
Lisa 10 Keskkonnasõbralik ürituste korraldus 

Keskkonnasõbraliku ürituse korralduse eesmärk on tekitada võimalikult väike pikaajaline kahju 

meie ökosüsteemi. Jätkusuutlikkuse tagamine on ürituse osa juba selle planeerimiseprotsessi 

algusest alates.  

1. Pööra tähelepanu hooajalisusele – kas on võimalik kasutada söögitegemisel näiteks 

hooajalisi saaduseid, korraldada üritus vastavalt hooajale näiteks õues, säästes nii  elektrit.  

2. Mõtle kvaliteedile, mitte kvantiteedile – alati ei kehti ütlus, mida rohkem, seda uhkem. 

Mõtle võimalusel asju soetades, kas tegemist on keskkonnasõbraliku tootega, kas see on 

valmistatud eetiliselt, kas oleks võimalik seeläbi toetada mõnd kohalikku ettevõtet. 

3. Sageli on saadav kogemus olulisem, kui asi. Üritusel võib nn meenete asemel olla hoopis 

mõni kogemus, mis jääb meelde eluks ajaks. 

4. Üritust ei ole enamasti võimalik korraldada ilma saasteta, aga mõtle, kas ürituse käigus 

saaks tekkinud saastet heastada – näiteks istutada puid, puhastada loodust jne. 

5. Toeta kohalikke ettevõtteid, nii hoiad sageli kokku näiteks transpordilt ning väiksemad 

kohalikud ettevõtted on tihti altimad ka omi tooteid annetama. 

6. Mõtle alati ümbertöötlemise, taaskasutuse ja laenamise peale. Kui oled kokku pannud 

ürituse korraldamiseks vajaliku varustuse nimekirja ning selgub, et miskit on puudu, siis 

ära torma seda kohe ostma, vaid mõtle, kas sul õnnestuks seda kuskilt hoopis laenata, ise 

millestki muust ümber ehitada. Kui siiski on vaja osta, siis võimalusel mõtle taaskasutusele 

ning soeta ese kasutatuna.  

Kontrollnimekiri: 

Transport: 

• Võimalusel kasuta alternatiividest parimat võimalikku viisi transpordiks – eelista 

rongiliiklust bussile, bussi autojagamisele, autojagamist üksi sõitmisele. 

• Võimalusel taga, et majutus ja ürituse asukohaga samas majas või jalutuskäigu kaugusel, 

vajadusel ligipääsetavad ühistranspordiga.  

 

Toitlustus: 

• Osta võimalusel kohalikku, orgaaniliselt kasvatatud tooteid.  

• Ära kasuta pudelivett, taga veekannud koos taaskasutatavate joogianumatega. 

• Paku võimalusel alati ka taimetoitu. 

• Kasuta alati taaskasutatavaid nõusid ning taga ka nende pesuvõimalus. 

 

Varustus, materjalid, tooted ja teenused: 

• Eelista koostööpartneritena keskkonnasõbralikke ettevõtteid 

• Visuaalsete materjalide loomisel piirdu vaid äärmisel vajalikuga, nii hoiad kokku paber- 

kui ka trükikuludelt ning toodad vähem prügi.  



• Ostmise asemel rendi, laena, ehita ümber. Ostmisvajadusel osta kasutatud tooteid.  

• Palu üritusel osalejatel võtta kaasa enda nõud ja /või joogipudel.  

• Taga eriliiki prügi sorteerimise võimalikkus (plast, paber, taara) 

 


