
 

EESTI GEOLOOGIA SELTSI VOLIKOGU KOOSOLEK 

 

 

Tallinn          17. aprill 2017  

 

 

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

Kildjer, Kalle Kirsimäe, Vello Klein, Tõnu Meidla, Sander Olo, Eduard Pukkonen, Anne Põldvere, 

Janne Tamm, Olavi Tammemäe ja Ethel Tamm ning sekretär Saima Peetermann, külalisena Tarmo 

All 

 

Koosolekut juhatas Olavi Tammemäe, protokollis Saima Peetermann.  

 

PÄEVAKORD:  

1) Aastakoosoleku päevakord; 

2) Kollektiivliikme liikmemaksu reglemendi hääletus; 

3) Uue liikme vastuvõtmine; 

4) Loodavasse EGT nõukokku EGEOS esindaja nimetamine; 

5) Ülevaade noorgeoloogide suvelaagri ja geoloogia populariseerimise projekti plaanidest; 

6) Ülevaade Porkuni suveseminari korraldusest ja arengutest;  

7) Varia 

 

 

1. Aastakoosoleku päevakord 

Aastakoosolek toimub 30. mail (teisipäev). Eelinfo on saadetud veebruari lõpus.  

Lepiti kokku, et koosolek toimub EGK ruumides Kadaka teel.  

 

Päevakorrapunktid: 

• 2016. a tegevusaruanne ning majandusaasta aruande kinnitamine (O. Tammemäe) 

• Revisjonikomisjoni aruanne (M. Rast; V. Klein suhtleb raamatupidajaga) 

• Päevakajaline ettekanne (u 20 min) 

Ettepanekud:  - Geoloogiateenistuse moodustamisest (kuhu jõudnud ja mis edasi; A. Soesoo?) 

  - RITA (K. Kirsimäe lepib kokku ja annab teada, kes ettekande teeb) 

  - K. Suuroja kui Kumari preemia nominent, enda poolt valitud teemal (u 30 min, 

V. Klein lepib kokku) 

• Seltsi suviste tegemiste tutvustus: 

  - Porkuni suveseminar (10 min, E. Tamm) 

  - noorgeoloogide suvelaager (K. Põldsaar,10 min) 

• Auliikme nimetamine. 

 

Otsustati, et kordusteade saadetakse seltsi liikmetele, kui päevakord ja esinejad on paigas (aprilli 

lõpus/mai alguses). 

 

 

2. Kollektiivliikme liikmemaksu reglement 

Reglemendi kavand oli volikogule eelnevalt tutvumiseks saadetud.  

 

Volikogu otsustas kollektiivliikme reglemendi kinnitada (jõustub 17.04.2017).  

http://www.egeos.ee/egeos/selts/liikmemaks/ 

 

 



3. Uue liikme vastuvõtmine 

Seltsiga soovib liituda Karin Truuver (soovitajad Ethel Tamm ja Sander Olo). 

Karin on lõpetanud Tartu Ülikooli geoloogia erialal (magistrikraad) ja töötab 2017.a algusest Eesti 

Loodusmuuseumis geoloog-kuraatorina.  

 

Volikogu otsustas koosolekul osalenud liikmete poolthäältega võtta K. Truuver Eesti Geoloogia 

Seltsi tegevliikmeks. 

 

 

4) Loodavasse EGT nõukokku EGEOS esindaja nimetamine 

O. Tammemäe tegi ettepaneku nimetada Geoloogia Seltsi esindajaks Tarmo All, kes on oma 

nõusoleku ka andnud.  

J. Tamm tegi ettepaneku nimetada esindajaks A. Põldvere. 

A. Põldvere puhul tekib küsimus, kas ta asub loodavasse Geoloogiateenistusse tööle, sel juhul ei 

saaks ta nõukogu liikmeks olla.  

 

K. Kirsimäe: Ettepanek sellel koosolekul otsust mitte vastu võtta, sest uude Geoloogiateenistusse 

töötajad valitakse. Ei ole valmis praegu kummagi poolt hääletma. Kui Anne ütleb, et ta 

Geoloogiateenistusse ei kandideeri, siis võiks ka kohe hääletada. 

