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Päevakava
• Kohtumine president Kersti Kaljulaidiga 

• Küsimustering presidendile 10 minuti jooksul 

• Kultuuriamps Jan Uuspõllult 

• Ülevaade Rohetiigri tegevusest ja plaanidest 

• Kultuuriamps Jan Uuspõllult 

• Aitäh-hetked

• Sõna saab Aveliina Helm 

• I Rohetiigri nõukoja väljakuulutamine 

• Unistame koos 

• Õhtusöök peakokk Peeter Pihelilt 

• Ajaloolised kohtumised  
ja mõttevahetused 

• Lõpetame kell kuus



President 
Kersti Kaljulaid



Jan Uuspõld 







“Kõige suurem oht meie 
tulevikule on... apaatia.” 

Jane Goodall 





 Kes on Rohetiiger? 
Rohetiiger on sektoritevaheline koostööplatvorm  
eesmärgiga aidata luua tasakaalus 
majanduse visioon ja plaan Eestile   
ning saavutada ühiskondlik kokkulepe selle 
elluviimiseks.  



Luua ja rakendada 
loodussõbralikke 
praktikaid kõikides 
sektorites ning 
kujundada välja 
tasakaalus majandus.

ROHETIIGRI MISSIOON:

Kestlik maailm, mis 
säilitab ühiskonna 
heaolu, samal ajal 
loodust hoides ja 
taastades.

ROHETIIGRI VISIOON:

on pädev, ehedalt julge, ühendav, tulevikkuloov.



Rohetiigri eesmärk
Aastal 2025 on olemas tasakaalus majanduse plaan Eestile ja ühiskondlik 
kokkulepe selle elluviimiseks kuni aastani 2035

Erasektor

Avalik sektor

Vabakond

Üksikisik

Akadeemia

Kommunikatsioon

Tasakaalus majanduse  
visioon ja plaan

2025
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Eesti lugu / narratiiv
2035



Rohehüpe  
Eesti  ühiskonnas

AVALIK SEKTOR

ÜKSIKISIKÄRISEKTOR VABAKOND

AKADEEMIA KOMMUNIKATSIOON



ERASEKTOR
Andres Veske

Esindus- 
organisatsioon

ÜKSIKISIKU 
SUUND

Birgit Kermes

ÜLDASJAD
• Kommunikatsioon 

Helin Vaher 
• Digikanalid 

Siiri Tiivits-Puttonen 
Eneli Rohtla

VABAKOND
Teele Pehk

AVALIK 
SEKTOR

Eva Truuverk

ROHETIIGRI 
AKADEEMIA
Markus Vihma

PILOOTPROGRAMM

Erkki Vedder 
Markus Vihma

TEADLASTE 
PANEEL

Jüri-Ott Salm

TASAKAALUS  
MAJANDUSE VISIOON
Jaanus Purga

KESKKONNAMÕJU 
MÕÕDIKUD
Kristiina Kerge, Jannus Jaska

ENERGIA  
TEEKAART  

EESTILE
Jaanus Purga

ROHELINE 
TALLINN

Markus Vihma Rohetiigri 
organisatsioon



Erasektori suund 
• esindusorganisatsiooni  

töö korraldamine 
• teekaartide koostamine 

Avaliku sektori suund 
• visiooni loomine riigiga koos 

ja riigi jaoks 
• ühiskondliku tellimuse koondamine 
• praktiliste muudatuste toetamine  

riigi sees 

Vabakonna suund 
• kliimakogude korraldamine 
• keskkonnaühenduste 

soovituste koondamine 
• kogukondade võimestamine

Rohetiigri tegevused



Üksikisiku suund 
• narratiivi loomine inimese jaoks 
• Rohetiigri klubi eestvedamine 
• jalajälje mõõtmise tööriista 

rakendamine  

Akadeemia suund 
• akadeemiate läbiviimine  
• esindusorganisatsiooni koolitused 
• teadlaste ja mentorite koondamine

Rohetiigri tegevused

Kommunikatsioon  
toetab suundade  
tegevusi



Tegevussuundade  
ülevaated



Andres Veske  
Erasektori suund



2025 
On olemas tasakaalus majanduse 
teoreetiline käsitlus ja praktiline plaan 
aastani 2035 ning ühiskondlik kokkulepe 
selle elluviimiseks. Rohetiigri liikmed viivad 
plaani ellu esimeste seas.   

