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“Mul on meeles, kui üks-
kord tulime sõpruskonnaga 
Purtse jõele sõitma. Üks 
noor ema oli koos sülelap-
sega, kellele oli paariks 
tunniks hoidjat vaja. Kuna 
kõik minu tuttavad olid sel-
lel ajal hõivatud, mõtlesin 
alles siia elama tulnuna, 
millise naabrinaise uksele 
ma koputama peaksin. Siis 
tundsin sellise keskkonna 
järele eriti suurt vajadust, 
sest olen kindel, et selline 
inimene, kes oleks vastu 
tulnud ja beebi enda hoolde 
võtnud, oleks kindlasti lei-
dunud,” räägib MTÜ Purtse 
Jõe Arenduskeskus juht 
Laila Meister. 

Võib küüti pakkuda 

Sellise informatsiooni 
jagamine oleks üks veebi-
keskkonna eesmärke. “Näi-
teks kui inimene sõidab kas 
Tallinnasse või Tartusse 
ning tal on autos vabu kohti 
ja ta oleks valmis naabritele 
küüti pakkuma, võiks see 
info seal üleval olla. Või on 
kellelgi jäänud kodus mõni 
asi üleliigseks, mis teisele 
marjaks ära kuluks,” selgi-
tab ta asja mõtet. 

Seesuguse veebikeskonna 
loomise idee tuli Meisteril 
Tallinnast. Seal tehti paar-

Kodulehekülg hakkab tutvustama 
Virumaa koostöökogu piirkonda

MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus sai toetust uue veebikeskkonna 
loomiseks, mis koondab kogu Virumaa koostöökogu piirkonna 
informatsiooni alates siin toimuvatest üritustest ja lõpetades 
teadetetahvliga, kus kogukonna inimesed saavad omavahel 
infot jagada. 

Aprilli alguseks oli Eestis 
registreeritud üle 600 tal-
gukoha. Sellel aastal ei ole 
ühte läbivat teemat, vaid iga-
ühel meist on võimalik leida 
kodukandis üles see kõige 
olulisem koos ära tegemist 
väärt asi ning see talgutena 
üles seada. Appi saab minna 
oma kodukohta, aga ka kau-
gemale. 

Eriilmelised tegevused 

Talguteks on seatud üles 
väga eriilmelisi töid ja tege-
misi. Konkurentsitult kõige 
aktiivsemas piirkonnas, Saa-
remaal, on üles seatud ligi 
50 talgukohta. Kes otsib tal-
gutelt võimalust minna ajas 
tagasi, oma esivanemate 
juurde, saab olla osaline 
Muhu maalinnuse ja Maasi 
maalinna võsast välja raiu-

1. mai on taas talgupäev
1. mail saab meist igaüks oma tegudega näidata, milline 
Eestimaa paik või teema talle tõeliselt südamelähedane on. 
Registreerimine talgutele algas aprilli alguses. 

ikümne aktiivse inimese 
algatusel MTÜ Uue Maa-
ilma Selts, mille eesmärgiks 
on muuta oma kodukant 
mõnusaks elukeskkonnaks 
ning kaitsta seda anonüüm-
seks muutumise eest. 

Kui Tallinnas tegutseb 
selts ühe kvartali piires, siis 
siin võiks see laieneda kogu 
Virumaa koostöökogu piir-
konnale, seda enam, et kogu-
konnad on siin väikesed. 
Ühelt poolt annaks selline 
keskkond võimaluse koha-
like inimestega paremini 
tuttavaks saada, teisalt teeks 
hõlpsamaks ka siia kolivate 
inimeste kohanemise. 

Valdkondi palju

Meisteri esialgne mõte 
koondada veebikeskkonda 
ainult Purtse jõe ääres elav 
kogukond on praeguseks 
kasvanud palju suuremaks. 
“Kodulehekülg peaks hõl-
mama tervet Virumaa koos-
töökogu piirkonda,” leiab ta. 

