Koolinurga park korda! ehk kuidas me 20. mail talguid korraldasime
Tallinna 32. Keskkooli 11.B klass korraldas 20. mail 2014 oma kooli talgupäeva. Esimest korda. Selle
eesmärgiks oli muuta koolilähedane haljasala ja park ilusaks jalutuskohaks kohalikele elanikele, kaitsta
seda risustamise ja prügistamise eest ja muuta seda ka ligitõmbavamaks elupaigaks erinevatele
linnakeskkonnas elutsevatele lindudele. Mõtlesime, et kui inimesed näevad meid tegutsemas ja näevad ka,
et ümbrus on muutunud puhtamaks, siis nad enam nii kergesti prügi loopima ei hakka.
Lõime oma klassi õpilastest töörühmad ja jagasime ülesanded ära – kes on talgujuhid, kes korraldavad
toitlustamist, kes tegelevad osalejate registreerimise ja info levitamisega, kes muretsevad töövahendid ja
kes teevad talgutest fotod ja video ja koostavad kokkuvõtte. Ettevalmistused talguteks kestsid ligi kuu
aega. Lõpuks oli aga talgupäev käes. Hirm oli kogu aeg – kas registreerutakse, kas saame vahendeid, kas
tullakse kohale... Me pidime ka kooskõlastama oma tegevuse linnaosa valitsusega, Maxima kauplusega ja
kooli juhtkonnaga – õnneks olid kõik toetavad ja mõistvad. Mõtlesime läbi talgupäeva korralduse,
talgujuhid valmistasid rühmadele juhendmaterjalid, talguala kaardid ja panid valmis talgukotid vajalike
vahenditega (kindad, esmaabivahendid, prügikotid jne).
Ja tuldi ikka talgutele küll! Kell 12 kogunes mitusada talgulist koolimaja ette ning pärast väikest
sõnavõttu korraldusmeeskonnalt koguneti oma rühmajuhtide juurde juhiseid ja tööriistu saama. Seejärel
mindi oma tööplatsidele laiali. Osalejaid oli alates viiendast klassist üheteistkümnendikeni välja. Samuti
aitasid kaasa ka mõned õpetajad.
Päike paistis päev otsa ning tuju oli talgulistel hea. Tagasisides oli kuulda palju head - vahva, vägev,
teeme uuesti! Mõni kurvem sündmus siiski leidis ka siiski aset. Üks rühm leidis surnud roti, kelle auks
tehti leinaseisak. Tegu oli kurva sündmusega, siis otsustati tuju tõstmiseks natuke mängida. Nii mängitigi
jänese mängu ning varsti oligi kõigil nägu naerul. Hästi tore oli ka kuulda ühe noorema õpilase suust
lauset: “Ma ei viska enam kunagi kommipaberit maha!” Sellest on näha, kui hästi selline idee poolest
lihtne üritus tegelikult inimesi mõjutab.
Muidugi, inimesi on igasuguseid. Üks töörühm rääkis, mis juhtus nendega. Korrusmaja aknal istuv
meesterahvas viskas rõdult viinapudeli alla nende juurde ning hüüdis talgulistele: „Noh, koristage see
nüüd ära!“ Mis eeskuju see selline siis on? Tea, kas seal peres nii tehaksegi, et loobitakse prügi toas ka
üksteise pihta – säh, korista nüüd ära?!
Kõik talgulised olid väga tublid ning nagu ikka tegid ühed rohkem tööd, teised jälle rohkem nalja. Tubli
töö vahele tehti ka joogipause, mis palava ilma tõttu kulus ikka väga marjaks ära. Mõni mängis vahepeal
puutoigastega, mõni ajas niisama lorajuttu töö kõrvale. Vahepeal võeti ka laul üles, “Me koristame
Mustamäed, meile meeldib see...!”, aga eks sellised asjad teevadki päeva lõbusamaks ja annavad jõudu
edasi töötada. Töö käigus mõeldi välja ka põnevaid lugusid leitud asjade põhjal. Üks rühm leidis oma
rohitavast peenrast lisaks kõigele muule (suitsukonid ja -pakid, toidukarbid, jäätisepaberid jne) veel
hunniku eri marki alkoholipudeleid konjakist viinani, väga huvitavaid riideesemeid (arusaamatuks jäi,
kuidas nende omanikud ilma nendeta pargist koju läksid) ja isegi suuremat sorti koera lõualuu. Nende

asjade põhjal valmis kirglik ja äkiline, kuid siiski õnneliku lõpuga lugu armastavast paarist, alkoholi
halvast mõjust nende vaimsele tervisele ja tagatipuks nende õnne segama tükkinud koerast.
Päeva jooksul leiti veel mõnikümmend süstalt, alkoholipudelitest rääkimata, aluspesu, sokke, täitsa terve
veekeetja, vanad autovõtmed, kaste ja karpe, kilekotte, mõned tumbad (mis olid parki toodud asendama
puuduvaid pinke), puhastati pargiala klaasikildudest ja suitsukonidest. Sellest kirjeldusest peaks olema
arusaadav, kui vajalik selline üritus on, eriti kuna tegu on siiski kooli ja lasteaedade ümbrusega, kus
liiguvad kogu aeg lapsed ja kus inimesed käivad ka oma lemmikloomi jalutamas.
Suured-suured tänud kõigile imevahvatele talgulistele ja muidugi korraldajatele tubli töö eest! Suured
tänud ka meie paljudele toetajatele, kes aitasid töövahendite, meenete ja toiduga. Loodame, et järgmisel
aastal tuleb talgupäev jälle ja sellest saab meie kooli iga-aastane traditsioon, kus majanduse ja keskkonna
õppesuund saab proovile panna oma teadmisi nii majandusest kui keskkonnakaitsest ja harjutada
projektide teostamist ja koostööd.
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