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                                                                   aprill.2012 
 
Austatud huviline! 
 
MTÜ Ökokratt omab 12 aastast kogemust kampaaniate korraldamisel noortele ning täiskasvanutele. Oleme 
arenenud ning tegutsenud viimasel seitsmel aastal üle-Eestilise organisatsioonina. Meie kommunikatsioonis 
on kasutusel kõik kaasaegsed suhtlusvahendid oma klientidega ning partneritega. 
Oma tegevustesse oleme kaasanud partnereid, kellega on meil ühised ideed ning eesmärgid. Selline partnerite 
valik on taganud tegevustele edu ning hea tulemuse. 
Meie tuntumad projektid Keskkonnatelk, raadiosaade Keskkonnatelk ja muud projektid on kõik suunatud 
noortele ning täiskasvanutele. Seega kogu elanikkonnale. 
Meie poolt käsitletud teemade valdkond on hõlmanud tegevusi keskkonnakaitsest, looduskaitsest, 
põllumajandusest, metsandusest, õppevahendite valmistamisest kuni seminaride-konverentside korraldamiseni 
välja.  
 

   
Õppepäeval viime läbi järgmisi tegevusi: 
 

1. Taastuvenergia nipid ja nõuanded 
asjatundjatelt: meister Kalle, kogu 
tarkus soojusenegeetikast, tuule ja 
päikseenergiast teavad rääkida 
meistrid Priit ja Anti  
Sihtrühmaks vanem kooliaste ja                         
täiskasvanud. Läbiviijaks OÜ Roheline Mõte, OÜ Bakeri ja OÜ 
Kadakas. 

 
 
 

2. Tuulelohe meisterdamine meister Tiit 
käe all. Valmivad kilekottidest ja 
vanapaberist tuulelohed 
Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud.               
Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 

 
 
 
 

3. Veekatsed ranna välilaboris (vee keemilised ja füüsikalised 
omadused pannakse proovile). Läbiviijaks Aare Baumer ja 
MTÜ Ökokratt. Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 

 
 
 

 
4. Vee – ja reovee puhastid, mis tagavad 

meile puhta joogivee ja puhta looduse 
Selgitusi jagab ekspert Mait 
Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
Läbiviijaks AS Fictec, Mait Põldema. 

  
 



MTÜ Ökokratt 
 

 

Saluvälja 3, Kuusalu tel 60 72 704                www.okokratt.ee 
74601 Harjumaa GSM 51 32 149  Hansapank 767 
reg. kood 80182274  konto nr 221021497248  

2

 
 

5. Puukoorest või paberist paatide tegemine, juhendajaks meremees, 
meister paadiehitaja. Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 

            Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
 
 
 
 
 
 

6. Veetants „Kalad elavad vees“ Juhendaja Ljudmilla Loss-maiberg.  
       Läbiviijaks MTÜ Ökokratt.  Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Looduse jälgimine läbi fotoaparaadi. Töötoa juhendajaks fotograaf 
Peeter Vissak.  Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. Läbiviijaks 
MTÜ Ökokratt. 

 
 
 
 
 
 
 

8. “Mis siin on ?” 
Tegemist on haarava ja õpetliku mänguga, kus mängija peab ära 
arvama kinnises topsis oleva eseme, kasutades kõiki meeli peale 
nägemise. Näiteks heinaseeme, käbi, kivi või puuoks. 
Tegemist on mänguga, kus õpetatakse tunnetama ja kuulama erinevate 
esemete helisid. Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 

      Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
 
 

 
9. „Vanast uus, viiakse läbi selgituse, kuidas vandest asjadest 
valmistada uusi asju. Praktilise tegevusena valmivad Suva 
praaksokkidest nukud, mille valmistavad osalejad kohapeal.  
Kõik osalejad saavad valminud nuku omale. Läbiviijaks MTÜ  
Ökokratt. Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
 
 
10. „Tosin üllatust“ kompimismäng, kus vaja ära arvata kompimise 

teel 12 erinevat looduslikku eset riidekotist. Läbiviijaks MTÜ 
Ökokratt. Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
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11. „Pakendite sorteerimine“ Roheline Punkt (maskott) viib läbi 

pakendite sorteerimise mängud koos huvilistega andes juurde 
selgitused. Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 

      Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
 

 
 
 

12. „Pandipakendi saatus“ Plekkpurk (maskott) viib läbi selgituse kogutud 
pandipakendite taaskasutusest ja selle kasulikkusest. 

             Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 
 
 
 
 

13. „Vanavaral on väärtus “ Koguja Samuel Golomb esitleb oma raha, 
margi, kaartide, teatri kavade jne kogusid ja annab nõuandeid 
kogumise alustamiseks ja oma kogude loomiseks. Läbiviijaks 
MTÜ Golomb Management. 

             Sihtrühmaks noored ja täiskasvanud. 
  
 
 

14. Värvi töötuba keskkonnasõbralike värvidega tehakse joonistusi 
pakenditele ja  antakse neile uus välimus. Sihtrühmaks noored ja 
täiskasvanud. Läbiviijaks MTÜ Ökokratt. 

 
 
 
 
 
Austusega,  
 
 
Priit Adler 
MTÜ Ökokratt 
juhatuse liige 
gsm 5132149 
e-post: priit@okokratt.ee 
www.keskkonnatelk.ee 
www.okokratt.ee 
 
 
 


