
Hea talgujuht! 
 

Sinu käes on talgute stardipakett – karbitäis head tahet ja esmaseid abivahendeid, mis aitab Sinul ja talgulistel päevatööga mõnusalt õhtusse 
saada. Kõik tarvilik mõistagi ühte karpi ei mahu, üht-teist aga siiski.  
 

Talgujuhi stardipakett on talgupäevale kohaselt kokku pandud talgute korras Teeme Ära talgupäeva meeskonna, vabatahtlike ja partnerite poolt. 
See on tänu ja tunnustusavaldus Sulle! 
 

Soovime Sulle ja Sinu talgurahvale tegusaid talguid ning päikselist kevadet! 
 

Talgupäeva meeskonna nimel 
 
 

 
Tarmo Tüür 
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja 
 
Talgute stardipakette aitasid kokku panna Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest,  
Väike Väänik ja Ecoprint. Paketid toimetab talgujuhtidele kätte Omniva. 
 

Talgujuhi meelespea ehk linnukeste tegemise leht 
 

Talgute ettevalmistamisel: Tehtud! 

mõtle läbi ja planeeri tehtavad talgutööd (mitu inimest, mitu tundi, kui sajab, varutöö)   

kontrolli, kes on talguobjekti omanik ning kas objekt on muinsus- või looduskaitse all, vajadusel kooskõlasta planeeritavad tööd   

mõtle läbi vajalikud tööriistad ja -vahendid: kui palju on vaja, kust saad   

arvesta välja vajamineva materjali (puit, naelad, istikud vms) hulk ja selgita välja, kust need saad   

mõtle läbi logistika (kogunemiskoht, ühistransport, parkimine ning töövahendite, prügi, materjalide, söögi jm vedu)   

mõtle läbi, kas ja kui palju raha kulub ja kust selle saad   

mõtle läbi talguliste toitlustamise võimalused ning muu meelehea   

Nädal enne talguid: Tehtud! 

kontrolli, kas saad vajalikud tööriistad, vajadusel uuri talgulistelt, mida keegi kaasa saab võtta   

kontrolli, millal ja kuidas saad kätte vajaliku kraami   

mõtle läbi, kuidas talgulised töölõikude vahel jaotada   

mõtle läbi talgupäeva ajakava   

varusta end vajalike kontaktidega (maakonna koordinaator, talguobjekti omanik,  toitlustaja, saunakütja, moosekant jne)  

vajadusel kontrolli üle logistika ja varasemad kokkulepped   

pane valmis esmaabivahendid ja vaata üle oma autoapteek   

mõtle läbi kõik tööohutusse puutuv ning ole valmis talgupäeval talgulistele ohutusnõudeid ja tööriistade kasutamist tutvustama   

kogu infot talguobjekti/talgupaiga tutvustamiseks või lepi kokku kohaliku asjatundjaga, kes teeb tutvustuse   
suuremate talgute puhul soovitame saata enne talgupäeva registreerunud talgulistele ringkiri (ja helistada neile, kel e-posti ei ole) koos 
vajaliku info ja meeldetuletustega, millal ja kuhu tulla, mida kaasa võtta ja selga panna, milleks valmis olla. Mõtle läbi ka parkimine!   

Talgupäeval: Tehtud! 

lae talgupäevaks oma telefoni aku pilgeni täis ja võta telefon kaasa  

ole esimesena kohal koos kogu vajaliku kraamiga, ära unusta kriisijuhendit ja talgute stardipaketti   
tervita kõiki talgulisi, tutvusta tehtavaid töid, töövõtteid ja tööde eesmärki, samuti ohutusnõudeid ja soovitusi ning plaanitud ajakava 
(sama ka hilinejatele)   

töötegemise ajal liigu ringi ja jälgi, kas kõik laabub (kõigile jagub tööd ja töövahendeid, kõik on aru saanud, mida ja kuidas teha,  
et järgitaks ohutusnõudeid jne)   

silma kella ning algata 5–10-minutilisi puhkepause iga tunni-pooleteise järel   

hoolitse, et talgulistel oleks piisavalt joogivett   

võimalusel tee talgutandrist fotod enne ja pärast tööd, talgulistest ikka ka töö ajal J   

talgupäeva lõpul kogu kokku kasutada antud tööriistad   

pane kirja osalenute arv, tehtud tööd, ilmnenud probleemid ja anna talgupäeva järel Teeme Ära kodulehel tagasisidet   


