Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse
üldkoosoleku memo nr 5/2017
Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22
19.09.2017

Koosolekust võtsid osa 30 Ühenduse liiget ning külalised-liikmekandidaadid Ants Hinno,
Aadu Hiob ja Veljo Kruup.

Päevakorras:
1. Tegevuskava projekti arutelu ja kinnitamine.
2. Ühenduse põhikirja täiendamine ja kinnitamine.
3. Juhatuse koosseisust ja valimisperioodist. Juhatuse liikmete valimised.
4. Informatsioonilised teated.
4.1 Ühenduse rahalised vahendid. Aruande kinnitamine.
4.2

EE muuseumist.

4.3

Muudatustest Elektrilevi juhatuses.

Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide auväärsetest
sünnipäevadest:
Raul Kuutma sai 03. augustil 93-aastaseks,
Hillar Sild sai 18. juunil 91-aastaseks,
Ado Uustalu sai 23. mail 89-aastaseks,
Kalju Hein sai 28. mail 88-aastaseks,
Tõnis Raudsepp sai 17. septembril 88-aastaseks,
Eldur Tõnismäe sai 25. juunil 87-aastaseks,
Lembit Kukk sai 17. augustil 87-aastaseks,
Aleksander Moltsar sai 18. augustil 85-aastaseks ja
Uudo-Rein Lehtse sai 18. septembril 82-aastaseks.
Nimetatutest osalesid koosolekul Ado Uustalu, Kalju Hein, Tõnis Raudsepp, Lembit Kukk ja
Uudo-Rein Lehtse.

1. Rein Talumaa tutvustas Ühenduse tegevuskava teemasid. Koosolekust osavõtjate poolt tuli
ettepanek kuulata Hugo Pikandi elu- ja töölugu, millest ettekande nõustus veebruaris tegema
Kalju Hein. Eesti elektrisüsteemi desünkroniseerimisest on jaanuaris nõustunud ülevaate esitama meie Ühenduse liige Mati Valdma. Koosolekul osalejate arvates võiks selle teema käsitlemisel kutsuda kaasesinejaks ka asja tundva spetsialisti Eleringist. Elektrivõrkude töökindlust
puudutavana on ettepanek detsembris kuulata Üllar Viitkari ettekannet küberkaitsest elektri-

võrkudes. Huvi pakub Eesti 110 kV ja kõrgema pingega elektrivõrgu edasine areng, millest
teeb vastava ala asjatundja meile loengu tuleva aasta märtsis. Oktoobris planeerime teha tutvumisekskursiooni Veskimetsa alajaama ja sealsesse Elektrilevi juhtimiskeskusesse. Meie
Ühingu lahkunud veterani Hugo Lubergi (12.11.1927 – 10.05.2009) meenutavad novembris
Are Kaasik ja Roomet Hausmann. Meie Ühingu liikmete pidulik vastuvõtt Eesti Energia juhtkonna poolt peaks traditsiooniliselt toimuma maikuu alguses. Suurt huvi pakkuva Eesti Rahva
Muuseumi külastus on planeeritud juunikuusse. Kaasaegseid elektriseadmeid saame näha ja
nendega tutvuda aprilli plaanitaval ekskursioonil Eleringi Aruküla alajaama.
Tegevuskava arutelul selgitas Rein Talumaa Enefit 280 tutvumiseks Narva ekskursiooni korraldamise ebasobivust. Ta on seal kaks korda käinud, seade on mastaapne ja keerukas ning
lühikese ajaga on raske sellest ülevaadet saada. Johannes Kasemetsa teeb ettepaneku jätta
tegevuskava reservi Enefit 280 tehnoloogiat tutvustav auditooriumiloeng Tallinnas. Reservi
kantava Lennusadama külastuse kohta arvati ka seda, et huvilised võivad seal ju ise oma vabal
ajal käia. Kuna mõttekoja Praxise loengud meid huvitavatel teemadel energeetika ja majanduse hindamisest või töö- ning sotsiaalelust on ainult tasulised, siis on ettepanek neid Ühingule
mitte tellida.
Arutelu tulemusena Tegevuskava koos täienduste ja parandustega kiideti heaks.
2. Koosoleku juhataja selgitas, et meie Ühenduse asutamisajaks on õige pidada 20.03.2002,
millal loodi meie praeguse Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse eelkäija Eesti Energia
Veteranide Ühendus. Samuti on põhikirjas fikseeritud, et 5-liikmeline juhatus valitakse 3 aastaks. Möödunud aastal tekkis juhatusel mõte, et meie Ühenduse nimetuse selguse huvides
oleks vast õigem kasutada selle asemel Selts. Koosoleku juhataja selgitusel langeks aga sel
juhul lühend EEVS kokku veel vähemalt nelja muu seltsi lühendiga ning selguse asemel tekiks taolise lühendi korral veel suurem segadus. Seega jätame nimetusse jätkuvalt Ühendus.
Korrastatud on ka Ühenduse liikmete, juhtimise ja vara lõikude sõnastust.
Peale arutelu kinnitati uuendatud ja täiendatud põhikiri üksmeelselt käe tõstmisega, vastu ega
erapooletuid ei olnud.
3. Juhatuse liikmete arvuks 5 liiget ja nende valimisperioodiks 3 aastat kinnitas üldkoosolek.
Seni kuulusid juhatusse Rein Talumaa, Tõnu Truupõld, Johannes Kasemetsa, Lembit Berkis
ja Rein Tivas. Tõnu Truupõld avaldas üldkoosolekul soovi teda juhatusse enam mitte valida ja
selgitas oma otsust. Juhatuse esimees Rein Talumaa teatas, et on aru pidanud Rein
Sillametsaga, kes ettepanekule saada valituks juhatuse liikmeks andis nõusoleku. Kuna ta täna
viibib välismaal, siis üldkoosolekule ta tulla ei saanud. Juhatuse uue koosseisu – Talumaa,
Sillamets, Kasemetsa, Berkis ja Tivas – koosseisu poolt hääletati ilma vastuolnute ega erapooletuteta.
4.1 Ühenduse rahaliste vahendite kasutamisest andis ülevaate Tõnu Truupõld. Tegevusaasta
2016/2017 algsaldo oli 104.01 eurot, tuluks oli EPÜLi sihtotstarbeline eraldis 50 eurot ja
kulude kogusumma oli 56.64 eurot. Seega on Ühingu kassas praegu 97.37 eurot. Üldkoosolek
kinnitas kassa seisu ja esitatud aruande ühehäälselt.
4.2 EE muuseumi ümberkorraldusteks valmistas Elektrilevi administratsioonijuht Mart
Maidla koostöös Rein Talumaa ja Rein Sillametsaga maikuu lõpuks ette tegevuskava projekti,
milline on aga paraku seni kinnitamata. Algselt arhiiviks ümbernimetatava muuseumi oli nõus
võtma oma haldusesse Elektrilevi. Praegu on muuseumi varad endiselt Kadaka 63 keldris,
kuid seal ohustab neid muuseumi kohal asuv kohviku köök oma veetorustikuga. Talumaa ja
Sillamets taotlevad jätkuvalt tulevase arhiivi tarbeks 2018. aasta eelarvest raha eraldamist.
Arhiivi jaoks oleks vaja:

1) korralikke sobiva temperatuuri- ja niiskuserežiimiga ruume,
2) palgalist arhiivitöötajat,
3) säilikute ja nimistute jätkuvat korrastamist,
4) asjahuvilistele ja tudengitele kohapealseid uurimisvõimalusi jne.
4.3 Kauaaegne Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere lahkus kolmanda lepinguperioodi
lõppemisel sellelt ametikohalt poolteist kuud tagasi 8. augustil. Uueks juhatuse esimeheks sai
viimasel viiel aastal Elektrilevi juhatusse kuulunud Jaanus Tiisvend, kes on peale TTÜ energeetikateaduskonna lõpetamist töötanud jaotusvõrguettevõttes erinevatel ametikohtadel alates
1996. aastast ning praegu omandab rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi.
Sellega oli päevakord ammendunud.
Valdor Prei esitas küsimuse – miks Linnamäe HEJ läheb likvideerimisele? Koosoleku
juhataja vastab, et probleem on lõheliste kudemist takistavas hüdroelektrijaama tammis, kuid
esialgu on küsimus hoonestusõiguse üleandmises, mitte jaama likvideerimises. Allpool
asjahuvilistele 4 küsimusekohast linki Internetist.
http://majandus24.postimees.ee/3946091/sester-riik-likvideerib-linnamae-hudroelektrijaama
http://joelahtme.kovtp.ee/uudised-ja-teated//asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/id/14451168
http://joelahtme.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5o8VvVk4Pd0R/content/missaab-linnamae-paisjarvesthttp://www.harjuelu.ee/2017/08/10861/eesti-energia-loobub-linnamae-hudroelektrijaamast/
Uudo-Rein Lehtse meenutab, et Iru SEJ tarbeks oli algul plaanitud jahutusvesi tuua torustikuga Jägala jõest, kuid et jahutusvett oli kiiresti vaja , siis ehitati selleks tarbeks väikene tamm
Pirita jõe sillast veidi ülesvoolu.
Kaljo Kilp rääkis, et ühele tema endistest töökaaslastest aastatel 1962-63 hüdroelektrijaamade
ehituse asjatundjale Matrašilinile ei meeldinud Linnamäe HEJ pais kui ehitis. Kaljo Kilp meenutas ka Madeira saarel nähtud praegust muuseum-kontserdisaali, mis on rajatud omaaegsesse
umbes aastal 1910 tööd alustanud diiselelektrijaama hoonesse.
Leiger Kaber andis teada, et ta võib soovijatele anda aastat 10-15 tagasi koos Heldor
Pitsneriga koostatud Põhjavõrkude ajalugu puudutavate 4 kogumiku koopiaid.
Peale üldkoosoleku lõppu toimunud juhatuse koosoleku otsusega võeti meie Ühenduse
liikmeteks vastu Ants Hinno, Aadu Hiob ja Veljo Kruup.

Koosolekut juhatas Rein Talumaa
Memo koostas Rein Tivas

