
 
 

 

Eesti IT-juhtide klubi presidendi meeskondade (PM) kohtumise kokkuvõte   

12. oktoober 2011 Järve Keskus Amps3 

  

Osalesid:  

Vallo Veinthal – klubi ekspresident  

Oleg Lissenko – klubi eksmeister  

Margus Mölder – klubi president  

Rene Oruman – klubi meister  

Jaan Metsa  – klubi laekur  

Anti Puusepp – klubi revident 

Aivar Ilves – klubi fotograaf 

  

 Klubi asjade ajamise teatepulga üleandmisel olid kõne all järgmised teemad ja 

tulevikuplaanid:  

  

I  

IT-klubi funktsionärid ja liikmemaks    

Protokolliti 12. oktoobril toimunud IT-klubi üldkoosoleku otsused:  

•  IT klubi president 2011/12 aastal Margus Mölder  

•  IT klubi meister 2011/12 aastal Rene Oruman  

•  IT klubi laekurina jätkab 2011/12 aastal Jaan Metsa  

•  IT klubi revidendina jätkab 2011/12 aastal Anti Puusepp  

•  kinnitada IT-klubi liikmemaksuks perioodil 2011/12 30.- EUR’i  

  

 



 
 

  

II  

IT-Klubi liikmemaksust vabastused    

  

Nimetada IT-Klubi 2010/11 aasta president Vallo Veinthal ja meister Oleg Lissenko 

klubi auliikmeteks ja vabastada liikmemaksust alljärgnevalt:  

•  president – Vallo Veinthal – 2 aastat  

•  meister – Oleg Lissenko – 1 aasta  

  

III  

Ürituste korraldamine  

  

Tehti kokkuvõte eelmise aasta üritustest.    

 

-  Ürituste korraldamist jätkata vastavalt väljakujunenud tavale iga kuu teisel 

teisipäeval.   

-  Põhjendatud vajadusel võib muuta tavaks saanud ürituse päeva ja kellaaega.   

-  Ürituste kohad leppida üldiselt kokku vähemalt  2-3 kuud ette ja informeerida klubi 

liikmeid.   

-  Pakkuda võimalust ürituste korraldamist IT-klubi liikmete ettevõtete poolt.   

-  Ürituse täpse toimumise info edastada vähemalt 1 nädal varem IT-klubi listi.  

  

Võimalikud külastused 2011/12  

-  Eesti pank / Finantsinspektsioon / muu finants-asutus  

-  TTÜ  

-  WIFI & Veljo Haamer  

-  Rahvusraamatukogu  



 
 

-  PV Lennusalk  

-  Politsei kiiruskaamerad  

-  Siemens  

-  Eesti Loto  

-  Levira – teletorn  

-  EMT  

-  Eesti Raudtee – Go Group  

-  HP  

-  Semetron / midagi muud meditsiiniteemalist  

  

  

IV  

Veebi korrastamine   

Otsustati:  

•  korraldada seda eraldi projekti raames ja arutada võimalikke CMS ja hostingu  

alternatiive  

itklubi listis.  

•  Piltide jagamine picasa keskonnas, jagatakse ainult külastatud ettevõtete ja 

osavõtjate huve mitte kahjustavaid pilte   

   

  

VI 

Juurdepääsud itklubi dokumentidele ja maili-listile   

•  Google Apps ligipääsud dokumentidele  

•  emaili aadresside muudatused  

  

  



 
 

VII   

Muud olulised küsimused  

  

•  Korraldada uute meenete konkurss ja tootmine 

•  On vaja valida koht kus klubi saab kokku kui asutusel ei ole võimalust meid 

võõrustada. Kunagi oleme käinud Egeri Keldris (Roosikrantsi 6). Kas see asukoht on 

vastuvõetav ja mis võiksid olla alternatiivid, näiteks:  

o  Park Cafe (Weizenbergi / Poska)  

o  Nõmme Pubi (Jaama 2)  

o  Teine Kodu Pubi (Sakala 19)  

o  Mauruse Pubi (Estonia pst 8)  

  

 