Eesmärk
Üldine   
Ühendame ettevõtteid, kellega koos liigume 
tasakaalus majanduse suunas, pakkudes 
teadmisi ja toetavat võrgustikku. 



Teekaardid ja juhised  
suurima mõjuga valdkondades2021 Liikmetele mõeldud  

tegevused 

Liikmeskonna tegevused  
• Esindusorganisatsiooni loomine 
• Asutajaliikmete koosolek  

Loodusmuuseumis 
• Intervjuud liikmetega aastaraamatu  

koostamiseks  
• 1 koolitus 
• 2 liikme külastust

Teadmised ja tööriistad  
• Rohetiigri Akadeemia 
• Keskkonnamõõdikute projekt

• Tulevikusuunajate mõttekoda  
• Teadlaste paneel 
• Sisend rohepoliitika ekspertkomisjonile  
• Energia teekaart 



Teekaardid ja juhised  
suurima mõjuga valdkondades2022 Liikmetele mõeldud  

tegevused 

Liikmeskonna tegevused  
• Intervjuud liikmetega – sisendiks aastaraamatusse 
• 4 liikme külastust 
• Tasakaalus majanduse konverents 

Teadmised ja tööriistad  
• Rohetiigri Akadeemia  
• 4 põhikoolitust jätkusuutlikkusest 
• 6 infopäeva/koolitust  
• Greentech startup matchmaking 

(koostöös Tehnopoliga) 
• Väikeettevõtetele suunatud infopäev  

(koostöös LHV-ga)

• Teekaart 
• Pakendite disainijuhend 
• Tasakaalus majanduse visiooni 

teoreetiliste aluste väljatöötamine



Rohetiiger on:  
• Sektoritevaheline koostööplatvorm, mis kujundab 

tasakaalus majandust  
• Keskkonnateemadel ühendaja, ekspertide ja praktikute 

kokkutooja  
• Puhver ja vahendaja konfliktsetel teemadel era- ja 

avalikule sektorile  

Rohetiiger ei ole:  
• Konsultandid ehk roheeksperdid  
• Lobiorganisatsioon kitsastele huvidele  
• Uue teoreetilise majandusmudeli  

väljamõtleja (seda teevad teadlased) 

Liikmete intervjuudest  
selgunud põhipunktid:

• Ettevõtetel on erinev tase roheteemade juhtimisel 
• Võtmetähtsusega on omanike ja juhtkonna 

kaasatus 
• Valdav on projektipõhisus  
• Mõistmine, et rohemeeskond tagab tervikliku 

lähenemise ja edu

Kuidas mõistetakse  
Rohetiigri rolli?



Eva Truuverk 
Avaliku sektori suund



2025 
Ühiskonnas on kokku lepitud narratiiv ja 
plaan tasakaalus majanduse ellu 
rakendamiseks.

Eesmärk
Üldine   
Aidata riigil sisustada ja kiirendada Eesti 
jõudmist tasakaalus majanduse mudeli 
loomise ja rakendamiseni. 



3. Toetada praktilisi muutusi riigiametite sees 
• luua Rohetiigri akadeemia formaat riigiametnike jaoks  

4.    Luua koordineeritud kommunikatsiooniliinid 
• peamiste partneritega riigiasutuste seas luua püsiv 

kommunikatsioonialane koostöö  
• teavitada ja hoida kursis olulisi kommunikatsiooni 

keskusi avaliku sektori poolelt RT tegevustega 
• kaasata riigiasutusi osalema RT kampaaniates  
• alustada koordineeritud rahvusvahelise 

kommunikatsiooniga

1.    Saada riigi strateegiliseks partneriks 
• teha väärtuspakkumine riigile 
• valida välja peamised partnerid riigiasutuste seas 
• pidev sisukas tegutsemine partnerina  

2.    Koondada ühiskondlik tellimus riigi jaoks 

• anda välja Rohetiigri aastaraamat  
• algatada ja kasutada õigustalgute formaati  
• katsetada ja juurutada kliimakogu formaati  
• olla vahelüli riigi, erasektori, vabakonna ja üksikisiku vahel

Tegevused 2021-2022  



Birgit Kermes  
Üksikisiku suund



2025 
Uus lugu keskkonnasõbralikust Eestist on 
sündinud ja jõudnud iga eestimaalaseni.

Üldine   
Rohetiiger annab üksikisikule hääle ja 
võimaluse Eestit päriselt kestlikumaks 
muuta. 

