Eesti Energeetika Veteranide Ühendusest
Eesti Energeetika Veteranide Ühendus (edaspidi Ühendus) asutati 20.03.2002. aastal.
Ühenduse esialgseks nimetuseks oli Eesti Energia Veteranide Ühendus, 15.01.2003.
aastast kannab Ühendus praegust nimetust.
Mõte viimase loomiseks sai alguse eelmise sajandi üheksakümnendatel
aastatel energeetikaveteranide ja ajaloohuviliste Hilja Alaku, Heldor Pitsneri ja Enn
Kallikormi poolt. Nende sagedastel kohtumistel ajalooarhiivide lugemissaalides ja
pikkade vestluste käigus sündis esmalt idee taasluua energeetika muuseum (NB! Eesti
Energia Energeetika muuseum tegutses kuni 1999. aastani). Ideega liitusid
energeetikaveteranid Ants Tammaru ja Kalju Hein ning nüüdne TTÜ emeriitdotsent Tiit
Metusala. Silmas peeti Ellamaa Elektrijaama baasil muuseumi asutamist. Just Ants
Tammaru initsiatiivil tegutseti selle nimel, et Ellamaa Elektrijaama hoone võetaks
muinsuskaitse alla. Kultuuriministeeriumi määrusega 15.augustist 2001 võetigi hoone
muinsuskaitse nimekirja. Suure entusiasmiga alustati muuseumi taasloomise
ettevalmistamisega, aga päris kiiresti sai selgeks, et ei keegi ega ükski struktuur pole
nõus muuseumi tarvis tegema rahalisi kulutusi. Kogu selle kampaania ajal oli ka
teemaks vanade energeetikute ühenduse loomine.
Siis, uue sajandi hakul, küpses mõte asutada enne veteranide organisatsioon.
Ja kunagi hiljem, selle koosseisu jõul ehk realiseerub ka energeetika muuseumi idee.
Ühenduse loomise mõttega tulid kaasa veel mitmed energeetikaveteranid. Aktiivselt
osalesid selles Arvi Hamburg ja Rein Reht. Nii toimuski 20.03.2002 Eesti Energia
Veteranide Ühenduse asutamise koosolek. Asutajaliikmeid oli 10 (vt asutamise
koosoleku protokolli väljavõtet lisas). Moodustati 3-liikmeline juhatus. Juhatuse
esimeheks valiti Enn Kallikorm, juhatuse liikmeteks Heldor Pitsner ja Hilja Alak. Põhikiri
võeti vastu 24.04.2002. Ühenduse toimimist toetas ka Eesti Energia juhatus.
18.12.2002 otsustati ette valmistada ühenduse staatuse muutmine. Sooviks oli
registreerida ühendus mittetulundusühinguna, mis võimaldanuks taotleda toetusi
ühenduse toimimiseks Lisaks otsustati kutsuda Ühenduse tegevusest osa võtma ka
energeetikaveterane väljastpoolt Eesti Energiat. Seoses eeltooduga võeti 15.01.2003
koosolekul vastu otsus nime muutmise kohta. Nimetuseks sai Eesti Energeetika
Veteranide Ühendus. Nimemuutus viidi sisse ka põhikirja, mis samal koosolekul vastu
võeti. 18.02.2003 esitati avaldus ühenduse registreerimiseks allüksusena Eesti
Pensionäride Liidu juures. Jätkus ka Eesti Energia poolne toetus Ühenduse
tegutsemisele.
Ühenduse esmasteks eesmärkideks olid:
1. Pakkuda energeetikaveteranidele võimalust aktiivseks tegevuseks ja suhtluseks,
olla tegus ja uskuda, et pensionile jäämine pole veel teekonna lõpp, vaid pigem
võimalus.
2. Propageerida energeetika järjepidevuse nõuet, väärtustada tehnikakultuuri,
propageerida ja selgitada energeetika ajaloolisi tähtsündmusi.
3. Koguda ja salvestada ajalooliste tähtsündmuste ja isikute kohta andmeid ning
fotosid.
4. Koostada ja avaldada kogutud materjalide põhjal trükiseid.
Ühenduse töövormideks on koosolekud ja üritused. Koosolekutel arutatakse
Ühenduse sisemisi küsimusi, kuulatakse Ühenduse liikmete ja ka väljastpoolt kutsutute

esinemisi aktuaalsetel teemadel. Ürituste käigus külastatakse huvipakkuvaid
energeetika ettevõtteid ja objekte. Ühenduse liikmete poolt on koostatud ja avaldatud
mitmed raamatud, mis käsitlevad olulisemate energiaobjektide rajamise ja toimimise
ajalugu. On avaldatud ka mitmeid artikleid ajakirjades ja ajalehtedes. Ühendus teeb
tihedat koostööd energeetikaalaste muuseumiga.
Ühenduse tegevust korraldab juhatus iga-aastaselt üldkoosoleku poolt
kinnitatava tegevuskava alusel. Väljakujunenud tava kohaselt algab Ühenduse
tegevusaasta septembris ja lõpeb juunis.
Ühenduse põhikiri, liikmete nimekiri ja jooksva tegevusaasta tegevuskava on
kättesaadavad samal kodulehel. Seal saab tutvuda ka koosolekute ja ürituste
memodega ning fotodega. Aja jooksul on vahetunud Ühenduse juhatuse liikmed ja
esimehed. Nende muutuste kohta saab teada koduleheküljel menüüs „Koosolekud“ ja
sealt „Ühenduse tegevuse lühiülevaade aastate 2002 kuni 2015 kohta“.
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Tallinn
Koosolekust võtsid osa:
1. Hilja Alak
2. Kalju Hein
3. Rein Levo
4. Hillar Sild
5. Leiger Kaber
6. Ants Tammaru
7. Arvi Hamburg
8. Heldor Pitsner
9. Enn Kallikorm
10. Alon-Heino Laiakask
Koosolek otsustas:
1. Asutada Eesti Energia Veteranide Ühendus.
2. Võtta esitatud põhikirja projekt aluseks.
3. Juhatuse arvuliseks koosseisuks määrata 3 liiget.
4. Valida ühenduse juhatuse esimeheks Enn Kallikorm.
5. Valida juhatuse liikmeteks Heldor Pitsner ja Hilja Alak.
6. Järgmine koosolek pidada 24. aprillil 2002 ja selleks ajaks täiendada põhikirja
projekti.
Asutajaliikmed: /allkirjad/

Energeetikaveteranide Enn Kallikormi, Ants Tammaru, Leiger Kaberi ja Kalju Heina
meenutuste ning Ühenduse arhiividokumentide põhjal kirja pannud Rein Talumaa.
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