Lehelt peaks saama infot 
nii piirkonna ajaloo kui 
legendide kohta, samuti loo-
detakse siia leida varasemast 
ajast säilinud pilte. Kindlasti 
saab lehel olema ka info 
Purtse jõe kohta, sest aren-
duskeskuse hinnangul on 
Purtse jõgi selle piirkonna 

süda. “Kuna oleme saanud 
toetust ka Purtse jõge puu-
dutava infolehekülje koosta-
miseks, siis kindlasti jõuab 
sealne informatsioon ka 
siia lehele,” lubab Meister, 
kelle sõnul on jõge puudutav 
kodulehekülg juba loomisel 
ning seal hakkab olema info 
nii jõe ajaloo kui ka selle 
keskkonnaseisundi kohta. 

Piirkonna koduleheküljelt 
saab aga informatsiooni, 
kus saab süüa ja juua, kust 
saab abi erinevate õnnetuste 
puhul ning kus millised üri-
tused toimuvad. “Loodan, 
et see annab võimaluse ka 
piirkonna seltsielu paremini 
korraldada. Rahvamajad ja 
seltsid saavad siit infot selle 
kohta, millisele ajale milli-
sed üritused on planeeritud 
ning see välistab võimaluse, 
et üritused, mis on suunatud 
suuremale seltskonnale kui 
oma küla või vald, hakkak-
sid ajaliselt kattuma,” ütleb 
Meister. 

Vajab pidevat uuendamist

Meisteri sõnul hakkab 
kodulehekülg korralikult 
tööle ainult siis, kui info sel-
lel kogu aeg uueneb. Selles 
loodetakse noorte kaasabile. 
“Kuna noored armastavad 
arvuti taga aega veeta, siis 
loodame leida seltskonna 
noori, kes võtaksid info-
keskuse uuendamise enda 
peale,” ütleb Meister. 

Noori loodetakse kaasata 
ka informatsiooni kogumi-

sele. Näiteks saaksid nad 
kaasa aidata piirkonna aja-
loo uurimisele. 

Algse informatsiooni 
kogumine ja üles panemine 
jääb ka Purtse jõe arendus-
keskuse ülesandeks. “See on 
väga mahukas töö,” tõdeb 
Meister. “Osaliselt saab infot 
omavalitsuste kodulehekül-
gedelt, mitmel neist on aga 
info vananenud või on seda 
liiga vähe, et head ülevaadet 
saada. 

Selleks, et kõik uuendu-
sed inimesteni jõuaksid, on 
plaanis käivitada uudiskiri, 
mis tooks kõik lehel tehtud 
uuendused nendele inimes-
tele, kes ennast kasutajaks 

Kui praegu tuleb piirkonnas toimuvate ürituste leidmiseks läbi vaadata kõikide omava-
litsuste koduleheküljed, siis tulevikus peaks kogu see info koonduma ühele leheküljele.

misel, korda seada ajaloo-
list Vaikla veskit, hooldada 
munakiviteid ja parandada 
kiviaedu. Kätt saab proo-
vida ka külakiige ehitamisel 
Undva külas. Loodushuvi-
lised aga saavad veeta ilusa 
päeva kevadises metsas loo-
dusradu korrastades või siis 
kohalikke kalmistuid ja kiri-
kuaedu kaunimaks luues.

“Talgud kannavad endas 
ühise kogukonnana elamise 
ja tegutsemise väärtust, see 
pole midagi uut meie kul-
tuuris. Sellest päevast saab 
igaüks teha oma kodukan-
diga ja selle inimestega taas-
tutvumise päeva, oma juurte 
juurde tagasi mineku retke”, 
ütles Piret Lõuk Eesti muin-
suskaitse ümarlauast.

Kuid kõik tööd sel päeval 
ei ole ainult kätega tehta-
vad, paljudes kohtades tul-

lakse kokku, et nõu pidada 
asjade paremaks korralda-
miseks ka pikemas pers-
pektiivis. Pärnumaal Anni 
akadeemias korraldatakse 
mõttetalgud teemal, kui-
das suurendada ühiskonnas 
tolerantsust vaimupuudega 
noorte kaasamise osas, 
Barbi Pilvre juhib Pirital 
haridusteemalist mõtte-
koda, kuhu on kaasatud nii 
lapsevanemad, haridusasu-
tuste juhid kui ka eksperdid. 
Sauel hakatakse edendama 
aga korteriühistute ühiste-
gevust, et kaasa rääkida nii 
linnaruumi arendamisel kui 
ka hoolduses. 

