EV100 kingitusprojekt “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”
Käru Põhikool

Projekti ülevaade
Projektiga “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”soovime parandada laste liikumis- ja õppevõimalusi koolihoovides, kaasates koolihoovi kujundusprotsessi kogu
koolipere. Kooliõue igapäevane aktiivne kasutus on oluline, kuna laste liikumisviis
on muutumas järjest istuvamaks ning tavapäraselt veedetakse suur osa päevast arvuti taga ja tubastes tingimustes. Sellest tingitult on halvenenud laste füüsiline tervis,
samuti on vähenenud teadmised ümbritsevast keskkonnast ning oskused looduses
toimuvaga seoseid luua. Projektiga soovime õpilasi igapäevaselt rohkem õues liikuma
ärgitada, viies õppetunnid koolihoovidesse ning luues sobivamad ja põnevad tingimused koolihoovis viibimiseks. 2016 a. sügisel kaardistasime õpilaste vahel läbi viidud ideekorje abil nende soovid ja unistused enda koolihoovi kohta. Palusime lastel
mõelda, milline on koolihoov, mis pakuks tegevusi nii õppetööks, vahetundide ajal
kui ka peale koolipäeva lõppu.
Laste ja õpetajate poolt 2016 a. sügisel kogutud ideede, soovide ja ettepanekute põhjal oleme koos maastikuarhitektidega koondanud mõtted ja soovid ühtseks tervikuks
ning töötame välja sobiva lahenduse iga projektis osaleva kooli jaoks. 2017 kevadsuveperioodil alustame soovitud muudatuste ellu viimisega. Praktilistesse tegevustesse soovime kaasata nii õpilased, koolitöötajad kui soovi/ võimaluse korral kohaliku
kogukonna.
Pilootprojekti on kaasatud järgmised koolid: Albu Põhikool, Elva Gümnaasium, Jüri
Gümnaasium, Kohila Gümnaasium, Käina Kool, Kärla Põhikool, Käru Põhikool, Lustivere Põhikool, Merivälja Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pühajärve Põhikool, SuureJaani Kool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tilsi Põhikool ja Vastseliina Gümnaasium.
Algatus “Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!” on MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid poolt ellu kutsutud kingitusena Eesti Vabariik 100 sünnipäevaks.

Järgnevalt esmane ettepanek tegevuste ajakaraamistikule:
MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid lähtub projektis sellest, et võimalikult suur osa
teostusest toimub koostöös koolipere ja kogukonnaga. Seetõttu on eriti oluline
koolipoolse meeskonna toimimine.
Kevad 2017:
Projekti ideede täpsustamine koostöös kooli ja Koolihoovide tiimiga, prioriteetsete
elementide seadmine – mida teha kõige esimesena!? Meeskondade loomine, kes tahaksid kujunduses/ehituses kaasa rääkida
Eelarve täpsustumine
Esimesed talgud – kas siis ideede kogumiseks või juba tegutsemiseks. Kevadel tehtavate toimingute kulud, materjalid, mahud on selged ja hangitakse materjale, teostatakse esimesed elemendid.
Suvi 2017: Kevadiste tegevuste lõpetamine, sügisesteks talguteks valmistumine –
keerulisemate elementide läbimõtlemine, vahendite/materjalide hankimine.
Sügis 2017 – Uus töötubade sari – näiteks sibullillede istutamine, kõrgpeenarde
loomine.

Ideid Käru Põhikooli õue
Omanäolise kaasaegse arhitektuuriga ümmarguses koolimajas on koos lasteaed ning alg- ja põhikool.
Seetõttu on oluline element kooli ees olev mänguväljak. Välimuselt on see tavaline liumägede ja turnikate kogum, ainult et ümbritsetud traataiaga ning tuultele avatud. Sinna ümber võiks kavandada heki
(nn „living hedge“ eri värvides erinevatest põõsaliikidest, millest mõnel ka marjad).
Meie hinnangul olekski kooli maastikku juurde tarvis erinevaid pinnavorme, taimestikku, maastikulisi väikevorme. Hetkel on koolimaja esine tuultele avatud „lage väli“- arvamus, mida on väljendanud ka õpilased. See-eest kooli taga on mets, mida aknast vaadata kaunis. Huvitav oleks selles duaalsuses luua tasakaalu: tuua natuke metsa kooli ette ning aia- ja linnaelemente kooli taha metsa. Kooli
juurde viiva tee ääres on suur parkla, mille äärseid jalgradu parasjagu asfalteeritakse. Parklas olles
tekkis samasugune lageda välja tunne, seal oleks tore näha mõnda istutatud puud. Arvan et see on hea
idee, järsku saaks koostöös RMK-ga leida tasuta puid istustamiseks
Joonis 1. tuua metsa kooli ette ja aiaelemente kooli taha

