibari ja Marina Kurvitsa projekti teemaks olid
säästulambid. Teemaga tegeleti gümnaasiumiastme 10. klassi valikkursuse “Loodusteadused,

tehnoloogia ja ühiskond” raamides kolme nädala kestel (4
ainetundi) ajavahemikul 20.04 -11.05. 2012. Tegevuse
eesmärgiks oli suunata õpilasi mõistlikele valikutele koduste
energiatarbijate osas, tutvustada ja lahti seletada
energiasäästukampaaniatega seotut, aidata lihtsalt ja
kiiresti leida vajalikku teavet.
Tallinna Pae Gümnaasiumi 6. c klassi õpilased korraldasid
oma koolis laiaulatusliku keskkonnakampaania, et juhtida
kooli
töötajate
ja
teiste
õpilaste
tähelepanu
keskkonnateemadele
ja
liigsele
energiatarbimisele.
Kampaania kestis käesoleva aasta veebruarist maini. Põhieesmärgiks oli haarata õpetajaid, õpilasi ja
lapsevanemaid kooli liigse ja hooletud energiatarbimise probleemi lahendamisse.
Üle-euroopalisi kategooriavõite Eestisse sellelt konkursilt küll ei tulnud, aga karika said ka riiklikud
võitjad ning lisaks oli eestlastel hea meel toreda Brüsseli reisi üle, mis pakkus vaheldust
igapäevasele koolielule.
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Vabatahtlike kaasamise projekt
Käesoleva aasta augustis esitasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile taotluse saamaks raha
projektile, mille elluviimine aitaks kasvatada ERLi vabatahtlike kaasamise taset ja võimekust ning
suurendada meie vabatahtlike arvu ja oskusi. Septembri lõpus tuli rõõmustav teade, et meie projekt
sai rahastuse. Selle projekti raames avaldasime kuulutusi uute ja senisest natuke erinevate
oskustega vabatahtlikke leidmiseks.
Novembris
toimusid
ka
koolitused
vabatahtlikele.
Meediakoolitusel rääkisime pressiteadete ja reklaamtekstide
koostamisest ning proovisime ka kaamera ees “ajakirjaniku”
küsimustele vastamist. Vabatahtlike kaasamise koolitusel
rääkisime
vabatahtlike
juhendamise
ja
motiveerimise
põhitõdedest ning joonistasime ka paberile, milline võiks olla
ERLi vabatahtlik. Plaanis on kodulehe siseveebi arendamine ja
selleteemaline koolitus vabatahtlikele.
Ka selle infokirja toimetamisel olid abis mitmed toredad vabatahtlikud.
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ERL osaleb Keskkonnamessil
7.-8. detsembril toimub Tartu Näituste messikeskuses Keskkonnamess „Elukvaliteet 2012”. Lisaks
oma boksiga messil osalemisele peavad Eesti Rohelise Liikumise liikmed seal ka põnevaid loenguid.
Reedel, 7. detsembril kell 13.00 räägib Ilmar Part Euroopa kodanikualgatusest „30 km/h –
linnatänavad inimsõbralikuks!”
Laupäeval, 8. detsembril kell 16.00 räägib Jaanus Välja säästvast ja eetilisest tarbimisest ning
Karin Kirtsi tutvustab ERLi tegevusi keskkonnasäästliku elu- ja mõtteviisi kujundajana.
Rohkem infot Keskkonnamessi kohta http://www.tartunaitused.ee/elukvaliteet/