T. Meidla: Kui esindaja nimetamine tekib päevakorda, siis saame selle ju paari päeva jooksul ära 

otsustada. Praegu on liiga palju lahtisi otsi.  

O. Tammemäe: Kas on kellelgi veel ettepanekuid kandidaatide osas? Loodetavasti on aastakoosoleku 

ajaks rohkem selgust.  

A. Põldvere: Mina soovin oma kandidatuuri tagasi võtta ja soovitan kõigil hääletada Tarmo Alli 

poolt, kes on kahtlemata väga sobiv persoon esindama Seltsi Geoloogiateenistuse nõukogus.  

O. Tammemäe: Geoloogiateenistus peaks tegevust alustama tegelikult juba 2017. a. III kvartalist, 

enne seda peaks ilmselt ka nõukogu paigas olema. Hääletame siis, kui nõukogu koosseisu 

teema muutub aktuaalseks. Kas see on aktsepteeritav? 

 

Otsustati, et Seltsi esindaja hääletamine loodava geoloogiateenistuse nõukogusse viiakse läbi siis, 

kui nõukogu koosseisu teema kerkib päevakorda. 

 

J. Tamm: Geoloogiateenstuse moodustamise eelnõud käisid läbi ka Keskkonnaministeeriumist, kuhu 

tegime hulgaliselt parandusi (eelkõige EGK taustaga ametnikud). Tõusis üles küsimus, kas 

tõesti need poolikud ja vigadega dokumendid tulid kooskõlastamiseks EGT loomiseks 

moodustatud töörühmast. 

O. Tammemäe: Teieni jõudnud dokumendid saadeti MKM-st. Tõepoolest olid tehtud parandused ja 

täiendused sageli kuhugi kadunud. Sageli sekkuti ministeeriumi poolt üsna jõuliselt, töögrupi 

roll oli püüda seda tasakaalustada.  

 

 

5. Ülevaade noorgeoloogide suvelaagri ja geoloogia populariseerimise projekti plaanidest 

A. Põldvere: Noorgeoloogide suvelaagrit puudutavad materjalid on üle antud Kairi Põldsaarele. 

Suvelaager toimub Piusa puhkekompleksis. Noorgeoloogide suvelaagri töörühma koosolek on 

kohe-kohe tulemas, pärast seda on rohkem infot. Praegu toimub koolide teavitamine, siiani 

tagasiside positiivne. Töö käib.  

 

 

6. Ülevaade Porkuni suveseminari korraldusest ja arengutest  

E. Tamm: Suveseminar toimub 22.-23. juulil 2017 Porkunis.  

http://www.egeos.ee/egeos/sundmused/suveseminar-2017/ 



Muude tegevuste hulgas tegeleme stratotüüpse paljandi korrastamisega ning abistame 

Paemuuseumi inimesi muuseumi kogude korrastamisel. Laupäeva õhtupoolikul toimub 

arutelu/seminar.  

Aprilli lõpus saadame laiali täpsema päevakava. 

Registreerimise vorm on üleval Geoloogia Seltsi kodulehel ja portaalis Eesti Geoloog, 

registreerimise tähtaeg 6. juuni 2017.  

Seminari korraldamist toetab hasartmängumaksu nõukogu, samuti Tamsalu Vallavalitsus.  

Lähiajal minnakse Keskkonnaametiga vaatama korrastatavat paljandit (täpne kuupäev ei ole 

hetkel paigas). 

 

Lepiti kokku, et ürituse korraldamisega seotud arveid viseerib seltsi juhatuse poolt Hardi Aosaar.  

 

 

7. Varia 

 

• Portaal Eesti Geoloog 

S. Olo: Eesti Geoloog on professionaalse sisuga blogi, mis on edukalt käivitunud ning MAREK on 

nõustunud toetama seda 5000 euroga, et jätkata portaali kasutamist geoloogia popularisee-

rimiseks. Plaanis seda summat kasutada peamiselt püsikulude katmiseks.  

