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•   ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED •

Sel aastal ei ole kevad tulnud küll kaugeltki muretult, aga vähemalt
õnnestus see, mis mitu aastat on jäänud ootele ehk EMALi
üldkoosolek toimus reaalses ruumis ja nii, et inimesed said taas
koos toredalt aega veeta. Nii mõneski mõttes oli seekordne
üldkoosolek liikmetele juba kaks aastat võlgu jäänud, sest
koroonapandeemia aina katkestas plaane ja soove ning surus
üldkogud veebi. Lisaks võimalusele taas kollege silmast silma näha
oli seekordne ülkdogu märgiline ka seetõttu, et aegus juhatuse ja
töögruppide koosseisudele üldkogu otsusega 2020. aastal antud
kaheaastane volituste pikendus ning nii oli koosoleku päevakord
erinevatest valimistest otse pungil.

Üldkogu õnnestus aga suurepäraselt ja konstruktiivselt ning nii ongi
meil hea meel anda teada, et EMALi juhtohjad on meie endiselt
(tublilt ja tragilt!) juhatuselt võtnud üle uued (kahtlemata vähemalt
samavõrd tublid ja tragid) inimesed. Seega aitäh Kristiinale, Laurale,
Üllele ja Gerlyle nende ennastsalgava töö eest ja jõudu-jaksu
edasises! Ning Maarjale, Tanelile, Silverile ja Küllile tere tulemast
juhatuse tööpingile ja südikust ning pealehakkamist teie tegudesse!
Kel soovi lugeda, millised on uue juhatuse mõtted ja nägemused
edasise osas, siis kuukirja leheküljelt 5 leiate intervjuu uue juhatuse
liikmetega.

Kõik uued valitavad koosseisud on ära toodud alljärgnevalt.
•

JUHATUS
Maarja Gustavson, Tanel Breede, Silver Riisalo ja Külli Sepp

EESTSEISUS
Heiki Kalberg, Sulev Nurme, Teele Nigola, Edgar Kaare,

Toomas Muru, Kersti Kuus, Kersti Lootus ja Kristiina Kupper

AUKOHUS
Ülle Kunnus, Heiki Kalberg, Edgar Kaare, Piret Palm, Toomas Muru.

REVISJONIKOMISJON
Piret Pallase, Eda Vane, Margus Lillak ja Kristiina Kupper

LOOMEKOMISJON
Aljona Galazan, Lidia Zarudnaya, Hele Möllits, Toomas Muru

•   EMAL JÄTKAB KUTSEANDJANA  •                     

Kutsesüsteemi lahutamatuks osaks on kutseandja väljaselgitamine
avaliku konkursi käigus. Vastavalt kutseseadusele antakse kutse
andmise õigus korraga kuni viieks aastaks, mille järel korraldatakse
uus konkurss.

Maastikuarhitekti kutse andja austavat rolli on seni täitnud EMAL,
ent liidu jaoks lõppevad hetkel kehtivad volitused 17. oktoobril.
Kutsekoja poolt korraldatud uuele konkursile esitas EMAL
maastikuarhitekte ühendava esindusorganisatsioonina iseenesest-
mõistetavalt taas oma taotluse ning 19. aprillil võeti vastu meie
jaoks rõõmustav otsus, millega kutse andmise õigus anti liidule ka
järgnevaks viieks aastaks.

Samal koosolekul kinnitati ka kutseandmise kord, kutseandmistasu
ning kutsekomisjoni koosseis, kuhu kuuluvad:

Ülle Kunnus (EMAL), Rutt Piir (EMAL), Piret Palm (EMAL)
Age Alas (ELVL), Heiki Kalberg (EPÜ)
Ülle Maiste (EAL), Toomas Muru (EMÜ), Katrin Koov (EKA)
Veronika Valk-Siska (Kultuuriministeerium)

Aitäh kõigile asjaosalistele vapralt EMALi huvide eest seismisel!

