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Kuidas AA-62 tekkis ja arenes 

Meenutused kirja pannud Ivar Odrats 

 

Nad sündisid mitmetes Eestimaa paikades aastatel 1930 kuni 1940, neil oli õnne jääda 
ellu sõjakeerises ja nad lõpetasid keskkoolid, kes sünnikodu lähedal, kes sellest sootuks 
kaugel, kuhu olud ja saatused olid nad laiali pillutanud.  

Suurem osa astus neist TPI-sse 1957. aasta sügisel, kes tööstusettevõtete 
elektrifitseerimise, kes elektrijaamade, võrkude ja süsteemide, kes soojusenergeetika, 
kes masinaehituse tehnoloogia ja kes laevaehituse erialale inseneri kutset omandama. 

Nagu sel ajal ikka, algasid esimesed õppeaastad tööga kolhoosides ning hiljem ka 
uudismaadel. Esimene kursus möödus koolipoisiliku loengukülastuse ja tudengiellu 
sisseelamisega. Olid ju paljud tulnud Tallinnasse kaugemalt ja said maitsta ühikaelu 
rõõme ja muresid aasta enne seda käiku antud uutes ühiselamutes Koskla tänaval. 

1958. aasta kevadel aga hakkasid TPI-s liikuma kõlakad, et sügisel avatakse instituudis 
uus teaduskond – Energeetikateaduskond ning tema erialade seas ka täiesti uus eriala – 
"Automaatika, telemehaanika ja elektrimõõtetehnika seadmed" ja mitte ainult esimene 
kursus. See fakt leidis varsti kinnitust ka ajakirjanduse kaudu, levides mitte ainult TPI 
peahoone hallide paekivist seinte vahel. Ajaleheteates oli öeldud, et automaatika ja 
telemehaanika erialal avatakse korraga kolm kursust, millesse igaühte võetakse vastu 25 
üliõpilast. Lisaks nendele avatakse ka üks õhtune õpperühm ja üks õpperühm 
kaugeõppeosakonnas.  

Küllap igaüks arvab mäletavat, millistel ajenditel ta langetas otsuse üle minna õppima 
loodavale erialale. 

Igatahes 1958./1959. õppeaastal avatigi automaatika erialal korraga kolm päevase õppe 
kursust, mille teisele ja kolmandale kursusele oli kandideerinud kokku 34 üliõpilast, 
nende hulgas kolmandale kursusele kolm Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
põllumajanduse mehhaniseerimise tudengit ja teisele kursusele ka üks üliõpilane Tomski 
Polütehnilisest Instituudist.  

Õppeaasta algas kolhooside abistamisega, milles käidi veel peamiselt endiste 
õpperühmade koosseisus ja mõned käisid ka uudismaal. Et 1958. aastal pikendati 
kolhoosides oleku aega ühelt kuult pooleteise kuuni, siis EPA-st üle tulnud tudengitel 
tekkis raskusi õppeprogrammide erinevusest tingitud võlgnevuste likvideerimisega, kuna 
tähtaegu selleks, hoolimata kolhoosiaja pikenemisest, ei pikendatud. See tingis kõigi 
kolme EPA-st tulnud üliõpilase ülemineku teisele kursusele, mille vältel ei makstud neile 
kursuse kordamise aja eest ka stipendiumi. Nii moodustus teise kursuse õpperühm, kus 
osa rühma liikmeid käis ainult nendel loengutel ja praktikumidel, milles neil olid 
võlgnevused.  

Teise kursuse ühistest tegemistest ei olegi talletatud ühtki fotomälestust, see oli vaid 
rühmakaaslastega tutvumise ja rühmatunde tekkimise aeg. On vaid mõned pildid 
sündmustest uudismaal. Samuti ei ole tagantjärele kellelgi täpselt meeles, kui palju meid 
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teise kursuse algperioodil rühma nimekirjas üldse oli. Mõnedele meenub, et teise 
kursuse rühma nimekirjas oli algselt ka kaks naisõliõpilast, neist üks (Päevi Källe) 
vähemalt TPI toiduainete tehnoloogia erialalt, samuti, et rühma nimekirjas oli olnud ka 
üks Tartu Ülikooli füüsikatudeng (Lembit Reimal), kuid kõik meenutatud langesid 
millegipärast teise kursuse vältel rühma koosseisust välja. Järele aga jäi 21 noormeest, 
kes eranditult kõik jõudsid ka 1962. aasta suvel õpingutega võiduka lõpuni ning 
moodustasid automaatikute AA-62 lennu. 

Selgituseks veel niipalju, et TPI-s oli õpperühmade tähistamiseks kasutusel kahetähelised 
lühendid, milles esimene täht tähistas teaduskonda ja teine täht eriala. Millegipärast oli 
Energeetikateaduskond saanud enda tunnuseks alfabeedi esitähe, ilmselt seetõttu, et E 
täht oli juba Ehitusteaduskonna poolt okupeeritud. Number tähekombinatsiooni taga oli 
aga kogu õppeperioodi vältel muutuv, mille esimene number tähistas õppesemestrit 
ning teine number õpingute alustamise aasta viimast numbrit. Nii avati 1958. aastal 
automaatika erialal rühmad AA-18, AA-38 ja AA-58. Kui aga TPI läbi sai, kaotas 
semestriarvestus oma mõtte ning armsaks saanud tähekombinatsioonile AA lisati lihtsalt 
TPI lõpetamise aastanumbri kaks viimast numbrikohta - siit siis AA-62. 

 

Kes me olime ja kust tulime 

Kolmandale kursusele jõudnud õpperühma ja AA-62 lennu moodustasid nimeliselt 
järgmised üliõpilased (koos sünniaastatega): 

 
1) Ülo Beitler-Dorch (1936), 

(edaspidi:Ü.B.-D.) 

2) Rein Elvisto (1938) 

3) Mart Emme (1935) 

4) Rein Harjo (1939) 

5) Peet Horma (1930) 

6) Ülo Jaaksoo (1939) 

7) Faiveš Judeikin (1940) 

8) Ülo Kaldma (1938) 

9) Jaan Kuldkepp (siis: Looman; 1933) 

10) Peeter-Toomas Loog (1939) 

11) Ülo Nurges (1939) 

12) Ivar Odrats (1938) 

13) Ando Puksa (1938) 

14) Peeter Relve (1938) 

15) Valdor Rimm (1937) 

16) Juhan Roos (1939) 

17) Hillar Saarse (1938), (edaspidi: Sass) 

18) Ants Tender (1936) 

19) Kristjan Veiss (1938) 

20) Ants Wõrk (1939) 

21) Jaan Võrk (1939) 

 

Keskkooli lõpetamise aastate järgi jaotusid rühmakaaslased kolme gruppi:  

1957.a. - 15 üliõpilast (70%); 1956.a. - 3 üliõpilast (15%); 1955.a. ja varem - 3 üliõpilast 
15%). Seejuures said keskhariduse keskkoolides 18 ja tehnikumides 3 rühmakaaslast. 
Keskkooli lõpetasid Tallinnas - 8, Tartus - 4, Viljandis - 2, Haapsalus - 1, Mõisakülas - 1, 
Kehras - 1 ja Ivanovka keskkooli Omski oblastis - 1 rühmakaaslane. Tallinna tehnikumides 
õppisid 2 ning Võru Kohaliku Tööstuse tehnikumis 1 rühmakaaslane. 

Rühma intellektuaalset taset jääb iseloomustama aga see, et keskkooli olid medaliga või 
tehnikumi kiitusega lõpetanud kokku 14 rühmakaaslast ehk ⅔ rühma koosseisust. 
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Õppimise kõrval olid mitmed rühmakaaslased juba keskkooli ajal tegelenud spordi, 
muusika või muude huvialadega, millega jätkati või ka alustati TPI-s õppimise aja jooksul, 
saavutades mõne puhul ka märkimist väärivaid tulemusi.  

Nii näiteks oli Peeter-Toomas Loog juba 1956. ja 1957. aastal olnud NSV Liidu noorte 
meister korvpallis, Ando Puksa juba keskkooli päevil Eesti noorte meister tõstmises, Ülo 
Nurges aastatel 1964 ja 1965 Eesti meister sulgpalli paarismängus ja hiljem ka Eesti 
meister matkamises, Kristjan Veiss saavutas keskkooli ajal Eesti noorte meistrivõistlustel 
maadluses II koha ja täitis TPI-s olles ka maadluses täiskasvanute klassi I järgu normid 
ning Juhan Roos pälvis medaleid NSV Liidu meistrivõistlustel allveespordis. Ka Peeter 
Relve oli "käsi" TPI korvpallimeeskonnas, Ants Wõrk oluline lüli TPI allveespordi 
võistkonnas ja Ants Tender esindas teaduskonda lauatennise võistkonnas. Et esimesel ja 
teisel kursusel oli üheks õppeaineks kehaline kasvatus, tegelesid kõik rühmakaaslased 
mingil määral mingi spordialaga.  

Tegeldi ka tehnilisemate huvialadega nagu purilennundus ja langevarjuhüpped. 
Viimastega on tegelenud meie rühmast vähemalt Rein Harjo, kuigi langevarjuhüpetega 
tuli hiljem  sundkorras sõjaväe kordusõppustel kokku puutuda ka Peeter Relvel. 

Vahemärkusena olgu öeldud, et kuna meie rühmas oli 4 Ülot, 2 Antsu, 2 Reinu, 2 Peetrit 
ja 2 Jaani, on edaspidises tekstis persoonidele viidates kasutatud lühiduse mõttes kas 
ainult perekonnanimesid või eesnime koos perekonnanime esitähega. 

Keskkooli kõrval õppisid Puksa ja Harjo Viljandi muusikakoolis, esimene viiulit, teine 
trompetit. Ka Jaaksoo on keskkooli ajal Mõisakülas viiulit õppinud, kuid siis hakkas teda 
rohkem huvitama trompetimäng kooli bändis. TPI aastatel jätkas ta trompetimängijana 
Horre Zeigeri juhitud TPI big-bändist tantsuorkestris, milles trummariks oli samal ajal 
rühmakaaslane Wõrk. Trompetimänguga tegeles TPI perioodil veel rühmakaaslane 
Rimm, kes lõi trompetimängijana kaasa Elmar Peäske juhitud TPI puhkpilliorkestris. 
Kindlasti on jäänud veel mõne teisegi rühmakaaslase suhted muusikaga rühmakaaslaste 
eest varjule. Muusikalist kuulmist ja viisi pidamist ühislaulude laulmisel oli enamikul 
rühmakaaslastest, kuigi TPI meeskooris või TPI kammerkooris meist teadaolevalt keegi ei 
laulnud. 

Meie TPI-aastatel oli üliõpilaste seas populaarsust kogunud rahvatants ning TPI juures 
tegutses küllaltki arvukas ja kõrge tasemega rahvatantsukollektiiv "Kuljus". 
Rühmakaaslastest osales viimase segapaarisrühmas ainukesena Võrk, kes leidis selle 
tegevusala koos oma ühiselamu toanaabri AT erialal õppiva Mati Aleviga.  

Kui Tallinnast pärit rühmakaaslased (neid oli 10) elasid kodudes, siis ülejäänud elasid kas 
ühiselamus Koskla tänaval (7) või kellegi juures erakorteris (4). EPA-st üle tulnud 
üliõpilaste TPI-sse vastuvõtmise üheks eeltingimuseks oligi, et nad ei pretendeeri 
ühiselamukohale.  

Koskla intri toad pidid mahutama igaüks kuni 4 üliõpilast ning reeglina tubadesse 
paigutamine ei toimunud õpperühmade, vaid vabade voodite järgi. Nagu meenutab 
Harjo oma laiendatud CV-s: "Kolm esimest aastat tudengina möödus Koskla ühiselamus 
lõbusalt ja seiklusrohkelt. Tekkisid uued sõbrad ja toanaabrid erinevatelt erialadelt. Koos 
nendega otsisime õppetöö kõrvale ka muud tegevust..."  ja nagu noortel inimestel ikka, 
seda tegevust leidus väga laias diapasoonis. Siinjuures tuleb ka meenutada, et intrirahva 
lõbus elu tegi kadedaks kodudes ja erakorterites üksikutena igavlevad rühmakaaslased ja 
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ka nemad olid sagedasteks külalisteks Koskla intris. Sel ajal ei olnud veel rajatud Sõpruse 
puiesteed ja intrisse jõudmiseks tuli sõita kas elektrirongiga Balti jaamast Lilleküla jaama 
või kasutada bussi, mis tõi kuhugi Endla tänava raudteeülesõidu kanti, et sealt jätkata 
teed lagunevate barakkide vahelt üle lageda põllu intrimajade poole. Ei olnud siis veel 
Endla tänava viaduktigi ning raudtee ja Endla tänav kulgesid peaaegu ühel tasandil. 

 

Kolmas kursus – 1959/1960 

1959. aasta sügis algas jällegi kolhoosiga. Rühma sihtpunktiks oli seekord kolhoos 
"Kalevipoeg" Vändra looduslikult kaunis kandis ühe Pärnu harujõe (Navesti) ääres.  

 

Seekord tehti hulganisti fotosid, mis aitavad ilmestada mälestusi sellest ühissündmusest. 
Kuigi me ei olnud kolhoosis rühma täie koosseisuga, sest mõned (6) meist olid end 
suutnud TPI-le vajalikuks muuta mõne muu tegevusega, oli see rühma sõpruse ja 
ühistunde küpsemise oluliseks etapiks. Elama pandi meid ühe kunagise jõuka talu 
maakivist lauda külge kolhooside ajast juurde ehitatud silikaathoonesse, mis näis olevat 
spetsiaalselt sisustatud kolhoosile appi saadetud šeffide majutamiseks. Söömas saime 
käia kõrval asuva talumaja peretoas, kus paar talunaist meie ninaesise eest pidid 
hoolitsema. Toitu ei olnud aga millestki valmistada. Toodi meile sinna siis üks elus 
lammas, kellele paluti ots peale teha.  

1959. aasta  AA-62  kolhoosimeeskond  sealse elukoha  ees (vasakult järjest):  

Jaan Looman, Rein Elvisto, Ivar Odrats, Faiveš Judeikin, Jaan Võrk, Ants Tender, Peeter 

Loog (taga), Ants Wõrk, Juhan Roos, Kristjan Veiss, Ando Puksa, Valdor Rimm, Hillar 

Saarse (Sass) ja Ülo Beitler-Dorch (Pildistab Ülo Nurges) 
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Et meil professionaalseid lihunikke rühmas ei olnud, otsiti vabatahtlikke ning veretöö 
saadeti Dorchi ja Veissi poolt kuidagiviisi ebaprofessionaalsel viisil ja nüri noaga siiski 
korda. Eks meile toodi siis leiba ja piima ka lisaks ning kolhoositarid leidsid ilmselt omast 
koduaiast ka kapsast ja kartulit sinna juurde. Söök sai normaalne, ainult, et hakkas 
päevast-päeva muutusteta korduma.  

Tahtsime nagu leiva peale võid ja mune ka, mida küsisime ühel päeval aseesimees 
Antsult, keda tee peal kohtasime. Jutuajamine muutus sõnasõjaks, mida hiljem Vändra 
sõjaks kutsuma hakkasime, sest Ants oli seda meelt, et enne töö, siis alles söök ja meie 
töö viljakusega ta ei kippunud kuidagi rahule jääma. Selle sõnasõja järel munad ja või 
siiski meie söögilauale ilmusid. Ühistegevusena aga sündis pilalaul aseesimees Antsust.  

    

      
 

Põhitööks, kui mälu ei peta, oli põhu kuhjadesse panemine, mis kombainist põllule maha 
oli jäänud. Põld ise oli paar-kolm või isegi enam kilomeetrit meie elamisest eemal, kuhu 
sõitsime heal juhul hobuvankris loksudes. Ilmselt, kui see töö tehtud sai, oli seal ka muid 
põllutöid. Ei mäleta küll täpselt, sest fotodele me seda osa päevast ei jäädvustanud. 
Kartulivõtmisega meil aga selles kolhoosis mäletamist mööda rinda pista ei tulnud. 

Vaba aja tegevustest jääb meenuma bridžimäng, mis kippus muutuma õhtute 
põhitegevuseks ja jäi rühma meelistegevuseks ka hilisemate aastate ühissündmuste ajal. 
Sel korral juhtus siiski üks intsident ka. Kohe meie peatuspaiga juures oli kolhoosi 

Ainus asitõend viljakast põllutööst: Ivarilt 

hangutäis lisaks, Jaan Looman hindamas 
tulemust 

 

Stseen "Vändra sõjast", keskel jalgrattaga 

aseesimees Ants 

Lõunasöök kõrvaltalus Õhtune söögilisa magamisruumis 
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hobuste koppel, kuhu loomad ööseks lahti lasti. Nii 
tekkis ettevõtlikumatel rühmakaaslastel idee teha 
hobustega väike ratsasõit ümbruskonda. Mõeldud - 
tehtud. Seitse meest, aga nii palju neid kolhoosi 
hobuseid seal koplis oligi, läksid ühel hilisõhtul ilma 

sadulateta ratsutama ning tegid päris pika ringi, 
ületades isegi Navesti jõe. Juhtus aga nii, et tagasiteel galoppides kukkus Volli hobuse 
seljast maha ja see astus talle käe peale tekitades päris korraliku haava. Arsti juures tuli 
siis üles tunnistada, et see ei ole mitte kuuli haav nagu arvati, vaid hobuse tekitatud, 
kellega sõitmas sai käidud. Ka oli seda ratsanike öist seltskonda juhtunud nägema üks 
kolhoosnik, kes oli sellest ka kolhoosi juhtkonnale ette kandnud. 

Pärast seda, kui kohalikele Antsust tehtud pilalaul autokastis sõites ette sai lauldud ja 
sellest üle kolhoosi kõlakas levima hakkas, võttis kolhoosi juhtkond asja tõsiselt käsile, 
andis veoauto ette, millega meid lähimasse raudteejaama sõidutati, kolhoos ostis meile 
tagasisõidu piletid ning saatis meid ennetähtaegselt Tallinnasse tagasi. Sellest tuli 
dekanaadis paksult pahandust, mille tagajärjel rühmavanem Tender tagandati 
rühmavanema ametist ja jäeti karistuseks terveks semestriks stipendiumist ilma.  

Rühma solidaarsus oli kasvanud 
aga sedavõrd, et kõik ülejäänud 
rühma poisid kompenseerisid 
temale stipikaotuse omast 
stipendiumist. See sai uue 
rühmavanema Nurgese igakuiseks 
ülesandeks koguda igalt rühma 
liikmelt Antsu stipifondi 15 või 17 
rubla. Sel ajal oli stipendiumi 
suuruseks keskeltläbi 300 või 320 
rubla kuus, millega sai väga 
tagasihoidlikult ära elada. Esimesel 
kursusel oli stipendium väiksem 
(290? rbl/kuus) ja 5. kursusel kõige 
suurem - vist 350 rbl/kuus. Heade 

Õhtute põhitegevus oli bridži mängida Ja nii nad läksid, Peeter kõige ees ... 

Viimane suits veel enne lahkumist lahtise bensiinipaagi 

juures ... ja rongile, et sõita tagasi Tallinnasse 
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õppetulemuste korral maksti üliõpilasele kõrgendatud stipendiumi, mis oli 25% 
nominaalsummast kõrgem. Peeter Loog meenutab, et Ants oli talle kunagi isegi 
tunnistanud, et kui Peeter ei oleks ettepanekut teinud, et rühm Antsule stipendiumi 
maksaks, oleks Ants pidanud tõenäoliselt TPI-s käimise lõpetama.  

Ülo Nurges aga jäigi rühmavanemaks kuni AA-62 finišisse jõudmiseni. 

Kolhoosiaja lõppedes algas rutiinne loengutel käimine ja selle sekka praktilised tööd 
laboratooriumides. Õppetöö toimus endiselt Koplis TPI peahoones Kalinini (praegu Kopli) 
tänav 101. Ainuke viis sinna jõuda oli sõita trammiga. Busse ja trolle Koplisse ei sõitnud. 
Põhiline koht, kust trammi peale istuda oli paljudele Balti jaam, kuigi Kopli trammiliin oli 
juba mõned aastad varem ühendatud kesklinna läbiva trammiliiniga. Hommikuti olid 
trammid aga üpris täis ja sageli tuli sõita ka trammi välistrepil end ühe käega ukse 
käepidemest kinni hoides.  

 

 

Vaid ühel päeval nädalas - see oli sõjaka päev - käisime Toompeal. Sõjalise õpetuse 
kateeder asus siis hoones, milles praegu asub Soome Suursaatkond. Selle lossi sarnase 
ajaloolise hoone ruumid olid muudetud õppeklassideks, mille seinad olid täis riputatud 
mitmesuguseid vene keelseid "õpetlikke" plakateid. Paljude klasside keskele oli üles 
seatud liivakast maastiku imitatsiooniga, millelt ei puudunud kaitsekraavid, laskepesad, 
miiniväljad, traattõkked jm lahingu strateegiat selgitavad atribuudid. Kõik see mõjus 
hoone ajaloolist interjööri arvestades nagu sea selga sadul. Järgmisel õppeaastal kolis 
sõjalise õpetuse kateeder elulähedamatesse tingimustesse ühe sõjaväeosa juurde Filtri 
teel, kus oli üliõpilastele võimalik praktiliselt näidata ka nõukogude armees kasutatavat 
tehnikat. 

Ülo Nurgesele on meelde jäänud veel üks sõjakaga seotud ja Toompeal aset leidnud 
lugu. Seoses saadikukandidaatide ülesseadmisega vist Tallinna Linnanõukokku olid 
Toompea sõjalise õpetuse suurde auditooriumisse koosolekule kokku aetud mitme 
rühma tudengid ja saadikukandidaadiks oli varakult üles seatud sõjalise kateedri juhataja 
polkovnik X. Nagu sel ajal kombeks, pidi koosolek selle ainsa kandidaadi üksmeelselt 
heaks kiitma. Aga enne kui hääletama jõuti asuda, tõusis AE rühma poiss Ahto Siig püsti 
ja esitas valju häälega saadikukandidaadiks ka Peeter Loogi. Segadust kui palju. Meie 
nõudsime häälekalt Peetri lisamist nimekirja. Aga koosoleku juhataja seletas, et 

Veel mõned aastad enne meie TPI-sse astumist 

sõitsid Kopli liinil mootortrammid 

Meie ajal olid elektritrammi vagunitel 

pikipingid ja seisjad tallasid istujate 

jalgadel 
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protseduuri reegleid on rikutud, et kandidaat tuleb eelnevalt kooskõlastada kompartei 
rajoonikomiteega. Protestiks ei hääletanud me ka polkovnik X poolt. Aga ega ta 
seepärast valimata jäänud. 

 

Novembris 1959 aga peeti maha rühma esimene labrakas. See toimus Koskla ühika 
sööklas Tallinna Kultuur-Hariduse Kooli neidudega, mis pani aluse järgnevatele 
arvukatele labrakatele ja millelt üks rühmakaaslastest - Peeter Relve - endale isegi naise 
leidis. 

                            

Aastalõpp ja jaanuar 1960 tõid endaga kaasa eksamisessiooni ja arvestused, mis 
häälestas rühma mõneks ajaks õppimise lainele, aga järgmine labrakas toimus juba mõni 
kuu hiljem 20. veebruaril Tartus ülikooli majandusteaduskonna viienda kursusega, kus 
eksrühmavanem Tender tõstes klaasi kirglike naiste terviseks ütles välja sõnad, mis jäid 
ka meie kõigi järgnevate labrakate deviisiks, et "kui teised pidutsevad oma 
töövaheaegadel, siis meie töötame oma pidustuste vaheaegadel". Ja eks see paljus 
edaspidi nii oligi! 

 

Momente rühma esimeselt labrakalt 

   Peeter ja Astrid on teineteise juba leidnud    Ants Tenderi toostikõne rühma teisel labrakal 
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12. märtsil 1960. aastal asutati TPI-s automaatika ja telemehaanika kateeder, mille 
juhatajaks kinnitati dotsendi kt. Hanno Sillamaa ja milles asusid tööle noored õppejõud 
Heino Ross, Gunnar Väljamäe ja Ilmar Eiskop ning laborandina Jaak Peterson. Õppejõud 
olid meile juba loengutest tuttavad: Hanno Sillamaa luges meile automaatreguleerimise 
teooriat, Heino Ross  automaatika elektromagnetilisi elemente, Gunnar Väljamäe 
elektrimõõtmisi ja Ilmar Eiskop elektronmõõteriistu. Ilmar Eiskop määrati kateedri poolt 
ka meie rühma juhendajaks. Seni oli kureerinud vastloodud automaatika ja 
telemehaanika eriala teoreetilise ja üldelektrotehnika kateeder, mida juhatas dotsent 
Paul Plakk. Viimane luges meile elektron- ja ioonseadmeid. 

Uue kateedri lisandumine ei toonud kaasa uusi õpperuume. Õppetöö jätkus endiselt TPI 
peahoones Koplis, kus automaatika kateedri tööruumideks jäid kaks seni laboritena 
kasutuses olnud ruumi. Iga uue õppeaastaga lisandus aga uus AA õpperühm lisaks 
nendele, mis automaatika eriala avamisel juba loodi, ruumiprobleem muutus 
kolossaalseks. Kuid see ei olnud ainus probleem. Ka laboratoorne baas tuli peaaegu 
nullist luua. Eks see avaldas mõju ka selleaegsete automaatikute ettevalmistusele ja eks 
me saime ka seetõttu arvestused lihtsamalt tehtud kui meist nooremad automaatikute 
rühmad. 

1960. aasta kevadel organiseeris 
automaatika neljas kursus aga ajurünnaku 
automaatiku rinnamärgile, mille tulemus 
leidis kateedri ja nooremate kursuste seas 
hea vastukaja ning mis muutus aastateks 
automaatikute "tsunfti" sümboliks ja 
embleemiks Eestis. Neljandal kursusel 
õppinud Vahur Mägi meenutab: "Kui 
hakkasime lõpetamisele lähenema, tekkis 
mõte, et võiks olla mingi sümbol, mis meid 
ka hiljem elus ühendaks. Korraldasime 
rühma sees isekeskis võistluse, igaüks pidi 

mingi idee välja käima. Pärast vaidlesime üheskoos läbi. Sellal olid moes kõiksugu 
kolmnurksed ja ovaalsed märgid. Enam-vähem samal ajal tegid ka ERKI arhitektid endale 
märgi, millel kujutasid kahte sirklit. Kahe A idee sai sealt laenatud... Märgi algkuju 
nuputas valmis meie rühma poiss Tiit Klotsmann, lõplikult vaidlesime märgi selgeks minu 

Momente rühma teiselt labrakalt  Uus labrakas - uus   sümpaatia ...      

seekord Kaja 

TPI automaatikute rinnamärk 
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kodus Nõmmel. Sama märk ilutseb nüüd ka automaatikute lipul." Viimase algvariant 
sündis aga aasta hiljem. 

Kolmanda kursuse kevadsemester möödus loengukülastuste ja laboratooriumitundide 
rutiinis, kus peeti maha ka vähemalt kaks labrakat, aga keegi meist ei suuda tänaseks 
enam meenutada, millal täpselt ja kus need toimusid või millist eriala esindasid need 
neiud, kes dateerimata labrakapiltidelt veel praegugi vastu vaatavad. Tundub, et juba siis 
muutus meie labrakate üheks traditsiooniks laulda ühislauluna "Kärbes istus seina 
peal..." Ants Wõrgu emotsionaalse dirigeerimise saatel. 

Kevadsemester lõppes nagu ikka eksamite ja arvestustega, kus kõik püüdsid anda oma 
parima, et paari päevaga enne eksamit jõuda mällu talletada veel kõike seda, mis 
loengutel oli ühest kõrvast sisse ja teisest välja jooksnud või kui sedagi. Igaühel oli oma 
meetod või väljakujunenud viis, kuidas seda teha. Meenub näiteks, et Puksa eelistas ja 
oli suuteline ka 48 tundi söömata ja magamata järjepannu eksamiks õppima, siis üritada 
see kiirelt ära teha ja seejärel magada 12 või rohkem tundi isegi tualetis käimata, et 
alustada seejärel pärast kõhu täissöömist uut samasugust tsüklit järgmise eksamiga. 

Ka suvevaheajal võeti ette ühisüritusi. Nii käisid kolmanda kursuse kevadel Puksa, 
mõlemad Võrgud ja Nurges jalgrattamatkal ümber Eesti, millest võib lugeda viimase 
meenutustest jalgrattamatkade kohta ka käesolevas kogumikus. 

 

Neljas kursus – 1960/1961 

Neljanda kursuse sügisel meid enam kolhoosi ei saadetud. Selle asemel algas meil 
praktika tehases "Punane RET", mis kestis, kui mälu ei peta, paar nädalat ja mille käigus 
sai tutvutud töökorraldusega töötavas elektroonikaettevõttes. Kateedri poolt oli meil 
kaasas vanemõpetaja Ilmar Eiskop, kuid see enam ei meenu, kes meile tehase tsehhidest 
ja laborist ülevaateid andsid, ilmselt tsehhijuhatajad või nende asetäitjad. Seal tuli mõne 
töömehe käe all ka ise mõni mõõteriista plokk kas kokku monteerida või skeem kokku 
joota. Eks mõnigi tegu läks oskamatusest seejuures ikka aia taha ka. 

1960. aasta sügissemestri alguses läksid lahti automaatiku märkide tellimine ning 
ettevalmistused nende sisseõnnistamise rituaali korraldamiseks. Asja võeti tõsise 
entusiasmiga ja otsustati koostada ja selleks puhuks välja anda rühma laulik. Moodustati 

Seltskond laulmas ja Ants Wõrk dirigeerimas ühislaulu "Kärbes istus seina peal..." 
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isegi laulude väljavalimise komisjon. Et sel ajal paljundustehnika oli veel lapsekingades, 
otsustati kasutada peaaegu et ainsat paljundamismoodust – valguskopeerimist. 

Igaüks pidi selleks kalkale kirjutama vähemalt ühe laulu sõnad, võis kirjutada ka enam. 
Kas kõik ikka kirjutasid, ei ole enam meeles, aga lõpptulemusena sai valmis teos, mis 
koosnes 25-st laulust 34-l lehel. Esileht jäi kujutama kahtekümmet ühte laulvat pead ja 
suud. Lauliku köitmine jäi igaühe enda mureks. 

Märkide sisseõnnistamiseks 
korraldati aga 28. oktoobril 1960 
õlleõhtu Koskla intris, milleks 
koliti tühjaks ja sisustati 
laudadega üks intri elutubadest, 
milles elas Peeter Loog oma 
toakaaslastega. Toodi kohale 70-
liitrine vaat õlut ning osteti üht-
teist ka suupisteks. 

Rituaal ise seisnes aga selles, et 
igaüks uputas oma automaatiku 
märgi viina täis teeklaasi ja 
märgi kättesaamiseks tuli viin 
pealt ära juua, mispeale võis 

janu õllega edasi kustutada. 
Noh, see võttis kiirelt tuurid 

peale ja laulu üles ning laulik sai otsast otsani mitu korda läbi lauldud. Igatahes pidu läks 
igati korda, kuigi intrirahval tuli sanktsioneerimata peo pärast komandandiga hiljem 
natuke maid jagada. 

AA-62 rühma lauliku esileht ja fragment ühest leheküljest 

Õlleõhtu algus - märkide uputamine viinaklaasi 



20 

 

Siis tulid loengute vahele jälle mitmed labrakad, kellega ja kus – ei mäleta enam. 
Meenub siiski üks selline lugu, et tegime poole rühmaga laboris mõõtmisi (ilmselt kogu 
rühm ei mahtunud aparatuuri taha ära) kui sinna saabus Mart Emme teatega, et 
kohvikus "Tallinn" (see asus Harju tänava alguses) olla müügile tulnud Puerto Rico 
rumm, mis olnud tema arvates igati tip-top jook. Ta agiteeris kõiki pärast labori lõppu 
minema seda maitsma. Meile oli aga kaela sokutatud üks ühiskondlik kohustus, esindada 
pärast laborit TPI tudengeid kohtumisel üliõpilastega Saksa DV-st selleks, et istutada 
üheskoos puid rajatavale Sõpruse puiesteele. Auto pidi umbes tund aega peale labori 
lõppu meile järele tulema. Neelud aga selle eksootilise rummi järele hakkasid järjest 
rohkem tunda andma. Nii me siis otsustasimegi, et jätame kellegi meist sinna autot 
ootama, kes autoga meile kohvikusse järele tuleb, ise aga sõidame kohvik "Tallinnasse" 
rummi degusteerima. Ei mäleta enam, kas oli see Rein Elvisto või Peet Horma, kes 
vabatahtlikult nõustus TPI-sse ootama jääma, ülejäänud istusid aga trammi peale, et 
kesklinna sõita. Meid oli umbes kümnekonna ümber, kes võtsid poolringina platsid sisse 
kohviku teisel korrusel ümmarguse laua taga, Mart teadja mehena nende seas ning 
alustuseks tellisime kohvid ja ühe pudeli rummi. Ei see olnudki originaalne Puerto Ricos 
valmistatud rumm, vaid toodetud hoopis Ungaris. Aga vahelduseks oli seegi Rumeenias 
toodetud "Superior" rummi kõrvale, mis rummidest sel ajal ainsana leti peal saadaval oli. 
Et auto veel viibis, võtsime teise pudeli veel ja et auto ikka ei tulnud, sai ka kolmas pudel 
tellitud ja ka sellele ots peale tehtud. Väljas läks juba pimedaks ning auto jäigi tulemata. 
Õnneks, sest seltskond oli juba liiga kuraasikas seisus, et hakata veel puid istutama. 
Järgmisel päeval sai küsitud, et miks meile järele ei tuldud ning vastuseks tuli, et "ootasin 
natuke, aga kuna keegi meid otsima ei tulnud, siis läksin ära koju". Ei mäleta enam, kas 

Momente tuure koguvast õlleõhtust ‒ pianost forte-fortissimoni 
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automaatika kateedri ja meie rühma suhtes selle poliitiliselt küündimatu prohmaka tõttu 
ka mingeid sanktsioone rakendati. 

1961. aasta jaanuaris õnnestus TPI-l lõpuks lahendada Energeetikateaduskonna 
ruumiprobleemid. TPI-le anti üle ühe liidulise alluvusega kinnise instituudi (nn Loginovi 

instituudi) alt vabanev küllaltki 
avar 3-korruseline hoone aadressil 
Kalinini (praegu Kopli) 82. 
Automaatika kateeder sai sellest 
kasutamiseks terve kolmanda 
korruse. Et jaanuari algul toimus 
eksamisessioon, siis automaatika 
kateedri kolimisel meie rühm ega 
nooremad rühmad ei osalenud, 
see töö tehti ära 5. kursuse 
automaatikute poolt, kellel just 
algas diplomiprojekti koostamise 
periood. 

Uus õppehoone saadi küll kätte, 
aga ega seal jõutud enne 

sissekolimist isegi kerget sanitaarremonti teha. Kohe hakati sisustama loenguruume ei 
tea kust kätte juhtunud laudade ja toolidega. Meenub, et mõnes loenguruumis jätkus 
laudu vaid esimese rea jaoks, seega kuuele-kaheksale üliõpilasele, kes said võimaluse 
konspekteerimiseks lauda kasutada. Teised istusid tagapool toolidel ja mõni üritas siis 
midagi ka põlve peal kirja panna. Ei mäleta küll, et oleksime auditooriumis just mantlites 
istunud, aga see on küll meeles, et Ilmar Eiskop tuli loengut pidama tavaliselt 
elektriradiaator kaasas ja sall ümber kaela. Tema siis soojendas end loengu vältel 
radiaatori paistel ja sai varsti hüüdnimeks Kidur, mis jäigi tema kohta rühmas kasutusele 
kuni TPI lõpetamiseni. 

1961. aasta märtsis 
käisime õppeekskursioonil 
Riias. Sinna sõideti bussiga 
ja kuna meie rühmast jäi 
bussis üle vabu istekohti, 
tulid meiega kaasa ka 
mõned tudengid teistelt 

energeetikateaduskonna 
erialadelt. Automaatika 
kateedri poolt juhtis 
ekskursiooni meie rühma 
juhendaja, eespool maini-
tud Kidur. Ei mäleta enam 
hästi, missugustes Läti 
ettevõtetes me käisime, 

kuid fotodelt saab tuvastada, et peatusime Riia Meditsiiniinstituudi üliõpilaste 
ühiselamus. Ka see on hästi meeles, et Riias olles pidasime ühes kesklinna erakorteris 
maha meie rühma kõige kaugema labraka. See oli ette valmistatud ja ajastatud meie 

Õppehoone Kalinini 82 esialgsel kujul 

Üldpilt Riias toimunud labrakast lätlannadega 
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ekskursiooni ajale Ülo Nurgese poolt. Ülo oli Tallinnas tantsukursustel tuttavaks saanud 
ühe lätlannaga, kes oli andnud nime ja telefoninumbri, kellega Riias kontakteeruda. 
Neiud olid meditsiinitudengid ja vaatamata mõningasele keelebarjäärile läks pidu seda 
hoogsamalt käima, küttes nii mitmelgi rühmakaaslasel õrnu tundeid üles veel pikaks 
ajaks. Ka Kidur võttis noorusliku entusiasmiga meie üritusest osa, samuti Riiga kaasa 
tulnud teiste erialade tudengid. Seekord olid korraldavaks pooleks lätlannad, kelle õlule 
jäi ka tehnilise poole - muusika ja mängud - korraldamine.  

Järgmiseks suursündmuseks oli 40 päeva kestnud sõjaväelaager Kaliningradi külje all 
Pregeli jõe ääres 1961. aasta juunis-juulis, mis oli meile tudengitele nõukogude armees 
teenimise aseaineks ja mille läbimise järel tõsteti meid reservohvitseri staatusesse. 
Sellest laagrist pidid osa võtma kõik TPI 4. kursuse insener-tehnilise profiiliga sõjalise 
ettevalmistuse saavad tudengid nii energeetikateaduskonnast kui ka 
mehaanikateaduskonnast, nii eesti- kui vene õppekeelega õpperühmadest. Seetõttu oli 
korraga laagris hinnanguliselt umbes 200 kuni 250 üliõpilast.  

Sõitsime laagrisse rongiga platskaartvagunites, mis olid täis tuubitud nii, et 
magamiskohtadeks tuli ära kasutada ka kõik pagasiriiulid vaguni lae all. Mäletamist 
mööda ka seda luksust ei saanud me endale lubada, et oleksime madratsi endale külje 
alla saanud. Ainult kaasa võetud seljakoti sai heal juhul pea alla võtta. Riias oli 
rongivahetus ja edasi jätkus öine sõit läbi Läti ja Leedu ning sealt edasi Kaliningradi poole 
sama kitsastes tingimustes kui Tallinnast väljudeski. Et pagasiriiulid olid 2. korruse 
magamisnaridest kitsamad, juhtus sedagi, et mõned magades pagasiriiulilt üle 2 meetri 
kõrguselt ka alla kukkusid ‒ rong ju sõitis kord kiirendades, kord pidurdades. Neil, kes 
magamiskoha said piki vaguni vahekäiku paiknevatele pagasiriiulitele, kus mööda seina 
äärt kulges veel küttevee toru ning riiul seetõttu veelgi kitsam oli, oli aga see privileeg, et 
nad võisid end püksirihma või seljakotinööriga vöö kohalt toru külge siduda, mis tagas, 
et sa magades riiulilt kogemata vahekäigu põrandale ei prantsataks. Hommikuks 
jõudsime roidunult Kaliningradi pearaudteejaama, mis oli suhteliselt hästi sõja üle 
elanud Königsbergi endisaegne ehitis. Seal jaotati meid jagudesse (взвод) ja rühmadesse 
(oтделение) ning sõidutati autokastis Kaliningradist 18 km edelasse jäävasse laagripaika. 
Koha nimeks oli Rõbnoje, mis jäi ca 5 km eemale Poola piirist ja jäi peaaegu Pregeli (v.k. 
Pregolja) jõe äärde. Maastik oli suhteliselt lage ja tasane, ilmselt kunagi kasutuses olnud 
põllumaana. Seda kinnitasid ka drenaažikraavid suunaga jõe poole. 

Elamine oli kavandatud 
telkidesse, need olid kohale 
toodud, kuid nad tulid meil 
endal üles panna. Enne muidugi 
rivistati meid jagude kaupa üles, 
viidi läbi nimekontroll, tutvustati 
meile roodu- ja jaoülemaid ja 
igale rühmale määrati kohalikust 
sõjaväeosast vähemalt 
jefreitoriastmes rühmaülem ‒ 
"jupp", nagu meie neid 
nimetasime. Kohalik sõjaväeosa 
paiknes sealsamas põllul natuke 
meie laagriplatsist eemal teisel 

Telkide ülespanemine laagriplatsile 
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pool kraavi. Seal oli püsti ka suurem telk, kus asus söökla ja ilmselt ka laoruumid, kust 
meile sõjaväevorm selga anti. Kohe ilmnes, et suuri vorminumbreid ei jätku, samuti 
suuremaid kirsasaapaid. Nii võis veel nädalajagu päevi kohata poolikult riietatud 
kursante, mõnel asendasid vormipükse dressipüksid või lühikesed püksid, teistel olid 
kirsasäärikute asemel jalas tennised või ketsid jne. Ka meiega kaasa sõitnud kateedri 
ohvitserid jäid laagrisse, ainult et eraldi telki, meie telkidest natuke eemale. 

Ja siis läks lahti sõjaväe rutiinne laagrielu. Hommikul varakult fanfaarihelide saatel üles 
(fanfaristi ameti sai kaela meie oma rühma mees Ülo Jaaksoo), asemed korda, rivistus, 
siis rivis hommikujooksu tegema, vist kuskile mahtus ära ka hommikune peldikus käik, 
siis jagude kaupa sööma ning seejärel algasid plaanijärgsed õppetunnid maastikul. Vahel 
veeti meid ka autoga kuhugile kaugemale. 

 

Ega siis kõik meie mehed ei olnud laagrisse ühisrongiga tulnud, päris mitmed saabusid 
hiljem: kes oli olnud spordilaagris, kes tantsulaagris ja kes veel olnud millegagi seotud. 
Hilinemisvabandused võeti kateedri ohvitseride poolt päris heatahtlikult vastu ‒ peaasi, 
et nüüd võis linnukese kirja panna, et mees on kohal. Nutikamad, sõjaväekommetega 
kursis olevad poisid, suutsid laagri ülemusi veenda, et nad on kõvad spordiässad ja 
peaksid iga päev individuaalselt trenni tegema. Ka neile tuldi vastu. Nii nihverdas varem 
sõjaväes käinud "kolme-paela-mees" Ants Tender end ujumistrenni ja rääkis endale 
kaaslaseks ka Kristjan Veissi. Koos käisid nad siis laagri nähtavuspiirest väljas Pregeli 
ääres suplemas ja päikest võtmas. Tavaliselt jätsid nad riided kusagile põõsa alla ja ujusid 
üle jõe, õigemini kahe jõeharu vahelisele saarele. Varsti avastasid nad, et seal käivad ka 
külanaised heina tegemas. Nii oli ka seltskond käepärast võtta ja neid isegi oodati.  

Samuti tuleb lisada, et Ants Wõrk ja Jüri Nigul (kes oli tõesti tippujuja) kauplesid välja loa 
käia Kaliningradis basseinis treenimas, sest varsti lähenesid Eesti NSV meistrivõistlused 
ujumises. Nad lasid saata Tallinnast ka vastava kirja, et neil on vaja osaleda võistlustel. 
Nii said nad kahekesi isegi vabastuse laagrist 10 päeva enne selle õiget lõppu. 

Eks meile näidati lähedalt siis ka nõukogude armee sõjatehnikat ‒ põhiliselt 
buldoosereid, tranšeeekskavaatorit, kergeid soomukeid ja amfiibsõidukeid. Viimastega 
lasti meid ka ise natukene mööda Pregeli jõge sõitu proovida. Ükskord viidi meid 
tutvuma ka nõukogude armee ühe esinduslikuma tankibrigaadiga. See asus kuskil teisel 
pool Kaliningradi, igatahes pidime selleks linnast läbi sõitma. See sõjaväebaas jättis 
tõesti aukartustäratava mulje, ainult et ... see oli endine Wehrmachtile ehitatud 
sõjaväelinnak punasest tellistest ja metallväravatega tankiangaaridega, ääristatud 
betoonväljakute ja tankidele mõeldud betoonteedega, mis olid imekombel sõjast 

  Rivistus     Rööbaspuud, kits ja hobune 
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puutumata jäänud. Isegi kütusevaadid kandsid veel sissepressitud kirju "Wehrmacht". 
Angaarides oli siis ka vaatamiseks mõnikümmend nõukogude tanki. Viimaste seisund ja 
väljanägemine just erilist usaldust ei äratanud, helge mälestuse tekkimisest rääkimata. 

 

Ja ega ka kõik TPI sõjalise kateedri ohvitserid olnud ajupestud ja mõtlemisvõimetud 
"suure kodumaa" pojad. Vähemalt üks nooremapoolses keskeas olev insener-tehniliste 
vägede major(?) küll kindlasti mitte. Tema viis meie jaoga ühel päeval läbi mingit 
tehnilist õppust kuskil sõjaväeosas Kaliningradi külje all, kuhu oli tarvis autoga sõita. 
Mida seal õpetati-tutvustati, seda enam ei mäleta, aga tagasiteel lasi ta autojuhil keerata 
maanteelt ära rohtunud maakivikattega laiale teele, millel liiklust juba väga kaua ei 
olnud toimunud ja tõi meid üle Pregeli jõe ehitatud tohutu suure raudbetoonist silla 
juurde, mis oli jõe kohalt nagu tõstesild kahelt poolt üles tõstetud ja seisis niisuguses 
asendis sõjast saadik - seega üle 16 aasta. Ta tahtis vaid meile näidata seda saksa 
insenerimõtte saavutust, mis ka teda oli lummanud. Sild oli tõesti olnud võimas 
betoonrajatis neljarajalise autotee ja selle kõrval veel kaherajalise teega tankidele või 
muule roomiktranspordile, mis oli valminud 1938. aastal. Taganedes olid sakslased 
õhkinud silla konstruktsioonid nii osavalt, et seda oli võimatu liikluseks taastada silla 
monoliitkonstruktsioone lammutamata. Sild võimaldas sõja eel korraldada liiklust Ida-
Preisimaal üle Pregeli jõe Königsbergi linna läbimata. Pärast sõda pidi kogu transport 
tegema ringi läbi Kaliningradi, et Pregeli kaheharulisest jõest üle saada. 

Läheks vist pikaks kirjeldada kõike seda, mis 40-päevase laagri ajal juhtus, seepärast 
peatume vaid paaril meeldejäävamal sündmusel. 

Meie laagriaja sisse jäi ka jaanipäev. Jaaniõhtul tahtsime lõket teha, selle ümber laulda ja 
pisut ka eesti kombel pidutseda. Varakult sai valitud juba läbirääkijad, kes pidid 
ülemustelt minema luba küsima öörahu tunni võrra edasilükkamiseks ja kogunemiseks 
pärast õhtusööki lõkke ümber. Parlamentäärid olid siis rooduülemale selgitanud, et 
jaanilõkke kommet on eestlased juba iidsetest aegadest pidanud, et sellel ei ole midagi 
pistmist ei usu ega natsionalismiga vaid et see tuleneb suvisest pööripäevast jne. 
Tulemus oli muidugi nagu arvata, et ei mingit jaaniõhtut ega lõket, öörahu nagu 
tavaliselt. Et aga lõkkematerjal oli juba varutud ja lõkkeplats ette valmistatud, siis üldsus 
otsustas lõkkeõhtu siiski vaikselt ära pidada, ainult et kogunemise alguseks määrati 
kesköö, et siis on jupid ja muud ülemused juba ehk magama jäänud. Samuti otsustati, et 
kuna ilm on soe, tulevad kõik riietatult sõjaväe pikka aluspesusse, kirsades, pilotkaga ja 
vöötatult. Kõik peale vene rühmade jäid selle ettepanekuga nõusse. Nemad ei tahtnud 

 Sõit amfiibtransportööriga Pregeli jõel       Väikesoomukiga maastikul 
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osaleda, aga võib-olla käis keegi ka nendest ülemustele teatamas, et midagi on siiski 
teoksil. Kui kell hakkas 24 saama algas telkide ümber vaikne liikumine, kus naljakad 
valged kujud võtsid suuna lõkkeplatsi poole. Lõke pandi põlema ja istuti ringi ümber 
lõkke. 

Noh, aga kui palju rahvast koos on, ega siis vaikusest ka eriti midagi välja tule. Algul 
lauldi vaiksel häälel mõni isamaaline laul, missugused - ei mäleta, aga mida kaugemale 
aeg läks, seda valjemaks kõnekoor muutus. Umbes pool tundi või nii saime seal 
keskusteldud, kui äkki ilmus välja rooduülem (Sassi mäletamist mööda püstoliga käes) 
kari väiksemaid ninasid kaasas ja kukkus röökima, et: mis siin toimub?, mis korralagedus 
see siin on? et kas ma teile olen lubanud siin sellist paganlikku kokkutulekut aluspesus 
korraldada?! Kõigil püsti tõusta! Rühmade kaupa rivistuda! Ja siis järgnes pikk tiraad 
sellest, et nõukogude armee on ühtne ja siin mingeid rahvuslikke rituaale ei korraldata ja 
ei mäletagi, mida kõik veel. Selle aja peale olid kohale kapanud ka rühmade jupid, kes 
igaüks oma rühma püüdis ühte viirgu rivistada. Kuna aga tudengite mass ei käitunud 
agressiivselt ning õigustama ennast ei kippunud, siis varsti taltus ka rooduülem ja andis 
korralduse: Vabalt! Telkidesse laiali, marss! Hommikul räägime edasi! Hommikul ei 
juhtunud midagi hirmsat, kuigi ta lubas sündinust mingile kõrgemale instantsile teha 
ettekande.  

Ka teinegi lugu on seotud meie rooduülemaga. Ta oli küllaltki lühikest kasvu mees ning 
selleks, et end kuuldavaks teha ja oma sõna maksma panna, kasutas ta oma kriiskavat 
häält. Hommikuste rivistuste ajal talle meeldis meie rivi joondada mitmeid kordi. See 
käis tal enam-vähem nii: "Рота равняись! ... Ϲмирррно! ... (paus) ... Отставить! ....(paus, 
kõik ootavad).... Рота равняись!  ..... Ϲмиррррно! .... Oтставить! ..." jne. Kui ta "Valvel!" 
karjus, siis muidugi võttis maad hauavaikus. Ja ükskord, Ülo Nurgese mäletamist mööda 
vandetõotuse andmise päeva lõunarivistusel ja Ants Wõrgu kinnitusel, et see toimus 
mingil pidulikumat laadi rivistusel, keset seda hauavaikust keegi rivis peeretas ja muidugi 
hästi kõvasti. Hauavaikus kestis veel mõni hetk ja siis läks lahti! "Kes seda tegi? Kaks 
sammu ette!", karjus ta. Ja kuna keegi ette ei astunud, hakkas tulema väga õpetlik 
monoloog, et "meil on 44 aastat nõukogude võimu, aga teie peeretate nagu tehti 
tuhandeid aastaid tagasi." Edasi jõudis ta mõtetega selleni, et kui niiviisi oleks 
peeretatud fašistlikus armees, siis võiks sellest veel kuidagi aru saada ja nemad olla 
peeretanud küll, aga meie nõukogude armees niimoodi lihtsalt ei tehta, see ei ole 
sünnis, me austame üksteist ja see on solvang, meile kõigile. See tiraad kestis veel 
umbes veerand tundi ja siis andis ta käsu rühmade juppidele välja selgitada, kes seda 
tegi ja temale ette kanda ning lasi meil minna. 

Kuna see peeretamine kostis nagu meie jaost, siis olid pärast ka kõik poisid huvitatud, et 
kes selle naljaga hakkama sai. Kõik eitasid: "Ei, mina see ei olnud". Noh, kuna keegi ka 
omade vahel üles ei tunnistanud, siis hakati kahtlustama, et ju see peeretaja ikka Odrats 
oli, kuna tema kõht töötas sõjaväe toidu peal nagu gaasigeneraator, mida ta ei 
häbenenud tavaliselt kuulda lasta. Selline peeretaja oreool jäigi Ivarile külge ... kuni 51 
aastat hiljem, kui kokkutulekul vanu aegu meenutama hakati ja Ivar ikka veel seda 
peeretamist eitas, ütles Ülo Kaldma välja, et tegelikult tegi seda hoopis tema. 

Eks sõjaväelaagris tuli ette veel palju naljakaid asju, mida hiljem on meenutatud, kuid las 
need jäävad lugemiseks kogumiku meenutuste osas. Laagris sai tehtud ka hulk fotosid, 
mis annavad ilmeka läbilõike laagri päevasündmustest. Meie rühma ühisloominguks 
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laagripäevist sai aga rivilaul "Vaevalt tudeng vormi löödi...", mis jäi rühma repertuaari ka 
hilisematel kokkutulekutel.   

 Sõjaväelaagrile järgnes vahetult sõjalise õpetuse lõpueksam, milles see täpselt seisnes, 
ei ole enam meeles, kuid selleks tuli ka kodus eeltööd teha. Sass näiteks mäletab, et nad 
olid koos Ülo Jaaksooga elanud ja selleks eksamiks 3-4 päeva ette valmistanud tema 
kodus Nõmmel, sest (priius kallis anne) ema olnud sel ajal Laulasmaal puhkekodus 
puhkamas.  

 

Sõjalise õpetuse lõpueksamile järgnes 1961. aasta augustis praktika Riias VEF-i tehases, 
kus ühisfotosid tehti küll vähe, aga nii mõnelgi on mälestusi mitme kandi pealt, milliseid 
on kirjeldatud ka antud kogumiku meenutuste artiklites. Osa rühmakaaslasi oli Riiga 
tulnud jalgratastel ja teinud enne praktikat ringsõidu Lätis. Ja nii sai 4. kursuse suvi otsa 
ja rühm läks vastu TPI lõpetamise aastale. 

Samal ajal, 1961. aasta augustis, tekib meie rühmast 2 aastat nooremate automaatikute 
rühmas teine automaatikat tähistav sümbol ‒ automaatikute lipu prototüüp. Viimasest 

Peeter Loog üritab küll algul juppi "mõrvata", aga on sunnitud hiljem armeele truudust 

vanduma 
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pajatab käesolevas kogumikus Vello Kuke ja Ülo Rehepapi artikkel automaatika lipu 
saamisloost. 

Viies kursus ja TPI lõpetamine - 1961/1962  

Viienda kursuse sügissemester kulus küll veel loengute ja praktikumide peale, aga tuli 
juba hakata mõtlema ka diplomitöö teema võimalikule valikule ja juhendaja leidmisele. 
Paljud meist otsisid endale ka töökoha, et selle kaudu diplomitöö teemat leida. Selleks 
ajaks oli muutunud ka riiklik kõrghariduspoliitika ja kõrgkoolidesse sisseastujatelt hakati 
nõudma töökogemust. Meid, lõpetajaid see enam otseselt ei puudutanud, aga õppimise 
kõrvalt töötamine hakkas muutuma tavapäraseks. 

    

Oktoobris või novembris 1961 korraldas meie rühm järjekordse labraka. Kust me 
leidsime naised, kellega pidu maha sai peetud, seda enam ei mäleta, aga kuna labrakas 
toimus Nõmmel, Nurme tänava haigla punanurgas, siis võib oletada, et neil pidi olema 
side meditsiiniga. Hillar, ehk Sass tegi sellest labrakast ka kaunis pika filmi. Nendest 
jäädvustustest on näha, et suur osa õhtust kulus tantsule makimuusika saatel ja kuna 
punanurgas oli ka pianiino, siis üks neidudest mängis hoogsaid klaverilugusid. Sel ajal 
muutus rock'n-rolli järel populaarseks twist, milles Kristjan näitas sel õhtul eriti kõrget 
klassi, leides labrakalt ka võrdväärse tantsupartneri. Vahepalana tehti ka kehaväänlemist 
hularõngastega ning ühine segakoor esitas ühislaule, mille hulgast ei puudunud ka meie 
traditsiooniline "Kärbes". Siis keset Faiveši suudlusedemonstratsiooni lõppes Sassil 
ilmselt film ära ja edasine peo areng on vajunud unustuse hõlma peale ühe fakti, et Ü.B.-
D. saatis peo järel või isegi selle lõpu eel korda sissemurdmise haigla surnukuuri ja öö 
hilisem pool möödus tal haigla palatis valgete linade vahel. Sellest, mis toimus, oleme 
kuulnud ainult tema enda jutustuse põhjal, kus ta ise juba järgmisel hommikul kaugeltki 
kõiki üksikasju ei mäletanud. Sass mäletab veel, et Ü.B.-D. oli sel õhtul kukkunud 
vindisena haigla keldriakna kitsasse süvendisse, kust oli tulnud teda välja aidata.  

    

 

 

Stseene labrakast Nurme tänava haigla punanurgas 1961.a. sügisel   

(kaadrid Sassi 2x8 mm filmist) 

1. detsember 1961 ‒ viimane loeng Otto Pikkoviga ning sellele järgnenud sündmuse tähistamine 
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Ja nii kestis viienda kursuse sügissemester kuni 1. detsembrini 1961, mil toimus meie 
viimane loeng TPI energeetikateaduskonna hoones, lektoriks Otto Pikkov, mida tähistati 
auditooriumis väikese šampusega ja jäädvustati ka fotodena. 
 

  

Ilmselt toimus pärast seda ka talvine eksamisessioon, aga kõik sellega seotu on vajunud 
sügavale unustuse hõlma. 

Seejärel algas diplomitööde kirjutamine, mille vältel vahelduseks nii mõnigi labrakas 
maha sai peetud, üks neist 1961 aasta lõpupäevil, täpsemalt 29. detsembril, Tartus 
Ülikooli Zoloogia Muuseumi hoone poolkeldris ja arvatavalt majandusgeograafidega. 
Tartusse sõideti üüriautodega või selle aja terminoloogia järgi "prokati" autodel. 
Julgeteks autoüürijateks oli meie rühmas Sass ja Ants Wõrk. Et oli algamas või juba 
alanud talvevaheaeg, siis Tartust pärit poisid olid juba varem koju sõitnud ja labrakale 
sõiduks piisas vaid kahest autost. Labraka algusest jutustab Sassi võetud film, kuid selle 
hilisemaid sündmusi ei valgusta ükski fotodokument. Mällu on vaid jäänud, et 
Tallinnasse tagasisõit toimus täieliku kiilasjää tingimustes, kus Ants Wõrgu juhitud auto 
libises korraks ka teeäärsesse lumevalli. Aga kõik laabus õnnelikult, keegi viga ei saanud 
ja kõik labrakalised jõudsid õigeaegselt tagasi Tallinnasse, ka need, kellel 
tagasisaamisega kiire oli. 

AA-62 pärast viimast loengut  1. detsembril 1961 (vasakult): 

I rida: Peet Horma, Jaan Looman (Kuldkepp), Faiveš Judeikin, Ülo Nurges, 

Jaan Võrk, Juhan Roos, Ando Puksa; 

II  rida: Rein Elvisto, Ülo Kaldma, Ivar Odrats, Ants Wõrk, Valdor Rimm; 

III rida: Peeter Relve, Ülo Jaaksoo, Hillar Saarse (Sass), Mart Emme; 

IV rida: Ülo Beitler-Dorch, Kristjan Veiss, Rein Harjo, Ants Tender; 

pildilt puudub Peeter-Toomas Loog 



29 

 

Diplomitöö kirjutamine oli individuaalne tegevus ja suhtlemine rühmakaaslaste vahel, 
eriti nendel, kes kodudes ja erakorterites elasid, sellel perioodil jäi paratamatult 
harvemaks. Et rühmakaaslased üksteisest liiga ei võõrduks, hakkasime kord nädalas 
kindlal ajal kohvikus käima. Põhiliseks kohtumispaigaks sai kohvik "Moskva", aga vahel 
ka "Tallinn". Siis on meeles, et suhteliselt kohe peale uut aastat sai tahtest koos pidu 
pidada korraldatud veel üks labrakas. Üksikasjad ja koht on meelest läinud, kuid 
ähmaselt nagu meenub, et see toimus koos Tallinna Kaubamaja nooremate 
müüjataridega, aga võis olla, et nendega toimus labrakas mõnel varasemal ajal, pead ei 
või anda. 

Varsti hakkas juba kevadeks kiskuma. Automaatika kateeder hakkas saama juba kahe 
aastaseks, esimene automaatikute lend oli juba peaaegu aasta tagasi lõpetanud, meist 
nooremaid automaatikuid oli TPI-s juba neli kursust. Meid, automaatikuid oli tekkinud 
juba päris palju. Ja siis tuli automaatika kateedril ning eelkõige Mäidu Rossil hea mõte 
hakata automaatika kateedri sünnipäeval pidama automaatikapäevi ehk A-päevi, kus 
kõik automaatikud olid osalema tere tulnud nii hommikupoolsel pidulikul koosolekul kui 
ka õhtusel koosviibimisel. Esimene A-päev toimus 12. märtsil 1962. Kateedril oli 
korraldamisel abiks AA kolmas kursus. Õhtune koosviibimine toimus sööklas "Tervis", 
kus kolmas kursus tõi esmakordselt avalikkuse ette automaatikute lipu prototüübi, mille 
põhjal sai 1964. aastal disainitud siidist ja narmastega automaatikute lipp. AA-62 oli 
esimesel A-päeval rohkearvuliselt esindatud ja seda ka õhtusel koosviibimisel. 

