
 

 
TIINA 
Perekeskne öko- ja tervise isetegija 

MARGUS 
Aktiivse elustiiliga kriitiline 
otseütleja 

MARI-LIIS 
Sõnakas maailmaparandaja 

KÜLLI 
Kogukondlik maaelupraktik 

Põhi-
andmed 
(pere, elu-
koht, töö, 
sissetulek) 

 30aastane naine 

 Vabaabielus, peres on 
2,5aastane laps 

 Elab Tallinnas, hakkab põhitööle 
tagasi pöörduma 

 700EUR/ pereliikme kohta 

 40aastane mees 

 Eelmisest suhtest 18aastane 
laps, kes ei ela temaga koos. 

 Elab Tallinnas Kalamajas.  

 1100EUR/pereliikme kohta 

 21aastane naine 

 Vallaline, lapsi ei ole. 

 Tudeng, elab Tartus,  

 Teeb väiksemaid tööotsi, koos 
õppelaenuga u 400EUR kuus. 

 50aastane naine 

 2 täiskasvanud last, 2 lapselast 

 Lõpetanud Tihemetsa tehnikumi, 

 elab Põlvamaa väikeses asulas 

 Abikaasa Ants on jahi ja 
kalandushuviline. 

Suhe 
keskkonda 

On loodusest ja keskkonna-
küsimustest huvitatud, aga mitte 
ekspert. Käib meeleldi RMK 
matkaradadel lühimatkadel, jälgib 
looduskalendri looma- ja 
linnukaameraid. 

Käib palju matkamas nii Eestis kui 
välismaal. Annetab aeg-ajalt ELFile. 
Ei ole samas aktivist. 
 

Tugeva rohelise maailmavaatega, 
muretseb väga looduse ja kogu 
planeedi pärast. Loodusega iseenesest 
tihedat sidet ei ole, on kasvanud 
linnas. 

Terve elu elanud maal. Tunneb 
muret reostuse jm 
keskkonnaprobleemide pärast. Elab 
säästvalt ja keskkonnasõbralikult. 
 

Tarbimis-
käitumine 

Ei tarbi emotsioonide ajel 
tarbekaupu. Nii praktilistel kui 
ideoloogilistel põhjustel on aktiivne 
taaskasutaja. Meeldib asju ise 
proovida (on käeliselt osav). 
Ökopoodides eriti ei käi, sest jälgib 
hindu. Ostab võimalusel talu- või 
ökokaupa kas supermarketist või 
talunikult otse. 

Tarbib rohkelt. Kui see on talle 
mugav, siis eelistab ökotooteid, aga 
ei pööra sellele eriti tähelepanu. 

Sotsiaalne õiglus ja õiglane kaubandus 
on talle väga olulised.  
On taimetoitlane ning võitleb loomade 
õiguste eest. 

Ökomõtteviisi ei ole kunagi otseselt 
oluliseks pidanud, ent järgib 
praktikaid (taaskasutab, kasvatab ise 
suure osa oma toidust, tegeleb 
pigem mahepõllundusega) 
 



Meedia-
kasutus 

Uudiseid loeb peamiselt sotsiaal-
meediast ja Delfist (harva). Paberil 
tellib ajakirja „Pere ja kodu“. 
 

Mõningad eesti- (Eesti Ekspress) ja 
ingliskeelsed (Guardian) väljaanded. 
Temaatilised blogid, nii matkamise 
kui rattasõidu kohta. 

On väga võrgustunud, loeb 
sotsiaalmeedia uudisvoogu. 
 

Käib külakeskuses raamatukogus 
ajakirju sirvimas (raamatukoguhoidja 
on sõbranna). Kohalikud väljaanded 
– Koit, Lõunaleht. Uudised 
portaalidest. 

Suhe 
Bioneeri 

Külastab Bioneeri u 1 kord nädalas 
FBs uudisvoos olevate linkide kaudu. 
Jagab vahel FBs ka ise Bioneeri 
lugusid, eelkõige taaskasutuse 
teemal, mis talle tunduvad kas 
praktilised või pakuvad uut 
vaatenurka, mida ka teistel oleks 
kasulik teada. Sattus lugema 
otsinguga „ohutu šampoon“. 

Bioneeri loeb kaootiliselt, lehekülg 
on järjehoidjates paljude teiste seas 
ning vahel, kui on aega, siis loeb 
järjest. 
Sattus B lugema ühe kunagise 
vabatahtliku kaudu, kes talle 
isiklikult väga meeldis. 

Bioneerist loeb teda huvitavaid 
lugusid, mida jagatakse FBs. Ka tema 
sotsiaalmeedia kontaktid jagavad tihti 
B lugusid. 

Jõudis Bioneeri jäätmekäitluse kohta 
infot otsides ning nüüd loeb seda 
regulaarselt, lehekülg järjehoidjates.  
Suvel Bioneeri ei loe, teeb tööd. 
 
