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EEML otsib uut tegevjuhti 

Tähelepanu, ühistute juhid ja Eestimaa ärksamad metsaomanikud - olete oodatud kandideerima 

EEMLi tegevjuhiks!  

Tegevjuhi tööülesanded on organisatsiooni  igapäevatöö juhtimine ja metsaomanike 

organisatsioonide koostöövõrgustiku arendamine. Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust, 

projektijuhtimise kogemust, meeskonna juhtimise oskust ja kogemust, avalikkusega suhtlemise 

oskust, head eesti ja inglise keele oskust kõnes ning kirjas. 

Sobivat kandidaati ootab vastutusrikas ja huvitav töö ning motiveeriv töötasu.  

Kandideerimiseks tuleks saata hiljemalt 06. augustiks 2012 avaldus/motivatsioonikiri koos 

palgasooviga,  CV ning kirjalik essee oma nägemusega Eesti Erametsaliidu arenguvõimalustest 

aadressil Tallinn, Mustamäe tee 50 III k, Eesti Erametsaliit,  juhatuse esimees Taavi Ehrpais 

(taavi.ehrpais@erametsaliit.ee). 

 

Parim talumetsamajandaja selgub kuu lõpuks          

Pühapäeval, 1. juulil algas Eesti Erametsaliidu ringreis parima talumetsamajandaja  

väljaselgitamiseks. Hindamiskomisjoni liikmed on EEML juhatuse esimees Taavi Ehrpais, EEMLi 

juhatuse liige Sven Köster ja EEMLi projektijuht Kristel Arukask. Parim talumetsamajandaja 

kuulutatakse välja 28. juulil toimuvatel Jäneda Talupäevadel. 

 

EEMLi esindus käis külas Vändra metsaomanikel 

Eile, 4. juulil käis EEMLi esindus (Taavi Ehrpais, Sven Köster, Kristel Arukask) Vändra metsaühistu 

kutsel selgitamas metsaomanikele jahiseaduse ümber toimuvat ning jahikeelu aktsiooniga liitumise 

vajalikkust. 

 

Metsarahva pangas oli üldkoosolek 
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Neljapäeval, 28. juunil toimus Metsa Hoiu-laenuühistu korraline üldkoosolek. Ühistu tegeleb oma 

liikmete raha hoiustamisega, liikmetele laenu andmisega, laenuressursi vahendamisega ja klientide 

nõustamisega majandusküsimustes.  

Metsa hoiu-laenuühistus on 52 liiget, 2011.a kasum on 1380 eurot. Juhatus ja nõukogu tööd jätkavad 

endises koosseisus. 

Metsaomanike loodud Metsa Hoiu-Laenuühistu tegevuspiirkond hõlmab suurt osa Eestimaast. 

Liikmeks on võimalik saada kõigil metsaomanikel. Täpsemat infot leiate aadressilt 

www.metsaraha.ee, küsimustele vastab Sven Köster sven.koster@erametsaliit.ee 

 

Värsket infot kodulehtedel 

 Homme, 8. juulil ilmub portaalis 28.06. EEMLi juhatuse koosoleku protokoll. 

 Alates tänasest on portaalis jahiseadus.ee ja eramets.ee jahiseaduse aktsiooni teemal 

lugemiseks EEMLi vastus Jaanus Marrandile ja „Selgitusi jahipidamise keelajale“. 

 Alates tänasest on portaalis eramets.ee viide Eesti Erametsaliidu kodulehele Facebookis, 

vaata: http://www.eramets.ee/erametsaliit  

 

Eesti Metsaühistu ja Kesk-Eesti Metsaomanikud kutsuvad suvepäevadele 

Laupäevast, 28. juulist – pühapäeva, 29. juulini toimuvad  skautide ja gaidide suurlaagrite 

toimumiskohas Tagametsas (Türi vald, Rassi küla), kus ühinevad Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa 

esimesed Metsaühistute suvepäevad, mis on pühendatud loodusele ja inimesele.  

Osaleda saab kogu perega. Registreerimine: http://www.kemo.ee või info@kemo.ee. 

Täiendav info: 51-21947 Margit Kannel. 

Peakorraldajad on Eesti Metsaühistu ja Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ.  

 

Infokirja koostas:  

Regina Hansen 

metsanduse kommunikatsioonijuht 

5275151 

regina.hansen@metsaselts.ee 
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