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Koosolekust võttis osa 23 Ühenduse liiget + külalisena EE muuseumi juhataja Enna Sirkel.    

 

Päevakorras:  

1. Meenutame teenelist energeetikaveterani Herbert Jemmerit. 

2. Informatsioonilised teated.   

 

Rein Talumaa teavitas koosolijaid hiljutistest auväärsetest sünnipäevadest: Udo-Viljo 

Treufeldt (91 a), Are Kaasik (oli ise kohal) (84 a) ja juubilar Voldemar Veskilt (75 a).  

 

1. Pika ja põhjaliku ettekande Herbert Jemmeri (1922-2005) elust ja tegemistest tegi 

Kalju Hein.  

Oma ettekande alustuseks luges K. Hein ette energeetikaveterani Oskar Kalmeti 

iseloomustuse H. Jemmeri kohta: Kalmeti arvates oli Jemmer rahvamees, südamest 

hea inimene, kõigi elektrivõrgu-üleste otsustuste koordinaator. Ka K. Heina 

üldiseloomustus Jemmeri kohta oli : soliidne, alati hästi riides härrasmees.   

Herbert Jemmer sündis 24.06.1922 Keila mõisa sepa pojana; peres oli Herbertil ka õde 

(vend oli varakult surnud). Jemmer lõpetas tehnikumi, mobiliseeriti sõjaväkke, trusti 

„Eesti NSV Elekter“ tuli tööle jaanuaris 1945 (elektrikuna projekteerimisosakonda). 

Koos grupi EE töötajatega lõpetas õhtuses osakonnas TPI 1956. aastal 

elektriinsenerina. Peamised etapid Jemmeri karjääriredelil olid: 1958 – tootmis-

tehnikaosakonna peaelektrik, 1960 – elektrivõrkude ekspluatatsiooni kesktalituse 

juhataja, 1964 – EE juhataja asetäitja põllumajanduse elektrifitseerimise alal, 1983 – 

EE juhataja asetäitja elektrivõrkude alal. 

K. Hein kirjeldas värvikalt olukorda ja probleeme meie energeetikas, mille arendamise 

ja käidu ühe peamise juhina tuli Herbert Jemmeril rinda pista aastakümnete jooksul 

ning millega ta väga edukalt toime tuli.  

Hein rääkis ka Jemmeri korralikust perekonnaelust, mis kestis 56 aastat. Abiellus ta 

1956. aastal Maimo Tammaruga, peresse sündis kaks poega: Andrus (1957) ja Märt 

(1959). 

Tippjuhi kohalt pensionile läks H. Jemmer 01.10.1987, kuid jätkas töötamist veel 9 

aastat EE peavalitsuses ja Tallinna Elektrivõrgus. Suri Herbert Jemmer 11.05.2005 ja 

on maetud Tallinna Metsakalmistule. 



Oma mälestuskilde Herbert Jemmerist jagasid kokkutulnutele Rein Talumaa, Kaljo 

Kilp, Uudo-Rein Lehtse, Enn Kallikorm, Jaan Kundla, Arvi Hamburg ja Tõnu 

Truupõld. Herbert Jemmer on kõigile meelde jäänud kui võimekas ja teenekas juht, 

aga ka kui heasüdamlik ja viisakas inimene.  

 

2.1. EE vastuvõtt energeetikaveteranidele toimub 05.05.2016. 

2.2. Ühenduse järgmine koosolek toimub 18.02.2016, teemad tuumaenergeetikast 

(akadeemik Anto Raukas) ja Energiamüügi 70. aastapäevast (Enn Kallikorm). 

2.3. Ühenduse koduleheküljele ülespanemiseks oleks mõttekas koostada loetelu meie 

veteranide üllitistest (raamatud, brošüürid, artiklid). Johannes Kasemetsa lubas 

kontakteeruda EE muuseumiga ja loetelu ette valmistada.  

2.4. Informeeriti „Looduse omnibussi“ soodustustest EE klientidele. 

2.5. R. Talumaa informeeris koosolekut, et meie Ühendus on registreeritud Eesti 

Pensionäride Ühenduste Liidu juures haruorganisatsioonina, mis pole EPÜL 

kodulehekülje uuendamata jäämise tõttu momendil internetis nähtav.  

 

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Tõnu Truupõld 

 