 

Huvid, 
tema jaoks 
olulised 
teemad, 
mida 
tahaks 
Bioneerist 
lugeda 

- Tervis, eelkõige tervislik toitumine. 
Tunneb muret toidus olevate 
mürgiste ainete pärast.  
- Valmistab ise meeleldi head ja 
tervislikku toitu. Retseptid. 
- Erinevad taaskasutuse ja 
isetegemisega seotud teemad, 
säästlikud elustiilid 
-Loeb meelsasti ka blogisid 

-Matkamisega seonduv 
-Reisimine 
-Rattasport 
-Kriitilised keskkonnateemad („tuleb 
öelda nii nagu asjad on!“) 
-Eksperimendid 
-Ettevõtluse ja keskkonna seosed 
(roheline ettevõtlus, positiivsed 
näited) 

Huvitub kirglikult erinevatest 
teemadest: keskkond, vaimsus, 
alternatiivsed elustiilid, ühiskond. 
-„valusad“ ja kriitilised teemad, millest 
muu meedia ei räägi 
-Loomaõigused. 
-Õiglus, sotsiaalne õiglus 
-Toiduretseptid (vegan) 
-Öko- ja taaskasutus, ökoeluviisid 
-Sport, aktiivne eluviis, säästumatkad 
-Meeleldi avaldaks ka ise arvamust 

-Maaelu ja aiandusteemad. Kasvatab 
ise aedvilja, peab kanu 
-Kogukonnateemad, sest on ise ka 
aktiivne külakogukonna liige (oli 
külavanem), tegutseb külaseltsis. 
-Reisimine 
-Rahvatants 
-Haridus ja külakoolide teemad 
-Abikaasa Antsu jaoks vaatab ka 
kalandus, jahindus ja 
metsateemasid. 

Mõned 
soovitused 
Bioneerile 

Meeldiksid sellised mõistlik ja 
mõttetu saate stiilis arutelud, ehk 
mis on siis tegelikult "parem" valik 
vms. Teaduslikematel andmetel 
põhinevad kokkuvõtted. 
Sooviksin praktilist infot 
koolitusvõimaluste kohta – 
leivaküpsetus-kursused, 
seebivalmistuskursused jne.  
Linnapõllumajandus, kogukonnaaiad, 
seeläbi sotsiaalne kaasatus. 

Rohkem lugusid praktiliste 
tegijatega. Vähem kantseliiti ja 
pintsaklipslastest vannaberoheliste 
möla. Rohkem nn edulugusid - 
kuidas minnakse maale elama. 
Kuidas elada võimalikult keskkonna- 
ja elusõbralikult linnas. Päris seebi- 
ja šampooninõuandeid ei viitsi 
lugeda. 
 
Ettevõtetest teha "persoonilugusid". 
Eestis on palju positiivset 
negatiivsuse kõrval. 

Oleks tore lugeda siit rohkem 
loomakaitse ja looma õigustega 
seotud teemasid, sellealaseid 
arvamus- ja persoonilugusid ning 
intervjuusid. Bioneer ei peaks pelgama 
ka keeruliste ja vastuoluliste teemade 
nagu farmindus jms käsitlemist. Ehk et 
midagi teravat ja intrigeerivamat võiks 
Bioneer vahel avaldada.  
 
Bioneer võiks olla tugev 
keskkonnahääl, sest seda, millest 
kirjutada, on palju. Ikka veel tarbime 

See on väga hea, et Bioneerist saab 
asjalikku teadmist eesti keeles, ja 
veel ilma maksmata. Ants ka vahel 
loeb just mingeid kalanduslugusid – 
eks kala- ja jahimees ikka mõtleb 
looduseasjadele. Need kalapaisud ja 
muu. Ma siis jälle ütlen talle, kui on 
mõni tema teema. 
 
Kui oleks eraldi võimalik välja võtta 
maakonna või siin ka näiteks 
lähedalt just Võrumaa lood, oleks 
eriti hea. Meil on tore külarahvas ja 



Taaskasutusalased konkursid. Olen 
suur isetegemise- ja käsitöö fänn, 
sest teen ise paljusid asju. 
Väga huvitavad olid leivaga pea 
pesemise katsed, uuringud 
hormoonsüsteemi mõjutavatest 
ainetest. 

 
Linnaplaneeringud: need on liialt 
keskkonnavaenulikud ja üksikute 
isikute ja firmade kasumeid 
teenivad. 

riideid, mis on mürkidega värvitud või 
aedvilju, mille kasvatamisel on 
kasutatud pestitsiide! 
 
Kirjutage säästumatkadest. Tehke 
kaart ökopoodisest ja kaltsukatest, 
kuhuviia.ee stiilis. 

kui selliseid ühistegemise teemasid 
ka oleks.  
 
Ja siis aiandus, taaskasutus ja sellised 
lihtsalt kasulikud teemad on kindlasti 
minu jaoks. 

 