Viimane TPI-aegne labrakas toimus mai lõpu poole Raudteelaste Klubis Kalinini (Kopli) 
tänaval Telliskivi tänava alguse lähedal. Neiud olid üliõpilased ja vist Pedagoogilisest 
Instituudist. Meeste poolt oli täiendatud ka mõne toanaabriga Koskla intrist ning 
kutsutud olid ka Enn Vakkur ja Tõnu Siimut AA-61-st, kellel diplomitööd jäid eelmisel 
aastal kaitsmata ja nad üritasid seda teha koos meie kursusega. Klubis oli ruumi palju, 
muusika oli äge, ainult, et seltskonnas kippus suur meeste ülekaal olema. Ei tea, kas 
nüüd naiste pärast või mingil muul põhjusel tekkis enne hommikut Ü.B.-D. ja Tõnu 
Siimuti vahel tüli, mis arenes kakluseks. Mõlemad osalised olid tursked poisid Siberi 
kogemustega ja parajalt vindised. Eks teised üritasid seda kaklust lahutada, see ka 
õnnestus, kuid Ü.B.-D. viha ei tahtnud taltuda, ta läks välja ja lõi rusikaga katki klubi 
klaasvitriini, mille peale klubi valvur helistas välja miilitsa. Dorchi käsi jooksis verd ja 
Ando püüdis seda kinni siduda. Sel ajal jõudis kohale ka miilitsapatrull ning Ü.B.-D. pandi 
kongi ja viidi jaoskonda. Hiljem oli probleeme sellega, et miilits ei informeeriks sellest TPI 
juhtkonda ja Ü.B.-D. saaks TPI ilma sekeldusteta lõpetada. See ka õnnestus pärast seda, 
kui Ülo oli lubanud miilitsajaoskonna ülema omal kulul sama purju joota, kui ta sel õhtul 
ise oli olnud. Noh, eks see "kostitamine" (TPI lõpetamine) läks tal kenakesti maksma, 
sest miilitsaülem ei olnud julgenud Dorchiga restorani üksi tulla ning  oli võtnud ka ühe 
oma töökaaslase endaga kaasa, kes tuli samuti täis joota. 

Kuskile kevade kanti jäi veel töökohtadele suunamine ehk orjaturg, mai lõpul-juuni algul 
1962 ilmusime kõrge komisjoni ette diplomitöid kaitsma ja 2. juulil saatis rektor dr. Agu 
Aarna järjekordse lennu noori insenere pidulikult ellu.  
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Koos diplomi ja reservohvitseri tunnistusega pisteti pihku ka rombi kujuline üleliiduline 
riigivapi, vasara ja tellitava mutrivõtmega tehnikaülikoolide lõpumärk, millise asemele 
olime kandmiseks tellinud hõbedase TPI peahoone siluetiga lõpumärgi aastanumbriga 
1962. Neljal rühmakaaslasel õnnestus TPI seejuures lõpetada cum laude. 
 

                  

 Diplom, reservohvitseri pilet ja ametlik lõpumärk   Meie tellitud lõpumärk 

 

Ja ei jäänudki muud üle kui seejärel laiali minna, et siis aeg-ajalt uuesti juba 
diplomeeritud automaatikainseneridena kokku saada. 
  

Ants Wõrk diplomitööd kaitsmas TPI rektor Agu Aarna Ivar Odratsile diplomit andmas 
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Rühma AA-62 tegemistest pärast TPI lõpetamist 

Meenutused kirja pannud Ivar Odrats 
 
 

Esimesed viis aastat 

TPI lõpetamisel leppisime rühmas kokku, et alates augustist, kui tööl käimine algab, 
hakkame igal neljapäeval pärast tööpäeva kokku saama kohvik "Moskva" teisel korrusel. 
See kokkutulemine hakkaski toimima, aga varsti sai selgeks, et iganädalane sagedus on 
liiga tihe ning varsti, ei mäleta küll millal, otsustasime kokku tulla vaid üks kord kuus, iga 
kuu viimasel neljapäeval. Et telefonid olid töö juures käepärast, tuletati kokkusaamist ka 
üksteisele meelde või uuriti, kes eelolevale kokkusaamisele tuleb. Kui aga naisemehi 
rühmas juurde tekkis, hakkas ka kokkutulijate arv ajapikku vähenema kuni kogu 
traditsioon lõpuks välja suri. Millal need kokkusaamised lõplikult lakkasid ei oskagi enam 
täpselt öelda, kuid paar aastat kestis see küll. 

Juba vahetult lõpetamise järel siirdus grupp rühmakaaslasi Karjalasse, millest annab 
vürtsika ülevaate Ülo Nurgese artikkel AA-62 matkadest antud kogumikus. See toimus 
juulis 1962, millest võtsid osa 3 värsket või tulevast naisenaisemeest Peeter Loog, Ülo 
Jaaksoo ja Juhan Roos igaüks kahes isikus ning Ants Wõrk, Ülo Nurges ja Sass, kui seni 
veel poissmehed, ühes isikus. Seltskond läks teele kahes grupis: poissmehed jalgratastel, 
naisemehed rongiga läbi Leningradi. Kasutati ka autostoppi. Kohtuti Priozerskis, kus 
laenutati paadid ning veedeti kümme päeva Karjala järvedel ja kärestikel elades 
hommikusi äratusi hilisemaks lükates nn. Karjala aja järgi.  

1963. aasta suvel sai aga AA rühm küllaltki arvukas koosseisus kokku Kiruvere järve 
ääres, kus peeti maha kahepäevane kokkutulek telkides. Kiruvere järv asub Paunküla 
veehoidla külje all, kuhu on Tallinnast maad pisut üle 50 kilomeetri. Sõideti sinna mitmel 
viisil, enamasti mootorratastel, sest vähemalt kolmel rühmakaaslasel olid selleks ajaks 
muretsetud juba mootorrattad ja Jaan Looman koos Peet Hormaga tulid kohale Jaani 
linnasõidu motorolleril, millel aga ei jätkunud võimsust, et ületada järske tõuse 
metsarajal enne järve äärde jõudmist ja mida tuli sihtkohani jõudmiseks Peedul 
korduvalt tagant lükata.  

 

      

 

Kaadreid Sassi võetud filmist: Jaan Looman on jõudnud motorolleriga Kiruverre, Peet Horma 

lükkab seda tagant; rõõmus taaskohtumine; traditsiooniline bridžimäng, kivivisked järvevette 

kauguse peale 
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Mart ja Ivar kasutasid kohale tulekuks sel ajal küllaltki populaarset sõiduviisi ‒ auto-
stoppi, millega nad jõudsid lahtises veoautokastis Ardusse, et sealt jalgsi Kiruvere järveni 
matkata. Ilm juhtus sel ajal päikesepaisteline ja soe olema. Kokkutuleku ajal käidi 
ujumas, püüti kala, mängiti bridži, tehti lõket, millel valmistati süüa ja tunti end vabalt ja 
mõnusalt. Võistlusi peeti lutsuviskamises ning kiviviskamises vette kauguse peale. Paljud 
momendid sellest kokkutulekust on jäädvustatud filmireportaažis läbi Sassi amatöörfilmi 
kaamera. 

Kõige regulaarsemateks rühma kokkutulekuteks läbi aastate tuleb pidada siiski rühma 
osavõttu TPI Automaatika kateedri korraldatud automaatikapäevadest 12. märtsil. 
Nendel on AA-62 olnud alati esindatud vähemalt 5-15 esindajaga. Lähedust kateedriga 
suurendas ka see, et kaks rühmakaaslast (Jaan Võrk ja Ülo Nurges) töötasid hulk aastaid 
kateedris õppejõududena. On saanud traditsiooniks, et A-päevale tullakse selleks, et 
pärast ametliku päevakorra lõppu koguneda rühmaga kuskil omaette, et jällenägemist 
tähistada ja kokku leppida järgmise suvise kokkusaamise aeg ning koht. 

Et kõik TPI sõjalise õpetuse läbinud tudengid olid saanud juhiload, võis ette võtta ka 
ühiseid automatku. Sel ajal oli võimalus autolaenutusest (v.k. "prokat") suhteliselt 
soodsalt rentida sõiduautot ning mõned rühmakaaslased, eelkõige Sass, kasutasid selle 
võimaluse entusiastlikult ära.  

Üldsusele teada olevaid ühissõite järvedele võtsid sel ajal ette põhiliselt rühma 
allveespordi ja allvee-kalapüügi harrastajad: Sass, Ando, Juss, Ants (W.) ja Ülo (N.).  

Nii käisid Sass, Ants (W.) ja Ülo (N.) 1963. aastal kolmekesi "prokati"-autoga Karpaatias 
valides selleks järverikkaid alasid läbiva marsruudi. Sellel matkal ette tulnud juhtumistest 
annab ülevaate Ülo koostatud artikkel "AA-62 matkad". 

1994. aastal käisid allvee-kalapüügi harrastajad Sass, Ando ja Juss "prokati"-autoga 
Kaarnajärvel. Selleks ajaks olid nad lasknud teha endale spetsiaalsed kummiülikonnad ja 
muretsenud allvee-püssid ning muu sukeldumise- ja matkavarustuse, millesse kuulus ka 
väike ahi lõkkes kala suitsetamiseks. Nii sai kõik "eluks vajalik" looduses elamiseks 
autosse kaasa võetud. Samal aastal tegid Sass, Ants (W.) ja Ülo (N.) sõidu ka Nohipalu 
järvele, kus kasutati sukeldumiseks kummiülikondi. Mõlemast järvedel käigust on tehtud 
ka filmivõtteid. 

Tellitud kummiülikonnad olid rohelist värvi, mistõttu nende kasutajaid hakati omavahel 
kutsuma "rohelisteks". Roheliste seiklustest annab ülevaate ka Ülo (N.) ja Sassi kirjutatud 
meenutuste artikkel käesolevas kogumikus. 

 

Abiellumiste hooaeg 

Abiellumiste tuhin sai rühmas alguse juba viimase tudengiaasta kevadsemestril, kus 
Peeter Loog loobus poissmeheseisusest kohe peale uut aastat, jättes Ants Tenderi ja 
Peeter Relve jagama selle aasta abiellujate teist ja kolmandat kohta. Küllap seejärel 
tekkiski mõte panna ringlema rändkarikas nimetusega: "Sellele, kes naise võttis", millele 
eelmine abiellunu lisas esialgse idee järgi järgmisele mälestuseks väikese hõbedast 
viinatopsi AA märgi kujutise ja abiellunute nimedega. Kahjuks viimane traditsioon ei 
kestnud kuigi kaua, sest hõbeda hinna mitmekordse tõusuga muutus sedalaadi 
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sundkingitus juba liiga kalliks. Nii ringles karikas üksi edasi 1978. aastani, kuni jäi pidama 
Ants Wõrgu kätte ootamaks järgmist teavitust pulmadest. 

Abiellumiste kõrghooaeg aga langes aastale 1964, kui abiellusid neli rühmakaaskast, 
neist kaks veel isegi ühel päeval 2 ja poole tunnise vahega (Jaan Võrk kell 11.00, Ülo 
Beitler-Dorch kell 13.30). 

Karikas aga leidis rakendust nii mõneski pulmas peekrina, millest rüüpas nii noorpaar kui 
pulmalised. Hilisemal ajal on karikas muutunud traditsiooniks saanud "karikaringi" 
lahutamatuks atribuudiks rühma kokkutulekutel. 

 

     

 

 

AA-62 rühma kokkutulekud 

Viiendast aastast pärast lõpetamist algasid aga regulaarsed rühma kokkutulekud iga viie 
aasta järel.  

 

5 aastat TPI lõpetamisest 

1967. aasta kokkutulek toimus 2-päevase telklaagrina Ellamaal Järveotsa järve ääres, 
millest pajatavad vaid vähesed fotod ning filmijäädvustusi kokkutulekust millegipärast ei 
tehtud. Kokkutulek oli mõeldud koos abikaasadega. Mitmed naisemehed võtsidki naised 
kaasa, kuid kaugeltki mitte kõik. Kohale tuldi autodega, aga oli ka jalgratastel tulijaid 
(perekond Nurgesed). Tegevustena laagris meenub Ülo Nurgesele ujumine üle järve, 
mälestused muudest tegevustest on vajunud aga unustuse hõlma. 

 

Nii näeb välja karikas "Sellele, kes naise võttis" ja selle juurde kuulunud hõbetops 
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Telklaager Järveotsa järve ääres 

 

10 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek toimus 1972. aasta juunis Vitil Vääna jõe kaldale püstitatud saun-suvilas, 
mille saamiseks tuli kasutada TPI autoteede kateedri abi. Ka see kokkutulek oli 
kavandatud koos abikaasadega ja sellel osalesid 12 rühmakaaslast, neist 4 koos naistega. 
Enamus tuli kohale liinibussiga. Väljuti Vääna-Viti bussipeatuses ja sealt liikus grupp juba 
Ülo Nurgese poolt eelnevalt viitadega tähistatud marsruuti pidi kokkutulekupaika. 
Kokkutulekuks oli tellitud või kellegi poolt tehtud 25-liitrise piimanõu täis koduõlut, mis 
toodi kohale Ülo Jaaksoo autoga. Ilmselt sai Ülo autot kasutatud ka ülejäänud 
toidukraami ja telkide kohale toimetamiseks.  

    

Siin ja allpool kaadreid Ivari tehtud kokkutuleku filmist 

Pärast peokoha ja ümbrusega tutvumist läks lahti kibe-kiire telklinnaku püstitamine 
suvila vahetusse lähedusse. Püstitati 4-5 telki. Oli päikesepaisteline ja tuulevaikne ilm, 
kus keskpäevast aega kasutati mõnusaks äraolemiseks päikese käes kuni kütte pandud 
saun soojenes. Eelnevalt loksutada saanud ja päikese kätte soojenema jäänud õllenõu 
avamisel kardeti õlle väljapurskumist ning selle vältimiseks valiti kaks rühma kangemat 
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jõumeest kaant kinni suruma seniks kuni kolmas ettevaatlikult kaanesulguri lahti püüdis 
päästa. Kaane vahelt küll visises aga õlu välja purskama ei hakanud, nii sai osa sellest 
veeämbrisse ümber valatud ja kasutusse võetud. Oli ka neid, kes jõkke suplema üritasid 
minna, aga kuna juunikuine vesi oli veel jahe, siis massilist entusiasmi see ei tekitanud. 
Eks suurema osa päevast istutigi rohu peal ringis või suvila terrassil vabas õhus, kus 
möödus ka lõunasöök. Ka saunamõnud olid omal kohal ja pärast leili käidi end jões 
jahutamas küll. 

   

Eks õlu ja viin tegid pikapeale ka oma töö. Rühmakaaslaste vahel küll olulisi vastuolusid 
ei tekkinud, kuid pereliikmete vahel näis esinevat erimeelsusi ja etteheiteid tarbitud 
alkoholikoguste pärast. Nii püüdis purupurjus Sass oma sõna maksma panna kirvega 
ähvardades ning Leili pääses halvimast vaid tänu oma treenitud jalgade kiirusele.  

    

Hommikul oli ilm aga pilves ning vihma ennetades otsustati peale hommikusööki 
kokkutulek toimunuks kuulutada ja tagasi linna sõita. Nii ka tehti.  

 

15 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek peeti 1977. aasta 4. juunil Lohul Eesti TV-le kuuluvas saun-suvilas Keila jõe 
ääres. Sauna organiseeris Jaan Looman, kes töötas sel ajal Laitse saatejaama juhatajana. 
Seekord toimus kokkutulek ilma naisteta, kus kohale tuli 16 rühmakaaslast 21-st. 
Kokkutuleku tegi eriliseks asjaolu, et kutse osaleda meie kokkutulekul võttis vastu ja 
ilmus keskpäevaks kohale ka automaatika kateedri juhataja dots. Hanno Sillamaa. Suvilal 
oli avar kaminaruum pika söögilauaga, mille taha seltskond kohad kärmelt sisse võttis. 
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Laual domineerisid toidunõude kõrval küll pudelid õlle ja Poola "Czysta Wódka 
Wyborowa" viinaga ning menüügi koosnes põhiliselt poissmehelikust konservtoidu 
valikust. See aga ei takistanud laua ümber kärarikka mõttevahetuse tekkimist. Varsti oli 
ka saun kuumaks saanud ning alanud keskustelud kandusid väiksemates gruppides edasi 
lavale. Saunalaval oleku järel sai end karastada Keila jõe voogudes. Kasutades 
olemasolevaid vahendeid fikseeriti ja pandi kirja ka rühmakaaslaste kaalud ja pikkused. 

     

Osa seltskonnast huvitus ka lähimast ümbrusest. Suvila lähedal oli otse jõe kohale 
kasvanud poolviltu kask, mis tekitas Ülo Jaaksoos vastupandamatu soovi selle otsa 
ronida. Juba eelmise kokkutuleku ajal Vitil oli ta näidanud oma ronijaannet pürgimisel 
kõrguste poole. Sel korral aga ühinesid tema ronimisihaga ka Ü.B.-D. ja Ivar. Kask näis 
küll tugevana, kuid mine tea, millal need paarsada lisakilo tema vastupidavuse oleksid 
murdnud. Õnneks seda siiski ei juhtunud ning täisriietuses suplus jäi seekord toimumata. 
Sama seltskond ületas ka Keila jõe ning mõni isegi olevat üles leidnud Lohu linnamäe.  

     

Õhtupoolikul läks lahti kurnimäng, mille kaikad ja kurnid saagis koha peal kättejuhtunud 
puuokstest välja Ülo Nurges, Mäng läks nii hoogu, et see andis tegevust lausa mitmeks 
tunniks. Hanno Sillamaa vaatas tegevust huviga pealt, aga ise osalema ei nõustunud. 
Peale põgusat õhtusööki otsustas ta siiski linna tagasi sõita. Kogu ülejäänud seltskond jäi 
laua ümber aga edasi pidutsema. Eks siis võeti välja ka kaasa võetud rühma laulikud ning 
lasti ka lauluhäälel kõlada kuni lõpuks väsimus kõigist jagu sai.  

Suvilas oli mitu kõrvalruumi naridega ja 
magamiskotid olime targu ise tulles kaasa võtnud. 
Ilmnes, et narisid siiski kõigile ei jätkunud ja osal 
seltskonnast tuli leppida pikutamisega pinkidel 
või saunalaval.  

Hommikul juba kainenenud peaga tundus õhtul 
koristamata jäänud laud lausa õuduste unenäona 
‒ lõpuni söömata toidujäätmetega taldrikud, 
teeklaasid, tühjad või pooltühjad konservikarbid, 
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lahtised konservipurgid, kõikjal vedelevad sigaretikonid, liuad leivajäänustega, kasutatud 
kahvlid, noad, lusikad ning tühjad pudelid, pudelid, pudelid... 

Kõik see sai kiiresti ära koristatud, hommikusöögiks laud uuesti ja viisakamalt kaetud, 
kes just rooli ei pidanud istuma, need ka pead parandatud, kõhud peojääkidest täidetud, 
ülejäägid kastidesse pakitud ja tagasi autodesse viidud. Enne keskpäeva võis alustada 
tagasiteed linna. Sellest kokkutulekust jäid jutustama ka Ivari võetud amatöörfilm ja Ülo 
Nurgese tehtud arvukad fotod. 
 
 

20 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek peeti 1982. aasta kevadel Kirovi-nimelise kalurikolhoosi talveaias Viimsis. 
Ruumide ja peolaua organiseerijaks oli Mart Emme, kes töötas samas kolhoosis 
vanemvarustajana. Et sel ajal oli Viimsi poolsaare lahtede vaheline osa piiritsoon, siis 
sinna võis sõita ainult Siseministeeriumist välja antud lubade alusel ja olemasolul. Loa 
taotlemiseks tuli koostada avaldus koos taotlejate detailse nimekirja ja kõigi osalejate 
passinumbritega. Kirovi kolhoosi talveaed oli aga sel ajal väga kuum pidude korraldamise 
koht, mõeldud peamiselt selle aja nomenklatuursete ringkondade meelelahutuskohana, 
samuti kõrgete külaliste võõrustamiseks. Talveaia hoonetekompleks paiknes kolhoosi 
aiandi territooriumil, mitte kaugel Rohuneeme teest, kuhu sai sõita ka bussiga ja koosnes 
talveaia kõrgest ja avarast klaaspaviljonist ning sellega kokku ehitatud hoonest 
imposantsete puhkeruumide, kohviku ja sauna tarvis. Saun oli muidugi kaasaegne soome 
saun koos väikese basseiniga. Ja küllap ei puudunud seal ka toad külaliste majutamiseks. 

Kokkutulek oli kavandatud jällegi koos naistega ning kutse oli saadetud ka TPI 
automaatika kateedri meelisõppejõududele. Kokkutulekul osales 17 rühma liiget, kellest 
8 olid tulnud koos abikaasadega. Õppejõududest osalesid dots. Hanno Sillamaa ja dots. 
Heino Ross.  

   

Kokkutulek algas sellega, et kõigil oli võimalus nautida talveaia eksootilist floorat 
jalutades palmide ja muude troopiliste taimede ja ilupuude vahel. Seejärel võeti platsid 
sisse ühe puhkeruumi pikkadel pehmetel istmetel, mille ette madalale lauale oli 
serveeritud tellitud toidud ja joogid. Tekkis mõnus keskustelu vaimukas õhkkonnas, mille 
käigus Ants (W.) pöördus kõnega õppejõudude poole ning andis AA-62 poolt nii Hanno 
Sillamaale kui ka Mäidule (Heino Rossile) üle automaatikute märgiga ja arvutigraafikas 
kujundatud aukirjad. Kohe aga selgus, et aukirjad olid läinud vahetusse ja Antsul tuli 
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aukirjad tagasi võtta ning kogu protseduur uuesti läbi viia. Nalja sai palju. Vahepeal oli ka 
saun  kuumaks  saanud  ja  osa  seltskonnast,  kaasa  arvatud  Hanno, nautisid  sauna  ja  

     

basseini mõnusid. Pärast jätkus keskustelu kohvilauas samas ruumis, kus nii mõnigi mees 
pitsi tõstmisel sõna võttis. Muusikalist fooni aitas tekitada küll välismaise päritoluga 
võimas duubelmakk, kuid muusika kedagi tantsima ei meelitanud. Ka ühislaule 
mäletamist mööda ei lauldud, sest vaimukas seltskondlik vestlus oli haaranud kõiki. Öö 
hakul hakkasid kõik kibelema viimasele bussile ning Mart kui peo korraldaja jäi paari 
poissmehega kohale pidu lõpetama. 

.    

Kaadreid peost Ivari tehtud 2 x 8 mm filmil 

Eks kokkutulekul tehti ka fotosid, aga peosündmuste kulgu jäi jäädvustama Ivari tehtud 
amatöörfilm, mis hiljem sai ümber võetud videosse ja varustatud helitaustaga. Kõiki 
kokkutulekuid kõrvutades võib seda kokkutulekut vaieldamatult pidada kõige 
kõrgetasemelisemaks kokkutulekuks AA-62 kokkutulekute ajaloo vältel. 
 
 

25 aastat TPI lõpetamisest 

Järgmine kokkutulek toimus 1987. aasta 5. juunil Rohuneemel Mardi juures kodus. 
Seekord kogunesime ainult oma rühma meestega ja meid tuli kokku 15 meest. Ei mäleta 
enam, kas me pidime ka seekord piiritsooni luba taotlema või oli piirirežiim selleks ajaks 
juba lõdvemaks muutunud. Igatahes majaperenaine Ellen oli valmistanud rikkaliku 
peolaua ja majaperemees Mart oli kütnud sauna. Kohale jõudmiseks kasutati liinibussi. 
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Pärast kehakinnitust asuti saunamõnusid proovima, mis läks sujuvalt üle 
ennustusvõistluse vastuste kirjapanekuks. Ennustusvõistluse küsimused oli välja 
mõelnud Ülo Nurges perspektiiviga, et järgmiseks kokkutulekuks 1992. aastal oleksid 
kõik ennustatavad sündmused ära toimunud. Seejärel viidi läbi ka "Mister AA-62" 
konkurss. Selleks mõõdeti üle iga mehe pikkus, kaal, käesurve (kg), rinna ümbermõõt ja 
vöö ümbermõõt ning nende põhjal arvutati välja nn mehisuse indeks J valemi järgi: 

        
                    

(         )         
 

Mister AA-62 tiitli ehk esikoha pälvis Peeter-Toomas Loog mehelikkuse indeksi 
J=17,671458 juures, jättes teiseks Ülo Nurgese (J=19,991953) ja kolmandaks Valdor 
Rimmi (J=20,337678). Viimasele kohale platseerus majaperemees J=70,371674 juures. 

 

Kasutamaks veel valget aega, jäädvustati kokkutuleku seltskond fotodele Mardi maja ees 
murul ja terrassil. Seejärel avaldas seltskond soovi tutvuda ka ümbruskonnaga, mida 
majaperemees Mart tuli ise näitama.  

   

1987. aasta kokkutulekust osavõtjad (vasakult): Jaan Looman, Rein Elvisto, Ants Wõrk, 

Peeter Loog, Valdor Rimm, Peet Horma, Kristjan Veiss, Ülo Jaaksoo, Rein Harjo, Ülo 

Beitler-Dorch Ivar Odrats; ees maas majaperemees Mart Emme, pildistab Ülo Nurges 
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Liiguti läbi Rohuneeme külatänavate mere poole ja piki merekallast veel natuke maad 
Rohuneeme tipu suunas. Et ilm oli jahedavõitu ja tuuline, piirduti nähtuga ja mindi 
peomajja tagasi. Aeg oli aga niikaugel, et osa seltskonnast asutas end juba lahkumisele. 
Kõige kauemaks jäi külalistest Sass, kellel kulus koju jõudmiseks veel kaks päeva. 
 
 

30 aastat TPI lõpetamisest  

1992. aasta kokkutulek toimus 5. juunil Tallinnas Küberneetika Instituudi saalikompleksi 
keldrisaunas Akadeemia teel, mille reserveeris meile instituudi direktor Ülo Jaaksoo. 
Kokkutulek otsustati pidada nagu eelminegi ilma naisteta. Kokku tuli 12 rühmakaaslast. 
Sellest kokkutulekust on kirjalikke säilikuid jäänud aga üsna napilt. Teadaolevalt ei ole 
kokkutulekust ka ühtki fotot, filmist rääkimata, sest peale nõukogude korra 
kokkuvarisemist kadus koos sellega aastaid tegutsenud fotolabor "Alfa", mis oli 
ainukeseks kohaks Tallinnas, kus sai enam-vähem talutava kvaliteedi juures 2x8 mm filmi 
või värvinegatiive ilmutada. Videoajastu Eestis oli siis aga veel praktiliselt sündimata. 
Kokkutulek toimus ju vaid 15 päeva enne Eesti krooni käibele tulekut. 

Ülo Nurges oli kokkutulekuks ära teinud 1987. aasta kokkutuleku ennustusvõistluse 
kokkuvõtte ja diplomid kolmele parimale ennustajale anti aplausi saatel kätte. Nendeks 
olid: I koht ‒ Ivar Odrats, II koht ‒ Peeter Loog ja III koht ‒ Ants Wõrk. Ühtlasi viis Ülo 
Nurges läbi ka uue ennustusvõistluse eelseisva viie aasta sündmuste peale. Pärast 
võistlust nautis seltskond Küberneetika maja sauna mõnusid. Meenub, et sel korral oli 
basseinis vesi veel puhas ja ahvatlev, mis kutsus lava ja basseini vahel mitmeid kordi 
käima. Mõned mehed arvavad mäletavat, et peeti võistlust ka ümbriseta flopiketta 
lennutamises, mis aga suvatses käituda küllaltki ettearvamatult olenevalt sellest, kuidas 
ta tuule alla sai. 
 

35 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek toimus 6. juunil 1997. aastal jällegi Küberneetika maja saunas. Kohal oli 13 
rühmakaaslast ja dots. Hanno Sillamaa. See oli esimene kokkutulek, millest on 
jäädvustatud ka tegelik helitaust, sest Peet Horma oli kaasa võtnud oma töökoha VHS-
lindile jäädvustava videokaamera. Õnnetuseks oli kaamera jaoks meie piduruumides liiga 
vähe valgust, mistõttu pildikvaliteet jäi nigelaks. Koguneti laua ümber ja nagu ikka, läks 
lahti asjakohane keskustelu, millest võttis elavalt osa ka Hanno Sillamaa.  

Seejärel andis Ülo Nurges kätte diplomid eelmise kokkutuleku ennustusvõistluse 
võitjatele. Nendest 1. koha pälvis Ants Wõrk, 2. koha Ivar Odrats ja 3. koha Peet Horma. 
Enne kui mehed lauast ära lasta, viis Ülo Nurges läbi ka uue ennustusvõistluse järgmise 
5-aastase horisondiga. Sellega valmis, mindi päevakorras edasi. Siin tegi Ülo teatavaks, et 
edasise päevakava jaoks oli võimalik valida, kas laulda ühislaule või teha püramiide ning 
tema valis püramiidid, kuid selleks, et püramiide teha, tuleb seltskond jaotada 
kaalukategooriatesse. Edasi järgnes arutelu selle kohta, kuidas kaalukategooriaid 
nimetada. Esimene võimalus oli jaotada seltskond kategooriatesse helveskaal, sulgkaal 
või kärbeskaal. Sellega ei olnud keegi nõus. Seejärel pakkus Ülo veel kahte varianti: 
kergekaal, keskkaal ja raskekaal või poolraskekaal, raskekaal ja üliraskekaal. Heakskiite 
kostis nii mõlema variandi kasuks, kuid lõpuks Kristjani häälekal nõudmisel jäi kõlama 
variant kergest, kesk- ja raskekaalust. See küsimus otsustatud, mindi tegude juurde. 



41 

 

  

 Keskustelu laua ümber                  3. koha diplomi kätteandmine Peet Hormale 

   

 Sissejuhatav püramiid       Kolmekorruseline saab kohe teoks 

Sissejuhatuseks tehti paar ühetasandilist kujundit, mis tekitas innustuse teha midagi 
suuremat. Seejärel rivistas Ülo seltskonna kaalukategooriate järgi koridoris üles, 
raskekaallased pidid laskuma reas neljakäpukile, küljed tihedalt üksteise vastu, 
keskkaallaste grupp pidi samamoodi käpukil nende peale kihi moodustama ja kolmas 
kiht pidi omakorda teise kihi peale ronima. See oleks peaaegu tehtav olnudki, ainult, et 
koridori madal lagi segas kolmanda kihi moodustamist. Lõpuks teine kiht tegi end mingil 
moel madalamaks ja ainult Ülo Nurges kergekaalu esindajana ronis teiste selga lae alla. 

Kogu protseduur tegi kõigile 
osavõtjatele ja pealtvaatajatele palju 
nalja ning võttis nii palju aega, et 
alumise kihi esindajad avaldasid juba 
Peeter Loogi suu kaudu muret, et kas 
püramiid ikka enne 21. sajandit 
valmis saab? Sai, ja kõik osavõtjad 
elasid selle füüsilise pingutuse 
edukalt üle. Sellest kokkutulekust 
alates aga leidsid püramiidid 
järgnevate aastate kokkutulekute 

programmides oma kindla koha. Hanno Sillamaa elas sündmustele kuni peo lõpuni 
elavalt kaasa. Kokkutulek aga jätkus saunaga, kus sai pingutustest tekkinud higikorra 
maha pesta. Seejuures nii mõnelegi meenub, et seekord saunas basseini vist keegi ei 
kasutatud, kuna vesi oli pikast seismisest rohelise kihi peale tõmmanud. Saun ise oli aga 
igati asjalik. 
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1997. aasta kokkutuleku üldpilt (vasakult, all põrandal): Jaan Võrk, Jaan Kuldkepp 

(Looman), Ülo Jaaksoo, Ivar Odrats, dots. Hanno Sillamaa, Juhan Roos,  

Kristjan Veiss, Rein Harjo; 

Trepil kõrgemal: Ülo Nurges, Ants Wõrk, Mart Emme, Peeter Loog, Peet Horma, Valdor Rimm 

 

Jaaniõhtu Mardi juures 2000. aastal 

AA-62 rühma järgmine kokkutulek toimus väljaspool 5-aastast kokkutulekute tsüklit 
Mart Emme uues kodus Vetlas 23.-24. juunil 2000. aastal, kuhu viimane kutsus rühma 
jaanipäeva pidama. Kutse oli nii rühmakaaslastele kui nende naistele. Kohale saabus 5 
meest ja 2 naist, kes koos Mardi ja Elleniga moodustasid 9-liikmelise seltskonna. 
Järgmisel päeval, kui suur osa pidulistest olid juba lahkunud, jõudis jaanipäevale ka Rein 
Elvisto, Tema sai olla Mardil-Ellenil külas vaid mõned tunnid, et lahkuda koos teiste külla 
tulnud rühmakaaslastega.  

   

Jaanilaupäev oli ilma poolest ebatraditsiooniline ‒ päike paistis päev läbi ja ilm oli soe. 
Mart oli lauad üles seadnud ja lõkkeplatsi ette valmistanud majast eemal vana vesiveski 
varemete juures väljaspool oma krundi piire peaaegu jõe (või oja) ääres. Esiteks jäi see 
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naabermajadest eemale ning teiseks oli veskivaremetest hõlpus hankida lauajuppe 
küttematerjaliks, kui Mardi poolt kokkukantust peaks hiljem puudus tulema. Mart 
tutvustas oma maja, sauna ja abiruume. Ellen oli ette valmistanud väga rikkaliku 
söögilaua ning pärast lõunasööki seadsimegi sammud lõkkeplatsi poole.  

   

Lõkkeplatsil läks asjalikuks väitluseks parvlaev "Estonia" hukkumise põhjuste üle, kus 
Sass oli ühe ning Peet Horma ja Mart olid teise teooria pooldajateks. Üksmeelele ei 
jõutudki, kuid alkoholi kulus väitluse käigus üpris ohtralt. Vahepeal käidi ka saunas. Kui 
hakkas pimenema, süüdati lõke ja selle paistel jätkus seltskondlik vestlus hilisööni, mille 
mõtted aja edenedes muutusid üha segasemaks ning järjest rohkem hakkas 
domineerima Sassi monoloog. Lõpuks võttis uni siiski võimust ja oligi aeg, sest ega 
jaanilaupäevane vihm tulemata ei jäänud. 

 

AA-62 Mardi juures jaanipäeval aastal 2000: Ivar Odrats, Hillar Saarse, Ülo Kaldma, Rein 

Harjo, Mart Emme ja Peet Horma 

Hommikul oli pererahvas ja virgad naised hommikusöögiks jällegi laua katnud ning 
peomeeleolu jätkus kuni naisemehi Rein Harjot ja Ülo Kaldmat veendi koduteele asuma. 
Siis aga helistas Rein Elvisto, et ta on Vetla bussipeatusse jõudnud ning küsis 
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instruktsioone, kuidas Mardi juurde tulla. Nii jätkus kokkutulek Reinu seltskonnas veel 
mõningad tunnid. 

 

40 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek peeti 31. mail 2002 jällegi Küberneetika majas ja erilise pidulikkusega, sest 
Ülo Jaaksoo oli tellinud toitlustuse maja teenindavalt kohvik-sööklalt ning meie kasutada 
oli peale saunaruumide ka Küberneetika maja ringauditooriumina ehitatud saal. Ka sel 
korral olime otsustanud kokku tulla ilma naisteta ning kokkutulekust võtsid osa 14 
rühmakaaslast. 

    

    

Siin ja allpool kaadreid kokkutulekust Ivari võetud video põhjal 

Kohale jõudes ootas meid saunaesises pikas koridoris ees rikkalikult kaetud ja väga 
maitsekalt kujundatud peolaud. Kuni seltskond kogunes, väljendasid kohalejõudnud 
rühmakaaslased käteldes ja juteldes siirast jällenägemisrõõmu ning rühma juba alaliseks 
kujunenud finantsist Ants Wõrk püüdis kokku koguda peo kuluhüvitisi. Ants (W.) oli 
kaasa võtnud ka abielude rändkarika, mis tema kätte pidama oli jäänud ja mis valati 
punast veini täis. Istuti lauda ning rühmavanem Ülo (N.) andis karikaringi avamiseks sõna 
peo põhikorraldajale Ülo Jaaksoole, paludes ühtlasi igal järgneval karikatõstjal paar sõna 
lisada tema viimase viie aasta tegevuse kohta. Karikaringis said kõik järgemööda oma 
pulbitsevad mõtted välja öeldud ja see võttis päris palju aega. Nii andis Sass 
kokkutulnutele edasi Jaan Loomani, kes oli vahepeal taastanud oma õige 
perekonnanime Kuldkepp ja Ando Puksa tervitused, kes ise tervislikel põhjustel 
kokkutulekule tulla ei saanud.  

    

Sõnavõttudest selgus samuti, et neljast rühmakaaslasest olid saanud pensionärid ning nii 
mõnedki mehed olid endale väärikuse tõstmiseks ette kasvatanud vuntsid või habemed. 
Karikaring läbi, asuti eelmise kokkutuleku ennustusvõistluse tulemusi analüüsima, mis 
tekitas parasjagu naerupurskeid. Sellele järgnes Ülo Nurgese koostatud uuele 
ennustusküsimustikule vastamine.  
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Edasi tõusti söögilauast ja siirduti saali, kus järgnes ennustusvõistluse võitjate 
autasustamine. Seekord riputati kolmele esimesele kohale tulnule kaela viinerimedalid, 
mille aluseks olevale papptaldrikule oli kinnitatud niimitu viinerit, kui mitmendat kohta 
see medal tähistas koos salatilehe ja kahe tomatiga. Esikoha oli sel korral saavutanud 
Jaan Võrk, teise koha Ants Wõrk ja kolmanda koha (3 viinerit) Ivar Odrats. Kolmanda 
koha medal oli materiaalses mõttes kõigist teistest isegi kõige väärtuslikum.  

    

Peale autasustamise tseremooniat tehti kohalolijatest ka ühispilt. Seejärel näitas Ülo (N.) 
teleriekraanil oma viimastel kokkutulekutel tehtud fotode slaidišõud ja Ivar 
ülevaatevideot AA-62 tudengiaastatest ja kokkutulekutest. Asi läks tõsiseks, kui Ülo (N.) 
kuulutas välja püramiidid. Püramiidide esitustandriks sai Küberneetika maja saali lava. 

 

Põhilised tegijad rivistati algul pikkuse järgi ühte viirgu, aga siis jagas Ülo (N.) nad 
omakäeliselt väiksemateks gruppideks ainult vaid temale teada olevate kujundite 

Kokkutulekust 

osavõtjad - 
I rida: Jaaksoo, 

Nurges, Wõrk, 

Roos, Odrats; 

II rida: Veiss, 

Loog, Rimm, 

Võrk, Saarse, 

Horma; 

III rida: Harjo, 
Kaldma, Relve, 

Emme 



46 

 

tekitamiseks sobivate meeste pikkuse- ja kaalukategooriate järgi. Ta oli välja mõelnud 4-
6 erineva kujunduse ja raskusastmega püramiidi, küll ühe, kahe kui ka kolmekihilist. Igale 
püramiidile oli ta andnud ka nime. Alustati ühekihilisest, seejärel üritati nii hästi kui 
üksteise otsa ronimine õnnestus paika saada ka paar kahekihilist, mille staatilise oleku 
elavdamiseks lisas Ülo nende juurde ka liikuvaid komponente nagu "käru" ja "sipelgas". 

   

   

   

Edasi läks 3-kordse püramiidi tegemiseks, kus Ülo ise otsustas ohverdada end kõige 
kõrgemale ronimise nimel. Ega see tal väga ladusalt õnnestunudki, kuid lõpptulemusena 
sai ta panna käe päikesevarjuks silmade kohale ja heita pilgu kaugusse, et "kas buss juba 
paistab?". Nii seda püramiidi nimetatigi. Viimaseks püramiidiks sai sisuliselt kahekihiline 
püramiid "kemmerg" või "WC", milles Ülo esines allalastud pükstega kemmergukasutaja 
rollis. 
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Pärast väsitavat püramiidirituaali loeti saaliüritused lõppenuks ja seltskond liikus tagasi 
saunakoridori poole, kus meid ootas kaetud kohvilaud tordi ja kringliga. Selleks 
juubeliürituseks olid ette valmistatud ka laululehed meie õlleõhtu- ja kolhoosilaulude 
sõnadega. Alustati 1959. aastal kolhoosis aseesimees Antsu kohta loodud pilalaulust 
"Ants oli aseesimees...". Ants (W.) ja Ülo (N.) võtsid viisid üles ning neile lisandus suur 
osa seltskonnast. Eks laulude vahele sai manustatud ka lauluõli. Et kuu oli juba kõrgel 
taevas, asutasid mitmed mehed end koduteele ja ka laulujorisejad väsisid lõpuks ära. 

Sellelt ürituselt lisandusid AA-62 kokkutulekute rituaalide varamusse karikaring ning 
viinerimedalid.  

 

45 aastat TPI lõpetamisest 

Kokkutulek peeti 9. juunil 2007. aastal Jaan Võrgu suvekodus Patikal. Jaan oli pärast 
kolhooside lagunemist ostnud isatalu naabertalu hoone ja lauda ning ehitanud need 
ümber suvekoduks oma perele. Kahte taluhoonet jäi lahutama vaid mõnisada meetrit. 
Kokkutuleku alguseks oli määratud kell 12 päeval, mis ajaks enamus osavõtjaid olid ka 
autodel kohale saabunud. Hilinejaks oli vaid Sassi ja Mardi ekipaaž, kes sõitis talu juurde 
suunduvast teeotsast mööda ja pidi mõne aja pärast tagasi pöörama. 17-st elus olevast 
rühmakaaslasest olid kohale tulnud 9, kellele 10.-nendana lisandus veel majaperemees. 
Sissejuhatuseks tutvustas Jaan V. oma suvekodu majapidamist. 

      

Jutud lõunalauas peale karikaringi 

Seejärel luges Peet Horma ette Ülo N. koostatud päevakava, millest üks esimesi punkte 
oli lõunasöök. Toidud olid linnast kaasa võetud ning lõunalaud sai kiiresti kaetud. Lõuna 
algas karikaringiga, millel iga karikatõstja pidi järgemööda rääkima midagi naljakat ja 
midagi tõsisemat juhtunust möödunud viie aasta jooksul. Seda ka tehti, naeru ja nalja 
jätkus. Seejärel viis Ülo N. läbi traditsioonilise ennustusvõistluse järgmisel kokkutulekul 
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hindamiseks ja analüüsis eelmise kokkutuleku ennustusvõistluse vastuseid, misjärel tuli 
hakata koos valmistama viinerimedaleid võitjate autasustamiseks.  

   

Keskustelu päevateemadel suvekodu trepil 

Järgmisena nägi päevakava küll ette püramiide, aga need hääletas seltskond 
päevakorrast välja ja see asendus keskusteluga juhuteemadel suvekodu trepil istudes või 
ringiratast ümber trepi seistes. Siis kutsus Jaan seltskonna ekskursioonile oma isatallu, 
kus kohtusime ta naise Maiega ning vaatasime üle toad ja kõrvalhooned, mida Jaan oli 
täiustanud. Ekskursioonilt naasnud, läks ka kohvivesi varsti keema ning jutud jätkusid 
toas laua ümber kohvi ja kringliga. Pärast kohvi nägi päevakord ette viia läbi 
petankiturniir. Kokkutulekuks sai ostetud komplekt petankikuule, mille kasutamiseks 
sobis Jaani suvekodu esine muru ideaalselt. Seltskond jaotati 2-liikmelisteks 
meeskondadeks ja koos korraldusega "kes oskavad, need mängivad ja kes ei oska, need 
mängivad ka" algas kuulide heitmine. Turniiri võitis meeskond Rein Harjo ja Mart Emme, 
teise koha said Jaaksoo ja Relve ning kolmanda Wõrk ja Nurges. Kõik võitjad said 
autasuks Ülo Nurgese sooja käepigistuse. Jaan Võrk kui 4. kohale tulija sai harjutamiseks 
kingituseks petankikomplekti. 

   

                Ennustusvõistluse medalisaajad                           Hoovõtt vorstide grillimiseks 

Petankiturniiri järel anti välja ka viinerimedalid ennustusvõistluse võitjatele. Nendeks 
olid: I koht ‒ Peet Horma, II koht ‒ Ants Wõrk ning III koht ‒ Ivar Odrats. Järgnes elav 
vaidlusring välikamina ümber koos grillvorstide küpsetamisega kaminas. Kui vorstidest 
kõht täis sai valdas paljusid soov koju sõita, kuigi päevakava nägi ette veel saunaskäigu ja 
laulud. Saunaskäijaid ja ööbima jääjaid jäi vist vaid paar rühmakaaslast. 
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Automaatikapäevade külastamisest 

Kõik need 45 aastat oli suurem või väiksem hulk AA-62 rühma liikmeid iga aasta 12. 
märtsil osalenud TPI automaatika kateedri või selle järglaste korraldatud 
automaatikapäevadel. Pärast A-päeva päevakava lõppu või vahel isegi pärast esimesi 
ettekandeid said rühmakaaslased kuskil ka omavahel kokku, oli see siis TTÜ sööklas, 
Küberneetika Instituudis Ülo Nurgese tööruumis või kuskil mujal, et vahetada ka 
rühmasiseseid uudiseid.  

2010. aasta A-päeval kokku saades 
ning meenutades Jaani suvekodus 
toimunud eelmise kokkutuleku hubast 
õhkkonda, nenditi, et meid jääb 
aastatega üha vähemaks ja rühma 
kokkutulekuid tuleks hakata 
korraldama sagedamini ‒ igal aastal. 
Otsustati ühiselt, et kuna paljudel 
meist on suvilad või suvekodud 
olemas, hakkame igal aastal 
korraldama kokkutulekuid kellegi 
suvilas. Ivar andis kohe nõusoleku 

korraldada 2010. aasta kokkutulek 
tema suvilas Murastes, mis on 

Tallinnale suhteliselt lähedal ja kuhu andis küllaltki lähedale jõuda kas bussi või 
marsruuttaksoga. Pakkumine võeti vastu ja otsustati, et hakkamegi suvilate valikus 
liikuma esialgu Tallinnast lääne poole, seades sihikule järgmise kokkutuleku kohana 
järgmisel aastal juba Kristjani suvila Keila-Joal. 

 

Muudest kokkusaamistest 

Rühma kokkusaamisteks tuleb klassifitseerida ka juhtumid, kus kogu rühm on kutsutud 
mingit sündmust tähistama. Nii on Rein Harjo korraldanud oma juubelipidusid kutsega 
osalema kõigile rühmakaaslastele. Rein pidas oma 70. juubelipeo KUMU kohvikus, millel 
osales koos juubilariga 12 rühma liiget ja 75. juubeli restoranis "7 astet", kus osalejaid 
rühmast oli kümne ringis. 

       

Rühmakaaslased KUMU kohvikus juubilari õnnitlemas 22. märtsil 2009 

2010. aasta kokkutulek peetigi 3. juulil Ivari suvilas Murastes. Kokku osales sellel 11 
rühmakaaslast, neist Sass ja Mart aga jäid tublisti hiljaks (sõitsid jällegi mööda). Pärast 
saabumist ja suvila ning abihoone ülevaatamist alustati päeva karikaringiga. Karikal 
olevatest kirjadest tuli ilmsiks, et 3. juuli oli Ülo Nurgese pulmapäev. Siit tekkis ka 

Moment kohvipausist 2009. aasta A-päeval 
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ettepanek, et karikast rüübatakse abiellumiste järjekorras, ainult Ülole tehti erand ‒ 
tema sai rüübata esimesena. Et aga karikas sai ääreni veini täis valatud, siis seda laualt 
tõsta osutus võimatuks ja paar esimest rüüpajat pidid seda tegema teiste naeru saatel 
karika kohale kummardudes. 

     

Rein Harjo oli peale koduveini kingiks peremehele kaasa võtnud amplimaasika taime 
ning see istutati fotoaparaatide klõpsudes tooja poolt pidulikult peenral kättenäidatud 
kohale ning leiti ka kastekann, et taimekest kasta.  

   

Kokkutuleku majandustoimkond oli linnast toidukraami kaasa toonud ja see tõsteti nüüd 
lauale Ivari suvilanaabri varjualuses. Keset pidulikku lõunasööki saabusid Sass ja Mart. 
Mart oli vahepealse aja jooksul lasknud juustel vabalt kasvada ja nüüd nägi ta oma 
hallide lehvivate juustega välja nagu kujutatakse piltidel Ülemiste vanakest.  

     

Ka kasutas ta kõndimisel kahte randmetoega keppi. Eks hilinejatel tuli ka karikaring 
järele juua. Lõunasöök aga kujunes kõiki haaravaks vestlusringiks, kus meenutati 
juhtunud lugusid tudengiaastatest ja hiljem. 
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Lõunasöök lõpetatud, tuli seltskond suvila ette tagasi, kus riputati üles kaasa toodud 
nooleviske märklaud, et turniiri korraldada. Erilist mänguentusiasmi aga ei tekkinud ning 
nõustuti Ivari ettepanekuga teha hoopis jalutuskäik Muraste randa. Tee sinna läks läbi 
teise suvilaühistu ja seejärel pankranniku järsakust alla läbi metsa.  

    

Meri jäi suvilast umbes 1,2 km kaugusele. Mart ja Sass muidugi endale nii pikka ja mägist 
teekonda lubada ei saanud ja nad jäeti "suvilat valvama". Ilm oli päikesepaisteline, kuid 
mitte eriti soe ning allamäge mere äärde jõuti lausa kiirkäigul. Mere ääres, kus oli 
tuulevarjuks ka suuri kive, võeti särgidki maha, et päevitada ning Ülo N. käis isegi 
jalgupidi meres. Tagasitee ülesmäge läks aga palju aeglasemalt.  

    

Metsa läbides sai Ülo J. endale isegi muhu otsa ette, kuna ei pannud tähele üht üle 
teeraja poolviltu vajunud puud. Suvila valvurid olid oma ooteaega aga sisustanud Mardi 
kaasa võetud viinapudeli tühjendamisega, millises tegevuses oli saavutatud 
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nimetamisväärset edu. Et Sass kui autojuht ei saanud selles tegevuses just kaasa rääkida, 
pidi vägitegu olema tehtud Ülemiste vanakese poolt. Olulisi tagajärgi näha aga ei olnud. 

Pärast kohvijoomist naaberkrundi 
varjualuses tegeles osa rühmast veel 
vorstikeste grillimisega ning väike osa 
spordientusiaste proovis kätt ka 
petankimängus, mille Jaan Võrk oli kaasa 
võtnud, aga medalite väljaandmiseni asi 
ei jõudnud. Siis aga tuli Kristjani tütar 
isale autoga järele ning ka teiste 
autojuhtide käed hakkasid millegipärast 
kohe roolikeeramise järele sügelema. 
Tulemuseks oligi see, et kokkutulek sai 
peagi läbi. 

 

 

2011. aasta kokkutulek toimus 1. juulil Kristjan Veissi suvilas Keila-Joal. Et teed suvila 
juurde oli raske kirjeldada, lepiti kokku kohtuda Kristjaniga Keila-Joa kaupluse juures. 
Kokkusaamisele oli tulnud 9 rühmakaaslast ja võõrustaja Kristjan ise kümnendana. 
Seejärel sõideti Kristjani järel suvilasse.  

   

Suvila väravasse oli vastu tulnud Kristjani rõõmsameelne abikaasa Elly, kellele Kristjan 
saabunud seltskonda tutvustas ja kes palus meid astuda edasi aeda. Aias basseini ääres 
oli juba kohale asetatud ja linadega kaetud kaks lauda ning Kristjan läitis kohe ka 
välikamina, et šašlõki ja vorstikeste grillimiseks sütt ette valmistada. Seejärel kutsus 
peremees meid tutvuma suvila sisemusega.  

   

Suvila, ehitatud nõukogude aegseid piiranguid ignoreerides, oli avar mansardkorrusega 
hoone, kus oli tube nii igale pereliikmele kui ka ühiseks kasutamiseks ning maja 
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tehnosüsteemid, köögis ja pesuruumides olid igati kaasaegsed. Suvila üle vaadatud, 
näitas Kristjan ka krundil paiknevaid abihooneid, millest muljetavaldavaim oli 
kasvuhoone täis valmivaid tomateid, kurke ja palju muudki. See oli Elly tegevusväli. 

   

Ülevaatuse lõpetanud, suundus seltskond laudade juurde. Välikamina kütmine oli 
Kristjanil olnud hästi ajastatud, mis olid jõudnud just staadiumi, kus võis šašlõkid ja 
vorstid kaminasse grillima tõsta. Väike äpardus küll juhtus, et rest, kus lihakraam kõik 
peal oli, kaldus lihatükkide ümberkeeramise ajal liiga viltu minema ning osa vorste 
veeresid kamina ette tuha sisse. Need said sealt üles korjatud ning läksid koos 
tuhakorraga teiste juurde tagasi. Kõik võtsid laudade taha istet, karikas valati tekkinud 
kogemusi arvestades seekord vaid mõõdukalt täis ja karikaring võis alata.  

   

Rakendati eelmisel aastal kasutatud järjekorda, kus karikat anti rüüpamiseks edasi 
abiellumiste järjekorra alusel. Kui järjekord jõudis Kristjanini, liitus karikatõstjatega ka 
Elly. Vaatamata sellele, et olime linnast kaasa võtnud kogu vajaliku söögikraami oli ka 
Elly ja Kristjan valmistanud ette rikkaliku laua mitut sorti roheliste salatite ja muude 
hõrgutistega. Võiks öelda, et kokkutuleku lauad olid lookas ja toituti ülemääraselt.  

   

Kui kõhtu enam midagi juurde ei mahtunud, pakkus Ülo Nurges jaotada seltskonna viieks 
paariks ja korraldada kleeppalli püüdmise turniiri. Vahendid oli ta kaasa võtnud. Kristjan 
aga pakkus tegelda sportlikumate aladega nagu harjutused kangil või sirgetel jalgadel 
seistes kätega maa puudutamine. Ülo ettepanek realiseeriti esimesena, kuigi palli 
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püüdmise taldrikud (Made in China) kippusid kohe ära lagunema. Turniir kujunes isegi 
kolme-vooruliseks, kuid kes selle võitis, ei olegi enam meeles.  

   

Seejärel näitas Kristjan oma seina ja puu vahele üles seatud kangil, mida sellel teha 
üritada: rippuda 5 minutit, tõmmata lõuga või üritada hoida jalgu 90 kraadise nurga all. 
Rippumist proovis enamus, kuid lõua tõmbamise ja jalgade hoidmisega tuli toime ainult 
Jaan Võrk. Ka seistes kätega maa puudutamisega sai hakkama Jaan, kuigi ka Sass tegi 
harjutuse patuga pooleks ära ning muidugi ka Kristjan ise. 

   

Siis istusid kained autojuhid rooli ja sõidutasid seltskonna algul Keila-Joa supelranda ning 
hiljem vaatama Keila juga, kus tehti ka seltskonnast joa kõrval pilte. Kauni vaatepildi 
nautimise järel sõideti suvilasse tagasi, kus ootas ees juba Elly kaetud kohvilaud koos 
tema valmistatud tordi ja saiakestega ning sööming jätkus.  

   

Kes autoga polnud, said manustada veel õlut 
või kangemat kraami. Ka Elly jäi lauda. Jutt käis 
põhiliselt meditsiini teemadel ja arstide 
missioonitundest, mis neid veel Eestis kinni 
hoiab. Siis aga tänati külalislahket pererahvast 
ja seltskond asus koduteele. 
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50 aastat TPI lõpetamisest 

2012. aastal täitus rühmal AA-62 50 aastat TPI lõpetamisest. Sama aasta kevadel täitus 
ka 50 aastat automaatikapäevade korraldamise algusest TTÜ-s ‒ niisiis 2012. aasta oli 
meile kahekordne juubeliaasta. Automaatikapäevade päevakava lõpus oli juba 
aastakümneid olnud ettekanne 25 aastat tagasi lõpetanud AA rühmalt. Eelmisel aastal 
oli esmakordselt lisandunud ettekanne ka 50 aastat tagasi lõpetanud automaatikutelt, 
kuna siis lõpetas AA esimene lend. Nüüd oli käes meie rühma ettekande esitamise kord. 
Ettekande nõustus tegema Ants Wõrk tingimusel, et talle tekib abistajaid ettekande 
kokkupanekul ja slaidide kujundamisel. Nendeks saidki rühma kaks põhilist "arhivaari" - 
Ülo Nurges ja Ivar Odrats. Viimane kujundaski Antsu ettekandele visuaalse tausta. 
Ettekande esitatud tekst koos slaiditõmmistega on käesolevas kogumikus ära toodud.  

50. automaatikapäev oli kõigist senistest pidulikum, ka sündmusest osavõtjaid oli 
tavalisest enam. Äsja oli TTÜ Automaatikainstituudi korpuse seinale üles pandud 
bareljeef automaatika kateedri rajajale professor Hanno Sillamaale, samuti oli avatud 
tema nimeline auditoorium. Kõik see vajas ülevaatamist ka AA-62 lõpetanute poolt, 
kellest olid A-päevale tulnud kokku kaheksa meest. Ettekannete vaheajal külastasimegi 
Automaatikainstituudi ruume, tegime grupipildi Hanno Sillamaa bareljeefi taustal, 
kaasates pildile ka meie lemmikõppejõu dots. Heino Rossi. Käisime laboratooriumides ja 
Hanno Sillamaa auditooriumis. 

   

50. automaatikapäev aulas ja vaheajal 
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AA-62 külastab TTÜ Automaatikainstituuti. Vasakult: Rein Harjo, Ülo Nurges, Ants Wõrk, 

dots. Heino Ross ("Mäidu"), Ülo Kaldma, Valdor Rimm, Peeter Loog, Peeter Relve ja Ivar 

Odrats 

 

   

Ringkäik mööda laboratooriume ja auditooriume                                  Üks uksesilt 

 

Rühma juubelikokkutuleku paigaks aga valisime Ülo Kaldma ettepanekul tema 
suvekodu Mähel. Kokkutulek toimus 9. juunil algusega kell 12. Kohale ilmus kokku 11 
rühmakaaslast ja paaritunnise hilinemisega jõudis kohale veel üks ‒ Rein Elvisto. 
Saabujad võtsid vastu nii peremees Ülo Kaldma kui ka perenaine Katrin. Nagu 
suvilakokkutulekutel ikka, tutvustas peremees seejärel suvekodu. See oli 
mansardkorrusega aiamaja, mis valmis lõppkujul juba pärast Eesti taasiseseisvumist. Aias 
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viljapuude alla oli üles seatud peolaud koos toolidega. Ilm oli aga pilves ja pisut 
kõledavõitu. Seltskond kogunes laua ümber ja Ülo Nurges täitis karika veiniga.  

   

Karikaring algas jällegi abiellumiste kronoloogilises järjekorras ning Ülo palus, et igaüks 
räägiks seejuures, kuidas ta endale naise leidis või vajadusel vastupidi, kuidas naine tema 
leidis. Selgitused venisid pikale, kõnelejatele esitati vahele täiendavaid küsimusi ning 
keskustelu oli elav. Saadi teada nii mõndagi, mida varem oma rühmakaaslastest ei 
teatud.  

   

Järgmiseks päevakavapunktiks oli lõunasöök pitsi viinaga. Selle sissejuhatuseks võttis 
sõna Ants Wõrk, kes nentis, et meid on elus veel 14, seega 2/3 rühmast ja tegi 
ettepaneku mälestada meie hulgast lahkunud seitset rühmakaaslast. Seda tehti 
vaikuseminuti ja mälestussõõmuga lõunaks täidetud pitsidest.  

   

Seejärel asuti taldrikuid täitma, kuigi liha grillimine, mida toimetas Katrin, ei olnud veel 
lõppenud. Korgiti lahti ka Rein Harjo poolt kaasa toodud koduveine, mis olid rühmas 
juba tuntud oma kvaliteedi poolest. Keset lõunasööki saabus viimaks Rein Elvisto, kellele 
ulatati karikas ja nõuti selgitusi naisevõtu asjus, kuna tema nimi ja pulma kuupäev 
karikalt puudusid. Selgus, et esimese naise oli ta võtnud, nagu ta ise väljendas nooruse 
lollusest juba kolmandal kursusel (2. juulil 1960) olles sellega eelnevalt tükk aega koos 
elanud. Tal oli sellega kaks last, aga varsti pärast abiellumist sellest lahku läinud, võtnud 
seejärel teise naise, kellega tal oli samuti kaks last ning selle surma järel hakanud ta koos 
elama kolmandaga. Jutt jäi vaatamata arvukatele lisaküsimustele siiski väga ebaselgeks.  
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Jutud läksid pärast seda lõbusatele meenutustele tudengiaegadest ja sellest vestlusest 
tuli ka 51 aastat hiljem välja, et sõjaväelaagris rivistuse ajal kõvasti peeretaja ei olnud 
mitte Ivar, kes kogu selle aja ise oma osalust oli eitanud, aga mida keegi ei olnud 
uskunud, vaid hoopis Ülo K. Ka kuulati lõbusat lugu sellest, kuidas Ülo N. oma 
motorollerit Haapsalus registreerimas oli käinud. 

   

Edasi nägi Ülo Nurgese koostatud päevakava ette sportlikku tegevust, millest esimene 
ala oli nooleviskamine, mis toimus kahes viskevoorus ja mille võitis Ants Wõrgu ja Ülo 
Nurgese ees Peeter Relve. Teiseks spordialaks oli nn. ämber-pall, kus võistkonna üks liige 
viskas teatud vahemaa tagant palli, mille teine pidi väikesesse ämbrisse püüdma ning 
seejärel oma partnerile tagasi viskama. Mängiti küll võiduka lõpuni, kuid võistlejate 
pingerida ei suudetudki lõplikult fikseerida.  
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Enne kolmandat spordiala üritati teha kokkutuleku üldpilti, sest taevas oli lauspilve 
läinud ja kippus juba hämaraks tõmbuma. Pärast seda, kui Katrin ühe pildi jaoks end 
meestegrupi ees spagaadiasendisse võttis, jõudis seltskond tõdemusele, et seekord ei 
tule püramiidide tegemisest küll midagi välja, kuna "latt on liiga kõrgele tõstetud".  

