Rohelise kooli koosoleku protokoll nr 8
Aeg: 02.06.2022 (10.00-12.00)
Koht: Harku lasteaed
Protokollija : Triinu Kurvits
Osalejad: Juta, Riina, Sille, Silja, Juta, Marju, Eva
Päevakord:
1. Ressusrsikulu analüüs (Marju).
2. Ülevaade Rannamõisa lasteaias toimunud koolitusest (Sille.)


maailmaharidus Rannamõisas



lastega läbi arutatud teemad



kõik võimalikult lastekeskne www.maailmakool.ee



tarkuse turg (ühisüritus)



rongkäik vallamajja



Unistuse päev



Amanda ja maailm

3. Laste Vabariik-seostada jätkuvalt Rohelise kooli teemadega.
4. Meie suurimad saavutused sellel õppeaastal (Marika)


Veeteema (pildimaterjal, kajastused ELIIS-is)



Elurikkus (tehtud alustust heki istutamisega tuule kaitseks ja koostöös
vanematega)



Permakultuur-lasteaia peenar (suurim saavutus!)



Vihmaveesüsteem vee kogumiseks on olemas ja peenarde kastmise jaoks
võetakse vett sealt.

5. Märgistada lõpetajate puud metallplaadiga (rühma nimi ja aastaarv).
6. Teiste lasteaedade ja kollektiivi kaasamine ja teavitamine


Maailmakoristuspäev (ühisüritus)



Tuudelepa matk (osalesid valla lasteaiad)

7. Tellida joogveekanistrid (kui lasteaias ei ole vett, joogivesi peab olema tagatud).
8. Koormakate vms Hiire rühma terrassi katusele.

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 7

Kuupäev: 04.05.2022
Harku Lasteaed (Instituudi tee 5, Harku alevik)
Algus: 13.15
Lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Silja Valk
Osalejad: Juta, Marju, Sille, Riina, Eva, Krista

Arutati:
1. Rannamõisa lasteaed korraldab maailmahariduse õppepäeva 26. mail ja seal osaleb
Sille. Teeb kokkuvõtte pärast õppepäeva.
2. Kas talgupäev koos vanematega toimub? Riina arvates ei ole meil väga palju tööd
jagada ja seepärast ei ole mõttekas vanemaid kokku kutsuda. Augustis tuleb jälle Harku
valla noortemalev meile ja nendele on paras jätta liiva vedamine, õuemööbli
ülevõõpamine jms.
3. Alustame heki istutamisega tuule kaitseks. Kaasame lõpurühmade vanemad ja alustame
taimede istutamisega sel kevadel.
4. Marju tegi kokkuvõtte Taimse teisipäeva teemal ja teatas, et meie lasteaed on antud
liikumisega liitunud.
5. Marju poolt on valmis ka ressursikulude analüüs ja sellega said kõik liikmed eelnevalt
tutvuda. Küttekulude suurememine on olnud märgatav ja põhjuseks võib tuua
amortiseerunud süsteemid (20 a vana).
6. Ei saanud regitreeruda ETK kartulikasvatamise projektiga, kuid kartulid paneme
kasvama ikka. Organiseerib Juta.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 6

Kuupäev: 07.03.2022
Harku Lasteaed (Instituudi tee 5, Harku alevik)
Algus: 13.00
Lõpp: 14.00
Koosoleku juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Sille Aivola
Osalejad: lisalehel

1. Rohelise kooli veebi koolitusel osalesid Eva ja Marju.

Eva- Tartu loodusmaja programmide tutvustus, mängud ja põhjalik ülevaade
kodulehest. Materjalid ja lauamängu Peipsi järve teemal saime kingituseks.
Mondo- heategevus, maailmakool.ee ja neil on plaanis looma hakata ka digitaalseid
mänge.
Marju- „Süsteemide säilenõtkus“ , koolitaja Piret Vacht- väga keeruline teema meie
jaoks.
2. Jätkame Peer Parlamendi küsimustele vastamisega. Kaks teemat, mida arutasime

