
VABATAHTLIK TALGUPÄEVA HÄÄLEKANDJA7. MAI 2016 NR 5

Talgurahvas toob Eestimaale kevade

Nii nagu iga vanker vajab voori-
meest, vajavad kõik talgud talgu-
juhti. Iga talgujuht vajab aga plaani 
ja varuplaani, et lükata talguvan-
ker liikuma ning jõuda sellega soo-
vitud punkti. Siin mõned näpunäi-
ted, mis hõlbustavad talguvankri 
juhtimist. 

Mõtle läbi teekond, mida  
mööda talguvankriga liigud.
Millised tööd vajavad talguliste abiga 
ärategemist? Mitut abikätt vajad? Kui 
kauaks tööd jätkub? Mis saab siis, kui 
töö saab otsa? 

Talguteekonda alustades on olu-

Sobiva tasakaalu leidmine töö ja seltsielu vahel on iga talgupäeva õnnestumise võtmeküsimus. 
Söesauna turismitalu talgutel Harjumaal see mullu õnnestus. Foto: Söesauna turismitalu

Talgurahvas teeb juba ettevalmis-
tusi, et maikuu esimesel laupäeval, 
7. mail ühiselt mägesid liigutama 
hakata. Olgu tegemist Munamäe 
või Mustamäe kandi rahvaga, tal-
gutöid ja tegemisi jagub nii maale 
kui ka linna.  Teeme Ära talgupäev 
annab hea võimaluse näidata välja 
oma hoolivust ja panna käed külge, 
et edendada elu Eestimaal – oma 
kodukohas ja ka kaugemal.   

Teeme Ära talgupäeva eestveda-
ja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse 
liige Tarmo Tüür kinnitas, et talgu-
päeva vägi peitub just selle mitme-
külgsuses. „Talgud ühendavad kaks 
esmapilgul vastandlikku tegevust 
– töö ja puhkuse, kuid sellest 
sünnib põnev kooslus, mis 
inspireerib ja annab osa-
lejatele jõudu edasi-
seks,“ sõnas Tüür. 

„See on läbi aega-
de olnud omalaadne 
ime, milliseid töid 
suudavad inimesed 
talgutel ühiste jõudu-
dega ära teha, ent veel-
gi suurem ime on see, mis 
juhtub talgutel nende inimeste 
endaga. Meie kõigiga toimub talgu-
te käigus mingi seletamatu sisemine 
positiivne muutus, ja see juhtub igal 
aastal üha uuesti,“ rääkis Tüür. „Tal-
gud otsekui avavad uusi võimalusi, 
nii igale osalejale, kogukonnale kui 
ka ühiskonnale laiemalt.“

Fookuses veeohutus
Talgupäev toimub taas nõnda, et 
iga kogukond saab ise otsustada, 
millised tööd sel korral üheskoos 
ette võetakse. Üheks üle-eestiliseks 
fookusteemaks on tänavu koostöös 
Päästeametiga valitud veeohutus, 
sest selles osas on meil kõigil palju 
õppida ja ära teha. Kõrvale ei jää ka 
mullu suurema tähelepanu all olnud 
tuleohutus, kuna eelmise aasta ko-
gemus näitas, et tuleõnnetuste enne-

tamisele ei ole talgute raames sageli 
veel mõeldud. 

Neile kogukondadele, kes võ-
tavad tänavu üheks oma talgutee-
maks veeohutuse, on Teeme Ära 
talgupäeva meeskonnal varuks hea 
üllatus. Kutsume kogukondi üles, et 
talgukorras valmistada ja püstitada 
ujumiskohtadesse puidust veeohu-
tusstendid, mille jaoks saame omalt 
poolt anda päästerõnga koos viskelii-
niga ning ohutusjuhistega infotahvli. 
See saab teoks tänu Siseministeeriu-
mi rahastamisele ning heas koostöös 
Päästeameti ja vabatahtlike päästja-
tega. Päästevahendite saamiseks tu-
leb talgujuhil esmalt soovi avaldada 

talgupäeva kodulehel, märkides 
rajatava veeohutusstendi 

plaanitav asukoht. Info 
päästevahendite kät-
tesaamise ja veeohu-
tusstendi rajamise 
kohta ning kogu muu 
täpsema info leiab 

talgupäeva kodule-
helt www.teemeara.ee/

talgujuhile.

Merekultuuriaasta teemad 
Veeohutus haakub otseselt mere-
kultuuriaasta temaatikaga, millele 
tänavuse talgukevade raames sa-
muti rõhku paneme. Merekultuuriga 
seonduvad talgutööd ja paigad saa-
vad tähelepanu kindlasti mitte ainult 
Teeme Ära talgupäeva raames, vaid 
kogu aasta vältel. Kuid talgupäeva eel 
jagame omapoolseid soovitusi, mida 
meie kodumere ja selle randade hoid-
miseks ning kaitsmiseks ette võtta. 
Soovitusi leiab talguveebist ka veeo-
hutusega seotud talgute korraldami-
seks ja talgutööde planeerimiseks.