EELTEADE: Arhitektuurivaldkonna suveseminar 2022

Suvi pole enam mägede taga ning hea meel on teatada, et
traditsiooniline EALi, ESLi, EMALi suveseminar toimub ka tänavu
ning seekord sõidame külla lõunanaabritel ehk kohtume Riias.

Ootame teid 30. juunil – 1. juulil Kipsalas, Islande hotellis ning
kõrvalasuvas Riia Tehnikaülikooli arhitektuuriteaduskonna hoones,
et koos Läti ja Leedu kolleegidega rääkida infrastruktuurist tänases
maailmas.

Reserveerige kalendris need kuupäevad juba praegu!
Registreerimise avame 4. mail.

Riiga viivad teid tellitud bussid ning liidu liikme osalustasu jääb 65
(seenior, tudeng) ning 75 (tavaliige) euro vahele. Mitteliikme
osalustasu on 95 € (see sisaldab täisprogrammi, ööbimist hotellis 1
öö, toitlustamist ja bussisõitu).

30. juunil on kavas loengud, 1. juulil arhitektuuriekskursioon Riias,
mida juhib Läti arhitektuuriekspert Artis Zvirgzdiņš. Seminar
„Connecting (in) infrastructure“ keskendub infrastruktuuri eri
aspektidele, lektoriteks spetsialistid Lätist, Poolast, Eestist (nimekiri
täieneb).

Programm on täpsustamisel.

Suveseminar saab teoks tänu meie väga headele
koostööpartneritele:

Täname häid toetajaid GROHE, VBH / Aluprof,

Eternit Baltic UAB, VELUX Eesti, Bauroc,
Floorin, Henkel, Lincona, Eesti Kultuurkapital

mailto:juhatus@maastikuarhitekt.ee
mailto:info@maastikuarhitekt.ee
mailto:minea@maastikuarhitekt.ee
https://www.grohe.ee/et_ee/
https://vbh.ee/
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https://bauroc.ee/
https://www.floorin.ee/et/
https://www.ceresit.ee/et/meta/about-ceresit/about-henkel.html
http://www.lincona.ee/
http://www.kulka.ee/


Tartu linnaruumi häkaton
Tartu ambitsioon on 10 aasta pärast olla 100 maailma kliimalinna
hulgas. Eesmärgi saavutamiseks kasutab linnavalitsus
jalajäljepõhist linnaplaneerimismetoodikat, pöörab tähelepanu
elurikkusele, edendab rattaliiklust ja töötab koos tartlaste ja kohalike
ettevõtetega, et luua tark, kõigiga arvestav linnaruum. Selleks, et
luua uusi lahendusi targa, kestliku ja rohelise Tartu jaoks,
kutsutakse kõiki osalema Tartu linnaruumi häkatonil.
Lahendusi otsitakse järgnevatele teemavaldkondadele:
● Tark linn
● Ligipääsetav linn
● Roheline linn
● Inspireeriv linn

Üritus toimub 3.-5. juunil Lodjakojas.  Lisainfo ürituse kohta SIIN.

IFLA Europe’i ja Soome Maastikuarhitektide Liidu kongress
Selle aasta sügisel, 13 – 16. oktoobril toimuvad Helsingis IFLA
Europe’i peaassamblee ning Soome Maastikuarhitekti Liidu (MARK)
rahvusvaheline maastikuarhitektuuri kongress. Ürituse alapealkiri on
“Julgus ja ilu” (Boldness and Beauty) ning sellega soovitakse avada
maastikuarhitektuuri kui võimalust ühendada loodus ja post-
humanistlik perspektiiv ruumiloome traditsiooniliste eesmärkidega
ning pakkuda selgemat visiooni, kuidas tehnoloogia, inimene ning
loodus ja nendevahelised keerukad seosed saaksid üksteist
toetada. Lisainfo ürituse kohta leiate SIIT.

IFLA Europe’i uudiskiri
IFLA värskes uudiskirjast leiate muuhulgas ülevaated IFLA
veebitöötoast “Maastikuarhitektuur – eriala tunnustamine erinevates
Euroopa riikides” ning Euroopa Nõukogu sümpoosionist
“Maastikukonventsiooni rakendamine: maastik kui tsivilisatsiooni
peegeldus ja selle ühisprojekt”. Uudiskirjaga saate tutvuda SIIN.

