Rohelise Kooli töörühma koosolek
11.03.2022
Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Roosika Kann, Kreete Rõõm, Kaire
Rikolas, Mare Müürsepp. Puudusid: Siiri Alamaa, Eve Kirmjõe.

Päevakorrapunktid:
1. Ülevaade tegevustest – jaanuari-veebruari tehtud tegevused ja märts-aprill kampaaniad,
sh Rohelise lipu taotlus.
2. KIK ringmajandusprogrammi projekti hetkeseis.
3. RK tegevuse kajastud Viimsi Teatajas.
Otsused:


Ülevaade tegevustest:
Jaanuaris – veebruaris tehtud
1. Kraanivee tarbimise ja isikliku joogipudeli kasutamise kampaania, sh klipi esitamine,
mis kestis 3 nädalat, läks plaanipäraselt. Ettevalmistav osa oli Kreete kanda (klipp ja
plakatid), helipuldi taga tegutsesid Jaana, Liina, Eve, Kaire, Siiri, Roosika, Raido.
Ettepanek: Kasutada edaspidi õpilasi helipuldi käivitamisel, kuid samas peab jääma
vastutav õpetaja, kes koordineerib õpilaste tegevust.
2. Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus on olnud raskendatud
epidemioloogilise olukorra tõtt, palju RK õpilasi puudus veebruaris.
Märtsi – aprilli tegemised
1. 2. kooliastme jäätmejaama külastus lükkub veel edasi. Liina on korraldajaga kontakti
saanud, aga päevade osas pole veel selgust.
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Ettepanek: Jäätmejääma esindaja täpsustab, millal saab minna ja mitu gruppi
korraga. Ettepanek minna juunis, et ei segaks õppetegevust. Liina saab kuupäevad
paika ja Siiri koordineerib edasist tegevust klassidega, kui külastuspäevad on teada.
Kätepesu ja hügieen kampaania raames pole sildid puuvilja kausside juurde ja
plakatid sööklasse plaanitud ajal valminud. Koordineerib Kreete.
Ettepanek: Kasutada sarnast toimingut nagu toidu raiskamise vähendamise
kampaania siltide valmistamise puhul.
Elektri säästmise seire, RK noorte tulede kustutamise vaatlus jätkub ja teeme
lõpparuande aprillis ja peale vaheaega mais kuulutame taas välja säästlikuma
korpuse – RK noori koordineerib Kaire, aruanne aprillis Katrinilt.
Koolipere koristusaktisoon koolimaja ümber pole talveperioodil lumerohkuse ja
koolimaja juurdeehituse tõttu toimunud. Kampaania kevadine koristusaktsioon
koolimaja ümber tuleb teha märtsis, aprillis. Koordineerib Jaana praktilise EK õppe
õpilastega (2 gruppi) ja PPR raames.
Liikumine jala või rattaga kooli - täiendavata võimaluste leidmine koostöös vallaga –
koordineerib Siiri
Kiivrite seire peale kevadvaheaega. Kasutame vaatluse läbiviimisel RK noori,
koordineerib Eve.
RK noorte üritus koolivaheajal - koolimajas taimede ümberistutamine – märgistada
taimed siltidega – nimetus ja hooldustingimused. Pakkuda pesadele/klassidele
taimede hooldamist, nö šeflust taimede kasvatamisel. Koolivaheajal tuleb lisaks
korraldada ka talgud kooliaias, et teha korda ehitustööde tagajärjel ülespööratud
maa-ala ja peenrad ning teha esimesed vajalikud kevadtööd. Talgute toimumine
sõltub ilmastikust (maa peaks tahe olema). Praktilise EK õppe raames kasvatab Jaana
koos kahe keelegrupiga kõrvitsaid, mis istutatakse mais kooliaeda.
Ettepanek: Liina küsib võimalikult kohe Stuudium kaudu vanematelt, kas kellelgi on
vastavat teadmist ja kogemust ning kas saab kampaanias kaasa lüüa ja aidata.
Mullad jm materjalid tellib Kaire. Üleskutse RK noortele ja nende klassijuhatajatele
kirjutab Kreete. Istutamist koolimajas koordineerib Eve kaasates lisaks RK
meeskonnale kooliaia meeskonna liikmed ja huvilised kooliperest (Ninel on
avaldanud varasemalt soovi). Kogu kampaaniat koordineerib Katrin.
Lipu taotlus peab olema esitatud 27.04.22.a. Meeskonnast on osaletud kahel
seminaril, üks seminar veel tagantjärgi teha. Tuleb esmalt ära vormistada RK
tegevuskava, mida läheb vaja ka KIK ringmajandusprogrammi taotluse esitamise
juures. Liina jagab eeltäidetud taotlusvormi ja meeskonnaliikmed lisavad
omapoolsed täiendused/tegevused.

Ettepanek: 08.04 kell 14.30 toimub eraldi meeskonna kohtumine lipu taotluse
läbivaatamiseks/viimase versiooni kinnitamiseks. Koordineerib Liina. Jaana uurib
Tartu Loodusmajast, millal toimuvad sügisel ära jäänud seminar ja kevadel õpilastele
mõeldud seminar.


KIK ringmajandusprogrammi kaudu projekti taotluse esitamine avatud 14.02, tähtaeg
31.03. Hinnapakkumine saadud 11.03. Viimsi Halduse uuel alltöövõtjal on säästlikud
ettepanekud ja lahendused LED valgustitele ülemineku ja valgustite automatiseerimise
kohta. Parenduse lõpphind kordades soodsam võrreldes eelmise aastaga.
Ettepanek: Jälgida projekti tegevuste kulgu ja tähtaega. Küsida ja ette valmistada
vajalikud dokumendid, mh Liinalt RK tegevuskava ja volitus direktorilt, mida taotlusele
lisada. Koordineerib Roosika.



Randvere Rohelise kooli artikkel Viimsi Teatajasse, ülevaade 15. märtsiks. Koordineerib
Liina.
Ettepanek: Kajastame Rohelise kooli selle õppeaasta tegevusi läbi RK noorte tegevuste:
1. Veepudeli kampaania (joogijaam, 4. klasside ettevalmistatud plakatid, reklaamklipp).
2. Toidu raiskamise vähendamine ja toidu maitsmine.
3. Elektri säästmise kampaania, mille raames sügisel märgistatud kõik koolimaja lülitid,
toimub jooksvalt vaatlus ning koolisisene võistlus parima korpuse selgitamiseks, kuni
saame valgustite osas parenduse tehtud.
4. Prügi liigiti sorteerimise korraldamine klassides, märgistamine. Jäätmejaama külastus
II kooliastmele ja töötuba I kooliastmele.
4. Kiivrite seire mitmendat aastat.
5. Õpilaste motivatsiooni toetamiseks ja hoidmiseks osalemine õppeprogrammides, mis
toimuvad koolivaheajal.



Arendusmeekonna järgmine koosolek toimub 08.04 kell 14.30, kus fookuses Rohelise
lipu taotluse vormistamine.

