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Tallinn 

Algus: 8.00 

Lõpp: 8.50 

Osalejad: Kaja Kalmer, Natalja Dovgan, Piret Pajuste, Pille Aasamets, Kristi Koosa, Liina 
Pukk, Liivia Arvisto, Anne Kato, Kaiu Viidik 

Päevakord: 

1. Õuesõppe pink-laud komplektide tellimine 
2. Rohelise kooli osavõtt seminaridest 
3. Rohelise kooli töökava arutelu 
4. Rohelise kooli preemiaraha 
5. Küsitlus „Rohelise kooli programmist osavõtjad sügisel 2022“ 

 

1. Õuesõppeks on vajalik tellida mööbel – sobivaim variant on nö pink-laud komplekt. 
Kaja sai hinnapakkumise – kui tellida 8 komplekti seljatugedeta laud-pinki, siis saab 
sisustatud 2 õuesõppeklassi. Maksma läheb see 3744 eurot, millele lisandub 
transpordihind. Komplektid on ilmastikukindlad, st õlitatud. 
Varjualune pink-laudadele saaksime hinnaga 10 674 eurot. Seal võivad olla ehituseks 
vajalikud nõuded. Tuleb veel asja uurida ja vaadata ka teisi pakkumisi. Meeldis ka 
seljatugedega piknikulaud Relax II T715S (8 tk; 1,8m x1,8 m). 

 
2. Rohelise kooli töörühmal on vajalik osaleda vähemalt kahel seminaril. 

Kaja ja Piret osalesid veebis infoseminaril „7 sammu“ (augustis 2022 Tartus), kus 
tutvustasid töörühmaga tehtut. Kas see läheb ka arvesse? Uurida järele. 
Kaja käis Metsarahva päeval, mis toimus 22.09.22. Olemas ka tunnistus osalemise 
kohta. 

 
3. Kaja tuletas meelde, millised on RK eelmisest õppeaastast üle toodud töökava teemad 

ja kes nende teemadega tegelevad (koolitöötajad ja õpilased). Igale teemajuhile jagati 
prinditud lehed. Koosolekul osalejate poolt laekus hulga ettepanekuid ja mõtteid. 
Prügi ja jäätmed: 
Liina: on kuulnud kampaaniast, mis tegeleb vana elektroonika kogumisega ja tegi 
ettepaneku liituda. Tuleks teha üleskutse koolis. Samas tunnistati probleemi, et 
lapsevanemad võivad hakata tooma suuri asju. Koolis on see mõeldav ikkagi 
väikesemahuliste esemete puhul. Ettepanek panna kogumiskastid söökla puhveti 
juurde. 
Jätkata prügi ja jäätmete teemat – õpilastele tuleb külla Prügihunt. Ettepanekud teha 
õpilastele nö ehtne prügisorteerimine. 
Anne: Jätkata taaskasutatavate materjalide kasutamist (jõulukaunistused jms). 



Kaja: Korduvkasutatavate materjalide kasutamine tundides (tunnikontrollide paberid 
jms). Samuti propageerida ümbertöödeldud paberist vihikute jms kasutamist. 
Liina: Taimne teisipäev uuesti töösse võtta. Jätkata koostööd Toidupangaga. 
Kristi: Koolimaja ees oleva heki taastamine. Kaja täpsustas, et õpilase Gretel Punti 
vanemad tegelevad sellega – kool abistab töökäte osas, õpilased appi istutama. 
Piret: ettepanek asendada kapituulutuslaada ukrainlastele riiete kogumise üritusega.  
Kristi: Et vältida liigset õpilaste viibimist sööklas, teavitada õpilasi, et kraanivett saab 
juua oma klassis oma topsist. 
Elurikkus: 
Lindudele pesakastide valmistamine ja nende ülespanek kooli territooriumil. Sobivad 
kohad on kaardistatud – pesakastid pannakse kevadeks üles. 
Kaja: RK õpilased tahavad teha loodusest inspireeritud moeetendust, kasutades 
taaskasutatavaid materjale. 
Teemaks on olnud ka keskkonnakonverents, kus õpilased võtavad sõna, ettekande 
pikkus orienteeruvalt 5 min. See üritus vajab läbimõtlemist ja organiseerimist.  
Kaja: ettepanek valida kevadel kõige rohelisem klass. Putukahotelli loomise mõte 
asendada niidulillede peenraga. 
Järgmiseks kokkusaamiseks jäi ülesanne hoolikalt läbi mõelda kõik teemad ja nendega 
seonduv. 
 

4. Kaja teatas, et Rohelise kooli preemiarahast (10 000 eurot) on kulunud 2877 eurot. 
Novembri lõpuks on vaja esitada aruanne. Kaja poolt ettepanek korraldada väljasõit 
Rohelise kooli töörühmale (koolitöötajad). Sihtkoht veel arutusel. 
 

5. Kaja täitis Rohelise kooli peaorganisatsiooni poolt esitatud küsimustiku ära. 
2022/2023 teemad on: globaalne kodakondsus, meri ja rannik ning kooli õueala. 
 
 
 
 
 
Kaja Kalmer        Kaiu Viidik 
Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 