EALi veebinar “Kuidas sünnib hea elukeskkond ja kuidas seda
kujundavad KOVi teadlikud otsused” nüüd järelevaadatav
Eesti Arhitektide Liit korraldas märtsis veebinari, mille eesmärk oli
tutvustada läbi omavalitsuste endi otsese kogemuse hea
elukeskkonna ja avaliku ruumi loomise erinevaid võimalusi,
rõhutada teadlike ja tarkade otsuste mõju elukeskkonna
kujundamisele ning tutvustada eluliste näidete abil olemasolevaid
arenguid, õnnestumisi, rääkida ka esile kerkinud probleemidest.
Veebinaril osalesid Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd,
Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Tartu abilinnapea Gea
Kangilaski, Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja Narva linnaarhitekt
Peeter Tambu. Veebinari saab järele vaadata SIIN.

Raikküla mõisa lubikrohvimise ja -värvimise koolitus
21. – 22. mail toimub Raikküla mõisas lubikrohvimise ja -värvimise
koolitus, mille viib läbi Kalle Kase. Kursus on praktiline ning selle
käigus omandatakse kõik lubikrohvimise ja -värvimisega seotud
põhioskused. Õppimine toimub väikeses grupis ning eelnev
kogemus ehituse või restaureerimise valdkonnas pole vajalik.
Koolitus sobib algajatele, aga ka edasijõudnutele erialaseks
täiendkoolituseks.
Kursuse käigus omandatakse oskused teha iseseisvalt lihtsamaid
lubikrohvimise- ja värvimise töid ning pädevus hinnata tellijana
tööde kvaliteeti. See on vajalik eelkõige inimestele, kellel on endal
vana maja, või kes soovib restaureerimisvaldkonnas töötada.
Kahepäevase koolituse hind ühele osalejale on 30 €. See sisaldab
koolitust, materjale, lõunasööke, kohvipause ja suupisteid.
Lisainfo SIIN.

https://garage48.org/events/tartu-urban-space-hackathon
https://iflaeurope.eu/
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https://www.facebook.com/events/1184855388917461


TÖÖKUULUTUS: Viljandi linnavalitsuse planeerimisspetsialist
Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti planeeringuteenistus ootab
oma meeskonnaga liituma planeeringuspetsialisti, kelle töö peamine
eesmärk on planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud
toimingute tegemine s.h planeeringute koostamine.
Kandidaadilt oodatakse erialast kõrgharidust, soovitavalt eelnevat
töökogemust ja kokkupuudet CAD tarkvaraga, head
suhtlemisoskust ning kohusetunnet ja vastutusvõimet.
Kandideerimiseks saata CV ja kaaskiri koos palgasooviga hiljemalt
23. maiks aadressile viljandi@viljandi.ee. Lisainfo SIIN.

TÖÖKUULUTUS: Rail Baltic Estonia planeeringute spetsialist
Rail Baltic Estonia otsib oma meeskonda planeeringute spetsialist,
kelle tööülesanneteks on projektiga seotud planeeringutele
eksperttoe pakkumine ning kolmandate osapoolte sisendi andmise
korraldamine.
Kandidaadilt oodatakse erialast kõrgharidust, vähemalt 2-aastast
töökogemust, head suhtlemis- ja analüüsioskust, projekteerimis-
tarkvara ja IT-seadmete kasutamise oskust ning head suulist ja
kirjalikku väljendusoskust eesti keeles ja vähemalt suhtlustasandil
ka inglise keeles.
Kandideerimiseks saata 20. maiks oma CV ja motivatsioonikiri
aadressil eela.velstrom@rbe.ee. Lisainfo SIIN.

