Rohelise Kooli töörühma koosolek
12.02.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Kreete Rõõm ja videosilla kaudu Anna
Gretšenko. Puudusid Siiri Alamaa, Roosika Kann, Eve Kirmjõe,

Päevakorrapunktid:
● Veebruari tegevused – ülevaade, tagasiside, kokkuvõte.
● Eesseisvad tegevused ja nende kavandamine.
● Jooksvad küsimused.

Otsused:
● Jaanuari-veebruari tegevused:
1. Helkurite kasutamise/kandmise vaatluskampaania toimus 28.-29.01. - vaadeldi kõiki
koolimajja sisenejad ning veenduti, kas helkur on riietel või koti küljes. 28.jaanuaril
vaadeldi kokku 294 õpilast ja töötajat, kellest 42% kandsid helkureid. 29.jaanuaril oli
tulemus juba veidi parem - vaadeldi kokku 302 õpilast ja töötajat, kellest 59%
kandsid helkureid. Mõlemal päeval jagati välja helkuripuule kogunenud helkureid
neile, kellel helkur puudus.
2. Tulede kustutamise ja elektrisäästmise kampaania algas 01.02 ja kestab 16.04.21.
RK noori vaatluses osalemisele ei lisandunud, mistõttu kaardistavad olukorda RK
arendusmeeskonna liikmed.
Ettepanek: Enne aprilli vaheaega (16.04) tuua välja lõpptulemused ja tulemuste
vahekokkuvõte esitada enne veebruari vaheaega 19.02 ning märtsis 19.03.

3. Noorte RKN logo eskiisid olid esitatud Kreetele ja pandi üles Liina poolt kooli aulasse.
Hääletamine toimus 9.-12.02.21.a Koosolekul jooksvalt hääled kokku loetud.
Nr 1 – 10 häält, nr 2 – 8 häält, nr 3 – 107 häält, nr 4 – 12 häält, nr 5 – 12 häält, nr 6 –
16 häält, nr 7 – 13 häält.
Ettepanek: Võtta kasutusele enim hääli saanud logo, mis kannab hääletusnumbrit 3.

4. RK arendusmeeskond osales digikoristusnädalal 25.01-31.01.21. Liina jagas
kooli personaliga Drives registreerimislehte ja kõik soovijad said liituda.
Digikoristusnädalal osalenud meeskonnaliikmed saatsid oma tagasiside Liinale ja
meeskonna koondkokkuvõte/tagasiside sai postitatud Digikoristusnädala FB lehel.
5. Alumiiniumist küünlaümbriste kogumiskampaania on pikendatud ja kestab veel kuni
märtsi lõpuni. Võimalus tuua kasutatud teeküünalde alumiiniumist ümbrised
koolimaja peaukse juures olevasse kogumiskasti.
● Eelseisvate tegevuste kavandamine
Veebruaris
1. KIK ringmajandusprogrammi taotluste voor avatud kuni 01.03.21.
Materjalide ja tööde maksumuse LED-valgustite paigaldusele ja anduritega juhtimisele
esitasid hinnakalkulatsiooni Viimsi Halduse OÜ ja ETS Elekter OÜ ära. Kogumaksumus
koos käibemaksuga on 11 133,6 eurot. Omaosaluse finantskohustus
ringmajandusprogrammis on 20%, mis moodustab antud summast 2 226,72 eurot.
Direktor L. Tiisvelt rääkis läbi kooli pidajaga, st Viimis Vallavalitusega ja meil on kohustus
leida oma eelarvest omafinantseeringu vahendid. Sellekohase nõusoleku on direktor
andnud, sest parenduse tulemusena ja antud tehnilise lahenduse puhul oleks
hinnanguliselt kokkuhoid 50-60%. Aastane kokkuhoid seega u 1000 €.

Hetkel käib taotluse vormistamine, mille üks kohustuslik lisa on Rohelise kooli
tegevuskava.
Ettepanek: Liina paneb RK tegevuskava kokku hiljemalt 17.02, misjärel saab KIK
ringmajandusprogrammi taotluse ära esitada.
2. RK noorte aktiivsemaks tegevuseks ja nende kaasamiseks on kavandatud ühisüritus
23.02 (koolivaheajal) Tädu metsas. Plaanis on RK noortele pakkuda ja osaleda RMK
Viimsi külastuskeskuse programmis „Talve võlu ja valu“, mis on saadaval soodushinnaga
1 eur/õpilane. Programm toimub Tädu loodusõpperajal Viimsis. Hiljem arutleda
noortega RK noorte tegevusest ja panustamisest, mängida ja pidada piknik lõkkekohas.
Selleks vajalik ettevalmistus ja toimkond kokku panna ja jagada tegevused. Osalejaid
hetkel RK arendusmeeskonnast Liina, Jaana, Siiri, Kreete.
Ettepanek: RK nooretele teavitus ja kutse välja saata. Registreerimine kuni 19.02,
misjärel saab teha otsuse ürituse toimumise kohta. Üritus viiakse läbi vähemalt 10-ne
õpilase registreerumisel (Kreete).
Märtsis
Autoga kooli jm transport, ohutu liiklemine. Tõsta vanemate teadlikkust tervislikust
eluviisist, sh liikumisest. Kampaania tegevused täpsustamisel.
Ettepanek: Korraldada kampaania. Efektiivsem kui on punt initsiatiivikaid vanemaid, kes
kampaaniat kajastavad ja on eeskujuks. Anna Gretšenko tõstatab teema vanematekogu
ja hoolekogus.
Aprillis – mais
1. Kiivrite seire. Teavitus ja sõnum vanematele – nulltolerants – ohutus on kooliperele oluline.

2. Putukahotellide rakendamine õppes;
3. Kooliümbruse taimestiku märkamine ja märgistamine - 5.- 6. klass - ???
● Järgmine koosolek 19.03, kellaaeg lepitakse kokku jooksvalt.

