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Juhtkiri

Eesti Metsateenijate Ühing aastal 2017
Aasta algas ühingule mitme meie väga väärika liikme kaotusega. Talvekuudel lahkusid meie
hulgast jäädavalt meie kauaaegsed liikmed Rein Vissak, Jüri Jaska ja Rein Kask. Samas
täienes ühingu liikmete arv aasta jooksul nelja uue liikmega.
Eesti Metsateenijate Ühingule möödus 2017. aasta tavapäraselt. Jätkasime oma juba
traditsiooniks saanud üritustega.
Meie selle aasta üldkogu toimus Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis. Pärast üldkogu
koosolekut külastasime kaevandusmuuseumi ja Alar Süda juhtimisel vana Aidu karjääri ja
sinna rajatavat sõudekanalit. Oli väga huvitav ringsõit.
Ka sel aastal oli meile kõige mahukamaks ja vastutusrikkamaks ülesandeks kutsevõistluste
korraldamine, seekord siis koos Luua Metsanduskooliga. Võrreldes eelmise aastaga, pakkus
Luua seekord välja ka uued võistlusalad nagu orienteerumine, võrkpall ja laskmine.
Sel aastal osales võistlustel 315 võistlejat, mõned küll mitmel alal. Kokku oli võistlemas 28
võistkonda- eelmisel aastal 22 võistkonda. Seega oli üle mitme aasta kõige suurema osalusega
kutsevõistlused. Metsandustöötajate kutsevõistlused on teatavasti Eesti kõige kauem
järjepidevalt toimunud kutsevõistlused. Järgmised kutsevõistlused on järjekorras juba
viiekümnendad!
Endiselt on väga populaarsed meie metsamehe jälgedes üritused. Sel aastal toimus kolm
üritust ja kõigil oli neis osalejaid 40 ringis. See on ürituste sari, mida kindlasti tahame jätkata.
Samuti oleme jätkamas koos RMK-ga riigimetsa ameteid tutvustavaid teemapäevi.
Järgmisel aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi sünnist. Ka meie ühingul on plaanis seda
tähistada ühe tammesalu istutamisega.
Uue üritusena on plaanis järgmisel aastal külastada ühte eesrindlikku erametsaomanikku.
Endiselt oleme jätkamas metsakalendri ja oma aasta tegevust kajastavat almanahhi
väljaandmist.
Lõpetuseks tahan loota, et Eesti Metsateenijate Ühingu liikmed jäävad rahule meie senise
tegevusega. Tahaks siin tänada kogu meie ühingu juhatust, kes ühise meeskonnana on ühingu
tegemisi vedanud. Kõik teevad ju seda tööd ühiskondlikus korras oma põhitöö kõrvalt, kantud
ikka sellest ideest, et ühendada kõiki metsamehi metsanduslikus ühistegevuses.
EMÜ juhatus soovib oma liikmetele kõigi oma tegemiste kordaminekut 2018. aastal ja
aktiivset kaasalöömist meie üritustel.

Kaarel Tiganik
EMÜ juhatuse esimees
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EMÜ Üldkogu Kohtla-Nõmmel

PÄEVAKORD:

