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Koht: Järvselja jahiloss, Tartumaa 
Aeg: 13.11.2019 kell 14.00 – 16.00 
Osalejad: 
Aegviidu Puit (Tõnu Ehrpais), Baltic Connexions OÜ (Janno Pärnsalu), Benito 
PuitAS (Hanno Muldma), Eesti Maaülikool (Linnar Pärn), Erapuit AS (Janno 
Pärnsalu), HD Forest AS (Toomas Kams), Intrac Eesti AS (Tauri Kakko), Lemeks 
AS (Jüri Külvik), Metsä Forest Eesti AS (Enn Sapp), Palmako AS (Rain Raudsepp), 
Peetri Puit OÜ (Tarmo Tamm), Rait AS (Tõnu Ehrpais), Stora Enso Eesti AS 
(Marek Kase), Tapa Mill AS (Kalle Valdlo), Tarmeko Spoon AS (Jaak Nigul), 
Toftan AS (Martin Arula), UPM AS (Silver Rõõmussaar), UPM-Kymmene Otepää 
AS (Silver Rõõmussaar), Valmos OÜ (Rait Press), Vara Saeveski OÜ (Andres 
Hummal), Viiratsi Saeveski AS (Tõnu Ehrpais), VMF Eesi OÜ (Tarmo Tiivoja), 
Woodwell AS (Priit Nilson) 
 
Osalesid 24 liiget 64-st. Üldkogu on vastavalt põhikorra punktile 4.4.6 pädev 
vastu võtma otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust. 
 
H. Välja: Kinnitada koosoleku läbi viimise kord. Koosoleku juhataja on Henrik 
Välja, protokollija ja häälte lugeja Pille Meier 
Hääletamine: 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 
 
H. Välja: Kinnitada koosoleku päevakord 
 
Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe pöördumine 

2. Ülevaade liidu 2019 aasta tegevustest 

3. Esialgse tegevuskava ja eelarve 2020 tutvustus 

4. 2020 a liikmemaksusüsteemi kinnitamine 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

 
Palun hääletada, kes on päevakorra poolt. 
Hääletamine: 24  poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 
 



 
1. Juhatuse esimehe pöördumine 

Jaak Nigul tänas kõiki osalejaid kokkutulemise eest. Töövõidud on meil tänu 

kommunikatsioonile, ei räägita enam raietest vaid hoopis süsiniku sidumisest. 

Muid suuremaid võite meil hetkel ei ole. Tulemuste saavutamine on keeruline, 

aga jätkame pingutusi. On käidud poliitikutega kohtumas, aga nad ei võta meid 

eriti kuulda. Samas on hea, et nad on valmis kohtuma ja meid kuulama.  

 

2. Ülevaade liidu 2019 aasta tegevustest 

Henrik Välja andis ülevaate 2019 tegevustest. Praegune juhatus on tegutsenud 

ligi aasta. Personali osas muudatusi ei ole. Täiskohaga on tööl Henrik Välja ja 

Pille Meier. Kodukontorist teeb tööd 0,5 koormusega Kerli Alliksaar. 

Konsultandina jätkab Erik Konze, kommunikatsiooni eest vastutab Kadri Lainas 

(lepinguga). Aktiivselt osalevad töös juhatuse liikmed. Tunnipõhiselt on 

kaasatud Eve Rebane (MAK2030) ja Gunnnar Kuhi (e-veoselehe projekt) 

EMPL tegevuse põhivaldkonnad ei ole muutunud: toorme ressurss, 

väärtusahela efektiivsus, puuinfo, haridus ja teadus. 

Liikmeid on praegu 63 (üks liige on palunud põhikirja järgi oma liikmelisuse 

üheks aastaks peatada). 

Metsanduse valdkonnas on tehtud E&Y poolt uuring sektori 

sotsiaalmajanduslikust mõjust. See on oluline sisend, mida hetkel tutvustame 

poliitikutele. Korraldasime konverentsi METS  koos Ekspress Grupiga. Eelnevalt 

korraldasime 5 aastat Riigikogu konverentsisaalis, aga see formaat ammendus. 

Uus formaat tõi kokku ligi 300 osalejat, toimus ka Riigikogu esindajate debatt. 

Konverentsi kajastati ka meedias. Kokkuvõtted teeme koos Ekspress Grupiga 

novembris, et otsustada järgmise aasta konverentsi toimumine. 

Oleme aktiivset osalenud MAK 2030 huvirühmade töös ja andnud sisendit. 



Aktiivselt osaleme Metsaseltsi töös, et ühiselt planeerida erinevaid tegevusi: 

kommunikatsioon, raievõistlused, Otsustajate metsakool 

Juhatuse liikmetest koosnev töörühm on aktiivselt osalenud RMK 

kestvuslepingu tingimuste läbirääkimistel. 

