


Ülesanne
Maailmakoristuspäev on Eestist alguse saanud maailma suurim rahumeelne kodanikuaktsioon. 
Möödunud aastal koristas maailmas meie eeskujul ühe päeva jooksul 21 miljonit inimest 180 riigist.

Kuigi meile Eestis tundub, et globaalses kontekstis on meie keskkond üsna puhas, oleme me 
ootamatult kehvas seisus. Me ei märka üht kõige ohtlikumat prügi mis meid igal pool ohustab - 
suitsukonisid.

Soovisime 2019 aasta Maailmakoristuspäeva Eesti aktsiooni kaasata võimalikult palju noori, keda 
puhas maailm kõige enam kõnetab. Paraku on nende tähelepanu köitmiseks tarvis teha alati 
midagi enneolematut.



Eesti maailmakoristuspäeva kampaaniategevuste kogueelarve oli

3500.-
Nii, nagu maailma koristamine on vabatahtlik töö, tegid ka kõik 

inimesed meie kampaania heaks vabatahtlikku tööd.  
Nad lihtsalt rabelesid eesmärgi nimel väga palju.



Maailmakoristuspäeva ürituse õnnestumine sõltub 
peamiselt ainult ühest asjaolust – kui palju inimesi suudame 
me kaasata ühel päeval koristama. Konkureerivaid tegevusi 
on palju ja tihti on need ka oluliselt põnevamad, näiteks 
kino, sõbra sünnipäev, sõpradega pubis käik. Ka kehv ilm on 
oluline faktor.

Noorte haaramiseks ei piisa aga ainult 
klassikalisest meediakampaaniast. Kaasasime 
eestkõnelejateks 3 Eesti noorte hulgas 
ülipopulaarset esimese suurusjärgu staari – 
Andres Kõpperi, Nublu ja Kristel Aaslaiu. Nendest 
said “Puhta maailma saadikud”.

Elluviimise kirjeldus



Korraldasime võistluse kõikide osalevate koolide vahel, milles 
osaleb maailmakoristuse aktsioonis vähemalt 10% õpilastest. 
Tasuks oli kõige kuumem auhind, mida Eestis võita saab – 
Puhta maailma saadikute ühine kontsert võitja koolis.

Et sihtrühmale tõeline 
väljakutse esitada valisime eriti 
rõveda teema – suitsukonide 
korjamise, mille maha 
loopimisega enamikul noortel 
tõenäoliselt mingit pistmist ei 
ole. Sellel teemal on aga lisaks 
tähelepanu tõmbamisele ka väga 
oluline põhjus – suitsukonid on 
üks ohtlikumaid saatseallikaid 
maailmas. Kuid neile spetsiaalselt 
tähelepanu pööramata me lihtsalt 
ei märka neid.



Tulemus
Noortele suunatud kampaania õigustas end igati – vaatamata kohati vihmasele ilmale 
tõime kokku 28 038 osalejat. Paigas fookus ja hästi läbi viidud aktsioon andsid meile 
rohkem kui 2,5 kordse osaluse tõusu võrreldes eelneva aastaga.

Korjasime kokku 1,1 MILJONIT suitsukoni, lisaks 330 000 liitrit muud prügi.

Kasvatasime inimeste teadlikkust suitsukonide kahjulikkusest, et vältida nende edasist 
loodusesse sattumist.

Ühekordsest maailmakoristuse päevast on saanud igaaastane aktsioon.

Eriti õnnelikuks sai vaid 36 õpilasega Meremäe kool Setomaal, kus toimus Puhta maailma 
saadikute tänukontsert.





Kunagi varem ei ole tehtud nii suure õhinaga kampaaniat.

Helistab tuntud influencer: “Ma tahaksin ka teie kampaania 
kõneisik olla. Tuleksin loomulikult tasuta!”

Meie: “Kahjuks ei saa, meil on juba kõik kohad täis”.

Influencer: “Aga järgmisel aastal saaks, jah?”


