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ALUSTAB JÄTKUSUUTLIKU MÕTLEMISE “KOOL”



Bankwatch arengukoostöö rahastuse projekti raames 
teeb ERL sel suvel koostööd tudengiorganisatsiooni 
AIESECiga. AIESEC kutsub Eestisse 16 välismaa noort, et 
korraldada keskkonnateemalisi õpitubasid, talgusid ning 
muid põnevaid üritusi. Lisaks meile võtavad projektist 
osa Eestimaa Looduse Fond, Tartu Loodusmaja ja Sagadi 
Looduskool. ERL plaanib koos AIESECi ja meie endi vaba
tahtlikega korraldada Tartu linnarahvale harivaid üritusi 
õiglase maksustamise ja kaubanduse teemal. Keda sell
ises projektis kaasalöömine huvitaks, siis võib ühendust 
võtta Bankwatchi projekti koordinaatori Kadri Greeniga 
(kadri.green@roheline.ee). 

Peeter Vissak

Mis on sinu jaoks olnud ERLi viimase aasta suurim korda
minek?

ERL suurim kordaminek oli ehk soov hakata liikumist taas 
korralikult ohjama. Liikmete nimekirja korrastamine, uus 
arengukava, mis keskendub peamiselt sisemistele arengutele. 
Samuti katsed korrastada juhatuse, projektijuhtide ja liikmete 
kommunikatsiooni. Oleme avastanud, et paljusid asju saab ka 

virtuaalselt ajada, kuigi ega ekraan, kuitahes hea pildiga see 
pole, vahetut suhtlemist ei asenda. Oleme ennast ka koolitanud 
arengu- ja juhtimisteemadel ja oma tööd sujuvamaks kor-
raldanud. Proovinud igatahes. 

Nimeta üks oluline valdkond, millega ERL peaks sinu hin
nangul organisatsioonina (edasi) tegelema.

Hetkel tegeleb ERL piisavalt adekvaatselt oluliste teemadega. 
Küsimus võib ehk olla metodoloogilist laadi - kuidas oma ees-
märke saavutada ja kuidas seda teha tõhusalt ja miks mitte ka 
atraktiivselt. Tegevusest vähem tähtis pole kampaaniaorgani-
satsiooni puhul oma tegemistest kuulutamine, ideede jagamine, 
tulemuste avalik arutelu. Võib-olla jääbki praegu vajaka tööst 
meediaga, intervjuudest, ülevaateartiklitest, näitustest, loengut-
est, filmidest, telesaadetest, laiapõhjalisest suhtlemisest.

Sinu nõuanded uuele juhatusele.

Uus juhatus peaks olema suhtlustasandil aktiivsem. Regu-
laarsed vestlused teiste juhatuse liikmetega ja liikumise 
liikmetega, blogid, FB jm postitused, pressiteated. Tuleks 
leida endale regulaarne (meedia)väljund. Tuleks ka otsida ja 
käima ajada rohkem projekte, et liikumine oleks liikumine, mitte 
paigalseis. Fonde ja pakkumisi tuleks regulaarselt uurida ja 
analüüsida ja võimaluse korral kohe reageerida.
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Marje Ruisu 

Mis on sinu jaoks olnud ERLi viimase aasta suurim korda
minek?

Uue kodulehe valmimine, sest vana oli juba tükk aega tagasi 
oma aja ära elanud. Eelnevalt tehti küll mitmeid katseid uue 
kodulehe loomiseks, kuid paraku need kõik luhtusid. Nüüd 
õnnestus see tänu KÜSK toetusele ning projektijuhi Kadri Tõn-
nissoni ja  Annette Tilk’i tublile tööle. Kaasaegne kodulehekülg 
on tänapäeva virtualiseeruvas maailmas üha olulisem, mistõttu 
on hea, et ERLi oma nüüd seda ka on.

Nimeta üks oluline valdkond, millega ERL peaks sinu hin
nangul organisatsioonina (edasi) tegelema.

ERL peaks jätkuvalt edasi tegelema sisemise arenguga, et 
organisatsioon oleks jätkusuutlikum. Kindlasti tuleks arendada 
ka võimekust erinevatele ühiskonnas olulistele teemadele/valu-
punktidele laiemat tähelepanu tõmmata.

Sinu nõuanded uuele juhatusele.

Juhatuse tööd lihtsustaks kindlasti see, kui oleks paika pandud 
juhatusesisene rollijaotus. Ehk minu soovituseks on kohe 
alguses selgusele jõuda kes milles osav, andekas, motiveeritud 
või kogenud on ning sellest lähtuvalt vastutusalad ära jaotada.

Meriliis Kotkas

Mis on sinu jaoks olnud ERLi viimase aasta suurim korda
minek?

