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Maailmakoristuspäev - maailma suurim kodanikualgatus
15. septembril 2018 leiab aset maailmakoristuspäev, kus üle 130 riigi
koristavad ära suure hulga looduses vedelevast prügist.
Maailmakoristuspäev on välja kasvanud Teeme Ära koristuspäevast Eestis ning siin asub 15.
septembril ka globaalse koristuspäeva peastaap. Sellest saab seni läbi aegade suurim eestlaste
poolt korraldatav sündmus maailmas.
Maailmakoristuspäeva koduleht: www.worldcleanupday.org
Maailmakoristuspäev Eestis
Maailmakoristus leiab loomulikult aset ka ühepäevaste koristusaktsioonide “kodumaal” Eestis
ning selle õnnestumine on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval äärmiselt oluline. 15. septembril on
fookuses metsad ja rannikud, mille koristus saab teoks maaomanike, kohalike omavalitsuste,
jäätmekäitlusettevõtete, partnerite ja tuhandete vabatahtlike koostöös.
Eesti koristuspäeva koduleht: www.maailmakoristus.ee
Maailmakoristuspäeva ülesehitus - kaks etappi
1. Prügi kaardistamine World Cleanup äpiga. Kaardistamine on juba aktiivselt käimas,
kutsume üles nii eraisikuid kui organisatsioone looduses liikudes prügi kaardistama. Aktiivne
kaardistusperiood kestab augusti lõpuni, kaardistusandmete põhjal tekib prügikaart, mis on
koristuspäeva talgute ja logistika planeerimise aluseks. Olemasoleva prügikaardiga saab
tutvuda: app.worldcleanupday.com
2. Maailmakoristuspäev. Koristustele registreerumine algab augustis maailmakoristus.ee
veebilehel. Koristuspäev toimub 15. septembril kl 10.00-14.00, aga sarnaselt Teeme Ära
talgupäevale on teretulnud ka veidi varem-hiljem toimuvad koristused. Maailmakoristuspäeva
tiim varustab koristajad prügikottidega ning annab ette liigiti sorteerimise juhendi.
Koristajatele, koristustiimide juhtidele ning omavalitsustele saavad olema toeks piirkondlikud
koordinaatorid, kelle värbamisega korraldustoimkond hetkel tegeleb.
Koostöö kohalike omavalitsustega
Maailmakoristuspäeva toimkond on optimistlik, et suudame nii kaardistusse kui koristuspäevale
kaasata kümneid tuhandeid vabatahtlikke, et võimalik palju jäätmeid saaks kokku kogutud.
Õnnestumiseks vajame võimalikult paljude kohalike omavalitsuste (KOV) tuge.
1. Me palume teie toetust maailmakoristuspäeval looduses kokku kogutud jäätmete äraveo ja
käitluse korraldamisel ning sellega seotud kulude katmisel. Soovime jõuda Teiega
kokkuleppeni, kus KOV korraldab omalt poolt 15. septembril valla/linna piires jäätmete
äraveo maailmakoristuspäeva prügipunktidest. Mõistame, et iga KOVi parim praktika võib
olla erinev, mistõttu lõplik logistiline plaan on avatud aruteluks ning täpsustub vastavalt
KOVdelt tulevale tagasisidele. Planeerimise aluseks saavad olema prügikaart ning koristustele
registreerumiste info, mille põhjal saab kokku panna täpse logistilise plaani ning marsruudid.
2. Iga KOVi keskkonna valdkonnaga tegelevad spetsialistid omavad parimat ülevaadet
võimalikest probleemsetest prügipiirkondadest enda territooriumil. Palume Teilt sisendinfot,
millised on Teie valla/linna probleemsemad looduses vedeleva prügiga piirkonnad, et
suunata kaardistajaid just neid kohti prügikaardile märkima. Meie siht on jõuda võimalikult
paljude jäätmepiirkondadeni ning kaardistada täpne info.
Tänaseks on Riigimetsa Majandamise Keskus andnud omapoolse nõusoleku riigimetsast
kogutavate jäätmete äraveo ning käitluse korraldamiseks. Samuti on esialgse positiivse vastuse
jäätmeveo korraldamise enda kanda võtmise osas andnud paarkümmend kohalikku omavalitsust
väikevaldadest Eesti suuremate linnadeni!
Lähiajal võtavad Teeme Ära Maailmakoristuspäeva esindajad ühendust kõigi omavalitsustega, et
koostöövõimalusi täpsustada. Loodame väga Teie positiivsele koostööle.
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