
EESTI GEOLOOGIA SELTSI VOLIKOGU 
PROTOKOLL  

 
 
Tallinn          17. jaanuar 2013 
 
 
Eesti Geoloogia Seltsi volikogu koosolek 17. jaanuaril 2013 kell 16.30 toimus TTÜ 
Geoloogia Instituudis, Ehitajate tee 5. 
 
PÄEVAKORD: 
 

1. Seltsi dokumentatsioon ettevõtjaportaali, pangadokumendid, EGEOS liikmed ja 
koduleht, väljund Vikipeediasse (Anne Põldvere) 

2. Puurijate kutsestandard: uued ülesanded ja tasu kutsestandardi tegijatele, seminari 
korraldamine (Peep Kildjer, Rein Raudsep, Anne Põldvere) 

3. Tegevussuunad Eestis: koostööpartnerid, suhtlemine avalikkusega, meie komisjonid, 
1990. aasta sõnastik, KIK, vestlusõhtud, seminarid (tudengitele, probleemid 
maapõuega, keskkonnaga…), reis(id), fotokonkursi väljakuulutamine (Anne Põldvere, 
Tõnu Meidla, Peep Kildjer, Vello Klein, Rein Raudsep) 

4. Tegevussuunad rahvusvahelisel tasandil: AEGS, ProGeo (Rein Raudsep) 
5. Aastakoosolek mais: kas konverents? Teema valik, liikmemaksu küsimus 
6. Varia 

 
1. Seltsi dokumentatsioon ettevõtjaportaalis, pangadokumendid, EGEOS liikmed ja 
koduleht, väljund Vikipeediasse 
Muudatused ettevõtjaportaalis – Anne, Olle, Saima. Lisada uus juhatuse koosseis, eelmine 
juhatus kustutada. 
 
Praegu mingil põhjusel on ettevõtjaportaalis üleval kaks kehtivat põhikirja, mis on kinnitatud 
üldkoosolekul 29.05.1998 ja 12.05.2006?  
R. Raudsep tegi kehtivasse (12.05.2006) põhikirja täiendusi, need küll peamiselt keelelised (nt 
looduskaitse asemel keskkonnakaitse jne). Muudatusi saab hääletada järgmisel üldkoosolekul.  
2/3 liikmete kohaloleku nõuet ei pea enam järgima (MTÜde seadus, §21) 
E. Pukkonen: Lepingulised tööd – kas need on lubatud? 
T. Liblik, R. Raudsep: punkt 3.9 on täiesti olemas. 
 
Parandused põhikirja kirjalikult hiljemalt üldkoosoleku-eelseks volikogu koosolekuks (17. 
aprilliks 2013).  
 

Seltsi tegevus võiks käia toimkondade kaudu.  

P: Kildjeri ettepanek EGEOS toimkondade moodustamiseks. Toimkonna juhi määrab 
volikogu, koosseisu moodustab toimkonna juht, sekretär kuulub liikmetoimkonda. 
Toimkonnad tegelevad: (1) liikmeskonnaga, (2) klubilise tegevusega, (3) geoloogia 
populariseerimisega, (4) koostöö korraldamisega (teised organisatsioonid, noored, koolitused), 
(5) konverentside ja välissuhtlusega, (6) kirjastamisega, (7) kodulehekülje ja kroonikaga, (8) 
majandusega. Toimkondade juhid võiksid olla V. Klein, O. Tammemäe, R. Raudsep, E. 
Pirrus, O. Hints, ja E. Pukkonen. 



 
Liikmeskond: P. Kildjer teeb ettepaneku selle toimkonna koordineerijaks panna V. Klein.  
 
Seltsi liikmete nimekirjad võiksid olla kahel tasemel: üks, mis kodulehel väljas (ei sisalda 
detailset infot ja kontaktandmeid) ja teine täpsem nimekiri, kus andmed ka liikmete 
haridustaseme ja tegevusvaldkonna kohta. 
Auliikmete kohta võiks kodulehel olla lühitutvustus ja foto, sama välisliikmete kohta.  
Võiks olla ka rubriik sünnipäevad, samuti In memoriam.  
Aasa vaatab liikmete kohta oleva info üle, sh kontrollib üle asutajaliikme staatuse.  
Tuleb uus koduleht, Lennart Ploom tegeleb sellega.  
 
