
 

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

22.01.2021 

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

Raimets, Katrin Raaperi ja videosilla vahendusel Anna Gretšenko. 

 

Päevakorrapunktid: 

● Detsembri-jaanuari tegevused – ülevaade, tagasiside, kokkuvõte. 

● Eesseisvad tegevused ja nende kavandamine. 

● Jooksvad küsimused. 

 

Otsused: 

● Detsembri-jaanuari tegevused:  

 

1. Klasside keskkonnateo kaardistamine.  Arendusmeeskond arutas ja täpsustas 08.01 

Keskkonnapäevaks valmivate projektide koostamise kriteeriumite, esitusviisi ning 

esitlemise. Koostatud põhjalik Keskkonnapäeva (07.06) ülevaatlik kokkuvõte päeva 

ülesehituse ja tegevustega, tööde ja esitluse tingimuste ja soovitustega. Klassidele 

määratud tähtaeg 29.01, mil klasside keskkonnategu tuleb avaldada koondtabelis. 

Ettepanek: Klasside osalus Keskkonnapäeval vabatahtlik. 

 

2. Detsembri helkuripuu vaatluskampaania lükkus seoses distantsõppega edasi.  

Ettepanek: Kavandatud kampaaniat algab alates 27.01. Kirjutatud on RK noortele 

üleskutse. Lisandunud õpilasi pole, kampaanias osaleb 3 õpilast. Uuel nädalal teha 

kahel päeval (N ja R) kampaania paari lapsega helkuripuu juures. (Kreete, Roosika) 

 

3. Detsembris tulede kustutamise ja elektri säästmise kampaania lükkus edasi seoses 

distantsõppega. Alustada kampaania raames vaatlust 



 
01.02 - 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. 

Kirjutatud on RK noortele üleskutse. Lisandunud õpilasi pole, kampaanias osaleb 1 

õpilane, kes on endast teada andnud.  

Ettepanek: Roosika ja Kreete suhtleva RK noortega personaalselt, et saada RK 

noortest vaatlejaid juurde. Vastasel korral kaardistavad olukorda ka RK 

arendusmeeskonna liikmed. Roosika saadab eelnevalt eesseisva tegevuse teavituse 

kogu personalile. 

 

4. Noorte RKN logo kujundamine ja eskiiside esitamise tähtaega pikendatud kuni  25.01 

seoses distantsõppega.  Rohelise kooli noorte logo eskiise on esitatud lisatähtajaks 3 

tk juurde, seega valikus kokku 7 tk.  

Ettepanek: Pikendada veel logode eskiiside esitamist kuni 29.01. Roosika räägib läbi 

oma klassiga, võtavad töösse. Alates veebruarist osalevad kooli õpilased 

hääletamisel. Hääletuskasti ja sedelid korraldab Liina. 

 

 

● Eelseisvate tegevuste kavandamine 

Jaanuaris– veebruaris 

1. Ülemaailmne digitaalne koristuspäev toimub 29. jaanuaril. Selle ürituse raames on 

digikoristusnädal, mille üheks eestvedaja on Tartu loodusmaja. Võtame ette enda 

seadmed (sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, jne) tööl, kodus või koolis ning 

korrastame enda digielu, kustutades kõik ebavajaliku infomüra ja failid, mis kuhjudes 

digitaalseks prügiks on muutunud. Digiprügi koristades teeme head loodusele – nimelt 

jätab iga digitaalselt tehtud tegevus keskkonnale pisikese jälje, täpselt nagu muu 

tarbimise puhul. Digikoristusnädalaga saab osaleda üksi, klassiga, grupiti. Liina on 

üleskutse koolis teinud. Eelis, et koolis loodud grupid/meeskonnad saavad nädala 

päevateemad ja ülesanded ette teada, mis võimaldab oma aega planeerida. Üleskutset 

digikoristusnädalaga liitumiseks jagame kooli FB lehel, koduleheküljel. Ja kes ei soovi/kel 

ei ole võimalus digiprügiga tegeleda tervet nädalat, siis on võimalus ühineda ka Telia 

Digitaalse koristuspäevaga 29. jaanuaril. Info leitav FBst, kooli koduleheküljelt.  

21.01 osales Liina RK Digiprügi veebiseminaril – räägiti üldiselt tootmisest, toorainest ja 

sellest, kuidas tootmine peaks muutuma selliseks, et tekiks vähem jääke, tooteid oleks 



 
võimalik parandada ning nende eluiga pikendada. Näiteks kui nutitelefoni “eluiga” on 

hinnanguliselt 2 aastat, siis kui me kasutaksime seda juba 4 aastat, oleks kahju 

keskkonnale juba märgatavalt väiksem. Samuti räägiti veebiseminaril ka 

“kliimapaanikast”, mida üha enam inimesi (just nooremad) tunnevad ja grupitööna 

pakuti välja lahendusi, kuidas keskkonnaprobleeme käsitleda, noortele esitleda ja leida 

lahendusi paanikat tekitamata. Üldiselt ükski töögrupp suurt kliimapaanikat Eesti noorte 

seas ei ole täheldanud, mida võib selgitada sellega, et meile ei ole suuremad probleemid 

jõudnud. Kuid teadlikkuse tõstmine, anda noortele võimalus ise kogeda (osaleda 

erinevates keskkonnateemalistes aktsioonides, kampaaniates), anda sõnum, et meist 

igaühest sõltub küll palju, aga alustada saab väikestest sammudest ja iseenda 

harjumuste muutmistest. 

Ettepanek: Liina registreerib RK arendusmeeskonna osalema digikoristusnädalal. Jagab 

kooli personaliga Drives registreerimislehte, et kõik soovijad saavad liituda. 

Digikoristusnädalal osalenud meeskonnaliikmed saadavad oma tagasiside Liinale 1. 

veebruari tööpäeva jooksul. Meeskonna koondkokkuvõte/tagasiside tuleb postitada 

Digikoristusnädala FB lehe viimase postituse alla 2. veebruariks (Liina). 

2. Alumiiniumist küünlaümbriste kogumiskampaania. Võimalus tuua kasutatud 

teeküünalde alumiiniumist ümbrised koolimaja peaukse  juures olevasse kogumiskasti 

kuni 2. veebruarini.  

Ettepanek: Liina uuendab teemat ja tuletab meelde. 

  

3. 11.01.21 avati KIK ringmajandusprogrammi taotluste voor kuni 01.03.21.  

19.01 on kaardistatud koolimajas parendust vajavad alad, kuhu soovime paigaldada 

LED-valgustid ja siis neid anduritega juhtida. Materjalide ja tööde maksumuse 

hinnakalkulatsiooni päring saadetud 21.01 Viimsi Halduse OÜ ja ETS Elekter OÜ 

esindajatele. Jaana osales 20.01 KIK keskkonnaprogrammi infopäeval. Tingimustest 

selgus, et juriidiliste isikute kohustus ringmajandusprogrammis on  20%-ne 

omafinantseering, mis võib saada meile sel õppeaastal taksituseks (sõltub 

hinnakalkulatsioonist), sest oleme eelarveline asutus ning aasta eelarve on paigas ja 

kinnitatud. KIKist anti soovitus ja see variant on hetkel töös ja nõuab läbirääkimist kooli 

pidajaga, st Viimis Vallavalitusega (Jaana, Leelo). Hetkel hinnakalkulatsiooni ootel. 

 

● Järgmine koosolek 19.02, kellaaeg lepitaks kokku jooksvalt.  