Kindlasti ei saa üle ega ümber ka 
materjalide taaskasutusest, millest 
sel aastal tuleb talguettevalmistuste 
ajal rohkem juttu. Nii nagu veeohu-
tusstendi valmistamisel saab kasuta-
da vanu euroaluseid või muud seisma 
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jäänud puidumaterjali, nii saab ma-
terjalide taaskasutust rohkem tähe-
le panna ka kõigi muude talgutööde 
juures. Huvitavaks väljakutseks kuju-
neb materjalide taaskasutuse teema 
toomine linnaruumi – linnaosaseltsid 
ja asumikogukonnad kõikjal Eestis 
saavad siin oma eeskuju näidata.

Talguhundi pass
Eelmisel aastal esmakordselt esit-
letud talguhundi pass pälvis nii pal-
ju positiivset vastukaja, et Teeme 
Ära talgupäeva meeskond otsustas 
jätkata passide väljaandmist talgu-
listele. Värskelt valminud tänavuse 
talguhundi passi saavad endale soo-
vi korral printida kõik talgulised, kes 
end Teeme Ära kodulehel talgutel 
osalejana kirja panevad. Talguhundi 
pass on Teeme Ära talgupäeva mees-
konna välja antav unikaalne tunnus-
kiri, mis avab ka juurdepääsu talgu-
päeva partnerite eripakkumistele. 
Passi saamise juhised ja partnerite 
eripakkumised talgulistele leiab tal-
guveebist.

Tänavuse talgukevade avalöök 

anti 17. märtsil, kui algas talgute kir-
japanek. Talgutele registreerumine 
saab suurema hoo sisse 18. aprillist, 
kuid see ei sega end juba varem kir-
ja panemast, kui sobiv talgu leitud. 
Aprilli algusest hakkame välja saat-
ma ka talgute stardipakette, mis on 
juba mitmendat aastat talgupäeva 
meeskonna ja toetajatega koostöös 
ning talgukorras kokku pandud. Tal-
gute stardipakett, mis sisaldab erine-
vaid tarvilikke abivahendeid talgute 
edukaks korraldamiseks, annab ka 
võimaluse väljendada tänu nii talgu-
juhile kui ka talgulistele vabatahtliku 
panustamise eest. Aitäh teile, head 
talgujuhid, talgulised ja toetajad – 
ilma teieta ei oleks meie ühist talgu-
päeva!

Rohkem teavet talgupäeva korral-
duse, talgute kirjapaneku ning muu 
praktilise infoga leiab talguveebist 
aadressil www.teemeara.ee. Teeme 
Ära talgupäeva meeskond innustab 
kõiki kaasa lööma ning omalt poolt 
soovime hästi tegusat ja samas tur-
valist talgupäeva 7. mail igas Eesti-
maa nurgas!

Talgujuht kui talguvankri voorimees
line, et arvestaksid talguliste soovi-
ga sind aidata, mitte käed puusas 
päikest püüda. Arvesta välja talgu-
töödeks piisav arv talgulisi ning leia 
kõigile sobiv töö. Ole valmis haarama 
ka juhendaja roll, sest võib-olla iga 
talguline ei oska veel vikatit luisata 
või atra seada, aga selleks ju talgud 
ongi, et saada lisaks uutele sõpradele 
ka uusi oskusi.

Anna enda talgutest märku.
Talgupäev ilma talgulisteta on kui 
peremees ilma koerata. Et talgulised 
teaksid talgutele tulla, registreeri 
oma talgud Teeme Ära talgupäeva 

koduleheküljel ning kasuta kõiki in-
fokanaleid, mis on sinu võimuses – 
telefonikõne või e-kiri sõbrale, üles-
kutse sotsiaalmeedias, kuulutus küla 
infotahvlil või sõbralik koputus naab-
ri uksele. Tee oma talgud nähtavaks!

Varu talgutöödeks vajalikud 
vahendid, ka rahalised.
Ilma kirveta puud pooleks ei löö ja ai-
nult liimiga kuuri ei ehita. Tee selgeks, 
kas sul on piisavalt töövahendeid 
ning materjale talgutööde läbiviimi-
seks. Ehk on vaja üle aia naabrilt karp 
naelu laenata või vanaisa töökojast 
paar paari töökindaid lisaks varuda? 
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17. märts - algab  
talgute registreerimine
18. aprill - algab  
talguliste kirjapanek
7. mai - toimub ühine 
talgupäev

www.teemeara.ee

ILM

Ära karda abi küsida ka kohalikust 
omavalitsusest või omakandi ettevõ-
tetelt. 

Rihmad peale – juhi talgutöid 
ohutult ja seadusekuulekalt.
Sinu, talguliste ja looduse heaolu 
ennekõike. Ole valmis oma talgu-
listele selgitama tööga seotud ohu-
tusnõudeid, otsi välja esmaabipakk 
ning stardipaketis leiduv kriisijuhis, 
ära luba lapsi tikkude ja tulega män-
gima, teavita talgutöödest talguob-
jekti omanikku ning kontrolli, kas on 
muinsus- või looduskaitse piiranguid. 

Jätkub lk 2

Vähese ja vahelduva pilvisusega 
sajuta ilm. Puhub valdavalt kagu- ja 
lõunatuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur 
on +11..+16°C.