 

     

Ülo Nurges püüdis küll vastu vaielda, et vähemalt "sipelga" peaksime ikka suutma ära 
teha ja kutsus Jaan Võrgu partneriks seda tegema, aga kolmest algatatud katsest ei 
õnnestunud ükski.  

     

Siis ärgitas Kristjan Veiss katsetada mingit joogade tervisetantsu, kükkide tegemist ja 
pumpamist, kuid peaaegu ainsana võttis väljakutse vastu vaid Katrin, kes suutis teha 
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kaugelt rohkem kui Kristjan. Turiseisuga saab Jaan V. ja Ülo N. veel kuidagi hakkama. 
Kolmanda spordialana kuulutab Ülo välja petankivõistluse. See lähebki lahti ja 
mängitakse kahes voorus. Esikoha saavutas majaperemees Ülo K. ja teise koha Ivar. 
Kolmandat kohta Ülo N. välja ei andnudki, sest auhindadeks oli tal välja pakkuda vaid 
kaks roostetanud raudmuna ‒ üks suurem ja teine väiksem. 

   

Ilm aga hakkaski vihmaseks muutuma ja seltskond kolis üle Ülo abihoonesse aias, kuhu 
tal oli ehitatud saun. Sauna eesruumi mahtus kogu seltskond siiski kuidagimoodi ära ja 
Ülo N. viis läbi meenutusvõistluse viineriauhindadele. Kõik täitsid kas põlve peal või teise 
turja peal ära küsitluslehed ja Ülo tegi nendest kokkuvõtte ja luges ette ka õiged 
vastused. Lisaks peaauhindadele anti välja ka kaks eriauhinda: lohutusauhind (salatipott) 
viimasele kohale jäänule ja eriauhind (karp punaseid kirsstomateid) parteiajaloo 
parimale tundjale. Need said Ülo Kaldma ja Ülo Jaaksoo. 

   

Edasi anti välja meenutusvõistluse viineriauhinnad: III koht (3 viinerit paari tomatiga) ‒ 
Valdor Rimm; II koht (2 viinerit koos 5 tomatiga) ‒ Ants Wõrk; I koht (4 viinerit ja 4 
tomatit) ‒ Ülo Jaaksoo. Jagaja kinnitas, et auhinnad on söödavad ‒ viinerid olid 
hommikul keedetud ja tomatid on kõik pestud. Tseremoonia lõppes autasustatute 
grupifoto tegemisega. Sellega oli kokkutuleku päevakava 100% täidetud ja eks seltskond 
hakkaski tasapisi laiali minema. 

Siinkohal tuleb tunnistada karmi 
tõsiasja, et pool sajandit TPI 
lõpetamisest sai rühmal AA-62 mööda: 
sõjalist terminoloogiat kasutades olid 
inimkaotused 1/3 rühmast ning 
kaubanduslikke termineid kasutades ka 
ülejäänute "parim enne" oli tõele näkku 
vaadates mööda saamas. Rühma iga-
aastased kokkutulekud aga jätkusid ning 
igaüks neist, vaatamata 

traditsioonilistele rituaalidele, oli omanäoline ja kordumatu. 
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2013. aasta kokkutulek toimus 12. juunil Haapses Ülo Jaaksoo suvilas. Sellest võttis 
osa 10 rühmakaaslast. Tegevuste kronoloogia: Ülo J. toob välja ja heiskab lipu, 
kokkutulnute grupipildi tegemine lipu all; karikaring, lõunasöök terrassil, muhe vestlus 
terrassil päikest võttes; randa minek läbi metsa, Peeter Loogi filosoofilised 
mõtterännakud teel randa, päevakohased arutelud mererannas, tagasitee suvilasse 
(väsitav juba nii mõnegi mehe tervisele), lõõgastus terrassil; spordivõistlus ‒ ragulkaga 
õhupallide laskmine; üldist huvi pälviv grilli süütamine ja ettevalmistus vorstikeste 
grillimiseks, jäädvustused Rein Harjo tegevusest grillimeistrina; grillvorstid leiavad tee 
kõhtu koos keskusteluga terrassil; Kristjan testib osavõtjaid joonlaua püüdmise katsega, 
Sass üritab kasutada videokaamerat, kuid ebajärjekindlalt; mõnus olemine kuni 
kojusõiduni, mõni vist kasutas ka Ülo sauna. 
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See oli läbilõige 2013. aasta kokkutuleku tegevustest 
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2014. aasta kokkutulek toimus 9. juunil Ramsis, Noarootsi poolsaarel Ülo Nurgese 
suvilas. Kohal oli kokku 11 rühmakaaslast. Tuldi linnast kolme autoga. Sündmuste 
kronoloogia: Ülo toob välja lipu ja Harjo-Pika abiga saadakse see lipuhoidjasse, mille järel 
Ülo N. kuulutab kokkutuleku avatuks; suvila ja sauna tutvustamine, vaadatakse üle ka 
saunast vettekastmise koht; Ülo täidab karika Kindzmarauliga ja räägib oma vanaisa 
seotust Stalini (sündinud samal aastal) ja Leniniga (kuulnud tema esinemist mässavatele 
soldatitele Irkutskis); karikaring koos minevikumeenutustega.  

   

Järgneb laua katmine suvila kõrvale mändide alla, Rein Harjo toodud koduveinide 
avamine; vaheekskursioon peldiku kättenäitamiseks ‒ poolvesiklosett eemal putkas 
mändide all. Seni, kuni viinerid keema läksid tutvustas Rein oma veine; einestamine 
väljas linnulaulu saatel; Ülo N. suunas jutu kohtadele, kus tudengiajal õpitud ja elatud sai 
‒ mälestused Koskla intrist, pikk monoloog Peeter Loogilt. 

   

Siis tuli ekskursioon Ülo aia peenramaale, kus omanik tutvustas selle aardeid - kidur 
salat, peaaegu olematu redis ja roheline sibul koos karu jälgedega; ekskursiooni jätk Ülo 
Jaaksoo abiga tammele leitud istutuskohale ja lugu sellest, kuidas tamm istutati paar 
meetrit eemale ning õigesse kohta suruti mulda tammetõru, millest kasvas väike puu, 
mis vajas nüüd mujale istutamist; väikesele tammele uue istutuskoha otsimine ja 
tähistamine.  

   

              Karu jälg sibulapeenra kõrval                  Tammeke, mis vajas ümberistutamist 
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Kui tammekesele ümberistutamise koht teaduslike meetoditega valitud sai (koha valis 
ikkagi „võlutraadikeste“abil akadeemik Jaaksoo), jätkus ekskursioon mereranda suure 
kivi juurde. Tulemused kivi otsa ronimisel jäid seejuures peale mõningaid katsetusi 
tagasihoidlikeks. 

   

Rannast tagasi, tutvustab Ülo N. spordivõistlust "karu laskmine" vibu ja nooltega ‒ 
karuks südameks on õun heinasaos, millele tuleb noolega pihta saada; Ülo valmistatud 
vibu ja nooltega on see üpris raske, keegi pihta ei saagi, võistlus kestab kaua, auhinna 
võidab vaieldava tulemusega Rein Harjo. 

   

   

Järgneb vorstide grillimine ja kartulite keetmine, grillimeister jälle Rein; toekas 
lõunasöök veini ja õllega, pärast kohupiimakringel; Kristjan teeb jälle joonlaua 
kinnipüüdmise katseid; üldine peojääkide koristamine ja ärasõit. 
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Koduteel kuumeneb Sassi auto mootor üle, peatus maanteel ja jahutamine veega, 
suhteliselt hiline tagasijõudmine linna, radiaatori ja jahutussärgi vaheline klapp oli kinni 
roostetanud.  

   
 
 

2015. aasta kokkutulek toimus 16. juunil teistkordselt Ivari suvilas Murastes. 
Kokkutulekul osales 9 rühmakaaslast. Ilm oli tuuline ja jahe. Väljakuulutatud algus ‒ kell 
12.00. Sündmuste kronoloogia: kogunemine, karikaring Kindzmarauliga ja lõunasöök 
siseruumides, vestlus ja meenutused laua ümber. 
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Ülo Nurges tutvustab päeva sportlikku osa ‒ võistlus viskekettaga, kes saab õunale kõige 
lähemale; 3 viskevooru; päike küll väljas aga tuul liiga vali, puhub kohatähised paigast 
ära, võistlus viiakse lõpuni, võitja ‒ Rein Harjo. 

   

Järgnevad püramiidid pensionäridele, abiks 2 taburetti; Ülol välja mõeldud hulk 
vanuritele teostatavaid asendikombinatsioone, Jaan ja Ülo (N.) teevad ka "käru", lõpus 
jalasirutused käpukil.  

   

   

   

Järgnes grillsöe hõõgvele ajamine, vorstide grillimine, grillimeistriks Rein; 
ennustusvõistluse küsimustike täitmine; söömine toas laua taga, kohvi ja kook Leedu 
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vägijoogiga "777" Ivari eelseisva sünnipäeva tähistamiseks, vestlused laua ümber kuni 
seltskonna lahkumiseni. 

   

   
 
 

2016. aasta kokkutulek toimus 16. juunil taas Kristjani suvilas Keila-Joal. Kokku tuli 8 
rühmakaaslast. Kokkusaamine Kristjaniga toimus jälle Keila-Joa poe parklas, kust ta viis 
meid ees sõites suvilasse. Ilm on vihmane, vahelduvalt tibutab vihma. Sündmuste 
kronoloogia: lilleõis perenaine Ellyle välisuksel; kogunemine karikaringiks lehtlasse, 
karikat tõstes mälestatakse lahkunuid, karikas liigub juhuslikus järjekorras; ringkäik aias 
välikamina juurde ja sealt tuppa; laud väga rikkalikult kaetud, pererahvas palju vaeva 
näinud. 
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Kristjan avab pudeleid ja tutvustab menüüd; ka Reinu koduveinid tulevad lauale, veini 
palju ‒ juuakse vähe, elav vestlus laua ümber.  

   

   

Ülo Nurges tutvustab mängude kava ‒ ämberpall ühe ämbriga ja kahe ämbriga, 
individuaalselt ja paarismänguna; mänguplatsiks muruala suvila kõrval, saab kõvasti 
nalja; individuaalvõistluse võitja ‒ Ülo Jaaksoo (autasuks õun), paarismängu võitjad ‒ Ülo 
Jaaksoo ja Ülo Kaldma (kummalegi õun).  

   

   

Kristjani poolt pakutav spordiprogramm: enda kiigutamine rippudes kangil (paljudele 
käib üle jõu), kehapainded ette sirgetel jalgadel sõrmedega maad puudutades (mõni 
teeb ära), pumpamine (Kristjani soolo), käed laiali keerutamine, kukkuva joonlaua 
püüdmine (kõik teevad ära), võistlus lõpeb ilma paremusjärjestuse määramiseta; rikkalik 
söögiaeg valge viina ja veiniga, lõpuks kohvi ja Elly tehtud kook. 
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Pärast pidulauast tõusu algas vöö ümbermõõdu mõõtmine ja võrdlemine 20 aasta 
taguste andmetega: kõige vähem muutunud ‒ Ülo Kaldma, kõige rohkem muutunud ‒ 
Rein Harjo (+39 cm) ‒ saab auhinnaks õuna. Vaatamata Kristjani pakkumisele ööseks 
jääda, igatses igaüks oma koduse voodi järele; lahkumine kerges vihmasajus. 

   

   
 
 
 

2017. aasta kujuneb rühma AA-62 liikmetele kahe olulise sündmuse aastaks: täitub 55 
aastat automaatikapäevade traditsioonist tehnikaülikoolis, samuti möödub 55 aastat TPI 
lõpetamisest. 

12. märtsil 2017 sai teoks 55. automaatikapäev Tallinna Tehnikaülikoolis, 
hoolimata sellest, et nende päevade korraldamise traditsioonide tekkimise algaastatest 
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on TTÜ struktuuris toimunud rida olulisi muutusi ning ka 2017. aasta on järjekordselt 
toomas uusi organisatsioonilisi kui ka õppekorralduslikke muudatusi TTÜ-s. Automaatika 
on muutnud oma ilmingut, otseselt automaatikainsenere selle nime all enam ette ei 
valmistata, automaatika kateedrit ja isegi automaatikainstituuti ei ole enam ning õhku 
jääb küsimus, et kes peaks edaspidi automaatikapäevigi korraldama.  

Kõik see ei ole aga antud meenutusteartikli teema. 55. automaatikapäev ju toimus, 
toimus nii, nagu ta aastakümneid on toimunud. Kohal oli automaatikapäevade initsiaator 
Heino Ross, omadele Mäidu, kohal oli ka Automaatika kateedri järjekorras teine juhataja 
Hanno Sillamaa järel ‒ Wilhelm (Villy) Kracht (mõlemad küll liikusid kepile toetades), 
istungit juhatas Boris Gordon nagu ta seda juba mitmeid aastaid teinud oli, saal oli 
automaatikuid täis ning rühm AA-62 oli seal esindatud kahe kolmandikuga oma 
praegusest koosseisust ehk kuue esindajaga. 

   

   

Automaatikapäeva piduliku koosoleku tegi AA-62-le eriliseks see, et päevakorra 
sissejuhatava ettekandega esines rühmakaaslane Ülo Jaaksoo teemal: 
„Automaatsüsteemide arengust“, mis leiab kajastamist ka käesolevas kogumikus. 

   

Ettekannetega TTÜ struktuurimuudatustest, automaatika eriala probleemidest ja 
automaatikapäeva perspektiividest esinesid veel Mart Min, Leo Mõtus ja lõpuks 
automaatikainstituudi senine direktor Boris Gordon. Kõik avaldasid lootust, et 
automaatikapäevad jätkuvad ka järgnevatel aastatel. Üldist elevust saalis tekitas Ülo 
Nurgese küsimus : „Kui palju automaatikapäevast osavõtjaid on lõpetanud TTÜ sellel 
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sajandil?“ Kerkis kaks kätt. Ilmselgelt on viimase 25 aasta jooksul kadunud TTÜ-s 
rühmavaim, mis meie ajal oli nii oluline ja kestab senini. 

 

 

Pärast automaatikapäeva ettekannete osa lõppu otsustasid AA-62 esindajad pildistada 
end saalis koos automaatikute lipuga. Jah, sellist võimalust, jäädvustada rühma koos 
automaatikuid ühendava sümboliga, kasutas rühm esmakordselt. Kahju, et see mõte ei 
tekkinud varasematel aegadel, siis kui meid oli rohkem. 

 

Vasakult: Peeter Loog, Ivar Odrats, Ülo Jaaksoo, Rein Harjo, Ülo Nurges, Ülo Kaldma 

 

Edasi liikusid A-päeval osalenud rühma esindajad Ülo Nurgese kutsel Küberneetika 
majja, kus arutati läbi ja määrati suvise kokkutuleku kuupäev, koht ja algusaeg ning 
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räägiti läbi käesoleva kogumiku väljaandmisega seotud eelistused. Vaadati ka Ivari 
võetud videot eelmise aasta kokkutulekust Kristjani suvilas Keila-Joal. 

Lepiti kokku, et järgmine kokkusaamine ‒ 55 aastat TPI lõpetamisest ‒ saab toimuma 
2017. aasta 11. juunil algusega kell 12.00 Mähel Ülo Kaldma suvekodus. 

 

AA-62 rühma kokkutulekutest osavõtjaid läbi aegade täpsustab lisatud tabel. 

AA-62 rühmakaaslaste osavõtt kokkutulekutest
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Beitler-

Dorch
Ülo 1 1 1 1 1 5

Elvisto Rein 1 1 1 1 4

Emme Mart 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11

Harjo Rein 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Horma Peet 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Jaaksoo Ülo 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Judeikin Faiveš 1 1 2 3

Kaldma Ülo 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 12

Loog Peeter 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Looman/

Kuldkepp
Jaan 1 1 1 1 2 1 1 7

Nurges Ülo 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Odrats Ivar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Puksa Ando 1 1 2

Relve Peeter 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Rimm Valdor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Roos Juhan 1 1 1 1 1 1 6

Saarse Hillar 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Tender Ants 1 1 1 1 2 5

Veiss Kristjan 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 10

Wõrk Ants 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Võrk Jaan 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

KOKKU 21 11 9 12 16 17 15 12 13 7 14 11 11 10 12 10 11 9 8

Naisi 2 3 8 1 3 1 1 1

Sillamaa 1 1 1 3

Ross 1 1  
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Rühma AA-62 matkad  
Ülo Nurges 

 
Esimesed matkad tegimegi jalgratastega. Hiljem lisandusid paadi- ja automatkad. 

Siia olen ma lisanud ka seiklused Kaukaasia mägedes koos Wõrgu Antsuga ja 
„roheliste“ seiklused Eesti järvedel. 

 
 Jalgrattamatk Eestis 1960.a. 
Kolmanda kursuse suvel sõitsime Antsu (W), Jaani (V) ja Andoga ümber Eesti. 

Alustasime kolmekesi, Ants, Ando ja mina, mööda Tartu maanteed. Telki meil ei olnud 
ja eesmärgiks oli jõuda õhtuks läbi Jäneda Patikale Jaani juurde. Minul oli uus 3-
käiguline „Turist“, Antsul vana eestiaegne Valdo Suurkase ratas ja Andol „Prokatist“ 
laenatud uhiuus vene ratas. 

 

     
     

 
 Varsti hakkas Ando kurtma, et vändata on hirmus raske. Ja tõepoolest, vabajooksu 
polnud ollagi. Lasime laagrid lõdvemaks ja õhtuks vedasime end kuidagi Patikale Jaani 
juurde välja. Ando ratas ragises ja logises kohutavalt, kuid Ando kõva spordipoisina ei 
andnud alla. Järgmisel hommikul võttis Jaani isa ratta üksipulgi lahti – kuullaagrites 
polnud tavoti jälgegi, kuulid olid kulunud kanamuna kujulisteks. Sellest ajast tuli meil 
käibele väljend – „seatinast kuulidega laagrid“, mis sobis kõigi „Prokatist“ võetud 
liiklusvahendite kohta. Ja ega me nendele „Prokati“ asjadele armu ka ei andnud.  

 

 

Läbi 

Õhne 

jõe 

„Seatinast kuulide“ vahetus Patikal Iga algus on raske 
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Kui me Karksi lossi varemete juurest mööda munakiviteed alla ürgorgu laskusime, 

siis Ando kihutas hirmsa kilina-kolinaga meist mööda nagu postist. Võib-olla oli põhjus 
ka selles, et Ando oli eelmsel õhtul Viljandis klassi kokkutulekul käinud. 

 

    
 

 
Selleks õhtuks jõudsime me Mõisakülla, Ülo Jaaksoo koju. Meelde on jäänud suur 

õunapuuaed ja korralikud taluhooned, mida ei oleks linnakohas oodanud. Nii me 
jäimegi terveks päevaks Mõisakülla logelema – käisime raudteejaamas ja 
vagunidepoos. Saime teada, et Mõisaküla ei ole tupikjaam, vaid suur rahvusvaheline 
raudteesõlm – siit sõidavad rongid edasi Lätti Ruhja. Ja Eesti ajal kemples Mõisaküla 
Mulgimaa pealinna tiitli pärast, sest Viljandi ei ole ju Mulgimaal. Alles hiljuti sain ma 
teada veel ühe mulgi majade omapära, mida  Ülo (J) sel ajal ei tutvustanud – mulgi 
kemmergud on kahe auguga. Põhjus on selles, et see on ainuke koht, kus mulkidel on 
töö kõrval aega veidi juttu puhuda. 

 

   
 
 

Viimase päeval tuli kaotatud aeg tasa teha – koju, ainult koju. Märjamaal läksid meie 
teed lahku. Mina pöörasin üle Vigala Taeblasse, Ants Tallinna, Jaan Patikale ja Ando vist 
Viljandisse.  

Taevaskojas Kuhu sõita? 

Suure-Munamäe tornis Lõuna-Eesti teed on liivased 
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Jalgrattastel Tallinnast Riiga 1961.a. 
 
Pärast neljandat kursust otsustasime sõita jalgratastega Riiga praktikale. Algul oli 

huvilisi palju, aga lõpuks jäime neljakesi – Ants (W), Sass, Ando ja mina. Emme Mart 
saatis jalgratta rongiga Riiga. 

Sass andis matkadele uue suuna – tal oli kõik täpselt ja läbimõeldult tehtud. Ratta 
raami vahele oli ta ise ehitatud vineerist toidukasti riiulite ja plekk-karpidega. Pakiraami 
alla käis sõdurikatelok koos veepudeliga.  Rohelisest puldanriidest õmblesime 
pakiraami mõõtude järgi telgikoti ja riietekotid, kinnituseks aga tugevad pakikandmise 
rihmad. Nüüd magasime telgis, keetsme lõkke peal potis süüa. Menüüsse võtsime 
saada olevaid poolfabrikaate: pudru- ja kiselli-briketid, kukesupid, kalakonservid. 

 

         
 

  
Ma mäletan, et paar korda läksime menüüga kapitaalselt rappa. Legendaarseks sai 

„lapšavinnik“ – mingi hallide libedate nuudlite brikett. Kuskil Läti metsas on mul tehtud 
pilt, kus Sass kükitab palja tagumikuga suure „lapšavinniku“ hunniku kohal. Kui 
külapoodi toiduvarusid täiendama läksime, siis sissejuhatav küsimus oli – „Kas 
„lapšavinnikut“ ostame ?“ Teine hästi odav tudengiroog olid kalakotletid. See oli väga 
soolane tomatikastmes kalajäätmetest konserv. Kui muid konserve ei olnud, siis 
kalakotlette ikka oli.  

 

     
 
 

Kas „lapšavinnik“ saab juba valmis ? 

Vidzeme mäed ja järved on nagu Haanjas 
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Hiljem, kui me allvee-püüki harrastasime, kadus vajadus kalakotlettide järgele ära. 
Aga äpardunud kalameeste tögamiseks jäid kalakotletid nagu ka „lapšavinnik“ meie 
sõnavarasse. 

Mõned kohad Lätis on sellest ajast meelde jäänud. Kuskil Koiva jõe taga sattusime 
ootamatult Eesti külla. Liivimaal olevat Läti ja Eesti külad kohati läbisegi olnud. Pärast 
Vabadusõda pandi piir paika valdade kaupa rahvahääletusel. Nii olevaki nad jäänud 
vallas vähemusse, aga kogu külaga ei tahtnud ka Eestisse kolida. 

 

   
 

 
Vidzeme kõrgustikul otsisime üles Läti kõrgeima mäe – Gaizinkalnsi (312 m). Jutud 

käisid, et lätlased olevat sinna otsa koormate viisi mulda tassinud, et sellest Baltikumi 
kõrgeim mägi saaks. Meie arvates ta Suure-Munamäe mõõtu küll välja ei andnud ja 
mulla või kivihunnikuid ei olnud ka näha. Daugava äärde jõudsime Koknese kohal. Seal 
olid uhked ordulossi varemed, mis mõne aasta pärast Kegumsi hüdroelektrijaama 
paisjärve alla jäid. Riiga jõudsime läbi Sigulda. Aga enne otsisime üles väikese Amata 
jõekese, mille ääres on Baltikumi kõrgeimad liivakivist kaldakaljud (Amatas iezis). 

 

       
 

 

Maantee lõppes otsa 

Siit algas Landesveeri sõda, mis viis Eesti võidukad väed Riia alla 
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 Üllatuslikult sattusime Ieriki  alevikeses Vabadussõja ausambale, millel oli ka 
eestikeelne tekst. Hiljem sain teada, et just siit Amata ürgoru silla juurest algas 
Landesveeri sõda, mille lõpuks oleks Eesti väed peaaegu Riia linna vallutanud. 
Vikipeedia kirjutab lühidalt nii: „Landesveeri sõja osalisteks olid Eesti rahvavägi ja Läti 
rahvuslikud väeosad ühelt poolt ning suures osas sakslastest koosnevad Rauddiviis ja 
Landesveeri väeosad teiselt poolt. Lahingud algasid 5. mail 1919 Amata sillal ning 
lõppesid 3. juulil 1919 Riia all.“ Amata kaljud on mulle hästi meelde jäänud veel 
seepärast, et seal ma tegin oma esimesed värvifotod. Ando töötas siis juba Lippmaa 
juures Küberneetika Instituudis, kus tal olid käepärast kõik vajalikud kemikaalid, 
mensuurid ja termostaadid. Ilmutid-kinnitid ja muud lahused saime kergesti tehtud, 
kuid kogu protseduur oli väga pikk ja tülikas. Need Amata värvipildid jäidki ainukesteks, 
sest  mõne aasta pärast jõudsid Eesti fotopoodidesse juba Saksa diapositiivid. Huvitav 
on seegi, et 1969.a. ronisin jälle Amata kõrgetel kallastel – seekord koos Skaidriete ning 
Võrgu Jaani ja Maiega perekondlikul kummipaadi matkal mööda Koiva jõge. 

 

        
 

 
Riia praktika ajal tegime 2 rattaretke. Esimene oli planeeritud nädalavahetuse 

tretina Tukumsisse Kuramaal. Ants, Ando ja Mart olid kindlasti kaasas, aga Sass ütleb 
nüüd, et tema seda sõitu küll ei mäleta. Laupäeval oli ilm ilus. Sõitsime piki mereäärt 
läbi Jurmala, tiirutasime Kemeris ja õhtuks olime Tukumsist veel väga kaugel. Öömajale 
jäime suurde heinaküüni, kus oli küljealuseks juba veidi kuivi heinu sees. Taevas 
tõmbus pilve. Jätsime otsustamise hommikuks – kui on ilus ilm, sõidame edasi 
Tukumsisse ja tuleme rongiga tagasi, kui kisub vihmale, pöörame kohe tagasi. Ärkasin 
hommikul vara. Laastukatusel rabises ja podises. Arvasin, et pole mõtet poisse vihma 
ajal üles ajada  ja pöörasin teise külje. Mõne aja pärast ärkasin uuesti – ikka rabistab ja 
podiseb. Aga ukse vahelt paistab ere päikesevalgus. Selgus, et katus oli täis tatsavaid ja 
kudrutavaid tuvisid. Ilm oli ilus, aga aeg hiline. Pöörasime rattad Riia poole tagasi. Kuid 
enne Kemerit läks siiski tõsiseks sajuks. Pugesime koos ratastega läbimärgadena 
elektrirongile. Riias ootas meid aga tõeline paduvihm. Sõitsime vetemöllus keset Lenina 
ielat väheseid autosid trotsides Laimdotase tänava  ühikasse. 

 

Võimas Plavinase sild üle Daugava 

DaugavaDaugava 

Meie uus kodu Laimdotas iela 2 
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Teist korda sõitsime jalgratastega praktika lõpupeole VEFi spordilaagrisse 

Carnikavasse, suure ilusa järve kaldal, Koiva suudme lähedal. Seejärel  saatsime rattad 
pagasiga Tallinna, kuna me sõitsime Riiast otse Leningradi tehastega tutvuma. Ma 
mäletan, et viisime Riia kaubajaama, mis oli VEFi lähedal viaduktist vasakul pool. 

 
Paadi ja jalgrattamatk Karjalas 1962.a. 
 
Pärast TPI lõpetamist korraldasime suurejoonelise retke Karjala maakitsusele 

Priozerskisse. Seal oli meil plaanis nädalane paadimatk Vuoksa jõel ja lähedastel 
järvedel. Osavõtjaid oli 9 – Ülo Jaaksoo Tiinaga, Loogi Peeter Tiiuga ja Roosi Juss 
pruudiga, kelle nime enam ei mäleta, ning poissmehed Ants (W), Sass ja mina. Meie, 
poissmehed, sõisime jalgratastega, sest meie plaanid oli hoopis suuremad. Pärast 
paadimatka kavatsesime sõita Karjalasse Sortavala linna ja sealt laevaga Valaami 
(Valamo) saarele, kus oli kuulus klooster. 

 

     
 

 
Tagasisõit oli kavandatud läbi Viiburi. Sest samal ajal toimus Helsingis Üleilmne 
Noorsoo Festival ja me lootsime mõne väljamaa grupiga kohtuda - noored ja lollid 

Ants ja Mart Dzintari rannas Carnikava järvel 

Autostopiga Leningradi Siit sai alguse „Karjala aeg“ 
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optimistid, nagu me siis olime. Igatahes, miilitsast taotlesime juba talvel piiritsooni load 
Karjalasse. Ja saimegi Sassiga lillade pitsatitega venekeelsed propuskid kätte. Aga 
Antsuga oli mingi jama ja tema jäi ilma. Antsul oli tuttav õmbleja, kes tegi meile 
kolmele  rohekad (või pruunikad?) puuvillasest riidest  suurte taskutega pluusid. 
Lühikeste pükste paremale reiele ja telgi uksele õmblesime automaatika embleemi 
(AA). Ma mäletan, et nende embleemiga lühikeste pükste pärast oli meil Karjalas 
üksjagu pahandusi. Seal elasid ju ainult venelased, kes sõimasid meid fašistideks ja AA-
embleemi tõttu ka SS-lasteks. 

Noorpaarid sõitsid rongiga sinna ja tagasi ning nende rongiseiklusi ma ei tea. Aga 
jalgrattaretkel juhtus meil mõndagi huvitavat, millest legendid on jäänud senini AA-62 
repertuaari. 

Wõrgu Antsu tõestisündinud lugude sekka kuulub lugu „Karjala ajast“: 
„Meie kolmekesi (Nurges Ülo, Saarse Sass ja mina) sõitsime autostopiga Leningradi 

ja sealt ratastega Priozerskisse. Magasime telgis, tegime lõkkel süüa ja Nurges ajas igal 
hommikul jube vara ülesse. Teed olid üsna viletsad, aga ühel pärastlõunal sattusime 
päris porimülkasse. Ja Nurgese kell oli seisma jäänud. Sellest alates läksime üle „Karjala 
ajale“ – see tähendab, ma ütlesin Ülole tunni võrra varasema aja, et saaks hommikul 
kauem magada. „Karjala aeg“ kestis peaaegu nädal aega. Olime juba mitu päeva 
paatidega sõudnud, kuni läksime külapoodi leiba ostma. Pood oli kinni, kuigi meie 
kellade järgi pidi veel ligi tund aega lahti olema. Siis oli lõbu laialt, kui ka Nurges sai 
teada „Karjala aja“ tähenduse. Aga õhtuks pidime jälle keetma putru.“  

 

       
 
 

Aga paadimatk oli vahva. Priozerski turismibaasist laenutasime nädalaks 2 puust 
aerupaati. 4-ses paadis olid Peeter ja Tiiu ning Ants ja mina ja 5-ses ülejäänud kaks 
paari ning Sass. Pidasime maha ägeda „järvelahingu“, mis lõppes sõbraliku viigiga. See 
tähendab, et kumbki paat ei läinud ümber, keegi ei kukkunud üle parda, aga kõik olime 
lõpuks läbimärjad ja ülemeelikult hingetud. Randusime eksootilisele roosast graniidist 
saarele. Siledaks lihvitud kivi oli päikeset kuum, tumeroheline sammal meeldivalt 
pehme.  
 

Priozerski turismibaasis Vuoksa jõel  ja järvistul 
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Üks põnevamaid seiklusi oli „volok“ ehk paatide lohistamine üle veelahkme teise jõkke. 
„Volok“ oli umbes 0,5 km pikk ja võib-olla 5 m kõrge. 2 poissi vedasid paati köiega eest 
ja 4 poissi lükkasid takka, tüdrukud ergutasid jõudu mööda kaasa. Ilm oli ilus, vesi oli 
soe ja suplus koos veesõjaga pesid „voloki“ higi ja pori maha.  
 

    
 
 
Järgnes laskumine mööda kitsast kiirevoolulist jõekest. Olime esimeses paadis uljas 
tujus. Aerutada polnud vaja, sest vool kandis paati üpris kiiresti edasi. Seisime püsti 
aerud käes, et pööretel paadinina kaldast eemale tõugata. Ohtlik moment tekkis, nagu 
ikka, ootamatult ja meie lihtsameelse uljuse tõttu. Jõgi muutus kitsaks, vool 
märatsevalt kiireks ja kohe käänaku taga paistis maanteesild. Meie Antsuga, ähmi täis, 
püüame aeruga paati pidurdada - lootusetult. „Sadis! Sadis!“- karjusid õngitsejad sillalt. 
Õnneks jõudsime käpuli viskuda. Ja õnneks tõukas üks õngitseja meie paadi nina 

Ettevaatust! Vaenulik laev läheneb! 

Vanade viikingite kombel  ühest jõest teise 
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sillapostist kõrvale. Tuhisesime silla alt oimetult läbi, sillatalad vaid vaksajagu peast 
kõrgemal. „Jobannõe duraki!“- kostis silla pealt hinnang meie tegutsemisele.  
 

   
 

Jagrattamatka jätkasime mööda Laadoga kallast põhja poole. Lootsime piirivalvele 
märkamatult Sortavala linna jõuda. Asjata lootus – Nõukogude piirivalve ei maga. Eriti 
siis, kui maanteel liiguvad lühikestes vormipükstes AA-märgiga spioonid. Konvoeeriti 
kordonisse. Püüdsime seletada, et me tuleme Priozerski turismibaasist ja tahame sõita 
Petrozavodskisse. Ja et sõber Antsul ei ole piiritsooni luba sellepärast, et ta otsustas 
meiega koos tulla alles Priozerski matka ajal.              Kordoni ülem oli väga viisakas, aga 
keeldus resoluutselt Antsu läbi laskmast. Meie Sassiga võime minna põhja poolt 
Laadogat, aga Ants võib minna ainult lõuna poolt ümber järve.  

 

     

Burlakid ja kanuu-sõitjad 

Nõukogude 

piirivalve on 

valvas.  

„Fašistid ja SS-

lased“ tuleb 

piiritsoonist välja 

konvoeerida. 
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Pöörasime rattad Viiburi poole. Aga paari tunni pärast olime jälle piirivalve küüsis, 

sest sild üle Vuoksa jõe oli range valve all. Meil soovitati sõita tagasi Priozerskisse, kus 
on järgmine sild. Kuid see oleks tähendanud ~100 km lisasõitu. Lõpuks lahenes 
probleem selliselt, et üks püssimees pandi jalgrattale ning ta konvoeeris meid läbi 
keelutsooni ja ka üle silla. Viiburis midagi märkimisväärset ei juhtunud - ei näinud me 
välismaalasi ega peetud ka meid välisluurajateks. Ööbisime suures Soome-aegses 
hotellis ja sõitsime rongiga läbi Leningradi koju. 

 

      
 

 
 
 
 
 

Tulge kõik 

Helsingisse 

Ülemaailmsele 

Noorsoo-

festivalile! 

Kokanaat ja ...     ...  telgi korrapidaja igaõhtuses tegevuses 
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Automatk Karpaatidesse 1963.a. 
 
Sass oli suur autolaenutuse („prokat“) entusiast – tema vedamisel sõitsime 

kolmekesi (Sass, Ants W ja mina) Karpaatidesse. Kuna me kõik olime väheste 
kogemustega (mina olin saanud juhiload alles aasta tagasi „sõjalise õpetuse“ 
lõpueksamil), siis leppisime kokku, et juhime kordamööda igaüks 100 kilomeetrit. Nii 
juhtuski, et mina sattusin rooli Vilniuse kesklinnas. Jälgisin hoolega liiklusmärke, kuid 
pöörasin ikkagi laia puiestee vastassuuna teele. Ega me ei saanud arugi, et sõidame 
vastuvoolu. Kuni kõlas miilitsa vile. „Juhiload ! –... Ah Eestist. Ja tudengid ? Ärge enam 
vales suunas sõitke!“ Pidas sauaga kogu liikluse kinni, kuni ma hädiselt ümber pööratud 
sain.  

 

    
 
Kuna me kõik olime sel ajal suured allvee-püügi huvilised, siis valisime maršruudi 

läbi järverohkete piirkondade: Lõuna-Eestist läbi Latgale, Ignalina ja Trakai 
Valgevenesse Belovežje piisoneid vaatama ning lõpuks Užgorodi. Mõned Sassi 
meenutused. 

 

     
 

 
Kuskil Trakai kandis sattusime väga selgeveelise järve äärde. Lestad jalga, maskid 

pähe ja Ants hüppas esimesena vette. Mõne hetke pärast tõuseb pinnale ja kisab: 

„Prokatauto“- 

Moskvitš-407 

vajab 

igapäevast 

kõpitsemist 

Siin me olemegi – kolm musketäri  ja kaamera „Sport-2“ 
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„Anna püssi! Anna püssi!“ Sass haarab pagažnikust allveepüssi ja kiirustab vette. Ants 
sukeldub uuesti, kuid ronib varsti pettunult kaldale. „Aga tead, kus oli alles purikas! 
Nagu palginott. Ja liigutas ainult vurrusid.“ Lohutuseks saime mõne väiksema haugi, 
mis suitsuahjus rändasid lõkkesse ja maitsesid oivaliselt. 

 

  
 
Užgorodi jõudsime pühapäeva lõunaks. Läheks õige kõrtsi! Aga oh häda – sularaha 

otsas ja akreditiivi pealt ei saa kätte, sest kõik pangad on kinni. Kuid Antsul on hea idee 
– läheme miilitsajaosknda ja küsime esmaspäeva hommikuni laenu. Ja see idee töötas 
tõepoolest hästi. Kuid puänt oli selles, et miilitsaülemal ei olnud endal raha ja ta laenas 
selle korrapidajalt. 

 

 
 
Karpaatid olid meie jaoks väga kõrged mäed. Vallutasime kõrgeima tipu – Goverla. 

Valusa õppetunni saime mägijärvekese Sineje Oko ääres. Läbi metsa paistis ilus 
roheline mäetipp. Vallutame ära! Teeraja ääres langetasid mehed puid. Soovisime 
jõudu ja jätkasime tõusu. Meid meelitanud roheline mägi osutus ainult nõlvakünkaks. 
Aga vaated üle kuuselatvade ja järve olid vapustavad. Ants haaras munaka ja viskas 
nõlvale – vaatame kui kaugele veereb!? Munakas veeres algul aeglaselt, siis üha 

Kolmerealine 

liiklus 

Ukraina 

moodi 

 

Seal all on 

Sineje Oko ja 

kauguses 

Karpaatide 

kõrgeim tipp -  

Goverla 
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kiiremini, lõpuks suurte hüpetega alla metsa nii et oksad ragisesid. Ja siis kuuldus alt 
metsast roppu venekeelset sõimu. Laskusime suure kaarega teisest küljest.  

 

     
 

 
Sellesama prokatautoga sõitsime hiljem ka Eesti selgemate järvede äärde. Aga 

„roheliste“ seiklustest teab paremini Sass. Samuti ka sellest, kuidas prokatauto 
kilometraaži tagasi keriti. 

 
Mägimatk Kaukaasia peaahelikule 1964.a. 
 
Talvel õnnestus mul osta venekeelne raamat Musta mere ranniku mägedest 

(Ju.K.Jefremov „Tropami gornogo Tšernomorja“, 1963, eesti keeles 1978). Sattusin 
sellest nii vaimustusse, et vaatamata oma vene keele kasinale oskusele lugesin selle 
400-leheküljese raamatu kaanest kaaneni läbi. See raamat saigi meie järgmise suve 
matkaplaanide aluseks. Ta räägib  Esto-Sadoki külast Kaukaasias Mzõmta jõe orus, 
jõeäärsetest narsaaniallikatest, saladuslikust Kardõvatši järvest ja lumistest mägedest 
Kardõvatši ja Ritsa järve vahel.  

 

  

Nii auto kui autojuhid tahavad juua ja siis ka  lõõgastuda 

Kardõvatši  

järv,  

tagaplaanil 

Lääne-

Kaukasuse 

lumised 

tipud 
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Täpselt 100 aastat tagasi, 1864.a. oli Vene väejuhatus otsustanud Lääne-Kaukaasia 
mägilased (adõgeed) ümber asustada tasandikule Kubani steppidesse. Ja juba 1886.a. 
saabusid mahajäetud Mzõmta orgu ümberasujad Eestist, kes rajasid Esto-Sadoki küla. 
Isalt kuulsin, et ka meie sugulasi elab Musta mere ääres, kuid vist Salme külas.   Selles 
raamatus olid nii mäeahelike ja radade skeemid kui ka täpsed kirjeldused algaja turisti 
eksitustest ja viperustest. Otsustasime, et kui juba nii kaugele minna, siis vähemalt 
kuuks ajaks. Ja lisasime maršruudile veel Musta mere ranniku, Elbruse ning Põhja-
Kaukaasia kuurordid. Ettevalmistus oli põhjalik – lasime õmmelda punased musta-
täpilised nokamütsid ja treida raudotsikud alpikeppidele. Täitsin Tallinna Matkaklubis 
maršruutraamatu 1. kategooria jalgsimatka läbimiseks, et vältida turismibaaside 
instruktorite norimisi. Minimaalne grupi suurus oli 4 matkajat. Sass eelistas mägedele 
allvee-ujumist, tema asemel tuli Laansoo Ants automaatika kateedrist. Sass meelitas 
ära ka Puksa Ando, kelle nimi oli juba maršruutraamatus kirjas. See oli minu esimene 
sportliku matka kogemus ja kohe grupijuhina (pärast matka tunnistati see Tallinna 
Matkaklubis isegi III kategooria jalgsimatkakas). 
 

   
 

 
Matk ise oli väga vahva. Alustasime Krasnoje Poljana (2012. a. taliolümpia koht) 

turismibaasist. Registreerisin matka alguse instruktori juures, kes soovitas meil 
kõigepealt tõusta oma jõudude ja oskuste kontrolliks lähima mäe, Atšišho, tippu. Päris 
tippu me ei jõudnudki, sest iga järgmine „tipp“ osutus järjekordseks nõlvaastanguks. 
Järgmisel päeval rääkis instruktor meile mägijõgede ohtudest. Mööda Mzõmta kallast 
ei tohi minna, sest jõgi suubub kuristikku. Metsaveo traktori viis meid suurele 
raielangile ja traktorist näitas meile õige raja alguse kätte. Peagi sattusime kokku 
„metsikute“ venelaste grupiga, kellega koos matkasime kuni Ritsa järveni.  Nendel olid 
kaasas gitarr ja portselantaldrikud ning õhtud lõkke ääres möödusid narsaani ja 
romantiliste  lauludega. Narsaani olin ma ennegi joonud – muidugi pudelist. Aga 
kruusiga otse allikast võetud narsaan, kui raske seljakott on õlgadelt maha libistatud – 
see on midagi hoopis muud ! Kurku kratsiv ja ergastav - võrratu jook. Narsaani allikaid 
oli Mzõmta orus nii palju, et peagi oskasime juba rohu värvi järgi ennustada, kus peaks 
narsaan voolama. 

Viiendal päeval jõudsime kauaoodatud Kardõvatši järveni. Juba see nimi oli 
salapärane ja muinasjutuline (Kardõvatš ~ Hotabõtš). Siin oli meil planeeritud 
puhkepäev koos tõusuga mõnele lihtsale lumisele tipule. Hommikul oli järv peegelsile, 

Mzõmta orus matkasime koos vene „metsikute“ grupiga 
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ilm imeilus. Võtsime kaasa ainult ühe seljakoti lõunasöögi ja kampsuntega ning 
suundusime idas paistvate lumiste nõlvade poole. Kõrgemale tõustes muutusid vaated 
üha avaramateks, rohi asendus kivirahnudega ja siis lumega. Siin oli raudotsikuga 
matkakepist tõsine abi, sest ketsid libisesid sulalumes ohtlikult. Lõpuks jõudsime 
lumisele harjale – nn mäekurule. Idas paistsid Kaukasuse peaaheliku tipud (Smidovitši 
3363 m). Lõunasöök, lumesõda vene poistega. Päevitasime lumel, kuuma päikese käes. 
Ja siis saabusid kurule liblikad ! Mitte üks-kaks, vaid mitusada. Terve parv ilusaid 
värvilisi, õhkõrnade tiibadega liblikaid. Ka nemad puhkasid siin lumel ja lendasid siis 
edasi järgmise jõeoru poole. Meie pöördusime tagasi laagrisse Kardõvatši ääres.  

 

  
 

 
   

Ritsa järve äärest sõitsime „autostopiga“ Suhuumi ja edasi läbi Kodari jõe kanjoni 
Svaneetia pealinna Mestiasse. Grusiinist (või olid nad abhaasid või svaanid) autojuhid 
olid autostopi talongidest vägagi huvitatud, kui nad kuulsid, et sügisel loositakse nende 
vahel välja Eesti kaupu. 

 
 

Kaugel-

kaugel 

paistab 

Elbruse 

lumine koonus 

(5633 m) 

Kaks 

Antsu – 

Wõrk ja 

Laansoo – 

Kardõvatši 

tipus 

(~3000m) 
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Mestia turismibaasis imetlesime svaanide tornkindlus-maju lumiste mägede 

taustal. Õhtul aga tantsisime Wõrgu Antsu algatusel jenkat koos kõigi plaaniliste 
turismigruppidega nii et saali põrand hakkas hüpete taktis kahtlaselt võnkuma. 
Instruktoritelt saime teada, et Elbruse alla minnakse üle Betšo guru (raskuskategooria 
IB, kõrgus 3378 m), kus on kindlasti vaja „triikonitega“  rautatud mägisaapaid. Soovitati 
ööbima jääda kurualusesse karjuste laagrisse, kuhu tulevad  üle kuru ka plaanilised 
grupid. Instruktorid laenavad meelsasti mägisaapaid, sest nad peavad need nagunii 
oma seljakotis üle kuru tagasi tassima järgmise grupi jaoks.  
 

    
 

Ritsa järv ülalt- ja altvaates 

Svaneetia kindlus-torn-majad 
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Nii me tegimegi. Karjuste laagris pakuti kõigile lahkelt ja ohtralt „tšatšat“ – kohalikku 
puskarit. Järgmisel hommikul oli tunne üsna hädine, kuid kuru leidsime üles, saime 
triikonsaapad jalga ja ületasime liustikuga kaetud Betšo kuru ilma viperusteta. Vaated 
olid hingematvalt võimsad !!  Ääretu liustik, lugematu arv lumiseid tippe. Kohe 
käeulatuses paremal hirmuäratav Ušba (4700 m) kilomeetriste kaljuseintega, otse ees 
võimas lumine kahetipuline Elbrus (5633 m). Ma usun, et just siis ja siit saingi ma 
mägimatkamise pisiku verre. 
 

    
 
 

Järgmine huvitav kohtumine oli Kaukasuse põhjanõlvadel kabardiini karjustega. 
 

  
 

Kes on need „mägihaldjad“, kes noori tütarlapsi suurelt teelt kaasa haaravad? 

Kabardiini 

karjused 

suvelaagris 

lillelistel 

alpiaasadel 
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Kõigepealt märkasid meid karjuste koerad, kes 
jooksid meile hirmsa haukumisega vastu. Wõrgu 
Ants oli kuskilt kuulnud, et koerte peletamiseks 
tuleb lihtsalt laskuda käpakile. Nii tegimegi ja, oh 
imet, koerad pöörasidki ringi. Võib-olla polnud 
nad selliseid kohutavaid loomi enne näinud, või 
olid nad oma ülesande juba täitnud. Karjustelt 
saime kalli hinnaga osta kera kuulust „Sulugumi 
juustu“, mida pidi tehtama ainult ekspordiks 
mägikarjamaade lehmade piimast. Jalgsimatk 
lõppes Ordžonikidze linnas (nüüd Vladikavkaz). 

Kislovodskist lendasime Krimmi, Aluštasse, 
kus mõne päeva pärast algasid NSVL allvee-

ujumise meistrivõistlused. See oli minu esimene lennusõit kõrgmägedes. Ilm oli ilus. 
Lendasime parallelselt Kaukasuse peaahelikuga. Elbrust ja Ušbat nägin nüüd hoopis 
uuest rakursist, Betšo kuru ei osanud leida.  Meie Antsuga töötasime mõned päevad 
sukeldujatena võistlusradade paigaldamisel. Ühel õhtul käisime linnatagusel viinamarja 
istanduses marjaraksus. Ronisime mäenõlva pidi üsna kõrgele, pöörasime oma 
punased mütsid tagurpidi – roheline vooder väljapoole  ja pugesime lootusrikkalt 
aiaaugust sisse. Kas me jõudsime mõne viinamarjakobara haarata, ei mäleta, kuid kohe 
kostis kõrvulukustav vile – valvurionn oli paarkümmend meetrit eemal. 

 
„Roheliste“ seiklused 1963-64.a. 
 
60-ndate algul sai popiks allveeujumine. Soome TV-st vaatasime Jaques Cousteau 

allveefilme. Käisime kolmekesi (Saarse Sass, Ants Wõrk ja mina) akvalangiga 
sukeldumise kursustel ja hakkasime põhiliselt Sassi vedamisel allveevarustust 
muretsema. Sõjaväelaost õnnestus odavalt osta paksud villased tuukri kampsunid ja 
püksid. Ujumislestad ja maskid ostsime spordipoest, aga kummiülikondi ei olnud kuskilt 
saada. Kuna tehas „Tegur“ tegi lastele täispuhutavaid kummist mänguasju, siis läksime 
sinna omatehtud joonistega ja õnnestuski kaubale saada – tulemuseks kolm „rohelist 
mehikest“. Päris ise valasime tinast raskused ja tegime laia plastikust vöörihma nende 
kandmiseks. Sassi töökohas, KIPu tehases tegime töömeeste abiga plastmassist soonte 
ja tihvtidega rõnga, millega sai kummipüksid ja -pluusi veekindlalt ühendada. 
Kummiülikonna selga ajamine oli aega ja ettevaatust nõudev ettevõtmine, mida ilma 
abiliseta ei tasunud üritadagi. Eriti siis, kui paksud tuukripüksid ja kampsun olid seljas. 
Kummipüksid läksid suhteliselt lihtsalt jalga. Kummipluusi sisse pugemine oli hoopis 
vaevanõudvam. Kõigepealt käed kitsastesse varrukatesse. Siis tõstad käed koos 
pluusiga  üles pea kohale ja poed peadpidi kitsa kummipluusi sisse. Nüüd oled sa nii 
abitu, et ei saa käsi ega pead liigutada. Abiline peab tõmbama pluusi üle su õlgade nii, 
et pea läheks samal ajal kitsast kaelusest läbi. Esialgu ei näe midagi, sest liibuv kapuuts 
pigistab silmad ja nina kinni. Aga pole hullu, nüüd edasi saad juba omal jõul hakkama. 
Kõigepealt pistad sõrmed näoaugust kapuutsi sisse ja tõmbad kapuutsi korralikult 
pähe. Järgmiseks võtad soonte ja tihvtidega plasmassussi, mille painutad elegantselt 
ümber kõhu rõngaks nii, et tihvtid läheksid teise otsa aukudesse ja fikseeriksid rõnga 

Habemega Ants – karjusekoerte  hirm 
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jäigalt. Edasi, venita püksivärvel üle rõnga ja siis ka pluusi alumine torujas osa 
püksivärvli peale. Veekindla ühenduse saamiseks peavad nii püksid kui pluus olema 
ühendusrõnga peal ilma kortsudeta. Lõpuks tõmbad üle jalgade ja puusade žgutitaolise 
tugeva kummirõnga nii, et ta suruks püksid ja pluusi plastmassrõnga soone sisse. Ja siis 
veel pannaldega presendist kate ühendusrõngale. Enne protseduuri lõppu tuleb veel 
jälgida, et kogu kummiülikond liibuks hästi keha vastu, sest muidu ulbid nagu pall vee 
peal ja ei saa sukelduda. Vastukaal tuleb tasakaalustada vöörihmale lükitavate 
tinaplönnidega. Lestad jalga ja mask koos hingamistoruga ette ning lähed vette 
proovima, kas vajud põhja või tõused vee peale. Vastavalt võtad tinaplönne vähemaks 
või lisad juurde. Kogu see protseduur võttis vähemalt veerand tundi. 

 

 
 
Seda kummiülikondadesse riietumise protseduuri proovisime esimest korda 

Kurtna Liivjärve ääres 1963.a. suvel. Sass filmis oma kaameraga. Ja mina pidin oma 
prillid peaaegu ära kaotama. Sest prillid maski alla ei mahtunud. Aga ilma prillideta ei 
näinud ma jälle vee all havisid, kes olid üllatavalt rahulikud ja lasid läheneda kuni 
meetri kaugusele, ilma et oleks sabagi liigutanud. Prillide probleemi lahendasin ühe 
Viru tänava optiku abiga, kes lubas lihvida maski klaasi sisse sobiva dioptriga ja sobiva 
vahekaugusega läätsed. Mäletan veel, et tekkis probleem vee murdumisnäitaja arvesse 
võtmisega.  See lihvitud läätsedega sukeldujamask võib veel praegugi Taeblas 
pööningus seista, sest keegi teine seda kasutada ei saanud.  

Otsisime üles Eesti kõige selgema veega järved – Äntu Sini- ja Valgejärv, Koorküla 
Valgejärv, Porkuni järv, Kurtna Liivjärv. Sass laenutas „prokatist“ „Moskvitši“ ja 
„roheliste“ (kummiülikonna värvi järgi) seiklused algasid. Algul harrastasime põhiliselt 
allvee kalapüüki hingamistoru ja maskiga. Sass meisterdas kaasaskantava plekist 
suitsuahju, mille koos kalade ja lepaokstega panime lõkkeasemele sütele. Vägagi 
maitsvad suitsuhaugid olid.   

 

Paksud villased 

tuukrikampsunid ja 

-püksid hoidsid 

sooja.                  

Rohelised   

kummiülikonnad 

peale ning 

allveejaht võis 

alata.        

Vasakult Ülo N, 

Sass ja Ants W  

(Kurtna Liivjärve 

ääres, 1963) 
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Hiljem ostis Sass filmikaamera 
ja tegi veekindla boksi selle jaoks. 
Filmivõtetel kasutasime ka 
akvalange. Kuid mina hakkasin siis 
juba sulgpalli mängima ja 
allveeujumine jäi tahaplaanile. Ma 
laenasin oma kummiülikonna siis 
Andole, kes jäigi Sassi põhiliseks 
abiliseks allveetöödel. Aga seda, 
kuidas Sass ja Ando Äntu Sinijärvel 
parve ehitasid ja allveetöid terve 
puhkuseaja tegid, peab Sass ise kirja 
panema. Põnevaid seiklusi oli seal 
palju nii maanteel prokatautoga 
kihutades kui parve monteerides, nii 
kaine kui purupurjus peaga. Hiljem 
liitus nendega ka Roosi Juss, kellele 
oli Rootsist saadetud Calipso 
sukeldusülikond. 

  

Operaator Sass „roheliste mehikeste“ 

riigis 
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50  aastat  TPI  lõpetamisest 

Ants Wõrk 

Kõne 50. automaatikapäeval 2012.a. 

 

Eelkõneleja (25 a TPI lõpetamisest) rääkis, et nad on kõik oluliselt vanemaks jäänud 
pärast TPI lõpetamist. Meie seda oma rühma kohta küll öelda ei saa. Ja see kõik on tänu 
sellele, et me oleme automaatikapäevadel vähemalt üks kord aastas kokku saanud. Ja 
kui sa igal aasta kedagi näed, siis ta ei vanane. Ja me oleme nii nagu oleme, täpselt 
samasugused kui aasta tagasi. 

     

Mitu korda on räägitud, et kunas automaatika eriala käima läks. Meil hakkas 
automaatika pihta teiselt kursusest. Meid oli 21 ja selles mõttes oli poiste ja tüdrukute 
tasakaal ilusasti parlangsis, et meil olid kõik poisid (naer saalis). 21 meid kolmandalt 
kursuselt alustas ja 21 ka lõpetas. 

 

Kahekümne ühest 14 olid keskkooli lõpetanud medaliga või tehnikumi kiitusega. Nii et 
selles mõttes olime me kaks esimest kursust väga tõsised õppijad. Ja alles kolmandal 
kursusel me avastasime, et võib ka pidu pidada. Ja kuni diplomite kättesaamiseni me 
jõudsime teha 13 labrakat. Ja sealt on mitmed inimesed saanud  endale abikaasad. 
Mõned on ka lahku läinud, aga mõni on ka alles.  
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Alates I kursusest saadeti meid kolhoosi. Igas septembris kuuks ajaks. Meil on kohutavalt 
palju kolhoosipilte, aga ühelgi ei ole näha, et keegi tööd teeks. (naer saalis). 

 

Aga III kursuse kolhoosis tabas meid väga suur õnnetus. Asi oli nimelt slles, et ühel 
hilisõhtul me läksime hobusekoplisse ja laenasime 7 kolhoosi hobust. Ja me läksime 
nendega ratsutama naaberküladesse tuttavate juurde läbi Navesti ja Pärnu  jõe. Ja kui 
me tagasi tulime ja galoppisime, siis üks kolhoosnik nägi meid. Ja ta kaebas kolhoosi 
esimehele ära, ja kolhoosi esimees tuli  järgmisel päeval tohutult viisakalt meie juurde, ja 
tal olid rongipiletid näpus. Ja ta saatis meid Tallinnasse. Õnnetus seisneb selles, et kogu 
selle aja olime me sotsialistlikus võistluses esimesed ja me langesime viimaseks. 
Viimased kaks nädalat ei saanud me enam tööd teha, sest meid saadeti Tallinna.  

 

Mitu korda sai räägitud majadest. Vasakul on TPI peahoone, kus me saime õppida kolm 
või kolm-pool aastat ja parempoolne on Kalinini 82, kus me saime olla aasta-poolteist. 
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Nii, nüüd on automaatika märgist väga palju räägitud. Ja meil üks labrakatest oligi 
automaatika märgi sisseõnnistamine. 

 

Vasakul on laulik, kus oli 25 laulu, mis oli paljundatud. Kaanepildil on kõigi 21 mehe 
portreed joonistatud. Paremal pool näete automaatikute märki ja pidu, ja seal paremal 
all nurgas on sellised ajaloolised automaatikud . See esimene suur on Jaan Võrk, kes oli 
TPI õppejõud pikka aega ja pärast dekaan. Keskmine mees on Ülo Nurges, kes hakkas 
kohe“Automaatjuhtimise teooriat“ lugema TPI-s pärast Hanno Sillamaad. Ja kolmas on 
niisugune märgiline automaatik – Ando Puksa. Selles mõttes märgiline, et ta on Viljandi 
Keskkooli lõpetanud kuldmedaliga, samal ajal lõpetas Viljandi Muusikakooli viiuli erialal 
ja oli samal ajal Eesti noorte meister tõstmises. Ja praegu ta mängib siin akordioni.  

 

Kaks järgmist pilti on pärast IV kursust sõjaväelaagrist. See oli üks Nõukogude Armee 
eliitväeosa. Selles osas eliit, et kogu isikuline koosseis oli lõpetamata kõrgema 
haridusega inimesed automaatika erialalt. Kõige esimene on Rein Harjo ja parempoolsel 
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pildil on näha, kuidas meile kõrgtehnoloogilise tehnika, nii öelda, tutvustamine käib. Ja 
pärast samal sügisel oli meil VEF-is praktika, mis oli küllalt mõttetu ja igav. 

 

See on meie viimane loeng Kalinini 82. Paremal pool pildil on kõik peal, välja arvatud, 
ilmselt, Peeter Loog. Miks, ma ei tea. Kas ta pildistas või oli lihtsalt ära. Ja vasakul all on 
need sundasjad, mis lõpetamisel meile kätte anti – sõjaväepilet, see üleliiduline märk ja 
siis see diplom. 

 

Siin on meie diplomtööde teemad. Ma ei hakka kõiki ette lugema. Nad ei olegi nii hullud. 
Need on täiesti elulised. Paljud nendest on, nii öelda, täitsa asjalikud. Alt kolmas, 
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enesekiituseks ma võin öelda, et ma olin tõesti Punases RET-is ja projekteerisin selle 
tsinkimise automaatliini programmjuhtimise süsteemi. Ja, teate, see liin töötas RET-is 
vähemalt 25 aastat. Võib-olla isegi rohkem , kuni tehase likvideerimiseni. 

 

Ja kuhu meid siis suunati ? Põhiliselt Tallinnasse. Ja töökohtade järgi tehastesse, 
ettevõtetesse ... nagu tabelis on näha. 

 

Siis kui ülikool hakkas lõpule jõudma, siis hakati abielluma. Ja vaat siin on kõik näidatud 
täisarvudes. Need lillad, see tähendab värvi mõttes lillad, on teist korda abiellunud (naer 
saalis).  
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Ja selle abiellumise juurde oli meil tehtud niimoodi, et  kohe TPI lõpetamisel ostsime 
karika, kuhu ülemisse otsa mahtus täpselt kolmveerand liitrit mingisugust  vedelikku. 
Seda karikat käidi andmas sellele, kes naise võttis. See oli siia peale graveeritud, et 
„Sellele, kes naise võttis“ ja  automaatikamärk . Ja vahepeale graveeriti nimi ja kuupäev, 
kes abiellus. Ja nagu te arvate võite on see karikas minu käes praegu (naer saalis). 

 

 

Ja nüüd, pärast lõpetamist on meil päris kõlavad töökohad olnud. Ma ei hakka kogu seda 
tabelit ette lugama, aga seal on ka direktorid ja juhatajad. Jah, ei olnud halvasti. Me 
lõpetasime hästi ja kiitusega oli, ma ei tea, kas viis või kuus meest. 
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Ja nüüd, siin meil on teaduste doktorid. See on siis täiesti vana Nõukogude aegne 
teaduste doktor, praegu on ta akadeemik. See on Ülo Jaaksoo. Ta on üks kolmest, kes 
teeb veel täiskohaga tööd ja on aktsiaseltsi „Cybernetica“ juhataja. Kandidaate on meil 
5, nii öelda Nõukogude kandidaate. Ja omal ajal oli kompartei liikmeid 6. Ja teadaolevalt 
on praeguseid partei liikmeid 1. See jäägu nüüd omavahele. Ma ei ütle, kes ta on (naer 
saalis). Aga võib-olla tõuke andis see, et see oli see ainus mees, kes hobusega ratsutades 
kukkus maha (naer saalis). Ja hobune astus talle käe peale ja ta pidi haiglasse minema ja 
üles tunnistama, et me ratsustasime. Sest arvati, et see on kuulihaav. 