Puuinfo osas oleme korraldanud Puitarhitektuuri konverentsi ja konkursi, EKA 

arhtektuuritudengite õpikoda toetanud, sotsiaalmeedias Puuinfo sisuloome. 

Töötame selle nimel, et Puuinfo muutuks mitme osapoole ühisprojektiks 

(EMPL, Puitmajaliit, ministeeriumid jne). 

Haridus ja teadus: premeerime lõputöid. Osaleme õppekavade arendamises. 

Oleme metsanduse valdkonna kutse andjad. Viime läbi õppeainet EMÜ-s. 

Alates novembrist on tööl teadusarendusnõunik (HTM rahalise toetusega), kes 

tegeleb sektori teadus-arendustegevuse vajaduste kaardistamisega (Pille 

Meier). 

Väärtusahel ja konkurentsivõime: ELVIS projekti arendamine, kohtumised 

ministrite ja erakondade esindajatega. Seisukoha kujundamine Eesti Energia 

biomassi kasutamise toetamise osas. Tarneahelate sertifikaadid PEFC ja FSC, 

millega tegeleb eraldi töörühm . Osaleme Tööandjate Keskliidu töörühmades ja 

CEI Bois töös. 

Kommunikatsioonile läheb palju aega: sektori visiooni arendamine, pidevad 

kohtumised erinevate osapooltega, ajakirjanikega, arvamusliidritega. 

Kliimamuutustega võitlemise kontekstis positiivne mõju, osalesime 

Arvamusfestivalil kliima alal oma sõnumitega. 

 

3. Esialgse tegevuskava ja eelarve 2020 tutvustus 

Eelarve projekt aastaks 2020 on veel kinnitamata, see on esialgne draft. Tulud 

kokku 548 000 eurot, kulud 513 288 eurot. 

Tegevused, millele keskendume: MAK2030; Puuinfo, sektori 



teadusarendustegevuse kaardistamine, E-veoselehe uue süsteemi käivitamine, 

sektori kliimaneutraalsuse analüüs, sektori konkurentsivõime analüüs, 

aastaraamat ja visioonitrükis, konverents METS. 

Martin Arula tundis huvi, mis saab reaalselt Puuinfoga kui see läheb eraldi 

EMPL-st. Eelnev kogemus näitab, et kui meie seda ei vea, siis jääb asi soiku. 

Henrik Välja ütles, et ilmselt jääme ikkagi meie selle eestvedajaks, me ei ole 

veel rääkinud erinevate osapoolte rahalisest panusest. Esimene koosolek oli 

positiivne, erinevad osapooled on huvitatud kaasa löömast ja tahe on koostööd 

teha. Hetkel on meil paremad suhted ja parem pinnas koostööks 

Puitmajaliiduga kui varasemalt. Tõde selgub siis, kui jõuame rahalise panuseni. 

Samuti saame koos mõjutada riiki otsuste tegemisel. Ka riik peaks suurendama 

oma panust läbi näiteks kliimarahade. Seetõttu peame ka ise ära tegema 

sektori kliimaneutraalsuse analüüsi, et see kajataks sektori tegelikku 

potentsiaali ja kõiki aspekte, kui jätame selle kellegi teise teha võib tulla 

tulemus, millega me ei ole rahul. 

 

4. 2020 a liikmemaksusüsteemi kinnitamine 

On ettepanek kinnitada praegu kehtiv liikmemaksu süsteem. 

Tauri Kakko arvas, et peaksime mõtlema, kuidas käituda nendega, kes 

liikmemaksu ei maksa, aga võtavad aastaks pausi ja vaatavad, mida teised 

teevad, kuidas neid liidu juures hoida. 

Jaak Nigul vastas, et selliseid liikmeid on väga üksikuid, aga teised liikmed 

maksavad ja suudavad liitu ülal pidada. 

Martin Arula arvas, et EMPL-i kuuluvad ettevõtted, kes maksavad ausalt makse. 

EMPL peab eelkõige mõtlema oma liikmetele ja alles siis kogu sektorile. Meie 

liikmed on fokuseeritud siiski metsa- ja puidutööstusele. 

Henrik Välja tõdes, et me tegeleme ka uute liikmete kaasamisega. 



Jüri Külvik tõdes, et EMPL-i eelarvest moodustab suurema osa liikmemaks, mis 

on erandlik võrreldes teiste erialaliitudega. 

 

Kes on selle poolt, et kinnitada liikmemaksu süsteem? 

Hääletamine: 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut 

Otsus: Kinnitada liikmemaksusüsteem olemasoleval kujul 

 
____________________     _____________________ 
 
Henrik Välja        Pille Meier 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 

 


