


Demograafiline plahvatus







Dilemmad

• Vähem toidu ja riideprügi – vähem teenistust 
tootjatele

• Elektriautod – vähem detaile, vähem tööd ja 
palka

• Vähem kilet – vähem hügieeni

• Rohkem kaitset viiruse eest – rohkem prügi

• Asjade parandamine – arengu stabilisaator või 
pidur



Mis tuleb?

• Ilm on heitlik

• Toit läheb kallimaks

• Elekter ja soojus lähevad kallimaks

• Vesi läheb kallimaks

• Lendamine läheb kallimaks





Gerda Thunberg FfF





Miks konverents?

• Mis on Gerda sõnum?

• Kas tõesti on bla-bla-bla?

• Mis on meie vastus? Rohepööre?

• Kas me teame olukorda? Oskame näha ja aru 
saada? Inventuur?

• Mida saame teha?

• Keskkonnamõtte auhind?



Hommik

9.30 Tervitus-smuuti (Veinbergi  saalis)
9.45 Rapla Rotary president Janek Kadarik,  
10.00 Rapla maakonna vaade – Tavo Kikas, Rapla 
Omavalitsuste Liit, nõunik
10.30 Laiem vaade – Hanno Zingel 
Keskkonnaministeerium, nõunik
11.00 Energia & transport - Ivo Krustok 
Keskkonnaministeerium,  nõunik
11.30 Mineraalsed varud – Raivo Vasnu, Rapla Rotary; 
Silmet, peadirektor
12.00 Lõuna (Rütmani saalis)



Pealelõuna

12.30 Keskkond toit – Tiina Saron 
Maaeluministeeriumi kantsler

13.00 Elurikkus – Heiki Kalle, 
Tartu Rotary, DGE-grupi juhataja

13.30 Ringmajandus – Aire Rihe,
Keskkonnaministeerium. nõunik

14.00 Rohepööre = lahendus – Jane Õispuu 
Euroopa Komisjoni Eesti esindus

14.30 – 15.15 Paneeldiskussioon –
Mida saame teha? Kui roheliseks peame minema?



Diskussioon

Mida saame teha? 

Kui roheliseks saame minna?

• Andres Oopkaup, põllumees



Küsimused paneelile

• Mis on meie osakaal?

• Kas meie olukord siin Raplas/Eestis on hull?

• Kuidas üldine maailma olukord jõuab meieni?

• Kas oleme valmis rohkem maksma?

• Mida ütlevad meile kõrgemad hinnad?

• Kuidas saame siiski ka ise panustada?

• Kas mõtleme veel?



Keskkonnamõtte auhind

• Foto (selfi, maastik, portree, kompositisoon)

• Pilt (joonistus, maal, kollaazh vms)

• Video, film vms.

• Laul (mis maa meile jääb) 
https://www.youtube.com/watch?v=8r3F6Md
-lgU

• Jutt, artikkel, luuletus vms.

• Idee kirjeldus. 



Saksa soovitused

• https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/kipppunkt-f-a-z-klimablog-staedte-ranking-klimaschutz-
17480648.html

• Vähem liha 
• Mahetooted
• Kilekotid
• Jalgratas (20gCO2/km) ja ühistransport (80) vrs auto 

(200)
• Rohe-elekter (30 kg/a, tavaline 440)
• Stand-by välja lülitada
• Säästu-elektripirnid
• Pesupesemise temperatuur 40 vrs. 60 ja kuivatus nööril
• Termostaadid küttes

https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/kipppunkt-f-a-z-klimablog-staedte-ranking-klimaschutz-17480648.html


Juhindumiseks

• Vastutustundlik mõtlemine (keskkonnaõpetus 
kooli)

• (Välis)uudiste keskkonnamõju hindamine

• Keskkonna jalajälg iga tarbimisega

• Transpordi valik – ühistransport, jalgratas

• Oma söömise korraldamine 

• Prügi sorteerimine, kogumine (paber, metall ja 
pudelid, aga rehvid ja plast?)

• Asjade parandamine uute asemel


