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EESMÄRKIDE, TULEMUSTE JA MÕJU RAPORT

Koostatud Maailmamuutjate registris 2017. aasta seisuga

ÜLDANDMED 

Organisatsiooni ametlik nimi
Eesti Kirbuturg 

Juriidiline vorm
MTÜ 

Registrikood
80278710 

Kuulumine tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja
EI 

Kehtiv liikmestaatus mõnes teises organisatsioonis või liikmelisus mitteformaalses võrgustikus

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ

Meid iseloomustavad järgmised valdkondlikud märksõnad:

Keskkonnakaitse

Sotsiaalne ettevõte

Aadress
Eesti, Harju maakond, Tallinn, Telliskivi 60a 

Postiindeks
10412 

Üldine e-post
info@kirbuturg24.ee 

Üldine telefoninumber
5536195 
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Koduleht
www.kirbuturg24.ee 

Facebook
www.facebook.com/telliskivikirbuturg 

Kontaktisiku nimi
Külli Toom 

Kontaktisiku e-post
kylli.toom@kirbuturg24.ee 

Kontaktisiku telefoninumber
5536195 

TEGEVUSE LÜHITUTVUSTUS 

Lühikokkuvõte organisatsiooni olemusest ja vajalikkusest. Seda teksti kuvatakse 

Maailmamuutjad.ee avalehel!

Mittetulundusühingu Eesti Kirbuturg eesmärgiks on edendada kirbuturgude kultuuri ja seekaudu muuta 
Eesti elanike tarbimisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. MTÜ Eesti Kirbuturg peab 
keskkonnasäästlikumaks tarbimisharjumuseks seda, kui • mittevajalikuks muutunud kasutuskõlblikud asjad 
müüakse võimalusel kirbuturul maha, mitte ei jäeta kasutult seisma ega viida prügimäele; • vajalike asjade 
soetamisel eelistatakse taaskasutust, ostes need kirbuturult.

Milline on ühiskondlik vajadus organisatsiooni olemasolu järele?

• Soov kasutuskõlblikele, kuid enda kodus kasutult seisvaile asjadele uus kodu leida • Inimesel ei ole 
võimalik või ta ei soovi kaubanduskeskusest soetada igapäevaeluks tarvilikke esemeid (riided, jalatsid, 
kodutarbed jne). 

Millised on organisatsiooni peamised eesmärgid ühiskondliku vajaduse rahuldamiseks?

Meie eesmärgiks on hoida kirbuturgu mõnusa kauplemise ja suhtlemise kohana. Samuti seame sihiks, et 
endale ja oma perele vajalike asjade soetamiseks oleks esmaseks valikuks just Telliskivi Kirbuturg.

Milliste tegevuste abil organisatsioon oma eesmärkide poole püüdleb?

•Kirbuturg pakub müüjatele kohapeal müügipinda ja kergesti ligipääsetavat asukohta. •Telliskivi Kirbuturg 
toimub aastaringselt laupäeviti (v.a. riiklikud pühad). • Kirbuturg pakub meeldivat ostukeskkonda.

Millised on peamised sihtrühmad, kellega organisatsioon oma eesmärkide saavutamiseks koos 

töötab?

• Harjumaa elanikud.

Muu oluline info, mis aitab organisatsiooni olemust mõista

Kirbuturg on tuntud rahvusvaheliselt. Müüjaid on registreerunud ja kohapeal müüma tulnud ka Soomest ja 
Rootsist. Seega on Kirbuturg tegelenud pisikeses mahus ka teenuse ekspordiga.
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TEGEVUSE ARVULISED NÄITAJAD 

Organisatsiooni arengut iseloomustavad 
näitajad

2012 2013 2014 2015 2016

Müüjate arv kirbuturgudel 3 900 4 400 4 200

Ostjate arv kirbuturgudel 59 000 60 000 53 000

Toimunud kirbuturgude arv 48 46 45

Ettevõtlustulu (eurodes) 38 904 44 565 43 543

Töötajate arv 2 2 2

Töötasu bruto (eurodes) 22 503 16 871 17 406

SIHTRÜHMAD 

Mis seda sihtrühma iseloomustab?

Kasutatud asjade omanik ei suuna endale ebavajalikke asju ringlusesse, vaid jätab need seisma või viskab 
ära.

Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

Kirbuturg pakub kasutatud asju müüa soovivatele inimestele müügipinda koos kergesti ligipääsetava 
asukohaga. Tänu mugavale broneerimissüsteemile ei pea nad muretsema "paremate" kohtade pärast, vaid 
saavad just endale sobiva koha juba ette broneerida.