11.00 – 11.10 - Koosoleku rakendamine
11.10 – 12.30 - Juhatuse aruanne, revisjonikomisjoni aruanne,
sõnavõtud, aastaaruande kinnitamine
12.30 – 14.00 - Kaevandusmuuseumi külastamine
14.00 – 14.30 - Lõuna
14.30 – 16.00 - Ekskursioon suletud Aidu karjääri, kavandatava
sõudekanali külastamine
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Eesti Metsateenijate Ühingu 2016.a. aruanne
EMÜ liikmete arv seisuga 01.04.2017 on 114. 2016.a. tuli uusi liikmeid – 2, Arvo Lind ja
Meelis Tamm, 2017.a. Mari Kartau. Liikmeskonnast lahkunud meie hulgast jäädavalt 4
liiget- Rein Vissak ,Jüri Jaska, Rein Kask, Enno Koemets, Avalduse alusel on välja arvatud
5 liiget.
EMÜ juhatus on 9 liikmeline
Aadu Koll - metsakalendri toimetamine, Jõgevamaa tegevuse koordineerija
Agu Palo – Võrumaa ja Valgamaa tegevuse koordineerija
Elor Ilmet – esimehe asetäitja, Viljandi ja Pärnumaa tegevuse koordineerija
Enn Raav – liikmete arvestuse pidamine, Läänemaa, Raplamaa, Harjumaa tegevuse
koordineerija
Kaarel Tiganik – juhatuse esimees, Põlvamaa tegevuse koordineerija
Koidu Simson – liikmemaksude arvestus, Ida- ja Lääne Virumaa tegevuse koordineerija
Priit Kask – Almanahhi ja Metsakalendri koostamine ja toimetamine
Tanel Täheste – asjaajaja, Tartumaa tegevuse koordineerija
Meelis Tamm – Kodulehe toimetamine
EMÜ revisjonikomisjon on 3-liikmeline:
Ilmar Paal
Jaan Kägu
Koit Kraav
EMÜ tegevus 2016.aastal:
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26.veebruar - Eesti Hobusekasvatajate Seltsi teemapäev- osalejaid 78
18. märts – Harvestermõõtmise teemapäev Pikknurmes, osalejaid 38
09.aprill - EMÜ üldkogu Ülenurme mõisas
06.mai – Heino Tederi 90. sünniaastapäeva tähistamine
20. mai – Metsamehe jälgedes – Väino Rei , osalejaid 25
01-02 juuli – Metsanduse kutsevõistlused ja RMK suvepäevad, võistlejaid kokku 232
19.august - Metsamehe jälgedes – Ants Teder, osalejaid 37
16. september – Metsamehe jälgedes - Hardi Tullus, osalejaid 38
23.september – Põlula kalakasvatust tutvustav teemapäev, osalejaid 55
Toimunud on kolm juhatuse koosolekut. Jooksvad probleemid on lahendatud meili või
telefoni teel.
EMÜ üldkogu toimus 09. aprillil Ülenurme mõisas järgmise päevakorraga:
EMÜ juhatuse 2015 aasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne, aastaaruande kinnitamine
Juhatuse esimehe ja juhatuse valimine
Põhikirja muutmine
Ekskursioon põllumajandusmuuseumis.
Kinnitati järgmised põhikirja muudatused:
EMÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tegeleb või on tegelenud metsandusega.
Juhatuse volituste aeg on senise kahe aasta asemel kolm aastat.
Valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon
Trükiti „ Metsakalender 2017“ 2200 eksemplari (2016.a.-2300 eksemplari)
Tulu kalendri müügist oli 4377 €. Kalendri trüki kulud olid 1616 €. Seega puhastulu
kalendri müügist oli 2761€ ( eelmisel aastal 3163 €).
Kalendri ostjad: EMÜ-liikmed 327; RMK – 1096; teised ostjad477, pensionäridele
kingituseks 300
EMÜ almanahhi anti välja - 140 tk, trükikulu 252 €. Kõiki EMÜ tegevusi on
Kajastatud ühingu kodulehel www.metsateenijad.ee
Jüri Pere käest telliti talimängude ja suviste spordipäevade digitaliseeritud fotod alates 1998.
Ja EMÜ poolt omandati nende avaldamisõigus Jüri Perelt-kokku 784 fotot
EMÜ on osalenud Eesti FSC- metsamajanduse standardi väljatöötamise töögrupi töös
sotsiaalkoja liikmena
15.03.2017 toimus Tartus RMK ja EMÜ juhatuste kokkusaamine, kus kavandati järgmist
ühistegevust:
Pensionäride ühine meelespidamine Jõulude ajal
Kutsevõistluste korraldamine 30.juuni Luual
RMK ameteid tutvustavate teemapäevade korraldamine (Metsakorraldaja ja
Elistvere loomapark)
EMÜ-2017.a. tegevuskava:
08. aprill – EMÜ üldkogu Kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel
12. mai – Metsamehe jälgedes - Toivo Meikar Oandu looduskeskuses
02. juuni – Metsamehe jälgedes – Jaan Jaska Vanaõue puhkekeskuses
30. juuni-01.juuli – 49. Metsanduse kutsevõistlused Luual
08. september – Metsamehe jälgedes – Jaak Põldmäe Lilli loodusmajas
Oktoober – Metsakorraldaja ametit tutvustav teemapäev ( Sagadi )
August – Elistvere loomapark
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Kaarel Tiganik
EMÜ juhatuse esimees
EMÜ üldkogu võttis aastaaruande vastu kõigi osalejate poolthäältega.
Aadu Koll tõstatas küsimuse Heino Tederi alleega seonduvast. Nimelt hakkab tammeallee
takistama elektriliini ning see oleks vaja paigaldada maa sisse. See töö vajaks aga toetust.
Ülo Tamm tegi ettepaneku, et iga EMÜ liige võiks isiklikult seda tööd toetada.
Elor Ilmet tegi ettepaneku tähistada Eesti Vabariik 100.aastapäeva tammede istutamisega.
Elor Ilmet tegi veel ettepaneku korraldada metsamehe jälgedes üritus Ülo Erikuga.

