ELF-i talgud 2010. aastal
2010. aasta oli ELFi talgute rindel tormiline. Kokku toimusid 36 talgud 30-s erinevas paigas: Soomaa
RP (2 talgud), Otepää LP, Alam-Pedja (2), Vana-Lahetaguse (2), Põhja-Liivi sooservad, Palupõhja
looduskool (4), Kõrgessaare-Mudaste hoiuala, Kesselaid, Saarnaki, Laelatu puisniit, Pivarootsi,
Vilsandi, Laidevahe LKA, Kumari laid, Vahenurme LKA, Hobulaid, Kavaru rannaniit (Tõstamaa LKA),
Karula RP, Haeska, Manilaid, Kihnu hoiuala, Viidumäe LKA, Luitemaa LKA, Kurese, Abruka, Ruhnu,
Atla, Mustoja, Teorehe, Laagri nahkhiirte PEP ning Sõmeri.
Kokku osales talgutel 541 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 6346 tundi tööd. Talgutööd
olid suunatud põhiliselt pärandkoosluste hooldamisele ja taastamisele: niitmine, võsavõtmine,
karjaaedade ehitus, kopratammide lõhkumine ning kuivenduskraavide tammitamine. 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 35 talgujuhti. Hooaja eel toimus
talgujuhtidele koolitused vabatahtlike kaasamisest ning grupiprotsessidest. Esimest korda oli
tihedamal talguhooajal talgujuhina abis pikemaajaline vabatahtlik BTCVst Iain MacLean, kes veetis
ELFi juures kokku 3 kuud ning vedas 4 talgut. Avalikkusele olid osalemiseks avatud 27 talgud.
Ülejäänud üritustel osalesid sõpruskonnad, vabaühendused ja ettevõtted.
Mitmel talgutel töötasid eestlastega kõrvuti ka talgulised teistest riikidest (Soome, Ukraina,
Prantsusmaa, Iirimaa, Lõuna-Korea, Saksamaa jt.). Kaks talgugruppi saabusid BTCV vahendusel
Suurbritanniast.
2010 suvel viidi läbi kampaania „Mehed metsa!“, mille eesmärk oli loodustalgutele rohkem mehi
kaasata. Selle saavutamiseks broneeriti talgutele 3 spetsiaalselt meestele mõeldud kohta ning tehti
jõudsalt pressitööd. Kampaania tulemusena paranes sooline esindatus ELFi talgutel mõnevõrra.
Väga suurt positiivset tähelepanu sai 2010 augustis Puulaevaselts Viikaniga koostöös esimest korda
toimunud Talguregatt. Selle kahenädalase merereisi käigus tehti talgutöid Manijal, Ruhnus, Abrukal
ja Vilsandil. Talguliste tegemised said igapäevaselt kajastatud blogis talguregatt.wordpress.com/,
mida on ühtekokku vaadatud üle 6000 korra.
Talgute korraldamist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Vabaühenduste Fond,
Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed“ (MISA), RMK, Tallinna Sadam ning talgutel
osalejad.
ELFi koostööpartnerid talgute korraldamisel olid: Keskkonnaamet, LKÜ Kotkas, BTCV, Kalev Au,
EstYes, RMK,Tuulingu talu, Puulaevaselts Vikan, ning paljud teised maaomanikud ja -valdajad,
toidupoolise, peavarju ja muu tarviliku eest hoolitsejad.
2008. aastal käivitatud talguhuvilisi koondava infolisti Talguteatajaga oli 2010. a lõpuks liitunud 1623
inimest. Aastatel 2001-2010 on ELFi korraldusel toimunud kokku 222 talguüritust, millel on 3998
osalise abiga tehtud 35 487 tundi vabatahtlikku tööd. Seega aastas keskmiselt 22 üritust, 400 osaleja
ja 3549 töötunniga.

