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MIS ON GIS-

PÄEV? 

Loe, mis on GIS ehk  

geoinfosüsteemid ning 

milleks seda tähistada. 

 
   

 

KUIDAS GIS-

PÄEVA 

KORRALDADA? 

Leia ideid, mida 

korraldada GIS-päeva 

puhul koolides ja 

ettevõtetes. 

Abiks GIS-päeva 

tegevuste 

korraldamisel. 

Kuidas jagada oma 

tegemisi 

sotsiaalmeedias? 

Kellega koostööd teha 

ja kust abi küsida? 

 

 

 

MIS ON GIS-PÄEV? 

GIS tähendab lahti kirjutatuna geoinfosüsteemid. GIS-i kasutavad teadlased 

liustike taandumise või metsade taimestiku muutumise kaardistamiseks, kuid ka 

elektrivõrgu haldajad oma liinide korrashoidu tagamiseks või kohalikud 

omavalitsused andmete paremaks haldamiseks ja kaalutletud otsuste 

langetamiseks. GIS-tehnoloogia potentsiaali on alati võimalik veel paremini 

kaasata ning samuti on tööturul headest GIS-spetsialistidest puudus. 

Selleks, et tutvustada eriala nii õpilastele kui ka asutustele, tähistatakse igal 

aastal novembri kolmandal nädalal Geograafilise Teadlikkuse nädalt 

(Geography Awareness Week) ning vastava nädala kolmapäeval ülemaailmset 

GIS-päeva.  

Eestis on juba 15 aastat igal GIS-päeval toimunud üks suurem üritus ning 2019. 

aastal tähistatakse seda 13. novembril Eesti Rahvusraamatukogus. GIS-päeva 

puhul on tegevusi korraldama oodatud kõik asjaosalised – koolid, ettevõtted, 

ülikoolid või lihtsalt huvilised. Käesolevas juhendis on välja toodud ideid GIS-

päeva tegevuste ja ürituse korraldamiseks. 

          

https://www.facebook.com/gispaev/?ref=settings
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GIS-PÄEVA 

SÜNDMUSED 

Esimene ametlik GIS-päev toimus 

1999. aastal GIS-tarkvara tootja Esri 

asutaja ja presidendi Jack 

Dangermondi algatusel. 2005. aastal 

tähistati GIS-päeva juba 74 riigis üle 

maailma. 

Eestis toimus esimene “GIS-i ehk 

geograafia päev” 1999. aastal ning 

alates 2005. aastast on see 

muutunud Eesti suurimaks laiemale 

suunatud populaarteaduslikuks GIS-

valdkonna teabepäevaks, mille 

peamised üritused toimuvad Eesti 

Rahvusraamatukogus. 

Ka sel aastal toimuvad 13. novembril 

Eesti Rahvusraamatukogus GIS-

päevagas seotud üritused. Lisaks on 

eelnevalt toimumas kaardivõistlus ja 

uurimustööde konkurss. Samuti 

viiakse läbi erialased töötoad 

geograafia ja teistele 

aineõpetajatele. 
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IDEID KOOLIDELE 

JA ÜLIKOOLIDELE 

 Koolisisene GIS-teemaline 

viktoriin 

 Kutsu GIS-spetsialist rääkima 

oma erialast ja tööst 

 Kasuta GIS-i ajaloo-, 

ühiskonnaõpetuse- ja/või 

loodusteaduste tundides 

 Korralda orienteerumismäng  

 Klassidevaheline GIS-võistlus 

 Geograafiatunni teemaline 

fotovõistlus 

 Kaartide joonistamine 

kunstiõpetuse tundides 

 Üliõpilaste esitlused koolides 

oma aine tutvustamiseks 

 

KES SAAVAD GIS-

PÄEVA KORRALDADA? 

 Õpilased 

 Õpetajad 

 Üliõpilased 

 Õppejõud 

 Riigiasutused 

 Ametnikud 

 Ettevõtted 

GIS-päeva saavad tähistada kõik 

huvilised, olgu seda näiteks koolides 

ainetunni läbiviimisega või mõnda 

muusse tegevusse panustades. 

IDEID 

ETTEVÕTETELE 

 Kaardivõistlus ettevõtte 

tegevusi kujutavate 

kaartide valmistamiseks 

 GIS-i kasutavate 

ettevõtete avatud uste 

päev õpilastele 

 Parima geograafia-

teemalise koogi 

valimine 

 Geograafia-teemaline 

viktoriin lõuapausil 

 Orienteerumismäng 

 Kõige geograafilisema 

tööriietuse valimine 

 Töötuba avaandmete 

võimaluste tutvumiseks 



 

 

  

Otsi abistavaid materjale 

www.gispaev.ee ning www.gisday.com 

  

Jaga pilte oma tegevustest märkides 

ära @gispaev Facebookis ning 

@gispaev_tallinn Instagrammis 

 

Ära tunne end üksi – võta ühendust GIS-

alal tegelevate ettevõtete ja 

asutustega, koolide ja ülikoolidega. 

 

 

 

SAMMUD GIS-PÄEVA 

KORRALDAMISEKS 

 

    

01 
Planeerimine 
Pane paika tegevuste kava ja 

tee kindlaks, kes on osalejad 

 

02 
Jaga infot!  
Leia postred GIS-päeva 

veebilehelt ning tee 

Facebooki üritus. 

03 
Küsi abi GIS-päeva 

korraldusmeeskonnalt 
Ideede või abi saamiseks kirjuta 

gispaev@gmail.com 

 

04 
Tähista GIS-päeva 
Olenemata asjaolust, kas 

korraldad ühe ainetunni või 

pikema ürituse – GIS-päev 

on tore! 
 

GIS-päeva eesmärk on tutvustada 

geoinfosüsteemide ja geograafia võimalusi ning 

kasutusalasid. Geograafia paneb paika! 

http://www.gispaev.ee/
http://www.gisday.com/

