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23.01.2022 Puhja lasteaed Pääsusilm saalis 

Osalesid: Piret, Kairi, Leiki, Kaja, Galina, Ljuba, Kati 

Puudusid:  Marje, Urve 

Koosolekut juhatas: Piret Raudsepp 

Protokollis: Kairi Nael 

PÄEVAKORD: 

 Meie maja keskkonnapõhimõtted; 

 Kuidas on tegevuskavas püstitatud eesmärgid täidetud? Mis täitmata? 

 Mida peame tegema, et hakata taotlema lippu? 

 Blogi; 

 Muud küsimused 

 

OTSUSTATI 

 Blogi pidajaks jääb Leiki 

 Rohelise Kooli blogiga on kõik hästi. Kõik rühmad v.a Kuldvõti saadavad Leikile oma 

tegemistest fotod ja lühikirjeldused vähemalt kord kuus. 

 Blogis vaatamisi on vähe, tuleb vanematale uuesti saata link ja meeldetuletus, seda teeb 

Kairi. 

 Lipu taotluse miinuseks on see, et me ei osale seminaridel. Nüüd proovime aktiivsemalt 

osaleda loengutel, seminaridel, et saaksime ka selle punkti parandatud. Aprillis teeme 

kindlasti lipu taotluse. 

 Rohelise kooli püstitatud eesmärkide täitmine läheb hästi, juurde midagi ei lisa ning mis 

veel täitmata, siis selleks on kevadperiood.  

Kuidas toimib taaskasutus? Rühmad teevad:  

1. Rühmad kasutavad kasutatud paberit ja lasevad lastel joonistada teisele poole paberit; 

2. Meisterdamisel kasutatakse wc paberi rule; 

3. Kevadel korraldame laada, kus vahetame mänguasju. Iga laps toob ühe mänguasja kodust 

ja saab selle vahetada ühe uue vastu. Võiks toimuda lastekaistepäeval 01. Juuni. 

Raamatute vahetus toimus sügisel Mihklilaadal. 

 

 Kevadel vaatame üle, kas on võimalik hakata ise vihmavett korjama, mida selleks on 

vaja.  

 Korjame ja kuivatame õueala saadusi edasi. 



 Leiki teeb v tutvustava plakati “ Meie maja põhimõtted”, lisab Driwi ja siis same 

vajadusel teha parendusettepanekuid. Kui meie oleme selle omalt poolt vastu võtnud, siis 

same seda jagada/tutvustada ka lapsevanematele. 

 Leiki tellib ära ökoseemned, rühmad peavad oma soovist teadma andma hiljemalt  20.02 

 Töötajad võtavad veeautomaadist vett oma tassiga. Piret uurib, kuidas saab need 

plastmasstopsid ümber vahetada näiteks papist tasside vastu (neid tasse kasutavad ainult 

külalised). 

 Meie moto on jätkuvalt - Teeme kõike seda edasi, mida oleme teinud, kuid veelgi 

paremini.  

 

 

 

 

 


