
   

 

Rohelise Kooli töörühma koosolek 

 

17.10.2022 

Osalesid: Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Kaire Rikolas, Liina Savolainen,  Kreete 

Rõõm, Stanislav Nemeržitski . 

Puudusid: Siiri Alamaa, Mare Müürsepp, Aet Urbas, Geitrud Toater, Eve Kirmjõe. 

 

Päevakorrapunktid: 

1. ÕA fookusteemad ja tegevused. 
2. Erasmus+ projekti tutvustus. 
3. RK noored. 
4. RK arendusmeeskonna eestvedaja roteerumine. 

Otsused: 

 2022/23 fookusteemad:  
1) Õueala 
2) Meri ja rannik 
3) Energia 

 
1. Peamised tegevused, mis vajavad oktoobris-detsembris tegemist : 

1) Keskkonnaküsitlusele vastasid õpilased ja koolitöötajad septembris. Kokku 218 

vastanut. Liina saab kokkuvõtte ja ettepanekud teha novembri koosolekuks. 

 

2) Septembri alguses teavitas Eesti Maaülikooli lektor Kadri Maikov, kes on ühtlasi 

ka magistritööde juhendaja, et maastikuarhitektuuri õppekava lõputööde 

2022/23 teemade nimekirjas on mh Randvere kooliaia projekteerimine.  

Ettepanek: Võtta ühendust ja uurida, kui kaugel on arengud ja mis ajaks peaks 

tudengitel lõputöö teema olema valitud. Vastutaja Katrin Raaperi. 



   
Sama teemaga seoses koostas Mare õppeasutuste nimekirja, kelle 

kooliaedadega võiksime tutvumas käia kevadel või suve alguses (väljavõte 

kirjast):  

a) Väga põline kooliaia pidamine on Märjamaal, seal on haldustöötajate 

hulgas ka aednik, Elle Valtu, elle.valtu@marjamaa.edu.ee 

Rakke gümnaasiumis on kodulehel kooliaia tutvustus  

http://www.rakke.edu.ee/kool/kooliaed/ 

b) Koigi kooli direktor on minu kunagine õpilane. Koigi mõisakooli aias olime 

tantsulaagris. See on neljaosaline aed, kus iga neljandik illustreerib mingi 

sajandi aiandustraditsiooni. Ametis on aednik. 

c) Tallinna linnas on juba mõni aasta toiminud konkurss asutuste juurde 

õppeaedade rajamiseks. Kui võtta ette 2022 toetuse saanute nimekiri, 

leiab mitu kooli, kus peaks siis aiandus arenema 

https://www.tallinn.ee/et/keskkond/tallinna-linna-asutuste-

oppeaedadele-rahaliste-vahendite-eraldamine-2022-aastal 
 

3) Jäätmejaama külastusel osalevad  5.-7.klassid. Kui koostööpartneriga saab 

võimaliku külastusaja kokku leppida, siis panna paika päevakava, millest sõltub 

busside hinnapakkumuse päring.  

Ettepanek: Ühildada jäätmejaama külastuse väljund Erasmus+ projektiga. Parim 

aeg külastuseks november –detsember. Võimalusel jätkata jäätmejaamaga 

koostööd taaskasutatavate materjalide hanke osas kogu projekti vältel. 

Vastutajad Stanislav, Liina. Busside hinnapäringud Roosika. 

 

4) Prügi liigiti sorteerimine, sh paberi kogumine koolimajas vajab igas etapis üle 

rääkimist. Ka puhta pakendijäätme kogumine õpetajate toas. Vastutaja Roosika. 

Ettepanek: Stanislav kirjutab koristusfirmale, Roosika jälgib pisteliselt koristajate 

tegevust koolimajas ja õp toas, et prügikotid ei oleks paberi kogumiskastide 

sisuks.  

 

5)  „Teeme ära, Randvere Kool“ aprillis ühe nädala jooksul, prügikoristus koolimaja 

ümber ja rannikul.  