 

Need kaks ülemist rida on praeguse Eesti riigi oma aurahad. Kes on saanud. Alates 
kolmandast reast on niiöelda Nõukogude aegsed.  
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Ja meil on selline komme, et iga aasta saame kokku automaatikapäeval. Ja iga 5 aasta 
tagant on meil selline terve päevane kokkutulek, noh, kuskil suvilas või maal või nii. Ja 
nüüd paar viimast aastat, nüüd me otsustasime, et me peame ikka igal aastal kokku 
saama. Seal tehakse kõikvõimalikke atraktsioone, kaasa arvatud ka püramiidid. Aga seda 
peab tunnistama, et iga aastaga hakkab see püramiidide korruste arv väiksemaks jääma 
(naer saalis). Praegu on see 2-korruseliseks saanud. 

 

Nüüd taastootmise osa. Nagu ma ütlesin, oli meid 21 poissi või meest. Nagu näete, on 
lapsi täpselt üks-ühele, kokku on 42. Aga lastelastega on natuke alatootmine (naer 
saalis). Võiks ju olla 84, aga äkki aega veel on. 

Ja siiamaani töötavad täiskoormusega Ülo Nurges, Jaan Võrk ja Ülo Jaaksoo. 
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Ja siin on üks ühispilt, paar aastat tagasi. Ja ongi kõik . Tänan ! (tugev aplaus) 
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Automaatikasüsteemide arengust 

Ülo Jaaksoo 

Automaatikapäev 12.03.2017 

 

Head automaatikud ja külalised! 
 
Tervitan teid kõiki 55. automaatika päeva puhul. 
Kui Boris Gordon tegi ettepaneku esineda tänasel automaatikapäeval, siis mõtlesin, miks 
ka mitte. Borisi pakkumine annab võimaluse vaadata üle, mis  automaatika vallas on 
toimud ja võimaluse korral seletada ka muutuste põhjusi. Ajaloost rääkides peame kokku 
leppima alguse. Teame, et  Vana-Rooma veehoidlad ja akveduktid moodustasid keerulisi 
jaotusvõrke ja pumbasüsteeme. Leonardo Da Vinci  15. sajandi  joonistelt leiame 
keerulisi mehaanilisi juhtimisseadmeid. Ärme nii kaugele lähe. 

Juttu tuleb

Automaatika algusest. 

Keerukad juhtimisobjektid nõuavad keerukaid juhtimissüsteeme. Keerulistel 

probleemidel puudub lihtne lahend.

Mehaaniliste vahenditega saavutatavast keerukusest.

Elektronarvuti on suurepärane vahend keerukuse sünteesiks.

Moodne automaatikasüsteem põeb arvutisüsteemi haigusi.

Paar näidet moodsast automaatikast.

Kokkuvõte

12.03.20172

 
SLAID 2. Täna alustame 18. sajandi aurumasinast ja selle automaatikast. Siin on sobiv 
koht juhtida tähelepanu sellele, et aurumasinajuhti kutsuti inseneriks (engineer). 
Diplomeeritud inseneri enama-vähem tänapäeva mõistes kandis professional engineer  
nimetust. Vaatamata sellele, et auruvedureid enam ei ole, on inseneri nimetus ikkagi 
säilinud. Automaatikaasjanduse on asjad just vastupidi toiminud. Automaatsüsteeme 
näeme kõikjal ja areng on kiire. Kuid eriala nimetus kaob tasapisi vaateväljast. Millega 
seda seletada? Auruveduri arengu peatumisega kadus vajadus uusi nimetusi välja 
mõelda, automaatika aga areneb edasi ja annab võimaluse arengu erinevaid etappe 
omamoodi nimetada, ikka selleks, et eelnevast eristuda, kuigi sisulist erinevust ei pruugi 
olla. 
Ma räägin natuke auromaatika algusest ja püüan näidata, et juhtimissüsteem ei ole 
midagi eraldiseisvat, vaid kuulub loomulikult põhiprotsessi juurde. Seejärel väidan, et 
keeruliste probleemide lahendused tulevad keerulised ning püüan natuke seda väidet ka 
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põhjendada.  Mõni sõna sellest kuidas vajaliku tehnilise keerukuse saavutamiseks 
mehaanilised rehkendusmasinad asendusid elektroonilistega. Lõpuks toon kaks näidet 
omaarust moodsast automaatika rakendusest. 

Alustame aurumasinast

12.03.20172

 
SLAID 3. Tuleme nüüd aurumasina juurde ja tuletame meelde, kuidas aurumasin töötab. 
Boilerist tulev suure rõhu all olev aur lükkab kolbi ühele ja teisele poole sõltuvalt 
klappide asendist. Selleks, et masin hakkaks tööle automaadina, st seadmete kogumina, 
mis sooritab inimese vahetu osavõtuta sujuvaid operatsioone, vajas masin täiustamist 
hoorattaga ja kiiruse regulaatoriga. Küsimus, kas hoorata on aurumasina või 
juhtimissüsteemi osa? Või on nende ühine komponent. 
 

Aurumasin 1904

12.03.20172
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SLAIDIL  4 näete aurumasinat aastast 1904. Sellel masinal on nutikalt konstrueeritud 
mehaaniline „baleriin“, mis proportsionaalselt pöörlemise kiirusega sulgeb ja avab 
suruauru klappi. Kui me läheme abstraktsemaks, siis võime öelda, et „baleriin“ on 
nutikas kiirusesensor ja klapid on täiturid ning vändad, kepsud, vardad moodustavad 
„mehaanilise arvuti“, mis sooritab lihtsat korrutustehet. Siin ma tahan rõhutada kahte 
asja. Esiteks, automaatika kuulub loomulikult aurumasina juurde ja teiseks, teatud 
abstraktsuse tasemel võime öelda, et automaatika tähendab arvutamist. P-regulaatori 
puhul ventiili asend on proportsionaalne „baleriini“ pöörlemise kiirusega. 

Moodne auruvedur

12.03.20172

 
SLAID 5. Moodsat auruvedurit  juhtis juba küllalt keeruline „mehaaniline 
rehkendusmasin“.  Moodne auruvedur täitis juba keerulisi funktsioone: aeglustused, 
kiirendused, manööverdamised, vagunite haakimised jpm. ja juhtimissüsteem oli 
piisavalt keeruline ning koosnes paljudest liikuvatest elementidest. 

„Ideaalne“ juhtimissüsteem

SR

R = S 
-1

· S ei ole pööratav 

· R ei ole füüsikaliselt 

realiseeritav

12.03.20172
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SLAID 6. Väike ekskurss juhtimisteooriasse. Oletame, et S on abstraktne juhitav objekt. 
Oletame, et tahame juhtida objekti ühest olekust teise. Igasugused kitsendused 
puuduvad. Milline on sel juhul ideaalne regulaator? Vastus on, et ideaalne regulaator on 
juhitava süsteemi pöördsüsteem. Seda on hea teada, kuid selle teadmisega pole suurt 
midagi peale hakata, sest pöörsüsteemi ei pruugi eksisteerida ja dünaamilise juhitava 
objekti korral ideaalne regulaator ei ole ka füüsikaliselt realiseeritav (peame teadma 
objekti oleku tuleviku väärtusi). Küll aga annab ideaalse regulaatori kontseptsioon 
võimaluse arutada juhtimissüsteemi komponentide keerukuse üle. 

Objekti ja juhtimissüsteemi keerukus

Objekti ja süsteemi keerukus on määratud komponentide arvu,   

nendevaheliste seoste arvu ja komponentide vahelise interaktsiooni tugevuse 

kaudu.

Võib arvata, et juhul kui pöörsüsteem eksisteerib, siis süsteem S ja tema 

pöördsüsteem S -1 omavad sama keerukust. 

Pöördsüsteemi S -1 füüsikaliselt realiseeritav aproksimatsioon peab olema 

võimalikult sama keeruline kui juhitav objekt

Mida keerukam on juhitav objekt, seda keerukam on juhtimissüsteem. 

Keerulisel probleemil puudub lihtne lahendus!

Milliste vahenditega realiseerida probleemi lahendamiseks vajalikku 

keerukust?

12.03.20172

 
SLAID 7.  Mida keerukam on juhitav protsess seda keerukam peab olema 
juhtimissüsteem. Keerulisel probleemil puudub lihtne lahendus.  

Mehaaniline rehkendusmasin

12.03.20172

Arvelaud, lükati, „Feliks“.

Šifreerimismasin Enigma (1920-1950).

Sama masinat oli võimalik kasutada 

ka „pöördülesande“ lahendamiseks, 

st dešifreerimiseks.

Puudus - raske siduda sensorite ja 

täituritega. 

 
SLAID 8. Hästi tuntud mehaanilised rehkendusmasinad on arvelaud, lükati, Feliks. Suurim 
mehaaniliste arvutuste keerukus saavutati arvatavasti šifreerimismasinatega.  
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Alates 1960 a tõid elektronarvutid automaatikasse 

pöörde

Tänaseks on arvutuskiirus ja mälumaht on kasvanud väga suureks, mis 

võimaldab suhteliselt lihtsalt luua keerukaid konstruktsioone.

Klassikaline automaat on defineeritud kui seadmete kogum, mis inimese 

vahetu osavõtuta sooritab teatud operatsioonide kompleksi.

Moodsas juhtimissüsteemis on üks osa seadmete kogumist asendatud 

programmide kogumiga, kuid automaadi olemus – operatsioone 

sooritatakse inimese vahetu osavõtuta – ei ole muutunud.

SCADA (supervisory control and data acquisition) – juhtimissüsteem, kus 

kasutatakse arvuteid, andmesidevõrke, graafilisi liideseid, 

programmeeritavaid kontrollereid jm

12.03.20172

 
SLAID 9. Automaatikas toimus pööre seoses elektronarvutite kasutuselevõtuga. Meie 
seast on mitmel protsessijuhtimise arvuti „Videoton“  kasutuselevõtu kogemused 
Kohtla-Järve karbamiiditehases. 

SCADA – hajusjuhtimissüsteemi arhitektuur

12.03.20172

 
SLAID 10. Sellel, Vikipeediast kopeeritud slaidil, on kujutatud hajusjuhtimissüsteemi  4-
tasemeline arhitektuur. Protsessi tase, kontrollerite tase, superviisorjuhtimise tase, 
tootmise juhtimise tase ja toote planeerimise tase.  
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SCADA infoturve

Infoturve (information security) – info konfidentsiaalsuse, tervikluse ja 

käideldavuse säilitamine.

Rünne – katse hävitada, paljastada, muuta või blokeerida infosüsteemi ja/või 

selles olevat teavet

Ummistusrünne (DDoS), milleks kasutatakse sihtsüsteemi mahu tunduvaks 

suurendamiseks suurt arvu ründavaid süsteeme, eriti zombivõrke.

Viirus – kuritegeliku kavatsusega kavandatud tarkvara, mis võib tekitada kahju 

süsteemile.

Stuxnet (2010), Duqu (2011), Flame (2012).

12.03.20172

 
SLAID 11. SCADA kriitiline pool on infoturbe tagamine. Arvutite ja sidesüsteemide 
rakendamisega tuleb kaasa ka arvutisüsteemide infoturbe tagamine. Kurikuulus on 
arvatavasti jänkide ja juutide poolt välja töötatud Stuxnet viirus, mille abil lõhuti uraani 
rikastustehase tsentrifuugid Iraanis. Viiruseid Dugu ja Flame on kasutatud tehnilises 
spionaažis.  

„Kummitus“ kaubalaev

12.03.20172

 
SLAID 12. Lõpetuseks vaatame kahte näidet. Kõigepealt mehitama kaubalava, mida 
praegu Rollc-Royce ja Soome laevatehas projekteerivad ja mille nad loodavad paari aasta 
pärast avamerele saata. 
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Mehitamata laev

Omab olukorrateadlikkuse (situational-awareness) süsteemi (päeva- ja 

öisevaatluse kaamerad, radarid ja lidarid). Andmed edastatakse 

kaugjuhtimise VTS (vessel traffic service) keskusse.

VTS omab reaalaja satelliitsidet (Inmarsat), ilmateateid, teiste laevade 

asukohti (AIS), monitoorib laeva mootoreid jm. VTS võtab vastu 

navigeerimisotsuseid. Infoturve on kriitilise tähtsusega.

Automaatsüsteem vähendab inimlikust veast tekkinud riski.

Laevad on ehitatud võimalikult piraadikindlad.

12.03.20172

 
SLAID 13. Mehitamata laeva puhul oln olulised kolm komponenti: olukorra teadlikkuse 
süsteem (milline õudne sõna, kuid paremat ei ole veel). Teaalaja satelliitside ning 
infoturve. 

Tesla M3

12.03.20172

 
 SLAID 14. Sõiduauto Tesla M sõidab ühe laadimisega üle 300 km, maksab 35 tuhat USD 
ja mida tuleval aastal valmistatakse juba 500 000 tk. Mehaanilisi liikuvaid osa hästi vähe. 
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T3 autopiloot funktsionaalsus ja varustus

Isejuhitavus.

Sõiduridade vahetus.

Takistustest hoidumine, otsasõidu vältimine.

Automaatne parkimine.

Varustuses radar, laser, GPS, odomeeter, sensorid sõiduridade määramiseks 

ja takistuste hindamiseks (olukorra teadlikkuse) ning väga nutikas 

juhtimissüsteem.

12.03.20172

 
SLAID 15.  

Kus asub automaatikainseneride mängumaa?

12.03.20172

Kaasaegsed automaatikasüsteemid

on realiseeritud infosüsteemidena.

Automaatikainsenerid vastutavad

automaatjuhtimise eest ja neil peab 

olema sügav teadmine dünaamiliste 

süsteemide juhtimisest.

Automaatika- ja tarkvarainseneride

koostöö on ülioluline.

 
SLAID 16. Automaatika- ja tarkvarainsenerid jagavad ühist mängumaad. 
Automaatikainseneridel peaks olema sügavam teadmine dünaamiliste süsteemide 
juhtimisest. 
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Kokkuvõte

Automaatjuhtimise ülesanded on keerulised.

Keeruliste ülesannete lahendused on reeglina keerulised.

Arvutite ja tarkvara areng on loonud täiesti uued võimalused 

automaajuhtimissüsteemide realiseerimiseks.

Seoses tehniliste süsteemide arenguga muutub automaajuhtimise ülesande 

püstitamine ja lahendamine aina olulisemaks.

Ajalugu:→telemehaanika→autommatika ja telemehaanika→automaatika→

asjade internet (remote control) → asjade internet ja automaatika→

Automaatika kui teadus- ja tehnikaharu ei muutu millekski teiseks, vaid uueks 

iseendaks.

Kes tõstab lipu „Asjade interneti instituudi eest!“?

12.03.20172

Tänan tähelepanu eest!

12.03.20172
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Meenutuste  lood   
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Rein Harjo meenutused 

 

Poisipõli 

Küüditamise lained ja suur sõda on salvestunud natuke ka minu mällu. 1944.a. valmistus 

meie pere sõja eest põgenema. Elasime ajutiselt Tallinnas, Tondil ühes eramajas. 

Mäletan, et ühel märtsiõhtul pidime ootamatult minema maja keldrisse. Ukse vahelt 

piiludes nägin taevas hõljuvaid heledaid jõulupuid ja kuulsin lennukimüra, paugutamist 

ning pommiplahvatusi. Hommikul tuppa tagasi minnes leidsin põrandalt läbi katkise akna 

tuppa lennanud šrapnellikillu. Hoidsin seda aastaid alles. Varsti sõitsime tagasi 

Viljandisse. Sõjalennukite eest põgenemise unenäod painasid mind veel mitu aastat.  

Poisikese ajast mäletan veel, et talved möödusid Viljandi Lossimägedes suusatades ja 2. 

Keskkooli spordiväljakul uisutades. Elasime väljaku lähedal, uisud panime kodus alla ja 

ronisime piirdeaiast üle. Endatehtud hokikeppidega sai ka jäähokit mängitud, mis lõppes 

sageli lõhkise kulmu või katkise hokikepiga.  

Suved möödusid enamasti Võrumaal vanaema juures. Karjas käisin vähe, kui heinatööde 

ja viljavõtu juures leidus alati jõukohast tegevust ka minusugusele nagale. Eriliseks 

hobiks kujunes aga kalapüük. Võrumaal Pähni ojast sai haugi püüda pikema kepi otsa 

kinnitatud hobuse sabajõhvist tehtud silmusega. Õngega püüdsin põhiliselt hommikuti 

Viljandi järve paadisildadelt latikaid ja särgi. Hiljem soetas isa paadi, siis sai juba kogu 

Viljandi järv nö läbi kammitud.  

Kodu lähedal oli muruplats, kus kõik lähedal elavad poisid käisid nn jalkat tagumas ja 

jalgratastega trikitamas. Loomulikult tõi see kaasa ka kaklusi, väiksemaid ja suuremaid 

veritsevaid haavu ning koduseid „arestipäevi“. 

Eriliselt on meelde jäänud vanaema juurest tagasisõidud Viljandisse puugaasigeneraatori 

abil töötava veoauto kastis koos talvemoona, heinapallide ja paari lambaga. Viimased 

pandi jõuludeni nuumale meie puukuuri. Sõit kestis peaaegu terve päeva, ilm oli veel 

sügiseselt soe ja Eestimaa oma värvikirevuses eriti ilus. 

Koolipoisi elu 

Juba koolipoisina tahtsin saada inseneriks. Kodus aga arvati, et peaksin käima ka 

muusikakoolis. Trompetiõpingute kõrvalt pidin natuke õppima ka klaverit. Õpetajaks 

sattus tulevase rühmakaaslase Ando Puksa ema, kelle kodus tunnid toimusid. Kuigi Ando 

ise õppis viiulit, oli ta juba nakatunud raadiotehnikasse. Sellest sai ka minu suur hobi. 

Koos kogusime ja uurisime raadioskeeme, hankisime takisteid ja kondensaatoreid, 

kerisime trafosid ja võnkeringe ning panime kokku raadioid alates detektorvastuvõtjast 

kuni keeruliste superheterodüünvastuvõtjateni. Defitsiitseid raadiokomponente käisin 

isegi Leningradi täikalt hankimas. Käisin kooli kõrvalt ka orkestrites mängimas ja korvpalli 
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treeningutes. Piltidel Viljandi Laste Muusikakooli puhkpilliklass, Viljandi 1. Keskkooli 

korvpallivõistkond ja estraadiorkester.  

 

 

Meenutusi TPI ajast 

Kolm esimest aastat tudengina möödus Koskla ühiselamus lõbusalt ja seiklusrohkelt. 

Tekkisid uued sõbrad ja toakaaslased erinevatelt erialadelt. Elasime neljakesi ühes toas. 

Tuppa sattusime esialgu üsna juhuslikult, saabumise järjekorras ja komandandi 

äranägemisel. Hiljem võis kokkuleppel tube ka vahetada. 
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Minu toakaaslased olid esimesel kursusel soojusenergeetika erialalt, seejärel 

tööstusettevõtete ja -seadmete elektrivarustuse erialalt Arved Muttik, Kalju Lepmets ja 

Valdor Sassor. Meie toas olid sageli külas ka Valdor Silk ja Ando Puksa (vasakul). Piritalgi 

õppisime eksamiteks koos. Meil oli lõbus tuba, mida külastasid ka mitmed ühikanaabrid. 

Kui pidu oli, siis ikka täiega, kui sess, siis õppisime tõsiselt. Ühe semestri sain isegi 

kõrgendatud stippi. 

    

Koos sõpradega otsisime õppetöö kõrvale ka muud tegevust. Mõnda aega käisin TPI 

korvpalli treeningutes J. Dudkini juures ja tegelesin fotograafiaga. Ühika dušširuumi 

sisustasime fotode tegemise ajaks pimiku. Katsetasime ka värvifotodega. Oluline oli 

seejuures kindla temperatuurirežiimi hoidmine. Selleks panime fotopaberi ilmutamis-

kinnitamise vannid omakorda reguleeritava temperatuuriga veevanni. Omaette kunst oli 

värvide korrigeerimine nö erivärviliste kilede abil, et saada enamvähem loomutruu pilt. 

Samal ajal tegi ka televisioon oma esimesi samme. Koskla ühiselamute komandant elas 

samas ühiselamute kompleksis. Temal oli juba televiisor KBN 49 (mustvalge pildiga 

ekraan 140×105 mm, mille ette võis pildi suurendamiseks asetada veega täidetud 

suurendusklaasi). Kord kadus telerist heli, meid kutsuti siis telerit parandama – üks 

helivõimendi lamp oli läbi põlenud, asendasime lambi ja siis võisime ka aegajalt saateid 

komandandi juures vaatamas käia. 

  

Käisime ka ALMAVÜ purilennu kursustel, millega kaasnes ka langevarjurite õppus. Talvel 

teooria, suvel praktika – sain juba mõned korrad lennukiga õhkutõusmist ja maandumist 

proovida, siis purunes lennuk ühe kursandi ebaõnnestunud maandumisel ja meid 
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suunati langevarjuhüpetele trossi otsas oleva dirižaabli korvist. Enda pakitud 

langevarjuga sain teha ainult ühe hüppe. Asi läks põnevaks, kui siis keelati kõrgemalt 

poolt prillikandjatel langevarjuhüpped ära. Sellega minu lendurikarjäär lõppes, sest ilma 

langevarjuhüpete praktikata lennata ei lubatud. 

Kui kõrgele ei saanud, proovisin kaugemale minna. Selleks sobis uudismaa kampaania, 

mille sisuks oli Kasahstani ja Siberi steppide harimine viljakandvaks maaks. Kampaania 

oli alanud juba 1954. aastal, mina koos toakaaslase Valdor Sassoriga läksime „uusasunike 

abistama saagi koristamisel“ 1959. aasta sügisel. Kahe kuuga põlesime kombainidel 

pruuniks ja viljaaunadest vedasime vilja elevaatoritesse vahetult enne lume tulekut. 

Sõime sööklas, magasime mitmekümnekesi klubi põrandal ja kõigi tõbede vastu aitas 

alati kruusitäis valget viina.  

    

   

Kuna tagasisõidutee võis igaüks ise valida, siis läksime „külla“ Valdori poliitvangist 

vennale Jaan Sassorile Mordva 7. vangilaagrisse. Muidugi sõitsime sinna kolkasse ja 

tagasi „jänestena“ kaubarongides ning kokkusaamist oodates elasime mõned päevad 

mingites barakkides. Kui Tallinna tagasi jõudsime, oli kooliaasta juba alanud.  

Peale kolmandat kursust asusin ka täiskohaga tööle, suvel asendajana Tallinna ULL 

raadiojaama, seejärel valveinseneriks Tallinna raadioreleeliini jaamas. 
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Peale neljandat kursust 1961. aasta suvel toimus sõjaväelaager Kaliningradi lähistel. See 

pidi koos eelnenud sõjalise õpetuse loengutega asendama meie teenistust nõukogude 

armees. Laagris oli vast paarsada tudengit, kellele seejärel omistati mingi reservohvitseri 

auaste. Nägime seal vene sõjatehnikat ja omaaegset saksa ehituskunsti. Nalja sai palju. 
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Tööelu 

Minu esimene töökoht NSVL Sideministeeriumi magistraalliinide ametkonna Tallinna 

raadioreleeliini jaamas tegi mind praktiliselt tuttavaks kogu sagedusspektriga alates 

mõnekümnest hertsist lõpetades mitmete gigahertsidega. Päeval käisin loengutel, õhtud 

ja sageli ka ööd olin raadioreleejaamas valves. Pildil tööl jõuluõhtul.  

 

Kuuekümnendate aastate esimesel poolel toimus raadioreleeliinide tormiline areng nii 

Eesti kui Euroopas. Televisioon tungis peale laial rindel – telesignaal pidi jõudma 

stuudiotest kõikide saatjateni nii lokaalselt kui riikidevaheliselt. Olin kaasatud nii Eesti 

siseste, Tallinn – Helsingi kui ka Tšehhoslovakkia Tatra mägedes kulgeva raadiorelee-

jaamade võrgustiku seadistamistöödele nii suvel kui talvel. Meie seadistajate rühmas oli 
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peale minu venelane, slovakk, ungarlane ja tšehh. Talvel oli raske, seadmed ja 

diiselgeneraatorite kütus veeti hobuste või traktoritega läbi 4 meetri paksuse lume 

ülesse mäetippu, personal viidi mitmeks nädalaks ülesse helikopteriga. Kahjuks 

kaotasime õnnetuses mägedes ka ühe helikopteri koos meeskonnaga. 

 

     

See koostöö kogemus tuli kasuks minu järgmisel töökohal Eesti Raadio peainsenerina. 

Omal ajal raadioasjandust õppinud, teenekas raadioinsener Aleksander Sillart kutsus 

mind Eesti Raadiosse oma tööd jätkama. Raadios oli lõppemas nö raadiolampide ajastu 

ja kogu tehnika tuli üle viia uutele seadmetele pooljuhtide baasil. Kuna 1965. aastal 

vastavat tehnikat N. Liidus veel ei toodetud, siis oli minu ülesanne leida kõik meile vajalik 

teistest nn sotsialismimaadest. Päris valuutat selleks ei antud.  

Helipultide ja kommunikatsiooniseadmete osas langes valik Tšehhoslovakkia firma Tesla 

kasuks, sealt tellisime ka suure ülekandebussi, salvestusseadmed leidsime Ungarist. 

Loodud sidemete kaudu uuendati veel mitu korda kogu Eesti Raadio tehnilist baasi kuni 

digitaaltehnika võidukäiguni.  
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Eesti Raadio peainsenerina käisin mõned korrad ka Bruno Sauli poolt organiseeritud 

raadio- ja sideinseneride spetsialiseeritud turismigruppide koosseisus nn 

kapitalismimaades uuema tehnikaga tutvumas. Mõned semestrid lugesin TPIs 

raadiotehnika tudengitele A. Sillarti asemel ka elektroakustika kursust. 

Raadio tolleaegne energiline direktor Aado Slutsk püstitas üha uusi ülesandeid nii 

toimetuste kui ka tehnilise poole ette. Toimus ka uue raadiomaja ehitamine. Arendati 

välja Päevakaja, Meelejahutaja, Soome Raadioga ühiskontserdid Sävelsilta jms. Otsisime 

uusi võimalusi helide tõetruuks ülekandmiseks. Ultralühilainel läksime üle 

stereofoonilistele ülekannetele, katsetasime ka kvadrofoonilise heli salvestamist ja 

ülekandmist. Tekkis vajadus ka raadio kuulamise ja avaliku arvamuse andmete kiireks 

töötlemiseks, heliarhiiv vajas korrastamist ja operatiivset otsingusüsteemi, mitmekesised 

uudistevood pidid jõudma otse toimetajate laudadele. Oli vaja uusi tehnilisi lahendusi. 

TPI professori Leo Võhandu ja tema meeskonna kaasamisel valmistasin 1968. aastaks 

ette Eesti Raadio Arvutuskeskuse loomise. 1982. aastal lisandusid uued ülesanded ja 

keskus nimetati ümber Teleraadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuseks. 

Osutasime lepingute alusel teenuseid nii raadiole, televisioonile kui ka teistele 

asutustele. Keskuse kõrgajal ligi 100-st töötajast umbes pooled olid arvutiinsenerid, 

programmeerijad ja andmete ettevalmistajad ning töötlejad, teise poole moodustasid 

helisalvestiste kodeerijad, infoanalüütikud, sotsioloogid ja metoodikud ning kavalehtede 

väljaandjad. N. Liidu teleraadiokomiteede süsteemis olime üldse esimene arvutuskeskus. 

Kui esimese, seitse tonni kaaluva Armeenias toodetud arvuti Razdan 3 soetamiseks oli 

1967. aastal vaja N. Liidu Teaduste Akadeemia Küberneetika Nõukogu esimehe 

akadeemik Aksel Bergi isiklikku heakskiitu, siis 1992. aastal tegi samaväärse töö seitse 

kilo kaaluv ja vabalt saadav lauaarvuti. Hankisime arvutustehnikat Valgevenest, 

Ukrainast ja Ungarist. Teleteksti seadmete prototüübi valisime koos Telekeskuse 

direktori Leiger Põldmaaga Inglismaal, mille alusel juurutasime esimesena N. Liidus 

teleteksti Eesti Televisiooni programmis juba meile kättesaadava arvutustehnika baasil.  

Koostöös TPI spetsialistidega lõime universaalse andmetöötluse süsteemi mitmesuguste 

uurimisandmete statistiliseks töötlemiseks. Viimast kasutasid olulisel määral ka TPI, 

TPedI ja TRÜ sotsioloogid. Paralleelselt keskuse juhtimisega olin koos Rein Haaveliga 

tegev ka 1980. aasta olümpiaregatti teenindava arvutuskeskuse loomisel. Eesti Raadio ja 

Eesti Televisiooni lahutamise käigus jagati 1993.a. nende vahel ära Teleraadiokomitee 

Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse vara, funktsioonid ja personal. Mind kutsuti tööle 

Riigikontrolli, mille arvutiseerimisest sai minu uus väljakutse. 

Alguses oli olukord päris raske: arvuteid ei ole, raha ei ole, töötajate arvutioskus on 

praktiliselt null. Kuigi riigikontrolör Hindrek Meril olid negatiivsed kogemised N. Liidu 

aegse plaanikomiteede automatiseeritud juhtimissüsteemide rakendamisel, mõistis ta 

arvutustehnika kasutamise vajadust nii audiitorite igapäevases töös kui ka Riigikontrolli 
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töökorralduses. Oli selge, et nn mainframe'de aeg on läbi ja personaalarvutid lokaalses 

arvutivõrgus on järgmine arenguaste, internet oli ka juba silmapiiril.  

Skandinaaviamaade riigikontrollid olid juba esimese arvutiseerimise astme läbinud, oli 

kust õppida ja abi küsida. Esimesed paarkümmend 386 protsessoriga kasutatud 

lauaarvutit saimegi kingitusena Norra, Rootsi ja Soome riigikontrollidelt. Ehitasime Cat5 

kaablitel arvutivõrgu, ostsime serveri ja asusime sobivat tarkvara arendama ja 

juurutama. Kui esimesed paarkümmend Riigikontrolli töötajat olid läbinud ka BCS 

koolituses kontoritarkvara kasutamise põhikursuse, siis tekkis tõsine nõudlus kõigi 

töökohtade varustamiseks arvutitega. Sellele aitas kaasa ka uue energilise riigikontrolöri 

Juhan Partsi initsiatiiv nii juhtkonna kui töötajate erialasel koolitamisel ning Riigikontrolli 

töökorralduse kaasajastamisel.  

Sajandivahetuseks olime Riigikontrollis jõudnud infotöötluses sellisele tasemele, et 

julgesime juba hakata kontrollima ka auditeeritavate asutuste tööd infosüsteemide 

arendamisel ja infotöötluse korraldamisel. Koolitasin ennast ümber infosüsteemide 

audiitoriks ja sain endale appi veel mõned töötajad. Järgneva kümne aasta jooksul 

auditeerisin riigile olulisi infosüsteeme ja registreid nende tulemuslikkuse seisukohalt. 

Kuna nii Eesti Raadios kui Riigikontrollis töötades täitsin sisuliselt asutuse IT juhi 

funktsioone, siis olin sageli kaasatud ka infoühiskonna arenguprobleemide aruteludesse. 

Esindasin Riigikontrolli Eesti Informaatikanõukogus. Mõnda aega tegutsesin aktiivselt ka 

Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingus. Oma töödes ja tegemistes on mind toetanud 

Ustus Agur, Arvo Ott, Uuno Vallner, Jaak Tepandi, Margus Püüa ja paljud teised e-Eesti 

arendajad. Tänan neid kõiki. 

Kuna maailmaasjad on mind kogu aeg huvitanud, siis olen püüdnud ka natuke reisida. 

Huvitav oli jälgida elu Manhattanil ja lõbustusi Disneylandis. Meeldejäävamad on vast 

Tuneesias Sahara kõrbematk, Egiptuses laevakruiis Niilusel koos Luxori vaatamis-

väärsustega, Tais sõit Kwai jõel džunglisse, Türgis „puuvillakindlus“ Pamukkale, mida seal 

peetakse kaheksandaks maailmaimeks, Filipiinidel Boholi saare nö šokolaadimäed ja 

Luzoni saare riisiterrassid. Kanaari saared on mulle pakkunud mõnusat vaheldust meie 

vihmasele ja pimedale sügisele. 

Märtsis 2017   
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Mälestused 

Ülo Kaldma 

 

Mälestused algavad II Maailmasõja päevilt. Emal oli kombeks igal kevadel viia mind 

Jõhvist läbi Iisaku valda tädi juurde ja alles sügisel mind sealt ära tuua. Sellest 

rongisõidust Jõhvi mäletan sinist tubakasuitsu täis vagunit, kus mul hakkas paha. Sellest 

ajast vihkan tubakasuitsu ja pole kunagi suitsetanud. Siit soovitus: aitab lapsena saadud 

nikotiinimürgitusest, et enam mitte kunagi suitsetada.  

Tädil oli üksik metsatalu Pekamäel ja meid oli seal kokku 5 last. Tore oli. Kolhoosikorra 

viljastavates tingimustes kolhoosnikud koondati keskusesse ja nüüd konutavad selle 

vana talu asemel vundamendikivid. Mõned korrad viidi mind Loksale onunaise juurde. Ta 

oli seal kohaliku kooli direktoriks ja tal oli paar aastat minust vanem tütar. Aga kohalik 

tüdrukute kamp minust ei hoolinud ja mina veetsin aega koolimajja majutatud saksa 

sõjaväelastega. Neid vaevas koduigatsus ja viieaastase poisiga nad mängisid meeleldi. 

Eriti tore oli, puupüss õlal, neid riviharjutuste ajal kamandada. 

Kuid nüüd midagi kohutavamat. 1944. aasta 9. ja 10. märtsi pommitamise ajal olin 

Tallinnas. Elasime 3-kordses puumajas, Kunderi ja Reinvaldi tänavate nurgal, Reinvaldi 

tänaval oli veel 4 samasugust maja. Esimese neist süütas süütepomm. Õnneks oli tuul 

meie maja poolt, aga ülejäänud 4 maja süttisid üksteise järel ja põlesid nagu tõrvikud 

Kuna lennukeid enam taevas ei olnud, siis vaatasime oma maja hoovist. Mehed loopisid 

meie maja seinale vett. Maja oli enne sõja algust jäänud ilma laudvoodrita, ainult must 

tõrvapapp oli. Aga vaatepilt oli vägev. Tänapäevani näen taevani tõusvat tulemöllu.  

Kooli läksin elukoha järgsesse 21 Keskkooli. Siis nimetati teda Gogoli nimeliseks, kuigi 

Gogol pole seal minu teada kunagi käinud. Aga koolimaja taga oli Pioneeride park, mida 

nüüd nimetatakse Politseipargiks, eks vist seepärast, et pioneerid on kasvanud suureks 

ja politseinikeks hakanud. Aga meie kool käis seal enne suuri riigipühasid marssimist ja 

karjumist harjutamas. Seal karjusime püüdlikult, et rutem koju saada. Paraadil aga 

mõmisesime. Kas teises või kolmandas klassis elasime üle järjekordse koolireformi. 

Likvideeriti Narva mnt. olnud PEDA harjutuskool ja pandi meiega kokku. Aga sealt tulid 

eliidi lapsed. Meie olime aga töörahva omad ja ega me kuni lõpuni päriselt kokku ei 

sulanudki.  

Ma õppida ei tahtnud, olin enam-vähem kolmeline. Peale 7 klassi tahtsin minna 

Elektrotehnikumi. Oli vist selline. Aga saatusel oli teine soov. Lõpueksamil sain vene 

keeles kahe, terve suve tuupisin venekeelse „Dombey ja poeg“ algust pähe, ja kui 

järeleksamiga maha sain, olid tehnikumide vastuvõtud läbi. Jätkasin kurvalt keskkoolis. 

Peale keskkooli lõpetamist oli vene riigis kombeks poisid sõjaväkke võtta. Sinna ma 

minna ei tahtnud. Aga kõrgkoolidest TPI päästaks. Kuna mul teatavasti kuldmedalit 



122 
 

polnud ja lõputunnistuski oli päris vilets, siis valisin Ehitusteaduskonnast Vesiehitused ja 

santehnika. Seal oli konkurents minimaalne, olid küll ka mingisugused katsed, aga sain 

sisse. Tegelikult see eriala meeldis mulle ka ja plaaniks B oleks sobinud küll. Aga üks 

minu koolivend ei saanud sisse, sest vist oli füüsika, kus ta sai pileti: „Mis ütles Lenin 

füüsikast?“ See oli õpiku sissejuhatusest. Ta õppis hoolsalt, aga sissejuhatust jälle ei 

lugenud. Sai sama pileti ja põrus. Loobus ja pühendas end tennisele. Millalgi alguses 

pidime mingid CV taolised ankeedid täitma. Seal oli üks küsimus „mida tegite 

okupatsiooni ajal?“ Keegi kirjutas sinna „Mängisin liivakastis“. Paksu pahandust kui palju 

ja autorit taheti eksmatrikuleerida. Loo lõppu ei mäleta. Veel meenub, et sõjalise 

kateedril oli väliõppus. Vist käisime kuskil laskmas. Veoautoga viidi ja toodi. Aga meile 

olid välja jagatud mingid kohaliku metsa ülisalajased kaardid. Tagasiteel läks kellegi käest 

üks kaart lendu ja kadus võpsikusse. Auto peeti kohe kinni ja saime terve õhtupooliku 

seda kaarti otsid. Aga enne edasi ei sõidetud, kuni kaart käes.  

Minu töömehe karjäär algas samal ajal. Sain tööle Raadiomaja ees olevasse 

raadioreleejaama punkti valvesse. Suureks juhiks ja õpetajaks oli Rein Harjo. Ta oli seal 

varem juba tööl, aga ma olen sellest palju unustanud. Meie antennide platvorm oli 80 m 

kõrgusel. Kuna Porkala raadioliin oli mobiilsest Prantsuse aparatuurist ja oli 

ühesuunaline, siis tuli korduvalt masti ronida seda liini sättima. Ka Tartu TV mastis 

Soinastes olen olnud. Seal oli palju proosalisem põhjus – nimelt oli Tartu personal sinna 

mingi putka ehitanud, kus oli turvaline ja soe viina võtta. Nii Tallinna kui Tartu vanad 

mastid olid TV tarbeks kohandatud nafta puurtornid ja nüüdseks ammu maha lõhutud. 

Aga Venemaa avarustes on neid veel palju püsti. Matkasaateis olen näinud. 

TPI lõpetamise „orjaturg“ suunas mind Narva elektrijaama, aga sellest ma nihverdasin 

ära ja sattusin algul Sideministeeriumi Raadiokeskusesse, hiljem Eesti Raadio laborisse. 

Ma ei tea siiamaani miks need laborid vajalikud olid. Igatahes raadiomajas tegeldi 

igasugu haltuuravidinate remondi ja vene standarditele kohandamisega. Pättust sai ikka 

ka tehtud. Mäletan, et üks kolleeg oli juba mitu päeva üritanud ühte haltuuraraadiot 

käima saada ja lõpp paistis juba, mina aga ei saanud sellega leppida, et kolleegil töö otsa 

saab. Jootsin õhtul salaja raadio negatiivse tagasiside otsad ringi ja võttis mitu päeva, 

kuni see raadio enam ei vilistanud. 

Töö tõttu ma ei saanud osaleda ei kolhoosis ega Riias käia. Tagantjärgi on sellest kahju, 

sest rühm jäi võõraks. Labrakatest olen usinasti osa võtnud. Tartu Tiigi ühikast peale üht 

labrakat sain omale esimese naise Helga, võistlesime tema pärast veel Jaan Võrguga. Aga 

naised ikka valivad. Mina jäin sõelale. Nüüd on see naine surnud. Ka Peeter Relve sai 

oma Astridi esimeselt labrakalt. Hõbetopside kinkimist ma ei mäleta, aga nüüd leidsin ka 

oma kapist ühe asjakohaste graveeringutega. 

Mingi segadus on Mähel minu isa suvilas toimunud kokkutulekutega. Selle nimekirja 

alguses peaks olema veel üks kokkutulek Mähel, mille tarbeks ma ostsin viinapitsideks 

suure hulga apteegi rohutotsikuid ja millest, mul on meeles, järgmisel hommikul Emme 
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Mart, kes polnud veel kaineks saanud, jõi ja istus ühe köögitooli puruks, kui minu isa-

ema tulid. Aastat ei mäleta, kuid isa suri juba 1979, seega see pidi olema varem. 

TPI esimese aasta olin Ehitusesteaduskonnas, Santehnika ja vesiehitused. Seal oli kujutav 

geomeetria süvendatult. Aine meeldis, aga ma ei suutnud seda nii joonestada, et paber 

ka puhas välja näeks. Kuidagi ma sattusin Endel Lippmaa ja Anatol Sügise juurde nende 

laborisse Koplis keemiamajas. Sellest mäletan rohkem Anatol Sügist, nende inseneri, kes 

ehitas esimest elektriorelit Eestimaal (lampidega) ja oskas nii vägevalt „kuradi kurat“ 

öelda et see jättis mulle jäädava mulje. Hiljem töötas nende juures Ando Puksa, aga juba 

Estonia teatri juures Teaduste Akadeemia majas. Teda hinnati, sest ta oskas  hästi teha 

bossidele igasuguseid peenmehaanika vidinaid. 

Esimesel aastal ma kursuse sotsialismi ehitamise vägitöödest osa ei võtnud kuna käisin 

tööl. Tudengielust mul palju mälestusi ei ole. Kunagi oli üks Tallinna Linna tantsupidu, 

kus mass pidi midagi tegema. Meid veeti Keila-Joale ja pandi elama mingisse rahvamajja. 

Seal saime oma tennistega öö otsa sääski tappa. Kui ära saime, olid hiljuti lubjatud 

seinad kunstipäraselt punasekirjud. Kohe järgmisel päeval oli keemias eksam ja põrusime 

kõik koos. 

Sõjalise kateedrist oli ikka kasu ka - autojuhi load. Kahju, et meresõitu ja lendamist ei 

olnud. Sõjaline kursus lõppes sõjalise laagriga Kaliningradi lähedal. Seal pidasime jahti 

rohelistele konnadele, vist oli Loog see vibu ja nooltega punanahk, kes sai pihta ühele 

konnale, mida prantslased meeleldi söövad. Nad olid päris maitsvad, meenutasid vähki, 

aga nad olid väga vilkad ja saak oli väike. Keetsime konnakintsud sõdurikatelokis. Saime 

ainult igaüks natuke maitsta.  

Laager lõppes piduliku sõdurivande andmisega suure „kodumaa“ ustavaks teenimiseks. 

Seisime rivis vene lipu ees ja pidime kordama ühe jupatsi poolt ette loetavat venekeelset 

teksti. Aga loodusseaduste vastu ei saa – ma peeretasin pühalikul hetkel. Soldatijupats ei 

tabanud ära süüdlast ja vaatamata tema pingutustele jäigi see saladuseks. Ka poisid ei 

teadnud süüdlast, aga ei unustanud, ja alles palju aastaid hiljem ma tunnistasin et mina 

tegin. Sest alguses oli ikka häbi ka. Aga Odrats meenutab seda värvikamalt, sest poisid 

arvasid, et see oli tema töö. 

Ähmaselt on meeles, et kuskil kursaga koos olles ma püüdsin TPI-le uut kateedrit 

pakkuda: „Alakeha mõnude arendamise kateeder“, ilmselt püüdes välja selgitada meie 

labrakate sügavamat otstarvet. 

Minu kõige põnevam aeg oli Eesti Televisiooni Tehnilise keskuse peainsenerina. Minu 

tööks oli uus tehnika ja projekteerimine. Peale uue TV maja valmimist kolisime sinna 

natuke vana tehnikat ja üritasime hankida Moskvast uut. See tähendab, et pidime saama 

limiidid. Aparatuuri saamiseks sai palju mööda Venemaad ringi sõidetud. Ka TV telemaja 

II ehitusjärgu projekteerimisest sai palju osa võetud. Mina tegin korruste paanide 
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eskiisid. Siis arhitekt Vulp ja konstruktor Kaarelson nägid, mida me tahame ja otsustasid 

mida tegelikult teha annab. Tallinna telemaja oli tegelikult Leningradi TV vähendatud 

koopia. Välja oli veel ehitamata 600m stuudio. Selle asemel tegime väiksema ja saime 

teha mitmeid abiruume. 

Nüüd, pensionil olles on minu hobiks pikkade mängufilmide kogumine. Kõigepealt 

vaatan netist SubCbub lehelt, millised subtiitrid on saadaval, siis valin midagi mulle 

meeldivat. Edasi tuleb vaadata, kas filmi fail on saadaval ja millise kvaliteediga. Tavaliselt 

tuleb vaeva näha subtiitrite filmiga sünkroniseerimisega. Filme on kogunenud üle 

pooleteise tuhande, minu elupäevadest ei jätku, et neid uuesti läbi vaadata. Ja uued 

filmid tulevad ju peale! 
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Reket jäigi kapi otsa 
Peeter Loog 

 

Lubasin kergemeelselt kirjutada loo korvpallist, minu noorepõlve korvpallist. Mingit lugu 

ei tule. Hea, kui saan niigi palju tehtud, et vanadest piltidest ja artiklitest midagi 

arhiivitaolist kokku panna. See aga võib heal juhul huvitada ainult mind ennast. Hea 

lugeja, säästa ennast ja jäta julgelt järgmised leheküljed vahele. 

 

Toomeoru väljakutel käisid poisid tennist mängimas. Reketeid sai küll laenata, aga see oli 

kulukas. Päris häid reketeid tehti siis Tartu Dünamo spordiriistade vabrikus. Kauplesin 

kodus reketi ostmiseks raha välja ja kui kitsesoonest spannung oli peale pandud, läksin 

ennast spordikooli kirja panema, et regulaarsete treeningutega algust teha. 

Siis olid aga teised ajad. Mingit laste spordiga kurnamist polnud lubatud. Heldur Tüüts, 

TRÜ spordikooli direktor, oli muidu meeldiv mees, aga mulle ütles, et saagu ma enne 

kümneaastaseks, siis tulgu tagasi. 

Meie kooli võimlas olid väikestele poistele korvpallitrennid ja treener Viktor Laats 

dokumente ei küsinud. Esimese trenni järel liigitas ta minu nende hulka, kellest võib 

pallimängija saada. Mul olid sõrmeotsad võimlatolmust määritud, aga kellel peopesad 

mustad olid, need olid lootusetud, sest karud palli ei mängi. 

Nii jäi tennisereket uut peremeest ootama. Aastaid hiljem nägi seda mul köögis Ülo 

Jaaksoo ja oli lahkelt nõus selle endale võtma. 

Korvpalliga kujunes nii , et mina jäin kõige väiksemate ja viletsamate sekka. Mul on alles 

veel ässade pilt. 

 
Ässad. Harri Vari, Lennart Liiskmaa, Tõnu Liivaaru, Arne Laos, ?, Lembit Ojavere ja Rein 

Teniste. Neist Arne Laos, Lembit Ojavere ja Rein Teniste saidki ässad. Tagaplaanil veel tulevane 

spordiajakijanik Peeter Kaseoja. Ruum ise on Tartu 1. Kk võimla – Pässi võimla. 
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Kooli meeskond pidi Tartus võitma.  

Meeskonda pääsemine polnud kerge. 

 

Sellest ajast on meeles esimene “treening“laager 1953.a. Magasime lepaokstest onnides 

Vapramäe taga jõe ääres (telke oli sel ajal ainult Ameerika spioonidel). Sõime peamiselt 

leiba ja keetsime lõkkel metsarohtudest teed. Treeneriks oli vanema klassi poiss August 

Sokk (Tiidu isa). Mahv oli armutu. Omakaaluline poiss tuli seljas alt jõe äärest üles 

Vapramäe tippu tassida, jooksma küll ei pidanud. Seda seni, kuni pilk muutus 

hullumeelseks, siis vahelduseks hüppega sööte ja varsti jälle mäest üles. 

 

Aastal 1954 võeti mind ja Avo Jansi kooli meeskonnaga kaasa koolinoorte spartakiaadile 

Tallinnas. Enne seda laskis Edgar Naarits meid ÜSKi meeste trenni. Mul läks erutusest 

kõht lahti. Tallinnas kaotasime Tallinna 22. Kk-le ja jäime teiseks. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Autasustamine. Teiseks jäänud Tartu 1. Keskkooli meeskond 1954. aastal: Arne Laos, Rein 

Teniste, Vello Lään, Harri Vari, Peeter Loog, Avo Jans, Tõnu Sepp ja Lembit Ojavere. 

 

 See on esimene pilt, mis mul sporditegemisest on alles. Neil võistlustel olid kõige 

vanemad poisid sündinud 1936. aastal. Meie Avo Jansiga olime 1939. aasta poisikesed. 

Mina pääsesin platsile ainult ühes mängus, Avo aga sai põhikoosseisu. Mõni aasta hiljem 

hakkasid levima jutud, et Tallinn valmistus selleks turniiriks sellise võidutahtega, et ühele 

mängijale vahetati ära koguni klassitunnistus, kus oli kirjas matemaatika järeleksam. 

Sügisel ta koondise laagrisse ei tulnud, õppis matemaatikat. Kuigi meie kool sai petta, 

polnud me eriti pettunud, sest tundsime, et meid võeti tõsiselt, meid kardeti. 
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1955. aasta jaanuaris peeti Tallinnas Eesti noorte kuue linna turniir kahes vanuseklassis. 

Poeglaste nooremas vanusegrupis tuli ülekaalukalt esikohale Tartu võistkond, kus 

mängisid: Avo Jans, Toivo Allas, Rein Urm , Arvo Orav, Avo Leimann, Juhan Pärn, Raivo 

Aljaste, Eedu  Õunapuu ja Peeter Loog. Treeneriks oli  August Sokk. 

 

 
 

Tallinna meeskonna kaptenit Ants Palialet on katmas Peeter Loog. 

  

Teiseks jäänud tallinlased kaotasid meile 39:87. 

See foto ajakirjas Kehakultuur on esimene pilt minust ajakirjanduses. 

 

1955. aastal saime koolinoorte spartakiaadil revanši. Peakonkurendiks oli jälle Westholm 

(Tallinna 22. Kk), tugevam veel kui eelmisel aastal, nii et kõik uskusid nende võitu. Neil 

olid lauas sellised ’härjad’ nagu Ants Pugi, Rein Sprenk ja vähemalt veel üks 

raskekaallane. Meil olin mina oma 186 cm-ga kõige pikem. Nüüd ei mäletagi hästi, 

kuidas me napilt võitsime. Ilmselt hiilgasid meie tagamängijad Rein Teniste ja Arne Laos. 

Nii võitiski Eesti koolinoorte meistri tiitli Tartu 1. Keskkoli meeskond koosseisus: Rein 

Teniste, Arne Laos, Enno Akkel, Rein Kink, Peeter Loog, Vello Lään, Andri Laiverik ja Tõnu 

Eiman. 
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Sel 1955. aastal sain esmakordselt võistlustele väljaspool Eestit − Odessasse ja 

Kaunasesse. Odessas läks suhteliselt hästi. Tulime kolmandaks üleliidulisel 

ametiühingute spordikoolide  meistrivõistlustel. Meeles on vaid osa Tartu ÜSK 

spordikooli mängijatest: Arne Laos, Rein Teniste, Tõnu Sepp, Avo Jans, Peeter Loog, Jüri 

Viigipuu ja treener Heino Krevald. 

 

Kaunases N. Liidu noorte esivõistlustel kukkusime tihedas alagrupi konkurentsis 

viimasesse finaalgruppi ja lõppkokkuvõttes jäime (Teniste, Sepp, Laos, Viigipuu, Jans, 

Loog, Orav, Leimann ja Velleste) viimaseks, 11-ndaks. 

 
 

See foto peaks olema tehtud pärast alagrupis Riia OM-ga  61:53 võidetud mängu. Pildil on Avo 

Jans, Tõnu Sepp, Peeter Loog, Jüri Viigipuu ja Arne Laos. 

 

Järgmisel, 1956. aastal, alustasime samasugusel turniiril Moskvas neljanda kohaga. 

Kahjuks pole sellest käepärast ühtegi fotot ega meeskonna nimekirja. 
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See on klassikaline foto võitma tulnud meeskonnast pärast kaotust.  

Pildil: R. Aljaste, R. Kink, T. Velleste, A. Orav ja P. Loog 

 

Eesti koolinoorte spartakiaadil põrusime läbi. Tallinnast oli meil vastas 1. Keskkool (nüüd 

GAG). Ei saa öelda, et me poleks olnud hästi ette valmistunud. Lihvitud oli nii kaitse- kui 

ka ründemängu ja paremat kooseisu tahta oleks paistnud virisemisena. Tuli aga nii välja, 

et Mati Levol oli veel parem meeskond. Poleks uskunud, et meie kirstunaelaks saab maa-

ala. Me olime selle murdmist harjutanud kasvõi pimesi mängimiseks, aga alles poolajal 

saime teada, et meie vastas oli 1-3-1, mitte tavaliselt kasutatav 2-3 maa-alakaitse 

formatsioon. Nii kukkuski välja, et teoreetiliselt igati korralikult väljamängitud 

kombinatsioon lõppes mitte ründajale vaba kohaga, vaid seal seisis ees Mati Levo. 

    Seega tuli 1956. aasta Eesti koolinoorte meistriks Tallinna 1. Keskkooli meeskond, kus 

mängisid T. Adamson, M. Levo, P.Metsar, P.Münter, K.Pius, A. Saar, T. Sivo, R. Sokk. 

Treener oli V. Tamming. 

 

Nüüd aga ootas ees ettevalmistus Moskva koolinoorsoo  spartakiaadiks. 

 

Laager Viljandis. Meelde jäi, et pärast hommikvõimlemist järve ääres tuli mäest üles 

hüpata ühel jalal. Jalga võis vahetada, kui tuli uus trepp. Neid treppe oli umbes 10-12. 

Laager Pärnus. Elasime staadioni tribüüni all ühes suures toas. Mahv oli karm. 

Hommikuse ja õhtuse trenni vahel magasid kõik. Õnneks süüa sai küllalt. 

Kontrollmäng lätlastega nende laagris ühes ilusas mõisas. Vist võitsime. 
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III ÜLELIIDULINE KOOLINOORSOO SPARTAKIAAD 

Moskva Dünamo staadionil 

August 1956. A. 

 

 
 

Selline nägi välja finaalturniiri tulemuste tabel. Finaali pääses kaks meeskonda igast 

neljast alagrupist, nende omavaheliste mängude tulemused võeti finaali kaasa. Igal 

võistkonnal tuli seega kokku kümme mängu (alagrupis 4 + finaalis 6), mida oli arstide 

arvates noortele liiga palju. Lisaaegu sellepärast ei mängitud, mängud said lõppeda 

viigiga. Pange tähele: 1. koht sai 4-ndast rohkem ainult ühe punkti ehk viigi ja esimese 

koha otsustas korvide vahe. Tihe konkurents! 

Allpool  on Heino Krevaldi, Eesti korvpallimeeskonna treeneri kirjeldus võistlusest 

ajakirjas Kehakultuur (1956 lk.548)  

 Alagrupis saavutas Eesti NSV meeskond, kes mängis kahes koosseisus, kindla 

võidu Turkmeenia, Ukraina, Tööjõureservide ja Usbeki NSV noorte üle. 

 Finaalturniiri esimene mäng toimus Gruusiaga. Närvilise alguse juures õnnestus 

grusiinlastel murda meie maa-alakaitse ja asuda juhtima 18:7.Sellelt seisult rakendasid 

meie noored küll üle väljaku klamberkaitset, kuid sellest hoolimata tuli meil vastu võtta 

kaotus 51:59. Järgnevalt võideti lahtises mängus Vene NFSV 88:65 ja siis kohtuti Läti  

NSV tugevakoosseisulise meeskonnaga. Mäng kulges algusest lõpuni tasavägiselt ja 

lõppes viigiga 36:36. Seejärel võideti Leedu NSV 71:54 ja siis Leningradi 
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tugevakoosseisuline meeskond 65:41. Kuna Leningrad oli võitnud vahepeal Läti ja 

Gruusia, ise aga kaotanud Ukrainale, siis otsustasid esikoha Läti - Gruusia ja Eesti - 

Moskva vahelised kohtumised. Läti võitis Gruusia ja tšempionitiitli otsustas nüüd Eesti - 

Moskva mäng. Eesti meeskonna võidu korral oli Eestil ja Lätil võrdne arv punkte. Kuna 

nende omavaheline mäng lõppes viigiga, siis pidid meie noored Moskvat võitma 

vähemalt viie punktiga. Eesti alistas Moskva aga suureskooriliselt – 74:48, ja tuli seega 

tšempioniks. Eesti NSV meeskonnas võistlesid M. Idlane, T. Lepmets, M. Levo, O. Eek, A. 

Saar, A. Jans, A. Orav, P. Loog, T. Velleste ja K. Kutter. 

 Turniir oli väga tugev. Seda iseloomustavad tasavägised mängud, kusjuures 

auhinnalised kohad selgusid alles viimaste mängudega. 

 Mis puutub vabariigi meeskonda, siis peab ütlema, et ta hakkas finaalturniiril iga 

mänguga paremini esinema. Pärast ebaõnnestunud maa-alakaitse kasutamist Gruusia 

vastu rakendas meeskond mees-mehe kaitset ja, varieerides rõngaskaitsest kuni 

klamberkaitseni, sundis vastastele peale oma taktika.Kaitsemängus esines rõõmustavalt 

vähe isiklikke vigu. Nii ei lahkunud finaalturniiril ükski mängija väljakult isiklike vigade 

tõttu. See iseloomustab kõige paremini meeskonna kaitsemängu puhtust. Meeskonna 

tugevamaks küljeks oli ründemäng. Omades pikakasvulist ja tehniliselt mitmekülgset 

keskmängijat T. Lepmetsa, pikakasvulist ääremängijat A. Jansi, kes paistis silma hea 

viskekindlusega, lühikesekasvulist kiiret ääremängijat O. Eeki, kes oli kiirpealetungidel 

asendamatu, põhilist kaitsemängijat M. Levot ja meeskonna vanemat M. Idlast, kes 

võttis aktiivselt osa pealetungidest, oli meeskonna ründevõime küllaltki terav. 

Nõrgemaks küljeks jäi meeskonnal positsioonivise, kuid seda tasakaalustas tugev mäng 

korvi all. Resultatiivsemateks mängijateks olid Lepmets ja Jans 

 Kõik meeskonnad rakendasid turniiril maa-alakaitset. Kuna paljudel kollektiividel 

puudus kindel süsteem maa-alakaitse murdmiseks, siis kujunes rida mänge 

korvidevaeseks. See oli võib-olla tingitud ka sellest, et treenerid, tahtes säästa mängijate 

jõudu (turniir oli noorte jaoks liiga pikk), ei sundinud meeskondi isegi 3 – 4-punktilises 

kaotusseisus ründama.  

 

Õnne ja hea mänguga on noortemeistri tiitel käes. 
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Eelmisel fotol vasakult ( nime järel on  sünniaasta, pikkus, kool ja treener): 

TÕNNO LEPMETS, 1938 192cm Tallinna 21.Kk, H.Kruus 
AVO JANS, 1939 190cm Tartu 3.Kk, A.Viru 
AVO SAAR, 1938 190cm Tallinna 1.Kk, M.Sepik 
PEETER LOOG, 1939 187 Tartu 1. KK, A.Viru 
ARVO ORAV, 1939 189cm Tartu 1. Kk, S.Multer 
KAUR KUTTER, 1938 183cm Pärnu 1. Kk, A.Sooväli 
MATI LEVO, 1938 184cm Tallinna 1. Kk, H.Kruus 
OLEV EEK, 1938 175cm Tallinna 17. Kk, M.Sepik  
MATI IDLANE, meeskonna kapten 1938 185cm Tallinna 2. Kk, H.Kruus 
Fotolt puudub TARMO VELLESTE, 1938 182cm Tartu 1. Kk, S.Multer 
 

  
 
Autasustamine. Moskva on võidetud viimases mängus 74:48. Esikohale tulekuks oli vaja 
vähemalt 5-punktilist võitu, kaotus oleks aga jätnud meeskonna neljandaks. 
Sellele fotole ei mahtunud Lepmets ja Idlane. Velleste on aga Levo varjus. 
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TREENER 

’’Neid on üksteist’’ kirjutas pärast spartakiaadi ajaleht Noorte Hääl. 
Seega oli neid väljakul kümme. Jääb tutvustada veel üheteistkümnendat. Tema võttis 
istet kohtunike laua kõrval, mänguväljaku valge joone taga, kuid ometi ta ei lahku 
nendest kümnest seal väljakul mitte sekundikski. Tema on treener, meistersportlane 
HEINO KREVALD. 
 