Mina hindan viimase aasta puhul kõige rohkem seda, et oleme 
ERLi tuumikusse leidnud juurde palju uusi inimesi. Tore on 
teada, et kontoris toimetavad nii asjaajaja Birgit, projektijuht 

Kai, kommunikatsioonispetsialist Eliisa kui ka Bankwatchi 
proektijuht Kadri. Tegu on väga vahvate ja rõõmsameelsete 
inimestega, kes annavad organisatsiooni arengusse hindamatu 
panuse.

Nimeta üks oluline valdkond, millega ERL peaks sinu hin
nangul organisatsioonina (edasi) tegelema.

Minu arvates on väga oluline, et Eesti Roheline Liikumine 
jätkaks tööd mahetoiduvallas. Mahetoit on maailmas üks 
kiiremini arenevaid valdkondi. Mahetoit on hea nii keskkon-
nale kui ka inimesele endale. Tegu on tulevikutoiduga, kuna 
mahetootmine on jätkusuutlik, ressursse kasutatakse säästvalt, 
toitained suunatakse ringlusse ning ei kasutata sünteetilisi 
agrokemikaale. Praegune toidutootmissüsteem aga pole kuigi 
jätkusuutlik ja põhineb taastumatuteloodusvarade kasutamisel. 
Kuigi mahetoit on mujal maailmas väga populaarne, on Eestil 
sinnamaani veel küllaltki pikk

maa minna. Mahetoidu populariseerimiseks tulevad kasuks 
igasugused tarbija teadlikkust ja usaldust tõstvad kampaaniad.  

Sinu nõuanded uuele juhatusele.

Kõigepealt sooviksin uuele juhatusele sära silma ning seejärel 
jõudu ja pealehakkamist. Usun, et igaüks leiab endale ERList 
hingelähedaseteema, millesse soov panustada on. Soovitan 
uuel juhatusel organisatsiooni arendamises rõhku panna ERList 
kampaaniaorganisatsiooni kujundamisele.
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Koostöös Friends of Earth Europe alustasime aprillis uue 
projektiga, mille nimi on School of Sustainability in EYD 
2015 and beyond. Rahastuse on see saanud Euroopa Liidu 
DEAR programmist, kus keskendutakse arenguharidusele 
ja teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas. Eestil on selles väike 
osa, kokku osaleb 19 riiki ja plaanitakse jõuda 4,5 miljoni 
euroopa kodanikuni.

Otseselt kooli kui asutusega pole sellel projektil seost, pigem 
tähistab sõna „kool“ arengut kui protsessi. Programmi ees-
märgiks on suurendada inimeste teadlikkust arengumaade 
erinevatest probleemidest, arendada organisatsiooni ehk siis 
ka ERLi võimekust nendest probleemidest rääkida ja ühiskon-
nale edasi anda. 

Projekti kestvuseks on 3 aastat, mille käigus toimub erinevaid 
üritusi nii organisatsiooni liikmetele kui laiemale avalikkusele. 
Näiteks juba 23. mail toimuval Rohelisel Foorumil saab 
natuke rohkem teada arengumaadest ja kaasa mõelda oma 
mätta otsast. Sügisel on fookuses kliima ja plaan hoida silma 
peal Prantsusmaal toimuval kliimaseminaril. Projektijuht Kai 
Allikas ootab huvilisi endale appi üritusi korraldama ja pla-
neerima. Huvi korral võtke Kaiga ühendust (kai@roheline.ee). 

AlUSTAB
JÄTkUSUUT
likU MÕTle
MiSe “kool”

TeGUTSe
aita tõsta teadlikkust arengumaade 
probleemidest

School of Sustainability projekti juht Kai Allikas ootab endale 
appi üritusi korraldama ja planeerima asjast huvitatud vabataht-
likke. Andke endast Kaile märku: kai@roheline.ee.

tule ja tegutse koos välismaa noor-
tega

Sel suvel plaanib ERL koos AIESECi ja meie endi vabataht-
likega korraldada Tartu linnarahvale harivaid üritusi õiglase 
maksustamise ja kaubanduse teemal. Keda sellises projektis 
kaasalöömine huvitaks, võib ühendust võtta Bankwatchi pro-
jekti koordinaatori Kadri Greeniga: kadri.green@roheline.ee. 

oSAle

23. mai
11:00-18:00 Jaan Poska majas (Jaan Poska 15, Tallinn)
Roheline Foorum 2015
Lisainfo: https://www.facebook.com/events/709626032496856/

23.-30. mai
Tartu loodusnädal
Loodusnädalast lähemalt: http://loodusfestival.ee/

30. mai
Tallinn, Vabaduse väljak
ERL osaleb Maailmapäeval 

Maailmapäevast lähemalt: 
http://www.xn--maailmapev-x5a.ee/programm-2/
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