TÖÖKUULUTUS: KINO maastikuarhitektid
KINO maastikuarhitektid otsivad enda kollektiivi uut
maastikuarhitekti, kel on säde silmis ja soov hea ruumiga maailma
paremaks muuta, eelnev kogemus on boonuseks. Omalt poolt
lubatakse kuulsust, kuldmune, “täitsa okeisid” kolleege ja võimalust
teha tööd ükskõik kust.
Kandideerimiseks kirjutada hiljemalt 10. maiks aadressile
info@kinoline.ee. Lisainfo büroo FBs.

TÖÖKUULUTUS: Tartu vallavalitsuse planeeringute spetsialist
Tartu vallavalitsus otsib planeeringute spetsialisti, kelle
tööülesanneteks on detailplaneeringute algatamistaotluste vastu
võtmine, lähteseisukohtade koostamine ning menetluse
korraldamine, samuti erinevate eelnõude ja dokumentide
vormistamine, dokumentatsioni ja kirjavahetuse korraldamine ning
juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine.
Kandidaadilt oodatakse erialast kõrgharidust ja töökogemust, aga
ka huvi uute linnaplaneerimise ideede vastu ja soovi aidata kaasa
parema elukeskkonna kujunemisele.
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palutakse esitada
märgusõna all "Planeeringute spetsialisti konkurss" Tartu
Vallavalitsuse e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee hiljemalt
8. maiks. Lisainfo SIIN.

TÖÖKUULUTUS: Kobras OÜ planeerija
Kobras OÜ otsib oma meeskonda planeerijat, kelle ülesanneteks on
detailplaneeringute koostamine, jooksva dokumentatsiooni ja
kirjavahetuse korraldamine ning 3D visualiseerimine. Kandidaadilt
oodatakse erialast magistrikraadi, vähemalt 2-aastast töökogemust,
joonestustarkvara kasutamise oskust ning head suhtlemisoskust
ning pingetaluvust.
Kandideerimiseks saata CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga
märgusõnaga “Planeerija” 31. maiks aadressile kobras@kobras.ee.
Lisainfo SIIN.
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VÕISTLUSED:
Jüri kalmistu laienduse ideekonkurss
Rae vallavalitsus koostöös EMALiga kuulutas välja avatud
ideekonkursi Jüri kalmistu laienduse kujundamiseks. Konkursi
eesmärgiks on leida kalmistu laiendusele kõrgetasemeline
maastikuarhitektuurne lahendus. Võistlustööga tuleb lahendada
kolumbaarium, urni- ja kirstumatuste ala haljastus ja väikevormid
ning kalmistu toimimiseks vajalik toetav infrastruktuur. Kavandite
esitamise tähtaeg on 30. augustil. Auhinnafond on 17 000 €,
esimese preemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Lisainfo SIIN.

Jüri kalmistu ja kirikaed CopterCam panoraamil
Kuvatõmmise allikas SIIN

Maarjavälja haljasala ideekonkurss Tartus
Tartu Ülikooli ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu korraldatav
ideekonkurss ootab kavandeid Maarjamõisa linnaosas oleva
tühermaa keskele 2,8 ha suuruse pargi rajamiseks. Park saab
kaugemas tulevikus ümbritsetud peamiselt ülikoolilinnaku
hoonestusega, aga esimese hoonena hakkab selle aasta lõpus
kerkima COOP toidupood. Ülejäänud hoonestuseks planeeritud
aladele saab ideekavandiga anda sisendi ajutiste lahenduste
rajamiseks (nt maheaiad, katsepõllud).
Konkursi peamine eesmärk on esitleda Maarjaväljal uuenduslikke
looduspõhiseid lahendusi, mille toimivust, tõhusust ja mõttekust
saaksid Tartu Ülikooli teadlased edaspidi jälgida ja analüüsida.
Rajataval haljasalal tehtavad teadusuuringud ja nende järeldused
saavad tulevaste rohelahendusprojektide eeskujuks. Peale
teadusliku aspekti saab loodava haljasala terviklahendusest koht,
kus selles piirkonnas töötavad, õppivad ja elavad inimesed võivad
end vabas õhus argirutiinist välja lülitada, puhata, nautida
keskkonnavahetust. Samuti saab seal korraldada ka õppetööd.
Konkursi võidutööna nähakse loominguliselt lennukat, elurikkust
toetavat ja loodushüvesid esile toovat kavandit, kus suure
puhkeväärtuse loomisel on rakendatud parimaid kaasaegse
maastikuarhitektuuri teadmisi ja kogemusi.
Konkursi 8000 eurone peapreemia makstakse võitjale Eesti
Kultuurkapitali stipendiumina. Kavandite esitamise tähtaeg on
19. augustil. Lisainfo SIIN.

