Rohelise Kooli töörühma koosolek
19.11.2021
Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Siiri Alamaa, Kaire
Rikolas, Mare Müürsepp. Puudusid: Kreete Rõõm, Eve Kirmjõe.

Päevakorrapunktid:
1. Teemad, mis varasemast pooleli - koolis tekkivate biojäätmete käitlemine.
2. Ülevaade tegevustest – jooksev ja eelseisev kuu.
Otsused:
● Pooleli jäänud teemad:
Koolis tekkivate biojäätmete käitlemise võimalus on Roosika sõnul järgmine: Kooli
toitlustaja tervitab kooli poolt biojäätmete, st taimsete jääkide kompostimist. Küsimus
on kes ja kuidas seda teeb, kuidas korraldada taimsete biojäätmete kogumist muust
äravisatavast toidust, kes seda jälgima hakkab?
Eelmisel nädalal kaalus toitlustaja Keskkonnakuu raames solki minevat toitu. Osales 61
kooli, millest Randvere jäi 19. kohale. Haabneeme tuli 3. kohale. Püünsi aga 21. ja Viimsi
31. kohale.
Ettepanek: Suhelda Haabneeme kooliga ja uurida, kuidas on nende näitaja nii hea –
koordineerib Liina kui Tervisenõukogu esindaja.
Kompostimisse viiakse jätkuvalt taimsed biojäätmed, mis kogutakse õpetajate toas,
õppeköögis, moodulmajas ja HEV-korpuses. Hetkel taimsete biojäätmete kogumist ei
laienda, kuna see nõuab lisaressurssi.
Teine teema, mis toitlustajaga teemaks tuli, oli valmistoidu ülejääk, mida võiks pakkuda
vähekindlustatud perede lastele või pikema koolipäevaga lastele kuni 14.45.
Ettepanek: Roosika viib toitlustajaga küsimuse lõpuni, et koolitoit jääb päeva lõpuni.
Lisaks lasta RK noortel teha sildid toiduleti juurde – Tõsta nii palju kui sööd!

● Ülevaade tegevustest:
November:
03.11 toimus Keskkonnaameti korraldatud veebinar kooliõpetajatele jäätmete ja
ringmajanduse teemal, kus jagati koolide paremaid praktikaid prügi sorteerimise osas.
Osales Liina.
Võrgustiku seminar „Meelte kool“ töötuba 04.11 jäi epidemioloogilise olukorra tõttu
ära.
09.11 tutvustas Keskkonnake 1. kooliastmele prügi liigiti sorteerimist. 2. kooliastme
jäätmejaama külastus toimub kui epidemioloogiline olukord muutub paremaks –
koordineerib Liina
Said valmis RK noorte tunnussärgid (taaskasutusringlusest ostetud ja RK noorte logoga),
mis on hoiul ruumi C208 kapis. Tegevustes osalevad noored kasutavad särke oma riiete
peal.
17.11 läksid trükkimisse RK noorte riidekotid. Saame kätte 30.11. RK noored ja õpetajad
saavad need jõulukingiks.
Algas koolitoidu maitsmine, milles osalevad RK noored - koordineerib Liina
(Tervisenõukogu).
Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus 2 nädalat 15.11 – 26.11 koordineerib Kaire.
Prügi liigiti sorteerimise kaardistamine klassides (ennekõike paberi kogumise võimalus),
mille viivad läbi RK noored – koordineerib Kreete, märgistamisega aitab Eve.
Kraanivee tarbimise propageerimine Tervisekuu raames – koostöös Tervisenõukoguga ja
RK noortega valmib videoklipp ja plakatid pesadesse. Kampaania eesmärk on, et
tulevikus suurem osa õpilasi kannavad kaasas isiklikku joogipudelit ja täidavad seda
joogijamas. Koordineerib Kreete, vajadusel aitab Liina. Mari Kauber on andnud
nõusoleku vajadusel toetada tehnilist lahendust.

Ettepanek: Vahetunnis aulas jookseb videoklipp ja jagada klippi klassijuhatajatega, et
tutvustada seda ka klassid. Näidata perioodiliselt dets ja jaanuaris.
Kätepesu ja hügieen - koostöös Tervisenõukoguga teevad RK noored vastavasisulised
sildid puuvilja kausside juurde ja plakatid sööklasse. Koordineerib Kreete, vajadusel aitab
Liina.
Detsember:
Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus 2 nädalat – Kreete, Kaire
Tulede kustutamise vahearuanne enne koolivaheaega - Katrin
Küünlaümbriste kogumise võimalus alates 29.11 – Liina
Helkuripuu õues ja vastavasisuline kommunikatsioon alates 22.11 – info personalile
annab hommikutervitusel Jaana, Stuudiumi teavitus Liina
● Arendusmeeskonna järgmine koosolek toimub jaanuaris 2022
Päevakorras:
1. Tegevuste ülevaade jaanuar - veebruar.

