Rohelise Kooli töörühma koosolek
01.10.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Eve Kirmjõe, Kreete Rõõm, Kristiina
Vigla, Roosika Kann, Siiri Alamaa. Puudusid: Kaire Rikolas, Mare Müürsepp

Päevakorrapunktid:
1. Keskkonnaülevaade.
2. Rohelise kooli noorte tegevus.
Otsused:


Selle õppeaasta keskkonnaküsitlusele vastas kogu kooliperest vaid 180
õpilast/koolitöötajat (klassiastemeti ei saanud tagasisidet 3. klassidelt). Liina osales
ettekandega RK võrgustiku seminaril ja sai sealt lisaks mõtteid, mida edaspidi arvestada
keskkonnaküsitluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel: osa küsimusi tasub üldse välja
võtta, kui see ei ole enam probleemiks ja mõned kohad tuleb ümber sõnastada.
Kokkuleppeliselt loeme probleemiks ja tegeleme teemaga kui vastatud on alla 90%:
1. Prügi koolimaja ümber 50% (võrreldes eelmise aastaga halvem) – ettepanek viia läbi
kuude lõikes kooliümbruse prügikorje kampaania klassiastmeti, sh HEV ja
koolitöötajad. RK meeskond valmistab ette, teavitus koos keskkonnaülevaatusega
üheaegselt (Liina). RK noored hoiavad pilku peal, vaatlemine. Oktoobris alustavad
2.klassid.
2. Prügi sorteerimine 80% - RK noored kaardistavad olukorra klassides ja teevad
kokkuleppeid selle klassi õpetajaga ja markeerivad kus vaja. Prügisorteerimise
õpetuse märgid saab Evelt.

3. Liikumine, jala autoga – ettepanek mõelda ja luua võimalused koostöös vallaga,
tõsta vanemate teadlikust (Liina, Siiri).
4. Kiivrite kandmine, kasutamine 84% - ettepanek teavitada nulltolerantsist koos
keskkonnaülevaatusega (Liina). Seire kevadel, milles osalevad RK noored (Kreete,
Jaana).
5. Säästmine 89% - ettepanek anda veelkord sõnum läbi kokkuvõtte (Liina). Mõned
lühiajalised seired RK noorete poolt, et selgitada õppeaasta kõige energiasäästlikum
korpus, aeg täpsustamisel (Kreete, Jaana).
6. Toidujäätmed ja puuvilja amps 79% – Liina edastab Tervisenõukojale info, et kooli
toitlustaja viib läbi novembris keskkonnakuu, mille raames pööratakse tähelepanu
jäätmete vähendamisele ja tervislikule toitumisele.
7. Kraanivee tarbimine (alla 90%) – ettepanek ühendada novembris keskkonnakuuga,
informeerimine ja kraanivee tarbimise edendamine (nt joogipudeli jagamise
kampaania). Vajab ettevalmistamist – joogipudelite hind ja ost (Kaire).
8. Kätepesu õuest tulles 57% - ettepanek juhtida tähelepanu ja teavitada
keskkonnaküsitluse kokkuvõttes (Liina). RK noortel teha vastavasisulised sildid
puuvilja kausside juurde (Kaire).
9. Sirutuspaus 75% - ettepanek anda teema edasi Tervisenõukogule kui kehalise
kasvatuse õpetajad ühinevad Liikumakutsuv kool programmiga.
Jooksvalt on käsil ja arutusel tegevused:
1. Kõrvitsanädal – ettepanek teavitada ja koguda 04. - 08.10, muud ei tee (Liina)
2. Prügi sorteerimise vajalikkusest ja vähendamisest ning mõjust keskkonnale. Mis saab
prügist? - töötoad vm vorm kooliõpilastele – Kristiina on saanud nõusoleku
asjatundjalt ja hetkel vaja edasi mõelda, kuidas teema paremini realiseerida ja tuua
õpilasteni – kohtumine aruteluks väiksemas ringis (Kristiina, Liina, Siiri, Jaana).
3. Pakendikonteineri lepingu on Liina koolile hankinud. Kaire korraldab raami ja Kreete
koti, et esimene pakendite kogumine algaks õpetajate toas alates 04.10 nädalast.
4. Pakendite kogumine liigiti, tellida konteinerid 2-3 tk – ettepanek paigutada need
söökla juurde, kodundusklassi ja moodulmajja, kus reaalselt tekib vajadus (Liina).
5. RK noorte üleskutse 04.10 – Jaana
6. RK noortele T-särkide soodsama võimaluse leidmine – ettepanek, et Kreete uurib
Uuskasutuskeskusest (tuttav) ja seejärel, mis maksab logo trükk (Kaire).


Arendusmeekonna järgmine koosolek toimub 15.10 kell 14.30
Päevakorras:

1. Tegevuskava täpsustamine.
2. Teemad, mis varasemast pooleli - biojäätmete käitlemine (Roosika), valida välja RK
noorte meened (Kaire, Roosika)
3. RK noorte värbamise tulemus 12.10 ja tutvumisürituse ettevalmistamine (Kreete,
Jaana).