Foto: Maa-ameti fotoladu 2022-04-19

Saku keskpromenaadi arhitektuurivõistlus
Saku Vallavalitsus kuulutas välja Saku keskpromenaadi
arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta alevikusüda kaasaegseks ja
inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Võistlus korraldatakse koostöös
Eesti Arhitektide Liiduga programmi „Hea avalik ruum“ raames.
Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida terviklik ruumiline lahendus
alevikku läbivale promenaadile ning põimida see kokku olemasoleva
keskusalaga aastaringselt kasutatavaks avalikuks ruumiks.
Promenaadist peaks saama ala, mis koondab eri vanuses inimesi ja
kasvatab kogukonna ühtsustunnet. Võistluse tähtaeg on 12. mail.
Lisainfo SIIN.

Kuressaare kohtumaja kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Justiitsministeeriumiga kuulutas välja
kunstikonkursi, et leida parim
kunstiteose ideelahendus
rekonstrueeritava kohtumaja
trepihalli seinale. Loodav
kunstiteos hakkab paiknema maja
kõige vanemas ja väärikamas osas
– hoone peatrepikoja paekivist
krohvitud seinal. Kogu
paiknemisala ei pea taiesega
täitma, kuid kindlasti peab planeeritav taies olema nähtav ja mõjus.
Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 26. juuni. Lisainfo SIIN.

Mustamäe riigigümnaasiumi kunstikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Teadus- ja Haridusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose
ideelahendus tehnikasuunaga Mustamäe gümnaasiumile.
Kunstiteose temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja
teadmiste omandamisega. Innustavateks märksõnadeks on
tehisintellekti kodu, energiamudel ja digitaalne utoopia.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. juuli. Lisainfo SIIN.

Ämari lennubaasi kunstikonkurss
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja konkursi,
et leida kunstiteosed Ämari lennubaasi. Kunstiteos kavandatakse
kolmele seinapinnale lennubaasi äsja valminud sõdurikodu avatud
puhkealal, mis on kaitseväelastele, teenistujatele ja liitlastele vaba
aja veetmise koht. Konkursi tingimuste kohaselt võib teos ühendada
erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale ning teose loomisel tuleb
kasutada tasapinnalist lahendust. Võistluse tähtaeg on 25. mail.
Lisainfo SIIN.
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UUS JUHATUS ANNAB ARU

EMALi uus juhatus on nüüdseks teatepulga üle võtnud, asunud end
kurssi viima kõige sellega, mida liidu eestvedamine endaga kaasa
toob, ning hakanud tasapisi paika seadma oma sihte järgnevaks
kaheks aastaks. Et aga uue juhatusega veidi paremini tuttavaks
saada ning uurida, millises suunas liit edasi tüürima asub, palusime
uuel juhatusel koosseisus Maarja Gustavson, Tanel Breede, Silver
Riisalo ning Külli Sepp end ja oma mõtteid veidi avada.

Esiteks, saame uue juhatusega veidi paremini tuttavaks. Kas te
võiksite lühidalt avada, milline on teie taust, side erialaliiduga
ning kust tuli tõuge asuda EMALi juhatuse liikmeks?

Maarja Gustavson: Lõpetasin 2000. aastal arhitektuuri ja
linnplaneerimise teaduskonna TKTKs. Sealt läksin edasi õppima
EKA arhitektuuriteaduskonna magistrantuuri. 2008 lõpetasin Räpina
Aianduskooli maastikuehituse eriala ja 2017 kaitsesin TTÜs
maastikuarhitektuuri magistrikraadi. Arhitekti hariduse ja
aianduskooli teadmistega liikusid minu töised tegemised järjest
enam väliruumi poole ning tänaseks olen maastikuarhitektina
töötanud pea 15 aastat. See, et tegutsen täna EMALi juhatuses, oli
üsna viimase hetke otsus ja selle initsiaatoriks oli Kristiina Kupper.

