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18.01.2017.

Koosolekust võttis osa 27 Ühenduse liiget.

Päevakorras:
1. Meenutame lahkunud EE veterani Evald Liivikut. Ettekande ja videolõike esitavad
Rein Pehka ja Lembit Berkis.
2. Informatsioonilised teated.

Koosoleku algul mälestasime leinaseisakuga lahkunud energeetikaveterane Harri Vihmani
(10.09.1942 – 30.12.2016) ja (ka meie Ühenduse liiget) Lembit Nautsi (28.10.1931 –
01.01.2017).
Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide auväärsetest sünnipäevadest:
25.12.2016 sai Udo-Viljo Treufeldt 92-aastaseks, 06.01.2017 oli Are Kaasiku 85 aasta juubel
ja 02.01.2017 Roomet Hausmanni 80 aasta juubel. Koosolekul osalesid nimetatutest
A. Kaasik ja R. Hausmann.
1. Auväärne energeetikaveteran Evald Liivik (26.10.1914 – 25.10.2010) oli kauaaegne
Tallinna Elektrivõrgu peainsener.
Pikemalt meenutas E. Liivikut kui ettevõtte tehnikajuhti, kolleegi ja inimest tema kauaaegne
töökaaslane Rein Pehka. Lühidalt tuletas ta meelde E. Liiviku eluteed ehitusmehest (Tallinna
Tehnikum ehituse erialal 1933), töölisest (vagunite soojendajast-kütjast) raudteel, läbi
joonestaja-planšetipidaja koha Tallinna Elektrijaamas ja mitme ametikoha Tallinna
Elektrivõrgus kuni sama ettevõtte peainseneri kohusetäitja (1959) ja peainsenerini (1963).
Samas ettevõttes töötas ta kokku 53 aastat.
Oma meenutuste põhiosas rääkis R. Pehka nii esimestest kokkusaamistest E. Liivikuga kui
muidugi aastatepikkustest ülema-alluva suhetest (R. Pehka oli TEV isolatsioonitalituse
juhataja), koostööst, E. Liiviku osast tema töökarjääri kujundamisel, kohtumistest töövälisel
ajal jm.
E. Liivik oli inimene, kes oskas keerulised probleemid lihtsalt selgeks rääkida; ta oli pideva
enesetäiendamise ja elupõlise õppimise eeskuju (näiteks elektriinseneri diplomi omandas ta
kaugõppijana TPIs 1969. aastal, olles siis 54-aastane); iseloomult oli ta rahulik, sõbralik, teisi
inimesi mõistev ja toetav.

R. Pehka oli omal ajal teinud videosalvestusi koosviibimistest töökaaslastega E. Liiviku 90. ja
95. aasta juubeli puhul. R. Pehka ja L. Berkis olid neist materjalidest valinud ja ette
valmistanud lõike, kus saime kuulda –näha E. Liivikut nii rääkimas kui laulmas.
Oma meenutusi E. Liivikust jagasid Kalju Hein ja Toomas-Jaak Juss.
Koosolijad mäletavad E. Liivikut kui tegusat ja arukat kolleegi ning meeldivat inimest.

2.1. Arengutest EE muuseumi teemal. R. Talumaa teavitas koosolekut hetkeseisust:
- muuseum on suletud, varad on alles, enamasti ka kaardistatud (tuvastamata on osaliselt
fotokogu, audio-video materjalid ja brošüürid/juhendid), elektroonne andmebaas asub EE
serveris.
- kogudele juurdepääs ja nendega töötamine on võimalik, vaja ainult eelnevalt R. Talumaa
kaudu kokku leppida.
- maikuuks plaanitakse välja töötada tegevuskava kogude säilitamiseks, täiendamiseks ja
kasutamiseks; kogude haldamise protsessi eest vastutavaks on Elektrilevi
administratsioonijuht Mart Maidla.
2.2. Rein Tivas tuletas koosolijatele järjekordselt meelde veteranide mälestuste kogumise
jätkamise vajadust ja tähtsust.
2.3. Järgmine Ühenduse koosolek toimub 16.02.2017 kell 14 Lelle 22, meenutame EE
veterani Vladimir Egorovit, ettekande teevad Enn Kallikorm ja Ado Uustalu.
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