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MEIST 

 
ESTIS moodustati 26. mail 2000. aastal ja meie eesmärgid on omistada 

inseneri kutset soojusenergeetika alal, osaleda soojusenergeetikaalaste 

normdokumentide väljatöötamisel, soosida keskkonnahoidliku 

energiatehnoloogia ja soojusenergeetika arengut ning aidata kaasa 

energiatehnoloogia ja soojusenergeetikaalase hariduse tõhustamisele Eestis.  

INSENERIKUTSED 

 
ESTIS-e kutsekomisjon on koostamas kutse andmise korra täiendusi, mis 

peaksid lihtsustama värskelt soojusenergeetika haridust omandanud 

üliõpilastele (bakalaureus, magister) kutsetunnistuste saamist. Viime läbi ka 

teemakohase infotunni, mille salvestus on hiljem järelvaadatav. 

 

Infotund toimub 7. oktoobril kell 15.00 TalTech ruumis U06-220 ning MS 

Teams keskkonnas. 

 

Kutsetaotluste esitamise tähtaeg on 15. november. Kutsete taotlused ja kõik 

muud kutsetega seotud küsimused palume esitada aadressil kutsed@estis.ee. 

UUS KOOSTÖÖPARTNER – ADVEN 

Adven on enam kui 40-aastase kogemusega juhtiv säästva energia teenuse 

pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. Ettevõte opereerib enam kui 350 

energiakeskust, mille tootmise kogumaht on 5 TWh. Eestis pakub Adven 

kaugkütet 19 võrgupiirkonnas pea 1000-le kaugküttekliendile. Tööstustele 

pakume auru-, kütte- ja jahutusteenust Energy as a Service terviklahendusena 

kokku enam kui 100 energiakeskuses. Koostöös oma klientidega rajame ja 

käitame energialahendusi, mis loovad eelise ettevõtetele, inimestele ja 

keskkonnale. 

 

Loe ettevõttest rohkem siit. 

 

  

ESTIS 

ESTIS on tulu mittetaotlev 

organisatsioon, mis ühendab 

energiatehnoloogia, 

soojusenergeetika ja 

soojustehnika valdkonnas 

tegutsevaid insenere, 

teadureid ja üliõpilasi. 
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EIL PRESIDENDI PÖÖRDUMINE 

Septembrikuus asus Eesti Inseneride Liidu presidendi ametipostile ESTIS-e 
juhatuse liige Igor Krupenski. Soovime rohkelt teotahet ja jaksu uues ametis! 
 
Eesti Soojustehnikainseneride Selts 

 
Eesti Inseneride Liidu presidendina pean üheks suureks eesmärgiks 
järelkasvu probleemi - peame muutma koostöös inseneri valdkonda 
atraktiivsemaks ja ahvatlevamaks noorte ja laste jaoks. Peaaegu igas inseneri 
valdkonnas (s.h. soojusenergeetikas) on inseneride puudus ning selle 
probleemi lahendamisega tuleb tegeleda kohe ja praegu.  
 
Esimene samm on juba tehtud - sel sügisel hakatakse välja andma keskkonna-, 
energia- ja keemiatehnoloogia eriala üliõpilastele 750-eurost Arvo Otsa 
nimelist stipendiumit. Stipendiumi eesmärk on toetada äsja alustanud 
tudengeid, populariseerida eriala ning seeläbi tagada energiatehnoloogia 
jätkusuutlik areng. Taotlusi saab esitada oktoobri kahel esimesel nädalal, 
stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus. 
 
Täiendav info on leitav siit. 
 
Ootame ka ESTIS-e liikmete poolt ettepanekuid ja mõtteid insenerivaldkonna 
arendamiseks/parandamiseks. 
 

 

Igor Krupenski, EIL president ja ESTIS-e juhatuse liige 

igor.krupenski@insener.ee 

 

LOENGUD ESTIS-E LIIKMETELE 

 

• 19. septembril kell 18.00 toimus Jüri Masingu (Grundfos) loeng teemal 

„Energiatõhusad pumbad ja juhtimise võimalused ringluspumba Magna3 

näitel“. 

 

Loeng toimus hübriidvormis ning kokku osales 49 liiget. 