Eesmärk



• Rohetiigri klubi ja taskuhääling 
• Eestile loo loomine 
• Arvamusfestival 
• Mõõdikuteprojekt koostöös Sitraga

• Toidukampaania “Hoiame head toitu”  

• Õigustalgud, et tuua keskkonnaaspekt õigusruumi 

• Koostöö Naised Köögis ansambliga  

• Üksikisiku suuna strateegiline tegevuskava 

• Arvamusfestival 

• Kampaania “Pall pole prügi”

Tegevused  
2021 2022 



Teele Pehk
Vabakonna suund



2025 
Keskkonnaühenduste sisend on tasakaalus 
majanduse plaanis ja Eesti uues loos. 
Kliimakogud on aidanud olulisi 
keskkonnaprobleeme lahendada ja tegusid 
kiirendada. Kogukonnad on võimekad partnerid 
tasakaalus majanduse ellu viimisel. 

Üldine   
Võimendame tasakaalus majanduse suunas 
teednäitavaid teadmisi ja kogukondade 
algatusi. 

Eesmärk



Kliimakogude käivitamine Rohetiigri 
fookusteemadel, et lahendada sõlmprobleemid 
ja anda avalikule sektorile avalikkuse mandaat 
tegudeks  

• kohalike kliimakogude läbiviimine ja 
juurutamine keskkonnakiirendina:  

Ida-Viru noorte kliimakogu õiglase 
ülemineku teemal (toimus nov-dets 2021, 
koostöös Eestimaa Looduse Fondiga)

Tegevused 2021  
Keskkonnaühenduste visioonide ja soovituste 
koondamine ja võimendamine:   

• 38 rohepöörde soovitust omavalitsustele: 
terveilm.ee/rohenugimine/   

• viie omavalitsuse nõustamine rohepöörde 
kiirendamiseks ja keskkonnategudeks: Rae 
vald, Saku vald, Jõhvi vald, Võru linn, Tartu linn



Kliimakogude käivitamine Rohetiigri 
fookusteemadel, et lahendada sõlmprobleemid 
ja anda avalikule sektorile avalikkuse mandaat 
tegudeks  

• kohalike kliimakogude läbiviimine ja 
juurutamine keskkonnakiirendina:  

Tartu säästva liikuvuse kliimakogu  
(aprillis 2022)  
Tallinna säästva liikuvuse kliimakogu 
(sügisel 2022)

Tegevused 2022  
Keskkonnaühenduste visioonide ja soovituste 
koondamine ja võimendamine:   

• omavalitsuste keskkonnategude levitamine  

• keskkonnaühenduste soovituste koondamine 
ja kommunikeerimine riigi tasandile 



Markus Vihma
Rohetiigri Akadeemia  



2025 
Toimunud on 5 akadeemia põhiprogrammi,  
3 avaliku sektori programmi. Toimiv ekspertide 
võrgustik ja 100 head organisatsiooni arengu 
näidet.  

Üldine   
Suurendada rohepöörde juhtimise kompetentsi 
Eesti ettevõtetes ja avaliku sektori 
organisatsioonides.

Eesmärk



Iga-aastase Akadeemia  
põhiprogrammi ülesehitus

TalTech

EKA

Rohetiiger

EBS

TLÜ

Eesmärkide  
väljaütlemine

Avalikustamine ja 
eestkõnelemine

Finantsturgude mõju 
keskkonnavaldkonnale ja rohepöörde 

investeeringute riskide hindamine

Rohekommunikatsioon

Roheprobleemi püstitus
Roheinnovatsiooni 
süstemaatiline ja 

valdkondlik juhtimine

Keskkonnateo ja 
eesmärkide elluviimine

Avalikustamine ja 
innustamine

september oktoober - detsember jaanuar-aprill mai-juuni

Rohepöördega seotud 
megatrendid, ohud ja 

võimalused

Innovatsiooni mõistmine ja 
juhtimine rohepöörde kontekstis

Roheambitsioon ja  
integreerimine ärisse

Rohepöörde leadership ja 
strateegiline juhtimine

Keskkond ja kestlikkus

Kestlik tootearendus

Kestlik teenusearendus



2022 
• Lõpetab II lend 
• Alustab III lend 
• Teadmiste vahendamine ekspertide  

ja koolituste näol

2021 
• Lõpetas I lend 
• Alustas II lend 
• Muutuste juhtimise akadeemia kohalikule 

omavalitsusele

Akadeemia suuna tegevused



Kommunikatsiooni eesmärgid: 
• Mõtteviisi muutmine -> käivitame diskussiooni 

tasakaalus majanduse vajalikkusest  

• Praktiliste lahenduste ja kogemuslugude 
levitamine -> tutvustame teekaarte ning 
juhendeid ning vahendame Rohetiigri liikmete 
edulugusid ja õppetunde, tutvustame 
Akadeemias õppimise võimalust

Kommunikatsioon

Põhimõte  
Me ei vastandu. Me räägime siis, kui 
meil on sõnum või me oleme midagi 
ära teinud.