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

18-26 aastat

27-35 aastat

36-50 aastat

51-65 aastat

66- aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

KASUTATUD ASJADE MÜÜJAD
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Linn või vald

Viimsi vald

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Sissetulek vastab vajadustele (endisest rohkem) 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Muud:

Marta lugu 

”Olen ise juba mitu aastat kirbuline olnud. Ise ostnud endale sealt asju ja samas ka müünud. Tänu 
kirbuturule suutsin ma oma unistuse täide viia ehk peegelkaamera endale soetada. Kirbukal asju müümas 
käisin aasta aega. Asjadega, mida olen oma sõprade, pere ja sugulaste käest kokku korjanud. Nii et tänu 
Teile olen ma nüüd algaja fotograaf ja vaikselt pildistan.” - Tsitaat 2013. aasta rahuloluuuringust.

Muutus nr. 2 Säästlik tarbimine on suurenenud 
Tõendusmaterjal muutuse 2 kohta
Muud:

38-aastase naise lugu 

”Kuigi alles algaja kirbutaja–ostjana olen sealt vahel läbi astunud – tulin turule, ajendatuna mitmest 
eesmärgist. Esmalt soov täiesti kasutuskõlblikele, kuid enda kodus kasutult seisvaile asjadele uus kodu 
leida. Selleks, et energia liiguks, on sümboolse rahalise väärtuse vastu vahetamine väga hea mõte, lisaks 
on mul lihtsalt kodune kasvatus selline – loodust ja asju tuleb austada ning võimalikult vähe reostada ja 
kaua ning hoolsalt kasutada. Teine aspekt on võimalus lihtsalt puhast elurõõmu tunda, inimestega rääkida, 
veenda neid hindu tingima ja tuua iseenese päevadesse rõõmu oma rutiinidest välja astudes. Ja loomulikult 
on meeldiv lisaks asjadele uute kodude saamisele saada vastu ka raha – sest ka omas kodus kulub seda 
alati ühele või teisele, sedapuhku juba tarvilikule asjale. Minu meelest on kirbuturg linnaruumi, 
vastutustundlikku tarbimist ning inimesete vahelist suhtlust arendav ettevõtmine. Selle eest tegijaile tuhat 
tänu!” - Tsitaat 2013. aasta rahuloluuuringust.

Sihtrühmaga seotud tegevuste mahud 

Väljund Ühik Selgitus 2014 2015 2016
Muutus viimasel aastal võrreldes 
eelmise majandusaastaga 
(protsentides)

Kasutatud 
asjade müüjad

3 900 4 400 0
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Mis seda sihtrühma iseloomustab?

Inimesel ei ole võimalik või nad ei soovi kaubanduskeskusest soetada igapäevaeluks tarvilikke esemeid 
(riided, jalatsid, kodutarbed jne).

Milliste tegevuste abil aitab organisatsioon sihtrühma elu mõjutada?

Kirbuturg pakub meeldivat ostukeskkonda, kus ostlejad tunnevad ennast tänu soodsamale hinnale 
üksteisega võrdsetena ning leiavad põnevaid ja kasulikke esemeid.

Vanusevahemikud, millesse sihtrühma praegused liikmed kuuluvad

14-17 aastat

18-26 aastat

27-35 aastat

36-50 aastat

51-65 aastat

66- aastat

Sihtrühma asukoht
Eesti 

Maakond

Harju maakond

Organisatsiooni suhtluskeel(ed) sihtrühmaga

Eesti keel

Tõendusmaterjalid muutuste kohta 

Muutus nr. 1 Riietuse kättesaadavus on paranenud 
Tõendusmaterjal muutuse 1 kohta
Muud:

18-aastase Mari lugu 

KASUTATUD ASJADE OSTJAD
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”Olen siiani käinud kirbuturul vaid ostjana, millalgi soovin tulla ka müüma. Olen silmini rahul iga oma 
kirbuturul käiguga: saan sealt alati midagi ilusat, mida kanda, või midagi muud head, mida kasutada. Olen 
saanud rõivaid, mis näevad uhiuued välja, mõne euro eest, kusjuures poes maksaksid nad tõenäoliselt 
mitukümmend. Asi pole küll vaid hinnas: kirbuturul leidub ka väga huvitavaid esemeid, mida poodidest võib-
olla leida ei õnnestukski. Seega olen ma kirbuturul käikudega oma garderoobi kõvasti täiendanud, ja seda 
suhteliselt väikese raha eest. Kujutan ette, et vanadest riietest lahti saamine teeb rõõmu ka müüjatele, 
seega on see üks suur win-win situatsioon – ma arvan, et Telliskivi kirbuturg on üks suurepärane üritus. 
Olen väga-väga rahul!” - Tsitaat 2013. aasta rahuloluuuringust.

Sihtrühmaga seotud tegevuste mahud 

Väljund Ühik Selgitus 2014 2015 2016
Muutus viimasel aastal võrreldes 
eelmise majandusaastaga 
(protsentides)

Külastajate arv 59 000 60 000 0

Kommentaar:

Külastajate arvu suurusjärk on hinnanguline ja põhineb visuaalsetel vaatlustel. Kirbuturg oleks tänulik 

toetajate eest, kelle abil külastajate arvu täpsemalt hinnata.
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