
 Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

koosoleku memo nr 5/2016 

 

Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22. 

21.09.2016. 

 

Koosolekust võttis osa 29 Ühenduse liiget + külalisena EE muuseumi juhataja Enna Sirkel.       

 

Päevakorras:  

1. Tegevuskava 2016-2017 projekti arutelu ja kinnitamine.  

2. Ühenduse staatusest ja põhikirja uuendamisest.  

3. Eesti Energia muuseumist. 

4. Info Rein Levo raamatu levitamisest ja hinnangud raamatule.  

5. Arutelu veteranide meenutuste kogumise jätkamisest. 

6. Muud.   

 

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga 03. juunil k.a lahkunud Ühenduse asutajaliiget 

Hilja Alakut.   

Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide auväärsetest sünnipäevadest:         

90. aasta juubel oli Hillar Sillal (18. juunil),  Raul Kuutma sai 3. augustil 92-, Ado Uustalu 

23. mail 88-, Kalju Hein 28. mail ja Tõnis Raudsepp 17. septembril 87-, Eldur Tõnismäe 25. 

juunil ja Lembit Kukk 17. augustil 86-, Aleksander Moltsar 18. augustil 84- ja Uudo-Rein 

Lehtse 18. septembril 81-aastaseks. Koosolekul osalesid nimetatutest A. Uustalu, K. Hein, T. 

Raudsepp, E. Tõnismäe, L. Kukk ja U.-R. Lehtse.   

 

1. Koosolek arutas punkt-punktilt läbi juhatuse pakutud hooaja 2016-2017 tegevuskava 

projekti ja esitatud lisateemad ning kinnitas tegevuskava. Tegevuskava on nähtav meie 

interneti kodulehel.   

 

2. Päevakorra selle punkti juures arutasime mitut teemat: 

  2.1.  Ühenduse staatus: R. Talumaa teavitas koosolekut, et meie Ühendus on registreeritud 

haruorganisatsioonina Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juures. Oleme ametlikult 

tunnustatud, saime (saame) nn pearaha jm.  

 2.2. Ühenduse materiaalsed  ressursid: T. Truupõld informeeris kassaseisust. (2015. a lõpuks 

oli veteranidelt kogutud rahasid 80 €, tänavu saadud EPÜLlt pearaha 50 €, kulutatud tänavu 

lillede ja koopiapaberi ostuks kokku 25.99 € , kassajääk momendil seega 104.01 €).     



 2.3. MTÜ küsimus: kuna Ühendusel puudub pangakonto number, on tõstatunud küsimus 

Ühenduse registreerimisest MTÜna. R. Talumaa informeeris sellega seotud kulutustest 

(registreerimise riigilõiv, põhikirja muudatuste tasu) ja sellest, et juhatus teeb ettepaneku 

esialgu mitte registreeruda MTÜna. Koosolek otsustas, et ettevalmistused registreerimiseks 

tuleb aasta lõpuks siiski  teha. 

  2.4. Ühenduse põhikirja uuendamine: Ühenduse põhikiri vajaks uuendamist nii sõnastuse 

(koosolekute erinevad nimetused), staatuse kui ka Ühenduse nime seisukohalt. Nii on 

Ühenduse lühendnimetus EEVÜ juba varasemalt ühel teisel organisatsioonil kasutusel, võiks 

kaaluda Ühenduse ümbernimetamist Eesti Energeetika Veteranide Seltsiks, lühendina EEVS 

(R. Hausmanni ja J. Kundla ettepanek). Koosolek otsustas, et juhatus peab põhikirja 

parandusettepanekud ette valmistama käesoleva aasta lõpuks. 

    

3.  Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid Eesti Energia juhatuse otsusest 

likvideerida EE muuseum, et keskenduda põhitegevusele. Selleteemalisel kohtumisel 30. aug 

Eesti Energias teavitas kommunikatsiooni- ja turundusjuht Katriin Loorents, et tuleb kiiresti 

teha muuseumi kogude inventuur, valida välja säilitamist väärt museaalid ja otsida koht nende 

säilitamiseks. Esialgne kava anda fotod Fotoarhiivi, raamatud TTÜ raamatukokku, seadmed 

Elektrilevisse, dokumendid Riigiarhiivi on tänaseks ümber vaadatud ja püütakse leida 

lahendus korrastatud kogude säilitamiseks tervikuna ühes kohas. Selleks on huvi üles 

näidanud ka Elektrilevi. Meie Ühendusele on esitatud palve aidata kaasa muuseumi varade 

inventeerimisel, konsultantidena aidata hinnata museaalide väärtuslikkust ajaloo seisukohalt. 

Veteranide osalus võiks alata oktoobris. Kogu inventuur ja kogude üleandmine on ette nähtud 

läbi viia selle aasta jooksul. 

 Järgnenud elava arutelu tulemusena avaldab koosolek järgmist: 

a) Varade jagamine mitme koha vahel tähendaks sisuliselt senise muuseumi kogude 

aegapidi hävinemist. 

b) Peame õigeks ja vajalikuks muuseumi kogude täielikku inventuuri ja korrastatud 

kogude säilitamist ühes kohas tervikkoguna. 

c) Toetame tervikkogu üleandmist „Energeetika ajaloo arhiivina“ Elektrilevile (või 

Eleringile viimase nõusolekul). 

d) Minna kaasa palvega abistada ekspertidena muuseumi kogude korrastamisel ja 

hindamisel. Koosolijatest on sellega kohe nõus tegelema K. Hein, T. Müürsepp, L. 

Berkis, V. Kõppo, R. Sillamets, L. Kaber, O. Kalmet, T. Juss, T. Raudsepp, 

koordineerijana R. Talumaa. 

e) Esitada päevakorra selle punkti kohta koosoleku protokolli väljavõte EE 

kommunikatsiooni- ja turundusjuht Katriin Loorentsile. 

 

4.  Rein Levo raamatu levitamine on korda läinud, praktiliselt kõik ettenähtud isikud ja 

ettevõtted on oma eksemplari(d) kätte saanud. Jagamata on veel 20 eksemplari, mille võiksid 

saada tulevased Ühenduse liikmed ja teised teenekad energeetikaveteranid.  

 Hinnangud raamatule on head, eriti kiideti raamatu kujundust, paberit jm, raamatu sisu 

kohta arvamusi ei esitatud. 

 



5. Veteranide mälestuste/meenutuste kogumist tuleks jätkata. Rein Tivas informeeris 

koosolekut selle tegevuse seisust: praegu on meie Ühendusel 52 liiget, neist 19 meenutused 

ilmusid Rein Levo raamatus. Täiendavalt on laekunud meenutused Rein Abelilt, Jaan 

Kundlalt, Tiiu Tiigimäelt ja Viivi Maare Laasilt. R. Tivas kutsus üles ka 29 seni  

mittekirjutanul siiski see töö ette võtma, sest kõikidel mälestustel on väärtus tuleviku jaoks! 

Aga kutsuti üles (K. Hein, R. Talumaa jt) Rein Levo moel leidma ja innustama kirjutama 

teenelisi energeetikaveterane ka väljastpoolt meie Ühendust (näiteks Madis Kaik Saaremaalt).  

 

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Tõnu Truupõld 

 