Ringikujulise maja sisehoov on suures osas kaetud unikiviga. Sel on praktiline põhjus, lapsed saavad
ilma sopata ringi joosta. Sisehoovi mahuks veelgi rohkem rohelust, majaäärseid peenraid saab elavdada rohkemate ilu- ja tarbetaimedega, platsi keskel olevate elupuude ümber istutada rohkem okaspuuga
harmoneeruvaid püsikud. Käsitöötunnis on lapsed sisehoovi ehitanud palkidest rustikaalseid pinke,
direktor mainis et stiililiselt sobiks ja tema sooviks neid pigem näha maja taga, metsapargi mööblina.
Kooli sisehoovi on lastega tehtud ka värvilisi rauast kunstlilli, mis otsapidi peenardesse torgatud. See
peegeldab võimalust ja visiooni näha peenardes rohkem värve, lilli, värvilisi köögivilju. Väärib mainimist, et koolil on väga rikkalik käsitöömaja ja entusiastlik käsitööõpetaja, kelle käe all saavad lapsed
meisterdada aiamööblit. Kooli tehnopargis on olemas vahendid puu- ja rauatööks. Rauatöö riistadega
saaks näiteks uuendada ja laiendada sisehoovis asuvat rattahoidjat.
Vestluses direktoriga jäi kõlama ka koolipere soov kasvatada toidutaimi, näiteks ürdipeenra vormis.
Pinnavormide lisamiseks oleks huvitav luua koos õpilastega kõrgendatud permapeenraid, mille sisse
saaks paigutada orgaanilisi jäätmeid. Sellise peenra plussiks on rajamise odavus, materjali leiaks
aiatööde jäätmetest ja metsatöödelt. Lisaks vajab kõrgendatud permapeenar vähem kastmist ja väetamist kui tavaline peenar. Orgaanilised ained, puutükid, kompost, hein jms vabastavad jätkuvalt mulda toitaineid, ning multsh pinnakattena hoiab püsivat niiskustaset.

MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid; kontakt: liina.metsaots@gmail.com (maastikuarhitekt); siiri.treufeld@koolihoovid.ee (projektijuht)

Ideid kooliaeda

Kõrgpeenrad permakultuuri stiilis, puude
istutuamine kooli ette
ja pajuokstest punutised

Spriaalne ürdipeenar

Toidutaimede kasvatamine koos lastega,
taaskasutatud materjalist peenra tegemine

Ideid kooliaeda

Asfaldimängud – keks, male, kabe, labürint - sillutiseplaatidele maha joonistatud mängud lisavad hoovi
värve ja aktiivsust.

Sibulillepeenar 2018 a. kevadeks

Ronitaimed traataia peale ja ürdid nõlva katma

Püsilillede peenar sisehoovi

Söödavad/dekoratiivsed taimed kooliaias kasvatamiseks
Muljetavaldavad söödavad taimed kõrguse
lisamiseks ja visuaalseteks piireteks, nagu
päevalill, maapirn,
vaarikas

Vähest hoolt vajavad lehtaedviljad, mis
annavad saaki ja püsivad rohelisena hilissügiseni:
rabarber, kale-kapsas, lehtpeet

Maitsetaimed: saavad
hakkama vähese
kastmisega, kuid millele samas meeldib
Skoone päikeseline
nõlv: salvei, tüümian,
piparmünt, murulauk
Söödavad ronitaimed:
katavad neile loodud
võrestikke: herned,
oad, aga ka kurk ning
kõrvits

Söödavad lilled: aiale värvi
lisavad lilled võivad söögilauda
täiendada, rääkimata huvitavate
ravimtaimede kasvatamise võimalusest:
Võilill, kurgirohi, kõrvitsa õied,
kress, nurmenukk, saialill,
võõrasema, iminõges

Veidi rohkem hoolt ja
kastmist vajavad taimed
kompostihunniku
lähedale ja tõelistele
asjaarmastajatele:
kõrvitsalised, tomat,
maasikas, lillkapsas,
rooskapsas

