
Teavituskampaania – Hoia Merd! 

 

Projekti rahastas: Keskkonnainvesteerigute Keskus ja Pärnu Linnavalitsus 

Projekti kogumaksumus: 47 509.35 eurot, millest KIK toetus: 42 663.20 eurot ja 
omaosalus: 4846.15 eurot 

 

Projekti eesmärk: 

Viia Läänemere keskkonnahoiu teemad inimestele lähemale läbi teavituskampaania 
laiendamise Tallinnasse ja Saaremaale. Suunata randa külastavate inimeste tähelepanu 
keskkonnale, kuhu nad on tulnud aega veetma, puhkama ning veemõnusid nautima. 
Teavituskampaania tegevus(info)telgis toimuva tegevuse kaudu tähelepanu suunamine nii 
merereostuse allikatele, klaas- ja plastikjäätmete teekonnale kui ka laiemalt tegevustele, mis 
aitaksid hoida ja kaitsta Läänemerd. 

 

Tegevused: 

Tööraamat – välja on töötatud, sarjas juba kolmas, tegevusraamat kogu perele. Tööraamat 
sisaldab lihtsamaid ülesandeid, nuputamist, erinevaid faktiteadmisis jms. Raamat on 
kättesaadav: https://parnu.ee/linnakodanikule/keskkond-majandus 

Rannapargi õpperada viib külastajad mänguliselt rajale, kus igale küsimusele on võimalik 
saada vastuseid erinevatele keskkonnaalastele küsimustele. Mäng soodustab aktiivset ja 
liikuvat eluviisi, on sobilik igas vanuses inimesele ning kättesaadav kolmes keeles: inglise-, 
vene- ja eesti keeles. 

Retked rannaniidule ja piki mereranda – koos külalislektori, loodusgiidiga oli võimalik 
erinevatel päevadel, erinevates linnades ja tegevuspunktides randa koos teadjaga külastada ja 
mereranna aardeid märgata. 

Saatesari Läänemerest „Meie meri“ 

Saatejuht Georg Aher ja tema vestluspartneriks õpilane Magnus Philip Sullivan 

Saated olid eetris ajavahemikus 13.04 – 24.08.2019 Ring FM-is 

10 valminud saadet on kättesaadavad aadressil http://www.pernova.ee/saatesari-ring-fm-s/ 

Saade on mõeldud erinevas vanuses kuulajale ning peaksid andma kuulajale 
populaarteadusliku ülevaate Läänemere minevikust, olevikust ja võimalikust tulevikust.  

Tegevustelgid rannas – Tegevustelgist leidis iga huviline endale aktiivset ja meelepärast 
tegevust, lisaks hulgaliselt uusi tegemisi merekeskkonnast, selle hoiust ja meie endi rollist 
selles. Lisaks Pärnu rannale olid tegevustelgi tegevused avatud nii Tallinnas Pikakari ja Pirita 
rannas ning Kuressaare rannas. 

Lisaks viidi teavituskampaaniat ellu Tallinnas aset leidnud Meremessil, Kaluriküla Mere 
päevadel Pärnus, Merepäevadel Kuressaares. 

 

Meediakajastused: 

http://www.tallinnamerepaevad.ee/hoia-merd/ 

https://parnu.ee/linnakodanikule/keskkond-majandus
http://www.pernova.ee/saatesari-ring-fm-s/
http://www.tallinnamerepaevad.ee/hoia-merd/


http://www.pealinn.ee/tagid/koik/kampaania-hoia-merd-keskkonnateemaline-tegevustelk-on-
sel-n244053 

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Kampaania-Hoia-merd-keskkonnateemaline-tegevustelk-
jatkab-Pikakari-rannas 

https://eestielu.goodnews.ee/keskkonnateemaline-tegevustelk-hoia-merd-ootab-kulastajaid-
pikakari-rannas/ 

https://www.accelerista.com/eluviis/loodusjainimene/naitus-tallinna-randades/ 

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/video-ja-galerii-pikakari-rannas-oli-uleval-tegevustelk-hoia-
merd-n244206 

https://parnu.postimees.ee/6699386/parnu-rannas-heisatakse-taas-sinilipp 

 

Kampaania linnaruumis: 

 
Hipodroomi rist Tallinn 

 
Pirita, Tallinn 
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