AKT
EESTI METSATEENIJATE ÜHINGU 2016 AASTA
MAJANDUSTEGEVUSE REVIDEERIMISE KOHTA

Koostatud 02. Aprillil 2017 aastal Tartus Rõõmu teel Eesti Metsateenijate Ühingu
revisjonikomisjoni poolt koosseisus Jaan Kägu, Koit Kraav ja Ilmar Paal.
Revisjonikomisjon vaatas üle EMÜ juhatuse 2016 aasta tegevusaruande, finantsaruande,
raamatupidamisbilansi, juhatuse koosolekute protokollid ja asjaajamise.
Leidis järgmist:
2016 aasta jooksul

laekus
kulutati

13 957,50 €
13 885,65 €

2016 aasta eelarve oli kasumis 71,85 € .

1
2
3
4

1
2

Tulud
Kutsevõistluste tulud
kalendrite müük
Liikmemaksud
teemapäevade korraldamine
Tulud Kokku

6 800,00 €
4 377,50 €
1 230,00 €
1 550,00 €
13 957,50 €

Kulud
Kutsevõistluste kulud
Tööjõu kulud koos Riigimaksudega ( palgatud

3 489,23 €
1 485,62 €

osakaal
tulust
48,72%
31,36%
8,81%
11,11%

25,13%
10,70%
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kohtunikud )
Sõidukulud ( kutsevõistluse kohtunikud ja
korraldajad )
Teemapäevade korraldamine
Metsamehe jälgedes, üldkogu ja muud kulud
Transportteenus
Kalendri trükkimine ,kodulehe haldamine
Raamatupidamise ja audiitori teenus
Osavõtutasu ( kutsevõistluses võistlejad)
Liikmemaksud
Kulud kokku
Tulem kokku

3
4
5
6
6
7
8
9

965,40 €
1 542,59 €
2 603,25 €
834,16 €
2 300,40 €
300,00 €
105,00 €
260,00 €
13 885,65 €
71,85 €

6,95%
11,11%
18,75%
6,01%
16,57%
2,16%
0,76%
1,87%
0,52%

Rahaliste vahendite jääk seisuga 01.01.2017 a. on 8004,80 €.

Olulisemad tähelepanekud 2016 aasta kohta:
1.
2.
3.
4.
5.

Ühing oli peakorraldaja RMK kutsevõistlustel.
Jätkus teemapäevade korraldamine RMK toetusega
Jätkati kalendri ja almanahhi väljaandmist.
Eelarve oli 2016 aastal kasumis.
Jätkati kalendri ja almanahhi väljaandmist.

EMÜ tegevuse ülevaatamise tulemusena teeb revisjonikomisjon järgmised ettepanekud:
1. Lisaks RMK poolt rahastatavale teemapäevadele jätkata raha taotlemist fondidest.
Vajadusel kasutada projektide kirjutamisel teenust.
2. Planeerida osa tulust juhataja tasu maksmiseks.
3. Arendada edasi koostööprojekte
organisatsioonide ja ettevõtetega.

RMK-ga

,Metsaseltsiga

ning

muude

4. Elustada vanu metsameeste ühistegemisi.
5. Kaasata ühinguliikmeid rohkem ürituste korraldamisel vabatahtlikkuse alusel.
6. Laiendada ühingu liikmeskonda, kaasates üliõpilasi, erametsa töötajaid.
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Metsamehe jälgedes

Toivo Meikar

Toivo Oandus 12.mail 2017

Metsateenijad kohtusid metsandusajaloolase Toivo Meikariga 12. mail tema sünnikodu
lähedal RMK Oandu looduskeskuses. Kuulati Toivo Meikari ettekannet tema elust ja
tegemistest ja käidi Oandu pärandkultuuri rajal.
Toivo on sündinud 13. juunil 1947. aastal ja lõpetanud Rakvere I keskkooli. Tema
ametikärjäär on olnud järgnev:
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1972 lõpetas TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna
1972 – 1974 ELVI tõlk – toimetaja
1974 – 1995 Eesti metsainstituudi vaneminsener, nooremteadur, vanemteadur
1996 - Eesti metsainstituut, teadusdirektori kohusetäitja
1996 – 1997 EPMÜ metsateaduskonna prodekaan
1997-1998 EPMÜ metsandusteaduskonna dekaani kohusetäitja
1998 – 2013 EPMÜ (EMÜ) vanemteadur metsanduslikes struktuuriüksustes
1992 – 1997 Akadeemilise Baltisaksa Kultuuri seltsi esimees
1992 – 1998 Akadeemilise Metsaseltsi esimees
1998 – 2012 Eesti Metsaseltsi juhatuse liige