JÄRJEJUTT. JÄRJEJUTT. JÄRJEJUTT

ka, laulis. Paelut pikkä ametit siäl 
olõss mitte, lühedält oli...

Laev ehiti veel kaseokstega, need 
pandi püsti reelingu külge naagli 
aukudesse. Tutta oli ka okste külge 
pandud – need on värvitud höövli-
laastud. Neid oli vähe. Kui talvel lae-

va välja aeti, siis ei olnud okse 
midagi. Mis see paljas raag 

ikka tähendanud oleks! 
Riigilipp oli orgiga taga 
ahtris ning. Küll võib 
olla, et kliiverpoomi 
otsas rants ka oli. Ni-

melaud oli taga otsas 
valmis juba.

Viimes läksid inimesed 
kaenla august saati vette. Iga-

vene nali oli vees. Naerdi ja lõhuti, 
üksteist leotati ka. See oli rohkem 
noorte inimeste nali.

Vetteajamisega ei läinudki päeva 
aega, kui järsk rand oli. Aga Laobalt 
läks ikka rohkem aega. Laobal riidal-
danõ, madal vesi.

Agu Laius
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 
(KÜSK) juhataja

Talgud on heategevus, panusta-
maks meie kõigi jaoks olulistesse 
ettevõtmistesse. Talgud tugevda-
vad ühiskonna sidusust ja ühistun-
net. Talgud teevad vaimu virgeks ja 
meele rõõmsaks.

Harry Volke
Tamrex Ohutuse tegevdirektor

Olen seisukohal, et maailma muut-
mist saab alustada enda ninaesi-
sest. Nii on ka puhta ümbruse ja 
korra hoidmisega – Teeme Ära tal-
gud on võimas algatus selleks.

ma. Kui need värgid kõik korda saa-
di, hakati laeva välja vedama. Laulu-
andja, laulumies noh! Anti käsk, et 
kui laulma hakkab, siis tuleb kõigil 
korraga vedada. Kui mõni asi takis-
tas, siis anti jälle käsk – stopp!

Mees seisis laevas ees paki peal, 
et kõik rahvas näeks ja laulis – 
„Rass, tvaa – urraa! Rass, 
tvaa – korraga!“ – siis tuli 
tõmmata. Kui ühte jut-
ti läks ja laev enam ei 
toppass mitte, siis laulja 
karjus: „Valu, valu, valu!“ 
Siis tõmmati seni, kui jäl-
le toppama jäi. Siis hakkas 
aga jälle otsast peale – rass, 
tvaa, korraga...

Laeva vettevedamise juures juh-
tus kõike, vahel läksid ketid katki 
ning. Siis parandati üheskoos neid 
ning.

Kellel hea selge hääl oli, see oligi 
laulumees. Kindlasti pidi mees ole-
ma. Kellel tume hääl oli, see ei saa-
nud hakkama mitte. Vana Sassa oli 
pisike mees, otsast otsani häält täis. 
Sassa laulis kõik Kihnu laevad välja.

Kõige enne õnnistati laev veel 
ära. Kirikuhärra tegi oma teenistu-
se ära, luges ja laulis. Õnnistas selle 
kiriku veega või laeva läbi. Köster oli 

Kuidas kihnlaste laevad vette 
lauldi
Laeva peremehed käisid pere-perelt 
inimesi kutsumas. Kui väike laev oli, 
kutsuti oma sugulasi, kui suurem 
laev oli, aeti terve vald välja. Kui 
„Neptuni“ Tõstamaal välja aeti, oli 
terve vald väljas. Hobustega mindi 
üle jää. Vanad tööriided olid juures: 
oli märg värk. Õhtuseks peoks võe-
ti uued riided kotiga kaasa, kellelgi 
polnud aega vahepeal koju minna.

Laev võeti talasi pealt maha. 
Iga küljetutsi juures on mees kirve-
ga. Laev tõstetakse tungraudadega 
üles, võetakse pakud alt ära. Enne 
on rullid alla pandud, nüüd lasti rul-
lide pealt maha. Alt raiutakse tutsa 
ikka lühemaks. Laev lastakse ühe 
külje peale. Regi pannakse külje alla. 
Regi on üks kõver puu, põrgad põigi-
ti peal laeva kere järgi.

Kui laev maha lastud oli, pan-
di ketid ümber mao. Tali pandi ette 
kette külge, teene tali ots pandi 
ankru keti otsa kinni. Ankur pandi 
kaugemale välja. Tali käis kolme 
seibiga loekkõst läbi mõlemal pool 
otsas. Suurtel laevadel oli kaks tali 
ning kaks ankurt väljas, kolm oli ka 
mõnel. Kui ankrud ei pidanud, pandi 
kive ja kaikaid peale, et peab pida-

Teeme Ära talgupäeva meeskond, Merekultuuriaasta 2016 korraldajad ja Eesti Pärimus-
muusika Keskus andsid ühiselt välja merekultuuriaastale pühendatud CD-plaadi „Mere- 
ja talgulugude kogumik 2016“. Plaat, mis sisaldab muusika kõrval ka kübekese meie 
rannarahva rikkast pärimusest, on aprillist kuulatav ka talguveebist. Järgnevalt üks 
plaadile valitud lugu, mille on jutustanud Jaan Alas (s 1899) Kihnu saarel Turukülas.

