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Pelgulinna Selts

 Loodi 1992, seega üks vanimaid taasiseseisvumisjärgseid vabaühendusi 

Tallinnas ja Eestis

 Esialgne siht oli omakandi hädasolijate aitamine

 Selts annab välja ajalehte „Pelgulinn“ ilmumistihedusega 3 numbrit aastas

 Mõned aastad tagasi sai selts uue hingamise, seltsi tegevusega liitus 

hulgaliselt noori hakkajaid inimesi, kes taaselustasid 90-ndate alguse 

Pelgulinna Päeva traditsiooni ja sellele on nüüd liitunud suurejooneline 

sügiseüritus „Pelgulinna Muhemängud“ ja väiksemal moel teise advendi 

tähistamine Kolde puiesteel asumi kuuse juures.



Pelgulinna vaikne olek on väärtus
Pelgulinna elu-olu määravateks külgedeks on madalad siseõuede ja –hoovidega hooned, vähe liiklust, jalgrataste 

suurem kasutamine ja naabruskonna ühtekuuluvustunne, mida Pelgulinna Seltsi tegevus püüab ärgitada.



Pelgulinna Päev
Igakevadine sündmus, mida selts korraldab tavapäraselt maikuu viimasel laupäeval. Päev on täis kontserte, erinevate 

asutuste külastamisi, laat ja aktiivseid tegevusi lastele ja ka täiskasvanuile.



Vanaaegsete sõidukitega ringsõit
See on üks Pelgulinna Päevade ja Muhemängude traditsioon, mis on võimalik tänu Pelgulinna Gümnaasiumi direktori 

Tõnu Piiburile, kes vanu sõidukeid kogub ja korras hoiab.



Pelgulinna Muhemängud
Igal sügisel septembri viimasel või oktoobri esimesel laupäeval toimuv sündmus, millele lisaks laadale oleme lisanud 

palju erinevaid tegevusi. Viimastel Muhemängudel algatasime jalgratta vigursõidu võistluse.



Senine koostöö

Pelgulinna Päevadel ja 
Muhemängudel on olnud headeks 
koostööpartneriteks:
Päästeamet, kes on tavaliselt ühe 
masina kohale toonud ja inimesed on 
saanud uudistada nii masinat kui 
päästjate töövahendeid,

Politsei, kes on samuti meie Pelgulinna 
Päevadel ja Muhemängudel teinud 
töötubasid või näidanud oma 
tehnikat,

Maanteeamet, kelle kaasabil saime 
viimastel Muhemängudel käivitada 
jalgratta vigursõidu,

Lisaks hulgaliselt kultuurikollektiive ja 
muidu agaraid inimesi.



Miks sellist koostööd vaja 

on?

Meie oleme enda jaoks saanud aru 
järgmistest plussidest:

1. Ametnikud saavad inimestega 
suhelda soodsamas õhkkonnas kui 
kabinetid, saalid vms.

2. Erinevate katsete ja huvitavate 

tegevustega kinnistuvad 
käitumisharjumused ja –mustrid 
paremini.

3. Õpetussõnad ja tarkuseterad 
antakse korraga kogu perele. 
Mujal on väga raske taolist 
pereõpetust jagada.

4. See õpetus tuleb niiöelda koju 
kätte. Inimene tuleb lustima ja 
saab ühtlasi midagi kasulikku 
teada.



Mida ootame edasiselt 

koostöölt?

1. Koostööpartnerite kaasamist meie 
sündmuste ettevalmistamise 
käigus.

2. Kahepoolset reklaami 
sündmustele, kus koostööd teeme.

3. Vajaduse ja võimaluse korral meie 

koostööpartneri mõne teise 
koostööpartneri kaasamist.



Tänan tähelepanu eest!


