
Keskkonna töörühma koosolek 22.03.2022 

Kohal: Triin Lauk, Heili Krill, Lea Muuli, Jana Šmatov, Tiina Pern, Lia Raat, Uuve Jakimainen, 

Monika Metsoja 

Koosoleku algus 13.45 

Koosoleku lõpp 15.00 

Päevakord:  

1. Laste nõukogu koosolek 

2. Istutuskastid lasteaia õue 

3. Jooksvaid küsimusi 

 

1. Lia: kui kaasame lapsi projekti valmimisse ja tegevustesse, siis kuidas me saame sama 

teha keskkonna töörühma tegevustega. 

Jana: kasvuhoone rühmas tekitas palju erinevaid lugusid laste kogemustest. Maailm 

on lastele suur ja hoomamatu, arusaam on ikka väikestest ja lähedastest asjadest. 

Triin: mida teha laste nõukogus? 

Lia: täna oli mängude päev. Millised on tegelikult laste mõtted: rikastav mänguaeg 

ära võetud?, oli põnev?, liiga palju järjekorras ootamist, et mängima saada?, liiga 

palju erinevaid mänge ühele päevale? See on teema, mida laste käest küsida.  

Teemaks õpetaja ja mäng? Kuidas on õues toredam? 

Uuve: kui oli kevadine küsitlus siis lapsed ütlesid, et neile meeldib koos õpetajaga 

mängida. 

Lia: kaasame laste nõukogu ja rühma lapsed? 

Arutelu:  Millal küsitlus korraldada? Enne rühmas, siis laste nõukogu eraldi. Laste 

nõukogule küsimused, viivad need rühma ja siis koos arutamine. Nii saab laste 

nõukogu ikka kokku tulla ja ennast asjalikumalt tunda.  

OTSUS: küsimused lastele täna, kell 15.15. Arutamine rühmas ja laste nõukogu toob 

vastused pidulikult Kasti Kati kätte. Õpetaja kirjutab vastusevariandid 

küsimustelehele.  

Küsimused on: Täna oli mängude päev.  

 Mis sulle meeldis? 

 Mis sulle ei meeldinud? 

 Mida soovid õues teha? 

2. Triin: Õuekastid. Teeme õue taimede kasvatamiseks kastid. On võimalus saada kastid, 

mis tehtud euroalustest. 

Uuve: euroalused sobivad, ei tahaks praegu teha kulutusi uutele kastidele. 

Arutelu:  igale rühmale oma kast? Ühised kastid? Kõik saavad rohida, kasta, süüa. On 

suveks põnevaid tegevusi. Kuidas kasta, kus siin majas on võimalus vett õue saada? 

Vihmavee kogumine taas. Mida võiks istutada? Kuidas muld kastidesse? 



OTSUS: Triini sõbralt kastid 1. aprilliks õuele. Mulla ostame.  

3. Jana: Kas oleks võimalik saada õue mänguasjade jaoks riiulid. Kastid lähevad katki, 

lapsed ei saa kaugemalt asju kätte. Igapäevaselt viime prügikasti talve jooksul katki 

läinud mänguasju. Osa sulab veel lume alt välja.  Vaatame koos mänguasjad üle. 

Lia: Eeldasin, et kui rühmad esitavad oma soove õuevahendite kohta vaadatakse 

enne olemas mänguasjad üle.   

Arutelu ja OTSUS: Üleskutse. Reedel, 25.märtsil, kell 13.45 vaatavad õpetajad 

mänguasjad üle ja korrastavad. Jana korraldab.  

Uuve:  Õueala. Täna saab kõnniteedel ilma mattideta käia. Meil on Luunjas laudas 60 

m2 matte, milles tulevad teerajad. Muru hävib kui lapsed nüüd murule lasta. Tulevad 

lindid ja teerajad.  

Lia: Vahendite tellimisel oli mitu soovi, et õuealal oleks istumiskohti õuesõppeks ja 

vahepala söömiseks..  

Jana: On kaablirulle, mis Luunja aiandit tehes üle jäi. 

Arutelu: Istmed, taaskasutus, lastele meeldis pakkudest ronimisrada, ilmastikukindlad 

pingid Luunjas, lasteaia õues. 

Lia: küsib vallast, kas võetakse kusagil maha lehtpuu, et saaks pakud lasteaeda.  

 

Lia: Nähtavus. On meie rühmades näha, et kehtivad rohelised põhimõtted? 

Arutelu: on taaskasutust, paberi kogumise kastid on kohe rühma minnes näha. 

 

Lia: Millal viimati FB-s oli lugu meie lasteaiast? Leppige omavahel kokku, et ka sel 

poolaastal ikka nähtaval oleksime.  

 

Lia: Kuidas tunnete – teeme majasiseselt RK tegevusi. Tahaksite näha teiste majade 

tegemisi? 

Arutelu: Ei. Me näeme teiste tegevusi FB-s. Sooviks minna vaatama kuidas tegutseb 

õuesõppe lasteaed. 

 

Uuve: Kas tunnete, et võiks minna oma maja rahvaga kusagile välja, loodusesse? 

Ettepanekutena „Mileedis“ lihavõtteseade tegemine või matkarajale. Retkejuhti ei 

telli ja raja lõpus jääb ka aega vestlusteks.  

Arutelu:  Sooviks olla koos, kõik ei osale, sest on ka tööaeg.  

OTSUS: Matkarajale minek. 

 

Lia: Sel aastal taotleme taas rohelist lippu. Oleme olnud süsteemsemad. Küsin 

rühmadest fotosid/lugusid. Taotluse täitmine võtab aega paar nädalat. Tähtaeg on 

27. aprill. 

OTSUS: Luunja Lasteaed Midrimaa taotleb lasteaiale rohelist lippu.  

 

Koosoleku juhataja Triin Lauk                              Protokollija Tiina Pern 