Talguline – Teeme Ära talgupäeva ajaleht
Toimetus: Kadi Mitt, Mariliis Tago, Tarmo Tüür, Erkki 
Peetsalu ¦ Küljendus: Sven Puusepp ¦ Lehes on  
kasutatud TÄ meeskonnale saadetud fotosid.  
Trükk: Ecoprint ¦ Kontakt: tel 5375 3888  
e-post info@teemeara.ee ¦ www.teemeara.ee

ÜKS KÜSIMUS: Mida tähendavad sulle talgud?

ELFi juhatuse esimees Silvia Lotman

Väikesed talgulised Kuremaa talgutel

Merekultuuriaastal kutsume talgutel 
veeohutuse stende rajama

Rahvale anti õlut ja viina vees 
– viin teeb ju sooja. Paar korda sai 
päevas ka süüa. Räimi ning koorega 
kartuleid anti. Need olid kõige pare-
mad, nii magus oli nagu õmbuõun. 
Rannas keedeti valmis.

Kui laev välja sai, hakati laeva 
pulmi pidama. Kaks-kolm päeva pil-
li mängiti ja tantsiti. Karupidi kisuti 
ka. Sie mul ikka meeles, kui „Aliide“ 
väljaajamise ajal Antsu vana Mihkel 
ning Koksi Jasska kiskusid. Käed 
olid teine-teise kaela peal ning teise 
käega võtsid maast pori ning panid 
teesele vasta silmi. Umpsõd sopat-

sõd olid. Riided käristasid seljast ka 
puruks. Rahvas oli ümber ning naer-
sid. Teised kiskusid ka, aga need 
kaks meest olid kõige naljakamad.

Laeva pulmad peeti ikka laeva 
peremehe juures, kellel kõige suure-
mad ruumid olid. Kui laev väljas oli, 
siis tõsteti peremehi kõige enne. Ka-
rati aga hulga inimestega, meestega 
kallale ja visati üles. Kätega püüti 
ikka kinni ka. Sellepärast maha ei 
lastud mitte. Karjuti ikka hurraa, 
hurraa! Seda ma päris täpselt ei mä-
leta, kas laevameistrit ka tõsteti, aga 
küll võib olla...

Risto Eelmaa
Itella SmartPOST tegevjuht

Selle asemel, et kogu aeg kelle-
gi teise peale loota, on eestlased 
läbi aegade võtnud kätte ja talgute 
korras omaalgatuslikult suuri asju 
ära teinud. Ühestegemine on meil 
väikerahvana suisa veres – alusta-
des külg külje kõrval laulukaare all 
laulmisest ja lõpetades ühiselt kor-
da tehtud külaplatsidega. Kui mei-
le midagi tõeliselt korda läheb, siis 
tärkab eestlases müstiline talgu-
vaim, mis silmad särama paneb ja 
koos saavutatu üle hiljem ka uhkust 
tunda laseb.

Epp Uibomets
Vizeum Estonia meediaplaneerija

Talgud on ettevõtmine, milles osa-
lemine on jõukohane meist igaühe-
le. See on heategu kogukonnale, 
eeskuju aga tervele maailmale.

Tarmo Noormaa
Eesti Pärimusmuusika Keskuse 
juhataja

Talgud on pidu ja töö ühendatuna. 
Talgutel tekib osalejate vahel sü-
nergia, nii et tehakse ära suurem, 
palju suurem töö kui võiks eeldada.

Anneli Kana 
Eesti Külaliikumise Kodukant  
juhatuse liige

Talgud on kogukondlik suursünd-
mus, kus tehtud töö tulemus on 
suurem kui igaühe panus eraldi.

Karen Jagodin
Merekultuuriaasta 2016 projektijuht

Talgud on nii emotsioon, koosole-
mise kui ka teadmiste vahendami-
se ja kogumise vorm. Ja samas ka 
nii praktiline lahendus probleemile 
„liiga palju puid ja liiga vähe käsi“. 
See on rõõm ühisest eesmärgist 
ning ühiselt veedetud ajast.

Janek Innos
Päästeameti ekspert

Minu jaoks on talgud inspiratsioon. 
Nähes enda ümber nii tublisid ja 
toimekaid inimesi, tekib paratama-
tult soov kogukonnale endast roh-
kem anda.

Gert Siniloo
Teeme Ära talgupäeva noortesuuna 
juht

Minu jaoks on sõna talgud alati 
seostunud kartulivõtmisega maal 
vanaema juures, kui perekond kok-
ku tuli ja töö, mis muidu oleks va-
naemal üksinda väga kaua aega 
võtnud, tehti ära mitu korda lühe-
ma ajaga. Kõrvale visati nalja ja 
aeti juttu. Tahaks loota, et igal Eesti 
inimesel on talgutega mõni isiklik 
seos, mida Teeme Ära talgupäev on 
aidanud aastate jooksul tugevdada. 
Olen märganud, et noori huvitab 
talgutel käimine küll – eriti siis, kui 
nad saavad käed külge panna mil-
legi sellise ärategemisele, mis neile 
endale oma kodukandis korda lä-
heb.