Siinse piirkonna tegemised 

MTÜ Virumaa Koostöö-
kogu piirkonnas on regist-
reeritud neli talgukohta. 

Maidlas kutsutakse ini-
mesi korrastama mõisa 
ümbruses asuvad muinas-
mälestisi: kultusekive, kal-

mistu- ja asulakohti. “Purtse 
jõe kallastel on inimasustus 
paiknenud väga pikka aega. 
Maidla mõisa lähedalt põl-
dudelt leitud muinasmõõk 
on tõenduseks, et juba enne 
küla esmamainimist 1241 
Taani hindamisraamatus oli 
piirkond kõrgelt arenenud,” 
seisab talgute tutvustuses. 
Maidla mõisa ümbruses 
paiknevatel ajaloolistel põl-
dudel on palju kultusekive, 
kuid pahatihti on mälestised 
kaetud põlluharimise käigus 
korjatud kividega või võssa 
kasvanud. 

Lüganuse inimesed saa-
vad kaasa aidata kiriku 
ja kabeli ümbruse võsast 
puhastamisele. 

Ulvis toimuvate talgute 
eesmärk on koristada klubi-
hoone, viia välja mööbel ja 
praht, sest juulikuus läheb 
maja renoveerimisele. Tal-
gute korras tehakse ruumid 
enne suurt remonti puhtaks. 
Rägavere vallas toimuvad 

ka teised talgud: Sae külas 
Hiiekalda talus ehitatakse 
rituaaliplatsi ehk hiiekohta 
ning pühitsetakse see sisse. 

Talgud toimuvad ka Kivi-
õlis. Seal puhastatakse võsast 
tulevast terviserada, mis on 
mõeldud kasutamiseks ter-
vele Kiviõli regioonile. 

Talgukohtade ülessead-
mine jätkub terve aprilli-
kuu, nii et uusi ja põnevaid 
talgukohti lisandub iga päev 
www.teemeara.ee lehele 
vähemalt paarikümne rin-

gis. Nii talgukohtade kui ka 
talguliste registreerimine 
lõpeb kuu viimasel nädalal. 

Sellel aastal on käed löönud 
seitse erinevat korraldajat, 
kes kõik häid eestimaalasi 
talgutama kutsuvad: riigi-
metsa majandamise keskus, 
Eesti Mittetulundusühingute 
ja Sihtasutuste Liit, Eesti 
muinsuskaitse ümarlaud, 
Eestimaa Looduse Fond, lii-
kumine Kodukant,  Õnne-
pank ja  kodanikualgatus 
“Teeme ära minu Eesti”.  

registreerivad ja asja vastu 
huvi tunnevad, postkasti. 
“Mitte keegi ei jõua kogu 
aeg lehte jälgida, et vaadata, 
kas seal on midagi uut. Meili 
peale tulev uudiskiri annab 
aga uuest infost kohe teada,” 
lubab Meister. 

Hakkavad reklaamima

Millised saavad olema 
tehnilised lahendused ning 
kuidas hakatakse kogukondi 
lahterdama, ei ole veel selge. 
Nagu ka see, milline saab 
olema kodulehekülje aad-
ress. “Oleme mõeldnud eri-
nevaid variante, kuid ei ole 
tulnud veel sellise peale, mis 

oleks lühike, iseloomustaks 
piirkonda ning jääks inimes-
tele hästi meelde,” tunnistab 
Meister, et nime leidmiseks 
on kaalutud ka konkursi 
korraldamist. 

Selleks, et kodulehekülje 
olemasolust piirkonna ini-
mestele teada anda, on pro-
jektis, mis on saanud rahas-
tusotsuse nii MTÜ Viru-
maa Koostöökogust kui ka 
PRIAst, ette nähtud ka rek-
laamikulud. Kui leht, mille 
valmimine on planeeritud 
suve lõpuks, valmis saab, 
hakatakse jagama kleep-
märke ning riidest ostu-
kotte, kus kodulehekülje 
nimi kirjas. 

Eelmisel aastal peeti Maidlas mõttetalguid. Sellel aastal 
hakatakse korrastama muinasmälestisi.