Toivo Meikar ütles, et on olnud töös suhteliselt vaba, akadeemiline vabadus on olnud suur .
Toivo isapoolne suguvõsa on pärit Palmsest, Ilumäelt. Rakvere oli metsarikas linn, rakvere
tammik ja vallimägi kuulusid kunagi mõisale. Toivo lõpetas ka Rakvere muusikakooli
akordioni ja klaveri erialal, orkestris on ta mänginud ka trompetit. Pärast muusikakooli ei ole
ta rohkem akordioni mänginud. Oma ajaloohuvi mäletab lapsepõlvest, mil armastas lugeda
ajaloolisi romaane, peagi ka ajaloolisi uurimusi. Toivo ema töötas Tuberkuloosidispanseris,
seal vaadati kopsud läbi ja avastati tuberkuloos. Toivo vabastati sõjaväest ja seetõttu pidi ta
ülikooli ajal käima naistega tsiviilkaitses. Diplomitööks oli Toivol Tartu rahu, Teaduste
akadeemia raamatukogus sai ta ka väliseesti fondile juurde ning sai kõike lugeda.Pärast
ülikooli lõpetamist suunati ta Nõo Keskkooli õpetajaks – hoidjaks. Eesti Metsainstituuti sain
tänu Heino Tederile. Toivo arvab ise, et tal ei ole olnud kindlat õpetajat ning peab selleks
siiski Ivar Etverki. Etverk pööras tähelepanu vajalikule ja kui Toivo avaldas esimese kirjutise
Eesti Metsas, siis Etverk kirjutas toimetajana selle ümber.
Tartu metsamajandis toimus kevadeti kasemahla kogumine, mida korraldas tolleaegne
peametsaülem Ülo Kama ning millest Toivol õnnestus ka osa võtta. Jahimees ei ole ta kunagi
olnud, kuigi ajajana on jahtidel osalenud, võõras ala, ütleb ta ise. Malev Margus suunas
instituudis bibliograafia kogumisele, sellega on Toivo siiani tegelenud.
Toivo Meikar on olnud aktiivne metsaseltsi liige, on olnud selle juhatuses ning Balti
metsaseltside liidu konverentsil Sagadis 1990. aastal Eesti delegatsiooni juht. Kahjuks Balti
metsaseltside konverentse enam ei eksisteeri. Ta oli ka Akadeemilise metsaseltsi esimees.
Seal osalesid vanemad inimesed ning kahjuks ei pakkunud see metsateadlastele laiemat huvi
ning 1997. aastal tuli liitumine metsaseltsiga. Akadeemiline Baltisaksa Kultuuri Selts oli
kunagi aktiivne, juhatuse koosolekutel pandi alati lauale 1 brändi! Toivol on olnud palju
sidemeid baltisakslastega. Metsandusajaloolane, Esseni liidumaa peametsaülem (minister)
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Walter Kremser kinkis oma raamatukogu maaülikoolile. Trükised käsitlesid peamiselt Eesti ja
Balti metsanduse ajalugu. Toivo meenutas, kuidas ta käis raamatukogu Saksamaalt ära
toomas. Piirivalvurid ei jõudnud ära imestada, et välismaalt tuuakse väärt kauba asemel
hulgaliselt mingeid vanu raamatuid.
Kui Toivo oli metsainstituudis teadusdirektor, hakkas toimuma selle likvideerimine, tuli
hakata tegelema lahtilaskmisega. Töö tulemus pidi olema alati publikatsioon. Maaülikoolis oli
ta prodekaan, Haana Zuba võttis korraldusliku töö enda peale. Kui Hardi Tullus läks
rektoriks, siis sai Toivo Meikar dekaaniks, muu hulgas sai tegeleda ka kirjastustegevusega.
Dekaan pidi tegelema ka Järvselja Õppemetskonnaga. Järvseljal oli täielik sotsialism,
metsaülem Hans Mallene ei saanud inimestega läbi, siis tuli Rein Kokk (juhatuse liige, toim.)
ja rääkis ja naeratas.
Toivo on tegelenud ka pärandkultuuriga, koos Vaike Pommeri ja Jürgen Kusminiga kogujate
väljaõpetamisega. Lembitu tarang tõi uurimise Eestisse ja tegi ka RMK-le söödavaks.
Metsaseltsis oli metsanduslike raamatute väljaandmine järjepidev. Kaupo Ilmet oli suur
ideede generaator, Toivo juhtis metsaseltsis kirjastamispoolt. Mitmete tööde kaasautor on
olnud Toivol Heldur Sander, käisime koos Alar Läänelaiuga Lätis lehiseid puurimas. Üks
Toivo Meikari elukeskkond on arhiiv, palju on ta töötanud ka Sagadi arhiivis. Ta on leidnud,
et Abruka saart katsid ajaloos pikka aega kuusikud, 1811. aastast alustati lageraietega,
asemele tulid lehtpuud. Esimese Eesti Vabariigi ajal 1924. aastal oli okaspuistusid 0,8% .
Abrukas kaitseme loodust – kuid millist, kas seda mis on looduslikult tekkinud või inimese
poolt kujundatud, arutles Toivo.
Mida Toivo tahaks veel teha?
Antakse välja raamatuid 100 aastat Eestit. Toivo Meikar kirjutas raamatu 100 aastat Eesti
metsandust. Metsandusajaloo kogumiku suhtes ei ole ühiskondlikku tellimust. Toivo teeb
praegu väiksemaid asju. Kui on tellimus, siis võib teha ka suurt asja, ütleb ta ise. Ajakirjal
Eesti Mets on olnud mitmeid etappe, vanemate inimeste ideaal on esimese vabariigi aegne
ajakiri. Aga mis olnud, see olnud. Tänane Eesti Mets on Toivo lauale oodatud, kuigi
mõnikord ootaks anam sügavust ja sisu. Näeb ka ohtu, ajakiri võib edaspidi Eesti Loodusega
kokku minna, seega siis kaduda.
Toivo hobiks on rändamine koos abikaasaga, peamiselt huvitavad neid põhjamaad ja mäed,
üks läti järve saar, Norra, Kanada. Kanada on jäänud seni siiski unistuseks.
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Perekond Meikar