15. detsembril 2010 lõppes kaks aastat väldanud Vabaühenduste Fondi poolt rahastatud projekt ELFi
talgutegevusse vabatahtlike kaasamise parandamine. Projekt täitis hästi oma eesmärgid, milleks olid
järgnevad tegevused: arendada vabatahtlike võrgustikku ning teavitamis- ja värbamiskanaleid,
töötada välja talgud uutele sihtrühmadele ning laiendada koostöövõrgustikku ja potentsiaalsete
rahastusallikate baasi.
Projekti mõju ELFi talgutegevusele on olnud äärmiselt positiivne. Koostöövõrgustik on oluliselt
laienenud ning koos uute koostööpartneritega on juba elluviidud mitmeid õnnestunud
koostööprojekte. Heaks näiteks on 2-nädalane talguregatt purjekal „Runbjarn“ Lääne-Eesti
väikesaartele (http://talguregatt.wordpress.com/) ja ELFi ajaloo esimesed viipekeelsed talgud
sügisesel Soomaal (http://kurtide-elu.blogspot.com/2010/11/viipekeelsed-talgud.html).
Projekti käigus on vabatahtlike kaasamine muutunud järjest teadlikumaks ja loomulikumaks osaks
talguprojekti erinevate tegevuste ellu viimisel. Edukas on olnud projekti toel ellu viidav pikaajaliste
vabatahtlike kaasamine, mis on ELFi talgute juurde toonud mitmeid uusi talgujuhte, talgutegevuse
tutvustajaid ning teistes ülesannetes ELFi tegevustes kaasa lööjaid. Jätkuvalt laieneb loodustalgutest
huvitatute ring.
ELFi talguveeb www.talgud.ee sai uue ja värske kujunduse. Avalehele said endale ruumi: talgud,
videod, fotod, lühiteated. 2011. aastal jätkuvad talgud senises mahus.
Talgute korraldamist toetavad KIK, Tallinna Sadam, MISA ja Swedbanki annetuskeskkonna kaudu
toetajad.
Talguprojekti töötajad 2010. aastal: projektijuht oli Tarmo Tüür, osalise koormusega lõi kaasa Siim
Kuresoo.
Talguprojekti „kõrvalharud“ - venekeelse elanikkonna suurem kaasamine ELFi talgutegevusse 2010. a
alustas ELF Vabaühenduste Fondi ja MISA rahastatud projektide „Venekeelsete loodustalgute
käivitamine“ ja „Venekeelse elanikkonna suurem kaasamine ELF'i talgutegevusse“ toel senisest
süstemaatilisemalt venekeelse kogukonna kaasamist looduskaitselistele talgutele.
Projektide käigus loodi venekeelsed infokanalid (venekeelne infolist, kodulehekülg www.toloka.ee ja
trükis), kaasati 8 uut, vene keelt hästi valdavat talgujuhti, tutvustati talgutegevust nii enda
korraldatud kui ka rahvarohketel traditsioonilistel üritustel ning viidi läbi 4 talgud, mida kuulutati
välja ning juhendati kohapeal vene keeles.
Tegevuse tulemusena osales ELFi venekeelsetel talgutel ühtekokku 49 inimest, talguteemalistel
loodusõhtutel käis 63 osalejat ning talguinfot pakkuva uudiskirjaga liitus 176 inimest. ELFi talgud
leidsid ka positiivset kajastamist Eesti venekeelses meedias ning ka osalejate tagasiside on olnud väga
innustav.
Venekeelsete loodustalgute käivitamiseks tehti koostööd järgmiste organisatsioonidega:
Rakendusökoloogia Noorteklubi, TÜ Narva Kolledž, Narva Avatud Noortekeskus, Jõhvi Seltsimaja,
MTÜ Laidevahe Loodus, Vääna Külakoda, Karula Hoiu Ühing, Eesti Mittetulundusühenduste ja
Sihtasutuste Liit, Keskkonnaamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus.