Ettepanek: Seoses mere ja ranniku fookusteemaga, uurida õppekäigu võimalust 

seda soovivatele klassidele, mis haakub õppekava ja teemaga Läänemeri. 

Vastutaja Liina ja klassijuhatajad. 

 

http://www.rakke.edu.ee/kool/kooliaed/
http://www.rakke.edu.ee/kool/kooliaed/
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/tallinna-linna-asutuste-oppeaedadele-rahaliste-vahendite-eraldamine-2022-aastal
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/tallinna-linna-asutuste-oppeaedadele-rahaliste-vahendite-eraldamine-2022-aastal


   
 

6) Ressursi kokkuhoid (el energia, küte), mis on ka koolipidaja ootus kerkinud 

hindade juures. Võimalikud meetmed – toatemperatuuri alandamine ja elektri 

säästmine. 

Ettepanek: Alandada kooliruumide temperatuur min 20 kraadini. Kooskõlastada 

antud ettepanek Viimsi haldusega ja nõukojaga. Vastutaja Stanislav. 

Alustada RKN noortega el säästmise seiret, st tulede vaatlust novembris -

detsembris ja õa teisel poolel. Vastutajad Kaire ja Jaana, statistika Katrin. 

 

Sama teema raames on Roosika esitanud KIK ringmajandusprogrammi kaudu 

projekti „LED- valgustitele üleminek ja automaatne juhtimine WC- ja kätepesu 

alades“ septembris. Hetkel menetluses, ootame tagasisidet. Otsus esi9tatud 

projekti rahastuse osas tehakse hiljemalt detsembris. Vastutaja Roosika, 

vajadusel abistab Kreete. 

 

7) Helkuripuu detsembri alguses. Vastutaja Liina ja klassijuhatajad. 

 

8) Rohelise Kooli tegevuse, sh kooliaias kasvatatud kõrvitsate kasutamine ja lillede 

kastmine ja hooldamine TÕK – õppes ning Erasmus+ projekti kajastamine Viimsi 

Teatajas novembris. Vastutaja Liina, kokkuvõte Jaanalt ja Stanislavilt  enne 7.11. 

 

 RK noorte värbamine toimus kuni 07.10. Kutse oli saadetud kõigile 5.-7.klassi õpilastele. 
Vastas kutsele 10 õpilast:  

1. Sandra Mölder 
2. Mette Savolainen 
3. Nelli Rikolas 
4. Victoria Dora Tomingas 
5. Liis Laanemägi 
6. Maarja Ploom 
7. Laureen Allikas 
8. Johanna Raimets 
9. Oskar Raimets 
10. Kaisa Kivest 

Ettepanek: Rohelise kooli õpilastele oktoobri vaheajal kavandatud õppekäiku ajaressursi 

puudumisel mitte korraldada. Kavandada Botaanikaaia troopikamaja õppekäik veebruari 



   
koolivaheajal. Teine õppekäik aprillis või lõpuüritusena mais-juunis, kui veebruari 

õppekäigu osalusaktiivsus on kõrge. Vastutaja Kaire ja Eve  

 

 Erasmus+ rahvusvahelist projekti tutvustas liikmetele projekti koostaja Stanislav. 

Projekti sisuks on  keskkonnateadlike noorte kasvatamine läbi keskkonnateadlike 

tegevuste. Koostööpartner Poola. Esitletud tegevus- ja ajakava. Projekti tulemuseks on 

loodud õpilasfirma, mis toodab uuskasutusena mänguasju. Ennekõike osalevad projektis 

RKN õpilased (6.-7. klass). 

 

Ettepanek: Tutvustada Erasmus+ projekti kõigile 6.-7.klasside õpilastele nov alguses 

kaasates käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogia õpetajaid. Vastutaja Stanislav. 

 

 Alates 17.10 võtab rotatsiooni korras RK arendusmeeskonna eestvedamise üle Liina.  

 

 Arendusmeekonna järgmine koosolek 46ndal nädalal, päev täpsustamisel.  

Päevakorras: Erasmus+, sh jäätmejaama külastus. 