Priit Kask
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Metsamehe jälgedes

Jaak Põldma

08. septembril kogunesime Viljandimaale Lilli külla, et käia aatelise metsamehe Jaak Põldma
tööjälgedes.
Jaak on sündinud Valgamaal Sõnni talus, „teiselpool Ikepera raba”. Sõnni talu peremees
Mats Erdell oli esimene eesti soost mõisaomanik. Õppimine algas Jaagul Ala 8-klassilises
koolis. Pärast Tõrva keskkooli lõpetamist tekkis huvi õppida lenduriks. Sisseastumiskatsed
tegi ta edukalt, kuid okupatsioonivõimude usaldamatuse tõttu määrati õppima mehhaanikuks.
Ala ei sobinud noorele mehele ja lennukooli uks sulgus väljastpoolt. Edasi asus Jaak tööle
Tõrva metskonna metsavahina. 1965. aastal astus Jaak EPA kaugõppesse. 1966.aastal jätkas ta
Valgamaa metsamajandi stipendiaadina statsionaarses õppes. Isamaaliste sündmuste
kajastamise
ja
okupatsioonivõimudega vastuollu sattumise
tõttu ootas ees aga
eksmatrikuleerimine. Jaak oli see hundirinnaline tudeng, kes üliõpilaspäevadel 1970-te
sügaval stagnaajal julges kanda loosungit: Jänkid kasige Peipsi taha. Üks sündmus selles
vastupanuliikumise jadas, mis motiveeris eestlasi tulevikus seisma oma vabaduse eest.
Kindla eksmati eest EPA-st päästis kiire minek sõjaväkke. Aga KGB leidis mehe ikkagi üles
ja saatis Jaagu karistuspataljoni. Eesti mees saab igas olukorras hakkama. Sõjaväes oldud
aastat mees ei kahetse, sest seal avardus silmaring ja arusaam inimliku lolluse võimsusest.
(Are Metsma mälestus Jaagu raamatust).
Pärast
sõjaväest
naasmist jätkas ta õpinguid diplomitöö materjalide kogumisega
Viljandimaal. Samal ajal toimus Polli metskonnas metsaülema lahkumine. Viljandi
metsamajandi direktor Harri Paali kutsel määrati Jaak Polli metskonna metsaülemaks. Algas
tõsine töö mahajäänud metskonna elu korraldamisel. Veel üks kord tuli metskonnast lahkuda
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edutamise korras - 1978.a jaanuarist kuni septembrini töö Matsalu Looduskaitseala
direktorina. Teine regioon ja erinevad tööülesanded nõudsid vabatahtlikku tagasitulekut.
Seoses metskondade reformiga lõppes töö Polli metsaülemana, mis oli kestnud 1972-1996.
Polli metskond sai 76 aasta vanuseks. Järgnes töötamine Viljandi metsaameti peametsaülema
asetäitjana ja keskkonnainspektsiooni piirkonnainspektorina.
Eesti Vabariigi taassünd nõudis kodu ja läheduses paikneva Eesti-Läti vabariigi piiride
kaitsmist. Jaagu initsiatiivil taastati kaitseliidu Sakala maleva Lilli rühm. Majanduspiiri
valvati koos värske piirivalvega.
OMONI poolt organiseeritud relvastatud rühma
vastuvõtmiseks piiril oli kohalik kaitseliit valmis võitlema koos piirivalvuritega Metskonnas
paiknes kaitseliidu lasketiir.
Veel praegugi on märkimisväärne tema tegevus veeblina EV Kaitseliidus. 2010 aastal
autasustas president Ilves teda isamaalise tegevuse eest Kotkaristi hõberistiga.
Jaak on põhjalikult uurinud Lilli piirkonna metsanduse ajalugu ja koostanud 2007. aastal
ajaloolise ülevaaate Polli-Lilli piirkonnast. Kõik huvilised said kingitusena selle omanikuks.
Polli metskonna metsakasvatustöid takistasid ulukikahjustused. Sõraliste head elukohad ja
suur arvukus takistab nüüdki oluliselt okaspuunoorendike väljakasvatamist. Metsaretkel jäi
valdavaks emotsiooniks Jaagu mure ja probleem männikute kasvul ja arengul. Tüüpilised
männi kasvukohad on sageli kultiveeritud kuusega. Põtrade arvukus võiks olla 2 põtra 1000
ha metsapindala kohta.
Aktiivse jahimehena on Jaak andnud oma panuse suurulukite arvu vähendamiseks. Tänu
abimetsaülema Malle abile aastatel 1972- 1985 on peres üles kasvatatud viis last. Jätkub
tegevus ilusa kodu korrastamisel ja oma metsa hooldamisel .Üheks edasiseks elutöö
kriteeriumiks on Jaak võtnud kohustuse istutada igal kevadel metsa vähemalt tuhat istikut.
Soovime edu!
Täname imelise vihmata septembripäeva korraldamise eest Mall ja Jaak Põldmat, täname Ly
Laanemetsa meeldiva lõunasöögi eest.
Aadu Koll