Tanel Breede: Lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli
maastikuarhitektuuri eriala 2003. aastal. Aastast 2004 olen töötanud
maastikuarhitekti ja planeerijana Artes Terrae firmas. Olen üsna
pikalt osalenud kutse hindamise komisjoni töös, kus ma jäingi silma
Ülle Kunnusele kes mind üsna ootamatult juhatusse kutsus.

Silver Riisalo: Olen lõpetanud aastal 2014 TTÜ Tartu Kolledži
maastikuarhitektina. EMALi liige olen samast aastast. Olen andnud
aastaid tagasi lubaduse, et kunagi osalen aktiivsemalt liidu töös.
Eks nüüd tuli see lubadus täita, õige aeg saabus
õnneks/õnnetuseks kätte.

Külli Sepp: Minu teekond maastikuarhitektiks on kulgenud
rahulikult, kuid sihikindlalt igati loogilist rada pidi. Peale mõningaid
koduaias taimedega ebaõnnestunud katsetusi sain aru, et on vaja
põhjalikumaid teadmisi ja asusin õppima Luua Metsanduskooli
maastikuehitaja erialal, kus lisaks suurepärasele taimetundmisele
sain väliruumi rajamise oskuse. Lõin oma maastikuehituse ettevõtte
ja olin justkui arhitekti käepikendus aedade ja haljasalade
rajamistöödel. Kuid sellest tekkis soov luua ise uusi maastikke, mida
rajada. Need teadmised omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis
maastikuarhitektuuri magistrantuuris. Täna olen tegev Tallinna
Linnaplaneerimise ametis detailplaneeringute arhitektina ja näen
igapäevaselt kitsaskohti ja õnnestumisi, mis tulevad ette
projekteerimise ja planeerimise valdkonnas. Erialaliidu liikmelisus on
andnud hea ülevaate eriala tegevusest ja hetke võimalustest.
Juhatuse liikmeks astumise ettepanek tuli Kristiina Kupperilt.

Milline on teie hinnangul Eesti maastikuarhitektuuri hetkeseis?
On meil põhjust tunda rõõmu või muret?

Maarja: Maastikuarhitektuur ja maastikuarhitektid on järjest rohkem
pildis, kuid mitte piisavalt. EMAL oma liikmeskonna ja juhatusega on
teinud ja saab edaspidigi selle parandamiseks palju ära teha.
Murelikuks teeb maastikuarhitektide õpe – eriala saab praegu
õppida vaid ühes koolis ja Tallinnas üldsegi mitte. Kui asjad selles
osas ruttu ei parane, oleme peagi järelkasvuga keerulises olukorras.

Tanel: Liidu hetkeseis tundub olevat üle aegade parim, kuid see ei
tähenda, et veel paremaks minna ei saaks. Oleme ikka veel väike
grupp eksperte, kes peavad enda eest võitlema.

Silver: Maastikuarhitektuuri on aasta-aastalt aina rohkem
teadvustatud. Järjest enam on arhitektuurseid või ka näiteks
teedeehituslike projekte, millesse on orgaaniliselt sisse kirjutatud
maastikuarhitekti aktiivne osalemine. Mulle kohati tundub, et olime
eriala valides võib-olla rohkem tulevikku vaatavamad, kui me ise
seda arvata oskasime. Ja seda mitte ainult siin Eestis…

Külli: Eesti maastikuarhitektuur on aastatega saanud järjest enam
kõlapinda tänu millele tundub, et on pigem rõõmustavaid toone.
Lisaks nn vanadele tegijatele on ilmunud uusi, kelle nimed, loodan,
löövad veel laineid ja panevad meid uhkust tundma. Muret teeb
arhitektide osakaal, kes on hakanud ise ka maastikuarhitektuurseid
lahendusi pakkuma.

