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Tallinn         22.02.2005 
 
 
Osalesid: Tarmo All, Olle Hints, Vello Klein, Janne Tamm, Ene Kadastik, Tiiu Liblik, 
Kalle Kirsimäe, Anne Põldvere, Ingo Valgma, Olavi Tammemäe  
 
Puudusid: Tõnu Meidla, Enn Pirrus, Jüri Plado, Dimitri Kaljo, Peep Kildjer 
Kutsutud: Krista Täht 
 
Koosolekut juhatas Tarmo All ja protokollis Tiiu Liblik. 
  
Päevakord: 

1. Aastakoosoleku ettevalmistamisest 
2. Noorte geoloogide tööde konkurss 
3. Kevadekskursioon 
4. Varia 

 
1. Päevakorra esimese punkti osas andis seletusi Tarmo All. Aastakoosolek otsustati 
korraldada traditsiooniliselt mai kuus. Kuna Tartu rahvale ei sobi mai lõpp, siis võiks 
see toimuda 20. mail algusega kell 14.00 ja nagu alati Eesti Geoloogiakeskuse I 
korruse saalis. Päevakorras oleks: 1) Seltsi tegevuse aruanne ajavahemikul mai 2004 
kuni mai 2005; 2) Noorgeoloogide töödest ja nende autasustamisest; 3) Konkursi 
võitjate lühiülivaade oma tööst; 4) Olavi Tammemäe reisimuljed Borneo saarest koos 
videofilmiga; 5) Info suvepäevade kohta 6) Seltsi auliikme väljakuulutamine 
(kandidaat Anto Raukas).  
 
2. Päevakorra teise punkti osas andis seletusi Ingo Valgma. Auhinnad noorte 
geoloogide tööde konkursi võitjatele antakse kätte Mäeseltsi aastakoosolekul 15. 
aprillil Põlvas. Edaspidi võiks auhinnad välja anda erineva Seltsi ürituste raames. Ingo 
Valgma arvates peaks moodustama auhinnafondi Seltside juurde, võttes aluseks 
tänavu aastase summa, mis formeerub. Vello Kleini arvates oleks mõttekas 
auhinnafond luua ühe Seltsi juurde ja seda kasutada ainult noorgeoloogide tööde 
premeerimiseks. Tänaseks on konkursile laekunud 6 tööd, nädal on veel aega ja 
loodame, et töid tuleb rohkem. Kiires korras on vaja paika panna hindamiskomisjoni 
koosseis.  
 
3. Seltsi kevadeksursioon korraldada kas aprilli lõpus või mai alguses. Kalle Suurojalt 
Tõnis Saadrelt on laekunud ettepanek korraldada ekskursioon Kirde-Eesti jugadele ja 
paljanditele. Teine ettepanek on minna vaatama tormijärgseid purustusi Lääne-Eestis  
Sten Suuroja juhtimisel. Asja arutada, aga kevadekskursioon toimub kindlasti.  
 
4. Varia osas tehti ettepanek taas alustada  suusapäevadega. Kuna talv on õiges hoos, 
siis võiks teha suusapäevad Arbaveres. Väike rada on juba olemas ja võimalus on 
rajad sisse sõita. Suusapäevade raames võiks külastada geoloogilisi objekte.Vajadusel 
on võimalik Kaitseväelt laenutada laiad suusad. Avaldati arvamust, et suusapäevad 
võtta perspektiivi, aga sel aastal on niigi tihe programm ja kõik sõltub ilmast. 
 



Kalle Kirsimäe andis ülevaate Biograafia teatmikust. Teatmiku osas on läbi räägitud 
Aasa Aaloe ja Juho Kirsiga. Teatmik antakse välja samas formaadis nagu eelmine. 
Avaldati arvamust piltide osas. Kalle Kirsimäe arvates oleks kindlasti vaja pilte 
kursuste kaupa. Võimalusi on palju, võiks teha Soome eeskujul, pildid üles ritta panna  
jms. Ainult fotode kvaliteet peab hea olema. Teatmiku tegemise eest on vastutav Juho 
Kirs. 
 
Krista Tähe poolt korraldatud vestlusõhtu võib lugeda kordaläinuks. Kuid 
vestlusõhtute formaat vajab muutmist. Vestlusõhtud võiksid toimuda diskussiooni 
vormis. Selleks on tarvis osapoolte olemasolu, kes on nõus esitatud temaatika üle 
diskuteerima. Kalle Kirsimäe teeb ettepaneku, et diskussiooni teemaks võiks võtta 
geoloogilise kaardistamise. Vaja selgeks teha, kellel on tarvis geoloogilist 
kaardistamist ja miks, mis on baaskaardistamine, maavara kaardistamine ja uuring 
jms. Õhtu kordaminekuks on vaja põhjalikku ettevalmistust ja korraldada nii,et 
kaasatud oleks ka osalejad väljastpoolt Tallinnat. Osapooli on vaja leida kaardi 
tellijate, kasutajate ja koostajate hulgast. Ja siin on kindlasti Krista Tähele vaja 
kaardistajate poolset abi. Teema panna esialgu eeluurimisele.  
 
Seltsil on vaja maksta MAEGS liikmemaksu 100 eurot. 
 
 
Järgmine volikogu koosolek toimub 26-dal aprillil algusega kell 17.00. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Tarmo All 
 
 
Protokollija      Tiiu Liblik 


