
EMPL juhatuse koosolek 

09.08.2021  14.00 – 17.00 

 

Juhatuse koosolekule eelnes  Fibenol arendusdirektori  Phd Peep Pitk poolt korraldatud 

ekskursioon ja tehase presentatsioon Fibenoli katsetehases. 

 

Juhatuse koosolek toimus Fibenoli katsetehase kontoris, Imaveres.  

 

Juhatuse koosolekul osalesid koha peal:  

 

Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaan Kers, Jaano Haidla, Jaak Nigul, Jüri Külvik, Lauri Raid, 

Linnar Pärn, Mait kaup, Mati Polli, Raul Kirjanen, Silver Rõõmussaar, Tiit Nilson, Tõnu 

Ehrpais 

 

Liikmetest osales Rain Pärn, Estonian Cell 

 

Tegevtiimist osalesid: Henrik Välja, Jaan Lindmäe ja Kadri Lainas 

 

Koosoleku päevakord: 

 

1) Infod 

2) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

3) MAK 2030 KSH aruande eelnõu sisend 

4) EMPL struktuur ja tegevus 

 

 

1. Infod 

 

a) 03.08. toimus kohtumine uue keskkonnaministri Madis Kallasega. Ta üritab ennast 

keskkonnateemadega kurssi viia, mõistab ettevõtluse rolli maapiirkondades. Lageraiete osas 

emotsionaalne. Ministrile saatsime KAH alade aktuaalsed kohtulahendid, mis peaksid aitama 

Keskkonnaametit vaidluste ennetamisel aktivistidega.  

EMPLi poolt andsime lubaduse saata ministrile LULUCF läbirääkimisteks ettepanekud, mida 

Eesti võiks liidu arvates välja käia. 

b) Tööinspektsiooni poolt pressiteade, mille kohaselt 2022 läbiviidud kontrolli käigus avastati 

puidutööstuse ettevõtetes mitmeid puudusi.  

Ando: Tööohutusega tuleb tegeleda 

Raul: Jaan võtab ühendust Tööinspektsiooniga ja selgitab välja palju ja millised olid 

töökaitsealased etteheited EMPLi liikmetele  seas ning millised on töökaitse 

inspektorite soovitused EMPLile olukorra edasiseks tööõnnetuste osas ohutumaks 

muutmiseks. 

 

c) Eel seisab kohtumine minister Riina Sikkutiga. Henrik valmistab ette presentatsiooni. 

Osalevad Lauri, Ivar, Raul, Jaan. 

 

d)Ivar: Õliliidu ettepanekut aktsiisi langetamiseks võiks toetada. Henrik võtab ühendust Mart 

Raamatuga.  

 

 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 



 

Meediategevustega toimetati aktiivselt ka suvekuudel. Henriku poolt mitmed seisukohavõtud 

TV-s. Positiivset kajastust leidis metsatulekahjude kustutamiseks hädavajalike tuletõrjeautode 

annetamine Ukrainale. 

Metsapäev toimub 18.septembril. Seni on registreerunud metsapäeval osalemiseks ainult 4 

tööstusettevõtet.  

Puidukonverentsi ettevalmistused. Vt Kadri presentatsioon:: 

https://docs.google.com/presentation/d/1hwwjQ_6NWXcvuA0WaCQzXkGgG9NKnOoITde

NAsWXOYk/edit?fbclid=IwAR2a6jnuV9GZDoQG2PXOOxA-

zjXR49rycyvEEncThaayRQqzS2piyFR3za8#slide=id.gfdcd8f05f6_0_0 

 

3. MAK 2030 keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõule saab esitada 

küsimusi, kommentaare ja ettepanekuid 16. augustini 2022. Jaan ootab liikmetelt sisendit 

15.08. 22 keskpäevani, eriti uuringu lageraiet puudutavas osa kohta. 24.08. 2022 toimub KSH 

avalik arutelu Teams keskkonnas. 

 

4. Muutused EMPLi töös – EMPL struktuur ja tegevus  

 

Henrik: Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud EL-i bürokraatia ning roheorganisatsioonide 

tegevus mistõttu liit senise koosseisuga ei jõua kõikide vajalike teemadega tegeleda. 