 

• 24. oktoobril kell 18.00 toimub Priit Heinla (Elering) loeng, kus 

tutvustatakse Paldiskisse rajatavat LNG terminali. 

 

Loeng toimub TalTech ruumis U05-408 ning MS Teams keskkonnas. 

 

• 21. novembril kell 18.00 toimub Marko Moringu (Danfoss) loeng teemal 

„Kompaktsed ja tehases toodetud soojussõlmed“. 

 

Loeng toimub TalTech ruumis U05-408 ning MS Teams keskkonnas. 

 
 

Lisainfot loengute kohta leiab ESTIS-e kodulehelt. 

 

 

LIIKMEMAKS 

Palume kanda iga aasta 31. märtsiks 

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi 

kontole: 

EE237700771001989802 (LHV) 

 

Tegevliige 20 eurot 

Üliõpilane 5 eurot 

Pensionär või mittetöötav - vabatahtlik 

ESTIS-E TOETAJAD: 

 

 

 

 

 

Soovid oma firma siia lisada? Kirjuta 
ESTIS-e esimehele 
vladislav.masatin@estis.ee 

 

 

 

 

 

https://taltech.ee/uudised/energiatehnoloogia-professor-alar-konist-inseneride-jarelkasvu-toetamiseks-keskkonna
mailto:igor.krupenski@insener.ee
http://estis.ee/
mailto:vladislav.masatin@estis.ee
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ARVO OTSA NIMELINE STIPENDIUM 

Tehnikaülikooli Arengufond soovib Arvo Otsa nimelise stipendiumi anda kuni 

kümnele hea õppeedukusega ja aktiivsele bakalaureuse õppeastme 

üliõpilasele, kellel on ambitsioon saada oma valdkonna tippspetsialistideks. 

 

Arvo Otsa stipendiumifondi on oodatud panustama nii ettevõtted kui 

eraisikud. Annetuse saab teha Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi 

pangakontole EE471010052027905003 (SEB), EE572200221011286139 

(Swedbank), märkides selgituseks „Arvo Otsa stipendiumifond“. Suurema ja 

pikemaajalise toetuse tegemiseks saab ühendust võtta SA Tallinna 

Tehnikaülikooli Arengufondiga: arengufond@taltech.ee. 

 

Loe TalTech lehel ilmunud uudist siit. 

 

Lisainfo: 

Elinor Toming 

arengufond@taltech.ee 

https://taltech.ee/arengufond 

VABAS VORMIS KOKKUSAAMINE 

Igasügisene soojusenergeetikute ja energiatehnoloogide kokkusaamine 

toimub sel aastal 30. spetembril kell 19.00 Põhjala Tap Roomis (Peetri 5, 

Tallinn). Üritus pakub suurepärase võimaluse kohtuda kolleegidega töövälises 

keskkonnas ning lihtsalt mõnusalt aega veeta. Omalt poolt pakume õhtuks 

maitsvaid suupisteid. 

 

Ootame kokkusaamisele kõiki ESTIS-e liikmeid. Palun anda enda tulekust 

teada täites registreerimisvormi hiljemalt 23. septembril. 

Kohtumiseni Põhjala Tap Roomis! 

UUED LIIKMED 

ESTIS-e uued liikmed perioodil 01.06-22.09.2022: 

 

Sten Kaskema 

Dabrel Prits 

Kalev Kuusik 

Aleksandr Spitsõn 

Oskar Imre Saik 

Indrek Metsniit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tere tulemast! 

 

KONTAKTID 

ESTIS 
Ehitajate tee 5, Tallinn 
 
Juhatuse esimees  
Vladislav Mašatin   
vladislav.masatin@estis.ee 
 
Koduleht: 
 
http://estis.ee/  
 
Liitu meiega Facebookis: 
 
https://www.facebook.com/estis.ee/ 
 
Liitu meiega LinkedInis: 
 
https://www.linkedin.com/company/e
esti-soojustehnikainseneride-selts-
estis-/ 
 

 
Kuidas astuda ESTIS-e liikmeks?  
Loe lähemalt:  
 
http://estis.ee/index.php/astu-
liikmeks/ 
 
 
ESTIS-e infoleht ilmub tasuta kord 
kvartalis. 
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