
viljandi toidujagamiskapp 

Viljandi kogemus



Viljandi Tiim:
greete, Farištamo, 

Evelin, Anne
Ettekanne on koostatud 
koostöös Tartu Toidujagamisega



meie unistus
Et toidu JAGAMINE saaks 
lihtsaks ja võimalikuks.

Toit ei ole prügi! 



Mis on Toidujagamine?
keskkonnahoiu ja -teadlikkuse suurendamisele suunatud 

liikumine

säästlik mõtteviis

ökoloogilise jalajälje vähendamine

 

kogukonna kapid

igaüks on oodatud kapist toitu võtma ja seda sinna 

panema 

kappi paned seda, mida sööksid ka ise

kapist võetud toitu sööb igaüks omal vastutusel



Söögikõlbulik toit 
prügikastides

● Kaubanduslik välimus ja 
ebakonventsionaalne välimus 

● oma meelte usaldamine 

● pakend 

(Tartu Dumpsterdiving jaanuar 2022)



Tartu Dumpsterdiving, jaanuar 2022Viljandi toidujagamiskapis, 2021 lõpp



kuidas kõik alguse sai
Greete ja Kirsika Viljandi pärimusmuusikafestivali tiimis 
prügimajandusega tegeledes mõte 

Viljandi noortevolikogu projektitoetuse voor 

Eesti esimese rohelise elu portaali Bioneer.ee eestvedaja 
Janek Jõgisaar ettepanek



toidujagamiskapp viljandi folgi külalisena
Siia tuleb foto toidujagamiskapist 
Folgi külalisena

Nädal enne folki! 
Kapi ehitus täies hoos!

Kapi transport! - täielik kogukonna 
kapp!

Folk kui testprojekt, et näha, 

Kapist Viljandi Folgi külalisena



toidujagamiskapp jõuab oma päris koju
Kapp päris koju 26.07.2021.

Kapile kodu…? 
kriteeriumid? 
mõtteviis…

TÜ Viljandi 
kultuuriakadeemia lahke 
pakkumine



avamine 1. detsembril



kuidas kapp täitub
MIS TEEB RÕÕMU:

Palju üksikkasutajaid

Rõngu Pagar

Talu toit

FB grupp

Et kapp nii käbedalt tühjaks saab

VAJA SELGITADA:

● ToidukapiS olev toit ei ole 
toiduabi 

● Otsime koostööpartnereid

● Seadused ja regulatsioonid 
tunduvad :(



Soovime leida koostööpartnereid!

Iga toiduportsjon on väärtus! 

Et vähendada toidu raiskamist, 
soovime aidata jaekettidel jt 
toiduga seotud ettevõtetel ülejääv 
toit viia jagamiskappidesse selle 
asemel, et see prügikasti jõuaks.



MIKS TOIDUJAGAMISE KAUDU TOITU JAGADA?
usaldusväärne
palju vabatahtlikke
vabam vastuvõtmine

poed - usaldage, toidujagamiskapi 
inimesed on vastutustundlikud

koostöö toidujagamiskappidega on 
võimalik ja toimiv, usaldusväärne

jagamine inimeselt inimesele toimib

ettepanek on panna peale kleeps, et 
omavastutus

Viljandi toidujagamiskapis



MIKS TOIDUJAGAMISE KAUDU TOITU JAGADA?
1) Vahel on ülejääva toidu kogus suurem kui abivajajate hulk 

organisatsiooni nimekirjas.
2) Vahel jääb toitu üle, sest seda ei jõuta mõnes etapis piisavalt 

kiiresti abivajajateni toimetada.
3) Vahel on mõnda kaubaartiklit, nt leiba-saia üle rohkem, kui 

abivajajad jõuaksid ära süüa.
4) Toidu annetamine läbi vabatahtlikkusel põhineva kodanikualgatuse on 

kõige otsesem, odavaim ning kiireim viis toidu sööjateni jõudmisel. 



Teised toidujagamiskapid eestis:
Film: Homme saabub paradiis

Tartu

Võru

Elva

Lääne-Harju, Laulasmaa

avalikult tegutsevad 
toidujagamispunktid,aga 
kogukondades on palju ka 
toidupäästjaid 



alustajad eestis - Tartu Toidujagamine

● Näiteks ajavahemikul 14.12.21 - 23.02.22 on ülejäävat toitu vabatahtlikud kappidesse toonud: 
Toidupank - 9 tonni, Tartu Coop koostöö - 405 kastitäit. Lisaks Caffeine toit; Firmad, mis ise 
toovad toitu (Rõngu Pagar); Koolitoit; Prügisukeldumise teel kappi toodud toit. Huvi on suur 
ja toit kaob kapist väga kiiresti.

Kodanikuühiskonna aasta tegijad 2021 - aasta innustaja.



Positiivne näide - Tartu Toidujagamise fenomen
● 2 aastat tagasi paigaldati 

esimene kogukonnakapp. Tänaseks 
juba 5 kappi.

● Eeskujulik näide toimivast 
kodanikuühiskonnast - hetkel 
üle 30 vabatahtliku. Väga palju 
on pereemasid.

● Igapäevane infojagamine ning 
üksteise pingutusi tunnustav 
suhtlus.

● Koostööpartnerite hulk kasvab.
● Selge tööde jaotus - 

koristajad, parandajad, 
jagajad, esindajad, 
koordinaatorid.

● Igakuised koosolekud.

● Toit kui tänu vabatahtlikule 
tehtud töö eest

● Inimeselt inimesele jagamine - 
paljud vabatahtlikud viivad 
toitu kindlatele peredele.

● Loengute pidamine ja aktiivne 
osalemine erinevatel üritustel.

● Prügisukeldumise abil kappide 
täitmine.

● Ülejääv koolitoit argipäeviti 
kolmest koolist.

● Kiire ja operatiivne 
tegutsemine.

● Viisakus, kohusetundlikkus
● Avatus uutele väljakutsetele



TUNNUSTUSED



‘’Sest üks hääl saab muuta kõiki ruumis viibijaid ja kui üks hääl saab muuta kõiki ruumis viibijaid, siis see saab muuta linna ja kui 

see saab muuta linna, siis see saab muuta maakonda ja kui see saab muuta maakonda, siis see saab muuta riiki ja kui see saab muuta 

riiki, siis see saab muuta maailma. Sinu hääl saab muuta maailma!’’ - Barack Obama



AITÄH
Kontakt: 

Foodsharing.ee
Viljandi kapi aadress: 
Turu 5



KÜSIMUSI?



Pildid: Tartu Dumpsterdiving 
Facebooki suhtlusgrupp. 
Jaanuar, 2022 