Millised teemad on teie jaoks erialaliidu seisukohalt kõige
olulisemad?

Maarja: Lisaks eelmainitud teemadele on rõhuasetus avatusel ning
koostööl. EMALi kuvand nii (potentsiaalsete) liikmete kui partnerite
silmis võiks olla selge, avatud ja kutsuv. Sooviks, et erinevate
valdkondade esindajad võtaksid meie organisatsiooni ja
maastikuarhitekte võrdväärsete koostööpartnerite ning
arvestatavate tipp-spetsialistidena. Valdkonnaülene ruumiloome on
samuti fookuses. Piirid sisearhitekti, arhitekti ja maastikuarhitekti
tööülesannetes ning õppeprotsessides kattuvad üha enam. Küsimus
on kas ja kuidas see meie eriala muudab ning mismoodi nendele
protsessidele reageerida.

Tanel: Oluline on hoida kutse andmist oma liidu pädevuses.

Silver: Juhatus on uus. Saanud kokku valimiste tulemusena.
Ühtsed tegevussuunad alles kujunevad, kuid kindlasti tuleb
fookusesse erialane haridus, PR-võimekuse tõstmine, koostöö
teiste loomeliitudega, liikmete suurem kaasamine liidu
tegemistesse.

Külli: Hariduse valdkond; eriala väärtuse tõstmine – pean silmas
haridusele ja oskusele väärikat tasu, uute liikmete liitu kaasamine,
üle-eestilist haaratust

Mida sooviksite järgneva kahe aasta jooksul liidu juhatuses
kindlasti korda saata?

Maarja: EMALi juhatus vahetus välja terves ulatuses. Tuleb
tunnistada, et uuel juhatusel on endalgi kõik veel nii uus, et täpsete
plaanide vormimine võtab veel aega. Kindel on see, et säilitame
järjepidevuse, millele lisame kindlasti ka värskeid vaatenurki.

Tanel: Kindlasti on oluline eelmise juhatuse poolt algatatuga edasi
toimetada. Kiitus eelmisele tegusale juhatusele. Kuna ettepanek
juhatuses osaleda tuli ootamatult ning kõik on veel nii uus, siis pole
jõudnud kindlaid eesmärke seda.

Silver: Usun, et tuleb tõsta EMALi PR-võimekust, et olla nähtavam,
et sõna sekka öelda, kui elu puudutab meie valdkonda. EMALis on
kindlasti teadmised, kuid prooviks aidata järgi ka suutlikkust, et olla
avalik „arvamusliider“ (mage sõna, aga midagi paremat ei tulnud :))
avaliku ruumi kujundamisel.

Külli: Sooviksin anda oma panuse maastikuarhitektuuri tuntuse
tõstmiseks, leida võimalusi turunduse osakaalu suurendamiseks, et
tõsta eriala kõlapinda veelgi. Tunnustada ja innustada tegijaid.
Soovin liikuda suunas, mille tulemil jõuab inimesteni sõnum, et
suurepärase väliruumi saab maastikuarhitektilt.

Kas tahaksite liidu liikmetele omalt poolt veel midagi öelda või
südamele panna?

Maarja: Olge aktiivsed ning andke julgelt teada mistahes asjasse
puutuvatest ideedest!

Tanel: Osalege julgelt liidu tegemistes. Otsige uusi liikmeid, et meid
oleks veel rohkem ja saaksime koos veel rohkem korda saata.

Silver: Ilmselt peame algatuseks vabandust paluma, kui uue
juhatusena ei suuda koheselt ja adekvaatselt reageerida kõigile
tegemistele, mis seda vajavad. Paraneme. Aga südamele tahaks
panna ennekõike seda, et kõik kes te siin organisatsioonis olete –
see on teie erialast tegevust kõige otsesemalt mõjutav ja kõige
rohkem teid mõistev rühmitus, olge päriselt ka aktiivsed.

Külli: Tahan tänada liidu liikmeid, et olete usaldanud mind
juhatusse. Et aga jõudsalt edasi liikuda vajame kõigi ühist panust!