K. Kirsimäe: MAREKi toetus tegelikult ei ole mõeldud portaali püsikulude jaoks, see on toetus 

millegi tegemiseks, et sisu edasi arendada.  

S. Olo: Nimetagem seda siis tegevuskuludeks? Meil plaanis kasutada seda IT kuludeks (koduleht, 

korralik domeen), geoloogiliste teemade teadvustamiseks ühiskonnas, populariseerimiseks jne.  

H. Aosaar: Eesti Geoloogi lehele lisatakse MAREKi logo. Toetussumma eesmärk võiks olla portaali 

Eesti Geoloog väljatöötamine/arendamine ja geoloogia populariseerimine. 

K. Kirsimäe: L. Ainsaarega tuleks enne arve väljastamist kooskõlastada, mis arvele tegevuse 

kirjelduseks panna.   

E. Pukkonen: Küsimus: kellele kuulub Eesti Geoloog? 

H. Aosaar, S. Olo: Portaali on välja töötanud ja sinna kirjutavad peamiselt Geoloogia Seltsi liikmed, 

ükski konkreetne isik selle omanikuks ei ole.  

Lisaks kommenteeriksin veel Eesti Geoloogi rahakasutuse põhimõtteid. Läbipaistvus – kõik 

kuluartklid arutatakse läbi ja põhjendatakse. Kulud peavad olema tõendatavad. Raamatu-

pidamise lihtsustamiseks komplessete teenuste sisseostmine. 

 

Lepiti kokku, et portaali Eesti Geoloog tegevusega seotud arved viseerib Seltsi juhatuse poolt 

H. Aosaar. 

 

• Geopargid 

A. Põldvere: Mul on palve, et mõtleksite geoparkide peale. Need koos paljanditega on 

perspektiivsed asjad, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Palun tutvuge märtsi algul toimunud 

koosoleku protokolliga (http://www.egeos.ee/egeos/dokumendid/koosolekute-protokollid/2017-2/). 

Meil võiks olla valmisolek tegelda geoparkide teemaga käesoleva aasta lõpus, kui kohalikud 

valimised on toimunud.  

O. Tammemäe: Vaja nimetada konkreetsed inimesed, kes teemaga tegelevad ja paika saada 

eesmärgid, seejärel saab tegutsema asuda. 

A. Põldvere: Hetkel oluline, et info leviks inimeste, eriti geoloogide hulgas. Samuti on oluline 

meedia kaasamine geoloogiaga seotud teemade atraktiivseks esitlemiseks.  

O. Tammemäe: Kas võiks ka aastakoosolekul seda küsimust käsitleda (informatiivne ettekanne, 

10 min) ? 

A. Põldvere: Jah, olen valmis sellise lühikese tutvustuse/üleskutse tegema. 

 



Otsustati, et A. Põldvere teeb seltsi aastakoosolekul u 5-minutilise ettekande geoparkide 

hetkeseisust.  

 

• Fotokonkurss 

A. Põldvere: Kas kuulutame aastakoosolekul välja järjekordse fotokonkursi? Vbl tuleks osavõtu 

aktiviseerimiseks midagi juurde lisada – mõni uus kategooria nt? 

O. Tammemäe: Meie fotokonkurss peaks teiste seast eristuma, st oluline sõnum/eesmärk hoolikalt 

läbi mõelda ja sõnastada. 

K. Kirsimäe: Eristumine on tegelikult juba olemas ja sõnastatud ka. Samuti on tulemused vastavad 

olnud.  

E. Pukkonen: Ettepanek lisada konkursile tänapäevasemaid meetodeid - videoklippe jm, kasutades 

selleks kasvõi droone.  

 

Otsustati, et fotokonkursiga tegelemise jätkamise ettepanek tehakse T. Saadrele, kellelt palutakse ka 

aastakoosolekule u 5-minutilist ettekannet. Taustaks võiks kokku panna ka nt slaidiprogrammi 

eelmiste aastate võidutöödest. Uue kategooriana lisada temaatilised videoklipid. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      O. Tammemäe 

 

 

Protokollija:       S. Peetermann 

 