Talguline

Aurulaeva “Merepoeg” vettelaskmise tseremoonia Tallinnas 1937. aastal.  
Foto: Eesti Meremuuseum



Koostegemise rõõm väljendub talgutegudesKogukonna pidupäev
Teeme Ära üle-eestilised alga-
tused on toimunud alates 2008. 
aastast, Teeme Ära talgupäeva on 
praegusel kujul korraldatud 2010. 
aastast. Iga aastaga on levinud ja 
kinnistunud tunne ning teadmine, 
et talgupäev ei ole pelgalt vajalike 
tööde tegemise päev. Talgupäev 
toob inimesed kokku, loob hea 
meeleolu ning suhtlemise ruumi. 
On ju talgutelt ikka ja jälle leitud 
väärt ideid, uusi sõpru, elurõõmu, 
energiat ja emotsioone.

Tänavuse, järjekorras juba ühek-
sanda, talgukevade eel olen tuttava-
telt küsinud: mida tähendavad sinu 
jaoks talgud? Vastused on olnud 
ootamatult erinevad ja eritahulised: 
talgud on kevad, talgud on õlatun-
ne, talgud on sünergiline ärategemi-
ne, värske õhk, üksmeel, laulupidu, 
koostegemise rõõm, talgud on meie 
Eesti märk, talgud on vägi. Vastuste 
loetelu paistab olevat lõputu, ent 
mõnusalt inspireeriv. Iga talgukoge-
mus on eriline ning igal aastal, igal 
talgul võib leida taas uue vastuse 
sellele küsimusele. Tule talgutele ja 
leiad!

Mulle endale tundub, et talgud 
on võimalus. Ja et talgupäev on 
ka pidupäev. Teeme Ära talgud on 
muutunud aasta-aastalt kogu-
konnakesksemaks. Talgu-
päev on meie oma rahva 
otsustada ja korral-
dada – ikka selleks, 
et ise teha ja ise 
tehtust rõõmu tun-
da. Üha enam võib 
märgata, et talgud 
on võimalus. Võima-
lus midagi ära teha, 
võimalus oma elukesk-
konda paremaks muuta, 
võimalus oma inimesi kokku 
tuua, võimalus luua uusi kontakte ja 
suhteid, võimalus vabatahtlikult pa-
nustada, võimalus alustada uuelt le-
helt. Hea meel on näha, et talgupäe-
vas peituvat võimalust üha rohkem 
märgatakse ja kasutatakse. Seda tä-
helepanekut kinnitab fakt, et talgute 
ja osalejate arv on aina suurenenud.

Öeldakse ikka, et unistada tasub 
suurelt. Mina unistangi, et talgupäev 
kujuneks kõikjal üle Eesti kogukon-
na pidupäevaks, mida oodatakse ja 

tähistatakse. Saagu nii, et maikuu 
esimene laupäev on nüüd ja edas-
pidi ikka heade inimeste, heade mõ-

tete, heade tegude, heade emot-
sioonidega eriline päev, mis 

annab jõudu ning püsib 
nii meeles kui ka sü-

dames mitte ainult 
kõigil eestimaalas-
tel, vaid ka meie 
külalistel, sõpradel, 
tuttavatel lähedalt 

ja kaugelt. 
Mis muud kui asu-

me asja kallale. Talgu-
rahvas kuulutab kevadet 

igas Eestimaa nurgas. Korraldus-
meeskonna ja vabatahtlikega püüa-
me olla talgujuhtidele nõu ja jõuga 
abiks nii palju kui suudame. Kui tal-
gud hästi ette valmistada, pöörata 
piisavalt tähelepanu ohutusele ning 
haarata ühes ürp vihma vastu, ei saa 
miski rikkuda meie ühist pidupäeva. 
Kohtume mai esimesel laupäeval ja 
teeme ära!

Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja
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Lilleoru Avatud kooli ja Elulille 
pargi talgud

Lilleoru ökokogukonna korraldatud 
talgutel Harjumaal soojustati katu-
seid, lõigati võsa, korrastati peenraid 
ja parandati kivimüüre. Jõuvarude 
taastamiseks tehti ühiselt joogahar-
jutusi ning peeti juturingi püstkojas 
tule ümber.

Talgupäev Võru kodutute  
loomade varjupaigas

Võru kodutute loomade varjupaiga 
kevadtalgutel said uue värvikuue 
mitmed koerakuudid. Hellust ja tä-
helepanu jagus muidugi ka kõikidele 
varjupaiga asukatele.

Kogukonna ühised talguteod plingivad kui majakad, mis tähistavad teed 
uute ühiselt veedetud hetkede ja järgmiste rõõmsate kordaminekuteni. 
Ei ole tähtis, kas vanust juba rohkem või alles üsna veidike, kõik talgu-
lised saavad anda oma panuse kodukandi hüvanguks. Väike valik mul-
luseid talgutegusid Eesti erinevatest paikadest juhatab sisse tänavuse 
talgupäeva ettevalmistused.

Pirita Surfiklubi talgud

Pirita Surfiklubi talgutel tehti ühi-
selt nii klubi majale kui ka kuurile 
põhjalik puhastus seest ja väljast. 
Meeste riietusruumi ehitati põrand 
ning pandi uued saunalauad. Lisaks 
õlitati terrassi, värviti õuemööblit, 
istutati lilli ning pandi üles suit-
suandur.

