
 

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

07.12.2020 

 

Osalesid: Liina Savolainen, Siiri Alamaa, Roosika Kann, Kreete Rõõm, Eve Kirmjõe, Jaana 

Raimets. Puudusid: Anna Gretšenko, Katrin Raaperi. 

 

Päevakorrapunktid: 

● Novembri ja detsembri tegevused – ülevaade, tagasiside, kokkuvõte. 

● RK tegevuskava täiendamine, tähtajad. 

● Rohelise kooli noored. 

● Jooksvad küsimused. 

 

Otsused: 

● Novembri-detsembri tegevused:  

1. Keskkonnaküsitluse tagasiside arendusmeeskondadele. Kooli keskkonnaküsitluse 

kokkuvõte tulemused ja kokkuvõtte kommentaaridega on Liina 

arendusmeeskondale teadmiseks saatnud, et viimased saaksid võtta oma 

fookusteemad plaani ja tegevustesse. 

 

2. Arendusmeekondade poolt ülekooliliste kampaaniate, tegevuste tähtaja määramise 

täiendust Õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste 2020/21. õppeaasta tabelis 

pole tehtud. 

 

3. Klasside keskkonnateo kaardistamine.  Liina  jagas koondatud klasside 

keskkonnategude tabelit klassiõpetajatega. Lisandus 3.a, 4.a ja 4. c klasside 

keskkonnategu. Veel on puudu mõned klassid, kelle klassiõpetajad on andnud 

tagasiside, et neil puuduvad kriteeriumid ja arusaam hilisemast keskkonnateo 



 
esitlusest. See on olnud ka põhjuseks, miks pole seni need klassid oma 

keskkonnategu valinud.  

Ettepanek: Keskkonnapäevaks valmivate projektide koostamise kriteeriumite , 

esitusviisi ning esitlemise täpsustamiseks on määratud uus  kohtumine  - 10.12. kell 

14.15. (meeskond) 

 

4.  Helkuripuu kampaania. Liina tegi üleskutse ja helkuripuu väljapanek oli 05.11.20. 

Helkuripuule toodi helkureid päris tublisti, suurema koguse tõi Eliisa Lotta 4.a 

klassist ja ka Viimsi vald. RK noorte varem kokkulepitud koosolek ei toimunud 

õpetajate puudumise tõttu. 

Ettepanek: Kavandatud kampaaniat edasi ei lükka. Kirjutada RK noortele üleskutse 

sel nädalal ja vaadata kui palju lapsi kokku tuleb. Uuel nädalal (14.-18.12) teha paaril 

päeval helkurite ülevaatus helkuripuu juures ning saab jagada veel helkureid neile, 

kel need puuduvad. (Kreete, Roosika) 

 

5. Tulede kustutamise ja el. säästmise kampaania. Varem kokkulepitud ajakavast maas.  

Vaatlus on RK noorte, Roosika ja Jaana poolt läbi viidud 12.-13.11. Kreete koondas 

andmed.  

Ettepanek: Muuta kampaania starteegiat ja sõnastust eesmärgiga, et see ei oleks 

võistluslik, sh lühiajaline ning annaks jätkusuutliku tulemuse.  Vaatluse tulemusena 

selgitada kooli kõige el. energiasäästlikum korpus. Vaatlus RK noorte poolt toimub 

pikema perioodi vältel, so 11.01 - 18.04.20. Enne aprilli vaheaega tuua välja 

lõpptulemused ja tulemuste vahekokkuvõte esitada enne veebruari vaheaega.  RK 

noored käivad korpustes vaatlemas iga nädal 1 x päevas. Vaatlusnädalal osaleb 6 RK 

noort. RK noored vaatlevad rotatsiooni korras, seega vaatlejaid peaks olema kokku 

12 õpilast. Nädala tulemused tuuakse Liina kätte. Kreete ja Roosika suhtlevad RK 

noortega, et selgitada välja vaatlejad õpilased ja teevad ettevalmistuse projektiks. 

Liina saadab esialgse vaatluse tulemused ja eesseisva tegevuse teavituse kogu 

personalile. 
 

6. Noorte RKN logo kujundamine ja eskiiside esitamine.  Rohelise kooli noorte logo 

eskiise on esitatud tähtajaks 30.11 4 tk. Osales kaks RK noort (Johanna Pajula 4.c ja 

Oskar Raimets 5.b). 

Ettepanek: Pikendame tähtaega kuni 20.12, et oleks veel eskiise. Roosika teeb oma 

klassi RK noortele meeldetuletuse. 

 



 
 

 

● Järgnevate kuude tegevuskava täiendamine.  

Jaanuaris– veebruaris 

1. Ülemaailmne digitaalne koristuspäev toimub 29. jaanuaril. 

Ettepanek: Kaasata haridustehnolooge ja jagada mõtet, et järgmisel digipäeval, so 6. 

nädalal, tegelevad kooli õpetajad oma digivahendite puhastamisega -  digiprügi 

eemaldamine seadmetest. Siiri suhtleb eelnevalt haridustehnoloogidega. 

2. Teeküünalde ümbriste kogumiskampaania. Võimalus tuua kasutatud teeküünalde 

alumiiniumist ümbriseid kuni 02.02 koolimajja ja toetada sellega kooliaia projekti. 

Ettevõtmise eesmärk on pakkuda võimalust alumiiniumist ümbrised kokku koguda, 

mitte visata neid olme- või pakendiprügisse, kuhu need ei kuulu. Samas juhtida 

tähelepanu sellele, et pakendivaba küünal ja keskkonnamärgisega küünal on veel parem 

lahendus ning midagi ei peaks kampaania pärast liigtarbima hakkama.  

Ettepanek: Liina teeb üleskutse algavast teeküünalde ümbrise kogumiskampaaniast. 

Paigutada suurem pappkast ja koguda välisukse juures, et oleks vaba ligipääs kõigie.  

 

 

● Järgmise koosolek 22.01 kell 14.30. RK meeskonna koosolekud hakkavad toimuma 

lähiajal reedeti, et kõik liikmed saaksid osaleda. 


