Metsanduse
arengukava
aastani
2030
algatamise
sotsiaalvaldkonna töörühma (02.05.2018) kohtumise protokoll
Asukoht Riigimetsa Majandamise Keskuse Viimsi külastuskeskus (Rohuneeme tee 29,
Viimsi)
Aeg: 02.05.2018, kell 11:30 – 16:30
Juhatas: metsaosakonna peaspetsialist Maret Parv
Protokollis: metsaosakonna nõunik Indrek Laas
Osalesid töörühma liikmed: Marek Kase, Mailiis Kaljula, Kadri-Aija Viik, Jaan Aiaots,
Triin Vihalemm (Skype vahendusel lõunani), Marge Rammo, Linda-Mari Väli, Inga
Kuus, Indrek Laas, Andres Lillemäe (Tõnis Kortsu asendaja)
Päevakord:
1. Sissejuhatus
2. MAK2030 algatamise ettepanekusse sotsiaalvaldkonna probleemide kaardistamine ja
sõnastamine
3. Muud küsimused
4. Kokkuvõte
Saadetud materjalid:
Päevakava, täiendatud probleemide kaardistuse versiooni (koos Keskkonnaameti uue
probleemikirjeldusega)
Linda-Mari Väli ja Marek Kase poolt otse töörühmale edastatud probleemikirjeldused.
Kokkuvõte:
02.05.2018 toimus teine MAK2030 algatamise sotsiaalvaldkonna töörühma koosolek.
Koosolekul tutvustati protsessi, töökorraldust, anti osalejatele teada, et 7-nda maini on võimalik
osaleda kaasamisküsimustiku täitmisel (https://www.surveymonkey.com/r/metsakava).
Koosolekut ei lindistatud tehnilistel põhjustel.
Töörühm jätkas probleemide kirjeldamist läbi järgmistele küsimustele vastamise:
1. Probleemi sõnastus 2. Probleemi kirjeldus 3. Miks see on tähtis? 4. Kelle jaoks on see
probleem? 5. Kas tegu on metsandusliku probleemiga? Kus on probleemi juured?6. Mis faktid
toetavad/ei toeta probleemi olemasolu? 7. Kas probleem on lahendatav?8. Mis juhtub kui
probleemiga ei tegeleta? 9. Ümbersõnastamine 10. Otsus
Koosolekul sõnastati ümber kõik eelmise kohtumise probleemid (põhjusel, et ei olnud esitatud
probleemi vormis), vaadati üle töörühma liikmete kodutööna lisatud täiendused probleemi
kirjeldustesse ning sõnastati uued Eesti Metsa Abiks ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse esitatud
probleemid.

Kokku on töörühm vaadanud läbi 17 probleemi, millest neli on lisatud
olemasolevate probleemide hulka, kaks varem esitatud probleemi sõnastati uute probleemidena
ja üks probleemi osas ei tuvastanud töörühm seost sotsiaalvaldkonna probleemina ning tegi
ettepaneku saata probleem koos kirjeldusega teistele töörühmadele.
Kodutööks jäi töörühma juhil täienda probleemi nr 2 kirjeldust, koostöös probleemi esitaja
Linda-Mari Väliga ning pärast seda kooskõlastada töörühmaga.
Lisaks täiendab töörühma juht EMPLi probleeme nr 12 ja 16, lisades toetavaid fakte, töörühmas
nimetatud uuringud ja sisemigratsiooni statistika.
Probleemide sõnastused avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Kohtumisel
tehtud otsused, kokkulepitud sõnastused jm on kajastatud protokolli lisas.
Muid küsimusi ei olnud.
Järgmise kohtumise kuupäev on kas 21 või 22. mai. Järgmise kohtumise eesmärk on vaadata
üle teiste valdkondade probleemid ja leida ühisosa sotsiaalvaldkonnaga.