Räpina Avatud Noortekeskuse 
talgud

Põlvamaal Räpinas talgutati koguni 
mitu päeva. Esimesel talgul korjati 
Võhandu jõest prügi. 15 km pikkust 
retke kanuudega alustati Leevakult 

ning lõpetati Räpina rannas. Teistel 
talgutel löödi läikima Räpina Avatud 
Noortekeskus – pesti aknad, põran-
dad ja vaibad. 

Rattapargi laste- ja noorte 
mänguväljaku talgud Pärnu-
maal

Rattapargi mänguväljak puhas-
tati prügist ja vanadest kuivanud 
okstest. Paigaldati uus põnev at-
raktsioon, pügati hekki, paigutati 
ronimisvõrk ning mänguatraktsioo-
nide ümbrused puistati üle multši-
ga. Pipi maja ja piraatide laev said 
uued piirded ning rõõmsamad vär-
vid selga.

Puudeistutustalgud Epras 
Viljandimaal

Epras korraldatud puudeistutus-
talgutel istutasid agarad talgulised 
metsa nelja tunniga 2000 kuuseisti-
kut.

Preimuthi talu talgud Ida- 
Virumaal

Preimuthi rohenäpud panid talgu-
päeva raames kokku kasvuhoone, 
istutasid viljapuid ning kaevasid ke-
vade ootuses maad. 

Alansi Vabatahtliku Pääste-
seltsi depoo talgud Harjumaal

Talgute käigus puhastati tulevase 
depoo hoone ehitus- ja lammutus-

prahist, eemaldati vana kaabeldus, 
laoti puuduvad seinad ja eemaldati 
võsa.

J. Mägiste mälestuspargi  
korrastustalgud Jõgevamaal

J. Mägiste mälestuspargi korrasta-
misele oli appi tulnud ka üks eakaim, 
87-aastane külaelanik. Rõõmsa tu-
juga said koristatud oksad, riisutud 
lehed ning istutatud ka lilled mäles-
tuskivi juurde.

Roosna-Alliku noortekeskuse 
talgud

Järvamaal Roosna-Allikul liiguta-
ti üheskoos tegutsedes mägesid – 
noortekeskuse esik ja tualettruum 
said talgute käigus uued PVC põ-
randakatted ning põhiruumi põrand 
uhke laminaatparketi. 

Talguhundi passi statuut
• Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt välja 

antud unikaalne tunnuskiri, mis tähistab selle omaniku kaasa- 
löömist Teeme Ära talgupäeval Eestimaa erinevais paigus

• Talguhundi pass väljendab selle omaniku kui aktiivse ja hooliva 
talgulise head tahet kaasa aidata Teeme Ära talgupäeva õnnes-
tumisele, panustades nii oma kodukoha ja kogukonna kui ka 
kaugema kandi hüvanguks

• Talguhundi pass aitab määratleda selle omanikku kui vaba tahte 
saadikut ning on ühtlasi sümboolne tänuavaldus ja tunnustus 
igale talgulisele ja talgujuhile igas Eestimaa nurgas

• Talguhundi pass kehtib Teeme Ära talgukevade raames ja annab 
võimaluse osa saada erinevatest soodustustest, mida talgupäeva 
partnerid talgulistele pakuvad

• Talguhundi pass on varustatud selle omaniku nime, talgute nime 
ja unikaalse koodiga ning seda võib kasutada vaid talguhunt ise

• Talguhundi passi võivad omada kõik Teeme Ära talgupäeva 
talgujuhid ja talgulised, sõltumata vanusest, soost, rahvusest, 
rassist, usutunnistusest, maailmavaatest ja muudest võimalikest 
erinevustest

• Talguhundi passi ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina, 
vaid vajadusel koos isikut tõendava dokumendiga

• Talguhundi pass on antud selle omanikule tasuta ning seda ei saa 
osta, müüa ega vahetada, kuid sellel on suurem väärtus kui rahas 
saab mõõta

• Talguhundi passi omaniku heasoovlikud talguteod on nagu ajas 
kasvav investeering, mille väärtus on alatiseks talletatud tema 
tänukontole maailma heade tegude pangas

• Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt  
väljastatud ainulaadne dokument, millist ei ole veel olemas  
kusagil mujal peale üleriigilise talgupäeva sünnimaa Eesti

Juba teist aastat saavad kõik talgulised registreerimisel endale 
talguhundi passi, Teeme Ära talgupäeval kaasalöömist tähistava 
tunnuskirja, mis avab ühtlasi juurdepääsu talgupäeva partnerite 
eripakkumistele. Talguhundi passi saamise juhised leiab talgu-
veebist www.teemeara.ee/pass. Samasse lisanduvad ka talgu-
päeva partnerite eripakkumised, muuhulgas on passi omanikele 
ka tänavu rongisõit talgunädalal poole hinnaga. 

• Lääne-Virumaa talgutel leidsid 
talgulised, et 50+ naised on tugeva-
mad ja tervemad kui 50+ mehed.

• Põlvamaal Saverna külas leiti keld-
rit koristades konn, kes kahjuks 
printsiks ei muutunud.