Keskkonnaorganisatsioonides töötab kordades rohkem inimesi ja neid organisatsioone on 

palju, EL seab kliimaneutraalsuse egiidi all aina suuremaid nõudeid millega sektor peab 

olema kursis, suutma kaasa rääkida ning meie huve esindada. Vajalik oleks vähemalt kahe 

spetsialisti võrra meeskonna suurendamine et liidu võimekus viia vastavusse väliskeskkonnast 

tulenevate vajadustega. 

 

Raul: on vaja täiendavalt häid spetsialiste, kes teevad sisulist taustatööd ja saavad anda ka 

juhatusele sisulisi ülevaateid teemadest ning on võimelised instrueerima ka ametnikke 

kliimamuutuste küsimustes. Paremini on vaja levitada infot liidu liikmete seas ja kaasata 

liikmete juures töötavate spetsialistide kompetentsi. 

 

Jüri: valitsusametnikega suhtlemiseks sobilik inimene peaks olema pädev sel teemal varasema 

kogemusega. 

 

Ivar: iga juhatuse liige peaks välja ütlema oma arvamuse. 

 

Mati: kui suur on teiste liitude koosseis? Otsustajaid tuleb informeerida. 

 

Raul: sügisel tuleb üldkoosolekul teema korralikult läbi arutada  

 

Ando: liikmeskonda võiks suurendada. 

 

Jaano: meil tuleb luua oma struktuur, kes meie huve esindab. Me peame ametnikele sisendit 

andma. Eelarvet on vaja kasvõi 2 korda suurendada. 

 

Lauri: ressursse on vaja suurendada. Meid vaadatakse paraku kui saastajaid. Rohespetsialiste 

on vaja leida. 

 



Jüri: peame kindlasti 2-4 töökohta mehitama. Töösse saamine võtab aega. Liikmemaksu 

tõstmine on üks tasuvamaid investeeringuid. Liikmeskonda vaja suurendada ning 

liikmemaksu arvutamise valem üle vaadata. 

 

Linnar: võiksime luua struktuuri mis vastaks ministeeriumi olemusele. 

 

Tiit: nõus laienemis ettepanekutega. 

 

Mait: vaja on uued töökohad mehitada. 

 

Jaan: eelarve peaks olema ülejäägiga, et oleks võimalik nn jupikesi sisse osta. 

 

EST Cell esindaja: kui olukord nõuab meeskonna suurendamist siis nõus 

 

Tõnu: nõus uute inimeste vajadusega 

 

Silver: kõik juhatuse liikmed saavad aru liikmemaksu tõstmise vajadusest. Aga teised liidu 

liikmed vajavad põhjalikku selgitustööd. 

 

Ivar: igal juhul liikmemaksu tõstmise poolt. Henriku visioon uute inimest osas vajab selget 

paikapanekut. 

 

Jaan: juhin tähelepanu, et pseudoteadlased teevad aktiivset lobitööd. Me läheme üldkoosolekule 

liikmemaksu tõstmise ettepanekuga ja selgitame tegevjuhtkonnas uute töökohtade vajadust. 

 

Tiit: ei tuleks jääda ootama järgmist aastat vaid värbamise protsess kohe käima panna, kui vaja 

lisame raha liitu juba sel aastal.  

 

Mati: RMK on vaja KeM alt ära saada. Pille võiks kokku kutsuda doktorite/teadlaste komisjoni, 

kes teeks LULUCF alast tööd. 

 

Raul: paneme teadlastega koostöö eelarvesse näiteks 30 00 eurot, mille abil läbi metsaseltsi töid 

tellime. 

 

Ivar: ettepanek vajadusel veel ühe lisarahastuse tegemiseks jooksval aastal - saan aru, et kõik 

on poolt. 

 

OTSUS: liidu tegevmeeskonda on vaja suurendada esialgu kuni kahe inimese võrra.  

 

 

Koosoleku juhataja:                                 Koosoleku protokollija: 

Henrik Välja           Jaan Lindmäe 


