
Keskkonna töörühma koosolek  

Aeg: 09.11.22 

Kohal: Tiina Pern, Lia Raat, Uuve Jakimainen, Piia Toom, Emma Koiduaru, Merje 

Konstantinova, Pille Viljak, Ursula Tohver, Ksenija Helm, Raili Eller. Elsa Nagel, Katrin Ilves, 

Maris Tee, Kaja Õis. 

Koosoleku algus 13.45 

Koosoleku lõpp 15.00 

Päevakord:  

 Täiskasvanute mõtteviis: riiete taaskasutus ja disainimise tänapäevased võimalused, 

oskused. 

 Jäätmetekke vähendamise nädala teema, põhimõtted ja eesmärgid.  

 21.-25. 11 tekstiilinädala plaani koostamine 

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal „Ringsed ja kestlikud tekstiilid“ 19.-27. novembril 

2022 

Meie eesmärk: Väärtustame ning teadvustame ise, et vähendame teadlikult tarbimist, 

taaskasutame tooteid ja materjale, kasutame tooteid ära maksimaalselt, disainime neid, 

vahetame, anname teisele ringile! Kujundame seda mõtteviisi lastes, aga ka nende 

vanemates. 
·        Töötajad: 21.-25.11 – võimalusel vali selga taaskasutus/tuunitud rõivaesemeid! Nii 

väärtustad tarbimise vähendamist, taaskasutust, isikupära ja loovust! 

·        Õpetajad seovad oma projekti mõne tegevuse, kus taaskasutab TEKSTIILI (kodudes 

seisma või väikseks jäänud riided, kangajäätmed) 

·        Töötajad: E, 21.11 – VAHETAME! - ÜHELE VANA, TEISELE UUS! Hea suur 

midrimaalane, too kodus seismajäänud riideese vm lasteaeda. Anname asjadele uue kodu! Ise 

saad aga nende hulgast endale valida meelepärast ja vajalikku! (Meie ülejäägi toimetab Elsa 

abivajajateni) 

·       Töötajad ja pered:  E, 21.11 NÄITUS  1. korruse fuajees (Pajula tee 2) „Vana tekstiil 

uues kuues – testiil taaskasutuses“ Disainitud tekstiil. Too näitusele kodust mõni sobilik ese! 

·        Töötajad ja pered: Sokikoda: Luunja Lasteaed Midrimaa kutsub vanemaid oma 

lapsele lumemarjalist jõulusokki meisterdama teisipäeval, 22. novembril kell 16.00 – 18.00 

Pajula tee 2 teisel korrusel. Kui on, võta kaasa kappi seisma jäänud sametist, fliisist vm 

materjalist riideese. Kui pole, tule ikka, jagame omavahel materjale! 

Üritus on nähtav: https://ewwr.eu/actions-db/page/3/?filter_country_and_regions=estonia 

 

 

Kes soovib sel teemal juurde uurida, siis mõned soovitused Roheliselt Koolilt: 

 tegevusteks leiab EWWR lehelt inglisekeelseid materjale.  

 Keskkonnaameti poolt on valmimas uus selle aasta temaatikaga mälumäng, leitavad 

on ka varasemad mängud, nt "Müüdid jäätmete kohta" - vaata siit: mälumäng. 

 FB üritus   „Kõige ilusam paik“  

 TÜ vabade kunstide professori, Reet Ausi loenguid moe- ja tekstiilitööstusest. 

Globaliseerumise mõju meie elukeskkonnale vaadatuna läbi moe- ja tekstiilitööstuse 

- https://www.uttv.ee/naita?id=33540  

Protollija: Lia Raat 

https://ewwr.eu/actions-db/page/3/?filter_country_and_regions=estonia
https://ewwr.eu/thematic_focus/circular-and-sustainable-textiles/
https://www.malumang.ee/teema/loodus/
https://www.facebook.com/events/1344754525929514
https://humanitaarteadused.ut.ee/et/sisu/vabade-kunstide-professuur
https://www.uttv.ee/naita?id=33540