Koostööpartneritele ja Rohetiigri 
sõpradele suunatud kanalid:  

• Koduleht, Facebook, LinkedIn,  
Instagram, uudiskiri 

Rohetiigri olulisimad sihtgrupid  
ja kanalid 
Liikmetele suunatud kanalid:  
• Nõukoda - koosolekud  
• Asutajad, liikmed - meililist, uudiskiri, 

siseveeb, 1 x kuus infotund.  
• Tulemas on: klubi ja podcast 



Liikmete kogemuslugude vahendamine 

• 2022 vältel: liikmete kogemuslugude avaldamine – 
koostöö EPL-ga, EAS-i konverents, aastaraamat 

• 2022 vältel: jätkub energia teekaardi kommunikatsioon – 
EPL-i energiakonverents, arvamuslood, artiklid 

• Aprill: Tartu kliimakogu 

• Kevad: omavalitsuste keskkonnategude kommunikeerime 

• Kevad: pakendite disainijuhend 

• Kevad: Akadeemia II lennu lõpetamine 

• Suvi: Arvamusfestival

Tegevused 2022  
Tasakaalus majandusvisiooni 
diskussioon 

2022 vältel: diskussiooni käivitamine tasakaalus 
majandusvisiooni vajalikkusest – koostöö EPLiga 
(energiakonverents), Äripäeva essekonkurss 
„Edukas Eesti“, Rohetiigri konverents, valitsuse 
rohepöörde komisjonis osalemine 



Finantsaruanne
Liikmetelt saadud tasud 292 934

Kasutatud -275 255

sealhulgas -102 789 Tööjõukulud

-81 933 Suundade koordineerimine

-47 689 Kommunikatsioon

-20 128 Konsultatioonid ja mentorlus

-12 100 Ürituste korralduskulud

-10 616 Muud kulud

Muud annetused 40 430

Kasutatud -40 430

Sihtfinantseerimine 68 115

Kasutatud -69 060

Ettevõtlustulud 219 823

Kasutatud -226 063

JÄÄK KOKKU 10 494

Finantsaruanne 2021 
SA Rohetiiger on loodud 
15.12.2020 

Vahemikus 2019-2020 pakkus 
 juriidilise keha teenust  
SA Teeme Ära. 
Kasutatud toetused:  
Aktiivsete Kodanike Fond  
100 000 eur, KIK 200 000 eur 

2025 aasta eelarve  
SA Rohetiiger püsikulud  
360 000 eur 
Lisaks projektid, konverentsid,  
sündmused 



Teekond 2022-2025 



TEEKOND  
2022-2025

• Energia teekaardi kommunikatsioon  
• Rohetiigri konverents tasakaalus  

majanduse diskussiooni käivitamiseks  
• Teekaart nr 2 koostamine (ehitus?) 
• Pakendite disainijuhendi koostamine

• Akadeemia II ja III lennu õpetamine 
• Rätsep-akadeemiate korraldamine  

(Tallinn jt) 
• Rohekoolituste veebikeskkonna loomine  
• Ekspertide vahendamise käivitamine • Tartu kliimakogu  

• Rohesoovitused Riigikogu valimisteks

• Rohetiigri klubi ja taskuhäälingu 
käivitamine 

• Narratiivi loomisega alustamine

2022

• Rohetiigri muutub rahvusvaheliseks  
• Aastaraamatu I välja andmine  
• Energia teekaardi tutvustamine avaliku sektori esindajatele

2023

• Teekaart nr 2 kommunikatsioon 
• Teekaart nr 3 koostamine 

• Akadeemia III ja IV lennu õpetamine 
• Rätsep-akadeemiate korraldamine

• Tallinna kliimakogu  
• Tasakaalus majandust toetavate  

kogukondlike mudelite levitamine ja juurutamine

• Üle-Eestiliste narratiivi 
mõttetalgute korraldamine 

• Jalajälje kalkulaatori 
rakendamine koostöös Sitraga

• Aastaraamatu II välja andmine  
• Teekaardi tutvustamine avaliku sektori esindajatele