• Viljandimaal Viiratsi suvelava 
korrastamisel leiti, et töö kaunistab 
inimest.

• Harjumaal Hüüru mõisas leidsid 
talgulised pardi.

• Saaremaa Giidide Ühingu 
Muhumaa teadmistetal-
gutelt leiti peotäite 
kaupa nurmenukke.

• Saaremaa talgutel 
„Hoiuruum vihma-
kindlaks ja plats 
puhtaks“ leidis üks 
talguline, et ta tütar 
ei oska riisuda. Tei-
ne talguline leidis üles 
eelmisel suvel kaduma 
läinud vikati luisu.

• Pärnumaa Paikuse Avatud Noorte-
keskuse PaNoKe talgulised leidsid 
uued toredad sõbrad, kellega võib 
ka rindele minna!

• Järvamaal leiti Artur Mägi ja Roopi 
Hallimäe sünnikohtade heakorras-
tamise talgutelt lahedaid looduslä-
hedasi noori inimesi.

• Hiiumaal Suursadama/Sääre tal-
gutelt leiti koridorikapist 100 purki, 
mille üks talgulistest endale sai.

• Pärnumaal Uduvere pargist leidis 
üks pisike talguline liivakastis kae-

Toredaid talguleide

Talguhundi pass –  
talgulise tunnuskiri

Juba kuuendat aastat üle-eestilise 
Teeme Ära talgupäeva peakorral-
daja olnud Eestimaa Looduse Fond 
(ELF) tähistab tänavu 25. sünnipäe-
va. Loodustalguid on Teeme Ära lii-
kumise sünni juures olnud ELF kor-
raldanud juba ligi 20 aastat. ELFi 
juhatuse esimees Silvia Lotman 
kõneleb lühidalt organisatsiooni 
seosest talgutega.

Millega ELF tegeleb ning millist rolli 
mängivad selle juures talgud? 
ELF kaitseb loodust – siinseid loo-
duslikke liike ja nende elupaiku. 
Looduse kaitse saab meie nägemu-
ses toimuda vaid siis, kui inimesed 
ise väärtustavad ja tunnevad loo-
dust. Seepärast mängivad talgud 
meie tegevuses väga olulist rolli. 

Nii nagu ühes õiges perekonnas ikka, on ka „Teeme ära!“ algatuste peres mitu last. Neist suuremad ja 
tuntumad on Teeme Ära talgupäev ja Teeme Ära Maailmakoristus. 

Maailmakoristuse algatus on teinud üle maailma tuntuks Eestis toimunud 2008. aasta koristustalgud,  
vahendanud meie kogemusi üle-riigilise aktsiooni korraldamisel ja levitanud „Teeme ära!“ mõtteviisi. Täna-
seks kuuluvad „Let’s do it!“ võrgustikku algatusrühmad juba 113 riigist, kellest paljud on korraldanud oma 
riikides suuri koristustalguid. Alates 2008. aastast on eestimaalaste eeskujul üle ilma koristustalgutel osale-
nud kokku 13,8 miljonit inimest.

Maailma prügiprobleem on aga üha tõsisem – igal aastal jõuab meredesse ligikaudu 20 miljonit tonni 
prügi, millest 80% pärineb maismaalt. Selle aasta alguses kuulutas Teeme Ära Maailmakoristus välja plaani 
korraldada 2018. aasta 8. septembril üleilmne koristuspäev, millest võtaks korraga osa vähemalt 150 riiki. 
Üleilmse koristuspäeva ettevalmistamiseks on plaan luua globaalne prügikaardistuse rakendus ning korral-
dada suur rahvusvaheline teavituskampaania. Enneolematute mõõtmetega plaani elluviimiseks on aega kaks 
aastat ja mõned kuud, kõigi abi ja toetus on teretulnud. Infot leiab: www.letsdoitworld.org.

Eesti Teeme Ära talgupäev toimub ka 2018. aastal, Eesti juubeliaastal, ikka tavapäraselt maikuu esimesel 
laupäeval. Mõistagi ei jää me aga kõrvale ka ülemaailmsest koristusaktsioonist 8. septembril. Peame plaani ja 
oleme valmis!

vamisel aastatetaguse mänguasja.
• Ida-Virumaal Preimuthi talus leiti 

maad kaevates hobusetõlla osad.
• Harjumaal Mõigus leiti Mõigu Seltsi 

uued liikmed.
• Põlvamaal Silgu tamme talgutelt 

leiti mitu võõraks jäänud sugulast.  
• Pärnumaal Uulus leiti omapärane 

linnumuna, mis viidi kooli bioloo-
giaõpetajale diagnoosimiseks.

• Valgamaal Pilkuse külamaja ümb-
ruse korrastamise talgutelt leiti 

hea emotsioon.
• Tartumaal linna-

äärse metsaaluse 
prügist koristamisel 
leiti autorehv, mille 
sees kasvas sibul.
• Pärnumaal leiti puu 
otsast alumiinium-

traatidest punutud 
varesepesa.

• Hiiumaal Hanikatsi 
laiult leiti koskla pesa.

• Järvamaal Röa korviplatsilt leiti 
kivi alt sisalik, kes pakkus lastele 
palju uudistamist ja rõõmu.