  
Viiskümmend aastat hiljem. See pilt on tehtud 2006. aasta. sügisel Tiit Soku korvpallikooli 

kohvikus. Keskel Heino Krevald, temast vasakul Peeter Loog, paremal Mati Idlane,  

ees Selma Multer ja Avo Saar 

 
Kui me 1956. aastal pärast mängu Moskva vastu Heino Krevaldit, alias Kolakat, nagu teda 
läbi aegade tunti, õhku loopisime, siis tundsime kindlalt, et ilma temata poleks meil 
olnud lootustki saavutatud edule. Meie hulgas oli mitu väga andekat mängijat, aga heaks 
meeskonnaks liitis meid ikka Kolakas. Ta suutis erinevatest meeskondadest, erinevate 
treenerite kasvandikest kokku vormida kollektiivi, kus puudus staaritsemine ja kõik allus 
ühisele eesmärgile. Treeningute ajal jättis ta igaühele endale kohustuse maksimumini 
pürgida. Treener andis peamiselt nõu ja suurte kogemistega mängijana (1945 NSVL 
noortemeister, 1949 NSVL meister ÜSK koosseisus, mitmekordne Eesti meister, aastaid 
Eesti koondises) oli tal, mida õpetada. Mängu ajal soovis ta mängijatele rahu: ’’Küll ma 
siin ääre peal ise pabistan,’’ tavatses ta öelda. See mõjus. Iga mängija sai oma ülesande 
ja platsil oli närveerimist tänu Kolakale vähem. 
Aeg näitas, et Heino Krevald oli parim, kes sobis Eesti noortemeeskonna treeneriks. 
Tema juhendatud meeskonnad tõid NSVL võistlustelt medaleid Eestisse: 1956 – kuld, 
1957 – pronks, 1958 – pronks, 1959 – pronks, 1960 – kuld, 1983 – pronks, 1984 – hõbe. 
Siia võiks lisada veel ÜSK spordikooli kolmanda koha üleliidulstel spordikoolide 
esivõistlustel 1955. aastal Odessas, kus Heino Krevald tuli treeneriks ainult 
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võistlustele.Teist sellist treenerit pole Eestis veel olnud. VõIdakse öelda, et  tegu on 
ainult noortespordiga, aga ilma selleta poleks ju ei profi- ega pühapäevasporti. 
 
Sellega algas võitude aasta, mida võiks iseloomustada nii: pidime tulema esimeseks, 
teiseks oleks olnud piinlik jääda ja kolmas koht oli katastroof.1) Moskva, I  2) Riia, I  3) 
Tallinn, I  4) Võru, I  5) Riia. III, kusjuures kolmandaks me ei jäänud. Meid jäeti. Jätsid 
omad eesti mehed. 
 

ÜLELIIDULINE A-KLASSI NOORTETURNIIR 

Riia, 1957.a. jaanuar 

Näärivaheajal toimus Riias meie maa A-klassi kuuluvate korvpallimeeskondade ja 

-naiskondade noorteturniir. Et sellest turniirist võtsid osa NSV Liidu tugevamad 

noortevõistkonnad, andis see hea ülevaate meie paremate võistkondade järelkasvu 

mängutasemest. 

Eesti noortemeeskond pole seni talvistel võistlustel saavutanud märkimisväärset 

edu. Peamisteks ebaedu põhjusteks on olnud puudujäägid füüsilises ettevalmistuses ning 

mahajäämus ’võistluslikkuse’ osas. 

Kuigi tänavu suudeti need puudused põhiliselt kõrvaldada, oli raske loota 

meeskonnalt erilisi saavutusi. Selle põhjuseks oli Tartu võimlate ülekoormatus ja enne 

Riiga sõitu vajalike treeningvõimaluste puudumine. Rääkimata pikaajalistest 

treeningulaagritest, oli meeskonnaga enne võistlusi võmalik läbi viia vaid kuus 

ühistreeningut. Kuigi, tänu varasemale treeningule, enamik meeskonna liikmeid läks 

võistlustele heas sportlikus vormis, ei piisanud neist ühistreeninguist loomulikult 

taktikaliste kombinatsioonide õppimiseks ega koosmängu sobitamiseks. 

 Raskest olukorrast suudeti aga üle saada meeskonna suure kollektiivsuse ning 

kõrge mängudistsipliini abil. Juba esimesed kohtumised Kiievi “Burevestnikuga“ ja Riia 

“Spartakiga“ näitasid, et kõik meeskonna liikmed täidavad paindlikult neile pandud 

taktikalisi ülesandeid ja, mitte püüdes isikliku edukuse poole, annavad vastavalt oma 

võimetele parima kollektiivi heaks. See andis hea aluse nii ründe- kui ka kaitsetaktika 

varieerimiseks mänguolukorrale vastavalt. 

Kiievi “Burevestnik“ ja Riia “Spartak“võideti ülekaalukalt, vastavalt 69:45 ja80:36. 

Ebakindla kaitsemängu tõttu esimesel poolajal suudeti Leningradi “Burevestniku“ üle 

saavutada  vaid 3-punktiline võit – 64:61. 

Kogu turniiri kõige raskemaks mänguks oli kohtumine Tbilisi “Dünamoga“. Nagu 

varematelgi noorte võistlustel oli Gruusia noorkorvpallurite esindus, kes omab hea 

tehnilise ja füüsilise ettevalmistuse, väga liikuva maa-alakaitse ning hea 

mängudistsipliini, üheks peamiseks pretendendiks esikohale. Tartu “Kalevi“ meeskonna 

esialgsete ebaõnnestumiste tõttu  vastase maa-alakaitse murdmisel õnnestus 

grusiinlastel saavutada 14. minutiks eduseis17:8. Nüüd läksid tartlased tavalise 

rõngaskaitse asemel üle aktiivsele kaitsele poole väljaku ulatuses. Muudeti ka 

ründetaktikat. Et korvi all mängiv J. Lipso oli eelmistel võistlustel esinenud tagajärjekalt, 

pöörasid grusiinlased suurt tähelepanu tema katmisele. See põhjustas aga nende 
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kaitsesüsteemis vabaviskeala piirkonnas teatud ’auke’, mida A. Jans nüüd oskuslikult ära 

kasutas. Peamiselt tema poolt saavutatud korvidest väheneski vahe punkt-punktilt, ja 5 

sekundit enne poolaja lõppu viigistas R. Aljaste kaugvise seisu 19:19. 

Teisel poolajal jätkus mõlema meeskonna läbimõeldud mäng. Tõsist raskust 

valmistas Tbilisi “Dünamole“ kahe pikakasvulise mängija, J. Lipso ja A. Jansi 

kooskõlastatud mäng nende kaitsesüsteemi sisemuses. “Dünamo“ kaitsemängu 

peatähelepanu koondus neile kahele mängijale. Seda kasutas aga edukalt P. Loog, 

saavutades rea väärtuslikke punkte. Enamiku teisest poolajast juhtisidki tartlased 1 – 5-

punktilise eduga ja lõpuvile kõlades oli saavutatud võit 43:42. 

Pärast seda rasket kohtumist mängis “Kalevi“ meeskond Kaunase “Žalgirise“ 

teatud määral nõrgemini kui teistes kohtumistes. Siiski suudeti toime tulla kindla võiduga 

55:48. Selles kohtumises näitasid oskuslikku kattemängu ja head visketäpsust A. Jansi 

kõrval ka A. Orav ja R. Aljaste. 

Nende viie võiduga tuli Tartu “Kalev“ alagrupi võitjaks. Finaalis tuli kalevlastel 

kohtuda teise alagrupi võitjate, Moskva “Spartaki“ ja “Dünamo“ meeskonnaga. 

 

 
 

Ainult võitudega lõpetanud Tartu meeskond (järgmised kolm kohta kuulusid kahe kaotusega 

võistkondadele) vasakult: Jaak Lipso, turniiri parim keskmängija, Rein Säde, Arvo Orav, Peeter 

Loog, Vello Kuusma, Avo Leimann, Raivo Aljaste, Peeter Volmer, Toomas Sepp, kapten Avo 

Jans, üldtunnustatult turniiri parim mängija. 

 

Kohtumisel “Spartakiga“ rajas “Kalev“ oma mängu katetele, ja vastu spartaklaste 

ootusi, kes pöörasid peamise tähelepanu A. Jansi katmisele, osutus suurimaks korvikütiks 

R. Aljaste. 11. Minutiks saavutas “Kalev“ eduseisu 23:13. Edu säilitamine ei õnnestu. P. 

Loogil purunes ketš ja seetõttu ei suuda ta küllaldaselt katta üht “Spartaki“ paremat F. 

Mazalovit. Poolaja lõpuks kahanes eduseis 27:26-le. 

II poolajal jättis “Kalev“ kasutamata mitmed soodsad võimalused 

kiirpealetungideks ja, olles küll kogu poolaja vältel 3 – 7-punktilises eduseisus, ei suutnud 



136 
 

end otsustavalt lahti rebida. Võistlus lõppes tagajärjega 49:46. Viimast mängu Moskva 

“Dünamoga“, kes oli eelmisel päeval võitnud ebakindlalt mänginud Tbilisi “Dünamo“, 

alustas Tartu “Kalevi“ meeskond väga läbimõeldult. Punkt punktilt suurenes meeskonna 

eduseis ja poolaja lõpuks oli seis 37:25. II poolaeg algas kalevlaste edukate 

kiirpealetungidega, see on kasutati ära relv, mis elmisel võistlusel jäi kasutamata, ja 

moskvalaste vastupanu murti täielikult. Mängu lõpptagajärjeks jäi 89:45. 

Seega saavutas Tartu “Kalevi“ meeskond, koosseisus A. Jans (kapten), T. Sepp, P. 

Volmer, R. Aljaste, A. Leimann, V. Kuusma, P. Loog, A. Orav, J. Lipso ja R. Säde 100-

protsendilise eduga esikoha. 

Võiduga 48:40 Moskva “Spartaki“ üle kindlustas Tbilisi “Dünamo“ endale II koha, 

jättes Moskva “Spartaki“ kolmandaks ja Moskva “Dünamo neljandaks. 

A. Viru, treener 

1957. aastal saime koolinoorte spartakiaadil revanši. Aasta tagasi kaotasime Tallinna 1. 

Keskkoolile. Kehakultuuris kirjutas Helsingi olümpiahõbe Heino Kruus: 

Esikohale tulnud Tartu 1. Keskkooli meeskond mängis koosseisus: P. Loog, R. Aljaste, J. 

Lipso, A. Orav, R. Urm, T. Sepp, T. Allas ja V.Suik. Meeskonna treeneriks oli A.Viru. See 

koosseis on suurte võistluskogemustega kollektiiv, omades bilansis üleliiduliste  

noortevõistluste esikoha ja palju teisi võite. Meeskond on kehaliselt hästi arenenud ja 

mängib süsteemikindlalt ning taiplikult. Meeskonna tugevamaks küljeks on ründemäng 

terava tagalaua võitlusega. Keskmängija J. Lipso on andekas ja arenemisvõimeline noor 

mängija, kellel on eeldusi saada heaks korvpalluriks, kuid ta peab palju töötama oma 

kehaliste võimete tõstmiseks. Meeskonna kaitsemäng on korralik ja aktiivne, täiustamist 

vajab individuaalne kaitsemäng. 

Teisele kohale platseerunud Tallinna 1. Keskkooli meeskonna (treener V. Tamming) mäng 

baseerub peamiselt kolmel paremal mängijal, teistel puudub ründejulgus. Võrdsete 

vastaste juures on raske sellises stiilis võita. See näitab, et need noored, kes treenivad 

spordiühingute meeskondades, on oma mängutasemelt teistest palju ees. 

 

Uskumatu lugu juhtus samal  1957. aasta suvel Võrus Eesti noorte esivõistlustel 

(tegelikult spordikoolide esivõistlustel). Saime finaalis kaks võitu ja ühe kaotuse. Kaotuse 

saime, kuna J. Lipso mängis praktiliselt ühe käega, teine oli kipsis. Nii oli kolme esimese 

vahel tekkimas surnud rihg, kus meil oli väga väike positiivne korvide vahe (vist 2, aga 

võib-olla isegi 1). Me juba leppisime, et jääme teiseks ega läinud viimast mängu 

vaatamagi. Selle mänguga oli meid võimalik aga väga täpse tulemusega esimeseks 

mängida. Nii jhtuski. Kui viimase mängu osavõtjad tulid meile turniirivõidu puhul õnne 

soovima, me nende juttu lihtsalt ei uskunud: kas siis kumbki teist ei tahtnud esimeseks 

tulla? Olevat tahtnud küll, kuni viimase sekundini. Fair play! 

’Kalevi’ TRÜ spordikool koosseisus A. Jans, R. Kajak, V. Kuusmaa, A. Leimann, J. Lipso, P. 

Loog, R. Parts, T. Raudsepp, T. Sepp ja P. Volmer tuli võitjaks. Autoriteedid väitvat, et 

teiseks ei tulda, teiseks jäädakse, mis iseenesest  on väga piinlik. Seekord saatus ei 

tahtnud meile häbi teha. 
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IV ÜLELIIDULINE KOOLINOORSOO SPARTAKIAAD 

Riias Daugava staadionil,  august 1957. a. 

 

Ajakirjas Kehakultuur 1957.aasta sügisel ilmunud artikkel. 

Korvpalliturniirid viidi Riias läbi uute võistlusmääruste ja uue süsteemi alusel. 

Igast alagrupist pääses seetõttu ainult võitja tugevamasse finaalgruppi. Teiseks tulnud 

mees- ja naiskonnad pidid jätkama võistlust juba 5. Kuni 8. Kohani. See andis eriti suure 

tähtsuse alagrupi mängudele. 

Poeglaste turniiril toimusid väga tasavägised mängud esimeses ja neljandas 

alagrupis. Eesti NSV meeskond alustas turniiri esimeses alagrupis koos tugevate Ukraina 

ja Aserbaidžani meeskonnaga. Ukrainlastest saadi küll jagu 59:41, kuid 

aserbaidžaanlastega arenes võistlus kuni lõpuvileni äärmiselt tasavägiselt. 16 korda 

märgiti tagajärgede tahvlile viigiline seis, mis iseloomustab kõige paremini 

võistluspartnerite võrdsust! 

Pärast seda, kui teise poolaja keskel oli Aserbaidžani meeskonda kuuluval NSV 

Liidu koondmeeskonna liikmel, 210 cm pikkusel T. Petrovil õnnestunud korraks viia oma 

meeskond 8 punktiga juhtima, algas Eesti meeskonna otsustav lõpuspurt. Tänu A. Jansi 

ja R. Aljaste kaugvisetele tuli peagi viik 48:48. Mängu lõpuminutitel oli kindlamaks Eesti 

meeskond ja nii saavutatigi väärtuslik võit 55:53. Aserbaidžani meeskond aga, üks 

kindlamaid esikoha pretendente, pidi jätkama võistlust 5. kuni 8. kohani. 

Finaalturniiri esimesse gruppi kvalifitseerusid meie noorte vastasteks Leedu, 

Leningradi ja Moskva korvpallurid (viimased lülitasid esikohapretendentide hulgast välja 

tugeva Gruusia meeskonna). Kahjuks aga pidi meie noortekoondus jätkama märgatavalt 

nõrgemas koosseisus kui turniiri algul. Haiguse tõttu langes meeskonnast välja J. Lipso. 

A. Jans aga kutsuti enne finaalturniiri Tartusse vabariigi koondmeeskonna 

treeningkogunemisele. Esimesest vastasest, Leningradi meeskonnst saadi jagu 

suureskooriliselt 91:56, kuid Moskvalt ja Leedult tuli vastu võtta kaotus 47:61 ja 49:75. 

Mõlema võitja omavaheline kohtumine andis tänu edukale tagalauamängule ja 

tabavatele kaugvisetele võidu 54:52 pealinlastele.Viimasel päeval oli küll üllatuseks 

Leningradi võit 66:62 Moskva üle, kuid üldjärjestust enam ei muutnud. Koolinoorte 

tšempioni nimetuse võitis Moskva meeskond, Leedu tuli teiseks, Eesti NSV kolmandaks. 

Meie noortekoondusse kuulusid: J. Lipso, R. Aljaste, A. Orav, P. Loog ja A. Jans Tartust 

ning M. Orgussaar, V. Suurkask, P. Metsar, T. Haimre  ja A. Paliale Tallinnast. 

Pärast Tartu mullutalvist esikohta NSV Liidu A-grupi noorte korvpalliturniiril ja 

vabariigi noortekoonduse võitu 1956. a. üleliiduliidulisel spartakiaadil oodati meie 

korvpallureilt ka seekord rohkemat kui kolmandat kohta. Mis oli põhjuseks, et meie 

meeskond neid ootusi ei õigustanud? 

Esiteks tabas meeskonda ootamatu gripilaine. Pikakasvuline J. Lipso langes täiesti 

rivist välja, teised mängijad olid aga enamikus viimasel päeval palavikus. Siinkohal ei saa 

vaikides mööda minna J. Lipso mehisest käitumisest. Suvel mõranes tal käeluu, kuid 
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sellest hoolimata jätkas ta täie tõsidusega treeninguid, saavutades võistlusteks väga hea 

võistlusvormi. Külmetumine avadefileel viis aga mehe voodisse. 

Halvemaks üllatuseks osutus A. Jansi ärakutsumine. Imestada tuleb, et see 

toimus riikliku korvpallitreeneri V. Lengi ja Eesti NSV koondmeeskonna treeneri E. 

Ehaveere nõudel. Viimane ütles selle sammu põhjenduseks: “Ees seisavad Balti 

spartakiaad ja NSV Liidu A-grupi otsustavad mängud. Mul on õigus talitada 

koondmeeskonna ettevalmistamisel mängijatega oma äranägemist mööda“. 

Raske on uskuda, et noorte tšempionikstulek oleks takistanud vabariigi 

koondmeeskonna ettevalmistamist. Mis puutub aga A-grupi mängudesse, siis 

nähtavasti ei andnud siingi A. Jansi mõne päeva võrra varem tagasitulek mingit efekti 

meeskonna ettevalmistamisel. Tartu “Kalevi“ ebaedu lükkab selles osas kõige  

veenvamalt ümber E. Ehaveere viimase jonnaka argumendi. (minu rõhutamine, P.L.) 

Lisaks neile nn. organisatsioonilist laadi puudustele ei saa jätta märkimata ka 

mõningaid lünki meeskonna ettevalmistuses. Kaitsemängus paistis silma nõrk jalgade 

töö. Eriti selgelt ilmnes see väljas toimunud mängudes ja oligi põhjuseks, mis võimaldas 

leedulastel saavutada meie vastu mängides mitu kerget korvi. Mis puutub ründemängu, 

siis vähe  kasutati kiirpealetungi, seda eriti tugevate vastastega mängides. Mees-mehe-

kaitse vastu mängides jäi meeskonnal puudu organiseeritud tagalaua ründamisest. 

Seetõttu vähenes viimastes mängudes märgatavalt visketabavus. 

H. Krevald 

NSV Liidu meistersportlane 

 

       
 

Lõpudefilee. Taga kurvis paistab 4 Eesti korvpallurit, teised olid haigetena voodis. 

 

 

  



139 
 

Mõlgutusi TPI päevilt 

Ülo Nurges 

 Ivari ülevaateartiklis on kirjeldatud rühma AA-62 tekkimist ja tegutsemist, s.t. et 
tegevus algab 2.kursuselt. Kuid 1.kursus, millal peaaegu pooled AA-62 poistest (nende 
seas ka mina) õppisid veel mehaanikateaduskonna tööstusettevõtete elektrifitseerimise 
erialal, on jäänud kajastamata. Ja ega Ivar ei saanudki kirjutada meie 1. kursuse 
tegemistest, sest tema õppis sel ajal hoopis EPA-s. Nii ma siis püüangi seda lünka täita ja 
alustan oma TPI õpingute algusest. Alates 2. kursusest meenutame me Ivariga tihti samu 
seiku. Seepärast esineb mõningaid kordusi Ivari jutuga ja mõnikord ka üsna erinevaid 
väiteid. Arvata võib, et mõned seigad on mulle valesti meelde jäänud. Näiteks 
peeretamine sõjaväelaagris rivistusel. Minu kujutluses oli see üsna kõrgetasemeline 
rivistus. Kas just vande andmisega või mitte? Kas just viimasel päeval või varem? Küsisin 
ka Ülo Kaldma käest, et kas see peeretamine oli ettekavatsetud protest Punaarmee 
totruste vastu. Ta ütles, et kõik juhtus loomulike vajaduste järgi. Muidugi võiks 
targutada, et miks need loomulikud vajadused tekkisid just nii pidulikul momendil? Et 
kas see oli äkki mõni üleloomulik jõud, mis ennustas kogu Nõukogude riigi lagunemist 
täpselt 30 aasta pärast ? Aga kas see ongi nii oluline, et tingimata ainuõige tõene 
versioon välja selgitada? Nii kaugeid sündmusi võiks ju veidi „ilustadagi“, et meie 
kangelastegusid selgemalt esile tuua? Seepärast ei hakanud ma oma „valesti meelde 
jäänud asju“ põhimõtteliselt muutma. 
 

Meenutusi TPI esimestelt kursustelt  

Kuidas ma TPI-sse sattusin. 
 Lühidalt öeldes  – lihtsama vastupanu teed mööda. 
 Loodusteadused tõmbasid mind rohkem kui tehnika. Aga Tartu oli Haapsalust 
väga kaugel, ilma ühegi sugulase või tuttavata. Tallinnas elasid minu kaks tädi ja onu. 
Onupoeg Märt oli just lõpetanud Polütehnikumi ja tema soovitas mul astuda TPI-sse 
elektri erialale. Nii otsustasingi TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimise eriala kasuks. 

 Keskkooli lõpetamine kujunes ootamatult närvesöövaks. Abituuriumis olin hinded 
korda saanud ja medaliga lõpetamine oleks tähendanud ülikooli 
sisseastumiseksamitest vabastamist. Kõik läks väga hästi kuni vene keele kirjaliku 
eksamini. Seal sain „nelja“ ja ühe „neljaga“ oleks saanud hõbemedali. Kuid 
medalikandidaatide kirjalikud lõputööd saadeti Tallinnasse järelkontrolli. Juuli alguseks 
ei olnud ikka veel vastust tulnud ja augustis pidid juba eksamid algama. Lõpuks tuli juuli 
keskel otsus, et minu vene keele hinne oli tõstetud „viiele“ ja nii sain üllatuslikult isegi 
kuldmedali.  

Medaliga lõpetajatel oli vaja läbi teha vestlus vastuvõtukomisjonis. Kolm soliidset 
professorit (nimesid ei tea ja näod ei jäänud ärevusega meelde) küsisid üsna palju 
eriala valikust ja huvidest, kuid meelde on jäänud ainult see küsimus, millele ma 
vastata ei osanud – kui suur on normaalne õhurõhk? Vastasin küll, et üks atmosfäär, 
aga elavhõbeda samba kõrgusega puterdasin – 720 – ei - 780 – ei. Hoopis 760 mm. 
Eksamitele siiski ei saadetud. 
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Elust-olust tudengipõlves. 
Elasin Tondil, Linnu tee 26, onu Evald Peedu juures individuaalmajas.  
Igahommikune tee Koplisse võttis umbes kolmveerand tundi – jalgsi ~1.5 km Tondi 

jaama, sealt elektrirongiga Balti jaama ja trammiga TPI peamajja Koplis. Elektrirongis 
kehtis kuupilet – passipildi, templi ja allkirjadega. Kopli trammis olid algul veel 
konduktorid, kes rebisid rinnapealt rullist pileteid ja pistsid kopikad suurde raudadega 
rahakotti. Kopli tramm oli alati puupüsti täis, vahel tuli rippuda uksel käsipuu küljes. Läbi 
mõlema trammivaguni oli veetud signaalnöör, mida konduktor tõmbas, kui võis 
peatusest välja sõita – „kõll-kõll“. Hiljem, kui nõukogude tudengite ja töötajate 
teadlikkus oli kasvanud piisavalt kõrgeks, asendati konduktorid poolautomaatsete 
piletikassadega. See oli suur plekist kobakas tagumise ukse kõrval piletirulli ja „kopika-
eksponeerijaga“. Kõigepealt puistasid paraja hulga kopikaid pilust kolinal sisse, 
pleksiklaasist aknaga pöördluugi peale. Siis keerasid rullist vajaliku arvu pileteid, samal 
ajal kui lähedalseisjad vaatasid, kas ikka kopikaid on piisavalt. Kopikate raskuse all ja 
trammirataste põrutuse tõttu vajus pöördluuk aeg-ajalt alla ja kopikad kukkusid suurde 
kassakasti. 

Mul on hästi meeles 1960.a. uusaasta-öine trammisõit Koplist TPI meeskoori peolt 
Balti jaamasse. Rahareformi tõttu pidi 1. jaanuarist tulema käibele (10 korda kallim) uus 
raha. Poistekambaga otsustasime, et maksame vähemalt üks kord õigesti – 30 kop pileti 
eest, sest vanade kopikatega pole nagunii midagi teha. Hommikul ärgates selgus, et 
olime trammipiletite eest tõepoolest heldelt tasunud, sest vaskkopikad jäid käibele ja 
muutusid automaatselt 10-korda kallimaks. 

Teiseks on mulle meelde jäänud totravõitu mõistatus : „Mis on punane ja hüüab 
„Rahu!“? Vastus : „Kopli tramm Rahu peatuses.“ Rahu peatuses oli ka kino „Rahu“, kus 
me üsna tihti käisime. Kinosid oli siis palju ja televiisoreid üpris vähe. Kopli trammitee 
ääres oli vähemalt 3 kino – Rahu peatuses, Balti jaama taga üks pisike urgas ja Kopli 
lõpp-peatuses üks vana puulobudik.  

Ega pärast loenguid ja õhtupoolikuti midagi eriti teha ei olnudki. Vähemalt 
esimesed paar kursust. Enamasti vaatasin loengud veel kord üle, sest minu jaoks oli 
paljugi huvitavat. Matemaatiline analüüs tuletiste ja integralidega oli uus ja põnev. 
Arvutuslükat oli hädavajalik riistapuu. Ka kujutava geomeetria 3-mõõtmelisi kujundeid, 
nende lõikeid ning vaateid „konnaperspektiivist“ oli huvitav konstrueerida. Sirklikarp 
mitmesuguste joonsulgede, mõõte- ja vahetatavate otsikutega sirklitega, tušipott ning 
žiletitera olid abivahenditeks vatmanpaberile jooniste tegemiseks. Kusjuures žiletti ei 
olnud vaja mitte niivõrd pliiatsite teritamiseks kui just valesti tõmmatud joonte paberist 
välja lõikamiseks. 

Onul televiisorit ei olnud. Vähemalt üks kord jalutasin tädi juurde Kirsi tänavale - 
piki Linnu teed Löwenruh mõisapargini, siis Kadaka teed mööda Ekskavaatori tehaseni ja 
lõpuks tagasi Koskla intrite poole - et vaadata telekast Marino-Marini kontserti. Linnu 
tee oli siis asfalteeritud ainult Tondi poolsest otsast, Sõpruse puiestee kohal polnud 
jalgradagi. Mõned korrad kõmpisin jalgsi ka Koskla intritesse – mööda Linnu ja Nõmme 
teed Lilleküla jaamani ja sealt mööda porist kraavikallast intriteni. Intripoisid kiitlesid, et 
nendel on õhtul pimedas hea kõrtsist koju tulla mööda Koskla tänava sügavat kraavi – 
pole eksimist ega kukkumist karta, sest mõlema käega saab toetuda kraavi servadele. 
Paar korda käisin Estonia kontsertsaalis, näiteks, mäletan Emil Gilelsi  viiulikontserti. 
Seda soovitas mulle Relve Peeter, kellega koos käisime siis kuulsa treeneri Ivan Dratšovi 
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juures võrkpalli trennis. Kõige rohkem tõmbasidki spordivõistlused, eriti võrk- ja korvpall. 
Enne Kalevi Spordihalli ehitamist olid Tallinna suurimateks spordisaalideks Kalevi 
Tõnismäe võimla ja Luise tänava Merekooli võimla. TPI korvpallimeeskond, eesotsas 
Tõnno Lepmetsaga, võitles Eesti meistritiitli eest. Võimlad olid pealtvaatajaist pungil. 
Väljaku ääres oli ainult üks rida pinke. Ja pinkide taga püstiseisjad tunglesid sama 
tihedalt kui Kopli trammis. Aga kisakoorid olid vägevad – kes TPI poolt, kes TRÜ poolt, 
kes „Kalevi“ poolt. 

Tudengipõlve alustuseks saadeti meid kõiki kuuks ajaks kolhoosi appi sügisestele 
koristustöödele. Mulle on meelde jäänud, et kogu 1. kursus kogunes suurde VII 
auditisse, kus meile loeti õpetussõnad peale. Et kus koguneda ja mis kaasa võtta.  
Lõpuks loeti ette nende nimed, kes olid kolhoosist mingil põhjusel vabastatud. Nende 
seas oli ka Eesti korvpallikoondise tsenter Tõnno Lepmets. Aga meie grupis oli Kalju 
Lepmets, kes arvas, et tema ei pea kolhoosi minema. Pärast oli meil omavahel lärmakas 
vaidlus, et kas öeldi „Kalju“ või ikkagi „Tõnno“. Õigus selgus alles dekanaadis, kust Kalju 
nördinult väljus. 

Tutvumiseks oli see tegelikult kõige parem võimalus. Mina olin maatöödega tuttav, 
jõime liitrite kaupa piima, tegime heina ja võtsime kartuleid. Sõbraks sain Aadu 
Luksepaga, kes võttis varsti naise ja läks üle Merekooli. 

 

 
 

     
 

 
Paljud oma sünnipäevadest olen 

kolhoosis pidanud 

Puhkepaus 

lõkke ääres  

(vasakult) 

Faiveš 

Judeikin,  

Joonas,  

Arved Muttik, 

Ülo Nurges, 

Juhan,  

Illar Agur, 

Aadu Luksep 

Heinategu kolhoosi moodi – poisid ees ja 

juhendaja, v.õp. Paluver, sadulas 
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Enamus loenguid toimus suures VII auditis. Kogu mehaanikateaduskonna 1.kursus 

oli koos. Loengutest meeldisid mulle Ivar Peterseni matemaatiline analüüs koos Leo 
Ainola harjutustundidega. Petersen käis tahvli ees edasi-tagasi ja dikteeris lausete 
kaupa kogu loengu. Aeglaselt, selgelt ja täpselt, nii et väidete ja tõestuste mõte ei 
jäänud kunagi segaseks. Otto Rünga kujutav geomeetria oli huvitav oma 
„konnaperspektiivist“ vaadetega. Kuna ta diktsioon oli halb, siis ta kirjutas kogu oma 
jutu tahvlile. Prof. Altma füüsika loengud toimusid suures füüsika auditooriumis. Altma 
kirjutas tindiga klaasile ja projekteeris teksti ekraanile. Ruum oli poolpime ning loeng 
oli kuiv ja üksluine. Elektrotehnika aluseid andis nõudlikkuse poolest tuntud prof. Jänes 
päris huvitavalt ja ainult elektri erialadele väiksemas auditis. Teoreetilist mehaanikat 
lugenud van.õp. Tiikmaa jäi meelde omapärase kõrva sügamisega – vasaku käega üle 
kiilaspea parema kõrva august. Kuna elektrierialad kuulusid sel ajal 
mehaanikateaduskonda, siis õppisime veel metallide tehnoloogiat (van.õp. Randmer). 
Meelde on jäänud mingi raua ja süsiniku sulami ilus nimi „ledeburiit“. Mehaanika 
teadmisi omandasime ka praktikumides, mis toimusid suurtes töökodades 
keldrikorrusel. Seal õppisime ja praktiseerisime nii treimist kui freesimist, nii elektri- kui 
ka gaasikeevitust. Treipingid olid tegelikult vägagi huvitavad seadeldised. Tuli arvutada 
etteande sammu ja laastu paksust. Eriti peen töö oli keerme lõikamine. Kas keegi 
mäletab veel, mis asi on „noonius“ ? Keemiatundideks tuli minna Keemiamajja prof. 
Vilboki juurde. Juba selle maja lõhn võttis igasuguse huvi katsete vastu, aga ainete ja 
reaktsioonide valemid meenutasid matemaatikat oma loogiliste seletustega. Võrreldes 
kompartei (NLKP) ajalooga oli polök (poliitökonoomia) täiesti mõistusepärane aine 
(luges vist Garina ?). Kuid minule ei „istunud“ kuidagi poliit-ainete seminarid, sest   
reeglina oli vaja lugeda kohustuslikku kirjandust ja siis veel seminaris aktiivselt osaleda, 
st sõna võtta ja targutada etteantud teemal. 

 
Söögi-joogi probleemid. 
Hommikul-õhtul sõin onu lauas. Päeval TPI puhvetis või linnas püstijala baaris. 

Tüüpmenüü – paar sardelli, ümar saiake ja tass teed. Puhvetisaba oli alati tohutupikk, 
mööda treppi läbi kahe korruse alla keldrisse. Maapoisi õppetunni sain 1. kursusel 
niiviisi. Poistekambas läks jutt tantsupidudele ja tüdrukute kojusaatmisele. Minule olid 
paljude tantsude nimed ja muudki teemad tundmatud. Nii ma siis küsisin 
lihtsameelselt, et kes need „prostituudid“ on? Selle peale kostis võimas naer 
sardellisabas läbi mitme korruse. Kui mulle selle termini mõte selgeks tehti, püüdsin 
ennast ka asjatundjaks teha ja ütlesin, et meil maal nimetatakse neid lihtsalt litsideks. 

Balti jaama juures oli palju pisikesi müügiputkasid või nn kioskeid.  Alalehekioski 
kõrval oli jäätisekiosk, siis pirukaputka ja kindlasti gaseeritud vee automaat ning 
järelveetav kaljatsistern. „Piroškii, gorjatšie piroškii, piroškii s mjasom, ... !!!“ Gaseeritud 
vee automaat oli külmkapi suurune plekist kobakas veetila, loputuskraani, kopikapilu ja 
8-kandilise klaasiga. Panid klaasi tila alla, lasid 3-kopikase pilusse, natuke salapärast 
kolinat ja tilast tuligi algul sorts siirupit ja siis klaasitäis kihisevat vett. 1 kopika eest said 
ainult vett, ilma siirupita. Üllatav oli see, et klaase ei varastatud ära ega visatud katki. 
Kõigile oli vist arusaadav, et ilma klaasita ei saa juua. Ilma kopikateta sai küll – kasutati 
isetehtud plekist stantsitud žetoone, või siis virutati rusikaga õigesse kohta paras 
obadus. Teine fenomen oli hügieeni vallast – kuidas sellise üldkasutatava klaasiga ei 
levinud mingid taudid. Klaasi loputamine oli vaid sümboolne. Ja raudteejaamades liikusid 
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ju kõige erinevamad inimesed, kõigi oma ihuhädade ja bakteritega. Arvatavasti olid 
nõukogude inimesed läbinud loomuliku vaktsineerimise kuuri kõikvõimalike tõbede 
vastu juba varajases lapseeas paterdades porilompides ja mängides prügimägedel. 
Igatahes allergiat kui haigust ei tuntud sel ajal. Aga jäätis oli siis hea – kas koorejäätis või 
šokolaadijäätis või munajäätis. Valges kitlis müüjatädi urgitses väikese kulbiga 
külmutusnõust ümmargusi värvilisi pallikesi, pani need koonuselisse vahvlitorbikuse ja 
siis pika seieriga kaalule. Kas 100 grammi või 150 grammi? 

Talvel käisime onupoeg Ivariga Mustamäel suusatamas. Linnu tee oli sel ajal päris 
linna servas. Suusarada läks Tondi kasarmute eest läbi Rahumäe kalmistu taha. 
Mustamäe nõlvad olid minu jaoks väga kõrged mäed ja vastastikuse julguse prooviga 
lõhkusin mitu suuska. Tagasi tulles eksisime ükskord praeguse Sõpruse puiestee kandis 
tõsiselt ära. Seal oli siis tõeline padrik ja lõpuks jõudsime hoopis Linnu tee teise otsa 
saviaukude juurde, kus Ivar oli käinud uisutamas. 

1958. a. kevadel, just enne eksameid, jäin raskelt haigeks – märg pleuriit, vesi 
kopsus. Viidi Tõnismäe haiglasse (nüüd justiitsministeerium, Läti saatkonna vastas). 
Tehti mingi kaltsiumi süst, mis on senini meeles, sest pani südame imelikult 
puterdama. Nüüd, kui süda mõne vahelöögi  teeb, tuleb see kaltsiumi süsti järgne 
tunne tuttav ette. Haiglas olin peaaegu kuu aega ja pärast veel 4-5 aastat tuberkuloosi 
dispanseri järelvalve all.  

 

         
 
Ema oli kellegi käest kuulnud, et kopsuhaiguste vastu saab värskelt lüpstud 

piimaga. Nii ma siis jõin suvel Taeblas liitrite kaupa lüpsisooja piima ja värsket koort. 
Igas peres oli siis koorelahutaja (vändaga tsentrifuug) ja ka puust „võimasin“. Sügisel, 
kui jälle Tallinna TPI-sse tulin, kaalusin 85 kg, mis on senini minu kaalu rekord. Haiguse 
pärast mind sel sügisel kolhoosi ei saadetud. Käisin kuu aega vist elektroonikalaboris ja 
tegin kevadist eksamisessiooni järgi. Meelde on jäänud jällegi see eksam, milles ma 
mööda panin – füüsikas, elektroni liikumisel magnetväljas kasutasin küll õige käe 
reeglit (kas vasaku või parema käe, ei mäleta), aga unustasin ära, et elektron on „--„ 
märgiga. 

Teine kursus oli minu jaoks vägagi segane aeg. Uus automaatika eriala, palju uusi 
rühmakaaslasi, võimlemisest vabastatud, sportimise keeld, suusatamise keeld, 
dispanseri röntgenid, tabletid, süstid. Olin vist üks paks poiss ja korralik õppur. Viina ei 

Lüpsisooja 

piima ja rõõsa 

koore dieedil 

jõudsin 

rekordkaaluni  

85 kg 
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joonud, tantsupidudel ei käinud – tüüpiline memmekas. Sügisel, kui teised läksid 
kolhoosi, jäin mina elektroonika laborisse tervist ravima. 

 

       
 
 

 
Kord nädalas ronisime üles Toompeale. Patkuli trepist üles, läbi praeguse valitsuse 

residentsi (sel ajal vist kohtumaja) õue ja kangialuse Toomkiriku kõrvale, Kohtu 
tänavale, vanasse rüütlielamusse (praegu Soome saatkond). Seal oli sõjaka kateedri 
residents. Hoone oli uhke ja salapärane – varuväljapääs avanes Pika jala müüris, sinna 
viis järsk trepp läbi mitme korruse. Toompealt on mulle meelde jäänud mitu põnevat 
seika, mis kõik on seotud Loogi Peetriga. Ühes esimeses sõjalise tunnis drilliti meie 
marsisammu Vene katedraali tagusel platsil, kus nüüd on „miljoni-peldik“. Mul on veel 
praegugi meeles, kuidas teha marssimise pealt „ümberpöörd“ üle vasaku õla – raz, tva, 
tri. Aga keegi meie poistest ei osanud õigesti marssida – ikka jalg ja sama käsi liikusid 
koos. Kas oli see hea nali koos usutava näitlemisega, ei tea ma siiani ? Aga Loogi Peeter 
tögas küll meie ülemust, vene kõrget ohvitseri. Ta tahtis siduda endale vasaku jala 
külge rohutuusti, et muidu lähevad jalad sassi „krugom maršš !“ käskluse peale. Et 
vanasti olevat Vene kroonus ikka talupoegadest nekrutitele heinatuustid jala külge 
seotud – „seno, saloma, seno, saloma, raz, tva, ...“. 

Peetri saadikukandidaadiks seadmisest kirjutas juba Ivar ülevaateartiklis. Niipalju 
võiks veel tagantjärgi tarkusena lisada, et see saadikukandidaadi lugu võis olla seotud 
ka Tendri Antsu stipita jätmisega. Sest arvatavasti toimus see 3.kursuse sügissemestril 
pärast kolhoosist koju saatmist. 

Toompeal, Kohtu tänaval, oli suur Kreutzwaldi nimeline Eesti NSV Riiklik 
Raamatukogu, kus me käisime vahel seminarideks või eksamiteks valmistumas, kui oli 
vaja kohustusliku kirjandusega tutvuda. See oli uhke endine Rüütelkonna hoone, 
pikkade punaste vaipadega treppidel ja lugemissaalides, mis sisendas juba trepikojas 
aukartust. Siin sai raamatuid ainult kohapeal, suures lugemissaalis, sirvida või lugeda. 
Lugemissaal oli laenutusletist eraldatud mitte uksega, vaid paksude maani ulatuvate 
kardinatega. Tulime kambaga pärast sõjalise tundi kompartei ajaloo seminariks 
klassikute teostega tutvuma. Mina ootasin veel oma tellitud raamatut, kui 
raamatukogu vaikuses kostis järsku poiste vali naer. Ma võin detailides ja ka tegelastes 
eksida, kuid minu mäletamist mööda oli peategelaseks jällegi Loogi Peeter. Esimene 
poiss astus oma raamatusülemiga kardinate vahelt saali, aga Peeter (?) pistis ainult pea 
kardinate vahelt sisse ja hüüdis valju häälega „Tervist, seltsimehed !“ Ise jäi muidugi 
kardinate taha varju. 

Jaak Peterson, Ivar Odrats ja Eini 

Kaljuste elektroonika laboris 
Ülo Nurges trafo mähist kerimas 
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Teise kursuse järel saadeti enamus poisse „komsomoli lööktööle“ – kes Kasahhi 
steppidesse uudismaad harima, kes Narva elektrijaama ehitusele. Mul on senini silme 
ees pilt, kuidas Ando Puksa käib elektrijaama vastvalminud 120 meetrise korstna otsas 
ringi ilma igasuguse käsipuuta või julgestusköieta. 

Mind saadeti haigusejärgsele kosumisele TPI Klooga spordilaagrisse. Seal elasime 
suurtes sõjaväetelkides. Igatahes naabertelgis olid ka Ivar Odrats ja Faiveš Fudeikin. 
Hommikune sörkjooks männimetsas ja karastav meri vaheldusid mänguväljakute 
korrastustöödega. Mäletan, et vedasime veoautoga Keila-Joa katlamajast koksipuru ja 
käisime joa all sügavas augus suplemas. Õhtuti mängisime tavaliselt võrkpalli. 
Vähemalt ükskord mängisime ka Soome pesapalli – söötja viskab palli õhku, lööja 
püüab sellele kurikaga pihta saada ja kõik ülejäänud jooksevad „pesalt“ - „pesale“ ja 
ringiga „koju“. Laagri lõpul korraldati öine luuremäng. Õhtuhämaruses kogunesime 
kõik metsalagendikule, kus tutvustati mängureegleid. Ja siis astus laagriülem Harri Erm 
(hiljem sulgpalli entusiast) lamedale kivirahnule, et stardikäsklusi anda. Kuid – oh häda 
– vajus vandudes põlvini „kivi“ sisse, sest oletatav samblane rändrahn osutus  sõdurite 
kunagiseks välipeldikuks. 

 

       
 
 

  
„Kalevipoja“ kolhoosis. 
 

 3. kursus algas meil kolhoosis Navesti jõe ääres. Mulle on jäänud meelde 
tutvumisõhtu kõrgel jõekaldal. Jutt ei tahtnud algul vedu võtta. Ja siis tegi Loogi Peeter 
ootamatu ettepaneku, et peame õige maha ühe kõnevõistluse. Et see pidavat inimesi 
kõige paremini iseloomustama. Mulle on see sündmus sellepärast meelde jäänud, et 
mind kohutas selline ettepanek tugevasti. Ütlesin kohe, et mina ei hakka rääkima mitte 
mingisugusel etteantud teemal. Aga paljud olid nõus. Võistlus oli 2-vooruline. Teise 
vooru jõudsid Wõrgu Ants ja Loogi Peeter. Võitis Peeter, kes kujutas endast Tartu 
tänavatüdrukut. Huvitav, kas ja kuidas me kõik oleme aastate jooksul muutunud? Nüüd 
püüan mina teid kõiki igasuguste nippide ja lubadustega ahvatleda AA-62 kogumiku 
meenutuste kirjutamisele. Aga Loogi Peetrit ei ole ma kuidagi suutnud veenda, et ta 
kirjutaks midagi Eesti korvpallipoiste vägiteost 1957.a., kui nad tulid NSVL 
noortemeistriteks. Või on põhjus selles, et üks asi on kõnet pidada ja hoopis teine asi on 

Ivar ja Faiveš Klooga spordilaagri telgis ja Keila joa all söetolmu maha pesemas 
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meenutusi kirjutada? Ilmselt ei osaleks ma ka praegu mingil etteantud teemaga 
kõnevõistlusel. 
 

 
 

 Ka edasised sündmused Pärnu rajooni Kalevipoja kolhoosis kujunesid tormilisteks. 
Süüa saime kehvalt ja protestivaim küpses järjekordsel õhtusel „kõnekoosolekul“. 
Järgmisel päeval keeldusime tööle minemast ja marssisime kõik koos kolhoosi 
kontorisse. Aseesimees Ants kuulas meie protestid ära ja tegi kavala ettepaneku : „Kui 
värsket liha tahate, siis olge mehed ja tapke ise oinas ära. Küll perenaine praadi küpsetab 
ja sülti keedab, kui te oinal naha maha võtate!“ Ju ta lootis, et linnavurled ei saa 
maamehe „proovitööga“ hakkama ning lähevad häbistatult lonta-lonta heinatööle 
tagasi. Meie au päästis ÜBD (Ülo Beitler-Dorch), kes oli Siberis asumisel olles nii mõndagi 
läbi elanud. Kristjan jäi talle abiks ja õhtuks oli värske liha supiga laual. 

 

                     
 

Meie seiklushimu sai sellest ainult ärgitust. Õhtul otsustati hobustega ratsutama 
minna. Nöörist ja traadist tegime valjad. Esimesel õhtul oli ratsutajaid vähe ja kõik läks 

Poisid on 

mässumeelt täis 

(vasakult)  

Ülo Nurges,  

Ants Wõrk,  

Faiveš Judeikin, 

Ivar Odrats, 

Kristjan Veiss  

ja Ülo Beitler-

Dorch 

Tööd 

tegime 

ikka ka 

veidi 
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hästi. Teisel õhtul oli soovijaid juba rohkem ja piiravaks sai hobuste arv - 7 ratsut 
pimedal ööl. Mina ei kippunud ratsutama, sest olin karjapoisina igal õhtul hobuse 
naabri kaevukünale jooma viinud. 

  

         
 

Ratsanikud on valmis teele asuma 

 
Pimedas ratsutades juhtus õnnetus. Rimmi Volli kukkus nii õnnetult, et hobune 

astus talle käe peale. Hommikul oli Volli käsi paistes ja sügav haav keset peopesa. 
Velsker sidus käe kinni, aga ratsutamisest Volli ei rääkinud. Velsker kahtlustas noa 
haava ja kõik läks suure kella külge. Lõpuks tuli ka öine ratsutamine välja ning kõigest 
teatati TPI-sse – poisid mässavad ja õõnestavad kolhoosikorda. 

 

     
 
Nii sõitsimegi nädal enne šeflusaja lõppu suslaga (kitsarööpmeline rong) Tallinna 

tagasi. Karistuseks lasti Tender Ants rühmavanemast lahti ja jäeti pooleks aastaks ilma 
stipita. Mind määrati rühmavanemaks ja minu esimeseks kohustuseks oli stipipäeval 
iga poisi käest 15 rubla koguda, et Antsul kõigiga võrdne stipendium oleks.  See oli kõigi 

Pühapäevaks 

tuli Sass meile 

külla oma uue 

võrriga 



148 
 

ühine otsus ja sellest alates oli meie rühma vaim kõrge. Siiani on meeles mõned salmid 
Kalevipoja kolhoosis viimastel õhtutel ühistööna (igaüks mõtles ühe salmi sõnad) 
loodud „Võitluslaul“ (vt Lisad). Ando oli eestvedaja, aga üllatuse tegi Faiveš oma 
venekeelse salmiga: „Kolhoz bogat, Sõn Kaleva, a šefam kušat, net ni huija.“ 

 
 Prof. Šteini eksam. 
 

Kogu TPI ajal sain ühe „kolme“. Sellest kuidas see juhtus prof. Steini „Teadusliku 
kommunismi aluste“ eksamil, räägib tihti seltskonnas Wõrgu Ants. Läksin nagu ikka 
esimesena vastama ja Ants, Relve Peeter ja Jaan Võrk valmistasid ette. Eksamipileti 
teema oli – „Kommunismile ülemineku teooria ja praktika“. Olin kõik enam-vähem 
õigesti ära rääkinud, kui Stein lõpetuseks küsis: „Kas komsomol olete ?“ – „Ei ole.“ – 
„Väga kahju, et te ei oska teooriat ja praktikat omavahel ühendada. Seega „rahuldav“.“  
Järgmisena läks vastama Peeter, jäi millegagi jänni ja Stein kirjutas talle juba matriklisse 
„hea“ ning Peeter näitas Antsule selja taga 4 sõrme. Aga sellega polnud veel eksam 
lõppenud, sest Ants ütles valju häälega, et Peeter on komsomolis juba 9. klassist 
saadik. Štein jäi korraks mõttesse: „Hästi, „väga hea““ ja kirjutas ka matriklisse „väga“ 
ette. Jaan oli rahvatantsija (TPI ansambel „Kuljus“), käis tantsulaagrites ja enne 
vastamist vabandas Šteinile, et ei ole komsomoli isetegevuslaste laagri (komsomol ta ei 
olnud) tõttu saanud kõiki marksismi klassikute teoseid lugeda. Hinne „väga hea“.  

Puänt järgnes aga mitu aastat hiljem. Antsu isa sõitis rongiga Tartusse ja sattus 
prof. Šteiniga juttu ajama „teaduslikust uurimistööst“. Štein rääkis, et ta tahab oma 
doktoritöös tõestada oma aastatepikkuse õpetamise hinnete alusel, et komsomolid on 
saavutanud oluliselt paremaid tulemusi (kui mittekomsomolid) kommunismi 
ülesehitamisel Nõukogude Liidus. Nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. 

Siinkohal on paras meenutada, et Ants Wõrgu isa Hans oli Eesti ajal raadiotehase 
„RET“ tehnikadirektor. 1950. a. arreteeriti ta koos mitme tuntud Eesti 
kultuuritegelasega (Riho Päts, Tuudur Vettik jt.), keda süüdistati natsionalismis ja 
mõisteti 25+5 aastaks vangilaagrisse Siberisse. Käisin tihti Antsu pool Kreutzwaldi 
tänava suures korteris (raadiomaja vastas), kuid isast ei olnud palju juttu, sest pärast 
vabastamist 1956.a. ja täielikku rehabiliteerimist ei lubatud teda siiski Tallinnasse 
elama (oli Tartus EPA professor). Ma kujutan ette, milline vestlus võis areneda Tartu 
rongis kahe professori vahel – üks veendunud Eesti rahvuslane, teine kirglik 
kommunist. Ilmselt pidi prof. Wõrk hoolikalt sõnu valima. 

 
Sõjaväelaagris. 
 

4. kursuse kevadel olime kuu aega sõjaväelaagris Kaliningradi lähedal Pregeli jõe 
ääres telklinnakus. Minu mäletamist mööda olid esimesteks töödeks telkide 
püstitamine ja välipeldiku kaevamine. Mis seal vahet, kas täisprofiilis kaeviku või 
välipeldiku kraavi kaevamine! Peldikukraav pidi olema piisavalt pikk, et hommikul kogu 
rood mahuks kõrvuti kükitama. Kraavi mõlemasse äärde tassisime pikad palgid ja risti 
üle kraavi naelutasime lauajupid. 

Igal jaol (otdelenie) oli 10-meheline presendist telk. Jaoülemaks oli väike vene 
seersant, kes pidevalt kaebas ülemustele, et poisid räägivad omavahel võõras keeles. 
Õnneks oli meil Tallinnast kaasas paar majorit, kes meid kaitsma asusid. Hommik algas 
fanfaari äratusega. Ülo Jaaksoo kui trompetist sai austava ärataja rolli ja võis pärast 
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äratust ise magama keerata. Järgnes rivistus ja marssimine koos kohustusliku 
rivilauluga. Vene laule me ei osanud ja lõpuks lubati meil laulda nii „Riksu Kaarlit“ kui 
„Kuldset õhtupäikest“. Sportlased olid laagris hinnatud ja neil lubati pärast lõunat sõita 
vanasse saksa linna Königsbergi (s.t. Kaliningradi), mis sõja järel oli varemeis. Nii mõnigi 
poiss laskis endale Tallinnast saata NSVL meistersportlase märgi, et pääseda „trenni“. 

 

       
 
 

Meelde on jäänud Jaanipäeva tähistamine. (Siin läheb minu jutt jällegi oluliselt 
lahku Ivari versioonist. Tunnistan, et Ivari jutt on arvatavasti õige, aga ma esitan siiski 
ka oma versiooni). Juba mitu päeva varem saatsime esindusliku delegatsiooni 
(komsomoli ja meistersportlaste  märgid rinnas) laagriülema juurde luba küsima. Nad 
rääkisid, et 500 aastat tagasi toimus sel ajal suur eesti talurahva ülestõus Saksa 
ristirüütlite vastu, kus põletati palju rüütlilosse ja oleks peaaegu Tallinn vallutatud. Ja 
selle ajaloolise sündmuse tähistamiseks põletatakse igal aastal Jaaniõhtul (ehk 
venepäraselt „Ivanov den“) lõkkeid. Ja saimegi loa lõkke tegemiseks pärast õhtust 
rivistust. „Meistersportlased“ tõid linnast paar pudelit „vene vodkat“ ja „rivilaulud“ 
jõudsid „Krambambuli“ ja „Metsavendadeni“. Naabertelk meisterdas vibu nooltega ja 
esivanemate kombel asuti jõe ääres jahile. Saak oli rikkalik – 3 rohelist konna, mis pidi 
prantslaste „delikatess-zakum“ olema. Igatahes lõkkel küpsetatud (või kruusis 
keedetud) konna koiba maitsesin minagi. 

Meeldejäävat oli laagris muudki – kuivanud paju õhkulaskmine sapöörist leitnandi 
juhendamisel, sõit amfiibsoomukiga piki Pregeli jõge, tankimootori osaline 
lammutamine ja kokkupanek, võimsa (jällegi tankimootoriga) rootor-ekskavaatoriga 
kaeviku kaevamine. 

Loogi Peeter ärgitas vaidlust teemal „Kas naine või klaver?“ See tähendab, et kas 
kõigepealt on vaja muretseda korter koos klaveriga ja alles siis võib mõelda 
naisevõtule? Või siis piisab ainult armastusest, et õnnelikult elada kuskil toanurgas? 
Peeter ise koos Tendri Antsuga olid kõige ägedamad klaveri variandi pooldajad. Puänt  
selgus aasta pärast, kui Loogi Peeter oli meie rühma esimene ohver „naisevõtu 
võidujooksus“ ja varsti järgnes talle ka Tendri Ants. 

 

See palk läks välipeldikule jalgealuseks Aga selle kännu lasime õhku 
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Puksa Ando eestvedamisel püüdsime meeleheitlikult konstrueerida 7-kordset 
eestikeelset roppu vandumist. Ega Eesti sõdur ei tohi ropendamisel venelastele alla 
jääda! Lõpuks jõudsime sellise variandini -  „trptsmnvtstk“ (vokaalid ja mitmekordsed 
konsonandid ära jäetud, mäletate?). Seda delikaatset ütelust tuli öelda hästi kiiresti, 
ühe hingetõmbega. Meelde on jäänud ka Ivari poolt pakutud viisiga laagrilaulule 
ühistööna sõnade treimine. (vt Lisad). 

 

 
 
Laagri lõpu poole toimus meie sõdurioskuste ülevaatus. Krossijooks gaasimaskides 

ja kirsasäärikutes oli kavalalt ajastatud. Enne lõunat saabus veoauto, mis hakkas 

„Võimas Nõukogude sõjatehnika“ võtab noortel ohvitserihakatistel näod tõsiseks 

Kiirrännak 

gaasimaskides 

(vasakult) 

Ivanov, 

Petrov ja 

Sidorov 
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kursante roodude kaupa laagrist paari kilomeetri kaugusele vedama. Juba veoauto 
kastis pandi gaasimaskid pähe. Ja stardipaika jõudes anti käsklus „Begom maršš ! Obed 
gotov!“ See tähendab, et finiš oli söökla ukse ees. 

 

    
 

 
Ühe valge telliskivist putka juures oli välilasketiir. Rindkere kujutise pihta tuli lasta 

vintpüssist ja püstolist. Kui kolmest lasust üks tabas, oli rahuldav hinne käes. 
Millegipärast ei korjatud meie roodu poiste käest püstoleid kohe pärast laskmist ära. 
Seepärast on meil hulgaliselt „sõjakurjategude“ pilte, kus „märtrid“ lamavad rohus 
„timuka“ kirsa all. Või siis „kangelased“ patriootlikes poosides tellistest postamendil 
poseerimas. 

Laagri kulminatsiooniks oli piduliku vandetõotuse andmine  „inžener-leitenant“ 
aukraadi saamise puhul. Kogu laager oli üles rivistatud, laagri ülem oli pidanud lühikese 
kõne ja keegi tudengitest luges laagri lipu ees vandetõotuse viimaseid sõnu – kui kostis 
vali peeretus just meie roodu rivist. „Kto pjornul?“ – laagriülem oli astunud 
haudvaikuses meie roodu ette. „Pjatdesjat let sovetskoi vlasti, a nikakoi kulturõ võ ne 
nautšili - kak svinja pjornuite!“ Kõik vaikisid. Õnneks lõppes laager juba järgmisel päeval 
ja Tallinnas meid komissariaati ei kutsutud. 

 
Riias praktikal 
 

Enne 5. kursust, augustis-septembris, oli meil pikk „tootmispraktika“ Riias VEFi 
tehases. Ega meist mingit kasu ei olnud, kuigi olime juba peaaegu kogu inseneri- 
hariduse omandanud. Mäletan, et esialgu pandi meid telefonireleede kontakte 
neetima. Mõned poisid töötasid ka raadiote monteerimise konveieril, mis oli 
erakordset tüütu, sest mingit „viilimise“ võimalust ei olnud – iga takti ajal (paar 
minutit) tuli monteerida mingi jublakas. Hiljem saime kordamööda ka TKO-st (tehnilise 
kontrolli osakond) läbi käia, kus kontrolliti kas raadiod ikka häält ka teevad. 

Uljad sõdurifotod kodustele 
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Kuid hoopis paremad mälestused on praktikavälisest tegevusest. 
Juba teisel nädalal hakkasid poisid lisatööd otsima, sest raha kulus linnas kiiresti. 

Tugevad poisid, ÜBD (Ülo Beitler-Dorch) ja Veissi Kristjan said tööd üle tänava asunud 
vagunitehases. Rimmi Volli kuulutas välja keefiri dieedi koos tööst keeldumisega s.t. ta 
lesis päevad läbi voodis (energia kokkuhoiuks) ja lasi endale tuua iga päev 1 pudeli 
keefiri (kuna stipi rahad olid saamata). 

Aga Wõrgu Ants leidis kuskilt Riia Draamateatri kuulutuse lavatööliste leidmiseks. 
Ta tutvustas ennast kui teatrihuvilist Eesti tudengit, kes otsib õhtupoolikuks meeldivat 
lisatööd. Kui ta ütles, et ta läti keelt ei oska, siis soovitati tal minna Riia Ooperi- ja 
Balletiteatrisse, kus ka otsitakse lavatöölisi. Antsu õhutusel sõitsimegi kahekesi pärast 
tööd trammiga kesklinna Ooperiteatrisse. Peauks oli muidugi kinni, sest teatris oli veel 
suvevaheaeg. Ja ka tagaukse juures ei olnud erilist tunglemist. Nii võetigi meid ilma 
pikema jututa tööle „vanemate lavatöölistena“. Kõik ülejäänud olid lihtsalt 
lavatöölised, aga meie Antsuga olime kõrgema klassiga lavatöölised, sest meil oli 
„lõpetamata kõrgem“ haridus. 

Üheks esimeseks suuremaks tööks oli vanade dekoratsioonide vedu teatrilaost 
suurde lattu (vist Kr. Baronsi tänavale). Transpordivahendiks oli suur kummiratastega 
vanker hobuse ja kutsariga. Koorem sai parajalt kõrge ja meie kahekesi koorma otsas. 
Igatahes, kui me selili koorma otsas lamades piki trammiliini sõitsime, siis kontaktliini 
juhe libises pikalt ja aeglaselt ~10 cm kõrgusel nina kohal. Aga päris uhke tunne oli Riia 
peatänaval hobuvankriga logistada. 

 
Varsti algas teatrihooaeg. Hommikuti käisime VEFis praktikal, aga pärast lõunat 

kuni hilisõhtuni rassisime teatrilaval koos baleriinide ja lauljatega. Erinevus oli vaid 
selles, et meie jooksime lavale siis, kui eesriie ette tõmmati, aga baleriinid siis, kui 
eesriie lahti tõmmati. Ühel korral olen Riia Ooperi- ja Balletiteatri laval esinenud ka 
lahtise eesriidega – tegime merelaineid. Nagu enamus dekoratsioone oli ka meri 
tehtud riidest. Meie seisime reas laineriide taga ja kükitasime ning tõusime muusika 
taktis. Üllatav oli see, et ainult primadonnadel olid uhked siidist kleidid, reabaleriinid 
tantsisid enamasti tärgeldatud marlist kostüümides. Kopitanud liimi ja tärklise lõhn on 
mul senini meeles – eesriide avanedes levib tuttav lõhn poole saalini. Seepärast ma ei 
ostagi pileteid esimestesse ridadesse. „Lai iet augša !“ – see oli esimene lätikeelne 
lause, mille ma teatrilaval ära õppisin – „las läheb üles“ ,s.t. „tõmba dekoratsioon üles“. 

