Nägemus Eesti Geoloogiakeskuse arendamisest sise- ja välisturgudel lähima 5 aasta jooksul.
Esimene asi, millega ma alustasin oli väike küsitlus kontoris kus mina töötan. Küsisin – Kas keegi teab mis
on Eesti Geoloogiakeskus, millega ta tegeleb ja kus asub? Kontoris töötab umbes 50 täiskasvanud
kõrgharidusega inimest ning enamuse vastus oli – ei.
Küsisin ka, kas need teavad mis teadus on geoloogia – vastuseks sain, et geoloogia on teadus Maast
Maa koostisest, ehitusest, tekkimisest, muutustest ja arengust, sealhulgas ka elu arengust maakeral.
Paljud ütlesid ka, et geoloogia iseenesest on väga huvitav teadus, kuid kahjuks Eestis puuduvad
huvitavad muuseumid ja üritused mis on sellega seotud.
Inimesed kelle perekonnadel on koolilapsed märkasid ka, et kõik mis on seotud meie geoloogiaga võib
olla huvitav ka lastele.
Ma hakkasin internetis infot otsima ning leidsin et üritused ja väikesed muuseumid ja ekspositsioonid on
ikka olemas, miks juhtub nii, et inimesed nendes mitte midagi ei tea?
Võib olla informatsiooniallikad on valed, võib olla et ainult mõned inimesed, kes tunnevad teema vastu
huvi otsivad ja leiavad selle kohta infot? Võib olla need üritused ei ole eriti põnevad tava inimestele ja
nende laste jaoks?
Ma mõtlesin, et Geoloogiakeskuse abil võib korraldada üritusi kus saab perekonnaga osaleda? Eestis on
nii palju ilusaid kohti kuhu saab minna, kuid peab olema kindel sihtmärk. Näiteks, meil on olemas RMK
terviserajad ja rahvuspargid. Saab kindlasti nendega koodtööd teha. Korraldada üritusi kogu perele või
terve klassidele, korraldada põnevaid koolitunde, orienteerumus mänge kuhu lisada geoloogia
tähtsamaid objekte.
Siseturul koopereerides RMK ja muu Eesti parkidega saab teha Appi erinevatega marsruutidega, info ja
küsimustega. Teeme geoloogiat tavainimestele kättesaadavamaks.
Kas te teate, et Eestis iga päev kasutavad Interneti 74% inimest, 42% nendest kasutab Interneti oma
mobiil telefonidel ja tahvli arvutitel? Arvan, et uued App-id on uus arendamise võimalus.
Vajadusel neid saab ka tõlkida ning pakkuda turistidele kes on huvitatud Eesti maastiku iseseisva
uurimisel. Ma vaatasin ka Internetis, et mõned App-id on Eesti Geoloogiakeskusel juba töös.
Mina oma väikeses essees olin esitanud ainult ühe võimalusi kuidas arendada oma turule ja kuhu minna,
muidu ideed on veel olemas, neid on palju.
Tuleb jagada oma kogemusi teise naabri riikidega, ülikoolidega ning omandada nende kogemusi.
Kasutada ja arendada innovatsioone.
Meie maailm muutub kiiresti, muutuvad ka teadused, maastikud, inimesed. Aga kõik me elame ühes
maakeras ning peame teha koostööd et arendada ja olla edukad.

