
Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 2 

Luunja Lasteaed Midrimaa 
10. oktoobril 2019 
KOHAL: Marie Ivanova, Imbi Veider, Monika Metsoja, Kristi Kull, Tiina Pern, director Uuve 
Jakimainen, õppejuht Lia Raat 
PUUDUVAD: Janeli Rohtla (õuesõppe konverents Narvas) Lea Muuli – tööl teises majas. 
 
PÄEVAKORD: 

1.       Küsitlus tegevuskava teemade teadasaamiseks, keskkonnaülevaatuse tegemine 
2.       Kes on lapsevanematest keskkonna töörühmas? 
3.       Kes meist läheeb esmaspäeval seminarile Lotte lasteaeda 

 
Uuve: töörühmade eesmärkides on ühised teemad: nähtavus majas, õpivara, visioon – kuidas 
edasi? Siit tekib ka vajadus küsitluse järgi. Meil oli turvariski küsitlus. (Uuve räägib pikemalt 
kuis on  aja ja energiakulu teha taas küsitlus, mille lõpptulemus on enne juba teada ja kui seda 
tehakse mitmendat aastat järjest, ka  ei taha inimesed enam mõtestatult  vastata. 
Otsus: juhtkond ja töörühm vaatab üle/hindab Luunja Lasteaed Midrimaa füüsilise ja 
psühhosotsiaalse keskkonna turvalisuse ja säästlikkuse kriteeriumid, lapsevanematele ja 
rühmadele/ lastele valime hindamiskriteeriumid. 
Uuve: Meil oli küsitlus turvariskid. Siia  on jäänud  teemad, mida peaks ja saaks muuta, kuid 
seda ei tee enam materiaalsete vahenditega. On vaja käitumise muutust. 
Teemad: 

·         Õuealal liiklemine 
·         Käitumine parklas 
·         Auto mootori seiskamine. 

Algab üldine arutelu kuidas sõnastada küsimused, mis veel lisada, jne 
LAPS MINA LIIGUB PARKLAS/KUNI LASTEAIA UKSENI/AUTONI  VANEMA 
KÄEKÕRVAL. 
Võimalik panna ka pilt, samateemaline silt. 
Küsitluses lapsel ja vanemal ühesugune väide. Laps kasvatab vanemat. 
LAPSEL ON ALATI JALGRATTAL SÕITES PEAS KIIVER 
Võimalus teha ettepanekuid, et kiiver oleks ka vanemaga koos lapsel peas. 
AUTOMOOTOR LÜLITATAKSE LASTEAIA JUURES VÄLJA 
Mida teha nendega, kes ei tee nii. Küsimus on sama lapsele ja vanemale. 
 
Kollane ja valge piirjoon. MIDA TEHA AUTOJUHTIDEGA, KES PARGIVAD TURVAALA 
KINNI? 
Võiks ju ka ette hoiatada, et tuleb ühel kenal päeval politsei vaatama. Politsei saaks tulla 1 kord 
 
KASUTAN ALATI AUTOGA, JALGRATTAGA SÕITES TURVAVARUSTUST. MILLIST 
TURVAVARUSTUST KASUTAN? 
Mõnikord võib ju juhtuda, et lapsel ei olegi turvavöö kinni, ei istu turvatoolis vaid rooli taga? 
Las lapsed lisavad selgitusi, selliste lugude lugemine kasvatab vanemaid. 
 
KUIDAS HOIDA LAPSI TERVETENA HAIGUSTEPERIOODIL. SOOVITAN TEISTELE JA 
KÄITUN KA ISE NII. 



Rääkisime kätepesust, ruumide õhutamine, toasoe vesi joogiks jne. 
 
LASTEAED KASUTAB  VETT SÄÄSTLIKULT. MIDA TEEN MINA VEE SÄÄSTLIKUKS 
KASUTAMISEKS 
Ettepanekud. 
On olemas kraaaniotsikud, mis säästavad vett 50%. Eelarvesse lisada. Ühe hind on 2-3 euri 
 
Keskkonna töörühma tegemisi (lastele) ei lisata niigi pingelisele projektõppele. Kasutatakse ära 
tervise-ja loodusnädalad. 
OTSUS: KÜSITLUS RÜHMADESSE 14.-18. OKTOOBER. On väga vajalik edasise 
tegevuskava koostamisel. 
Uuve lubab küsitluse teemal rääkida ka hoolekogus. 
 
2. Töörühmas peaks olema ka lastevanemate esindaja. Samuti hoolekogus teemaks. 

3.       Esmaspäeval, 14. oktoobril, läheb seminarile Tiina 
 
 
Protokollija Tiina Pern 
 