Ants ja Sass 

VEFi 

puhkelaageris

Carnikavas 
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Labrakad ja „Kärbes“ 
 

Meie arvukatest labrakatest on Ivar oma ülevaateartiklis piisavalt põhjalikult 
kirjutanud. Mõni on rohkem meelde jäänud, mõni vähem. Täpset arvu, aega ja kohta 
ning kellega - ei mäleta. Mõne sõna tahaks lisada meie traditsioonilise labrakalaulu 
„Kärbes“ kohta. Sõnad on lihtsad : 

 
 Kärbes istus seina peal, seina peal, seina peal, 
Teine tema turja peal, turja peal, ja-a-a ... 

 
Järgnesid kordused, mida ütles ette alatine dirigent – Anst Wõrk : 
  
 Forte, Piano, Forte fortissimo, Piano pianissimo, ... 
 
Või ka improvitseeritud häälitsustega, samal viisil : 
 
 Auh-issimo, Mjäu-issimo,    Mää-issimo, ... 
 
Vaid mõnel harval korral laulsime „Kärbest“ ka väljaspool labrakaid. Üks 
meeldejäävamaid kordi oli meie diplomite kaitsmise järgsel peol Pirita Bussijaama 
restoranis. Teisel korrusel oli meil pikk laud, kuid ka teisi külastajaid oli üpris palju. 
Loomulikult käisime me tantsule palumas naaberlaudade neidusid. Pidu võttis hoogu, 
tantsud vaheldusid lauludega, laudkonnad vennastusid. Ja peo lõpetuseks kutsus Wõrgu 
Ants kõiki koos „Kärbest“ laulma. See oli võimas laul. Isegi Piano-pianissimo ajal. 
 Ma küsisin Antsu käest, et kuidas ta „Kärbse“ idee, sõnad ja viisi leidis? Ants 
ütles, et ühe teise seltskonnaga Nõmme metsas pidutsedes. 
  

 
Pulmad ja naisevõtukarikas 
 

Mõni sõna ka TPI rühma pulmakarikast. Alguse sai see Jaan Võrgu pulmast, sest 
Jaan ja Maie olid „Kuljuse“ rahvatantsijad ning kutsusid meid kogu rühmaga 
maapulma. Kaalusime Wõrgu Antsuga mitmeid kingivariante – lõpuks jõudsime väikese 
hõbetopsini, millele graveeriti automaatikute märk (AA) ja teisele poole „Maie ja Jaan“. 
Aga miks mitte teha ka rändkarikas, mis liiguks pulmast pulma ja noorelt naisemehelt 
järgmisele „ohvrile“? Mõeldud, tehtud – ostsime Pärnu mnt. Sporditarvete poest 
(Draamateatri vastas) lihtsa hõbedaselt läikiva poleeritud karika, millel oli jäme 
kooniline oksüdeeritud jalg. Karikale lasime graveerida automaatikute märgi „AA“ ja 
lause „Sellele, kes naise võttis“. Karika jalale kõigi seni abiellunud peigmeeste 
perekonnanimed ja pulmade kuupäevad. 

Traditsioon on selline. Naisevõtu karikas on viimati abiellunu käes niikaua, kuni 
kuulutatakse välja järgmised pulmad. Siis peab eelmine naisevõtja ostma väikese 
hõbetopsi ja graveerima nii sellele kui ka suurele karikale järgmise naisevõtja andmed. 
Kui meid kutsutakse pulmapeole, siis lähevad nii karikas kui ka tops seal kohe käiku. 
Topsi valatakse viina, mille peigmees võtab esimese toostiga. Seejärel valatakse suurde 
karikasse pudel punast veini ja karikas liigub ümber laua noorpaarist alates. Iga 
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pulmaline tervitab noorpaari, vajadusel tutvustab ennast ja joob sõõmu veini noorpaari 
terviseks. Kui meist kedagi pulma ei kutsutud, siis tegime rühmasisese järelpeo, kus 
noorpaar tegi läbi sama protseduuri.  

Mina olen käinud 4 korda meie rühma poiste pulmas, 2 korda enne rändkarikat ja 
2 korda karikaga. Esimene kord oli esimese kursuse lõpus, kui AA-rühma ei olnud veel 
olemas. Aadu Luksepa pulmad toimusid Roopa tänava korteris ja kindlasti oli seal meie 
tolleaegse rühma poistest veel Illar Agur ja Peeter Relve, kes oli Aadu klassivend 
Westholmi kooli päevilt. Ei osanud me siis veel pruuti ära varastada ja tantsuruumi ka 
polnud. Aga „Õllepruulijat“ sai kindlasti lauldud, nii püsti kui toolidel seistes, kui ka laua 
all kükitades, kus nii mõnigi neiuke jäi oma kingast ilma. Ja pandid oli vaja ju välja 
lunastada. Muuseas, Aadu Luksep läks pärast 1. kursust Merekooli. Eesti Vabariigi ajal 
oli ta Veeteede Ameti direktor. 

  
Ülo Jaaksoo pulmad Endla tänava sööklas      

  Kes seal meie poistest veel olid, ei mäleta. Aga Tiina rööviti ära ja Ülo tormas 
teda otsima. Mina pruudiröövis ei osalenud, aga Ülo tunnistas hiljem, et ta teadis kohe, 
kust Tiinat otsida – läheduses oli Raul Tavasti korter. Aga pulmalistel läks ilma 
pruutpaarita igavaks ja nii valiti kiiresti asenduspaar – mina sattusin austavasse 
„asendus-peigmehe“rolli. Oma häbiks pean tunnistama, et ma ei mäleta ei „asendus-
pruudi“ nime, ei tema silmade värvi, ega soengu kuju. Ju ta oli Tiina kursa-kaaslane. 
Kindlasti tantsisime me vähemalt ühe tantsu ja oli vist ka mingi ringmängu taoline asi. 
Või oli see perekonnavalss? Ja võib-olla tantsiti seda alles siis, kui Ülo ja Tiina olid juba 
tagasi saabunud? 

 
Jaan Võrgu pulmad Patikal 
Need olid pulmad, kuhu kogu meie AA-rühm oli kutsutud. Väga paljud meist olid 

kohal Jaani ja Maie abielu registreerimisel Pärnu mnt perekonnaseisu aktide büroos 
Draamateatri vastas. Palju oli kindlasti ka Maie sõbrannasid ja kogu „Kuljuse“ 
rahvatantsurühm. Noorpaari ärasõit meelitas peatuma arvuka möödujate seltskonna, 
nii et kõnniteel ja parkimisplatsil tekkis paras ummik. Põhjus oli selles, et me hakkasime 
autot kõigutama ja tõstsime tagumised rattad maast lahti. Nii et mootor undas ja 
rattad käisid ringi, kuid auto seisis paigal.  

Samal päeval toimus ka Ülo Beitler-Dorchi abielu registreerimine Nõmmel. Sassil 
oli prokat-auto laenutatud. Ja me kiirustasime algul Pärnu maanteele ja siis Nõmmele, 
et mõlemale noorpaarile meie värskelt graveeritud Naisevõtu karikas anda. ÜBD sai 
seda karikat küll ainult kümmekond minutit hoida, sest ta ei saanud ju oma pulmast ära 
tulla Jaanile karikat andma. Minu mäletamist mööda, me jõime siiski ka pärast ÜBD 
registreerimist kiiruga sellest rändkarikast sõõmu ja võtsime karika kaasa Patikale. Ilm 
oli palav ja jõudsime Sassi ja Andoga teepeal isegi Jägala jões ujumas käia. Patikal, Jaani 
isakodus, olid ehtsad maa-pulmad. Majas oli vähe ruumi, aga ilm oli ilus ja õu avar ja 
lilleline. Pruudirööv oli meil plaanitud Sassi autoga. Ilma erilise puiklemiseta õnnestus 
meil meelitada Maie korraks auto juurde. Uks lahti, Ando tõmbas Maie tagaistmele, 
mina lõin ukse kinni, hüppasin sõidu pealt esiistmele ja Sass kihutas külavahe-teed 
mööda metsa poole. Kuid tee lõppes otsa, auto rappus kohutavalt kartulipõllul vagude 
vahel. Ja siis ütles Jaan tagaistmelt, et pole mõtet kiirustada, sest ta on juba autos! Jaan 
oli kiire poiss, ta oli jõudnud tagauksest sisse lipsata Maie selja taha nii, et mina ja Sass 
seda ei märganudki. 
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Ülo Nurgese pulmad Dzintaris 
Skaidritega tutvusime Harkovis 1964. a. septembris NSVL sulgpalli 

meistrivõistlustel. Siis algas meie kirjavahetus – mina kirjutasin eesti keeles ja Skaidrite 
läti keeles. Pulmad olid 3. juulil 1965.a. Skaidrite kodus Dzintaris, Emilijas iela 3. 
Registreerimine oli Dzintari pritsumajas muidugi läti keeles. Nii et ega ma ei tea 
seniajani, mis häid õpetusi ja manitsusi seal mulle jagati.  

 

     
 

       
 

 
Pulmad olid uhked – alles kolmandal päeval hakkasid eestlastest pulmalised koju 

sättima. Rühmakaaslased Jaan (eelmine naisevõtja), Sass ja Ando tulid pulmakarikaga 
kohale ja karikas ringles nii eesti- kui lätikeelsete toostide saatel üsna mitu ringi. 
Keeleprobleemid lahendas isetembitud „konjak“ = valge viin + „Riia Balsam“. Lõõtspill 
mängis, lätikeelsed laulud vaheldusid eestikeelsetega, kusjuures viis oli tihti sama. 
Pulmavalss läks sujuvalt perekonnavalsiks. Sass ja Ando filmisid. Mõned pulmaseigad 
on saanud päris legendaarseks , mida meenutatakse ikka ja jälle kokkusaamistel. 

Minu rühmakaaslastel õnnestus koos läti abilistega suhteliselt lihtsalt pruut ära 
varastada – viidi lihtsalt naabrite juurde. Minul aga oli kinnisidee, et küllap viidi 
Skaidrite mõnda Jurmala tuntud restorani. Istusin vindisena Zapikasse ja sõitsin Dzintari 
keskusesse. Käisin läbi kõik peatänava restoranid ja kohvikud, kuid pruuti ei kuskil. Siis 
tuli meelde, et mere ääres Bulduris on luksusrestoran „Juras Perle“, kus me 
sulgpalluritega olime käinud. Olin üsna kindel, et „sinna nad läksidki“. Kuid ei ma 
leidnud pruuti linnast, vaid hoopis poole tunni pärast pulmamajja tagasi jõudes 

Pulmakarikas käis ringi Pudrukulp anti Skaidrite kätte 

Pulmad 

Läti 

moodi 
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pidulauast. Igatahes minu ema oli vahepeal üsna paanikas olnud, arvates, et mind viidi 
purjus peaga miilitsasse. 

Teine põnev lugu juhtus öösel. Ämm oli hommikul rääkinud Inesele (Skaidrite 
õele), et öösel müristas kõvasti. Inese, kes magas hoovimajas, ei olnud mingit 
müristamist kuulnud. Peagi selgus tõde. Väsimatud pidulised olid kõigepealt viinud 
korstna otsa kokkupandava tite-aia. Seejärel oli lapsevankri kord, mis plekk-katusel 
veeredes tegi kauge äikese kõminat. Lähedale jõudis „äike“ siis, kui vindine Sass libises 
ja veeres mööda katust alla. Õnneks veeres ta otse kemmergu õhutoru poole ja jäi selle 
taha rippuma pea ühel pool ja jalad teisel pool toru üle räästa ääre. Aga kemmergu 
taga räästa all seisis minu isa väike „Zaporožets“, mille katus jäi seega mõlkimata. 
Hommikuvalguses ja kaine peaga ei valmistanud ei tite-aia ega ka käru allatoomine 
meil koos Skaidritega erilist probleemi. 

Teise päeva hommikusöögi ajal vaatasime televiisorist jalgpalli MM-i. Sõber Sass oli 
öiste seikluste järel pulmalaua alla magama jäänud. Sõber Ando oli vist päris 
magamata, kuid püüdis vindisena akordioni mängida ja siis jälle näitsikuid filmida. 
Hiljem Võrgu Jaan rääkis, et Sass oli tõsiselt mures olnud oma tervise pärast. Ta 
mäletas , et oli pulmas täiesti ärkvel olles näinud imelikke pisikesi mehikesi edasi-tagasi 
jooksmas. Ärkveloleku kinnituseks ütles ta täpselt, milliseid lugusid oli Ando samal ajal 
mänginud. Ando teise päeva filmilt võis aga näha ainult naiste jalgu tagantvaates. Kas 
ta ei suutnud kaamerat kõrgemale tõsta või olidki jalad tema ainsaks huviobjektiks ? 

 
Pulmakarikaga järelpeod 
Naisevõtu rändkarika ringlemise eeskirjad olid ilusasti paika pandud – kui pulma ei 

kutsuta, siis tuleme karikaga pärast pulmi noorpaarile külla nn järelpeole. Järelpeol 
teeme läbi samasuguse protseduuri nagu päris pulmas. Kuid nagu ikka, ei tahtnud 
teooria ja praktika hästi kokku klappida. Pulmadest saime tihti teada alles tagantjärele. 
Seepärast ei jõudnud pulmakarikas paljudesse pulmadesse ja väikese hõbepitsi 
traditsioon kadus peagi unustusse.  

Järelpidusid suure naisevõtu karika edasiandmiseks ei mäletagi eriti. Põhjuseks 
võib olla seegi, et järelpeol osalejate arv ei pruukinud olla kuigi suur. Eelmine peigmees 
koos karikaga pidi kindlasti tulema. Enamasti olin mina rühmavanemana ka kohal. 
Arvatavasti käisime Ivari pool Ehitajate tee kõige pikemas majas, kuigi ta ise ei suuda 
seda sündmust kuidagi meenutada. Kindlasti käisime Looman Jaani pool Tammsaare 
tee korteris väikese pundiga, sest mahtusime väikese kohvilaua ümber istuma. 
Kindlasti käisime ka Roosi Jussi pool Tondil. Ta oli tulnud koduväiks suurde 
individuaalmajja, mis ootaski peremehe kätt. Viimaseks karika saajaks oli Wõrgu Ants, 
kes elas sel ajal  juba Trummi tänaval.  

Aga vahepealsed mehed? Keegi enam täpselt ei mäleta. Arvata võib, et mõni 
noorpaar võis hoopiski ilma pulmakarikata jääda. Näiteks Sass ei mäleta, et karikas 
oleks tema kodus kapi otsas seisnud. Tõepoolest, 1966.a. suvel olid kolmed pulmad – 
Horma Peedul, Ivaril ja Sassil – ning mina, kui eelmine 1965.a. ohver, andsin karika 
koos väikese hõbetopsiga mäletatavasti Ivarile ja Hingele. Alles hiljem sain teada, et 
Horma oli paar kuud varem pulmi pidanud ja Sass võttis Leili naiseks ainult paar nädalat 
hiljem.  

Lisaks pulmakarika järelpidudele toimus meil ka teisi rühmasiseseid külaskäike, 
mille toimumine meenub ähmaselt, kuid põhjust ja osavõtjaid ei suuda kuidagi 
meenutada. Näiteks, käisime Ülo Kaldma suvilas Mähel. Sass mäletab, et tema tuli 
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prokatautoga ja oli märg porine ilm. Ülo K ise mäletab, et tüdrukuid ei olnud ja et 
Emme Mart oli hommikul köögis tooli lõhkunud. Kindlasti käisime päris suure kambaga 
Harjo Reinu töökohas, Aegviidu teleülekande jaamas. Vist ronisime isegi saatemasti ja 
saun võis ka olla? Sass mäletab, et nemad Andoga olid nii purjus, et jäid ööseks. Ja 
hommikul oli ülemus Reinu noominud korralageduse pärast. Aga Rein ise ei mäleta ei 
noomimist ega ka pidu. Veel mäletan väljasõitu Laitse lossi, Looman Jaani töökohta. 
Jaan, Laitse raadio saatejaama ülemana, näitas meile lossi, kuid saatemastide 
territooriumile ei lubanud. 

Hoopis edukamalt ja järjekindlamalt oleme me pulmakarikat kasutanud viimase aja 
kokkutulekutel, alates 2002.a. Reeglina oleme karika täitnud punase Gruusia veiniga, 
enamasti Kindzmarauliga, mis oli meie kõigi suure juhi ja õpetaja Jossif Vissarionovitš 
Stalini lemmikvein, aga mida Nõuka ajal lihtinimesel oli võimatu osta. Karikaringi ajal 
oleme meenutanud oma eelmise viisaastaku väljapistvamaid saavutusi. Vahel siiski ka 
etteantud teemal sõna võttes. Näiteks, 2007.a. Patikal oli meenutuse teemaks – kuidas 
ma naise võtsin? 

 

 
 
Nüüd, tagantjärele tarkusena, kahetsen ma, et miks me ei kasutanud pulmakarikat 

oma hõbe- ja kuldpulmade tähistamiseks!? Ju meil oli sel ajal piisavalt huvitavamat 
tegevust. Alles siis - kui mu enda kuldpulmad lähenema hakkasid ja kui me Skaidritega 
otsustasime, et peame oma kuldpulmapeo Lätis, Jurmalas – turgatas mulle pähe mõte, 
et võiksime pulmapeo meenutuseks kaasa võtta ka vana ja väärika pulmakarika. 
Mõeldud, tehtud – Antsu käest sain hõbedaselt särava, Ivari poolt hoolikalt puhastatud 
karika. Karikas andis ka kuldpulmalauas peole kohe algusest peale õige hoo. 
Pärispulmas olnud vanakesed selgitasid oma noortele järglastele nii eesti kui läti keeles 
meie AA-62 pulmakarika rituaalseid kombeid. Seekord kulus mitu pudelit 
Kindzmaraulit, sest esimesele ringile järgnes teine ja siis kolmaski. Kahjuks varastati 
minu väike AA hõbetops 1990-ndatel Mustamäe korterist ära. Selle topsi asendajaks 
andsin Skaidritele kuldpulmalauas Tallinna Juveelitehases praegu toodetava hõbetopsi 
graveeringutega „Ülo ja Skaidrite“ ning vastasküljel „AA“. 

50 

aastat 

hiljem 

on 

pulma-

karikas 

hõbedselt 

särav 
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Väikene täpsustus ka pulmakarika välimuse kohta – pärast Ivari 
puhastusoperatsiooni on ta muutunud üleni hõbedaselt läikivaks. Põhjuseks on see, et 
algselt tumedaks oksüdeeritud jalg on puhastamise käigus kaotanud oksüüdikihi. Ma 
soovitan kõigile, kel veel kuldpulmad (või teemantpulmad) ees – võtke meie väärikas 
pulmakarikas kuldpulma kaasa! Ja rääkige oma lastelastele AA-62 
pulmatraditsioonidest! Ühtlasi võiksime uuesti tõsta aupaistesse ka meie väikese AA 
hõbetopsi rituaali meie kokkutulekutel ja muudel pidulikel üritustel (pulma-
aastapäevad, sünnipäevad). Aga selleks oleks vaja paljudel meist osta ja graveerida 
sobivalt väike Tallinna Juveelitehase hõbetops!? (Siinjuures tuleks märkida, et ma ei ole 
saanud Raul Tavastilt altkäemaksu reklaami tegemise eest – tema ja poegade firma 
„Roman Tavast“ teeb ainult rinnamärke.) 

Lõpuks lisan siia ka suurele karikale graveeritud teksti : 
 

SELLELE, KES NAISE VÕTTIS 
 
Loog  03.jaan.62 
Tender  08.aug.62 24.juuni 67 
Relve  10.aug.62 
Looman  18.mai 63 
Rimm  16.nov.63 
Jaaksoo  25.aprill 64 
Kaldma  13.juuni 64 
27.juuni 64 Võrk   kell 11.00 
   Beitler-Dorch kell13.30 
Nurges  03.juuli 65 
Horma  12.mai 66 
Odrats  06.juuli 66 
Saarse  30.juuli 66 
Harjo  07.jaan.67 
Judeikin  13.sept.68 
Veiss  12.sept.69 
Roos  19.mai 73 
Wõrk  17.mai 78  
 
 
 
Nagu näha, puuduvad karikalt Elvisto, Emme ja Puksa nimed. Elvisto ja Emme 

nimed puuduvad seepärast, et nad olid varased abiellujad ja karika esmase 
graveerimise ajaks (1964) ei teadnud meist keegi nende abiellumisest. Hiljem, 1987.a. 
kokkutulekuks, saime teada nende esimeste laste sünniaastad – Emmel 1961 ja Elvistol 
1963. Kahjuks, Ando Puksa jäigi vanapoisiks. 
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Tööd ja hobid pärast TPI-d 
Ülo Nurges 

 
 Pärast TPI lõpetamist olen ma töötanud ainult kahes kohas – TPI automaatika 
kateedris (hiljem TTÜ arvutisüsteemide instituut) ja Küberneetika Instituudis. Lisaks 
mõned väiksemad lepingulised töökohad. Hobidest võiks nimetada eelkõige sulgpalli ja 
(mägi)matkamist. Sulgpall ei ole niivõrd oluline mitte sportlike saavutuste tõttu, vaid 
Skaidritega kohtumise pärast. Kuid ma pean ausalt tunnistama, et mul on mõnikord 
raske vahet teha töö ja hobi vahel. Näiteks, mis asi on teadus-turism, st konverentsidel 
käimine koos järgneva ringsõiduga mööda tehaseid, uurimisinstituute või kohalikke 
vaatamisväärsusi? Või siis kõrgema kategooria sportlikud matkad – on see puhkus või 
raske füüsiline töö? Julgen tunnistada, et minu hästitasustatud tee-ehitaja töö Lääne-
Siberi naftaväljadel oli oluliselt kergem kui V kategooria matk sealsamas lähedal - Altais. 
Teetöölisena tuli mul mõnikord tassida 40-kilost tsemendikotti sadakond meetrit mööda 
siledat teed. Aga matka esimesed kolm päeva tassisin 45-kilost seljakotti järsust mäest 
üles mööda kive ja läbi risu.  

Edasises ei pea ma rangelt kinni kronoloogilisest järjestusest, vaid jagan 
lahtritesse vastavalt töö või hobi liigile. 
 
Juhutöölisena 

 Oma esimese tellimustöö sain 6-aastasena onupoeg Märdilt, kes käis juba 1. klassis. 
Sõjaaja lastena olid meie põhimängudeks luuramine ja sõda. Märt tahtis kindraliks 
saada nagu kõik suuremad poisid ja nõudis, et mina kui rätsepa poeg, õmbleksin talle 
korraliku kindralimütsi. Aga kust võtta riiet, sest mingist vanast püksisäärest ei 
sobinud kindralimütsi õmmelda. Märt teadis, et tema emal on kodus voodi all suur 
villase kanga tükk. Nii me siis pugesime kahekesi voodi alla ja leidsimegi kanga üles. 
Mina olin isa käärid kaasa võtnud ja lõikasin suure jõupingutusega ümmarguse tüki 
ühe nurga pealt välja. Mütsi tegemiseni ma ei jõudnudki, sest Märdi ema avastas 
millegipärast meie pahateo üsna varsti. Sellest kangast pidi tehtama Märdile 
koolipüksid. Esimese ehmatusega arvas ema, et rotid on kangasse suure augu 
närinud. Ja just kanga keskele läbi neljakordse riide (kangas oli neljakordselt kokku 
volditud). Augu ääred narmendasid kõvasti, kuid kääride lõikejäljed olid ilmselged. 
Siis ei jäänudki Märdil muud üle, kui tunnistada meie süüd. Mina igatahes seekord 
vitsa ei saanud. 

 Oma esimese taskuraha teenisin ma 4.klassis männikäbide korjamisega. Hästi on 
meeles, et ostsin selle eest värvilise maailma atlase. 

 Esimene ametlik töökoht oli mul Riia Ooperi- ja Balletiteater, kus me Wõrgu Antsuga 
töötasime praktika ajal vanemate lavatöölistena. Kõik ülejäänud olid lihtsalt 
lavatöölised, aga meie Antsuga olime vanemad lavatöölised, sest meil oli 
„lõpetamata kõrgem“ haridus.  

 Esimest korda sõitsin Lääne-Siberi naftaväljadele (kaubarongiga Surgutti) 1981.a. 

detsembris Estsurgutdorstroi transporttöölisena. See oli tõeline ekstreemne 

proovilepanek, mida ma vahelduseks otsisingi. 2 päeva laadisime Ülemiste 

kaubajaamas tuisus ja külmas 8-vagunilist ešeloni, Miša, Jüri, Heldur ja mina. Heldur 

on suure ekskavaatori juht, mis täidab terve platvormi ja nõuab tugevat kinnitamist – 

liipritest pukk tagaotsa alla, prussid 24 naelaga roomikute vahele, klotsid 2 tk. 6 
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naelaga roomiku otste alla, 8 pingutustrossi 8-kordsest traadist ette , taha ja 

külgedele. Ešeloni keskel on üks platskaart-reisivagun, kus tutvume õhtul enne 

väljasõitu ülejäänud reisiseltskonnaga: Arno ja Rimma – vagunisaatjad, Enn – ešeloni 

ülem, Stas – kaupluse „Baikal“ ekspediitor. Pool vagunit ongi „Baikali“ kaupu täis 

(söögid-joogid naftapuurijatele tee-ehitajatele). Järgneb 9-päevane loksumine läbi 

talvise Põhja-Venemaa (Leningrad-Volhovstroi-Tihvin-Babajevo-Tšerepovetsk-Dikaja-

Vologda-Bui-Galitš-Kirov-Balezino-Vereštšagino-Perm) ja Lääne-Siberi (Sverdlovsk-

Tjumen-Tobolsk-Salõm-Kutjah-Surgut). Peatume enamasti kaubajaamades, kus 

koostatakse ronge ja vahetatakse vedureid. Leningradi kaubajaamas seisime pool 

päeva, sest koostati Siberisse minevat rongi – keskele kaugemale sõitvad vagunid, 

taha ja ette lähemale sõitvad. Rongi koostamine käib selliselt – paljudelt 

paralleelteedelt lükatakse sobivas järjekorras vagunid paraja hooga liikuma ja 

inertsiga sõidavad need juraki-müraki rongile sappa, lukustamine toimub 

automaatselt. Põrutab nii tugevasti, et meie teeklaasid lendasid kohe esimese 

hoobiga põrandale.  

              
 

Olime Helduriga 24-tunnises valves, sest Venemaal varastatakse kõike kättesaadavat, 

eriti öösel. Ekskavaator on alles, kuid trosse on vaja pingutada. Järgmine häda on 

veega, siis söega – kaubajaamades pole neid kuskilt võtta. Tassime ämbritega vett 

jaama WC-st poole kilomeetri kauguselt, läbi tuisu, pugedes läbi rongide vahelt, üle 

rööbaste ja vagunite alt. Sütt tassime varuks istmete alla pagasikastidesse, sest meie 

vaguni raudahi huugab pidevalt, et veidigi sooja saada. Mis siis veel Siberist rääkida! 

Dikaja kolkajaamas jäämegi lumetormi kätte tolknema, raudtee on lumehangedest 

umbes. 13 tundi ootame. Tallinnast kaasa võetud toit saab otsa. Balezinos peatume 

reisijaamas perrooni lähedal teisel teel. Kiirustame jaamabufetisse – leiba, suhkrut, 

povidlot, präänikuid ostma. Esimesele teele saabub vastutulev reisirong  ja just siis 

hakkab meie rong liikuma. Arno tõmbab hädapidurit, poeme reisirongi alt läbi ja 

peale. Pärast pidi Arno kirjutama rongi ülemale seletuskirja, miks ta tõmbas 

hädapidurit. 

Estsurgutdorstroi 

ešeloni saatjad, 

mina vasakult 

esimene 
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Tagasisõit on veelgi seiklusrikkam, sest koju sõidavad ka 9 „trahviroodu“ seltsimeest 

(enamus sõidab lennukiga otse Surgutist Tallinna) : Paška-Grusiinlane, Petka-

Mustlane, Tolja-kambajuht – kõik venelased. Poole tunniga on enamus purujommis. 

Tolja taob jalaga vagunisaatjate kupee ust ja röögib: „Rimma-Rimmotška, moja 

milaja !“ Kui ust lahti ei tehta, järgnevad ähvardused ja ropp venekeelne sõim. Siis 

äkki läheb uks lahti ja Arno astub kirvega välja. Ta on Sillamäe poiss ja tunneb vene 

kombeid – ainult jõud ja otsustavus maksavad. Tolja tuigub vaikselt vaguni teise otsa 

tagasi. 

   
 

 

 

 

 1982-84.a. olin suvel puhkuse ajal  III kategooria teetööline - ajutine tudeng. TPI 
teedeehituse eriala tudengid käisid suviti L.-Siberis (Handi-Mansi rahvusringkonnas, 
Surguti rajoonis) ehitusmalevas praktikal. Teenistus oli hea (suvega värviteleviisor) ja 
koht eksootiline. Vahetuse pikkus oli 40 päeva ilma puhkepäevadeta. Siis tõi 
erilennuk Tallinnast uue vahetuse ja viis vana tagasi koju. Minu palgalehele oli 
kirjutatud nagu kõigile EÜE-lastele „III kat. teetööline“, aga lisaks veel „ajutine 
tudeng“, vist vanuse tõttu. Elasime Pimi asulas (nüüd Ljantori linn) Pärnu KEKi poolt 
ehitatud monteeritavates puumajades. Saime korralikult 3 korda päevas süüa (poes 
müüdi isegi banaane ja Hiina viina) ning ehitasime Kohtla-Järvel valatud 
betoonplaatidest teid naftapuurijatele läbi raba ja laugastike. Ehitasime raketisi ja 
valasime betoonist truubiotsi, segusõlmes doseerisime betooni, troppisime 
teeplaate kraana otsa, pigitasime plaadivahesid. Kõige raskem töö oli 
tsemendikottide tassimine vanast laost. Ja kõige meeldivam töö oli muruseemne 
külvamine teetammi nõlvadele. See minu külvatud muru oli ilmselt esimene kogu 
Handi-Mansi ringkonnas. Kaks päeva jalutasin seemnekäruga uue tee serva mööda ja 
loopisin peoga muruseemet turbanõlvale. Sügisel sai meie ehitatud tee igatahes 
kõrgeima hinde. 

     
 
 

Nafta põleb Pimis nii tünnis 

soojenduseks kui „fakelites“ 

puuraukude kohal 

„Kanajalad“ kaitsevad hantide aitasid küll 

metsloomade ja näriliste eest, kuid mitte inimeste eest 
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Insenerina 

 Inseneri ametikohal olen ma töötanud ainult paar aastat 1969-71 TA Küberneetika 
Instituudis. Raul Tavasti juhtimisel projekteerisime siis Kohtla-Järve Põlevkivi 
Kombinaadi automaatjuhtimise süsteeme. Minu ülesandeks oli süsteemi 
struktuurskeemi ja alamsüsteemide ülekandefunktsioonide alusel kogu süsteemi 
ülekandefunktsiooni leidmine. Formaalselt sain ma selle modelleerimise ülesandega 
hakkama, aga reaalse süsteemi juhtimisprogrammideni ma ei jõudnudki. 

 Oluliselt realistlikum ja huvitavam töö oli Tallinna Veepuhastusjaama 
protsessijuhtimise süsteemi DAMATIC loomine koos Soome firmaga Valmet. Selles 
oli 40 juhtimisjaama(arvutit) + peaarvuti, automaatsed veeanalüsaatorid, 
puhastusainete dosaatorid ja juhtimiskeskus. 1984.a. olime neljakesi (KübI-ist veel 
Monika Oit) nädal aega Tamperes Valmetis väljaõppel. Aasta aega projekteerisime ja 
1985.a. läks kogu süsteem tööle. Mina projekteerisin mitusada regulaatorit, 
põhiliselt filtrite automaatika ja dosaatorid. Ja väikeste uuendustega töötab see 
süsteem vist senini. 

 
Õppejõuna 

 Kohe pärast TPI lõpetamist 1962.a. sügisest sain automaatika kateedris assistendi 
koha, andes „Automaatjuhtimise teooria“ laboratoorseid töid. 1964.a. sain 
vanemõpetajaks ja hakkasin lugema „Automaatjuhtimise teooria“ loenguid kuni 
1969. aastani. Põhiline oligi sel ajal õppetöö (st loengute ja laboratoorsete tööde 
ettevalmistamine), sest uuel erialal ei olnud ei õpikuid ega õppejõude. Püüti 
juurutada nn programmõpet, st valikvastustega standardküsimustike meetodit. Leo 
Mõtus on mind paar korda hiljem kirunud, et minu „kaardimäng“ 
automaatreguleerimise eksamil oli kõige hirmutavam osa. Laual oli umbes 10 
kaardipakki, ühe võtsin juhuslikult mina ja teise tudeng. Siis võtsin mina oma pakist 
juhusliku kaardi ning tudeng pidi oma pakist valima sobiva kaardi. Näiteks, ühes pakis 
olid süsteemi ülekandefunktsioonid, teistes pakkides sageduskarakteristikud 
logaritmilised (Bode diagramm) või komplekssed (Nyquisti diagramm), või poolused 
(karakteristlikud polünoomi juured), või stabiilsuskriteeriumid (Hurwitzi või Routhi) 
jne. 

 1992-97.a. lugesin TTÜ automaatika instituudis „Modelleerimise ja optimeerimise“ 
kursust lepingulisel alusel. 1998.a. valiti mind automaatika instituudi dotsendiks. 
Lugesin arvutisüsteemide ja logistika erialadele „Süsteemide modelleerimise“ 
kursust ning süsteemiinseneridele ka „Robustse juhtimise“ erikursust. Robustse 
juhtimise alal kaitsesid paar tudengit magistritööd. Viimastel aastatel (dotsendina 
töötasin 2012. aastani) juhendasin kahte doktoranti, kes veel kaitsmiseni ei ole 
jõudnud. 
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 2013.-14.a. õpetasin Tallinna Tehnikakõrgkoolis logistika erialal „Süsteemiteooria“ 
kursust. Arvatavasti oli see aine liiga teoreetiline ja matemaatiline, sest ta kustutati 
kohustuslike ainete programmist. 

 
Teadlasena (või teadurina?) 

 Teaduslik uurimistöö on olnud minu põhitöö alates 1969. aastast, kui ma läksin Ülo 
Jaaksoo kutsel TA Küberneetika Instituuti. Paari aasta pärast pakkus Ülo mulle 
aspirantuuri ja uurimistöö teemaks dünaamilise süsteemi olekumudeli uurimist 
(mitmesugused kanoonilised kujud, teisendused ülekandefunktsioonilt 
olekumudelile jne). Olekumudel oli sel ajal kuum teema, sest sputnikuid ja rakette 
juhiti just olekumudeli järgi. Laiendasin uurimisvaldkonda nn Laguerre´i teisenduse 
abil, mis lisas mudelisse ühe suvaliselt muudetava parameetri nii, et süsteem jääks 
stabiilseks. Kirjutasin esimesed artiklid „Avtomatika i telemehanika“-sse, mis USA-s 
tõlgiti inglise keelde ajakirjas „Automation and Remote Control“ ja selle eest maksti 
isegi valuutas (või boonides) honorari. Rikkaks ma ei saanud, sest ühe artikli honorari 
eest sain valuutapoest pudelikese prantsuse lõhnaõli. 

 90-ndate keskel läks „teaduse tegemine“ üpris kriitiliseks. Eesti Teaduste Akadeemia 
finantseerimine lõpetati, TA Küberneetika Instituut lagunes. Kes midagi kasulikku (st 
raha sissetoovaid lepinguid) teha oskas, läks aktsiaseltsi Cybernetics, valemi-uurijad 
(mina nende hulgas) TTÜ juurde kuuluvasse Küberneetika Instituuti. Kuid just sel ajal 
leidsin uue ja perspektiivika uurimisvaldkonna – robustse juhtimise. 

 Robustne juhtimine tähendab automaatjuhtimist ebatäpse mudeli järgi, s.t. et 
süsteem peab jääma stabiilseks juhtimisobjekti parameetrite mistahes muutuste 
korral etteantud piirides. Räägitakse süsteemi robustsest stabiilsusest, näiteks, 
risttahukas (nn Haritonovi teoreem) või hulktahukas, keras või ellipsis (Ljapunovi 
kriteerium). 

TTÜ automaatika instituudis (2009) 

Kristina Vassiljeva, Eduard Petlenkov, Vello Kukk, Ennu Rüstern, Martin Jaanus, 

Ülo Nurges, Boris Gordon ja Rein Paluoja 

 ja  
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 Kokku on mul senini 119 publikatsiooni (ajakirja-artiklid + konverentsi ettekanded).  
Nendest olulisemad on 22 artiklit rahvusvahelistes kvaliteet-ajakirjades (nn 1.1 klassi 
ajakirjad): 
 Nurges Ü., Belikov J., Artemchuk I. (2016)  On stable cones of polynomials via 

reduced Routh parameters, Kybernetika, 52(3), 461-477. 
 Nurges Ü., Avanessov S.(2015).  Fixed order stabilising controller design by a 

mixed randomised/deterministic method, International Journal of Control, 88(2), 
335-346. 

 Nurges, Ü. (2011).  Discussion on: "On the generation of random stable 
polynomials". European Journal of Control, 17(2), 160 - 161. 

 Nurges, Ü. (2009).  Reflection coefficients of polynomials and stable polytopes. 
IEEE Transactions on Automatic Control, 54(6), 1314 - 1318. 

 Nurges, Ü. (2006).  Robust pole assignment via reflection coefficients of 
polynomials. Automatica, 42(7), 1223 - 1230. 

 Nurges, Ü. (2005).  New stability conditions via reflection coefficients of 
polynomials. IEEE Transactions on Automatic Control, 50(9), 1354 - 1360. 

           Varasemad vt   www.etis.ee    →       Nurges    →   Publikatsioonid 

      ja ettekanded IFAC-i iga 3 aasta järel toimuvatel maailmakongressidel : 
 Kyoto (1981,koos Ü.Jaaksooga), Budapest (1984), Peking (1999), Praha (2005), Söul 

(2008), Milaano (2011). 

 Minult on vahetevahel, naljatades, küsitud, et kas ma olen midagi täiesti uut välja 
mõelnud? Et kas mul on omanimeline teoreem olemas? Olen naljatades vastanud, et 
on küll ja isegi 2 teoreemi: Nurges-Schuri teoreem (NST) ja Nurges-Routh’i teoreem 
(NRT). Ainult, et me kasutame neid nimetusi esialgu ainult omavahel doktorantidega 
rääkides. NST on esitatud ja tõestatud 2005.a. IEEE Tr. AC artiklis ja see pälvis 2006.a. 

Küberneetika Instituudi juhtimissüsteemide osakonna endised ja praegused töötajad (2009) 

(vasakult) Juri Belikov, Jüri Vain, Henn Pedak, Leo Mõtus, Ants Roose, Silvi Estorn,  

Monika Oit, Ülo Nurges, Eha Inkinen-Oit, Mati Littover, Anu Värimäe, Kalev Kääramees,  

Ants Wõrk, Vello Nurmela, (ees) poolatar, Maris Tõnso, Ille Alliksoo, Ülle Kotta 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$PortaalIsikuPublikatsioonid1$GridView1$ctl03$LinkButton1','')
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TTÜ parima teadusartikli nimetuse. NRT on esitatud ja tõestatud 2016.a. Kybernetika 
artiklis. 
 NST (diskreetaja süsteemide robustse stabiilsuse kriteerium):  
 Kui n-järku nominaalsüsteem on Schuri mõistes stabiilne, siis on stabiilsed ka kõik 

tema peegeldusvektorite poolt genereeritud sirglõigud               või 
kui lähtepunkt n-mõõtmelises ruumis on stabiilne, siis on stabiilsed ka läbi selle 
punkti tõmmatud n peegeldussegmenti. 

 NRT (pideva aja süsteemide robustse stabiilsuse kriteerium):     
Kui n-järku nominaalsüsteem on Routhi mõistes stabiilne, siis on stabiilsed ka kõik 
tema taandatud Routhi parameetrite poolt genereeritud poolsirged        või 
kui lähtepunkt n-mõõtmelises ruumis on stabiilne, siis on stabiilsed ka läbi selle 
punkti tõmmatud  Routhi kiirte parv. 

 Siinkohal võiks ära märkida ka seda, et TTÜ parima teadusartikliga kaasnes üsna 
kopsakas rahaline preemia, mille eest ma ostsin endale ilusa puna-halli Hiina 
motorolleri. Mõtlesin, et hea Noarootsis poes käia. Seitsme aastaga jõudsin läbi 
sõita üle 300 km, siis läks midagi süütesüsteemiga nässu. 

 Teine asi, mida minult on üsna tihti ja tõsiselt küsitud, on see, et kas mul on oma 
töös ka midagi TPI-s õpitust vaja läinud? Pean tunnistama, et selles küsimuses kehtib 
kindlasti spiraali mööda arengu reegel. Sest ma mäletan väga hästi, kuidas Hanno 
Sillamaa rääkis automaatreguleerimise loengus Routh’i stabiilsuskriteeriumist nn 
Routh’i tabeli koefitsientide järgi. Ja täpselt 50 aastat hiljem jõudsin ma tulemuseni, 
et nn taandatud Routh’i koefitsientide abil on võimalik lihtsalt leida stabiilsete 
sirgete parve läbi mistahes stabiilse punkti. 

 Teoreemid kõlavad muidugi uhkelt, aga kas neist on ka mingit praktilist-
rakenduslikku kasu? Jah, on küll. Nii NST kui NRT on mõistlik ja otstarbekas kasutada 
robustse regulaatori (eriti laialt levinud PID-regulaatori) sünteesil, kas siis stabiilse 
hulktahuka konstrueerimise kaudu või hoopis juhuslikult genereeritavate stabiilsete 
sirgete parvede kaudu. Minu 2 doktorandi põhitööks on olnud just robustse PID-
regulaatori sünteesi programmide paketi koostamine: Sergei Avanessov NST abil ja 
Igor Artemchuk NRT abil. 

 
Teadusturistina 

 Konverentsidel käimist on nimetatud ka teadusturismiks. Ja muidugi õigusega. Sest 
võõraid maid, linnu ja inimesi on alati huvitav näha. Kas tähtsam on teadus, s.t. 
konverents ise, või turism konverentsi eel või järel, on vaieldav. Vene ajal (NSV 
Liidus) toimusid igal aastal Üleliidulised automaatika alased teaduskonverentsid. 
Konverentsile sõit oli omamoodi preemiaks, sest ainult vähestel teaduritel õnnestus 
osavõtjate nimekirja pääseda. Delegatsiooni kohtade arv anti ette Moskvast. 
Kindlasti pidid Eesti NSV delegatsiooni kuuluma mõni parteiboss (delegatsiooni juht), 
mõned Teaduste Akadeemia osakonnajuhatajad, samuti Komsomolikomitee poolt 
määratud „noorteadlased“. Nendel nn. nomenklatuursetel delegaatidel reeglina 
teaduslikku ettekannet ei olnud. Nemad istusid konverentsi istungitel punase linaga 
presiidiumilaua taga, suured nimetahvlid ees. Kõik ettekanded olid muidugi vene 
keeles. Konverentsi lõpul oli uhke bankett lookas laudade ja ohtra viinaga (eriti on 
meelde jäänud Tbilisi konverents „damada“ ja toostidega). Üleliidulistelt 
konverentsilt „valiti“ kümmekond ettekannet iga 3 aasta tagant toimuvale 
Ülemaailmsele automaatika kongressile (IFAC). See oli juba väga suur preemia.  
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 Minul õnnestus 1984. a. Budapesti IFACi kongressile valituks saada ainult seepärast, 
et 1990. a. IFACi kongress pidi toimuma NSV Liidus. Ja kuna Boris Tamm oli IFACi 
NSVL poolne juht, siis valiti kongressi kohaks Tallinn. Ettekannetega teadurid 
(Kübernetika Instituudist peale minu veel Leo Mõtus ja Ülle Kotta) moodustasid nn. 
„teadusliku turismi“ grupi ja kõrgem nomenklatuur (enamus Moskvast + Boris 
Tamm) nn. „delegaatide“ grupi. Lisaks manitsustele Kompartei Keskkomitee (ja võib-
olla ka KGB) instruktorite poolt pidime igaüks kirja panema oma teema umbes 
niisuguse pealkirjaga „Kuidas ma propageerin Nõukogude teaduse saavutusi 
välismaal“. Nii et on väga võimalik, et ka minu nimi figureerib kuskil KGB 
nimekirjades.  

 Budapesti kongressilt on mulle hästi meelde jäänud Boris Berezovski. Sel ajal oli ta 
Moskva IPU (institut problem upravlenija) vanemteadur. Ja keegi ei osanud arvata, et 
15 aasta pärast on ta Venemaa rikkaim mees (nn. oligarh), Jeltsini parem käsi ja 
Putini troonile upitaja. Aga aktiivne organisaator oli ta juba siis. Kohe saabumise 
järgsel päeval kogus ta kõik „teaduslikud turistid“ kokku ja teatas lühidalt ja selgelt:  
„Meie delegatsioon korraldab homme hotelli restoranis piduliku vastuvõtu. Sellega 
seoses peab igaüks andma pudeli viina. Ja ärge hakake rääkima, et te ei ole viina 
kaasa võtnud“. Keegi ei vaielnud vastu. Vastuvõtt oli ilmselt edukas, kuid muidugi 
ilma „teaduslike turistideta“. 

 Kaugematesse maadesse reisimine oli mõeldav ainult teaduskonverentside 
ettekannete tõttu. Eesti kuulus pärast iseseisvumist nn. „arengumaade“ 
kategooriasse, mistõttu minu paljude konverentside osavõtumaksud ja öömaja 
maksti kinni USA Elektriinseneride Ühingu (IEEE) poolt, mille liige ma olin 
Küberneetika Instituudi kaudu. Hästi on meeles Robust Control Conference, Rio de 
Janeiro, 1994. See oli minu esimene pikk lend üle Atlandi ookeani ja üle ekvaatori. 
Minule suure üllatusena pakkusid stjuardessid lisaks õhtusöögile ja veinile ka suures 
valikus kangemaid jooke. Kohvi ja mitu pitsi konjakit oli juba joodud, kui jõudsime 
ekvaatori kohale. Selle puhul tehti ekstra joogiring. Mõtlesin, et võtan midagi 
tundmatut ja näitasin lihtsalt sõrmega paarile pudelile. Stjuardess ütles midagi, kuid 
mina ainult noogutasin vastuseks, sest ei saanud ta jutust lennukimürinas aru. Ja nii 
ma siis tervitasin lõunapoolkerale saabumist vänge rummi ja viski seguga. Ilmselt olin 
mina esimene ja arvatavasti ka viimane sellise joogi tellija. Õnneks oli hommikusöök 
hotellis tasuta. Valik oli üsna piiratud – munapuder singiga, saiakesed ja kohv. Nädal 
aega sõin põhiliselt ainult munaputru. Igatahes Tallinnasse jõudes oli mul iga-
aastasel vereproovil kolesterool kaks korda lubatust kõrgem. 

 1996.a. loodi Eesti Teadusfond ja kuni 2009.a. õnnestus mul saada erinevate 
töögruppidega 6 ETF 4-aastast granti. 2007-2013.a. oli TTÜ Informaatika 
teaduskonna õppejõududel võimalik kasutada nn Tiigriülikooli EITSA toetust 
teaduskonverentside kulude katmiseks kuni 70% ulatuses. Aastatel 2010-2015 
kuulusin ma teadusuuringute tippkeskuse CENS (mittelineaarsete protsesside 
analüüsi tippkeskus (Centre for Nonlinear Studies)) koosseisu. Seepärast õnnestus 
mul osaleda aastatel 1991-2015 kokku 38 rahvusvahelisel teaduskonverentsil nii 
Euroopas (13), Aasias (12 – Jaapan, Tai, Hong-Kong, Hiina, L.-Korea, Vietnam, India), 
Põhja-Ameerikas (5 – USA, Mehhiko), Lõuna-Ameerikas (2 – Brasiilia, Tšiili), Aafrikas 
(4 – Tuneesia, Maroko, LAV) ja Austraalias (2 – Sydney, Uus-Meremaa).  
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Tavaliselt toimusid konverentsi järel korraldajate poolt organiseeritud 
mõnepäevased tuurid eksootilistesse paikadesse. Kahjuks olid need reeglina minu 
rahakoti jaoks liiga kallid. Seepärast püüdsin ma omal käel backpackersina 
(seljakotiga) rännata, võttes nädalase puhkuse pärast konverentsi (Tais Chiangmai 
džunglis ja bambuseparvel kärestikulisel jõel, Uus-Meremaal Tongariro vulkaani 
traavers ja Milford Soundi fjord, Lõuna-Aafrikas Victoria juga + Chobe rahvuspark ja 
Hea Lootuse neem, USA-s Alaskal Icefjordi liustikud ja Oregonis St.Heleni vulkaan, 
Mehhikos maiade Cichen Itza ja Tulumi püramiidid, Jaapanis Kioto ja Nara templid, 
Vietnamis Halong Bay lahe saarestik, Tuneesias Sahaara kõrb).  
 

 
 
Ainult hiinlased oskasid konverentsituuri tasu peita osavõtumaksu sisse 
(kommunismi eelis?). Seepärast on mul Hiinast väga head muljed väga eksootilistest 
kohtadest (Peking + Hiina müür, Tiibet + Lhasa, Sichuan + hiidpandade kaitseala, 
Yunnan + Likiangi piktograafid, Guilin + iidsed Longsheni terrasspõllud, Guangzhou). 
 

Prof. Rein 

Luusiga 

(Toronto Univ.) 

Cichen Itzas, 

Mehhiko, 

Yucatan 

(1997) 

IASTED 

Control 

Conference 

Asia-Pacific Conf. 

Control & 

Measurement 

peakorraldajate prof. 

Horishi  Kashiwagi 

(vasakul) ja 

prof.Shen Chunlin’iga 

(paremal) 

lõunalauas, 

Chengdu (2004)  
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Minu jaoks on Hiina tõeline imedemaa, mis on küll viimase paarikümne aastaga 
(kahjuks või õnneks?) tohutult arenenud. 1999.a. IFACi kongressi ajal olid Pekingi 
kesklinnas veel levinud 2-kordsed lobudikud, Inturisti hotelli ümber oli 3m-kõrgune 
raudtara porilompide vahel. Kuid veelgi eksootilisemasse keskkonda sattusin ma 
2002.a. APCCM konverentsi ajal. Kõik me teame Hiina hieroglüüfe, aga Yunnani 
provintsi ühes väikeses mägedevahelises orus elab Naxi rahvas, kes kasutas veel kuni 
II Maailmasõjani piktograafilist kirja. Me käisime Likiangi linnakeses Naxi 
Piktograafide Uurimisinstituudis, mis tegeleb põhiliselt piktograafide seletava 
sõnaraamatu koostamisega. Naaberkülas pidavat elama veel kaks piktograafe 
tundvat vanaätti. Ma ostsin suveniiriks paaridollarise Naxi-Hiina sõnastiku. Sattusin 
ühe vanema vanemteaduriga (ikkagi kolleeg!) jutustama, vanu piktograafides 
raamatukesi sirvima ja lõpuks oli ta nõus ühe nendest mulle 20 USD eest loovutama. 
 

 
 
 
 
Lõpetuseks üks mõistatus – mis on kõige tähtsam hieroglüüf Hiinas konverentsil 
olles? Vastus -  meeste kempsu tähis, selle ma pildistasin oma digifotokaga, et 
vajadusel kontrollida. 

Asia-Pacific 

Conf. Control & 

Measurement, 

Lhasa, Tibet 

(2006) 

Naxi piktograafide käsikirjalise vihiku lehekülg  
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 Pikad lennusõidud olid tüütud ja ebamugavad, kuid neil oli ka üks oluline positiivne 
külg. Nimelt, püüdsid lennufirmad kliente endale „kodustada“ nn boonuspunktide 
abil, st iga lennatud miili eest said sa 1 boonuspunkti. Eurobonuse süsteemis 
(SAS+Lufthansa+American Express+...) sai 30 000 punkti eest tasuta edasi-tagasi 
lennu Euroopas, 50 000 eest Põhja-Ameerikasse, 70 000 eest Lõuna-Ameerikasse jne. 
Boonusunktid aegusid 4 aastaga ja boonuslennu võisid/pidid broneerida 1 aasta ette. 
Kui ma 1997.a. 30 000 punkti täis sain, siis oli minu esimene mure, et kas Gröönimaa 
kuulub Euroopasse või mitte? Nii ma siis küsisin SAS kontorist? Jah, SAS lennuliinide 
jaotuses kuulub Gröönimaa Euroopasse. Järgmine probleem – kas lennata 
Kangerlussuaqi või Thulesse. Mõlemas kohas olid hiljuti suletud NATO lennuväe 
baasid. Thule oleks olnud oluliselt kaugemal põhjas polaarjoone taga. Aga seal on ka 
suvel ainult lumi ja jää. Oma väikese telgiga ja olematu taskurahaga oleks see 
üksinda uitamiseks liiga riskantne seiklus. Broneerisin juuliks Kangerlussuaqi edasi-
tagasi lennu nädalase peatusega ja tellisin Kopenhaagenist täpse kaardi. Kuna 
magnetpoolus on lähedal, siis näitab kompass Gröönimaal 40o viltu (nn. magnetiline 
kõrvalekalle).  

 Kaart oli mul hea, kõrgusjoonte ja magnetilise põhjasuuna joontega, jõgede ja 
järvede rägastikuga, jääliustike ja vesiliivikutega, kuid laagrikohti ja puudesalusid 
sinna küll märgitud polnud. Siht oli selge – ikka suure „jäämütsi“ poole. Lootsin oma 
väikese telgi peita põõsaste varju, kuid Gröönimaa „metsa“ kõrgus on vaevalt 
meeter. Tunnise kõmpimise järel mööda džiibiteed jõudsin tasase liivalagendikuni 
võimsa liustikujõe kaldaterrassil. Suure punase sildi peal oli hoiatus „Danger!“ ja 
eemal paistsid üksikud punased vaiad. Ju see on mingi NATO polügoon – arvasin 
endamisi ja panin telgi üles teisele poole teed väikese ojakese äärde. Ärkasin öösel 
mitu korda ehmatusega üles – võimsad mürtsatused NATO polügooni läheduses pole 
naljaasi. Hommikul selgus, et NATO pommitajad ei üritanud mu väikest telki tabada – 
mürtsatused tulid Russelli liustuku otsa varingutest. Ja NATO polügoon osutus 
ohvitseride golfiväljakuks, kus punased vaiad näitasid aukude asukohti. Kolmanda 
päeva lõunaks jõudsin Russelli liustikukeeleni. Siin müriseb ja koliseb kogu aeg, sest 
suur jäämass vajub nagu tainas üle kausi ääre. Mõne suvekuu jooksul liigub umbes 
50 meetri kõrgune jääsein edasi üle 25 m. Ma lootsin kuskilt liustikule ronida. 
Suundusin piki jääserva põhja poole. Kohati paistis jääserv üsna lame, aga serva äärt 
mööda voolas võimas sulavee jõgi, mille läbimine ei tulnud kõne allagi. 
Mägimatkajate reegel on, et kui ei saa jõest läbi, siis tuleb ta nii kitsaks käia, et saab 
üle astuda. Õhtuks jõudsin platoole ümmarguse järvekese äärde, kuhu suubus palju 
väikeseid ojasid.  
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 Mind tervitas rõõmsa klähvimisega polaarrebase pesakond – ema ja kolm poega. Igal 

hommikul kell 3 läks rebasemammi jahiretkele. Aga enne seda klähvis ta mu telgi ees 
– vist sõimas mind, et mul ei ole õigust telki tema urule nii lähedale panna. Kui ta 
juba kolmandat hommikut telgi ees klähvides mu üles ajas, siis käratasin valju 
häälega „Mis sa siin sõimled ! Pole mul su tütreid vaja!“ Ainult nädal aega üksindust 
ürgse looduse haardes oli oluliselt mõjutanud minu mõtteid ja käitumist. 
Põhjapõdrad ja polaarrebased tundusid juba täiesti omasugustena. Liustikuserva 
prahvatused ei ehmatanud enam ega meenutanud NATO õppusi. Ainult kõrgelt-
kõrgelt üle sõitev lennuk viis mõtted jälle tsivilisatsiooni hüvedele ja puudustele. Üks 
puudus oli kindlasti see, et ma ei osanud rebase kombel jahti pidada. Olin 
põhitoiduna kaasa võtnud püreesupi ja kartulipudru pakikesed. Aga need portsjonid 
olid imepisikesed võrreldes mägimatka ratsioonidega. 

 Hommikul võtsin ühe telgivaia kepiks ja suundusin üle lameda mäeharja „jäämütsi“ 
poole. Teisel pool harja paistis kaljuküngaste vahel imeilus järv, mille tagumisse otsa 
sõitis kolinal sisse mustatriibuline liustikuserv . Iga mustem triip näitas suvist 
reostust, eriti paksud mustad triibud aga Islandi vulkaanipurskeid. Järves ujusid 
väikesed jäämäed, mis liustikuservast lahti plartsatasid. Liustikule tõus oli lihtsam kui 
kartsin. Kirka ja „kassidega“ oleks see kerge jalutuskäik olnud. Leidsin koha, kus 
kaljult sai liustikule astuda üle kitsukese lõhe. Jää oli libe, telgivai ei pakkunud erilist 
tuge. Ronisin lähima jääkünka otsa. Idas paistis laugelt tõusev piiritult avar jääväli. 
Olin oma eesmärgi saavutanud. 

 Eurobonuse boonuspunktide eest käisin veel teist korda Gröönimaal 2001.a. koos 
geoloogide Enn Kaup´i ja Mart Varvasega. Enn oli siis Eesti Polaarklubi president ja on 
senini käinud 9 korda Antarktikas järvi uurimas. Tema oli ka üks Eesti Antarktika 
uurimisjaama idee autoreid. Seekord tegime korraliku 7-päevase jalgsimatka 
Kangerlussuaqist Sisimiuti, edasi 1.5 päeva laevasõitu jäämägede vahel Illulissatisse 
ja 3-päevane matk Icefjordi ääres. Muuseas, Icefjord on suurim jäämägede „vabrik“ 
põhjapoolkeral. Arvatavasti oli just Icefjordist pärit Titanicu põhja lasknud jäämägi. 
 

Gröönimaal üksinda 

uitamas. 

Siin ma „sõimlesin“ 

hommikuti polaar-

rebasemammiga. 

Taga vasakul 

paistab Gröönimaad 

katva liustiku serv. 

(1997) 
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Eurobonuse boonuspunktide eest lendasin 2005.a. Peruusse (Machu Pichu ja Titicaca 
järv) ja 2009.a. Teravmägedele. Viimane kauplemine boonuspunktidega kujunes eriti 
üllatuslikuks ja minule väga soodsaks.  
Mul oli kogunenud 27 000 punkti, mis aegusid augustis. Helistasin jälle SAS 
boonuspunktide osakonda ja küsisin, mida nad pakuvad? Kõigepealt pakuti 1 öö 
kahele Pariisi lukshotellis. Kas koos edasi-tagasi lennuga?  Ei, sõit omal kulul. Küsisin 
siis, et kas Eestis ka midagi pakkuda on? Jah, 1 öö kahele Kuressaare spaas, sinnasõit 
omal kulul. Aga Tallinnas? Jah, Coca Cola Plazas võib tasuta kinno minna. Mitu 
korda? Seitse. Olin juba üsna nördinud ja põrutasin, et 10 aasta eest sain ma umbes 
samade punktide eest edasi-tagasi lennu Gröönimaale. Siis läks neiuke ootamatult 
jutukaks. – Äkki soovite lennata Teravmägedele? – Muidugi, aga kuidas?! – Oslost 
Longyearbyenisse saab 12 000 punktiga (riigisisene lend). – Kas Stockholmist ei saa? 
– Ei, aga Riiast võib-olla saab. Oodake ma küsin järele. Jah, Baltic Air on just avanud 
liini Riia-Tromsö. Nii ma saingi juuli lõpuks 2 edasi-tagasi boonuspiletit Riiast 
Teravmägedele. Kuna Skaidrite ei nõustunud kaasa tulema, siis kutsusin vana sõbra 
Gröönimaalt – Mart Varvase, kes oli juba Nõuka ajal Teravmägedel töötanud. Ainuke 
häda oli, et Mardi püssiluba Teravmägedel enam ei kehtinud – pikem matk jäi ära. 
Seega, 7 kinopileti eest saime 2 lennupiletit Teravmägedele ja tagasi. 
 

   
 

 

Enn Kaup’i ja 

Mart Varvasega 

Icefjordi suudmes 

Illulissat, 

Gröönimaa, 

(2001) 

 

Longyearbyen on Teravmägede pealinn  

(2009)  

Jääkarude tõttu püssi ja koeraga 

liustikul 
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Matkajana 

 Vene ajal oli matkamine üks spordialadest, kus sai täita järgunõudeid kuni 
meistersportlaseni välja. Selleks olid täpselt fikseeritud nõuded eri raskuskategooria 
matkadele, alates 1. kategooria matkast kuni 5. kat. matkani. Mina jõudsin 
matkamises 1. järguni. Tulin matkamises 2-kordseks Eesti NSV meistriks (1972.a. 
Koolas – kergemate I-III kat. klassis ja 1979.a. Altais –raskemate IV-V kat. klassis). 
Kõik sai alguse 1968.a. sügistalvel TPI-s toimunud mägimatkakoolist. Paar korda kuus 
toimusid loengud matkatehnikast (telgi püstitamisest lõkke tegemiseni, liikumisest 
mägedes ja liustikel, julgestamisest köite, matkakepi ja kirkaga), õppisime sõlmede 
tegemist põhiköiele ja rinnasidemele (surmasõlm, juhisõlm, haarav sõlm on senini 
meeles). Mai algul oli Naagel (Türisalu panga lähedal) kolmepäevane mägimatkajate 
laager, kus harjutasime grupitööd – ronimine ja köisjulgestus kaljuseinal, laskumine 
dülfriga kaljuseinalt, köite pingutamine üle Vääna jõe. Suvel toimusid Lääne-
Kaukaasias (Arhõzi rajoonis) II kategooria mägimatkad. Hakkas meeldima! Aastatel 
1969-93 käisin 23 sportlikul matkal (nii mägi-, suusa kui jalgsimatkal), neist 6 – V 
kategooria (Kesk-Kaukasus, Tjan-šan Terskei Alatau, Pamiir Fedšenko liustiku 
ülemjooks, Altai Tšui ahelikud,  Kamtšatka Geisrite org, Kuriili saared Iturup ja 
Kunašir), 5 – IV kategooria (Altai Katuni ahelik ja Beluhha ümbrus, Ida-Sajaanid Kitoi 
ahelik, Polaar-Uural) ja 5 – III kategooria matka (Lääne-Kaukasus, Pamiir Alai ahelik, 
Koola poolsaar, Lähispolaar-Uural Narodna tipp, Kara-Kumi kõrb).  

