
ELFi talgute 2011. aasta  

2011. aasta oli ELFi talgutele enneolematult tihe. Kokku toimusid 40 talgut 26s erinevas paigas: 

Soomaa RP (2 talgut), Otepää LP, Alam-Pedja, Põhja-Liivi sooservad, Palupõhja looduskool (4), 

Kesselaid (2), Saarnaki, Pivarootsi, Vilsandi, Laidevahe LKA (3), Kumari laid (2), Karula RP, Haeska (2), 

Manilaid (2), Viidumäe LKA, Luitemaa LKA (2), Kurese, Abruka (2), Matsalu puisniit, Laagri ja Humala 

nahkhiirte püsielupaigad, Osmussaar (2), Vormsi, Koiva-Mustjõe MKA, Piusa jõe ürgoru MKA, 

Kuusnõmme ja Saastna.  

Kokku osales talgutel 668 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 7817 tundi tööd. Talgutööd 

olid suunatud põhiliselt pärandkoosluste hooldamisele ja taastamisele: niitmine, võsavõtmine, 

karjaaedade ehitus ja kopratammide lõhkumine. Hooldati ka kõre sigitiike ja neljadel talgutel tehti 

mitmeid erinevaid töid Palupõhja looduskooli heaks. Talgulised lõid käe külge loopealsetel, puis-, 

ranna-, lammi-, aru- ja märgadel niitudel. Lisaks tammitati kuivenduskraave rabas, taastati liivikut 

ning parandati kalade ja kahepaiksete sigimistingimusi vanajõgedes ning tiikides.  

Talgute läbiviimisel ja kohapealsel korraldamisel lõid kaasa 29 vabatahtlikku talgujuhti. Lisaks kaasati 

esimest aastat vabatahtlikke saagide käsitlejaid, keda kogunes neli. Kõik nemad ja lisaks mitmed 

talgujuhid said enne talguhooaja algust ka saagide ohutu käsitlemise koolituse. Lisaks toimusid 

hooaja eel koolitused esmaabist ning loodustalgute juhtimisest.  

Teist aastat oli tihedamal talguhooajal talgujuhina abis pikemaajaline vabatahtlik BTCVst - Kareem 

Jones veetis ELFi juures kokku 3 kuud ning vedas 3 talgut. Avalikkusele olid osalemiseks avatud 36 

talgut, neist kahest teavitati üksnes vene keeles. Ülejäänud üritustel osalesid sõpruskonnad ja 

vabaühendused. Üks talgugrupp saabus BTCV vahendusel Suurbritanniast.  

Nii kevadisel kui sügisesel koolivaheajal on tekkinud väärt traditsioon Palupõhjas peretalguid pidada. 

Neil arvestatakse kõiki tegemisi ja talgutöid plaanides laste ning lastevanemate vajaduste ja jõuga.  

Alguse sai ELFi talgute teema-aastate traditsioon – 2011. aasta oli loopealsete aasta. Selle egiidi all 

toimus ühtekokku 11 talgut ning kaasneva teavitustööga toodi tähelepanu loopealsete temaatikale.  

Soomaa talgud 21.- 23. oktoobril olid ELFi talgute poolseks osaks Conservation Volunteer Alliance’i 

kampaaniast Big Green Weekend 2011. Selle raames tegi kümnes riigis üle Euroopa vabatahtliku tööd 

üle 4000 inimese.  

Hea tähelepanu sai 2011. a juulis koostöös Puulaevaseltsiga Viikan teist korda toimunud Talguregatt. 

Selle kahenädalase merereisi käigus tehti talgutöid Manijal, Abrukal, Kessel, Osmussaarel ja Vormsil. 

Talguliste tegemised said igapäevaselt kajastatud blogis talguregatt.wordpress.com, mida on 

ühtekokku kahe aasta jooksul vaadatud üle 10 000 korra.  

Teist aastat leidsid aset ja kinnitasid kohta traditsioonis ka moosikeetmise talgud. Selle käigus 

pannakse purki päris omad moosid, et tuleva aasta talgutel võtta oleks.  

Talgute korraldamist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Migratsiooni ja 

Integratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed“ (MISA), RMK, Tallinna Sadam, The Stavros Niarchos 

Foundation, Central Baltic Interreg IVA programm, Swedbanki annetuskeskkonna kaudu annetajad 

ning talgutel osalejad.  



ELFi koostööpartnerid talgute korraldamisel olid: Keskkonnaamet, LKÜ Kotkas, BTCV, Kalev Au, 

EstYes, RMK, Tuulingu talu, Puulaevaselts Vikan, Kollamaa puhkemaja, Pivarootsi mõis, Mardu 

stuudio ning paljud teised maaomanikud ja -valdajad, toidupoolise, peavarju ja muu tarviliku eest 

hoolitsejad.  

2008. aastal käivitatud talguhuvilisi koondava infolisti Talguteatajaga oli 2011. a lõpuks liitunud 2030 

inimest. Venekeelses talgute listis oli 274 liiget.  

Aastatel 2001-2011 on ELFi korraldusel toimunud 262 talguüritust, millel on 4666 osalise ühisel jõul 

tehtud 43 304 tundi vabatahtlikku tööd. 2012. aastal jätkuvad talgud senisest suuremas mahus.  

Talgute korraldamist toetavad KIK, RMK, The Stavros Niarchos Foundation, Central Baltic Interreg IVA 

programm ja Swedbanki annetuskeskkonna kaudu toetajad.  

Talguprojekti töötajad 2011. aastal: projektijuht oli Tarmo Tüür, osalise koormusega lõi kaasa Siim 

Kuresoo. Vabatahtlikena aitasid talgute korraldamisele kaasa Indrek Kuuben, praktikant Rimo 

Lausmaa ja Tuuli Köller. 


