
ELF-i talgud 2008. aastal  

Lõppenud aasta oli ELFi talguaastate seas üks toimekamaid. Kokku toimus 28 talguüritust 23-s 

erinevas paigas: Luua, Kaugatoma-Lõo MKA, Otepää Looduspark (talguid 2) , Loode tammik 

(Saaremaa), Karula RP (2), Hiiumaa laiud, Männiku oja (Tõstamaa), Vilsandi, Laelatu puisniit (2), 

Laidevahe LKA, Tiharu puisniit (Hiiumaa), Alam-Pedja LKA (3), Kumari laid (Matsalu RP), Üügu pank 

(Muhumaa), Hobulaid, Atla (Saaremaa), KoivaMustjõe MKA, Luitemaa LKA, Haeska (Matsalu RP), 

Haanja LP, Vaitka (Koiva-Mustjõe MKA), Manilaid, Mudaste (Hiiumaa).  

Kokku osales talgutel 412 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 4596 tundi tööd. Talgutööd 

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

karjaaedade ehitus ja kopratammide lõhkumine. Kuid istutati ka metsa, taastati veekogu looduslikku 

seisundit, hooldati kõre sigimistiike ja tehti heakorratöid. Pärandkooslusi hooldati 16,5 ha ja taastati 

kas otseselt või kaudselt (karjaaia ehitus) kokku 97 ha ulatuses. Talgulised lõid käe külge loopealsetel, 

puis-, ranna-, lammi-, aru- ja märgadel niitudel.  

Talgute läbiviimisel ja kohapealsel korraldamisel lõid kaasa 24 talgujuhti. Hooaja eel toimus 

talgujuhtidele koolitus üldistest looduskaitse teemadest (lektorid Uudo Timm ja Kaja Lotman), 

esmaabi kursus ning esmakordselt ka praktilised esmaabi õppused. Avalikkusele olid osalemiseks 

avatud 22 talgud. Ülejäänud üritustel osalesid sõpruskonnad, vabaühendused ja ettevõtted. 

Mitmetel talgutel töötasid eestlastega kõrvuti ka talgulised teistest riikidest (nt Hispaania, Saksamaa, 

Prantsusmaa, Austria). Üks talgugrupp saabus BTCV (British Trust for Conservation Volunteers) 

vahendusel Suurbritanniast. Osalejaterohkeimal Haeska talgutel aitasid puisniitu taastada 40 noort 

koguni neljast erinevast Euroopa riigist.  

Talgute korraldamist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Riiklik 

Looduskaitsekeskus, Rootsi-WWF, talgutel osalejad ning eraisikust toetaja Fred Raju.  

ELFi koostööpartnerid talgute korraldamisel olid: Riiklik Looduskaitsekeskus, LKÜ Kotkas, 

Pärandkoosluste Kaitse Ühing, MTÜ Laidevahe Loodus, BTCV, MTÜ Toetuspunkt, Luua 

Metsanduskool, MTÜ HeadEst, Tuulingu talu ning paljud teised maaomanikud ja -valdajad, 

toidupoolise, peavarju ja muu tarviliku eest hoolitsejad.  

2008. aastal käivitus talgute uuenenud kodulehekülg uues asukohas (www.talgud.ee) ning 

talguhuvilisi koondav infolist Talguteataja (aasta lõpuks üle 400 liitunu). Veebilehel on nüüd võimalus 

saada ülevaade talgute toimumispaikadest kaardil (GoogleMaps).  

Aastatel 2001-2008 on ELFi korraldusel toimunud kokku 158 talguüritust, millel on 3066 osalise abiga 

tehtud 24 076 tundi vabatahtlikku tööd. Seega aastas keskmiselt 20 üritust, 383 osaleja ja 3010 

töötunniga. 2009. aastal jätkuvad talgud senises mahus.  

Talgute korraldamist toetavad KIK ja Vabaühenduste Fond (VÜF). VÜF toetab 2009. aastast algavat 

projekti „ELFi talgutegevusse vabatahtlike kaasamise parandamine" kahe aasta jooksul 421 580 

krooniga. Projekt annab hea võimaluse lisaks igapäevasele talgute korraldamisele suunata 

tähelepanu ja vahendeid ka talgutegevuste pikaajalisemale arendamisele. Põhirõhk on suunatud 

vabatahtlike paremale kaasamisele nii talgulistena, talgujuhtidena kui abilistena talguprojekti 

korralduslikes küsimustes. Projekti raames laiendatakse koostöövõrgustikku ja potentsiaalset 

rahastusallikate baasi, tehakse algust talgutega väiksemate võimalustega elanikkonna gruppidele 



ning arendatakse ja tutvustatakse talgute veebilehte ja Talguteatajat. Samuti soetatakse talguteks 

vajalikke tööriistu ning täiendatakse väliköögi- ja laagrivarustust.  

Talguprojekti töötajad 2008. aastal: projektijuht oli Tarmo Tüür, osalise koormusega lõi kaasa Siim 

Kuresoo. 