 

     
 

 
 
 
Minu kõrgeim tipp on Jubileinõi (6253 m), Kesk-Pamiiris, Fedšenko liustiku ülemisest 
tsirkusest idas, hästi tuntud Revolutsiooni tipust (6974 m) kirdes. Minu kõrgeim kuru 
on Omar-Hajama (6050 m, 3A raskuskategooria) Revolutsiooni tipu lähedal, mis jäigi 
Eesti mägimatkajate poolt läbitud kõrgeimaks kuruks. 
 

Omar-Hajama kurul (6050 m), taga Revolutsiooni tipp (6974 m) 

(vasakult) Heiki Erm, Ülo Nurges, Paul Poopuu, Anna Kaminskaja, Ülo Kangur, 

Taivo Oinus, (ees külitavad)  grupijuht Tõivo Sarmet ja Alfred Lõhmus 
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Minu kõige pikem matk oli 41 päeva, V kategooria mägimatk Kesk-Pamiiris 1984.a., 
kõige raskem seljakott 45 kg. Kõige palavam oli Karakumi kõrbes, 55˚C, ja kõige 
külmem -45˚C suusamatkal Lähispolaar-Uuralis, Narodna mäetipul. 
Kõige eksootilisem matk oli Kamtšatkal 1985.a. Geisrite org on tõeline 
muinasjutumaa – ehtne põrgu eeskoda oma ilu ja võluga.  
 

      
 

Kara-Kumi 

kõrbes oli meil 

igaühel 10 liitrit 

vett seljakotis 

(1982) 

Fatamorgaana 

ohvritena 

läksime pool 

päeva vales 

suunas. 

Iturupi 

saare 

Vaikse 

ookeani 

rannik oli 

inimtühi, 

kuid 

vaalarikas 

(1989) 

Imeline 

öömaja 

Fedšenko 

liustiku 

ülemjooksul. 

 

Öösel -15° C, 

päeval +25° C 

(1984) 
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Kõige üllatusrohkem matk oli Iturupi saarel (Kuriilid), kus emakaru koos 3 pojaga 
ründas öösel meie telke bambusetihnikus. Teisel päeval kaldale uhutud vaal. 
Kõige ohtlikumasse olukorda sattusime 1972.a. laskumisel hiiglaslikust „jäätrepist“ 
alla läbi Karaugomi jäämurru (Kesk-Kaukaasias, 2B kategooria kurult). Pimeduse 
saabudes olime jõudnud sügavate lõhedega ümbritsetud jääpangale, kust edasist 
laskumisteed ei leidnud. Tagasiteed ei olnud, sest üles ronida oli võimatu. Hommikul 
ohverdasime oma ainukese jäänaela ja 50-meetrise köiega õnnestus laskuda jäälõhe 
põhja ja sealt alumisele pangale. 
 

    
 

 Eraldi mainiksin I kategooria koopamatka Kugitangi mägedes, Usbekis, mis jättis 
unustamatu mulje – viimases madalas koopasopis imeliste hargnevate 
stalaktiidipurikakeste all kustutasime kõik otsmikulambid ära ja panime kõik meie 
varuküünlad põlema. Pühalik meeleolu, nagu iidsed koopainimesed väikese lõkketule 
ümber. Lõpuks puhusime ka küünlad ära ja kuulasime 5 minutit absoluutset vaikust. 
         
 
 
 

  Iga mägimatkaja unistuseks on Mt. Everest. Väga kõvad mehed ja väga paksu 
rahakotiga mehed üritavad tippu tõusta (8848 m). Minul õnnestus 1999.a. ronida 
Everesti läänepoolse õlanuki otsa, Kala Pattar (5545 m). Everesti tipp jäi linnulennult 
5 km kaugusele, kohe kõrval Lhotse (8516 m). Loojuv õhtupäike kuldas mõlemaid 
hiiglasi. Allpool nosisid jakid lume ja kivide vahelt üksikuid rohututte. Fantastiline 
vaatepilt !! 

Kugi-tangi koobastes (1988) 

Viimase mehena kurult 

laskumas kahekordse köiega 

(Altai, 1979) 
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      Omal jõul läbi šerpade maa (Nepaal, 1999)         Õhtupäikeses Mt. Everesti baaslaagris 

 
 
 
 
 
 

 
 

Grupifoto Gokyo tipust (5483 m),  

grupijuht Valdo Kangur keskel, mina vasakult äärmine, 

taga Mount Everest (8848 m) ja Lhotse (8501 m) 

Nepaal (1999) 
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 Kui Eesti sai iseseisvaks, siis avanes meie ees kogu maailm. Unustati ära kõik 
kategooriamatkadele kehtestatud nõuded ja tormati pea ees kõikvõimalikesse 
avantüüridesse. Ainukeseks piiranguks sai raha, st konverteeritav valuuta. Aga raha 
ei olnud. Seepärast ei saanud esialgu sõita kuigi kaugele. Mäletan hästi, kuidas ma 
1992.a. pärast rahareformi sõitsin jalgrattaga Ungarisse ja kulutasin 10 päevaga 5 
dollarit – pakisupid olid meil kodunt kaasas, kuid leiva ostmiseks korjasime 
maanteekraavist pudeleid. Aga põnevaid seiklusi juhtus ka tasasel maal jalgrattaga 
sõites. 

 Mai 1990. Nõukogude võim murenes Baltimaades igast kandist. Leedu ja Läti lipud 
palistasid meie jalgrattamarsruuti, kui sõitsime Daugavpilsist Ignalina järvede poole, 
et seejärel pöörata Valgevenesse. Ühe külapoe trepil pidasime nõu, sest meie kaardi 
järgi pidi väike külavahetee pöörama itta alles kümmekonna kilomeetri pärast. Kuid 
poe juurest teeristilt suundus itta ilus sirge asfalttee. Valisime asfalttee, sest suund 
oli õige ja kaart võis olla vananenud. Poole tunni pärast hakkasid üle metsa paistma 
kaks kõrget korstent. Kas mõni uus hiigelkombinaat? Või Ignalina tuumaelektrijaam 
!? Sõitsime kõheldes edasi, oodates tõkkepuud ja miilitsapatrulli. Kas saadetakse 
lihtsalt tagasi või eskorditakse kordonisse? Ei midagi. Üle järve paistsid selgesti 
kõrgepingemastid ja kahe korstnaga hiigelhoone.  

 
 

 
Kahtlust polnud – see oli Ignalina tuumaelektrijaam. Mida teha? Nagu ikka oli kaks 
arvamust. Pöörame tagasi – arvasid kartlikumad. Lähme edasi – arvasid julgemad. 
Laiskus ja uudishimu said võidu. Pöörasime maanteelt järveäärsele metsateele – 
vaatame kui kaugele meid lastakse. Kui mets lõppes, ehmusime tõsiselt, sest otse ees 
vaevalt saja meetri kaugusel oli elektrijaam. Ei mingit aeda ega valvuriputkasid. Ja ei 
ühtegi inimest! Oli pühapäev. Ainuke tee viis meid elektrijaama õuele ja sealt läbi 
lahtise värava aia taha. Pildistasime ja sõitsime edasi ida poole mööda viletsat 
kruusateed. Mõlemal pool olid ilusad järved. Tee läks üha viletsamaks. Otsustasime 
lõunat teha. Nagu ikka – võtsime väikesest järvest potiga vett, makaronid sisse ja 
priimusele. Pärast lõunat ootas meid veel üks üllatus – tee läks üha kitsamaks ja 
lõppes hoopis, olime poolsaarel. Väike järv oli suure järve üks lahesopp. Aga suur järv 
oli Ignalina tuumaelektrijaama jahutusvee mahuti. Nii et meie keedetud supp võis 
olla üsna radioaktiivne!? Sama teed sõitsime tagasi elektrijaama peavärava ette ja 
sealt suurele maanteele. 

Ja siin ta ongi – Ignalina tuumaelektrijaam (1990) 
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Hobid 

Sulgpall. 1962.a. sügisel korraldati TPI õppejõudude sulgpallivõistlused ja mina sain 3. 
koha. Nii ma sattusingi täiesti ootamatult sulgpalli treeningutele ja varsti ka 
rahvusvahelistele võistlustele. Sest sulgpall võeti Tallinna ja Riia PI spartakiaadi kavasse. 
1964. a. sügisel toimusid Harkovis NSVL meistrivõistlused sulgpallis. Võistkonnaga jäime 
eelviimaseks, aga lätlastega saime tuttavaks, eriti Skaidritega. Abiellusime järgmisel 
suvel. 1965.a. toimusid esimesed Eesti meistrivõistlused. Ma tegin päris hoolega trenni, 
sest olin tõusnud nii TPI kui ka Tallinna esinumbriks. Ja just paar kuud enne Eesti 
meistrivõistlusi rebestasin parema reie lihase. Mängisin siiski kõigil aladel kaasa ja 
võitsime Malle Pajumäega segapaarismängus kuldmedalid. Hõbemedalid võitsin 
üksikmängus ja meespaarismängus. 1966. a. Eesti meistrivõistlustel võitsime 
paarismängus Jaak Nuutriga kuldmedalid. Kuid põhisündmuseks oli Tallinna – Helsingi 
linnavõistlus. Delegatsiooni juhiks ja organiseerijaks oli tollane sulgpalli-föderatsiooni 
esimees Rein Ristlaan (hilisem ENSV kompartei ideoloogiasekretär). Kuna meil raha ei 
olnud, siis ostsime kaasa viina ja merevaigust ehteid. Mäletan hästi, kuidas me Nuuter 
Jaaguga esimesel üsna vilul õhtul lonkisime mööda Helsingit viinapudel näpus. Ostjaid ei 
leidnudki.  
 

 
 

 
  
 
 
Filateelia. 90-ndate aastate algus oli väga põnev aeg ka filateelias. Eesti Post 

kuulutas ennast iseseisvaks ja kehtestas Eestis oma postitariifid. NSVL markide kõrval 
ilmusid käibele veidrad lisamaksu templitega ümbrikud, mida „tootis“ ametlikult  
Tallinna Peapostkontor. Kõik asjatundjad (filatelistid) arvasid, et need on ainulaadsed 
haruldused kogu maailmas. Nüüd võin öelda, et mingiks harulduseks need ümbrikud ei 
kujunenud, sest neid tembeldati sadade tuhandete kaupa. 

Eesti sulgpallivõistkond (Harkov, 1964) : 

Lembit Tamm, Hindrek Sepp, Malle Pajumägi, Krista Sander,  

Ülo Nurges, Malle Mõistlik ja Hannes Meelismaa 
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Küll aga muutusid haruldusteks nn. Haapsalu ümbrikud, mis tembeldati ilma loata 

10 ja 15 kopikaliste maksutemplitega 1991.a. juuni lõpul ja juuli algul ja mida müüdi 
ainult mõnedes Läänemaa postkontorites. Haapsalu ümbrikute kasutamine keelati 
Eesti Posti poolt juba juuli keskel. Senini ei ole teada, kes need Haapsalu kummitemplid 
valmistas. Tuntud on 2 tüüpi 10-kopikalist templit – kokku ~200 ümbrikut, kusjuures 
nn. „suure nulliga“ varianti on leitud ainult mõni üksik. 15-kopikalisi ümbrikuid on 5 
tüüpi ja neid on oluliselt rohkem (kokku ~2000). 10-kopikalised on lilla või musta 
templivärviga, 15-kopikalised ainult lilla värviga. Kuna minu klassiõde oli sel ajal 
Haapsalu Postkontori juhataja, siis õnnestus mul kõik need „Haapsalu rariteedid“ saada 
oma kogusse. 

Potipõllumees. Peenraid ma rohida ei viitsi. Eriti neid, kus on karu jäljed peal. Aga 
õunapuid ja ploomipuid olen ma igal aastal Ramsi suvilasse juurde istutanud. Ploome 
on mul juba 17 sorti ja 5-6 sorti olen ka maitsta saanud. Häda on selles, et ma ei raatsi 
kõiki suuri kadakaid maha saagida. Ja kadakad tunnevad ennast sellel mereäärsel 
põndakul hoopis paremini kui ploomipuud.  

Mäletan veel kooliajast õunapuude pookimise võtteid. Me olime Taebla Koolis kõik 
suured Mitšurini õpetuse järgijad. Ma püüdsin tõsimeeli pookida õunapuu pungi lepa 
okstesse – ei õnnestunud. Nüüd on umbes samamoodi, s.t. õunapuude pookimine 
õnnestub päris hästi, aga ploomipuudel mitte. 

 

            

Taebla  

7-klassilise 

Kooli õppeaias 

koos 

eesrindliku 

pioneeri 

Viivega 

õunapuud 

pookimas 

Rariteet – 

selliseid 

Haapsalu  

10-kopikalisi 

ümbrikuid on 

ainult 

kümmekond 
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Sünnist TPI-ni 

Ivar Odrats 

 

Mina, Ivar Odrats, olevat sündinud 18. juunil 1938, aga ega ma seda ise ei mäleta. 
Räägitakse, et Tartu linnas Toomemäel ja lausa Tartu Naistekliinikus, mitte kuskil saunas 
või tagakambris nagu mu kaugemad esivanemad ning isegi täpipealt 9 kuu möödumisel 
isa-ema pulmapäevast, mis ka midagi positiivset ütleb, samas paneb aga kahtlema, kas 
ma mitte pulmaööl purjuspäi tehtud ei ole. Ja ega ma sellele sündmusele järgnenud ajast 
ka suurt midagi mäleta. Isegi seda mitte, et olevat peale 1940. aasta juunipööret kuskil 
Tartu rahvarikkas kohas suurest vaimustusest täiel häälel hõisanud: "Emme, emme, kes 
need karvanässid seal on?", mille peale ema siis kahtlustavalt ümbrust jälgides 
seletanud, et need on onu Marx ja onu Engels ja et need on väga tähtsad ja targad onud. 
Niisiis ma jõudsin juba väga varases nooruses tutvumiseni marksismi-leninismi 
klassikutega.  

Seda ma ka ei mäleta, et varsti pärast seda algas sõda, mille käigus see maja, kus ma 
elasin ära põles. Aga sellele järgnes saksa aeg, millest juba üht-teist on meelde jäänud. 
Ah-jaa, unustasin öelda, et olin selle pere esimene ja ainus laps ja selleks mul õnnestus 
jäädagi, noh, sõda ja muud vanemate hirmud. See aga tähendas, et kogu pereelu ringles 
minu ümber ja see andis julgust oma sõna maksma panna. Kuskil 4-aastaselt taheti mind 
lasteaeda panna. No kurat, see veel puudus, mis mul koduski viga olla oli, vanaema 24/7 
saadaval, õhtupoolikutel ka ema-isa suurelt osalt minu päralt. Ei õnnestunud neil see 
alatu plaan, tasusin kätte sellega, et jäin haigeks, korduvalt ja sageli. Ja siis hakkasid ka 
vene lennukid aeg-ajalt Tartut pommitamas käima ning lõpuks said vanemad isegi aru, et 
targem on otsetabamuse korral meie oma kodu võlvitud laega keldris surma saada kui 
kuskil klaasverandaga lasteaias ja võtsid mu lasteaiast ära.  

Kui olin kuskil 5 aastat või enam vana, proovisin naabripoisi (ta oli minust 6 aastat 
vanem) abiga ära, kuidas piipu tõmmata on. Piibud tegi ta (või meie?) putkedest, mis 
lopsakalt meie aias kasvasid, tubaka päritolu hästi küll ei mäleta, aga vist olid 
nendesamade putkede kuivanud lehed või hankis ta oma suurema venna tagant mõne 
paberossi. Igatahes tossu tuli kõvasti, maitset ei mäleta. 1944. aasta aprillis läks selle 
sõjaga aga nii hulluks, et mind evakueeriti, teisisõnu viidi maale teise vanaema ja tädi 
juurde. Evakueerimistõend on mul tänaseni alles, linnavalitsusel pidi ju teada olema, kes 
nende auväärsematest linnakodanikest on linnast lahkunud. 

Läheks vist pikaks kirjeldada, mis edasi sai. Võidukate nõukogude vägedega kohtusin 
Vasalemmas, kus ühe vene sõduri kingitud karbikese saksa šokolaadi eest ütlesin talle: 
"Danke sehr" (viisakas laps ikkagi), mida mu ema ja tädi, kes minuga kaasas olid, 
kibekähku koos vabandustega, et ma seda õiget keelt ei valda, fašistide keelest vene 
keelde tõlkima tõttasid. Sellest ajast tuleb veel meelde, et maja, kus me sõjapaos olime, 
okupeeris paariks päevaks ära Punaarmee staap ja meil tuli sauna ümber kolida, oligi 
põnevam lava all magada (suured sinna lava alla ei mahtunudki), aga kui staap mõni 
päev hiljem maja jälle vabastas, leidis isa kirjutuslaua sahtlist sinna unustatud ilusa 
Pelikani firma täitesulepea. Kas see oli nüüd pomm või mitte? Kogu aeg oli mulle 
räägitud, et kui sa midagi ilusat maas näed, siis ära seda puutu, see võib lennukilt alla 
visatud lõhkekeha olla. Kuulu järgi oli nii mõnigi käest või silmast ilma jäänud. Nüüd oli 
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aga ilus peibutis lausa koju kätte toodud ja uudishimu ohvriks langes eelkõige isa. Nii nad 
siis asusid koos majaperemehega eksperimenti ette valmistama. Kuuri alt tassiti aeda ja 
seati hoonetest üpris kaugele kruupink ning veel õrnemalt toodi välja täitesulepea ja 
kruviti vist ka ülima ettevaatlikkusega selle klotside vahele. Siis kinnitati sulepea katte 
külge ilmatu pikk nöör, vast 4 meetrit pikk või rohkem, kõik kohalviibijad kamandati 
paarikümne meetri kaugusele, isa ise varjus vineeritahvli taha ning hakkas nöörile vinte 
peale keerama. Keeras ja keeras, aga kate ei tahtnud kuidagi kaasa keerama hakata. 
Mina muidugi ootasin põnevusega pauku, aga seda ei tulnudki. Kate tuli lõpuks sulepea 
otsast tötsti maha ja paljastus ilus täitesulepea kuldsulg ‒ ei olnudki pomm. Milline 
pettumus! 

Oktoobri algul 1944 jõudsin autokastis Tartusse tagasi ning napilt aasta jäigi, kuni taheti 
mind kooli saata. Loomulikult ka see mõte ei tahtnud minus positiivses võtmes juurduda, 
kuigi mind taheti sokutada tänapäeva mõistes eliitkooli. Selleks kooliks oli siis Tartu 
Õpetajate Seminari Mittetäielik Keskkool. See oli õpetajaid ettevalmistava seminari 
juures tegutsev 7-klassiline kool, kus õpilased olid noortele praktikantidele periooditi 
katsejänesteks. Sinna kooli võeti vastu ainult katsete põhjal. Tuli osata lugeda, 10-piires 
arvutada ja vastata mitmesugustele elulistele küsimustele. Katsed viis läbi hilisem 
klassijuhataja. Minult küsiti, et kui sul on 5 õuna ja 2 annad vennale, kui palju sulle õunu 
endale jääb? Loomulikult ma täpsustasin kõigepealt ülesandepüstitust, öeldes, et mul ei 
olegi venda vaid on ainult tädipoeg. Siis suutis ka küsitleja ülesande korrektsemalt 
sõnastada ja ma mõtlesin kaua, kas vastata, et 3 või arendada ülesandepüstitust edasi ja 
uurida, et miks ma need õunad peaksin tädipojale üldse andma. Et asjaga kiiremini 
lõpule jõuda, vastasin siiski, et kolm. Lugemisega mul kuigi soravalt ei läinud ja seda kästi 
veel enne kooli kodus harjutada, aga olles aus ja lõpuni avameelne nagu Agu Sihvka pean 
tunnistama, et ma ei oska siiamaani päris soravalt ja ilmekalt lugeda. Aga see selleks. 
Olen siiamaani selletagi läbi tulnud. 

Asjad kujunesid siis aga nii, et nõukogude haridussüsteemi viljastavates tingimustes 
vahetas kool selle 7 aasta jooksul, kui mina seal õppisin viiel korral nime ja 
lõpptulemusel ma lõpetasin (ennast kiitmast ma ei väsi - kiituskirjaga) 1952. aasta 
kevadel Tartu Õpetajate Instituudi Harjutuskooli. Aga veelgi hullem, see Tartu Õpetajate 
Seminar kasvas nõukogude viljastavates tingimustes nagu veerev lumepall kiiresti nii 
suureks, et tema juures asuvale harjutuskoolile ei jätkunud enam Ivan Mitšurini 
(praeguse Laia) tänava hoones ruumi. Vaba koolimaja aga sõjajärgsest Tartust leida ei 
õnnestunud ja nii tuli selle 7 aasta jooksul käia koolis õhtupoolses vahetuses teiste 
koolide hoonetes ja vahetada isegi neljal korral koolimaja. 

Mis antud kogumiku lugejaid võiks ehk huvitada on ehk see, et 6. klassi teisest 
poolaastast tuli meie klassi uus õpilane ‒ Hillar Saarse. Nagu ta ise oma CV-s kirjutab, oli 
tal kooli vahetamise põhjused poliitilist laadi, kuna lasteajalehes "Säde" oli ilmunud tema 
pere meelsuse kohta artikkel "Miks Hillar ei ole pioneer". Sel ajal oli see tõsise ohu märk. 
Elasime suhteliselt lähestikku ja juba varsti said meist pinginaabrid ja sõbrad. Ka 
keskkoolis olime ühes klassis ning kõrgkoolides ühes rühmas, niisiis peaaegu elupõlised 
koolivennad. 

Keskkooli astusin 1952. aasta sügisest ja selleks sai Tartu I Keskkool, millele hiljem 
Tammsaare nimi külge poogiti. Selles koolimajas olin juba varemgi koolis käinud, ent 
nüüd olid klassiruumid pinkidest pungil ja meie 8. klassi nimekirjas oli 42 õpilast, kes olid 
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kokku tulnud väga mitmetest Tartu koolidest. Seltskond oli kummaliselt kirev, aga 
koerustükkides üksmeelne.  

Koolis oli mu lemmikõppeaineteks ajalugu ja hiljem ka füüsika. Ja ka laulmine kuulus 
algul lemmikainete hulka, sest viisi pidamist ja muusikalist kuulmist mul oli. Aga kuskilt 
5.-6. klassist alates hakkas mind koorilaul ära tüütama, see tähendas nädalas 2 korda 
tunniks ajaks kooli kauemaks jäämist ning ma hakkasin kadestama sõpradest klassivendi, 
kellel koorilaulusundust ei olnud. Keskkooli laulukatsetel laulsin ma siis meelega nii 
mööda ja krooksuva häälega, et lauluõpetaja ütles vaid: „Eesli hääl! Eesli hääl!” Sellest 
alates oli mu laulmishinne alati „3”, aga koorikohustusest olin keskkooli lõpuni prii, kuigi 
viimastes klassides hakkas isegi kahju, et kooriesinemistest osa ei saanud võtta. 

Tartu I Keskkool oli juba Treffneri aegadest olnud poiste kool, kuid hariduspoliitika 
muutumisega muudeti see 1954. aastal segakooliks. Koos sellega ilmusid tegevusväljale 
ka tüdrukud ning poistevaheline koolikiusamine asendus suurelt osalt sugudevaheliste 
kiusamistega, mis mõningatel juhtudel andis hoopis vastupidiseid tulemusi. Tekkisid 
paarid või kuidas keegi situatsiooni hindas. Noh, minul nii hästi ei läinud, et oma klassist 
oleks mõni tüdruk mul pea segi ajanud. Üks paralleelklassi plika aga küll. Aga mis veel 
hullem, sama plika suutis seda teha kahel mu klassivennal ka, just nendel, keda ma oma 
parimateks sõpradeks pidasin, samuti ka ühel meist aasta varem lõpetanud koolivennal. 
Mis teha, situatsioon tuli üle elada. See võttis aga aega. 1956. aasta kevadel anti 
suuremale osale meist kätte küpsustunnistused ja sellega oli edaspidine enda teha, kas 
lähed tööle või kipud veel edasi õppima. Meie klassi enamus otsustas edasiõppimise 
kasuks. 

Kuus poissi meie klassist otsustasid EPA-sse põllumajanduse mehhaniseerimist 
studeerima minna, eks mina ja Hillargi nende hulgas. Kõik me saime sisse ka. Aga miks 
just EPA? Oli ju ka teisigi kõrgkoole. Ega seda just takkajärgi väga täpselt ei mäletagi, 
miks selline valik sai tehtud. Linnapoisid nagu me olime ja nüüd äkki põllumajandust 
õppima. Erialad, mis mind Tartu Ülikoolis oleksid huvitanud (ajalugu, füüsika), andsid 
valdavalt õpetaja kutse, seda ametit kartsin ma aga nagu vanakurat välku, ma olin ikkagi 
7 aastat harjutuskoolis käinud ja seda praktikantidele tehtavat drilli pealt näinud, aitäh, 
ei. Arstiks või juristiks ei tahtnud ma samuti saada. Ka TPI-sse astumiseks puudus sel ajal 
mul eriline huvi, kuna seal õpetati suurtööstuse (masinaehitus, laevaehitus, mäendus, 
energeetika jt) erialasid, mis võisid lõppeda töölesuunamisega kas üleliidulise (mõeldud 
Moskva) alluvusega tehastesse kuskil Ida-Virumaal või hoopiski teistes nõukogude 
liiduvabariikides. Siis kehtis ju 3-aastane suunamisaeg kõrgkooli lõpetamise järel. Seega 
tundus vist põllumajandusega seotud tehniline eriala ka linnapoisile küllaltki vastuvõetav 
olema. 

EPA põllumajanduse mehhaniseerimise (PM) erialale võeti sel aastal vastu 50 soovijat, 
tegelikult 51, peale nende veel 25 üliõpilast PM vene osakonna kohtadele. EPA PM 
lühendit dešifreeriti omavahel ka teisiti: Elu Parimates Aastates PoissMehed, kuigi meie 
juhul oli nende sekka eksikombel sattunud ka 2 neiut. Meid jaotati neljaks rühmaks 
õpitud võõrkeele järgi: I ja II rühm olid "sakslased", III ja IV rühm ‒ "inglased". Meie, viis 
klassivenda kuuest sattusime kõik neljandasse rühma. Kogu PM kursus aga 
komplekteerus Eesti väga erinevatest paikadest pärit meestest, paljud olid pärit Lõuna-
Eestist ja üks rääkis kõnekeelena peamiselt "võro kiilt", kuid kõige enam oldi siiski 
Tartust ja Tartu ümbrusest.  
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Esimene tutvumine oma kursusekaaslastega sai teoks kolhoosis kohe õppeaasta alguses. 
Kuna meid oli palju, siis jaotati meid ära mitme kolhoosi peale, aga mitte hilisemate 
õpperühmade kaupa. Kui õppeöö peale hakkas, oli tuttavaid juba kõigis rühmades. Ma 
nagu mäletan, et esimesest kolhoosist jäi Hillarile külge hüüdnimi "Sass", nii et pärast 
teda keegi enam Hillariks ei kutsunudki. Aga ma võin ka ajaga eksida, see võis olla ka 
teisel kolhoosiajal või hiljem. 

Esimestel kursustel oli palju üldaineid, kus loengud toimusid kogu kursusele ja tavaliselt 
EPA peahoones Riiamäel. Mis sa loengu vaheajal ikka teed, ajad kaaslastega koridoris 
juttu ja tõmbad suitsu. Nii sain ka suitsetamise selgeks. Noh, aga Tartu on Tartu ja 
esimene labrakas toimus juba 17. novembril (1956), sedakorda TRÜ farmaatsia I 
kursusega. Kuid ega labrakas ole klassiõhtu klassijuhataja valvsa pilgu all, et 
alkoholipudelit avalikult kohvilauale ei pandaks. Järgmine päev pärast labrakat ei olnud 
just kunagi kerge olla ja loengutele jäi tavaliselt minemata või vähemalt esimestele 
loengutele. Aga detsembri alguses oli juba järgmine labrakas ja pärast esimest "sessi" 
veel järgmine, vahepeal ka mõned "tähistamised" kohvikus või restoranis. Pärast 
inimkatseid iseenda peal tulin ma lõpuks järeldusele, et kui sa oled liigselt joonud ja 
suitsetanud, on sul järgmisel päeval palju halvem olla, kui siis, kui sa oled palju joonud, 
aga mitte suitsetanud. Kaaludes kahe pahe vahel, otsustasin ühest neist loobuda ja see 
oli suitsetamine. Ja tõesti, teise kursuse lõpust alates olen patustanud ainult väga 
harvadel kordadel selle otsuse vastu ‒ ikkagi tahtejõud (ennast kiitmast ma ei väsi!). 

Tasapisi hakkas meile lisanduma ka eriaineid, kus praktikume viidi läbi rühmade kaupa. 
Meeldejäävam oli traktorite praktikum, mis toimus sealsamas EPA peahoone õue peal, 
kus tutvustati mitmesuguseid N. Liidus toodetud traktorimarke ja nende mootoreid 
alates linttraktoritest kuni iseliikuvate šassiideni, õpetati neid käivitama ning lasti isegi 
mööda õue ringi sõita.  

   

       Silma pilgutamise mäng labrakal arstide   Päev traktoripraktikal, kui DT-35 

         II  kursusega 1958. a. kevadsemestril,     kuidagi käima ei tahtnud minna 

    vasakul mina ja Hillar 

Mis lisatud traktorifotosse puutub, siis see räpastes tunkedes noormees seal keskel ei 
ole mitte mõni abimees garaažist, vaid meie oma kursusekaaslane Jevgeni Gabovitš, see, 
kes 51.-na kursuse nimekirja võeti. Tegelikult tegi ta sisseastumiseksamid vene grupiga, 
aga ei tahtnud hakata käima loengutel, kus lektorid puuvenekeelt pursivad, tal oli eesti 
keel enam kui piisavalt käpas. Ta isa oli matemaatikaõppejõud TRÜ-s. Ma ei tea, mis teda 
ajendas üldse EPA-sse astuma (ju vist mingi juudikavalus), sest teiselt kursuselt läks ta 
üle õppima Moskvasse, pärast lõpetamist emigreerus ta Israeli ja oli välismaal aastaid 
malesuurmeister V. Kortšnoi mänedžeriks. Vaat milliste talentidega sai koos traktorit 
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käivitatud! Tema kõrval vasakul seisab aga mu kõige pikema ühisstaažiga koolivend Eerik 
Mõttus, kellega me alustasime ühist kooliteed esimesest klassist kuni EPA teise kursuse 
lõpuni, kus meie teed lahku läksid. 

Siis on meeles veel taimekasvatuspraktika, kus tutvustati kõrrelisi, et linnapoistest 
mehhanisaatorid suudaksid eristada nisupõldu odrapõllust. See toimus ülikooli 
botaanikaaias. Mälestusterikas oli ka loomakasvatuspraktika, kus õpetati hobuse 
rakendamist vankri ette. Et asi elamusrikkam oleks, anti rakendamise õppimiseks kätte 
üks kuri ja tormakas sugutäkk, kes ei soostunud aisade vahele minema ja kippus ka 
hammustama. Mäletan, et ta lõi hambad ka minu õlavarde aga nii, et sai suhu ainult 
tuulepluusi varruka, puutudes musklit vaid riivamisi. Järgnevatel kolhoosiabistamistel 
võisin aga juba uhkeldada sellega, et oskasin hobust ja vankrit ühendada. 
Loomakasvatuspraktikumi teine osa käsitles kariloomade hooldamist. Lehmade puhul 
tähendas see ka nende lüpsmist. Kõigepealt tutvustati, kuidas käib pigistuslüps ja kuidas 
venituslüps. Mäletan, et praktiseerimiseks anti kahe peale lüpsik, lüpsipink ja lehm ning 
kästi viimane ära lüpsta. Mina moodustasin paari Sassiga ning asusime tegevusse. 
Vaatamata meie teoreetilistele teadmistele ja ponnistustele saime lehmalt kätte heal 
juhul kokku vast poolteist liitrit piima ‒ rohkem ta, siga, ei andnud. Praktikum toimus 
EPA Raadi abimajandis ehk endise Raadi mõisa maadest Tartu sõjaväelennuvälja poolt 
veel okupeerimata jäänud maa-alal.  

EPA õppejõududest on eriti meelde jäänud kaks. Kõrgemat matemaatikat luges meile 
Harald Epler, kes hiljem oli aastaid Peeter Loogi ülemuseks TRÜ Biofüüsika 
Laboratooriumis. Ühest küljest oli ta sarkastiline, teisest hea huumorimeelega. Ka 
niisuguse kuiva aine nagu matemaatika oskas ta muuta huvitavaks. Tal oli 
ammendamatu varu igasuguseid lugusid matemaatika ajaloo ja matemaatikute kohta, 
mida ta oskas alati siduda esitatava teemaga ja mis isegi siiani meeles on püsinud. 

Teine meeldesööbinud õppejõud oli René Loskit. Tema luges mehhanismide ja masinate 
teooriat ja ka masinaelemente. Ka temas oli palju huumorimeelt. Tema naljad ei olnud 
kunagi ahistavad vaid heatahtlikult tögavad, eriti armastas ta tögada naistudengeid. Kui 
ta oli mõne mehhanismi tööpõhimõtte ära seletanud, esitas ta tavaliselt auditooriumile 
küsimuse, et kus sellist mehhanismi kasutatakse? Hakkas kostma igasuguseid pakkumisi. 
Tavaliselt raputas ta pead ja lausus: "Noh naisterahvad, teie peaksite ikka teadma," ja 
andis sõna ühele naistest. Kui see ei osanud midagi pakkuda, esitas ta järgmise 
küsimuse, et kas see on kunagi õmblusmasinasse sisse vaadanud? Kui vastus oli "ei", siis 
tulid etteheited ja soovitused, et enne kui õmmelda, tuleb ikka teada, kuidas masinat 
häälestada ja selleks peaks huvi tundma, kuidas see riist ka töötab, aga noh, ega naised 
ju selle vastu huvi ei tunne, nemad hakkavad kohe väntama ja muudkui väntavad ja 
väntavad. Ka Loskiti eksam oli suur "tsirkus", kus eksamineeritavad saadeti mööda linna 
laiali kas vedurijuhilt või kraanajuhilt või veel kelleltki järele pärima, mis põhimõttel 
tema juhitav mehhanism töötab. Ta armastas tuua võrdlusi TPI-ga (ilmselt Kuldmaga), 
kus üliõpilane tuleb valge särk seljas ja lips ees ja lahkub eksamilt sama puhaste käte ja 
riietega, aga et tema üliõpilane peab ikka näppude vahel ka "ratt'id veeretama". Kui 
mõni tudeng ta oma kesiste teadmistega liiga ära pahandas, siis ta saatis selle lihtsalt 
eksamilt minema, aga kui see oli jõudnud ukseni ja vajutas juba linki, hüüatas Loskit: 
"Pidage, mis teil peos on?" Kui see vastas, et ukselink, siis Loskit ütles. "Minge aga 
minge!". Kui see aga vastas, et "kolmelüliline tasapinnaline liigendmehhanism", siis 
Loskit hüüdis: "Tulge tagasi, vaatame, mida te veel teate". Sageli ei lasknud Loskit end 
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eksamipileti küsimustest üldse segada, vaid hakkas kohe tudengilt küsima, mida heaks 
arvas. 

Aeg läks ja kätte jõudis 1958. aasta kevad ning kaks kursust sai EPA-s ära lõpetatud. 
Millal see TPI-sse ülemineku idee meil Sassiga reaalseks tegutsemiseks muutus, ei olegi 
enam meeles. Ma ei arva, et oleksime tegutsema hakanud ainult kuulujuttude põhjal. Ju 
siis ametlik teade Energeetikateaduskonna moodustamise ning automaatika ja 
telemehaanika eriala avamise kohta TPI-s 1958. aasta sügisest ilmus mingis keskajalehes 
(Noorte Hääl?) juba kuskil 1858.a. varakevadel. Igatahes TPI vastuvõtukomisjon vastas 
minu kirjale 22. mail 1958, et mul on võimalik tulla TPI automaatika ja telemehaanika 
eriala II kursusele ning et kursuse kordamise eest stipendiumi ei maksta. Ilmselt peale 
seda, kui olime saatnud TPI-sse väljavõtted õpingukaardist, avaldused, elulookirjeldused 
ja muud dokumendid, saatis TPI vastuvõtukomisjon 11. juulil 1958 EPA rektorile teatise, 
et nad on nõus Hillar Saarse ja minu vastu võtma automaatika ja telemehaanika eriala III 
kursusele. Ju siis olime välja selgitanud, missugused võlgnevused meile jäävad ja mis 
ajaks need likvideeritud peavad saama. Nagu mäletan, olid need kaks eksamit 
elektrotehnika teoreetilistes alustes dots. Hans Jänese juures ja umbes kümmekond 
arvestust. Et TPI-sse oli tahtmist üle tulla ka meist kursus eespool õppival Mart Emmel, 
saime teada kuskil 1958. aasta suvel, kui ta meid üles otsis. Tema oli juba arvestanud  
sellega, et ta kaotab üleminekuga ühe aasta. 

Kui Sass räägib oma mälestustes Tallinnas käigust jalgrattaga ja kohtumisest 
Energeetikateaduskonna dekaani dots. Georg Samolevskiga, siis mina oma Tallinnas 
käiku ei mäleta, küll aga seda, et kohtusin juba kuskil suve poole dots. Hans Jänesega  (ja 
ilmselt TPI peahoones), et saada teada, missugused õppematerjalid peaksin tema aine 
eksamiteks läbi töötama. Ilmnes, et parim materjal on üks paks ja suures formaadis vene 
keelne elektrotehnika teoreetiliste aluste raamat (autorit ei mäleta). Probleeme tekkis 
selle kättesaamisega. Selgus, et üks eksemplar seda raamatut küll Ülikooli raamatukogus 
on, aga seda koju ei laenutata. Kasutasin oma ema, kui ülikooli töötaja, kontakte, et 
raamat siiski kätte saada. Mäletan, et tegelesin (koos Sassiga) materjali läbitöötamisega 
kogu suve ja mõni päev enne õppeaasta algust sain esimese "Jänku eksami" nelja peale 
ära tehtud. Siis tuli kolhoos, mida pikendati poole oktoobrini ja edasist on kirjeldatud 
juba käesoleva kogumiku esimeses ülevaateartiklis. Ei jäänud muud üle kui pidime kõik 
kolmekesi jääma kursust kordama ning Mart kaotas sellega kaks aastat. C'est la vie! 

  



185 
 

Konnasöömine sõjaväelaagris 

Ivar Odrats 

Meie laagriplatsi kõrvalt jooksis mööda üks kraav, milles oli parajal määral vett. Kas see 
vesi voolas, ei mäleta, aga kui voolas, siis igatahes väga aeglaselt. Kraaviservades aga 
kasvasid lopsakad taimed ja vee ümbrus oli porine. Selles kraavis pesitses hulganisti 
rohelisi konni, suuri ja väikseid, kes ei olnud just kõige vaiksem naabrus, eriti öösiti, aga 
sellega harjusime ära. 

Rohelistest konnadest olin varem kuulnud, aga mitte neid näinud. Neil olid tugevad 
kintsud ja vähemalt prantslased pidid neid sööma. Suur kiusatus tekkis neid kätte saada 
ja mitte ainult minul. Konnad olid aga nii pagana vilkad ja kavalad võrreldes meie 
koduste konnadega, et ilma abivahenditeta see mitte kuidagi ei õnnestunud. Siis 
otsustasime küttida neid vibu ja nooltega. Kes vibu tegi ja noole, mille otsa sai pistetud 
padruni kest, enam ei mäleta, aga üks järjekindlamatest ja kannatlikumatest küttidest oli 
Ando Puksa. Võib-olla mõnele asjaosalisele meenub, et tema oli ka, kui sellest siin 
jutustan. Ja ega konnale pihta saamine just ka kõige kergemini õnnestunud. Sihtisid küll 
suuremaid isendeid, aga need olid ka selle võrra kavalamad, et suutsid ka vihiseva noole 
eest kõrvale hüpata ja kaduda. Igatahes nii mõnigi nool jäi kättesaamatuks vette või 
teisele poole kraavi ja asemele tuli meisterdada uus. 

Kellel siis õnnestus ühele 
konnale lõpuks pihta 
saada nii, et see oimetult 
siruli jäi, ka enam ei 
mäleta. Aga nii see 
lõpuks juhtus. Konna 
anatoomiline uurimine 
näitas, et sellest peaks 
konnapraadi saama küll. 
Prepareerimise üksikasju 
ei mäleta, aga kintsud 
läksid käiku. Lõkkeplats 
oli meil olemas ja keegi 
ohverdas selleks ka oma 
kruusi, sinna kallati vett, kuskilt saadi ka soola ja konnakeedu operatsioon läks lahti. 

Loomulikult oli see askeldamine kokku meelitanud suure seltskonna uudistajaid ja mitte 
ainult meie rühmast ning õigem oleks seda võib-olla nimetada isegi kogu roodu 
päevasündmuseks. Ka nii mõnigi jupp oli uudistama tulnud, mida keelatut seal nii suure 
käraga tehakse, sest ega nendest "fašistidest" ju midagi head oodata saanud. Käis 
lärmakas vaidlus selle üle, kes saavad keedetud konna proovida - kõigile ju ei jätkunud. 
Avaldati vastakaid arvamusi, kas konna koivad üldse süüa kõlbavad jne.  

Sedamööda, kuidas "pada" tulel mulises ja koivad pehmeks hakkasid keema, hakkas aga 
algne konnahimustajate hulk lõkke ümber hõrenema. Lõpuks, kui "peakokk", ei mäleta 
küll kes see oli, arvas, et koivad on söödavad ja kruusi tulelt ära võttis, oli kohale jäänud 
napilt kümmekond noorsõdurit, kellest umbes viis-kuus olid nõus konnaliha ka 
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praktiliselt proovima. Mõned vaatasid veel kaugusest pealt veendumaks, et kas tegelikke 
proovijaid ikka leidus.  

Peab ütlema, et konn oli päris maitsev ja ka parajalt soolatud, meenutas natuke nagu 
keedetud vähi maitset. 

Riias praktikal 
Ivar Odrats 

Pärast sõjaväelaagrit olime praktikal Riias tehases "VEF". Elama paigutati meid Riia 

Polütehnilise Instituudi ühiselamusse Laimdotas ielā 2. See oli neljakorruseline 50-

nendatel ehitatud silikaatkivist maja suhteliselt Riia äärelinnas. Ühiselamutoad olid 

kolme- ja neljakohalised. Et kohalikel üliõpilastel oli suvevaheaeg, kasutasid ühiselamut 

ainult üksikud läti üliõpilased. Meie rühm paigutati laiali vabadesse või osaliselt 

vabadesse tubadesse. Mina sattusin koos Mardiga ühte nelja voodiga tuppa 3. korrusel, 

kuhu oli suveks kohale jäänud ka üks läti vene noormees, arvatavalt esimeselt kursuselt. 

Nime enam ei mäleta, aga vist oli Saša. 

Ma olin veel EPA aegadest Tartus heaks tuttavaks saanud mitme Riias elava läti 

tudengiga. Ühe nimi oli Vīlis, keda me kohe Villy'ks kutsuma hakkasime ja kes oli Tartus 

mitmel korral pidutsemas käinud ja minu TPI-sse mineku järel ka Tallinnas mind 

külastanud ning ka Mardiga tuttavaks saanud. Kuulnud, et me Riias oleme, otsustasid 

nad koos Ernests'iga, kes mulle samuti tuttav oli, meid ühel õhtul ühiselamus ootamatult 

külastada. Ja ega nad siis tühjade kätega tulnud. Peale mõne pudeli Kristal Dzidrais'i ja 

veini oli Ernestsil kaasas ka temast lahutamatu kitarr. Ta oli tuntud solist mitmes Riia 

noortebändis ja nagu arvata, läks lustlik pidu kohe käima. Mõne aja pärast jõudis koju ka 

meie toanaaber, ja kuna jutt käis põhiliselt vene keeles, siis ühines ka tema meie 

peomeluga. Aga mis tal muud üle jäigi. 

Pärast südaööd, kui kõrvaltoast käisid naabrid juba ähvardamas komandanti kutsuda, 

otsustas Ernests koju minna. Et Villy oli ülikoolist joomise pärast välja visatud ning töötas 

nüüd ühiselamu läheduses asuva petrooleumipoe müüjana, siis nõustus ta ööbima meie 

neljandas vabas voodis. Enne magamaminekut said muidugi kõik pudelid tilgatumalt 

tühjaks joodud. 

Hommikul vara ärkasin ma kolkimise peale meie toa ukse pihta nõudmisega avada. 

Küsisin, et kes on? Vastuse peale, et komandant, panin tule põlema, vaatasin toas ringi - 

oo õudust! Koristamata laud täis musti nõusid, tühje pudeleid, sigaretikonisid, 

söögijääke jne. Ütlesin, et "minutotšku" ja pistsin suurema osa pudelitest kiiresti 

riidekappi. Selle aja peale olid ka teised ärganud peale Villy ja hakanud korralagedust 

likvideerima. 

Tegin ukse lahti, komandant tormas sisse, ega eriti midagi ei rääkinudki, tormas kohe 

akna alla, tõmbas selle lahti, vaatas välja ja hüüdis võidurõõmsalt: "Jasno! Alla 
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oksendatud on sellest toast. Mis teil siin toimus?" Ütlesime, et tähistasime eile toanaabri 

sünnipäeva, näidates voodis olevale Villyle. Kuna Villy hakkas midagi teki alt läti keeles 

rääkima, siis komandant rahunes nagu maha, käskis oksehunniku tegijal endal koheselt 

ära koristada ja lubas juhtunust ette kanda meie praktika juhendajale, kelleks oli Heino 

Ross alias Mäidu. Kui hakkasime kahtlema, et kas ikka oksendati meie toast, tõi 

komandant lagedale halastamatu loogika: "Kui oleks oksendatud 4. korruselt, oleks ka 

teie aknalaud oksega koos olnud, teie oma oli aga puhas. Teisel korrusel on tal isolaator, 

sellest toast ei saanud keegi seda teha. 1. korruselt ei saa 2. korruse aknalauda täis 

oksendada, seega on ainus võimalus, et oksendati 3. korruselt". Sellisele raudsele 

loogikale ei saanud keegi vastu vaielda ja lubasime kohe ära koristada. Komandant 

tormas minema ja meie jäime situatsiooni arutama. Siis tunnistaski Saša arglikult üles, et 

tal läinud öösel süda pahaks ja ainus võimalus olnud seda kiiresti akna kaudu lahendada, 

sest tualett oli kaugel koridori lõpus. Ju ta siis selle ära ka koristas, ei mäleta enam. 

Meie jaoks Mardiga ei olnud aga asi veel lõppenud. Komandant oli intsidendist Mäidule 

ette kandnud ja viimane kutsus meid aru andma. Rääkisime talle asja peaaegu nii, nagu 

see ka tegelikult toimus ära, vaid ärajoodud koguseid vähendades. Ega ta meid selle eest 

ei kiitnud, ütles vaid, et karistuseks ta jätab meid tsehhi ning teised lähevad järgmisest 

päevast praktikale laborisse. Rühmavanemale jättis, ta ise Tallinnasse tagasi sõites, 

järgmise kirja: 

Sm. Nurges! 

Labori kohtade määramisel mitte arvestada üliõpilasi Odratsit ja Emmet, kes lähevad 
minu korraldusel releede osakonda. 

       H. Ross 

Karistusel oli aga ka oma pluss-pool. Ega meist releede osakonnas eriti hoolitud, aitasime 

seal natuke monteerida sammvalijate detaile ja lõpetasime tööpäeva tavaliselt lõunaks 

ära. Teised, kes laborisse said, pidid kohal olema tavaliselt kella viieni, kuigi tegevus võis 

olla neil muidugi huvitavam. Kes mida eelistas, meie hindasime vaba aega. 

 

Ja veel ühest juhtumist 

VEF oli suur tehas. Suurel tehasel peab olema ka suur söökla. Eks ka VEF-i sööklal olid 

samad probleemid nagu kõikides avalikes sööklates üle Nõukogude liidu, et noad 

kippusid ära kaduma. Kahvlid-lusikad olid valmistatud alumiiniumplekist - neid võeti 

vähem, aga noaterad olid terasest, need kulusid ka kodus marjaks ära. Noh ja siis lõigati 

sööklas noa tera otsast 1/3 osa ära ning käiati noaots kumeraks ja tehti teravaks. Sellisel 

kujul oli nuga vähem atraktiivne, kuigi tema kasutusomadused eriti ei kannatanud. Aga 

ka sellised nuditud otsaga noad kippusid kaduma ja paljudes sööklates tuli nuga 

nõudepesust eraldi küsima minna, neid võrdselt kahvlite ja lusikatega välja ei pandudki. 

Selle peale vahel isegi küsiti irooniliselt, et, noormees, kas teil pole hambaid või? 
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Praktikal olles läks aga ühiselamutoas korralikku nuga küllalt sageli vaja. Me Mardiga ei 

olnud seda Riiga sõites arvestanud. Mul oli küll kaasas väike taskunuga, aga see ei olnud 

mõeldud sagedaseks pesemiseks ning võis rooste minna. Nii me otsustasime noad 

sööklast "laenata". 

Mõeldud - tehtud. Minu tuulepluusil polnud sisetaskuid, Mardi omal olid, ema poolt 

käsitsi pluusi siseküljele kinnitatud. Seega oli Mart see, kes pidi kaks nuga taskusse 

"ajama", mida ta ka tegi. 

Tsehhi tulles ja õnnetuseks just tsehhi juhatajast ja tema kaaslastest mööda minnes käis 

äkki metallikõlin vastu tsehhi betoonpõrandat. Kõik vaatasid põrandale, et mis siis 

kukkus. Need olid muidugi meie sööklast pihta pandud noad. Mart oli need terad 

allapoole tasku torganud, kus noad olid läbi lõiganud taskupõhja niidid. Mart ei lasknud 

end aga situatsioonist häirida ‒ ta kummardus, korjas noad maast üles ja pani väärika 

liigutusega taskusse tagasi, seekord noapead allapoole ja sammus edasi. Ma ei tea, mis 

tema tundis, aga minul oli selle pärast igatahes häbi. 

Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis praktika viimasel päeval viisime noad sööklasse tagasi, 

koju viimiseks nad ei kõlvanud, ühiselamusse ei olnud neid "varguse jälgi" aga mõtet 

jätta. 
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Hillar Saarse mälestused 
 

1952. a. kevadel tutvusin Aavo Mägiga ( 07.08.1938 - 20.09.2001), kes oli osavate käte ja 
lahtise peaga poiss. Ta elas Kevade tänaval ja meie majade vahe oli ca 250 m. Ehitasime 
majade vahele mööda paplipuid telefoniliini, valmistasime ise telefoniaparaadid ja 
võisime omavahel rääkida. Mäletan, et korra kadus Aavo majas elekter. Aavo keeras oma 
korteri kaitsmed välja, mina pingestasin telefoniliini ja terve öö oli suures 2-kordses 
majas ainult ühes korteris elektrivalgus. Aavoga koos hakkasime raadiovastuvõtjaid 
ehitama. Temal kukkus see palju paremini välja. 1954. a. ehitasin 4-lambilise 
superheterodüünvastuvõtja, häälestasin ära ja valmistasin skaala ning puukasti. 
Komisjonikaupluse kaudu õnnestus müüa ja saadud raha eest ostsin poest jalgratta. 
Käisin Tartu Pioneeride Maja auto-moto ringis. Õppeautoks oli päevinäinud veoauto 
GAZ-AA, mida maja direktor Pilt kasutas õhtuti kui isiklikku ja parkis minu kõrvalmaja 
õuele, kus ta elas .Ühel suveööl lükkasime Aavoga auto tänavale, panime käima ja 
sõitsime paar tundi mööda linna. Avariid ei teinud ja miilitsatele vahele ei jäänud. Peale 
keskkooli lõpetamist läks Aavo Tallinnasse TPI-sse elektrijaamade erialale õppima, kus 
paari aasta pärast uuesti kohtusime.  

Keskkooli päevil sõbrunesin klassivend Rein Asuga (02.02.1938 – 01.01.2017), kes oli 
loodus- ja muusikahuviline poiss. Ta elas Tammelinnas ühes majas geoloog Rähniga. 
Reinu õuest jälgisime 1956. a. kevadel binokliga, kuidas kulges Tartu telemasti (200 m) 
ehitamine. Ehitajad pidasid lõunavaheaega 120 m kõrgusel, istusid ja mõned isegi 
pikutasid torudel. 

Jalgratas oli tollal igapäevaselt kasutatav sõiduriist. Meile noormeestele oli Tartu ümbrus 
raadiusega 50 km lihtsalt külastatav. Meenub üks vettehüppega seotud väljasõit. 
Leppisime Reinuga kokku, et sõidame Elvasse Verevi järvele, kus asus tollal 10 m 
vettehüppetorn ning kes sealt alla ei hüppa ostab teisele tordi. Ühel 1955. a. suve 
õhtupoolikul sai asi teoks. Ronisime mööda redeleid torni tippu, allavaade oli kaunis 
kõhe. Võtsin julguse kokku ja astusin üle ääre. Lendasin alla jalad ees ja kaldusin väheke 
ette. Vette plartsatades sain hoobi vastu rindu. Kui veepinnale tulin ja üles vaatasin, 
nägin allakukkuvat Reinu. Kuivale ronides olime õnnelikud ja ostsime kioskist kaks torti, 
asudes neid pingi peal sööma. Ühe tordi sõime ära, teisest vast kolmandiku, rohkem 
enam ei läinud. Ülejäänud tordi andsime ujula territooriumi puhastama tulnud tädile. 
1956. a. suvel, peale keskkooli lõpetamist tegime kolmekesi, Aavo Mägi, Rein Asu ja mina 
ca 900 km pikkuse jalgrattamatka mööda põhja- ja ida Eestit. Rein, kes oli geoloog 
Rähniga välitöölisena palju mööda Eestit sõitnud, viis meid Äntu metsajärvede äärde. 
Seal käisin järgnevate 15 aastate jooksul sageli sukeldumas. 

    

1956. a. sügisel asusime Reinu ja mitme klassivennaga õppima Eesti Põllumajanduse 

Vasakult: 

 Aavo Mägi,  

Sass,  

Rein Asu, 

 1956.a. 



190 
 

Akadeemia (EPA) põllumajanduse mehhaniseerimise erialale. Tartu kinos näidati 
prantslase Cousteau filmi „Vaikuse maailm”. Käisime Reinuga mitu korda vaatamas, kuna 
asi hakkas huvitama. Kuna tollal poodidest polnud midagi saada, valmistasime ise 
maskid, hingamistorud (kinnitusid kuklale) ja paksust vineerist lestad .Lestadega juhtus 
äpardus. Valmistasime nad nii, et jala kand jäi ka vineeri peale. Nõnda pole võimalik 
ujuda. Tuli lühemaks lõigata, kand vabaks. Selle algelise varustusega saime 1957. a. suvel 
jalgrattamatka ajal heita pilk teele sattunud järvede pinnaalusesse maailma.  

Reinul oli Harkovis valmistatud 3-käiguline jalgratas „Turist”, mis oli defitsiit. 1956. a. 
sügisel sain tänu ema tutvustele ka endale sellise osta. Mäletan, et maksis 720 rubla. 
Tavalise uue ratta hind oli ca 550 rubla. Ehitasime Reinuga ratastele suured ,tugevad 
pakiraamid, raami vahele ca 15 cm paksused küljele avanevad riiulitega toidu kastid, 
leistangi vahele kastid lestade, maskide ja hingamistorude jaoks, kummipumbast ratta 
toe ja palju pisiasju. Täislastis ratas oli nii raske,et kui juhtus toe pealt pikali kukkuma, 
andis üksi tagasi ratastele tõsta. Peale TPI lõpetamist 1962. a. kohtusin Aavo Mäega 
pisteliselt. Ta elas Pirita-Kosel väikeses majas toas ühise köögiga. Aavo oli kalapüügi ja 
paadihuviline. 

Aavo ehitas 7 m pikkuse plastmasskerega kaatri,paigaldas sellele VAZ 2001 mootori, kaja-
loodi ja muud elektroonikat. Kaatri kere ehitas ta oma väikses toas, kus üks sein tuli 
ajutiselt ära võtta, kuna tuba oli lühem kui 7 m. 1976. a. suvel kutsus Aavo mind oma 
suveresidentsi. See asus Peipsi järve ääres Kalma küla lähedal, kus mõned aastad tagasi 
oli Tartu-Jõhvi maanteed õgvendatud jättes vana tee järve kaldal 3 m kõrgusel pangal 
alles. Aavo oli panga sisse ehitanud toa väikese köögiga ja kõrvale paadiruumi. Mõlemal 
korralike lukkudega terasuksed ees ja elekter sees. Viimase osas oli aidanud 
ülikoolikaaslane Ahto Siig, kes elas Narvas ja töötas soojuselektrijaamas.  

Varahommikul lükkasime kaatri paadiruumist järvele ja sõitsime Aavole teadaolevate 
märkide järgi kolm kohta läbi, proovides igas kohas kala püüda sikuska õngedega. 
Õnnestus alles neljandas kohas, kus ca kahe tunni jooksul saime 4 õngega püüdes ca 100 
umbes 700 g kaaluvat latikat. Siis kalaparv lahkus. Kaatris olid 5 kalakasti ääreni täis, 
Aavo rahul ja teatas,et nüüd sõidame Kallastele õlut ostma. Järv oli vaikne ja sõites 
umbes 60 km/h kiirusega olime kahe tunni pärast õllekastiga suveresistentsis tagasi. 
Aavo võttis paadiruumist käru, laadis sellele kalakastid. Kaater paadiruumi, uks lukku ja 
käruga siirdusime 500 m kaugusel asuvasse tallu, kus pererahvas Aavo head tuttavad ja 
kus oli korralik suitsuahi. Naispere tuli appi kalu puhastama ja õhtuks olid kõik kalad 
suitsetatud. 

Magasime talu lakas, hommikul laenas Aavo peremehelt poekaalu, laadis 2 kasti 
suitsukalu kärule ja suundusime maanteele. Kohalejõudnud, istus kaasavõetud 
taburetile, andis mulle kala ja õpetas:”Kui auto tuleb, vehi kalaga”. Nii ma tegin ja äri läks 
käima. Paari tunniga olid kalad müüdud ja tuli talusse uute järgi minna. Kohati oli Aavo 
juures järjekord ja teel seisid buss ja sõiduautod. Lõunaks olid kõik kalad müüdud ja 
Aavol 90 rubla taskus. Meeldivad mälestused Kalma küla reisist. 

Rein Asu jäi peale minu TPI-sse minekut edasi EPA-sse ja lõpetas selle 1961. aastal. 
Töötas kolhoosides ja sovhoosides, abiellus tütrega naisega ja alates 1980. a. töötas 
Särevere (Türi lähedal) põllumajandustehnikumis õppejõuna. Elas Õpetajate tänaval 2-
toalises korteris, kus suri 2017. aasta alguses. 

1962. a. käisime kolmekesi (Ants Wõrk,Ülo Nurges ja mina) akvalangistide kursusel ja 
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hakkasime allveevarustust muretsema. Sõjaväe laost saime odavalt osta tuukripesu (paks 
villane kampsun, püksid ja müts). Ujumislestad ja maskid/hingamistorud ostsime 
spordipoest. Kummiülikondi polnud kusagilt saada. Tehas Tegur valmistas täispuhutavaid 
kummist mänguasju, läksime sinna oma joonistega ja õnnestuski kaubale saada. Saime 
kolm rohelisest kummist veekindlat ülikonda. Sõjaväepoest ostsime laiad vöörihmad, 
millele valmistasin ühe käeliigutusega avanevad pandlad ja valasin seatinast 
pealelükitavad raskused. Tulemuseks tinavöö, millega sai ülikonda riietunult oma ujuvust 
0-le reguleerida. 

  

Tehases lasin valmistada plastmassist soone ja ühenduskohas tihvtidega rõngad, mille 
abil kummipüksid ja kummipluus veekindlalt ühendada. Kummiülikonda riietumine oli 
aega ja ettevaatust nõudev ettevõtmine, mida ilma abiliseta ei tasunud üritadagi. Püksid 
läksid suhteliselt lihtsalt jalga. Pluusi sissepugemine oli hoopis vaevanõudvam. 
Kõigepealt käed seebiga libestatuna kitsastest varrukamansettidest läbi. Siis tõstad käed 
koos pluusiga üles pea kohale ja poed peadpidi pluusi sisse. Nüüd peab abiline tõmbama 
pluusi üle sinu õlgade nii, et pea läheks samal ajal kitsast kaelusest läbi. Esialgu ei näe 
midagi, sest liibuv kapuuts pigistab nina ja silmad kinni. Aga pole hullu, edasi saab juba 
oma jõul hakkama. Kõigepealt sõrmed näoaugust kapuutsi sisse ja tõmbad kapuutsi 
korralikult pähe. Järgmiseks võtad soone ja tihvtidega plastmassussi ja painutad selle 
ümber kõhu rõngaks nii,et tihvtid läheksid teise otsa aukudesse ja fikseeriksid rõnga 
jäigaks. Edasi, venita püksivärvel üle rõnga ja siis ka pluusi alumine torujas osa püksivärvli 
peale. Veekindla ühenduse saamiseks peavad nii püksid kui pluus olema ühendusrõnga 
peal ilma kortsudeta. Lõpuks tõmbad üle jalgade ja puusade žgutitaolise tugeva 
kummirõnga nii, et ta suruks pluusi ja püksid plastmassrõnga soone sisse. Ja siis veel 
pannaldega presendist kate ühendusrõngale. Enne protseduuri lõppu tuleb veel jälgida, 
et kogu kummiülikond liibuks hästi keha vastu ja pole õhupatjasid. 