15

Metsamehe jälgedes

Jaan Jaska

02. juunil kohtusime teeneka metsamehe Jaan Jaskaga. Kokku saime Vanaõue puhkekeskuses
Viljandimaal ning kohale oli saabunud palju huvilisi, kokku 39. See näitab, et ühingu poolt
läbiviidavad metsamehe jälgedes üritused lähevad metsameestele jätkuvalt korda. Päeva
esimeses pooles rääkis Jaan oma elukäigust, mida ilmestas huvitav pildiprogramm.
Jaani mälestused hakkasid kunagisest Saare metskonnast, kus ema oli esilagu kultuuritööline,
hiljem peale kursuste läbimist Luual juba metsavaht ja seda kuni pensionini. Isa oli
ümbruskonnas hinnatud kingsepp, vajadusel tegi ka sepa- ja puusepatööd.
Ju siis sealt Saare metsadest see metsanduse pisik ka lastele külge hakkas. Suvel
koolivaheaegadel olid lapsed ametis küll taimeaiatöödel, valgustusraietel jne.
Jaani vanemate peres oli 4 last, kes kõik olid heas mõttes natuke metsapoole kaldu.
Vend Jüri lõpetas Luua tehnikumi ja töötas kogu elu Ida-Virumaa metsades, eriti nähtavad
jäljed jäid tema poolt Sirgala ja Viivikonna karjääride taasmetsastamisest.
Õde Malle lõpetas samuti Luua tehnikum ja asus tööle Järvamaa metsamajandisse.
Vend Tõnis lõpetas Luua metsakooli ja jätkas tööd Saare metskonnas metsavahina.

16

Ja nagu vennad ja õde ees, nii astus ka Jaan peale Saare 8-klassilise kooli lõpetamist Luua
tehnikumi metsandust õppima. Kooli lõpetas Jaan 1971. aastal, misjärel peale lühikest
töölesuunamist Rooküla metskonda abimetsaülemaks viis Vene kroonusse. Kuna Jaan sattus
mereväkke, siis teenistusaja pikkuseks oli tol ajal 3 aastat ja seda kaugel põhjas Punalipulises
Vaikse ookeani laevastikus. Sõjaväest tagasi tulles asus Jaan tööle Järvamaa metsamajandisse,
esialgu metsapunkti, kus koos õemehega vedasid pikka tüve lõpplattu. Edasi tuli juba pere
loomine ja tõus ametiredelil Nõmme metskonnas abimetsaülemaks. Paari aasta pärast tuli
pakkumine Suure-Jaani metsamajandisse Kaansoo metskonna abimetsaülemaks, mille Jaan ka
vastu võttis. Seejärel edutati ta 197. aastal juba Kaansoo metskonna metsaülemaks. Kaansoo
aeg oligi Jaanile kõige lähedasem ning jälgede mõttes ka viljakam. Selle aja sisse mahtus nii
metsanduslikku kui ka ühiskondlikku tegevust. Metsanduses oli tol ajal näitajaks sotsialistliku
võistluse võidulipud ja preemiad, mida kogunes Kaansoole hulgaliselt. Palju energiat võttis
tegelemine kõrvalkasutusega – luuad, vihad, kuused, ravimtaimed, musta aroonia ja
ebaküdoonia kasvatus, jahimajand, seakasvatus. Lisaks sai korraldatud kollektiiviga palju
ühisüritusi, sealhulgas iga-aastased bussiekskursioonid tolleaegsetesse vennasvabariikidesse.
1992 aasta iseseisvumise järel liitusid endised Suure-Jaani metsamajandi metskonnad nn.
Taani projektiga, mis oli aluseks edasisele RMK tekkele. Metskond hakkas ise metsa
majandama, saadi ka üks Timberjack, esimesi riigimetsa süsteemis.
Seejärel hakkasid riigimetsa kõigutama järjestikused reformid. 1997. aastal liideti Kaansoo ja
Vastemõisa metskond, 2000. aastal Vastemõisa ja Kabala metskond, 2008 aastal jäi
maakonda ainult üks metskond, kus Jaan oli esilagu metsnik, hiljem peale metsakorraldaja
litsentsi saamist metsnik-metsakorraldaja. Seejärel tuli suundumine (saatmine) pensionile.
Jaani peres kasvab 3 last, kelledest poeg Koit on lõpetanud samuti Luua tehnikumi ja jätkab
jälgede tegemist Viljandimaa riigimetsades.
Pärast sisutihedat ülevaadet suundusime endise Kaansoo metskonna metsadesse Jaani jälgi ka
looduses vaatama.
Vanaõuele tagasi jõudes ootas meid rikkalik lõunasöök ja päeva lõpetamine.