„Kuidas muuta energia roheliseks“ ja „Liikumine“.
3. Sellel aastal väikese lipu saamiseks vaja vahearuanne koostada ja püüame enne

puhkusele minekut ära saata.
4. Palve rühmadele- postitage oma tegemistest Rohelise Kooli alla ise, sest teete lastega

põnevad asju.
5. Plaanime üritsust kevadeks „Ühel on üle ja teisel on puudu“.
6. Reedeks 11.03 tuua ette ukse juurde elektriseadmed rühmast, mis ei tööta või on katki,

viime jäätmejaama.
Koosoleku juhataja

Protokollija

Rohelise kooli töögrupi protokoll nr 5

Kuupäev: 15.02.2022
Harku Lasteaed (Instituudi tee 5, Harku alevik)
Algus: 13.30
Lõpp: 15.00
Infotunni juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Marju Randla
Osalejad: Eva, Marju, Riina, Silja, Sille, Juta, Triinu, Krista.
Teemad:
1. Osalemine Rohelise kooli poolt korraldataval veebiseminaril „Peer Parliamenti
korraldamine“. Eelnevalt olime tutvunud materjaliga „Kuidas toitume ja tarbime“ ning
koos teiste osalejatega ja Hendrikson ja Co ekspert Riin Kaldma juhtimisel andsime
omapoolsed hinnangud küsimusele, et kuidas saaksime jätkusuutlikumalt toituda ning
toitu vähem raisata ja kuidas oleks kõige parem arendada jätkusuutlikku tarbimist.
Toimus mõnus arutelu ja meie hinnangute tulemused esitati Climate Pacti veebilehel.
2. Lepiti kokku, et viime läbi ka kahe järgmise valdkonna arutelud ja arutelu toimub
7.03.22 kell 13.00 saalis. Enne kokkusaamist tutvuda e- mailiga saadetud
materjalidega.

Infotunni juhataja

Protokollija

Rohelise kooli töögrupi protokoll nr 4

Kuupäev: 26.01.2022
Harku Lasteaed (Instituudi tee 5, Harku alevik)
Algus: 13.15
Lõpp: 14.00
Infotunni juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Marju Randla
Osalejad: Eva, Marju, Riina, Silja, Sille, Juta, Triinu, Krista.
Teemad:
1. Osalemine digikoristusnädalal 2022 ajavahemikus 24.-31.01.22. On juba registreeritud
ja kõigil üle vaadata kriitilise pilguga oma arvutid ja miks ka mitte oma isiklikud
telefonid.
2. Kõikidele liikmetele on edastatud Rohelise kooli poolt saadetud Peer Parliamenti
materjalid. Oleme end registreerinud vestlusringi, mis toimub veebruaris. Täpsustan
aja hiljem e-kirjas.
3. Vaheaja nädalal (28.02-04.03.22) korraldame tubased talgud, kus tegeleme
riiulite/ruumide korrastamisega. Kõik, mis sobib taaskasutuseks, leiavad tee uuele
ringile!

Infotunni juhataja

Protokollija

Rohelise kooli töögrupi protokoll nr 3

Kuupäev: 01.12.2021
Harku Lasteaed (Instituudi tee 5, Harku alevik)
Algus: 13.15
Lõpp: 14.00
Infotunni juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Krista Ismael
Osalejad: Eva, Marju, Riina, Silja, Sille. Põhjusega puudusid Juta ja Triinu.
Lapsevanem Hiire rühmast ei ole veel lõplikku vastust liikmeks olemise kohta andnud.
Teemad:
1. Valisime välja neli uut põhimõtet, mis kõige enam kirjeldavad valdkondi, millega
teadlikumalt tegeleme.
Rohelise kooli tegevuse põhimõtted õppeaastal 2021/22 on järgmised:
1. Õue avastama, mängima, õppima!
2. Vähem on parem!
3. Vesi - elu allikas!
4. Suur ja väike käsikäes!
2. Rohelise kooli Tegevuskava 2021/22 kiideti ühehäälselt heaks.
3. Marju osales Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA (SEI) poolt
korraldatud veebinaril “Haridusasutuste toitlustushanked: kuhu edasi?”. Põhiteemaks
oli jätkusuutlike toitlustushangete olukord ja väljakutsed ning mahetoit
koolides/lasteaedades – väljakutsed jätkusuutlike kriteeriumite lisamisel hangetesse.
Tehti kokkuvõte, millest seal räägiti ja arutleti selle üle.
4. Riina osales veebinaril Permakultuur – loodust jäljendav taimekasvatus ja õueala kui
õppevahend/ Taimse Teisipäeva kooliprogramm kus käsitleti kahte erinevat teemat:

Taimne teisipäev ja Permakultuur. Tehti kokkuvõte, millest seal räägiti ja mida me
võiks ise juba sel kevadel kasutusele võtta oma lasteaias.
5. Inglise keele oskajad võiks huvi korral osaleda ka rahvusvahelistel veebinaridel.
6. Järgmine kokkusaamine uuel aastal.

