
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

üldkoosoleku memo nr 6/2018 

 

24.09.2018                          Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22 

Koosolekust võtsid osa 28 Ühenduse liiget.   

Päevakorras:  

1. Ühenduse 2018/2019 tegevuskava projekti arutelu ja vastuvõtmine. 

2. Ühenduse varalisest seisust.  

3. Veteranide mälestuste kogumisest. 

4. Informatsioonilised teated. 

 

Koosolek mälestab leinaseisakuga meie hulgast hiljuti lahkunud Ühenduse liikmeid Ülo Naglandit 

(28.03.1936 – 17.07.2018) ja Aleksander Annust (27.02.1927 – 03.08.2018).     

Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide juubelitest ja auväärsetest  

sünnipäevadest.  

Juubilarid:  

Enn Kallikorm sai 80-aastaseks,   

Ene Johannes sai 75-aastaseks ja  

Janis-Aivars Balodis sai 75-aastaseks ning  

sünnipäevad:  

Raul Kuutma sai 94-aastaseks,  

Hillar Sild sai 92-aastaseks,  

Tõnis Raudsepp sai 89-aastaseks,  

Eldur Tõnismäe sai 88-aastaseks,  

Lembit Kukk sai 88-aastaseks, 

Aleksander Moltsar sai 86-aastaseks ja     

Uudo-Rein Lehtse sai 83-aastaseks.                                                                                      
 

1. Rein Talumaa tutvustas Ühenduse 2018/2019 tegevuskava teemasid. Elektrilevi spetsialistidest on 

Jaan Särg nõus tegema ettekande teemal „Võrguvaba (off-grid) lahendused väikemajapidamistele“ ja 

Alexander Mazikas teemal „Tehnilised lahendused väiketootjatele“. Ettekandja on ise novembris nõus 

tegema ülevaate Eesti elektrimajandusest ja PÕXIT-ist ning põlevkivi kasutamisest tulevikus. Järgmise 

teemana annab Eesti TA energeetikanõukogu tööst ülevaate meie Ühenduse liige prof Arvi Hamburg. 

Kuna tulevikus põlevkivi kasutamisel on kavas põletamise asemel toota sellest põlevkiviõli, siis teeb 

meile põlevkiviõli tootmisest ettekande prof Jüri Soone. Meid huvitaval soojuspumpade Eestis kasuta-

mise teemal jagab meile teadmisi Kliimaseade OÜ spetsialist Aleksander Kovšikov. Meie hulgast hil-

juti lahkunud Ülo Naglandit on nõus meenutama endised kolleegid eesotsas Jüri Sarvega. Põlevkivi 

töötlemise kompleksi Enefit280 tutvustava ettekande teeb Raine Pajo. Traditsiooniline Eesti Energia 

juhatuse vastuvõtt on planeeritud maikuusse. Ekskursiooni Eleringi Aruküla alajaama korraldame oma 

Ühingu liikmete autode kasutamisega, kuna selleks Eesti Energialt  autobussi saada pole võimalik. 

Reservi jätaksime veteranide koosolekutel vahel tekkiva vaba aja täitmiseks võimaluse meenutada 

tähtsündmusi ja vaba mikrofoni aktuaalsetel teemadel.                                                             

Koosolekul osalejad kinnitasid tutvustatud tegevuskava.    



 2. Koosoleku juhataja selgitab, et meie Ühenduse vara on tekkinud EPÜLi sihtotstarbelistest eraldis-

test meie Ühendusele, milline 2018. a on 100 €. Meie Ühendusel on praegu varana andmete arhiivina 

arvuti väline kõvaketas, mälupulk ja laserkaardikepp.                                                                            

Ühenduse rahaliste vahendite haldaja Rein Tivas annab teada, et 2017/2018 tegevusaasta algsaldo oli 

97,37 €, tuluks oli EPÜLi sihtotstarbeline eraldis 100 € ja kulude kogusumma oli 37 €. Selle raha eest 

osteti vajalikke käibematerjale – koopiapaberit, minipatareisid, jõulukaarte ja pastapliiatseid. Seega on 

praegu sularahana Ühingu kassas 160,37 €. EPÜLi tänavuse eraldise kulutamise esimene suurem väl-

jaminek on meie Ühenduse kodulehe veebimajutuse aastase pikendamise kulu 75,78 €.                                                                                                                                                 

Koosolek kinnitab esitatud Ühenduse rahaliste vahendite kasutamise aruande.   