• Harjumaal Sõmeru külasiltide 
paigaldamise talgutel leiti, et pealt-
vaatajad saavad kiiremini vihma 
käes märjaks kui töötegijad.

• Tartumaal Annikoru külast leiti 
maasse kaevatud pesumasin.

• Raplamaal Lelle kiriku torni risti-
munast leiti kuldnoka pesa.

• Lääne-Virumaa Kotli aia heakorra-
talgutelt leiti sugulased.

Talgud avavad igaühele võimaluse 
ise käed külge panna, nautida loo-
duses käimist ja ka millegi kasuliku 
ärategemist. 

ELFil täitus äsja 25. tegevusaasta, 
millised on olnud siiani suurimad 
õnnestumised?
Veerandsada aastat on pikk aeg ja 
sellesse jääb väga palju olulisi asju, 
mis ära tehtud: ammusematest näi-
teks Soomaa ja Karula rahvuspargi 
ja Alam-Pedja looduskaitseala loo-
misele õla alla panemine, aga ka 
näiteks Palupõhja ja Muraste loodus-
kooli asutamine, Pokumaa teema-
pargi asutamine. ELFi tegevusest on 
välja kasvanud ka Keskkonnaõiguse 
Keskus ning olime ka Teeme Ära sün-
ni juures. ELF otsib alati kohti, kus 

looduskaitse osas king pigistab, püü-
des tulla välja uute lahendustega, 
mis neid kitsaskohti lahendada aita-
vad. Teiseks meie oluliseks rolliks on 
looduskaitseliste andmete kogumi-
ne, teadlaste hoiatustele reageerimi-
ne ja riiklikel looduskaitse plaanidel 
silma peal hoidmine.

Mida soovib ELF oma 25. sünnipäe-
vaks?
Soovime, et loodusest hoolivad ini-
mesed toetaksid meie tegevust, olgu 
see siis sotsiaalmeedias sõnumite 
jagamise, looduse heaks talgutel 
kaasalöömise või rahalise annetuse 
näol. Ainult nii ongi ühe ühiskond-
liku organisatsiooni tööd võimalik 
jätkata, kui sellel on lai toetuspind ja 
piisavalt toetajaid. 

ELF saadab talgupaikadesse seemnepallid

Maailmakoristuse hiigelplaan

ELF tervitab sünnipäeva aastal kõi-
ki talgukohti sümboolse üllatusega 
– millega täpsemalt tegu?
Saadame talgute stardipaketiga 
igasse Teeme Ära talgupaika vaba-
tahtlike abiga valmistatud sümbool-
se seemnepalli, mis sisaldab kohali-
ke lillede seemneid. 

Kui asetada seemnepallid rohe- 
alale, sulab savi vihma mõjul ning 
seemned idanevad. Tärkavad lilled 
lisavad silmailu ning on meelepä-
rased liblikatele ja muudele putu-
katele. Loodame, et seemnepall 
paneb meid kõiki mõtlema ka selle 
üle, kuidas inimese rajatud kesk-
kondades – parkides ja aedades – 
saab just Eesti loodusest pärit liike 
kasvatada ning sellega kohalikku 
loodust turgutada.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Talguid 1130 969 1241 1522 1754 1808
Talgulisi 31299 26 001 31 895 40 098 45 024 47 136
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Rohkem infot ELFi tegemiste, seemne-
palli ja lilleliikide kohta leiab veebist 
aadressil www.elfond.ee/kingitus25

Üleilmse koristuspäeva ettevalmistused algasid jaanuari lõpus Teeme Ära Puhta Maailma konverentsil Türgis Bursas.

Kas teadsid, et 15. aprillist kehtib Eestis raierahu? Palun 
jälgi, et planeeritavad tööd ei segaks juba pesitsema 
hakanud linde. Seda kõike ikka seepärast, et sinu heast 
tahtest hiljem tüli ei tõuseks.

Ära jäta talgulisi tühja kõhuga.
Pärast pikka talgupäeva korisevad kõhud kindlasti kõigil 
talgulistel. Leia võimalus talgusupi keetmiseks või talgu-
piruka küpsetamiseks! Võid paluda ka talgulistel veidi 
head ja paremat kaasa tuua. Tühi kõht on kõige parem 
kokk, seega ära karda, et sinu või kokatädi oskused kaht-
luse alla seatakse.

Ole olemas.
Ühel tublil talgujuhil olgu telefon alati vööl! Hoia oma 
mobiiltelefon endaga kaasas ja jälgi, et selle aku peaks 
vastu talgupäeva lõpuni. Võib juhtuda, et mõni talguline 
on teelt eksinud, GPS ei tööta või rattakumm läks tüh-
jaks. Ole igal hetkel kättesaadav ning ära jäta oma talgu-
lisi üksi ei murede ega rõõmudega.

Võlusõna – aitäh!
Kiitusel on võime tiivust tõsta. Täna oma talgulisi tehtud 
töö ja panustatud aja eest. Tugev käepigistus, patsutus 
õlale, prinditud tänukiri, kosutav saun, ühine jalakee-
rutus või kõik korraga – leia sobiv viis öelda särasilmne 
ning siiras „Aitäh!“.

Algus lk 1