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 2
27.10.2021
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 13:15
Lõpp: 14:00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Silja Valk
Osalejad: Marika Sandrak, Marju Randla, Silja Valk, Krista Ismael, Eva Sabul.
Puudujad: Sille Aivola (haige), Triinu Kurvits (haige), Juta Meringo (põhjusega).
Arutelu teemad
1. Rohelise kooli uue liikmega (lapsevanem) on räägitud ja lapsevanem annab oma
nõusolekust teada.
2. Arutelu, et keskkonna põhimõtted võiks sõnastada ümber hüüdlauseteks. Marika
pakkus mõtteid välja ja lepiti kokku, et Google Drive-s koostatakse dokument, kuhu
iga liige lisab ka oma laused. Järgmisel kokkusaamisel arutatakse koos läbi ja
kinnitatakse uues sõnastuses põhimõtted.
3. Võeti kokku keskkonna hindamise tulemuse, koos arutati tegevuste üle, mis hakkavad
kajastuma aasta tegevuskavas. Riina hindas valdkonda Meri ja rannik ning tegi
ettepaneku, et meie majast ja asukohast lähtudes võiks valdkonna nimetus olla Vesi,
tiik ja järv. Kõik nõustusid.
4. Arutelu teemal, milliseid atraktsioone lapsed soovivad õuealale. Kevadises laste
küsitluses selgus, mida lapsed enam soovivad. Soovid olid järgmised:
- korvpallirõngad;
- onne/mängumaju;
- ronimiseks midagi ägedamat ja suuremat.
Eva pakkus lisaks juurde, et õues võiks olla tuulelipp ilmavaatluseks.
5. Arutelu, et kasutada tuleb rohkem taaskasutatavaid materjale. Ettevõte Paletti kaudu
oleme saanud mitmeid kordi postkaarte ja kalendreid ning ettevõte Janere tõi meile
kohale paberit.
6. Arutlus sellest, et kevadel õues võiks olla kasutatud riiete ja mänguasjade müük või
vahetus.
7. Arutlus sellest, et kokk võiks käia rühmades ja ka koos lastega valmistada näiteks
salateid (Covid -19 on see raskendatud).
8. Rohelise kooli järgmine kokkusaamine on peale Riina permakultuuri koolitust, mis
toimub 23.11.21. Kokkusaamise täpsema aja saadab Marika.

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 1

06.10.2021
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 13:15
Lõpp: 14:00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Marju Randla
Osalejad: Marika Sandrak, Juta Meringo, Marju Randla, Riina Õunmaa, Silja Valk, Sille
Aivola
Arutelu teemad
1. Marika Sandrak osales september/oktoober 2021 Rohelise kooli programmi
seminaril
„Rohelise kooli seitse sammu“. Töörühm kuulas ülevaadet seminaril kuuldud infost.
Väga palju saadi näiteid headest praktikatest.
2. Arutelu Rohelise kooli keskkonna ülevaatuse teemadel ja uute teemavaldkondade
valimine.
Otsus: Uuteks valdkondadeks 2021/2022, millega hakkab töörühm ja lasteaed
süvendatult tegelema on:
•
•
•

Meri, rannik, vesi – hindajad Riina ja Sille Tervis, heaolu, toit – Triinu ja
Krista
Jäätmed ja prügi – Silja ja Marju R.
Elurikkus, loodus ja õueala – Eva ja Marika S.

3. Arutelu, millised ja millisena seada uued keskkonnapõhimõtted.
Otsus: Kaasame seekord ettepanekuid tegema ka lapsevanemad. Juta saadab
selleteemalise meili lastevanemate listidesse.
4. Järgmine töörühma koosolek toimub 27.10.2021 kell 13:15.
Otsus: Järgmisele koosolekule kaasata lapsevanemast Rohelise kooli uus liige.