V. Klein: Kas vajalik, et täielik liikmete nimekiri oleks veebis üleval, seda paljude seltside 
puhul ei ole 
R. Hints: Noored otsivad netist infot eelkõige organisatsiooni kohta. Kui auliikmete kohta 
tuleb põhjalik info, siis peaks ka muu info olema tasakaalustatult sarnases mahus.  
E. Pukkonen: Koduleht on sisuliselt andmebaas, see võiks olla avatud.  
A. Põldvere: Auliikme ankeet võiks olla kokku lepitud, mitte liiga pikalt, aga 
põhiinformatsioon: tegevusvaldkond, miks valitud auliikmeks, pilt ikka ka juures. Võiks 
hakata otsast tegema ja siis töö käigus jälgida, et oleks info sobivas proportsioonis. 
P. Kildjer: Ettepanek liikmelisus üle vaadata. Liikmelisuse peatamine? Võib-olla mingist 
vanusest? Liikmetega tegelev grupp võiks teha volikogule ettepaneku, kuidas nendega 
toimida, kes pole liikmemaksu tasunud. 
E. Pukkonen: Tuleb võtta seisukoht, kui jäigalt suhtume.  
V. Klein: Geograafia Seltsi puhul on nii, et kui 3 a endast märku ei anna, siis arvatakse 
liikmeskonast välja. 
T. Liblik: Põhikirjas on noorliikmed ka ära mainitud – kas meil neid on? 
O. Tammemäe: Noorliikmete olemasolu eeldab tööd koolidega, see praegu vist soiku jäänud? 
A. Põldvere: Peebu ettepanek (töögrupid esitavad volikogule töögrupi sees läbi arutatud 
ettepanekuid) on hea, sel juhul volikogu koosolek oleks pigem otsuste vastuvõtmiseks, mitte 
niivõrd arutelude koht. 
Info seltsi kohta võiks ka vikipeedias uuendatud saada.  
 
Otsustati: A. Põldvere ja V. Klein vaatavad algvariandi üle ja saadavad volikogu liikmetele, 
ja kui sobib, siis läheb vikisse üles. 
 
E. Pukkonen: Ingliskeelne info võiks samuti olla.  
A. Põldvere: Algul eestikeelne, kui see kombes, siis tuleb ka ingliskeelne.  
 
Otsustati, et liikmeskonna küsimustega tegelevad V. Klein (liikmeskonna toimkonna juht) ja 
A. Aaloe.  
P. Kildjer: Tuleks toimida selliselt, et kõigepealt lepime kokku toimkondade juhid ja nemad 
valivad toimkonna liikmed.  
Aga peaks ka läbi mõtlema, kas kõiki loetletud toimkondi on üldse vaja. Nt klubiline tegevus 
(v.a vestlusõhtud) – kas selleks on ressurssi, kas hakkavad üritused toimuma? Vestlusõhtud 
peavad kindlasti jääma, see on selge.  
Juubilaride meelespidamisega seonduv läheks liikmeskonna toimkonna pädevusse.  
A. Põldvere: Nt ekskursioonid toimuvad regulaarselt, seegi ju klubiline tegevus. Suvepäevad, 
ürituste külastamine... Arutame struktuuriga seonduvat järgmisel koosolekul. 
T. Saadre: Vestlusõhtud tuleks kohe käivitada.  
Otsustati, et vestlusõhtuid hakkab korraldama Peep. 



O. Tammemäe: Geoloogia populariseerimine sobiks hästi Rein Einasto vastutada. 
R. Einasto: Toimkonna juhtimiseks olen liiga vana, ent mõistagi nõus töös osalema. 
 