3. Rein Talumaa räägib, et kaks aastat tagasi sai suure vaevaga ja Eesti Energia toel trükitud EE vete-

ranide esimene mälestusteraamat. Oleme otsustanud, et jätkame mälestuste kogumist. Rein Sillamets 

on selles suhtes olnud aktiivne koguja. Praeguse seisuga on 19 veterani oma loo esitanud. Tema hin-

nangul oleks veel vaja 10 – 15 lugu, milliste kirjutajad on seda ka lubanud. Uue mälestuste kogu koos-

tamiseks oleks vaja 250 – 300 A4 lehekülge. Juhatusel on palve lugude koostamine lõpetada selle aasta 

jõuludeks. Kuna praegu on juba umbes 2/3 olemas, siis on aeg hakata neid ka toimetama. Selle töö juu-

res meie esimese kogumiku peatoimetaja Enna Sirkel meid praegu aidata ei saa. Olen meie liikmetega 

konsulteerinud ja Kalju Hein ning Tõnu Truupõld on andnud nõusoleku toimetajatööd teha. Kogu te-

gevust lugudega korraldab Rein Sillamets, ka rääkija ise on selle töö juures ja arvab, et saab kasulik 

olla. Raamatu trükkimiseks on peale toimetamist vaja spetsiaalse programmi abil teha ka kujundus 

koos fotode töötlemisega.  

4.1 Koosoleku juhataja kõneleb Varamu fotokogu korrastustöödest, millega alustasime kevadel. Tu-

vastatud fotod on nüüd vaja skaneerida, kirjeldada ja andmebaasi kanda ning füüsiliselt oma kohale 

panna. Fotosid on meil kokku umbes 10 000 ja väga paljud on veel tuvastamata. Enna Sirkel tegeleb 

praegu kevadel ja suvel tuvastatud fotode vormistamisega. Alates oktoobrist oleks jälle meiepoolset 

abi vaja Põhivõrgu fotode tuvastamiseks. Kahjuks lõhkes augustis Varamu keldris asuva hoidla kohal 

asuvas köögis boiler ja vesi tungis Varamu kogusid kahjustama. Varamu varad tuleb aga sealt lähiajal 

ära kolida niikuinii, sest maja läheb remonti. Elektrilevis on päevakorral Varamule uute ruumide leid-

mine. Praegu on ainukese ruumina vaateväljas Põhja puiesteel vana Tallinna Elektrijaama alajaama ja 

Energia avastuskeskuse vaheline kitsas 3 m laiune ja 25 m pikkune ruum, mis praegu on veel kohalda-

mata. Elektrilevi koos EE kinnisvaraosakonnaga hindavad sinna Varamu kogude paigutamise 

võimalusi ja selle maksumust.  

4.2 Rein Talumaa meenutab, et tänavusel kaevurite päeval 26. augustil kohtus ta endise Eesti Põlevkivi 

tootmisdirektori Enn Lokoga, kes praegu on Eesti Veterankaevurite Ühingu juhataja. Vestluse ajal 

tekkis mõte, et meie Ühingud võiksid kokku saada ja koostööd teha, tehes vastastikkuseid visiite või 

ettekandeid. Omavahelise koostöö küsimustes võetakse edaspidi sidet.  

4.3 Rein Talumaa tuletab koosolijatele meelde, et kevadel anti meile teada võimalusest osaleda Nuti-

akadeemia kursustel. Meie Ühenduse asjahuvilised liikmed leiavad selle kohta täpsemat teavet neile 

24. mail Johannes Kasemetsa poolt saadetud asjakohasest meilist. Lisainfot ja koolitustele registree-

rimise leiab aadressilt www.nutiakadeemia.ee.  

4.4 Koosoleku juhataja teadustab, et meie Ühenduse järgmine koosolek toimub täpselt kuu aja pärast 

24. oktoobril 2018 algusega kell 14.00 EE Tuleviku saalis, Lelle 22. Ettekanded teevad Elektrilevi 

spetsialistid : 1. Jaan Särg „Võrguvaba (off-grid) lahendused väikemajapidamistele“ ja 2. Alexander 

Mazikas „Tehnilised lahendused väiketootjatele“. 

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Rein Tivas 

http://www.nutiakadeemia.ee/

