Rohelise Kooli töörühma koosolek
21.01.2022
Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Siiri Alamaa, Kaire
Rikolas, Eve Kirmjõe, Stanislav Nemeržitski. Puudusid: Kreete Rõõm, Mare Müürsepp.

Päevakorrapunktid:
1. Ülevaade tegevustest – detsembris tehtud ja jaanuari-veebruari kampaaniad.
2. KIK projekt
3. RK noorte tegevus

1. Ülevaade tegevustest:
Detsember:
- Suhelda Haabneeme kooliga ja uurida, kuidas on nad jõudnud koolitoidu raiskamise
vähendamisel nii hea tulemiseni, mis Viimsi vallas parim – Liina, kui Tervisenõukoja
esindaja, pole jõudnud.
Ettepanek: Tegeleb veebruaris.
-

Valmistoidu ülejäägid, mida võiks pakkuda vähekindlustatud perede lastele või
pikema koolpäevaga lastele kuni 14.45. Roosika pole toitlustajalt küsimusele vastust
saanud.
Ettepanek: Roosika viib toitlustajaga küsimuse lõpuni jaanuari lõpuks.
-

Praktilise EK projekti raames valmistasid õpilased õp Tea juhendamisel
sildid/plakatid - Tõsta nii palju kui sööd!, mis paigutatud toiduleti juurde ja seintele.

-

Detsembris toimus kohtumine RK noortega.

Jaanuar:
- Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatluse tulemused
november-detsember põhjal. Katrin tegi statistika kokkuvõtte. Parim tulemus A2
korpuses, so 22%. See on korpustest väikseim tulemus, mil oli jäetud tuled
kustutamata.
Ettepanek: Säästlikuma korpuse karikas liigub järgnevaks perioodiks sinna.
Säästlikuma korpuse tulemused tuuakse välja kolm korda õppeaasta jooksul.
Koordineerib Katrin.
-

Prügi liigiti sorteerimise kaardistamine klassides ja paberi kogumise võimaluse
loomine igasse õppeklassi. Viisid läbi RK noored õp Eve juhendamisel.
Ettepanek: Jälgime koristusfirma tegevust nädala jooksul – Raido vaatleb paberi
välikonteineri täituvust. Vajadusel kohtume juhtkonnaga – Raido, Jaana, Stanislav.
Koordineerib Jaana.
- Kraanivee tarbimise ja isikliku joogipudeli kasutamise kampaania videoklipp RK
noortega valmib jaanuari lõpus. Ettevalmistus nihkus epidemioloogise olukorra
tõttu. 4. klassid on valmistanud õppetöö käigus vastavasisulised plakatid juba
detsembris.
Ettepanek: Vahetundides näitame videoklippi aulas. Jagame klippi
klassijuhatajatega, et saaks seda tutvustada klassides. Plakatite väljapanek
koolimajas pesades ja üldruumides. Kampaania kestab veebruari koolivaheajani.
Koordineerivad Kreete ja Liina.
-

Jätkub elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus 2 nädalat.
Koordineerib Kaire

Veebruar:
- 2. kooliastme jäätmejaama külastus novembris lükkus edasi, kuni
epidemioloogiline olukord muutub paremaks
Ettepanek: Liina võtab lapsevanemaga, kellega koostööd tehakse, ühendust ja uurib,
millised on hetkel jäätmejaama külastamise võimalused. Kool on kirjutanud ka
Erasmus+ projekti, mis seotud Rohelise Kooli visiooni ja eesmärgiga ja kui projekt
saab heakskiidu (hetkel on I voor edukalt läbitud, seega loodame parimat), siis
mõelda ja vaadata, kas ühe Erasmus+ projekti tegevusena saab läbi viia jäätmejaama
külastust.

-

Kätepesu ja hügieen - koostöös Tervisenõukoguga teevad RK noored
vastavasisulised sildid puuvilja kausside juurde ja plakatid sööklasse.
Koordineerib Kreete, vajadusel aitab Liina.

-

Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus 2 nädalat.
Koordineerib Kaire.

2. KIK ringmajandusprogrammi kaudu projekti taotluse esitamine.
Eelmise aasta KIK ringmajanduse programmist taotletud projekt „LED valgustite
paigaldus ja anduritega juhtimine WC-ruumides ja kätepesualades“ ei saanud KIK
ringmajandusprogrammi piiratud vahendite tõttu rahastust.
Sel aastal taotleme uuesti. Taotluse algus veebruaris. Koordineerib Roosika.
Ettepanek: Küsida uued hinnapakkumised juba jaanuaris.
3. RK noored.
2 RKN õpilast lahkusid meeskonnast omal soovil.
Mõelda tegevusele/kohtumisele noortega koolivaheajal.
Ettepanek: Õppekäik Tädul (soodusprogramm ja uus teema), Viimsi kinos mängufilm
„Hunt nimega Saladus“ või keskkonnateemaline loodusfotode näitus Fotografiskas.
Koordineerib Jaana
Arendusmeekonna järgmine koosolek toimub veebruaris, aeg täpsustamisel.

