
   

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

13.05.2022 

Osalesid: Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Siiri Alamaa, Kaire Rikolas, Liina 

Savolainen,  Kreete Rõõm, Eve Kirmjõe, Mare Müürsepp.   

 

Päevakorrapunktid: 

1. Ülevaade tegevustest – aprilli - mai kampaaniad. 
2. Perepäev juunis 
3. RK noorte lõpuüritus, tunnustamine 

 
Otsused: 
 

 Ülevaade tegevustest: 

 

Aprilli - mai tegemised 

 

1. 27.04 sai esitatud rohelipu taotlus. 

Ettepanek: Kajastada rohelipu saamist Viimsi Teatajas, kui oleme Tartus käinud. 

Kajastamine lehes jääb juuni teise poolde. Vastutab Liina. 

 

2. 28.04 said suures osas ümber istutatud toataimed koolimajas. Osales 6 RK noort. 

Tegevus kajastatud kooli kodulehel ja FB kaudu. Üks osa taimi jäi mulla puudumise 

tõttu ümber istutamata. Pooleli on lillesiltide koostamine IT tundides.  

Ettepanek: Katrin uurib, kus maal siltide valmimine on. Vajadusel liitub Siiri. 

Maikuu jooksul istutada ümber kõik toataimed. Muld olemas.  

 

Rohekampaania raames on mõte korrastada ja täiendada taimedega kiviktaimla 

peenar, et see enne suve korda saaks. Luba täiendavate taimede ostmiseks olemas. 



   
Ettepanek: Võtta ühendust aednik Eeva Tiivasega (6.b lapsevanem) ja kohtuda, et 

spetsilist annaks hinnangu olemasolevale kiviktaimla peenrale, sh peenrapõhjale, 

millele taimed istutatud. See peaks olema selline, et peenar suvel umbrohtu ei 

kasva.  Seejärel saavad kooliaia ja rohelise kooli meeskonna liikmed mõelda 04.06 

perepäeva raames tegevustele, mis kiviktaimla juures teha tuleb. Koordineerib 

rohelise meeskonna poolt Katrin. 

 

3. Kätepesu ja hügieeni kampaania sildid pole valmis. Sildid pidi valmistama 4.a klass 

kunstitunni ajal.  

Ettepanek: Sildid valmis 20.05, et saaks sööklas laudadele 23.05. Kampaania mõju – 

juhtida tähelepanu kätepesule - 3 nädalat, sobib hästi kevadperioodi. Koordineerib 

Kreete. 

 

4. 03.05 ja 11.05 toimusid sisevõrgustiku Tartu loodusmaja korraldatud  

aktiivõppepäevad Aegna saarel ja Tallinna loomaaias. Osalesid 5.-6.kl 7 RK noort  

õpilast, Jaana ja Raido saatjad.  

Ettepanek: Liina kajastab kooli kodulehel ja FB kaudu. 

 

5. 12.05 toimus kiivrite seire. Osales 4 RK noort õpilast 4.b klassist  - Martin, Sander, 

Aksel, Enri. Kutsutud kohalik konstaabel. Vastutaja Kreete. Kokku oli 129 jalgratturit 

ja tõuksiga sõitjat, kellest 9 ei kandnud kiivrit, so 7%. Info õpilaste nimedega 

edastatud klassijuhatajatele, kes suhtlevad kodudega. Teave kampaaniast ja 

tulemusest avaldatud Stuudiumi kaudu. 

Ettepanek: Liina kajastab sündmust kooli kodulehel ja FB kaudu. 

 

6. 27.05 osalevad Katrin ja Jaana sisevõrgustiku korraldatud õppeasutuste aedade 

teemalisel seminaril, kus maastikuarhitekt ning raamatute Roheteraapia toas ja 

õues ja Tervendavad aiad autor Kadri Maikov räägib sellest, kuidas roheluses 

viibimine ja taimede kasvatamine toetab laste arengut ja loovust, tutvustab 

erinevaid roheprojekte ja jagab ideid ja näpunäiteid tegevusteks õppeasutuse aias. 

Samuti tutvustab oma aeda seminari võõrustav Pärnu LA Pöialpoiss (Metsa 17). 

 

7. Koolimaja ja lilleringi taimede hooldus suveperioodil. Aet on HEV-laagriga majas 4.-8. 

juuli ja 1.-5.august, kus praktiseeritakse tööoskusi. Selle raames saavad ka lilled 

kastetud. 

https://www.apollo.ee/roheteraapia-toas-ja-oues.html
https://www.apollo.ee/roheteraapia-toas-ja-oues.html
https://rahvaraamat.ee/p/tervendavad-aiad/34893/en?isbn=9789949472451


   
Ettepanek: Selgitada välja, kas ka sel suvel on 1x nädalas lillede hooldus tasustatud 

tegevus. Vastutab Roosika. 

 

 Perepäev 04.06, mida valmistavad ette ettevõtliku kooli meeskond ja kooliaed. Rohelise 

kooli meeskonnal otsest vastutust tegevustes pole.   

Ettepanek: Jätta väljamõeldud 2020. a tegevused tulevikuplaani. Kui vaja, saame 

kasutada. 

 

 RK noorte lõpuüritus ja tunnustamine. Kaire on meened tellinud. Need on hetkel 

tegemisel. Tunnustame õppeaasta jooksul aktiivsemaid noori. Nimekirja valmistab ette 

Jaana. 

Ettepanek: Eraldi üritust noortele enam ei tee, kevadel mitu järjestikulist tegevust-

üritust olnud. Saavad tunnustatud 10.06 aktusel. Koordineerivad Jaana, Liina. 

 

Korraldada personalile 24. nädalal väljasõit Ülgase kaitseala ja tehismaastikule. Tuleb 

ennem teada saada, kuidas haakub mõeldud tegevus tugimeeskonna selle perioodi 

tegevusettepanekutega. Koordineerib Mare. 

 

 Arendusmeekonna järgmine koosolek-motivatsiooniüritus toimub Tartus rohelipu 

pidulikul üritusel 06.06.2022.a. Sõidavad Jaana, Katrin, Liina, Roosika, Kreete(?). Teised 

meeskonnaliikmed on sel päeval seotud kooli- ja klassitööga, mida ei saa asendada. 


