
EMPL juhatuse koosolek 

Mooste Viinavabrik, veeb 

09.11.2022, 17.00-18.00 

Osales 14 juhatuse liiget:  

EMPL liikmed: Ando Jukk, Ivar Dembovski, Jaak Nigul, Jaan Kers, Jüri Külvik, Lauri 

Raid, Linnar Pärn, Mait Kaup, Margus Kohava, Marko Kajandu, Martti Kork, Rain 

Pärn, Raul Kirjanen, Tõnu Saaber 

Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kerli Alliksaar, Gea Otsa, Kadri Lainas, Jaan Lindmäe 

 

PÄEVAKORD: 

1. Juhatuse esimehe valimine 

2. Juhatuse töökorra kokku leppimine (seni iga kuu teine kolmapäev) 

 

1. Juhatuse esimehe valimine 

Juhatuse esimehe valib juhatus. Millised on olnud juhatuse esimehe valimise 

põhimõtted: Juhatuse esimeheks valida juhatuse liige, kes on olnud eelmises juhatuses 

liige, kaks korda järjest juhatuse esimees ei ole ja koolide esindajad ei peaks olema 

juhatuse esimees.  

Ivar: kas loobuda printsiibist, et juhatuse esimees ei oleks kaks korda järjest? 

Mõelda sellele, et organisatsiooni ees oleks sobilik partner kõigile nendele kellega tuleb 

kohtuda ja kes esindaks liitu võimalikult laialdaselt. Tahame, et see inimene sobiks 

sinna.  

Raul: meil on 2-3 uut õppeasutust olnud juhatuses, mis on väga tähtis. Meil on alati 

päris palju välisosalusega ettevõtteid, kelle juhid Eestis on väga väärikad 

puidutöösturid, aga nad ei saa alati rääkida.  

Raul: tõstaksin teema lauale, et kas igavene piirang juhatuse esimehe koha 

välistamiseks, kui kord on oldud juhatuse esimees, on mõistlik, vahepealne taastumise 

periood on mõistlik.  

Linnar Pärn: Kas strateegiliselt ei oleks hea, kui Raul jätkaks? 

Jaak Nigul: Meie eesmärk, on sektori käekäik. Mõelda, milline on meie sektorile 

käesoleval ajahetkel kõige parem lahendus.  



 

Marko Kajandu: Kas Raul oleks valmis jätkama juhatuse esimehena? Raul: ei. 

Raul: 20 aastat on olnud reegel, et sama juhatuse esimees ei ole kaks korda järjest ja see 

et nüüd seda muuta, ei ole hea mõte. Panustame loomulikult edasi. Pakuksin Jüri Külvik. 

See koht nõuab väga palju energiat ja praegu ei jaksa sellesse edasi panustada.  

Jüri Külvik: lähema kahe aasta jooksul ei soovi võtta seda kohustust, hiljem ei välista.  

Ivar: ei saa seda endale praegu lubada. 

Jaak: Praeguses olukorras, Raul oled ainuõige jätkama.  

Margus Kohava?  

Estfori mõju Margusele? 

Ando: Pigem on see trump. Taustsüsteem ja teemast teistest rohkem teadmine annab 

isegi eelise. Mitmed, kes varem rääkisid ühtemoodi on nüüd teise jutuga.  

Raul: Uuena võiks luua LULUCF töögrupi. 

Raul: Esitan juhatuse esimehe kandidaadiks Margus Kohava 

Juhatus lubab olla toeks.  

Poolt: 14 Vastu: 0 Erapooletu: 0  

Juhatuse esimeheks valitud Margus Kohava. 

 

2. Kas jätkame iga kuu teine kolmapäev. 

Jah. Ja kui võimalik võiks uuesti tagasi tulla ettevõtete külastuse juurde. Säilitame 

hübriidvõimaluse.  

3. Kevadel tuleks esitada Mati Polli asemel kandidaat Tööandjate Keskliitu 

 

 

Henrik Välja         Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja        Protokollija 


