
Rohelise kooli töörühma koosolek 28.01.2020 

 

Osavõtjad: Sirje Kaljula, Pille Kukkur, Maire Künnap, Maria Metsaorg, Anneli Sepp, Tiia Kaunis, Mare 

Gross, Siiri Matso, Ulrika Kuusk, Anne Aidma. 

Koht: Oru maja ruumis 218 

Aeg: 28.01.2020 kell 15.00–16.15 

Päevakord: 

1. Ülevaade 2019-2020 õppeaasta I poolaasta tegevustest 
2. Tallinna Rohelise Lipu klubist 
3. Keskkonnaküsitluse ja keskkonnaülevaatuse 2020 korraldamine Mäe ja Oru majas (märts-

aprill) 
4. Jooksvad küsimused 

 
1. Tehti ülevaade 2019/2020 õppeaasta I poolaasta tegevustest: 

KSG 2019/2020 Rohelise Kooli põhiteemad on: Meri ja rannik; Globaalne kodakondsus; Elurikkus ja 

loodus; Toit. 

Maire: Külastasime õpilastega TÜGi Rohelise kooli meeskonna poolt korraldatud pudrusöömist 
propageerivat üritust. Hea koostöövõimalus teiste koolidega läbi „Rohelise kooli“ projektide. 
29.11.19 vaatasid 8a,b ja c klass + TÜGi Rohelise Kooli meeskonna esindajad auditooriumis Reet 
Ausi filmi „Moest väljas“. 
Mõttena tehti ettepanek hakata käima „Rohelise kooli“ raames ka teistes koolides. Võimalusel ka 
väljaspool Tallinna ja Eestit. 
Ulrika: Ülevaade Mäe maja toiduprojektist. 
Probleem on endiselt selles, kuidas jätkusuutlikult vähendada toidu raiskamist. 
Maire teeb ettepaneku kutsuda lastele rääkima toidu raiskamisest Indrek Kaingi nii Mäe kui Oru 
majja. 
Mõte kiideti ühiselt heaks. 
Mare ja Tiia: Mäe maja „Suur taimejaht“ projekti ülevaade. 
Igast lennust osales Mäe majas üks klass. Tekkis küsimus kas jätkata selles projektis osalemist, kuna 
aasta-aastalt küsimused korduvad? 
Maria: 10-Lo klassil on eesmärk on läbida kolme gümnaasiumiaasta jooksul Ähijärve matkarada. 
Projekt on käivitunud edukalt ja läbitud on juba 57 km. 
Sirje: KIK õppekäikude projekt on kenasti käima läinud. Eriline meie projekti juures on selle suur 
maht, st projektis osalevad kõik põhikooli klassid. Pooled õppekäigud on juba toimunud. 
Probleemid: õpilaste kaasamine Rohelise kooli töörühma koosseisu; Rohelise kooli kampaaniad. 
Hetkel valmistatakse klassidesse mobiiltelefonide jaoks nn seintele pandavaid mobiiltelefonide 
hoidikuid-taskuid. Projekt „Mobiiltelefonid taskusse“. 
Anne: Õpilasesinduse tegevustest ülevaade. Prügisorteerimine ja prügikastide väljavahetamine on 
ka õpilasesinduse fookuses. On idee sooja kampsuni päeva korraldamine Stiilinädala raames. 
Pille ja Anneli: Ülevaade Keskkonnahariduse konverentsist, mis toimus 23.-24.10.2019 Narvas. 
 

2. Tallinna Rohelise lipu klubist. 
Tallinna Keskkonnaametis toimus 8.01.20 Rohelise lipu saanud koolide ja lasteaedade esindajate 
koosolek. Teemaks oli, kuidas saaks rohkem toetada Rohelise lipu märgise saanud koole ja 
lasteaedu ja kuidas nende tegevusi rohkem kajastada. Selleks hakatakse rohkem toetama õpirännet 
teistesse Rohelise lipu koolidesse. Prügi sorteerimine endiselt probleemkoht. Tellitud on prügi 



sorteerimiseks vajalikud prügikastid nii Mäe kui Oru majja, kuid projekt on takerdunud linna 
tasandil. Meie küll võime prügi sorteerida, kuid selle äraveoga on probleemid. 
Tallinna Rohelise kooli koosolekul moodustati Rohelise lipu klubi. Arutati Roheliste koolide 
osalemist sügisel toimuval IduEdu festivalil, kus iga Roheline kool saab oma tegevuste ja ideedega 
esineda. Üleskutse välja pakkuda IduEdu festivalile kajastamist sobivaid üritusi.  
Maria räägib oma ideest hakata iga kuiselt korraldama loodusõhtuid. Mõte oleks selles, et iga klass 
saaks korraldada kas filmiõhtu, läbi viia mälumängu või kutsuda keegi väljastpoolt kooli külaline 
rääkima. 
Sirje: Vaja oleks välja mõelda mingi ülekoolilise keskkonnaalase kampaania või konkursi statuut – 
mis võimaldaks kaasata kõiki klasse ja õpilasi üle kooli. Statuut annab raamid, milles õpilased on 
kaasatud pidevalt. 

3. Keskkonnaküsitluse ja keskkonnaülevaatuse 2020 korraldamine Mäe ja Oru majas (märts-aprill). 
Küsitluse läbiviijateks on loodusainete õpetajad ja selleks peab eraldama aja loodusainete 
tundidest. 
Vaja on koostada küsimustik. Selleks on vaja kokku kutsuda eraldi koosolek, et arutada 
küsimustiku formaati ja teemat. 
 
Otsustati uuesti kokku tulla veebruaris. 
 
Otsustati keskkonnaküsitlus ja keskkonnaülevaatus 2020 ära teha märtsi ja aprillikuu jooksul. 

 

4. Jooksvad küsimused ja info 
 
Sirje: Digitaalne prügikoristuspäev on 31.01.2020. 
Sooja kampsuni päev on tulemas 11.02.2020 
Üleskutse osaleda rahvusvahelistes Rohelise kooli võrgustiku Webinarides. Juba toimunud 
webinaride sisu on järelvaadatav. Liitumine ja kogu info: https://www.yre.global/webinars 
 
Anti ülevaade Mäe maja ressursikuludest 2016-2019 
 
Otsustati, et selle aasta Oru maja ressursikulude tabeli (elekter, vesi, küte, paber) teeb Pille Kukkur 
veebruaris. 
 
Protokollis: Anneli Sepp 
Juhatas: Sirje Kaljula 
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