TEEKOND  
2022-2025

• Teekaart nr 3 kommunikatsioon 
• Teekaart nr 4 koostamine

• Akadeemia IV ja V lennu õpetamine 
• Rätsep-akadeemiate korraldamine

• Üleriigiline kliimakogu  
• Rohesoovitused Europarlamendi valmisteks  
• Tasakaalus majandust toetavate kogukondlike  

mudelite levitamine ja juurutamine

• Narratiivi levitamine • Aastaraamatu III välja andmine  
• Teekaardi tutvustamine avaliku sektori esindajatele

• Teekaart nr 4 kommunikatsioon 
• Teekaart nr 5 koostamine  
• Tasakaalus majanduse visiooni sõnastamine ja 

rakendusplaani vormistamine

• Akadeemia V lennu õpetamine 
• Rätsep-akadeemiate korraldamine  

Tasakaalus majanduse koolituse läbi 
viimine vilistlastele ja liikmetele

• Tasakaalus majandust toetavate kogukondlike  
mudelite levitamine ja juurutamine

• Rohetiigri 5 aasta tegevuste  
kokkuvõtmine 

• Tasakaalus majanduse visiooni ja  
rakendusplaani tutvustamine  
avaliku sektori esindajatele

2024

2025



Küsimused



Jan Uuspõld 



Ära tunne kibedust, sõber, 
seda peagi pead kahetsema. 

Hoia koos oma meel, 
muidu laiali 

 laguned. 
  

Mornina, rusutuna 
ära lahku siit aiast, 

et ei saaks sinust öökull 
süngetes varemeis. 

  

Silmitsi sõjaga, saa 
sõdalaseks kui lõvi, 

või muidu tehakse sinust 
koduloom taltsas, tuim. 

  
Kui kõik oma isesuse 

ükskord ära sa võidad, 
kogu su pimedus 

hiilgavaks valguseks saab. 



Aitäh hetked



Aitäh 
esimesed toetajad! 

Avatud Eesti Fond 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
TVO



Aitäh kallid Rohetiigri  
asutajaliikmed 
ja liikmed!







Aitäh kallid Rohetiigri  
asutajaliikmed ja liikmed! 

Täna meie eriline tänu teile 
Jolos ja Fotografiska 
Alexela 
Cronimet Nordic, Eesti Vanapaber  
ja Dimedium 



Aitäh lugupeetud teadlased, kes te 
osalesite Rohetiigri teadlaste 
paneeli töös 2021 ja energia 
teekaardi väljatöötamisel!

Andi Hektor 
Aveliina Helm 

Evelin Loit  
Evelyn Uuemaa 
Floortje Vodde 

Hans Orru 
Helen Sooväli-Sepping  

Ivar Kruusenberg  

Ivo Palu 
Evelin Piirsalu  
Liina Kimmel 

Rein Drenkhan  
Anni Oviir 
Dago Antov 

Merlin Rehema 
Rutt Hints 

Anna Volkova 

Jüri-Ott Salm 
Liina Joller-Vaher 

Liina Remm 
Maie Kiisel  

Mario Kadastik 
Martin Thalfeldt 

Merlin Raud 
Tauri Tuvikene



Aveliina Helm 
Tartu Ülikool, bioloog



Andres Veske 
SA Rohetiiger, nõukogu esimees



Rohetiigri nõukoja  
valimine ja 
väljakuulutamine



Rohetiigri nõukogu
Andres Veske  
Glen Madis  
Mart Normet  
Merili Vares  
Mihkel Tammo



Rohetiigri nõukoja  
valimine ja 
väljakuulutamine



Rohetiigri nõukoda
Eva Pedjak / Cronimet Nordic  
Heiti Hääl / Alexela  
Helen Sooväli-Sepping / Taltech  
Madis Toomsalu / LHV  
Markus Hääl / Wolfscape  
Olavi Lepp / Swedbank  
Rainer Pesti / Ragn-Sells  
Simmo Soomets / Thermory  
Tarmo Tamm / Peetri Puit   
Ursel Velve / Ülemiste City  
Valdo Kalm / Tallinna Sadam 





Imelist 
tiigriaastat!