Elor Ilmet
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Kutsevõistlused

Kutsevõistlused Luual.

Reedel, 30. juunil Luua Metsanduskoolis toimunud 49. metsandustöötajate kutsevõistluste
esikoht läks RMK Põlvamaa metskonna esindusele. Teisele kohale tõusis RMK LääneVirumaa esindus ning kolmandaks tuli metsandusettevõtte Artiston võistkond.
Metsandustöötajate kutsevõistlustel võeti mõõtu kümnel alal - metsakasvatajate ja noorendike
hooldajate mitmevõistluses, metsamasinate (harvester ja forvarder) juhtide võistluses ja
stendivõistluses, mis sisaldas endas kahte raiespordiala – saeketi vahetust ning kombineeritud
järkamist. Lisaks toimus jahimeeste mitmevõistlus (osalejatel tuli läbida orienteerumisrada ja
lahendada seal mitmesuguseid jahindusalaseid ülesandeid) ning laskmine. Traditsiooniliselt
võisteldi ka mälumängus, orienteerumises ja võistkondlikus võrkpallis.
Metsandustöötajate kutsevõistlusi korraldas Luua Metsanduskool, võistlusalade
korraldamisega tegeles Eesti Metsateenijate Ühing. Kokku registreerus võistlustele
(võistlejatena, kohtunikena, organiseerijatena, külalistena) üle kolme ja poolesaja inimese.
Kõige rohkemaarvuliselt oli osalejaid RMKst. Kohtunikena tegeles tulemuste hindamisega 35
inimest, võistlusi toetas 15 erinevat ettevõtet.
Metsandustöötajate
kutsevõistlused.

kutsevõistlused

on

Eesti

kõige

kauem

järjepidevalt

toimunud
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Võidukas EMÜ viktoriinivõistkond - Mari Kartau, Kalev Tihkan ja Lui Kunnus
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RMK ametid

Metsakorraldaja
Selle aasta 20. oktoobri kaunil sügispäeval kogunes Oandule ligi paarkümmend huvilist
eesmärgiga saada teavet metsakorraldaja tööst ja RMK metsakorralduse struktuuriüksusest
laiemalt. Et tegu oli traditsioonilise RMK tegevusi ja tegijaid tutvustava üritusega, siis oli
paika pandud ka toimuva ülesehitus: kokkusaamise esimene osa möödus tutvustavat ja
seletavat ettekannet kuulates, teine pool aga loomulikult metsas. Asja vedajaks olid RMK
metsakorralduse osakonna juhataja Veiko Eltermann ning kirde piirkonna juht Tanel Renser.
Kuulajaskonnas domineerisid varemalt riiklikku metsandussüsteemi kuulujad, kellest
arvestatav osa on täna seotud erametsanduse tugistruktuuridega. See tähendas, et ilmselt
„akadeemilise“ loenguna kavandatud ürituse esimene osa omandas kiiresti küsimuste ja

vastuste, kohati koguni diskussiooni vormi. See aga näitab, et osalejatele läks räägitu korda ja
ilmselt sai toimuvast midagi ka teadmiseks võtta. Räägiti aga RMK metsakorraldussüsteemi
arengust, metsakorralduse eesmärkidest, rakendatavast metsakorralduse metoodikast,
kasutatavaist uutest innovatiivsetest tehnilistest lahenditest jms, aga ka meie riigimetsade
puistute arengudünaamikast ja siin lähikümnendeil juhtuvast.
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Metsas demonstreeriti juba metsakorralduse välitööde poolt ja siin tänapäeval kasutatavaid
võimalusi ja metoodikat. Siin nähtu ja kuuldu ajendas vähemalt mind metsakorralduses
sajandivanuse intervalli tunnetamiseks hiljem kodus kätte võtma Eduard Schabaku
„Taksaatori märkmed“ (1913, eesti keeles 2010). Arvukate küsimuste virr-varris unustasingi
esitamata oma mure tulevaste metsaloolaste osas, kui nad näiteks poolsajandi pärast tunneksid
huvi mingi konkreetse objekti puistute arengudünaamika üle, milline on siis seda võimaldav
andmebaas?

