
EMPL juhatuse koosolek 

 

EMPL kontor, Toompuiestee 24, Tallinn / veebis osalemise võimalusega 

11.01.2023, 14.00-.17.00 

Osales 12 juhatuse liiget: Ivar Dembovski, Lauri Raid (veeb), Linnar Pärn (veeb), Mait Kaup 

(veeb), Marko Kajandu (veeb), Martti Kork (veeb), Rain Pärn (veeb), Raul Kirjanen (veeb), 

Tõnu Saaber, Ando Jukk, Jaan Kers, Jaak Nigul 

Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kerli Alliksaar, Kadri Lainas, Jaan Lindmäe, Pille Meier, 

Helena Täär, Gea Otsa  

Liige: Tarmo Tamm 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. MAK 2030 tegevuste arutelu. Ettepanek pöördumiseks erakondade poole 

2. Rohepöörde tegevuskava tagasiside arutelu (dokument manuses) 

3. EU raadamise määruse ülevaade 

4. Eelarve tulem ja 2023 esialgne 

5. Muud teemad 

 

 

Uue töötaja Helena Täär tutvustus. 

 

1. MAK 2030 tegevuste arutelu. Ettepanek pöördumiseks erakondade poole. 

Üritame vältida keskkonnaministriga opositsiooni minekut, et mitte toetada tema 

valimiskampaaniat. Oleme uurinud oma kontaktidelt, mis on olukord ja võimalus, mida 

selle arengukavaga võiksime saavutada. Sõnum on üldiselt tulnud, et nad ei näe, et 

paremat kokkulepet tänastes tingimustes oleks võimalik saavutada. Keegi ei taha, et see 

nende lauale nö kinni jääks. Loodeti algselt saada teema arutelusse juba eelmisel 

nädalal, nüüd vahepeal on Madis Kallas käinud kohtumas fraktsioonidega ja tõenäoliselt 

on see homses valitsuse päevakorras. Tõenäoliselt võidakse vastu võtta enne selle 

riigikogu koosseisu muutumist. Oleme kokku pannud kirja, mis plaanime täna peale 

koosolekut saata erakondadele ja homme saadaks ka meediale teate.  

Otsustamist vajav punkt: algselt panime sisse tagasisaatmise. Kas tahaksime seda või 

mitte.  

 

Kirja 5 põhilist punkti. 

1. Arengukava vaade ei tohiks piirduda aastaga 2030 vaid arvestama pikka 

perspektiivi 

2. Praeguses eelnõus on puudu sotsiaalmajanduslik pool 

3. Arengukava ei arvesta muutunud olukorraga seoses Ukraina sõjaga 

4. Ei toeta keskkonnahoidu ja kliimaeesmärkide täitmist 

5. Kindlasti tuleb üle vaadata pakutud raiemahtude vahemik 

 

Lauri Raid: põhipunktid kirjas on head. Kirja sisse tuua uued E&Y numbrid.  



Raul: kui meie ei pane jõuliselt kanda maha, siis on see hea signaal, et meist võibki üle sõita. 

Meeleavaldus? 

Tooma esile töökohad. Teadusel põhinev metsamajandus. Numbrid – mõju töökohtadele, 

lisandväärtusele ja maksutulule, kus on plaan negatiivsete mõjude leevendamiseks, kus on raha 

nende tegevuste elluviimiseks? Tahame kaitsta teaduslikult põhinevat metsamajandust. 

 

Koosoleku ajal selgus, et MAK ei ole homses päevakorras. 

Mõtleme edasi maarahva piketi teemal. 

 

 

2.  Rohepöörde tegevuskava tagasiside arutelu 

 

Tagasiside vaja anda reedeks.  

 

Nii kliimamuutuste kui ka elurikkuse kao (mille suurimaks põhjustajaks on kliimamuutused) 

juurprobleemiks on fossiilsete ressursside kasutus, mis ei ole dokumendis piisavalt tähelepanu 

saanud. Oluline dokumendis korrigeerida metsade süsinikusidumise rolli – süsiniku sidumine 

toimub kasvavas metsas, LULUCF mõõdab aga varu muutust mida mõjutavad raied, looduslik 

väljalangevus ja häiringud.  

Esitame muudatusettepanekud tegevuskavasse ja muudatusettepanekud kirjeldavasse 

dokumenti.  

