
  

 

 

Kohtuvad keskkonnateadlikkus ja looduskaitse 

22. september 2022, Kõmsi rahvamaja 

*** 

Korraldajad: MTÜ Matsalu loodusfilmide festival www.maff.ee  ja LIFE-IP projekt 

„Loodusrikas Eesti“ www.loodusrikaseesti.ee   

Eestis on keskkonnateadlikkust kasvatavaid sündmuseid peetud aastaid ja aastakümneid, ka 

Matsalu loodusfilmide festivali toimub juba 20. korda. Sel puhul koguneme festivali ajal Kõmsi 

rahvamajja (Keskuse 3, Kõmsi) Pärnumaal, et vaadata, kas ja kuidas toetavad ja mõjutavad 

erinevad keskkonnateadlikkuse algatused looduskaitsesõnumeid. Oma kogemust jagavad MAFFi, 

Osooni, Teeme Ära, Eestimaa Looduse Fondi ja mitmete teiste algatuste ja väljaannete tegijad.  

Päeva modereerib Kristo Elias. 

*** 

11:30  Registreerimine ja suupisted 

12:00  Moderaatori tervitussõnad - Kristo Elias 

12:15  MAFF 20: vaade seni tehtule ja kuhu liigume - Silvia Lotman, MAFFi korraldaja, 

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige  

12:35  Keskkonnahariduslikest algatustest käitumuslike muutusteni - Kadi Kenk, Teeme Ära 

Sihtasutuse juhatuse liige 

13:00 Osoon läheb vastu 30. hooajale, vaade seni tehtule ja edasistele väljakutsetele – Kristo 

Elias, Osoon  

13:20 Lõuna 

14:10 Aasta lind - 1995. aastast kestnud loodusharidusalgatus. Iga-aastased linnuvaatlused. 

Kuidas on läinud ja kuhu oleme teel? Eva-Liisa Orula, Ornitoloogiaühing 

14:30  Siuts - uued tuuled loodushariduses, kas tulevik on tehisintellekti päralt? – Tanel Peet, 

linnuäpi arendaja 

15:00 Konnad teelt ja teisi ELFi looduskaitsesse kaasamise algatusi – mida õppisime ja kuhu 

teel? Kertu Hool, ELF 

15:20 Kohvipaus 

15:45 Eesti uue Loodusmuuseumi roll muutuvas (muuseumi)maailmas. Evelin Pääsukene, 

ekspositsiooni projektijuht 

http://www.maff.ee/
http://www.loodusrikaseesti.ee/


Seminari rahastab EL LIFE’i programm.  

16:05 Looduskogude kasutamise võimalused loodushariduses: ligipääsetavus nii füüsilisel 

kui ka digitaalsel tasandil. Lennart Lennuk, Loodusmuuseumi kogude osakonna juhataja 

16:30 Kohtuvad looduskaitse ja keskkonnateadlikkus – Asta Tuusti, Keskkonnaministeeriumi 

keskkonnateadlikkuse nõunik 

17:10  Paneeldiskussioon: esinejad arutlevad selle üle, kuidas paremini üksteist aidata 

looduskaitse sõnumi levitamisel – modereerib Kristo Elias 

18:30  Keskkonnaministeeriumi MAFFi eriauhinna välja kuulutamine, õhtusöök ühes 

festivali auhinna väljakuulutamisele tulijatega. 

 

Kl 20 paiku korraldab kohalik Karuse mälumänguklubi Kõmsi rahvamajas MAFFi-teemalise 

mälumängu. Kõik huvilised on oodatud mängima!  

Muude MAFFi sündmuste ja linastustega saab tutvuda kodulehel matsalufilm.ee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