Toivo Meikar
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RMK ametid

RMK Elistvere loomapark

Sombusel 17. novembrikuu päeval kogunes 29 huvilist RMK Elistvere loomapargi
külastuskeskusse, et tutvuda loomapargi tegevusega. Vastu võeti meid tee, kohvi ja soojade
pirukatega. Varasematel saabujatel avanes võimalus eelnevalt tutvuda huvitavate ja paeluvate
vereta jahi fotovõistluse fotodega ja teiste külastuskeskuse väljapanekutega.
RMK külastuskorraldusosakonna külastusala juht Andri Plato andis ülevaate oma tegevusest
külastusala juhina . Saime põhjaliku ülevaate loopargi tegevuse korraldamisest .
Elistvere loomapark asutati 1997. aastal. Varem Eesti Metsaseltsi majandada olnud Elistvere
loomapark kuulub RMK Tartu-Jõgeva puhkeala koosseisu alates 2008. aastast. Seega tähistas
loomapark tänavu augustis oma kahekümnendat sünnipäeva.
RMK Elistvere loomapargis saab näha peamiselt Eesti metsades elavaid loomi võimalikult
looduslikus
keskkonnas.
Algselt emata jäänud ja viga saanud loomade koduks loodud Elistvere loomapark on
nüüdseks saanud koduks nende loomade järglastele ning ka teistest loomaparkidest ja –
aedadest vahetamise teel saadud asukatele. Pargi eesmärgiks on jagada loodusharidust ja
pakkuda võimalusi metsloomade vaatlemiseks nendele omases keskkonnas.
Saime teada, et aastas külastab loomaparki üle 44 tuhande külastaja. Nende piletirahadega
kaetakse loomapargi otsekulud. Kõik suuremad investeeringud tehakse RMK eelarvest
saadud rahadega.
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Peale tunniajalist külastuskeskuses ettekande kuulamist alustasime ringkäiku loomapargis
külastuskorraldusosakonna teabejuhi Elle Mäeranna juhtimisel. Kahe tunnise ringkäigu ajal
saime teda palju huvitavat kõigi siis elavate loomade kohta. Kuulsime nii loomade eluloolisi
andmeid kui ka nende elutegevuse kohta loomapargis. Elle oskas väga kütkestavalt rääkida
loomade elust kui ka huvitavaid seiku, mis siin loomadega on juhtunud.
Ringkäigu ajal tulid nii mõnedki loomad aia äärde meie seltskonda uudistama. Nii oli päris
lähedalt võimalik näha ühte isailvest ja isegi silitada põdrapulli koonu. Ka detsembris
kahekümne aastaseks saav karu Karoliina tegi meile väikese esitluse enne kui oma pessa
lõunauinakut tegema läks.
Enne lõunasööki ja päeva lõpetamist rääkis Kaupo Ilmet kuidas loomapark oma alguse sai.
Saime teada, et loomapargi rajamise idee andis üks Jõgevamaal käinud Saksamaa nõustaja. Ta
nimelt leidis, et Eestis ei ole ühtegi tegutsevat loomaparki. Ühelt poolt tooks see tema idee
järgi kohale rohkelt külastajaid, teiselt poolt aga pakuks tööd kohalikele elanikele. Tihedalt
tehti koostööd algul Tallinna loomaaiaga. Ka esimesed loomad tulid loomaparki Tallinna
loomaaiast. Koostöö loomaiaga on säilinud tänaseni.
Päev lõppes maitsva lõunasöögiga.
Suured tänud päeva läbiviijatele: RMK külastuskorraldusosakonna teabejuht Elle Mäerand ja
RMK külastuskorraldusosakonna külastusala juht Andri Plato.

Kaarel Tiganik
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Juubelid
12.02.
14.03.
01.04.
17.04.
07.05.
09.05.
12.05.
22.05.
07.06.
12.06.
13.06.
21.06.
28.06.
30.06.
27.07.
27.08.
03.09.
06.09.
26.10.
02.12.

Aleksander Sinimäe 80
Ain Erik 85
Heino Kasesalu 85
Küllike Kuusik 50
Ruth Rajaveer 50
Eino Laur 75
Evi Reinsalu 70
Tõnu Värva 80
Leo Laanetu 85
Ants Nurk 85
Toivo Meikar 70
Risto Sepp 50
Peeter Tamm 60
Tõnu Järv 50
Erich Valksaar 85
Verner Kuusik 85
Lembit Maurus 85
Taivo Lehesmets 60
Rein Rinne 75
Ilmar Paal 60
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