 

Mustand on kokku pandud ja kindlasti tuleb sinna tagasisidet anda. Parandame sõnastust ja 

saadame reedel ära.  

 

Rohetiiger plaanib luua maakasutuse teekaarti, mis oleks hea koht kus sektori visiooni metsade 

kui süsiniku siduva koosluse rollist rõhutada.  Kes võiks olla neutraalne isik maakasutuse 

teekaardi koostamiseks? 

 

3. EU raadamise määruse ülevaade 

Eelmisel koosolekul paluti analüüsida.  

Raadamise määrus. Kolmas lugemine oli 5. detsembril. Saavutati esialgne kokkulepe ja nüüd 

ootab ametlikku vastuvõtmist.  

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.  

2. Ootab Euroopa parlamendi ja nõukogu heakskiitu.  

 

Keegi enam liikmesriikide käest arvamusi ei küsi. Tekitab ettevõtetele suure 

bürokraatiakoormuse tõendamaks, et kasutatav puit ei pärine raadamisest. Ilmselt tekib 

sertifikaat mis selle olukorra lahendab.  

 

 

 

 



4. Muud teemad 

Kommunikatsioon 

Maarahva valimiskompass – oleme sellises etapis, et täna leppisime kokku 18 küsimust, mis 

sinna tuleb. 10 on üldisemad ja 8 spetsiifilisemad. Siis saadame need erakondadele vastamiseks. 

Selle kohta tuleb ka eraldi veebileht. Seal kodulehel inimesed saavad ka ise nendele küsimustele 

vastata.  

 

Suuremad meedia projektid: koolitusprogramm, Souli väljapanek 

 

Heurekas huvitav puidunäitus. Gea uurib, kust see tuli ja kuhu läheb. Kas oleks võimalik ka 

Eestisse tuua 

 

• Järgmisel juhatuse koosolekul arutada töörühmades osalemise teemat ja edasist 

tööplaani. 

 

5. Eelarve ja tegevuskava 

 

Eelarve ei ole veel ideaalne. Raamatupidaja ja programmi muutumisega seoses on veel vaja 

muudatusi teha kuluridade jagunemise vahel. Jaanuari lõpuks vaja paika saada kui algab audit. 

Tegevtiimi hinnangul on kõik kulud arvesse võetud. 

 

2022 tegevuskava 

Tulud: liikmemaksude laekumine vähenes, sest Kaamos Timber hetkel peatas liikmelisuse 

märtsini. Kutsete andmine on olnud oodatust väiksem. E-veoselehe tulud on olnud suuremad 

planeeritust ja kulud planeeritust väiksemad mis on toetanud eelarve tulemit positiivselt, hetkel 

ei ole kogunud arendusfondi. Arendused oleme jooksvalt katnud. 5-8 aastat võiks ideaalis 

toimida enne kui vaja uusi suuremaid arendusi teha. 

KIK üks toetus laekunud ja üks veel ootel, lõpparuanne esitatud ja hindamisel.  

 

Kulud 

Tegevused toimunud vastavalt kavale.  

Kuluridade vahel olevad jaotused ei ole hetkel korrektsed. 

 

2023 eelarve projekt 

Tulud 

Liikmemaksude laekumine suureneb vastavalt üldkoosolekul otsustatule. 

Kutsete andmist raske prognoosida, arvestame sama, mis varem 

E-veoselehe tulu lähenemine konservatiivne.  

KIK taotlusvoor tuleb veebruar-märts, kas saame toetust ei ole täna teada.  

Teadusarendusnõuniku toetuse uus voor välja kuulutamata aga peaks tulema.  

 

Kulud 

Hetkel arvestatud välja kujunenud tegevuste jätkumisega projektide osas: andmeaida arendus, 

Puuinfo tegevused, EY sotsiaalmajandusliku mõju uuring, lõputööde premeerimine jne. 



Eelarves arvestatud kahe uue töötaja kulu kuid hetkel kaasatud ainult üks. Arvestatud 

kommunikatsioonitegevuste jätkumisega väljakujunenud mahus. Üldkulusid korrigeeritud 

inflatsioonist tulenevalt.  

 

Kinnitada 2023 aasta tegevuskava ja eelarve? 

Poolt: 12  

Vastu: 0 

 

Otsus: Tegevtiimil on luba alustada tegevuskava elluviimist ja eelarve täitmist. 

 

 

 

 

Henrik Välja         Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

 

 

LISA 1: 2023 eelarve 

 



 


