
ELFi talgute 2013. aasta 

 
2013 aasta oli ELFi talgutele taas enneolematult tihe. Kokku toimusid 62 talgud 42-s erinevas paigas: 

Tori kandi metsades, Palupõhjas (6), Kuresel, Permiskülas, Pirital, Soomaal (5) Pärnu rannaniidul, 

Ruhnus, Nigula rabas (3), Haanjamaal (2), Rannakülas, Saarnakil, Kesselaiul, Põgari-Sassi rannaniidul 

(3), Nedremal (2) Kõinastu leedel, Laelatul, Viidumäel, Suti rannaniidul, Harilaiul, Rammu saarel (2), 

Osmussaarel (3), Abrukal, Pikknurme luhal, Laidevahes, Ulluta laiul, Ähijärvel, Vilsandi saarel, 

Kumari laiul, Käina lahe ääres, Kassaris, Elda kandis, Pivarootsis, Manijal, Vormsil (3), Aegnal, 

Kablis, Mustallikal, Saastnas, Mäetagusel, Mustojal ja Kilingi-Nõmme kandi metsades. 

 

Kokku osales talgutel 927 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 8388 tundi tööd. Talgutööd 

olid suunatud põhiliselt pärandkoosluste hooldamisele ja taastamisele, märgala taastamisele ning 

spetsiifiliste liigikaitseliste tööde tegemisele: niitmine, võsavõtmine, karjaaedade ehitus, 

kuivenduskraavide tammitamine. Hooldati ka kõre ja harivesilike sigitiike ning niidurüdi 

võtmeelupaiku, loendati suurimetajaid ja neljadel talgutel tehti mitmeid erinevaid töid Palupõhja 

looduskooli heaks. 

 

Talgute läbiviimisel ja kohapealsel korraldamisel lõid kaasa 44 talgujuhti ja saeabilist. Hooaja eel 

toimus talgujuhtidele koolitused esmaabist, saagide ja võsalõikajate ohutust käsitlemisest ning 

loodustalgute juhtimisest. 

 

Avalikkusele olid osalemiseks avatud 44 talgud, neist neljast teavitati üksnes vene keeles. Ülejäänud 

üritustel osalesid sõpruskonnad, ettevõtete kollektiivid ja vabaühendused. 

 

Talgute korraldamist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), RMK, Coca-Cola 

Foundation, EL elukestva õppe ja piiriülese koostöö programmide kaudu, eraannetajad ning talgutel 

osalejad. 

 

2008. aastal käivitatud talguhuvilisi koondava infolisti Talguteatajaga oli 2013. a lõpuks liitunud 2191 

inimest. Vene keelses talgute listis oli lisaks veel 253 liiget. Aastatel 2001-2013 ELFi korraldusel 

toimunud 383 talguüritust, millel on 6569 osalise ühisel jõul tehtud 60 655 vabatahtlikku tööd. 

2013. aasta oli ELFi talgute rüdi aasta. Selle raames toimus 7 talgut niidurüdi võtmealadel 5 paigas 

Lääne-Eestis ja saartel. Kevadel viidi läbi niidurüdi retki, milledel osales üle 50 inimese. Valmis 

niidurüdi teemaline alaleht talgud.ee lehele ning viidi läbi logokonkurss, mille võitis 6 aastane Emma 

Angerpik. 

 

2013 aastal jätkus ka Conservation Volunteer Alliance’i programm La Team, mille raames saatis ELF 

4 oma noort vabatahtliku Kreeka, Shotimaa ja Prantsusmaa organisatsioonide juurde ning võõrustas 

ise 4ks kuuks noort vabatahtlikku Heloise Sagan’it Bretangist. 

 

Esmakordselt viidi ellu ka üle 50-aastaste vabatahtlike vahetuse projekt koostöös Suurbritannia 

organisatsiooniga TCV. Selle raames saatis ELF Edela-Inglismaale 6 oma vabatahtlikku ning 

võõrustas 5 vabatahtlikku 3 nädala vältel Laelatul ning Alam-Pedjal. Sooviavaldusi vahetusest osa 

saamiseks laekus lausa 84. 

 

Talguprojekti töötajad 2013. aastal olid: Siim Kuresoo, Tarmo Tüür, Piret Väinsalu ja Paul Hunt. La 

Team’i programmi tegevusi vedas Triin Nõu. Talgujuhte aitas vabatahtlikuna koolitada Epp Adler. 

2014. aastal jätkuvad talgud sarnaselt eelmistele aastatele. Aasta teema on liblikad ning pidulikkust 

lisab asjaolu, et tähistatakse 15. järjepidevat talguhooaega. 


