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Koosolekul osalesid: volikogu liikmed Hardi Aosaar, Olle Hints, Lauri Joosu, Ene Kadastik, Peep 

Kildjer, Tõnu Meidla, Eduard Pukkonen, Anne Põldvere, Janne Tamm, Olavi Tammemäe ja Ethel 

Tamm ning sekretär Saima Peetermann 

 

Koosolekut juhatas Olavi Tammemäe, protokollis Saima Peetermann.  

 

PÄEVAKORD:  

1) Aastakoosoleku korraldus; 

2) Seltsi volikogu ja juhatuse valimised;  

3) Majandusaasta aruanne; 

4) EFG (European Federation of Geologists); 

5) Jooksvad küsimused. 

  

 

 

1. Aastakoosoleku korraldus 

Üldkoosolek toimub 31. mail k 15 Lelle 22 II korruse Tuleviku saalis.  

 

Ettepanekuid ettekanneteks: 

- Juhatuse esimehe ettekanne, 10-15 min 

- Majandusaasta aruandest, revisjonikomisjoni hinnang (Mare Rast) ja aruande kinnitamine – kokku 

10 min. Anne suhtleb Marega.  

- EGT hetkeseisust, kuhu teel jne. ettekandjaks Kalev Kallemets või Alvar Soesoo, ca 20 min 

A. Põldvere: Alvar Soesoolt ettekanne. Olavi lepib Alvariga kokku 

- Volikogu valimised – 15 min? Praeguse volikogu poolt ettepanek (nimekiri), Saima teeb 

hääletussedelid.  

- Suveüritusest – Ethel ca 5 min 

- Eesti Geoloog – Hardi ca 5 min 

- Terminoloogiast – Tiia Kurvits (Anne räägib läbi), ca 5 min 

- Teadusettekanne? Nt äsja Science’s avaldatud teadusartiklist, Lepland, Kirsimäe, tudengid, ca 20 

min. Kui Kalle välitöödega hõivatud, siis vbl tudengid teeks ettekande? Tõnu räägib Kallega 

- Fotokonkurss? Ca 2-3 min. Kui uut konkurssi mitte välja kuulutada, siis võtta teema üles, 

diskuteerida sellise konkursi vajalikkusest ja vbl leida keegi eestvedajaks. Anne nõus üleskutset 

tegema 

E. Pukkonen: konkursile laekunud fotod võiks laadida Seltsi lehele üles ja neid saaks seal laikida 

H. Aosaar: Või alternatiivina Eesti Geoloogi FB-lehele ja seal laikida? 

- EGT üritustest – Anne ca 5 min? 

- Põhikirja muudatustest – Lauri ca 10 min? + hääletamine 

- Kutse omistamine – Peep ca 5 min 

- Stratigraafia komisjoni tööst – Ivo Sibul ca 5 min, Tõnu räägib Ivoga läbi 

- Auliige – kui tuleb ettepanekuid 



- In memoriam – Volli Kalmu, Andres Maastikku ja Väino Puurat meenutada. 

 

P. Kildjer: Vanasti viidi läbi noorgeoloogide teadustööde konkurssi. Miks seda enam ei toimu? 

H. Aosaar: Riiklikul noorte teadustööde konkursil oli välja pandud Eesti Geoloogi poolt eriauhind.  

O. Tammemäe: Kui selline konkurss korraldada, siis peaks olema inimesed, kes on valmis 

hindamiskomisjonis osalema. Ettepanek, et aastakoosolekul seda teemat ei käsitle. 

Aastakoosolekul valitakse uus volikogu, kelle esimene koosolek toimub ilmselt sügisel – vbl on 

siis õige aeg kõrgkoolide esindajatega läbi rääkida, kas sellise ürituse vastu üldse on huvi.  

T. Meidla: On lõputööd, projektide hulk ei ole väga suur (aastatöid enam ei ole). Karta on, et selline 

konkurss kisuks pseudokonkursiks.  

O. Tammemäe: Konkursil on mõtet ainult sellisel juhul, kui ülikoolide poolt on elav huvi, vägisi 

korraldada pole mõtet. Ettepanek: oleme avatud, ootame ülikoolide seisukohti. 

E. Kadastik: Ühe variandina võiks riiklikul üliõpilastööde konkursil olla eriauhind Geoloogia Seltsi 

poolt.  

O. Hints: Toetan Ene pakutud varianti. 

 

 

2. Volikogu valimised 

Peaksime kokku panema 15 nime, kellega oleks eelnevalt läbi räägitud. 

P. Kildjer: Sooviksin volikogust tagasi astuda. 

A. Põldvere: Peep kui puurijate kutsekomisjoni esimees peaks siiski volikogus olema.  

 

Lepiti kokku, et Olavi räägib läbi Vello ja Tiiuga nende volikogus jätkamise osas, ülejäänud liikmed 

nõus jätkama. Uued võimalikud liikmed: Tarmo All, Peeter Talviste või Tiit Leinsalu (kui nende 

esindatavad firmad astuvad kollektiivliikmeks nt). 

Liikmemaksud: pikaajalistele võlgalastele saata eraldi kiri 

 

 

3. Majandusaasta aruanne 

Majandusaasta aruanne on valmis, algne versioon saadetud tutvumiseks volikogule 4. aprillil 

Kas tekstilise osaga on kõik korras? Numbrid? 

Revisjonikomisjoni aruanne – kas keegi selle liikmetest vaatab aastaaruande läbi? Lepiti kokku, et 

Anne räägib Mare Rastiga läbi. 

Ettepanek: majandusaasta aruanne allkirjastada pärast aastakoosolekut. Kõik kohalolijad olid 

ettepanekuga nõus.  

 

 

4. European Federation of Geologists (EFG) 

H. Aosaar: EFG (https://eurogeologists.eu/), kas meie teema või mitte? European Federation of 

Geologists sertifitseerib geoloogi pädevust. Baltikum hetkeseisuga must auk. 

Kui eesti geoloog soovib EFG liikmeks astuda, on vajalik kohaliku katusorganisatsiooni 

olemasolu.  

Aastamaks ca 900 eurot. 

 

Lepiti kokku, et volikogu volitab H. Aosaart seda teemat edasi uurima ja leidma finantseerijat 

aastamaksu tasumiseks. Kui midagi teada, saab volikogu tagasisidet. 

https://eurogeologists.eu/


 

A. Põldvere: Vbl edaspidi, kui kogunenud rohkem infot selle teema kohta, tasuks teha nt 

seminarivormis üritus. 

 

5. Jooksvad küsimused 

- Stratigraafia komisjoni uus koosseis.  

O. Hints: Senine komisjon on töötanud 3 aastat, vaja uut komisjoni. Volikogu peaks valima 

komisjonile uue esimehe. Liikmed pakub välja uus esimees. Teen ettepaneku valida uueaks 

esimeheks T. Meidla. 

 

Kõik kohalolijad olid ettepaneku poolt ning Eesti Stratigraafia Komisjoni uueks esimeheks valiti 

Tõnu Meidla.  

ESK senine koosseis on valmis saanud standardi ametlikuks kinnitamiseks. 

 

- Aastakoosoleku algusaja muutmine  

Aastakoosolek toimub Eesti Energias, Lelle 22, Tuleviku saalis kell 15-18. 

Leiti, et võimalusel tuleks alustada 14.30.  

Lepiti kokku, et Lauri uurib, kas see on võimalik ning teavitab volikogu tulemustest  

 

 

 

Koosoleku juhataja:      O. Tammemäe 

 

 

Protokollija:       S. Peetermann 

 