2. Kutsestandardist 
V. Klein tegi ettepaneku käesoleva koosoleku päevakorrast see punkt välja jätta. 
Arutati lühidalt kutsestandardiga tegelnud inimestele tasu maksmist. 
 
Otsustati, et P. Kildjer korraldab kutsestandardi teemal vestlusõhtu/ümarlaua, leiab sinna 
esinejad ja kutsub kohale huvitatud pooled. Vestlusõhtul üleskerkinud küsimuste ja 
ettepanekute põhjal võib pärast volikogus edasi arutada.  
Arutama peaks ka seda, mis kutsestandardiga edasi toimuma hakkab – koolitused, geoloogide 
jt huvigruppide teavitamine jne 
 
3. Tegevussuunad Eestis… 
 
P. Kildjer: Kas koolides praegu üldse tegeldakse noorgeoloogidega? 
V. Klein: Keila koolis käisid K. Kajak ja K. Ploom. Veel ülemöödunud aastal toimus 
noorgeoloogide tegevus.  
O. Tammemäe: KIKist loodusõppe/loodushariduse alt saaks ehk raha taotleda. Kui mitte 
iseseisvalt, siis kasvõi osalisena mõnes teises projektis.  
P. Kildjer avaldas arvamust, et seltsi egiidi all tehtud projektide maksumusest 5% peaks jääma 
seltsi käsutusse. 
P. Kildjer: Erinevad konkursid – kas neid ka veel korraldatakse/osaletakse? 
Mäeseltsi, Geotehnika Ühingu jt korraldatava konkursi tähtaeg on 1. aprill. Kes tänavu 
konkursi korraldajaks on? 
T. Liblik: Mäeseltsist saab infot, nendepoolne kontaktisik on Veiko Karu.  
A. Põldvere: Kodutööna täpsustame valdkondade tegevused, seejärel saadame volikogule 
laiali ja järgmisel koosolekul otsustame. 
Kas selts peaks uurima olukorda, mis on tekkinud KIKi maapõue programmi rahastamisel. 
Aastate 2011 ja 2012 võrdlus näitab, et 77% programmi rahast kulub eelarveliste asutuste 
taotluste rahastamiseks. Rahastatavate projektide arv on langenud 50%. Aastatel 2009–2012 
on rahastatud Maa-ameti projekti “Kaevandustegevuse aerokontroll” summas 
990 449.8 eurot, mis erinevatel aastatel on moodustanud 17–76% kõikide rahastatud 
projektide kogumaksumusest. Meie liikmed on KIKi heausksed taotlejad ja nad tahavad teada, 
mis toimub. Mäeinstituudi andmetel on neil rahastatud orienteeruvalt 25% taotletud 
projektidest. TÜ kogemus näitab, et taotlemise faasis toimunud läbirääkimised KIKi 
programmispetsialistiga ei tähenda edu taotlemisel. R. Raudsep teeb ülevaate järgmiseks 
koosolekuks. 
 
4. päevakorra punkti ei jõutud aja puudusel arutada. 
 
5. Üldkoosolek 
Traditsiooniliselt on see toimunud mai lõpus, seltsi moodustamise päev oli 31. mai. 
K. Kirsimäe: TÜs on 30. mail kaitsmised, seega Tartu rahvas suurelt jaolt ei osale.  
Ettepanekud: 25. aprill või 2. mai. 
Lepiti kokku, et üldkoosolek toimub 25. aprillil. Koht ja kellaaeg selguvad hiljem.  
 
Konverentsi ilmselt korraldada ei jõua, kui leiti, et mingi temaatiline ettekanne võiks siiski 
olla.  



Üldkoosolekul peaks kehtestama ka liikmemaksude uued suurused. Nt tegevliikmel 10 ja 
pensinäril 3 eurot aastas.  
 
Järgmine volikogu koosolek toimub 6. märtsil k 16 Geoloogiakeskuse II korruse saalis.  
 
 
Koosoleku juhataja     Anne Põldvere 
 
 
Protokollis      Saima Peetermann 


