
Juba sel nädalavahetusel, 15. septembril saab teoks maailma ajaloo suurim kodanikualgatus - 
Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day, mis sai alguse Teeme Ära! aktsioonist Eestist. Miljonid 
inimesed 150 riigist tulevad ühel ja samal päeval välja selleks, et astuda ühiselt samm puhtama maailma 
heaks ning juhtida tähelepanu globaalsele prügiprobleemile. 

Sinul koos kõigi teiste kaasmaalastega on võimalik teha ühe päevaga väike Eesti suuremaks kui 
kunagi varem, sest 15. septembril juhitakse kogu Maailmakoristuspäeva just siitsamast, Eestist. 
Pole kaugeltki kokkusattumus, et Eesti tähetund ülemaailmse kodanikualgatuse lootsina toimub ka meie 
100. juubeliaastal. Seda enam on meil kõigil põhjust ettevõtmise õnnestumise nimel eriliselt pingutada, et 
Eestile kustumatu kingitus teha. 

Osalege koos oma organisatsiooni ja/või tiimiga koristuspäeval ja aidake astuda suur samm 
puhtama kodukoha suunas. Panustamine on imelihtne - tulge talgupäeval koristama ja kutsuge 
endaga ühes ka kõik kolleegid, sõbrad, tuttavad, sest koos on ikka lihtsam ja lõbusam maailma muuta. 

Koristustalgutele registreerimine toimub kodulehel www.maailmakoristus.ee, kus saate endale valida 
lähima või sobivaima koristuspunkti. Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti välja toodud 
koristuskohad, millega võimalik liituda. Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi 
ning kõik koristamist vajavad paigad kaetud. Registreerida saab nii eraisiku, organisatsiooni kui 
sõpruskonnana. 

Koristatud prügi jäätmejaama jõudmise korraldab korrastatava ala maaomanik ja seepärast enamjaolt 
muret tundma ei pea. Koristuspäeva raames on maaomanikeks valdavalt RMK, Maanteeamet, kohalikud 
omavalitused jpt, kes on oma toetust Maailmakoristusele kinnitanud ning andnud oma sõna koristatud 
prügi toimetamiseks kogumispunkti. 

Koristuspäeva õnnestumiseks on sellegi poolest vaja veel mitmeid abikäsi, ennekõike keskkonnast 
hoolivaid vabatahtlikke, kes sooviksid hakata talgujuhtideks. Talgujuht peaks olema valmis võtma ühe 
koristusala oma hoole alla ning olema seal Maailmakoristuspäeva Eesti meeskonna ning koristajate 
peamiseks kontaktisikuks. Ülesanne on äärmiselt oluline, kuid ei midagi kaelamurdvat! Töö hõlmab endas 
mõned tunnid ettevalmistavaid tegevusi enne koristuspäeva ning aktiivset tegevuste koordineerimist 
koristuspäeval kohapeal. Talgujuhiks on võimalik hakata Maailmakoristuspäeva 
registreerimisplatvormil ise, otse konkreetsele talgule registreerudes või 
kontakteerudes talgud@maailmakoristus.ee. Vaata lähemalt siit. 

Koristuspäeval osalemine on ka suurepärane viis tutvustada oma väärtusi laiemale avalikkusele, andes 
võimaluse näidata, et teie organisatsioon on üks neist, kes võtab vastutuse ja teeb midagi 
kogukonnas päriselt ära. Hea eeskuju innustab ka teisi tegutsema ja on nakkav - esitage näiteks ka 
oma partneritele väljakutse osaleda koristuspäeval. 

Andke oma osalusest julgesti teada ka sotsiaalmeedias, uudiskirjas ja sisekanalites ning 
loomulikult ka Maailmakoristuspäeva Eesti tiimile. Nii saame hääd sõna ka oma kodulehel ja 
sotsiaalmeedias levitada. 

Maailmakoristuspäeva raames toimuva kaardistamise ja koristamise käigus kasutage järgmisi hashtag’e, 
et info väärt tegevuste kohta koguneks: #maailmakoristuspäev #worldcleanupday #ev100 

Kogu olulise info ja materjalid leiate meie kodulehelt. Kui aga tekkis küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, 
võta meiega ühendust! 

Usume, et üheskoos saame hakkama millegi enneolematult suurega. Oleme teile kaasalöömise eest 
kirjeldamatult tänulikud! 

Teeme Ära! Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Raimo Matvere 
Teeme Ära! Eesti Maailmakoristuspäeva kommunikatsioonijuht Eger Karuse 
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