Tinavöö ümber, lestad jalga ja mask koos hingamistoruga ette ja lähed vette proovima, 
kas vajud põhja või tõused vee pinnale. Vastavalt vähendad või suurendad tinavöö 
raskust. Kogu see protseduur võttis ligikaudu pool tundi. Seda proovisime esimest korda 
Kurtna Liivjärve ääres 1963. a. suvel. 

1963. – 1964. a. talvel andis korterinaaber Kalle Tiits mulle kasutada ühe vaba toa,kuna 
tema isa, ema ja väike õde olid kolinud oma majja Pirita-Kosel. Mul tekkis omapärane 
päevakord. Hommikul tööle, kell 17 koju, tugev lõunasöök, magamine keskööni ja siis 7 
tundi tööd Kalle antud toas. Tegin jooniseid 8-mm kinokaamera ja eksponomeetri 
veekindla boksi, taskulambi, kella, sügavusmõõtja bokside ja lahtirulluva poi ehitamiseks. 

Paremal tinavöö 
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Jooniste järgi valmistasid tehase osavate kätega mehed vajalikud detailid, millised ise 
kokku monteerisin ja kevadeks olid eelpoolloetletud seadmed valmis. Tartu päevilt tuttav 
geoloog Kaarel Orviku andis mulle tasuta 3 akvalangi „Ukraina”, milliste 5-liitriste 
balloonide 150 atm rõhu alla laadimiseks tuli kasutada Vetelpääste jaamades olevate 
filtritega kompressorite abi. 

1964. a. suvel võtsin 3 kuuks laenuauto Moskvich-423. Päevatasu oli 3 rbl, kilomeeter 
maksis 3 kopikat ja bensiin tuli ise osta. Puhkusetõendi esitamisel oli ajatasu 30 rbl/kuu. 
Ainuke vahend raha säästa oli spidomeetri mahakerimine. Mul oli hangitud 1-kW 
elektrimootor  otsas kiilrihma ratas ja Moskvich-i kardaani käigukasti sisenemise võll, 
millele oli ka kinnitatud  väiksem kiilrihma ratas. Auto spidomeetri trossi mõlemad otsad 
olid plombeeritud ja neid plomme kontrollis mehhaanik auto vastuvõtmisel. Auto 
korterinaabri papa Tiitsu vastvalminud maja garaaži kanalile Pirita-Kosel, kardaan alt ära, 
oma kiilrihma rattaga võll asemele. Elektrimootor mingile alusele, kiilrihm peale ja 
elektrimootor õiget pidi käima. Autos istmed alla ja ise sinna magama. Pika 12-tunnise 
öö jooksul õnnestus maha kerida 1000 km. 

1000 x 3 = 3000 kop.= 30 rbl – 0,48 rbl elektritasu (1kW-4 kop.) = 29,52 rbl. teenistus. 

1964. a. juulis, esimesel puhkuse päeval laadisime Ando Puksaga kogu varustuse autole. 
Akvalangid said kohad tagumise pakivirna peal vastu lage. Õhtul kella 19 paiku hakkasime 
sõitma, eesmärgiks Äntu Sinijärv. Viitnal küsisin Andolt, kas ta ei taha Võsul käia. Vastus 
oli eitav. Haljala ristil kordasin küsimust ja Ando vastas, et keera pealegi. Võsul parkisime 
auto restoran „Neptuni” juurde ja saali sisenedes nägime lauas üksi istuvat Ants Tenderit. 
Saime kohad ja pidu algas. Varahommikul kella 4 paiku ärkasime, magades autos ja pead 
olid hirmus haiged. 

Ando oli eelmisel päeval pakkimise käigus Lippmaa kabinetis asuvast 15 liitrisest pudelist 
valanud 0,7 liitrit piiritust öeldes „Pika veesolemise järel hea soojenduseks võtta”. Nüüd 
otsis pudeli ja pisikese pitsi välja ja parandasime pead. Hakkasime Äntu poole sõitma, 
aeg-ajalt peatudes, et pits piiritust võtta. Umbes 1 km enne sihtpunkti jõudmist jäin 
korraks magama ja sõitsime teelt metsa. Hiljem, jälgi uurides, selgus, et üks känd oli 
lükanud auto 2-le mitteroolipoolsele rattale ja umbes 15 meetrit edasi oli üks puu 
mõlkinud mitteroolipoolse esitiiva ja lükanud auto tagasi 4 rattale ja me olime teele 
tagasi sõitnud. Väga õnnelik õnnetus, sest otse vastu puud sõites oleksid 3 akvalangi 
koorma pealt ette lendanud ja tõenäoselt meie pead purustanud. Metsavahile, kelle talu 
taga meie laagriplats asus, ütlesime, et kits jooksis ette. Kas ta meid uskus, ei tea. 

Võtsime esitiiva ära,käisime juhuslike autodega Rakveres plekkseppa otsimas. Leidsime, 
leppisime kokku ja järgmisel hommikul vara sõitsime meistri juurde. Ta tagus tiiva vormi, 
pahteldas ja värvis ning paigaldas tiiva oma kohale. Sukeldusime ja katsetasime varustust 
Sinijärves, mis oli väga selge ja jaheda veega.  

Meil oli TA Bioloogia Instituudi välja antud raamat „Eesti järved”. Seal oli ka iga järve 
kohta antud vee läbipaistvus. Raamatu järgi oli kõige selgema veega Nohipalu Valgjärv 5 
m. Äntu järvesid raamatus polnud. Kuna Sinijärves oli läbipaistvust vertikaalselt Sekki 
kettaga võimatu mõõta (keskmine sügavus 4 m ja põhja võis kaldal jalutades vaadata) 
leidsime okeanoloogia õpikust valemi, kuidas horisontaalselt mõõdetud läbipaistvust 
ringi arvutada vertikaalseks. Mõõtsime horisontaalselt, tegime arvutuse ja saime 
Sinijärve läbipaistvuseks 12 m. Järelikult on ta Eesti kõige selgema veega järv. 4 päeva 
pärast hakkasime Vilniuse poole sõitma, kust pidime saama Leedu selgemate järvede 
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asukohad. Kuna Ando tahtis Viljandis ema näha, jõudsime hilisõhtul Oiule, kus lasksime 
autoistmed alla ja heitsime magama tee ääres. Hommikul äratas koputus autoaknale. 
Väljas seisis jalgrattaga vanem mees, kes küsis, kas oleme tuukrid (läbi akende paistsid 
akvalangid). Jah vastuse peale rääkis, et on Võrtsjärve kolhoosi kalur ja nendel on sõjast 
saadik mure järve kukkunud lennuki pärast, mis põhjustab traalide kinnijäämist ja 
purunemist. Olevat mõne aasta eest üritatud talvel välja tõsta, kuid trossid olid ära 
libisenud. Palus, et läheksime ja paneksime trossid külge mille abil järgmisel talvel saaks 
traalilõhkuja välja tõsta. Lisas, et esimees maksab heldelt vaeva kinni. Sõitsimegi asja 
uurima.  

Esimees oli endine ajakirjanik Raave, kes lubas töötasuks 500 rbl. Meile tähendas selline 
summa 4 kuu palka. Lennuk oli saksa hävitaja, piloodikabiin tühi ja üks tiib ära 
murdunud. Sügavus 4,5 m ja Võrtsjärve vesi kaunis kehva läbipaistvusega. Järgmise päeva 
pärastlõunaks olid 2 trossi lennuki ja vee pinnal olevate poide vahel. Läksin veel korraks 
alla, et lennuki sabaosa trossi paremasse asendisse panna. Ando jäi kummipaati. Trossi 
nihutades tundsin järsku,et jalad on lennuki suunatüüri ümber kuhjunud kalavõrkudesse 
kinni jäänud.  Lahti ei saanud, kuna nuga ei olnud. 

Vastavalt ütlusele „Kus on, sinna tuleb juurde” kuulen, et sissehingamisel hakkas 
akvalangi kopsuautomaadist kostma vilet, mis tähendas, et varsti on suruõhk balloonides 
otsas. Tekkiva paanika lõpetas Ando ilmumine, kes sai kõigest aru, läks paati ja naases 
akvalangi ja noaga. Akvalangi andis minu kätte ja ise, käies sealt hingamas asus minu 
jalgu lahti lõikama. Jalad lahti, tõusin paati vilistava, kuid hingamist võimaldava 
akvalangiga. Peale seda hakkasin Andot elupäästjaks kutsuma. Talle see ei meeldinud. 
Korra ütles vihaselt: ”Ära jama, kui mina oleks kinni jäänud, kas sa ei oleks appi tulnud”. 

Vilniuses saime allveeklubist andmed selgemate järvede asukohtade suhtes. Sõitsime 3-4 
järve läbi ja laagrisse jäime Leedu lõunaossa, Ignalina tuumajaamast ca 6 km kaugusel 
asuva väikese metsajärve äärde. Seal juhtus kaamera kukkumine järve põhja. Järvega 
tutvumisel, leidsime teisel pool kenade veealuste vaadetega koha. Sinna saamiseks 
pidime üle järve (ca 60 m) kummipaadiga sõudma. Et kino-ja fotoboksi illuminaatorid 
uduseks ei läheks, sidusime nad ca 0,5 m pikkuse nööridega paadi külge ülesõudmise 
ajaks. Asudes järve keskel hõikas Ando: „Kinoboks lahti”. Viskasin poi sisse ja nägin, et 
põhi oli vähem kui 25 m sügavusel (nii palju oli poil nööri). 

Akvalangiga alla minnes selgus, et põhi oli 18 m sügavusel ja kaetud ca 0,5 m kõrguste 
veekasvudega. Pidasime plaani, tõime sinnasõidul nähtud kruusaaugust suurema kivi, 
panime võrku ja sidusime külga 30 m pikkuse nööri, millele oli iga 1,5 m järel tehtud 
sõlm. Järvel lasksime kivi poiraskuse juurde ja hakkasime sõlmedega nöörist kinni hoides 
ujuma ringe põhja kohal. Esimese otsimispäeva õhtuks olid akvalangid tühjad ja kaamera 
leidmata. 

Sõitsime Vilniusse akvalange laadima. Järgmise otsimisepäeva lõpuks oli õhk jälle 
lõppemas ja tulemus 0. Ando läks veel korra alla otsima, mina istusin sünges meeleolus 
paadis. Vette vaadates näen järsku, et Ando tõuseb ja käes on valgete penoplastujukitega 
kinokaamera. Oh seda rõõmu. Kaameraboks oli seest kuiv, kuid tiiva külge kinnitatud 
eksponomeetri boks oli täielikult vett täis. Ando võttis eksponomeetri osadeks, käskis 
auto mootori soojaks ajada ja laotas osad soojale kapotile kuivama. Peale 
kokkumonteerimist selgus, et mõõteriist töötas. 

15 päeva jooksul metsajärve ääres filmitud maapealsetest ja veealustest kaadritest 
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monteerisime sügisel 20-minutilise värvifilmi „Roheliste seiklused”. 1983. a. Leedus käies 
ei õnnestunud seda järve leida teede ringiehituse tõttu. 

   
 
Roheliste kuivade ülikondade selgapanek ja äravõtmine oli vaevarikas ja aegavõttev 
protseduur. Kadestasime rühmakaaslast Juhan Roosi, kes oli meremeeste vahendusel 
endale hankinud märja ülikonna „Calypso”, mille selgapanek ja äravõtmine toimus mõne 
minutiga. 1965. a. saatis isa mulle märja ülikonna. See oli paks (ca 1 cm) jää all käimise 
ülikond. Pluus, püksid, kapuuts, kindad ja sokid. Tahtis rasket tinavööd. Muidu ujusid 
nagu kork. 
                           

      
 
1966. a. kevadel hakkasime Äntu laagripaigas parve ehitama. Materjali (põhiliselt 
puumaterjal) kohaleviimiseks kasutasime laenuautot Moskvich 423, millel võtsime ära 
tagaukse ja mille katusele paigaldasime pakiraami. Ando valmistas endale nöörist 
rakmed ja sinna sõites seisis püsti sõitva auto katusel ja filmis. Kahe kuuga oli parv 
valmis. See ujus neljal veoauto õhukummil ja omas vintsi, millega sai alla lasta veealust 
platvormi. Nüüd saime varustusega liikuda mööda Sinijärve (põhjast lõunasse ca 700 m 
pikk ja 15 – 20 m lai) ja paremini uurida põhjatipus asuvat 7 m sügavust allikat, kus 
veetemperatuur oli nii suvel kui talvel +6 kr/C. 

Metsavahitalu tagune laagripaik asus Sinijärve lõunatipu lähedal. Parvele panime nimeks 
„Kaiman-1” ja ta käis osadeks lahti, millised tagasi linna sõites kandsime hoiule 
metsavahi kuuri. 

                                 

Märjas ülikonnas ilma 

tinavööta 

Kuiva 

ülikonna 

pluusi 

äravõtmine 

abilisega 
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     Parv „Kaiman 1“ Äntu Sinijärvel    Kuivas ülikonnas sukeldumas 

 

    
 
   Sukeldumine parve luugist       Sukeldumas Äntu Sinijärves 

 

    
  
    
 

Veealune vaade parvele 

(keskel luugist allamineku redel) 

 

Endavalmistatud allveeboks 

8-mm kinokaamerale 
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1972. a. kolhoosis „Koit” organiseerisin ALMAVÜ kaasabil auto-mootorratta juhi 
kursused, kuna soovijaid oli palju. Mootorsõidukite ehitust ja liikluseeskirju lugesin mina 
6 kuud 3-el õhtul nädalas. Õppesõiduks andis ALMAVÜ auto Moskvich 408, millega üks 
kolhoosi autojuht, kellel olid sõiduõpetaja paberid, õpetas sõitu. Põhjus, miks mina ja 
sõiduõpetaja koha peal tegutsesime, oli kolhoosi kaugus Haapsalust (80 km), kus asus 
ALMAVÜ. 

1973. a. kevadel toimusid Lihulas eksamid riikliku komisjoni ees (Volgaga kohalesõitnud 
miilitsamajor ja vanemleitnant). 26 õpilasest, kellest osa tahtis mõlemaid lube ei 
kukkunud keegi läbi. Kuna anti uue vorminguga lube, tahtsin ka enda omad ära vahetada. 
Miilitsad ütlesid, et eksamit pole vaja teha, aga load pean ise välja kirjutama. Kohta 
„Elukoht” kirjutasin „Tallinn, tänav, maja ja korteri number”. Miilitsad ütlesid, et oleks 
aidanud ainult „Tallinn” ja panid pitsatid alla. See ülepüüdlikkus maksis pool aastat hiljem 
meeldivalt kätte. Varasügisel Tallinnas viibides, läksin laupäeval trolliga Kaubamajja 
midagi ostma. Esmaspäeva varahommikul, kui sättisin asju kolhoosi tagasisõiduks, 
avastasin, et pole rahakotti, kus olid load, teekonnaleht, veoauto tehnilise passi talong, 
esimehe allkirjaga tühjad volituste blanketid ja muud tühja-tähja. 

Sain aru, et laupäeval trollis oli osav taskuvaras rahatasku pükste tagataskust välja 
tõmmanud. Helistasin esimehele, kes teatas et kolmapäeval läheb auto maltoosaga 
Leningradi ja ta saadab teise juhi sellega minu jaoks kaasa. Kolmapäeval oligi mees kohal 
ja enne ärasõitu vaatasin postkasti. Seal oli mulle adresseeritud kiri, milles öeldi, et leitud 
minu dokumendid ja paluti järgi tulla. Vana abielupaar Tatari tänava alguses, kes olid 
leidnud ilmselt üle aia visatud rahatasku oma aiast, ei tahtnud kuidagi minu antud 50 rbl 
vastu võtta. Rahataskus olid kõik dokumendid alles, puudus ainult tühine rahasumma. 
Ainuke  aadressiga dokument oli minu enda poolt väljakirjutatud juhiluba. 

1973. a. suvel sain Rootsist isalt kirja, milles ta teatas, et on mulle ostnud sõiduauto 
Moskvich-412 ja et kätte saan selle kauplusest Berjozka. Sealt öeldi, et autosid antakse 
kas Riiast või Moskvast. Selles autokinkimeses on süüdi Ülo Jaaksoo, kes kevadel 
Göteborgis viibides isa üles otsis, talle siinsest elust rääkis ja minu kolhoosis töötamist 
põhjendas raha kogumisega uue auto ostmiseks. Suur aitäh Ülole. Auto kättesaamise 
kohaks valisin Moskva, kus asus ka auto valmistajatehas ja sõitsime Leiliga rongiga 
kohale. Tagasisõit uue autoga võttis ühe ööpäeva. 

1971. a. suvel oma uue elukoha trepikoja keldris ringi vaadates (paneelmaja kelder on 
lahterdatud paneelidega, mis kordavad ülal asetsevate korterite kandevpaneele), leidsin 
18 m2 suuruse ruumi, kuhu pääses ühe ca 80 cm laiuse paneelivahe kaudu. Sinna 
valmistasin tugeva heade lukkudega ukse, vedasin elektri sisse, ainukesele aknale trellid 
ja kate ette ning oligi töötuba-ladu valmis.  

1974. a. kui linnameheks hakkasin ehitasin garaažile kanali ja tagaossa uue töölaua 
sahtlitega, riiulid ning alla puupõranda. Ka valmistasin korraliku elektrikilbi. 

19.11.1975 suri peaaju kasvaja tagajärjel Ernst Raik. Aitasin tema auto ja garaaži maha 
müüa. 

1977. a. suvel peale praegusesse korterisse kolimist kutsus Valdek Tarum mind kaasa 
autoreisile Turkmeeniasse. See oli tore reis. Kuu ajaga sõitsime läbi 13 000 km, nägime 
kõrbet ja tundsime kuiva kuumust, mis polnudki eriti hull. Ka õppisin tundma tõelist 
autotundjat Valdekut, kes sinnasõidul, peale mittekvaliteetse bensiini tankimist 
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Novgorodi lähistel maantee kraavi kanalina kasutades võttis mootori lahti, vahetas 
riknenud kolvi kaasasolnud uue vastu ja sõit võis jätkuda põhiliselt endise rallisõitja 
Valdeku roolis olles. 

1978. a. suvel olin külas Mart Emmel tema Rohuneemele ehitatud korralikus majas. 
Võtsime viina ja kui otsa sai, sõitsime minu autoga Kirovi kalurikolhoosi keskuses 
asuvasse viinapoodi jätku tooma. Sõitsin otsa ühe talu juures seisvale väikebussile. 
Miilitsad, kiirabi ja meid Mardiga viidi haiglasse. Juhiload võeti 3-ks aastaks hoiule ja auto 
nõudis kerevahetust. 

1981. a. jaanuaris õnnestus Järve autokeskuses saada ostuluba uuele kerele, mis saabus 
augustis ja millele autokeskuse mehed tõstsid vrakilt ringi sillad, mootori, rooli, 
elektrijuhtmestiku, küljeaknad ja tagaakna. Pandi ka uus esiaken. Tulemuseks seisis 
septembris garaažis mittesõitev auto, mille kallal tuli veel palju tööd teha. Töö sai tehtud 
ja 1982. a. augustis võisin autoga teha esimese sõidu Saaremaale. 

1986. a. jaanuaris teel Tartusse põrkasin Paide lähedal frontaalselt kokku „Avia” 
veoautoga. Tulemused: auto vrakindus ja endal luumurrud ning muud vigastused. Kuna 
minu mälus oli auk, tõi asjasse selgust endine töökaaslane Autovedudest, kes 
kohakaasluse alusel oli aastaid töötanud kohtuuurimise laboratooriumis autoeksperdina. 
Ta uuris korralikult vrakki, ütles et kõik on korras, tema põhjust ei leia. Siis meenus talle 
midagi, uuris veel mootorit ja tuli nägu naerul, käes bensiinipumba membraan. Seletas, 
et kolmekihilise membraani 2 kihti olid purunenud juba varem (olid tahmased), viimane 
kiht oli purunenud värskelt (tõenäoselt enne avariid). Ütles, et sellisel juhul auto mootor 
sureb, käivitub paar korda enne kui ta lõplikult seisma jääb. Mootori sellise käitumise 
korral hakkab auto lihtsalt teel vänderdama, mis oligi avarii põhjuseks. 

 

Täienduseks ülevaateartiklile TPI-st 
 

Hillar Saarse 
 

1958 a. suvel sõitsin jalgrattaga Tallinna, et kohtuda dekaan Samolevskiga ja selgitada 
EPA-st TPI-sse automaatika ja telemehhaanika erialale ületuleku asjaolusid. Jalgratas oli 
tollal igapäevane sõiduriist. Omasin 3-käigulist Harkovis valmistatud „Turisti”, mille sain 
defitsiitsuse tõttu tutvuse kaudu osta 1956. a. sügisel (hind ca 700 rbl.) ja millele 
keskkooli ja EPA-aegse sõbraga, Rein Asuga, kellel oli ka selline ratas, ehitasime tugevad, 
suured pakiraamid ja raamivahelised, küljele avanevad ja väljavõetavate riiulitega 
kunstnahaga kaetud toidukastid. Nende ratastega sõitsime Reinuga 1957. a. suvel mööda 
Eestit rohkem kui 1000 km pikkuse reisi. Tartu-Tallinn sõit (ca 200 km) oli lihtne. 
Hommikul vara algus ja õhtuks kohal. Sama rattaga sõitsime 1961. a. suvel enne praktikat 
Riias VEF-is ca 10-päevase matka mööda Lätit ja 1962 a. suvel, peale TPI lõpetamist ca 10 
päevase reisi mööda Karjala-Soomet, enne paadimatka mööda Vuoksa jõge. Ratta ostis 
tagavaraosadeks Ülo Nurges 2001. aastal. 

1958. a. 1.septembril, esimesel koolipäeval TPI-s, sõitsime tollaste 3. kursuse poistega 
Läänemaale Vatla lähedal paiknevasse kolhoosi põllutööle. AA 3. kursusel õppisid tollal 
(S-seisuga 12.2016 a. surnud) järgnevad inimesed: Ernst Raik (S), Einar Tammet (S), Enn 
Vakkur (S), Jaak Pihlau (S), Juhan Jalakas (S), Mart Emme (S), Tõnu Siimut (S), Enn Valgma, 
Hanno Teigar, Hillar Saarse, Jaan Ennulo, Ivar Odrats, Peedu Rettel, Tiit Klotsmann, Udo 
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Usai, Vahur Mägi ja Vello Hanson. Kokku 17 meest. Meiega oli kaasas laborant Lelumees. 
Alul pandi meid kolhoosis magama lehmalauda lakka. Teisel, kolmandal päeval tuli 
veoauto, et viia meid Illuste mõisa rahvamajja, kus elasime järgnevad 1,5 kuud. Pihlau 
Jaak läks lakka mahaunustatut tooma, meie ootasime auto ümber. Keegi hõikas Jaagule, 
et olgu ettevaatlik heinte allaajamise luugi suhtes, mispeale Jaak vastas alt laudast, et 
juba kukkusin alla ja ilmus kaunis sõnnikusena auto juurde. Mäletan, et sellest sai ta 
hüüdnimeks „Pots”. 

Illuste rahvamajast käisime mitmel korral laupäeva õhtuti ca 12 km kaugusel Varblas 
peol. Läksime jala pimedas mööda maanteed.Korra sinnaminnes teatas Mart Emme,et 
tal on s-häda ning laseb tee peale, kuna oli pime ja kraavid vett täis. Peolt tagasi tulles 
käis Mart ainsa taskulambiga kõige ees ja otsis oma hunnikut, kuni hõikas „Kurat käes, 
astusin sisse”. 

Ühel peoreisil sain tuttavaks lähedalasuva kooli naisõpetajaga. Peol olin juba tähele 
pannud vanemat purjus meest, kes osutus kolhoosi esimeheks ja peo lõppedes pakkus 
naisõpetajale ja minule kojuviimist. Tal oli sõiduauto „Pobeda”, mida ta ei suutnud 
käivitada, kuna juhi jalgealune oli tühje pudeleid täis. Abikaasa ajas ta autost välja, loopis 
tühjad pudelid minema ja siis võis sõit alata. Pimedas jõudsime aiaga ümbritsetud 
koolimaja juurde,kuhu esimees autoga aeda purustades sisenes. Autost väljunud 
jälgisime, kuidas ta autoga ringi ümber maja sõites sissesõidukohta otsis ja seda 
leidmata, teises kohas aeda purustades välja sõitis. Kolhoosivärk! 

Septembri lõpupoole tuli õppejõud Gunnar Väljamäe teatama,et kolhoosiaega pikendati 
2 nädala võrra. Ta saabus lõunavaheajal ja poisid hakkasid nurisema,et riided ei pea 
enam vastu. Kuna Potsul olid kodust kaasa võetud dressipüksid, mille tagumik oli 
aukudest kirju otsustati seda demonstreerida Väljamäele. Pots tegi selili lõunauinakut ja 
kui teda ringi keerati, et katkist tagumikku demonstreerida, kostis pikk vali peeretus, 
mille peale Väljamäe punastas. Kolhoosi pidime kaheks nädalaks kauemaks ikka jääma. 

Selles saime siiski kaubale, et need, kellel oli riietusega probleeme, said oktoobri 
esimesel nädalavahetusel loa kodus ära käia, et oma riidevarustust täiendada. Eks seda 
võimalust enamus rühma meestest ka kasutas ning kohale jäid vaid mõned üksikud. Mina 
olin aga eelmisel nädalal haigestunud ja kõrge palavikuga paigutatud kohalikku haiglasse. 
Kohale jäänud meestel tekkis idee mind nädalavahetusel haiglasse vaatama tulla. Selleks 
küsisid nad luba kasutada kolhoosi veoautot, millest ei keeldutud. Ernst Raik, Mart Emme 
ja Tõnu Siimut tulidki mind vaatama. Noh, eks sõideti ka ümbruskonnas natuke ringi, 
roolis oldi kordamööda. Tagasisõidul oli ilm juba pime ning sõita tuli tuledega. Eks ühes 
kurvis, Mart oli roolis, tuli teine tuledega auto neile vastu, Mart ei märganud kurvi ja 
sõitis teelt välja kraavi, auto käis üle katuse, kuid maandus põllul siiski ratastele. Õnneks 
kedagi kastis ei olnud, kõik olid kabiinis, kuid Ärni pea jooksis siiski natuke verd, see tuli 
kinni siduda. Teistel oli ainult ehmatus. Auto omal jõul poriselt põllult ära ei saanud. Tuli 
abi kutsuda. Leiti kolhoosi traktorist, kes auto välja tõmbas, aga toimunut maha vaikida 
enam ei saanud. Kolhoosi juhatus oli küll kuri, aga ühiselt otsustati autoinspektsiooni 
asjasse mitte segada, kuna juhatus oli nõusoleku andnud lubadeta meestel autot 
kasutada. Nii jäid remondikulud süüdlase käest välja mõistmata ja kolhoosi kanda. 
Lõpuks saime isegi aukirja tubli töö eest kolhoosi abistamisel. 
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Meie kolmekesi Mart Emme, Ivar Odrats ja mina ei suutnud oma võlgnevusi õppetöö alal 
1. novembriks likvideerida ja kukkusime teisele kursusele ja jäime ka stipendiumist ilma. 
Mina läksin Ernst Raigi soovitusel Paul Plakki laboratooriumisse tööle, kus ka Ernst 
stipendiumilisa teenis. Labori juhataja oli Saar, seal töötasid Jaak Peterson ja 4. kursuse 
automaatik Paomets, kes hiljem koos Juhan Jalakaga Pöögelmani nimelises tehases 
töötas. 

1959. a. jaanuaris ajas Ernst a/ü komiteest välja 2 10-päevast tuusikut Kalvi 
puhkekodusse põhjarannikul. Oli mõnus puhkus. Sama aasta suvel saime teada, et 
Moskvas Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel on avatud esmakordne NSVL-is Ameerika 
olmetehnika näitus. Tahtsime seda näitust näha ja ostsime sinnasõiduks „Dünamo” 
kauplusest Harju ja Niguliste tn. nurgal 3000 rbl. maksnud mootorratta M-125. Kuna 
rattal oli taga pakiraam,ostsime lisaks sellele kinnituva tagaistme. 

1959. a. augustis asusime teele. Leningradini oli ilm hea, siis hakkas sadama. Kuna meil 
polnud mootorrattaga sõidu kogemusi ega sobivat riietust, algas jama. Ainuke tõsine 
riietusese oli must plekkmantel, puudusid kindad, saapad ja mütsid. Mäletan, et pähe 
sidusime käterätid ja selle peale ujumismütsid. Vähese paberraha peitsime kingadesse. 
Teel nägime avarii tagajärgi. Sõiduauto „Volga” oli traktoriga kokku põrganud. Selgus, et 
„Volga” juht oli meie elektrotehnika õppejõud Jänes, kes oli ühelt teiselt õppejõult 
laenatud autoga teel Krimmi. Hiljem kuulsime, et pere oli teepervele pargitud autos 
maganud, tuledeta autos (aku oli avariis purunenud). Öösel oli keegi veel seisvale autole 
otsa söitnud. 

   Meie jöudsime läbimärgadena Novgorodi. Kuna seal olid hiljuti toimunud 800-aasta 
juubeli- pidustused, oli linn ülesvuntsitud ja ehitatud ka uus hotell, kuhu saime kõigi 
mugavustega toa. Mäletan, et käisime soojas vannis ja kleepisime kingadest väljavõetud 
märjad rahatähed akna- klaasi külge, kust nad hommikuks kuivanult maha kukkusid. 
Edasi sõites pidime järjest sagedamini  peatuma, et võtta ederattalt kodaraid ja panema 
neid purunenud tagaratta kodarate asemele. Ratas ei olnud mõeldud 2 inimese ja 
seljakottide veoks. 

Moskvas jätsime ratta ühele väljakule ja elasime paar-kolm päeva hotellis näituse 
lähedal. Näitus oli vahva. Ameerika sõiduautod ja sisustatud ühepereelamud, kus võis 
sees uudistamas käia. Enne tagasisõitu läksime mootorratast otsima, lootes et on ära 
varastatud. Kahjuks oli alles ja pidime temaga tagasi sõitma. Tagasisõitu ei mäleta, ju oli 

3 õnnelikult 

pääsenud 

avariiosalist:  

Tõnu, Mart ja 

Ernst; 

GAZ-53-l nii 

õnnelikult ei läinud  



200 
 

kõik normaalne. 

Järgmise, 1960. a. suvel oli õppepraktika tehases „PUNANE RET”. Selle lõppedes tegi Ants 
Wõrk ettepaneku liituda tema ja vanema vennaga autoreisiks Krimmi. Olin nõus. Antsu 5 
aastat vanem vend Rein oli juba TPI lõpetanud, töötas Jõhvis ja õppis Leningradis 
aspirantuuris. Tema võttis laenuauto Moskvich-423 ja sellega sõitsime läbi Tartu, kus 
vendade isa Hans oli EPA-s õppejõud ja minu ema kopsuhaiglas ravil, ühe ööpäevaga 
Kiievisse. 

Krimmist on meeles peoleminek ühte suveaeda. Prillidega ja esinduslikult riides Ants läks 
piletikontrollijate juurde, ütles vene keeles, näidates üle õla meie poole „Nad on 
minuga”. Ja olimegi ilma piletita peol. Vististi Jaltas parkisime auto ja läksime restorani 
sööma. Tagasi tulles oli keegi autosse tunginud, kõik segi pööranud ja Antsu fotoaparaadi 
„Leica” varastanud. Kohalekutsutud miilits paigutas meid hotelli ja võttis auto jälgede 
võtmiseks ööseks enda kätte. Aasta hiljem sai Ants kutse tulla kohtusse kuhugile kaugele 
Venemaale, kuhu ta muidugi ei läinud. Eeltoodu põhjal peab tagant järele kiitma 
nõukogude miilitsat. Kusagil küla vahel läksime kolmekesi jala, jalas lühikesed püksid, 
kuna ilm oli lausa kuum. Aedadel istuvad ja suitsetavad vene mehed vaatasid ja rääkisid 
isekeskis, näe fasistid lähevad. Lühikesi pükse kandes oli tollal Venemaal probleeme. 
Mäletan, kui kolm aastat hiljem Ants Wörgu ja Ülo Nurgesega Karpaatides käisime, 
läksime ühte maasööklasse lõunatama. Istusime laua ääres ja ettekandjad ei tulnud 
tellimust võtma. Meie küsimusele vastati: „Meil aluspükstes ei teenindata”. Ants läks 
kööki, tömbas priske naiskoka ees pükste tirri lahti ja näitas näpuga allolevate aluspükste 
peale, mispeale kokk naerdes lõi käega ja ütles ettekandjatele: „Ladno, andke neile 
süüa”. 

1960. a. oktoobris ostis Ülo Jaaksoo isa, kes sõitis Mõisaküla-Tallinn kitsarööpalisel 
raudteel vedurijuhina, Pärnu mnt. autokauplusest sõiduauto Moskvich-407. Ülo võttis 
mind seltsiliseks kaasa, kui läks autot Mõisakülla viima. Järgmisel päeval sõitsime 
liinibussiga Tartusse, kus meie rühm pidas järjekordset labrakat. Kellega ja kus ei mäleta. 
Mäletan ainult Tartust kojusõitu PAZ bussiga, milline ootas meid õhtul Raekoja taga. 

1960./61. aastavahetusel toimus rahareform. 10 rbl.muutus 1 rbl-ks. 

1961. a. juunis toimus sõjaväelaager Kaliningradi (Königsbergi) lähedal. Mäletan, et kirik, 
mille seina vastas oli Kanti haud oli varemetes ja rippuv katuse plekitahvel kolises tuule 
käes. 23. juuni hilisõhtul, kui istusime pikas valges aluspesus ümber jaanilõkke ja 
laulsime, ilmus venelasest rooduülem, püstol käes, sõimas meid ja kamandas telkidesse 
magama. Tallinnas tagasi, toimusid sõjalise lõpueksamid (eksam?) Filtri teel, milleks 
õppisime Ülo Jaaksooga 3-4 päeva minu juures Nõmmel (ema oli suvepuhkusel 
Laulasmaal). Siis oli sõjalise õppusega kõik. Reservohvitseri tunnistus anti koos diplomiga 
aasta hiljem.  

1961. a.suvel peale sõjaväelaagrit toimus õppepraktika Riias tehases VEF. Enne seda 
tegime 4-kesi Ants Wörk, Ülo Nurges, Ando Puksa ja mina ca 10-päevase jalgrattamatka 
mööda Lätit. Riia päevilt meenub, et Ross pidi meile stipendiumi järele tooma, kuid 
hilines nädal või rohkem. Käisime Juhan Roosi ja 2 naiskiirabiarstiga restoranis, arve läks 
lõhki ja andsin meeskelnerile käekella panti. Kui stipendium saabus, sain kella välja osta. 
Praktika lõpupoole veetsime ühe nädalalõpu VEF-i puhkebaasis ca 40 km Riiast Tallinna 
poole Koiva jõe ääres. Meie neljakesi sõitsime sinna jalgratastel, teised kas rongi vöi 
bussiga. Ilm oli vahelduva vihmaga. Kui kohale jõudsime, olid teised juba kaasavõetu lahti 
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pakkinud ja Ülo Jaaksoo valas mulle pool teeklaasi viina. Jõin selle ära ja tekkis selline 
õnnis tunne, mida polnud varem ega hiljem oma kaunis pika alkoholitarvitamise jooksul 
tundnud. 

Peale Riia praktikat istusime kolmekesi Ülo Jaaksooga Tiina Priksi üürikorteris Kreutzwaldi 
tänaval ja arutasime, mida kaasa võtta plaanitavale mootorrattamatkale Karjala 
maakitsusele. Arutelu lõppedes alla õue minnes, selgus, et mootorratas, millega olime 
Ernstiga Moskvas käinud, oli ära varastatud. See tõmbas ka matkale kriipsu peale. 

Labrakast Nömmel (mitte Hiiul) Nurme tänaval on lisaks Ivari meenutustele meeles, et 
Ü.B.D. kukkus vindisena õues keldriakna kitsasse süvendisse, kust teda tuli välja aidata. 
1961. a. 6. septembril asusin tööle Tallinna Kontrollmööteriistade Katsetehase (Mere pst. 
alguses) SKB-sse vanem-inseneri ametkohale palgaga 120 rbl. Sain õiguse ise 
laenuautosid võtta. 1962. a. märtsis, kui tegime diplomitööd, kuulsime, et Võrus alustas 
tööd uus Gaasianalüsaatorite tehas. Otsustasime kolmekesi Ülo Jaaksoo ja Ü.B.D.-ga 
söita kohale töökoha suhtes asja uurima. 

Võtsin laenuauto ja ühel reede hommikul sõit algas. Võrus midagi meile sobivat polnud ja 
tagasiteel läksime Tartus Peeter Loogi otsima. Peeter oli Paides oma värske abikaasa Tiiu 
(abiellus 03.01.1962) juures, kuid Peetri vanemad lubasid meid lahkelt öömajale. Kuna 
õhtu oli veel noor, jätsime auto Peetri õue ja läksime Ülikooli kohvikusse, kus tarbisime 
korralikult alkoholi. Alles hilisõhtul saabusime kahekesi Peetri vanemate korterisse 
Riiamäel. Ü.B.D. oli kuhugi kadunud. Hommikul tuli Peetri ema ja ütles, et ta ei saa 
valima minna, kuna korteriust blokeerib laud, millel magab mees. 

Asja uurimisel selgus, et raskel tammelaual magas Ü.B.D. Ajasime ta üles ja vabastasime 
Peetri emale tee valimisjaoskonda. Ülo Jaaksoo oli ka murest murtud, kuna oli diivani, 
millel magas täis oksendanud. Mäletan, et tagasi sõites tegime Adavere poe ees peatuse. 
Ü.B.D. ostis peaparandust ja Ülo Jaaksoo pudeli konjakit, mille viisime tema juhatuse 
järgi Paidesse, Tiiu juures olevale Peetrile. 

2016. a. detsembrivestluses ütles Peeter, et see diivan olevat tal praegugi suvilas, ainult 
riie olevat ära vahetatud. 

Diplomitöö esitamiseks kateedrisse mais 1962 a. andis H. Sillamaa viimase äratoomise 
kuupäeva ja kellaaja. Hiljem toodud tööd oleksid kuulunud kaitsmisele järgmisel aastal. 
Minul jäi, nagu alati, asi viimase minuti peale. Tegime Ü.B.D.-ga mölemad diplomitööd 
tehases ja mäletan, et viimasel ööl sain töö valmis kell 3. Aimates, et hommikul on 
tõusmine raske, olin palunud Ü.B.D-l Nõmmelt läbi tulla ja mind üles ajada. Ema ei 
suutnud mind äratada, olgugi et valetas, et auto on õuelt kadunud (olin vötnud 
laenuauto, et öösiti tehasest koju sõita). Ema läks ära tööle ja siis tuli Ü.B.D., kes tõstis 
mind voodist põrandale ja äratas üles. Jõudsime kateedrisse töid esitama ca 30 minutit 
enne lõpptähtaega. Tänu Ü.B.D.-le sain oma diplomiprojekti kaitstud 1962. aastal. 
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Ülo Beitler-Dorch 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  14.12.1936 – 06.10.2014,  

      Maardu kalmistu 

Aadress:   Tallinn, Tammsaare tee 103-78 

Haridustee:  

   Ivanovka keskkool,  

   Tomski Polütehniline Instituut 1957,  

   TPI automaatika 1958-1962 

Diplomitöö teema: Radioaktiivne paksusmõõtja РПН-4 

Teenistuskäik:  

1964-1973 Pirita tee Instituut, insener 

1973-1992 Kommunaalprojekt 

1992-  Elamukooperatiivi esimees 

Tunnustused:  

1989   Teeneline kommunaaltöötaja 

Saavutused:  

ENSV elamufondi tehnilise inventariseerimise allsüsteemi loomisest ja 

ekspluatatsioonist, 1980 

 Korteriüüri maksete arvestamise süsteem 

Hobid:   I järk males 

Naine:  1964 Ene 

  1972 Svea 

Lapsed:  1966 Ruta,  

  1971 Pirko,  

  1972 Kristiina,  

  1980 Dagne  

Lapselapsed:  9 lapselast 
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Meenutused:  

Ülo BD oli meie rühma kõige tugevam ja turskem poiss. Ta oli sündinud ja koolis käinud 

Siberis, mistõttu ta oli tegude inimene. Kui oli vaja kolhoosis lammast tappa, siis sai ta 

sellega hakkama. Ja kui mõni uks oli lukus, siis ei kõhelnud ta vajaduse korral lukku lahti 

murdmast. Purjus peaga võis ka kakelda. Aga tegelikult oli ta tubli eesti mees. Kuigi 

perekonnanimest õhkub balti parunite hõngu. 

80-ndatel töötas ÜBD kuskil Kesklinna Täitevkomitees elamumajanduse alal. 

Küberneetika Instituudil oli ruumikitsikus ja Ülo Nurges töötas Toompeal Rutu tänaval 

võlvitud keldris. Ühel päeval helistas ÜBD Nurgesele, et kas ta ei tahaks paremaid 

töötingimusi. Et temal on Tallinna Kesklinna tühjade korterite nimekiri, mida pakutakse 

asutustele töö- ja eluruumideks. Et oleks vaja ainult direktsiooni taotlus ja et edaspidi 

võib need ruumid remontida ning korterina vormistada. Nurges käis isegi Tõnismäel ühte 

maja vaatamas, kuid välisuks oli lukus ja ÜBD-l võtit ei olnud. Mõne aja pärast selgus, et 

lisaks direktsiooni taotlusele oleks vaja ka „veidi sularaha dokumentide vormistamiseks“. 

Need olid vist „ärastamise“ eelmängud, millest Nurges jäi kõrvale, sest Küberneetika 

Instituudi maja Mustamäel sai valmis.  

Rein Harjo mäletab, et ÜBD-ga toimusid ka mingid läbirääkimised IT seadmete vallas, 

kuid kokkuleppele ei jõutud.  
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Rein Elvisto 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:   05.03.1938 – 29.01.2013,  

      Liiva kalmistu 

Aadress:   Tallinn, Kalevipoja 11-56 

Haridustee:   Tallinna VII Keskkool,  

   TPI laevaehitus 1957-1958 

TPI automaatika  1958-1962 

Diplomitöö teema: Näiteseade ja võimendi lampvoltmeetrite visuaalsele kontroll-      

 agregaadile  

Teenistuskäik: 

1962-2009 Flora energeetika vaneminsener/peaenergeetik 

2009-  Mustamäe linnaosavalitsuse ehitusejärelevalve insener 

2009-2013 FIE, elektritööd 

Saavutused:  Jaan Poska maja memoriaaltoa ekspositsiooni täiendamine 

Hobid:  kollektsioneerimine, fotograafia, filmikunst, perega matkamine 

Naine:  1962 Maie, 

  1971 Maie 

Lapsed:  1963 Margit,  

  1964 Tarmo,  

  1972 Andres,  

  1978 Mart 

Lapselapsed: 8 lapselast, 2 lapselapselast 

Meenutusi: Rein Elvisto oli vaikne nohik, kelle kohta sobis ütlus – vaga vesi sügav põhi. 

Labrakatel ta ei osalenud, kõrtsis ei käinud. Me arvasime, et ta pelgab tüdrukuid. Kuid 

pärast TPI lõpetamist selgus, et ta on juba ammu naisemees ja mitme lapse isa. Ülo 

Nurges puutus temaga lähemalt kokku 90-ndatel filatelistide kokkutulekutel. Ülo kogus 

uue Eesti Posti üleminekuaja tervikasju, nn Haapsalu ümbrikuid, Rein aga Eestiaegseid 

paberrahasid. Selgus, et ta on vägagi jutukas ja asjalik mees. Tal oli olnud (peaaegu) 

täielik Eesti markide kogu, mis kahjuks varastati. Seepärast läks ta üle paberrahadele ja 

postkaartidele, kus oli ka kõva tegija. Rein oli tõsine ajaloohuviline, tema raamatukogus 

oli palju materjale Vabadussõjast ja Eesti Vabariigist. 
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Mart Emme 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  20.12.1935 – 02.05.2011,  

      Tartu, Uus-Peetri kalmistu 

Aadress:   Harjumaa, Anija vald, Vetla küla 

Haridustee:   Tartu I Keskkool,  

   EPA 1955-1957,  

   TPI automaatika 1958-1962 

Diplomitöö teema:  Juhuslike arvude andur elektronarvutile M-3M  

Teenistuskäik:  

1962-   Kergetööstuse Ministeeriumi Konstrueerimisbüroo  

  Pöögelmani tehas ? 

1971-1984  Kirovi kolhoosi vanemvarustaja  

?-2011 Talu peremees   

Naine:  1960 Heljo 

  1988 Ellen 

Lapsed:  

  1961 Thea-Marge,  

  1975 Andri  

Lapselapsed: 4 lapselast 

Meenutusi: 

 Mart Emme oli ladna rahvamees. Kõigiga sai hästi läbi, kõrtsis oli jookide asjatundja. 

Tema ettevõtlikkust näitab kõige paremini see, et 80-ndatel oli ta Kirovi 

kalurikolhoosi elektrimajandi peavarustaja. Rohuneemele ehitas Mart uhke maja, 

kus toimus meie 1987.a. kokkutulek. Minule suure üllatusena müüs ta 90-ndatel 

selle villa maha ja kolis naisega maale, Vetlasse. Arvatava põhjuse sain teada 2007.a. 

kokkutulekul Jaani juures Patikal. Sinna tuli Mart oma viinapudeliga, sest veinist 

talle enam ei piisanud. Kahju! 

  



209 
 

Rein Harjo 

 

Sünniaeg ja sünnikoht:  19.03.1939 Viljandi linn  

Elukoht:    Liivalaia 40-106, Tallinn 10145 

Telefon, e-post:   +372 5122223 rein.harjo@eesti.ee 

Haridustee:  Viljandi II Keskkool (1946-1952);  

  C. R. Jakobsoni nim. Viljandi I Keskkool (1952-1957);  

  TPI soojustehnika/automaatika ja telemehaanika (1957-1962). 

Diplomitöö teema: Raadioreleeliini P-600 telejuhtimise ja telesignalisatsiooni süsteemi 

moderniseerimine, juhendaja Moskva Televisiooni Instituudist. 

Aspirantuur:  

Aspirantuuri jaoks tegin mõned eksamid, siis loobusin, tööl oli huvitavam. 

Teenistuskäik:  

01.11.1960-16.10.1965 Tallinna raadioreleeliini jaama insener/juhataja; 

16.10.1965-05.11.1968 Eesti Raadio peainsener; 

05.11.1968-08.01.1971 Eesti Raadio direktori asetäitja/arvutuskeskuse juhataja; 

08.01.1971-30.04.1993 Tele- ja Raadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse direktor 

(Aastatel 1968-1988 olin NLKP lihtliige – see oli vajalik tööks Eesti Raadios); 

20.05.1993-01.02.2000 Riigikontrolli informaatika teenistuse juhataja; 

01.02.2000-31.03.2003 Riigikontrolli tulemusauditi osakonna vanemaudiitor. Sellelt ametikohalt 

jäin ka pensionile; 

2003-2010 auditeerisin töövõtu lepingute alusel erinevaid riigi infosüsteeme ja hindasin 

arendusprojekte IT valdkonnas; 

2013-2015 lugesin IT õiguse kursust Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. 

Tunnustused:  

1977 ENSV teeneline insener;  

2004 Valgetähe IV klassi orden. 

Saavutused:  

Eesti Raadio, 1980.a. Olümpia purjeregati läbiviimise ja Riigikontrolli arvutiseerimine.  

1999 - 2012 Infosüsteemide Audiitori Sertifikaat (CISA nr 0227107). 

Hobid: Alates 1963 aastast olen käinud nii tööalastel kui huvireisidel ca 20 riigis. 

Pikemalt olen töötanud Tšehhoslovakkias, viibinud Filipiinidel ja Tenerifel. Reisidest olen 

teinud videoid ja fotosid. Hobiks on  konteineraiandus katusel ja koduveini tegemine. 

mailto:rein.harjo@eesti.ee
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Naine ja elukaaslane: Abiellusin Heldi-Sirje Laasikuga (sünd. 1943) 1967. aastal;  

1996. aastast on uus elukaaslase Elli Madaloja (sünd. 1944), kelle juures elan tänaseni. 

Lapsed ja lapselapsed: Lapsed on esimesest abielust. 

Tütar Pille-Riina Kivinurm, 1967 Tallinnas, Tallinna 54. keskkool, seejärel TPI ja TLÜ. 

Töötab laste psühholoogina aastast 1999. Magistrikraad keemias ja psühholoogias. 

Täiendanud ennast Rootsis, Poolas, Soomes, Hollandis ja mujal. Loonud 

rehabilitatsiooni-asutuse, kus saab aastas abi üle 300 lapse. 

Tema lapsed: Rait Kivinurm, 1988 Tallinnas, õppinud disaini ja fotograafiat, töötab selles 

valdkonnas. Raido Kivinurm, 1992 Tallinnas, IT kolledž, töötab programmeerijana. 

Hanna Stiina Kivinurm, 2002 Tallinnas, Viimsi kool, on mitmekordne Eesti meister 

ilurulluisutamises noorteklassis. 

Poeg Olav Harjo, 1968 Tallinnas, Tallinna 42. Keskkool, Tallinna 6. Kutsekeskkool. 1988-

1990 teenis N. Liidu sõjaväes, Rjazanis õhudessantvägedes. 1991-1993 elas Soomes ja 

õppis Helsingi Kaubanduskoolis turundust. 1994-2008 töötas erinevatel töökohtadel 

Eesti Telekomis. 2009.a. asutas koos telekomi ettevõtetega Eesti Lairiba Arenduse 

Sihtasutuse ja juhtis seda kuni 2015. aasta novembrini. Seejärel töötab eraettevõtluses 

ja tegeleb telekomi valdkonnas. Paralleelselt töötamisega on õppinud EBS-is ärijuhtimist, 

Tartu Ülikoolis õigusteadust ja Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorraldust.  

Tema lapsed: Kevin Harjo, 1996 Tallinnas, Viimsi kool, Tallinna Täiskasvanute 

Gümnaasiumi. Töötab teeninduses. Kaia Helena Harjo, 2007 Tallinnas, Viimsi kool. 

Poeg Leho Harjo, 1977 Tallinnas, 21. Keskkool/Õhtukool. Lõpetas EBSis rahvusvahelise 

ärijuhtimise. 1996-2002 PriceWaterhouseCoopers’is IT juht. 2002-2004 EAS’i IT juht. 

2004-2013 Stora Enso Eesti ärisüsteemide juht. 2013-  ABB Balti IS juht. 

Tema lapsed: Hedvig Marie Harjo, 2007 Tallinnas, Püünsi kool. Richard Harjo, 2009 

Tallinnas, Püünsi kool. Jakob Harjo, 2016 Tallinnas. 
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Peet Horma 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  17.04.1930 – 14.07.2008,  

      Rahumäe kalmistu 

Aadress:   Tallinn, Aia tee 5-1 

Haridustee:   Tallinna XXII Keskkool,  

   TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimine 1957-1958 

TPI automaatika     1958-1962 

Diplomitöö teema:  Tallinna filterveevärgi kiirfiltrite töö automatiseerimine  

Aspirantuur:  Bioloogiakandidaat (Lindude füsioloogiliste funktsioonide 

 mõõtmine lennul) 

Teenistuskäik:  

1962  Elektrotehnika TU instituut 

Kuusalu kolhoos SKB Estron 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, vanemteadur 

Tunnustused: Rahvamajanduse Näituse hõbemedal 

Saavutused: 2 autoritunnistust 

Hobid:  Fotograafia 

Naine:  1966 Mare 

Lapsed:  1957 Ülo (surnud),  

  1969 Leena,  

  1970 Katri 

Lapselapsed: 10 lapselast 

Meenutusi:  

Peet Horma oli meist kõigist peaaegu 10 aastat vanem. Meie poistevempudest ta osa 

ei võtnud, aga ega ta kunagi ka manitsema ei hakanud. Tundis huvi fotograafia ja 

ornitoloogia vastu. Ehitas miniatuurseid raadiosaatjaid, mis kinnitati suurte lindude 

selga nende elu ja rändeteede uurimiseks. Bioloogiakandidaadi kraadi kaitsmine oli 

väärikas tasu.  
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Ülo Jaaksoo 
 
 
        Sünniaeg ja sünnikoht 
 16. aprill 1939.a. Mõisaküla 
 
        Aadress (elukoht ja suvila) 
 Mägra 6, 10917 Tallinn 
 Suvilaühitus Kabris, Haapse, Jõelähtme vald 59*30’0“N, 25*18’10“E 
 
        Telefon, e-post 
 +3725016879  
 ulo.jaaksoo@cyber.ee 
 ulo.jaaksoo@gmail.com 
 
        Haridustee  

 Mõisaküla keskkool      1957 
 TPI  Elektrijaamad, -võrgud, -süsteemi eriala,  1957-1958 
 automaatika ja telemehaanika eriala  1958-1962. 

 
        Diplomitöö teema, juhendaja 

 Ekstremaalse karakteristikuga hilistuva reguleerimisobjekti elektronmudel 
 Juhandaja Hanno Sillamaa. 

 

        Aspirantuur: Kandidaaditöö teema, juhendaja 

 1965-68 ENSV TA Küberneetika Instituudi aspirant. 
 Teema: inertsivabade objektide duaaljuhtimine. Juhandaja Ivar Petersen. 
  Tehnikakandidaat 1969. 
 Doktoritöö teema: diskreetse ajaga mitmemõõtmeliste juhtimissüsteemide 

masinprojekteerimise meetodid. 
  Tehnikadoktor 1982 (Läti TA Elektroonika ja Arvutustehnika Instituut). 

 
        Teenistuskäik  

 1961-97 Eesti (NSV) TA Küberneetika Instituudi insener, 

  vaneminsener 1962, 

  nooremteadur 1963-69, 

  programmeerimisbüroo grupijuht  1969-70.  

 TTÜs 19691988 : 

  automaatika kateedri õppejõud  tunnitasu alusel  1969/70-1976/77,  

 vanemõpetaja  1976-84 (osalise koormusega); 

  küberneetika baaskateedri juhataja  1984-88,  

 professor 1985-88 (osalise koormusega). 

 Eesti NSV TA Küberneetika Instituudi pogrammeerimisbüroo vanemteadur 

1970-79, 

  Arvutustehnika Eksperimantaalse Konstureerimisbüroo juhtimissüsteemide 

mailto:ulo.jaaksoo@cyber.ee
mailto:ulo.jaaksoo@gmail.com
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osakonnajuhataja, 

  Küberneetika Instituudi teadusdirektor 1984-89, 

  direktor 1989-97.  

 Eesti TA asepresident 1990-94,  akadeemia  juhatuse liige 1994-99, 

  vabaliige 1999 -2004. 

 1997-2013 Cybernetica AS juhatuse esimees. 

 2013- Cybernetica AS nõukogu esimees. 

 

Teadusorganisatoorne tegevus:  

 Rahvusvahelise Automaatjuhtimise Föderatsiooni (IFAC) liige ja  

 1993-96 poliitikakomitee aseesimees. 

  Eesti Informaatikanõukogu liige,  

 1989-96 aseesimees. 

  1993-2001 Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liige, 

  1993-95  Eesti Teadusfondi nõukogu liige, 

  1999-2000 Eesti Telekomi nõukogu esimees. 

  A-st-1987 Eesti TA informaatika- ja tehnikateaduste osakonna liige. 

  2002-2005 NATO Teaduskomitee Eesti esindaja ning  

 2005-2006 Euroopa turvauuringute programmi (ESRAB) 

konsultatiivnõukogu liige.  

 2002-2006 Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige,  

 1998-2005 Kaitseministeeriumi teadusnõukogu liige.  

 A-st 2002 kuni 2008(?) Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi  juures 

asuva innovatsioonipol iitika komisjoni  liige.  

 A-st 2005 kuni 2010(?) Ettevõtluse Araendamise Sihtasutuse tehnoloogia 

valdkonna hindamiskomisjoni esimees. 

 

TTÜ kuratooriumi liige 2015 -. 

TTÜ auditikomitee liige 2016 -. 

Tallinna Teadlaste Maja nõukogu liige 2000- 

        Preemiad ja tunnustused  
 keskkooli hõbemedal, 

  Eesti TA akadeemik 1986 (informaatika),  

 Nõukogude Eesti preemia 1967 (kollektiiv), 

  Eesti NSV Ministrite Nõukogu preemia 1986, 

  Eesti TA medal 1999,  

 Valgetähe III klassi teenetemärk 2004. 

 
        Saavutused  

 Juhendanud Ülo Nurgese, Monika Oit’i ja Ülle Kotta kandidaaditöid. 
 Käivitasin infoturbealased teadusuuringud TA Küberneetika Instituudis.  
 Olin Cybernetica AS asutamise eestvedaja. 
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        Hobid  
Märkimisväärsed hobid puuduvad. Noorena mängisin trompetit, sh TPI bigbändis. 
 
        Naine  
Abikaasa Tiina Jaaksoo (1939-2016), sündinud Tartus. Lõpetanud Tallinna 
Konservatooriumi muusikateaduse erialal (1966). 
 
        Lapsed  
Poeg Kermo Jaaksoo (1967-1988). Tallinna 1. keskkool (GAG) kuldmedal (1985). 

TPI tudeng 1985-1988. 
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Faiveš Judeikin 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  19.10.1940 – 30.05.1987,  

      Rahumäe Juudi kalmistu 

Haridustee:  

  Tallinn, Vene Keskkool,  

  TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimine/automaatika 1957-1962 

Diplomitöö teema: Система автоматического регулирования кондиционера 

 автомата разбраковки полупроводниковых изделий 

Teenistuskäik:  1962-1987? Pöögelmani nim tehas, insener 

Naine:  Lidija  

Lapsed:  1972 Ilja 

Meenutusi:  

Faiveš Judeikin oli meist kõigist aasta noorem, sest ta lõpetas Tallinnas vene 

keskkooli (kuldmedaliga). Nagu nimigi ütleb, oli ta juut. Süsimustad kräsus juuksed, 

päikest kartev roosa nahk, aga mitte kongus nina.  Koju ta muidugi kedagi ei 

kutsunud, aga labrakatel käis, käitus väga viisakalt, õppis juudi aktsendiga eesti 

keele ära ja oli igati asjalik semu. Ei mingit norimist ega kahemõttelisi pilkeid. Mina 

mäletan Faivešit-Pavkat juba 1.kursuse kolhoosist, kus ta piimajoomise võistluses 

silma paistis. Linnapoisina polnud ta kunagi heinahangu ega reha peos hoidnud – 

tuli õpetada. Ajukasvaja viis ta varakult meie hulgast. 
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Ülo Kaldma 
 
 

Sünniaeg ja sünnikoht    24.09.1938 Tallinn 

Aadress (elukoht ja suvila)  Liivalaia 25-25, Tallinn 10118 

Telefon, e-post    +372 51933999 

Haridustee 

 Tallinna 21  Keskkool (1946-1957),   

 TPI I kursus Ehitusteaduskonnas Vesiehitused ja santehnika ,  

    automaatika ja telemehaanika (1957-1962). 

Diplomitöö teema, juhendaja 

 Tallinna Televisioonikeskuse tsentraliseeritud sünkroniseerimise süsteem  
 

Teenistuskäik 

 1961.-1962. aastal töötasin raadiomaja ees olevas raadioreleejaama punktis  

 Peale TPI lõpetamist suunati tööle Narva elektrijaama, kuid sinna ma ei läinud. 

 1962. aasta augustist asusin tööle Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitees. 1965. 
aastast televisioonis mitmetel ametikohtadel. Tehnilise Keskuse  peajnsener 
1969-1994. 

 1994-1996 SpinData, SpinDek. 

 1997-1999 EKSAMO (NORMA) 

 07.01.1999-11.12.2008 OÜ JOT EESTI. 

Sellelt ametikohalt jäin ka pensionile; 

TV tehnilises keskuses  mind värvati ka NLKP lihtliikmeks. Parteiline karistus 
PRAVDA tellimisest keeldumisest. 

Preemiad ja tunnustused 

Millalgi sain ka Nõukogude Liidu  teeneliseks radistiks. 
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Saavutused 

 Välisreisidest olen vene ajal käinud Soomes (Naapurivisa) ja Jugoslaavias. 

 Venemaal olen palju reisinud seoses tööga, kaugeim punkt Irkutsk. 

 

Naine(-sed), lapsed ja lapselapsed 

Esimene abielu Elgaga (ei mäleta millal. Eit teadis aga eit on surnud).  

Minu lapsed esimesest abielust: 

Tarmo 08.05.1965, 

 tütar Triin 

Merle 20.06.1968, 

 lapsed Ürgo ja Sabiine 

Teine abielu Katriniga ( s 26. 11. 1952) algas 1981, kestab 

Lapsed: Andrus (s 11. 06. 1984 ) Lõpetanud Tartu Ülikooli biomeditsiini 

erialal. Doktoritöö geenitehnoloogias on kaitsmisel. 

  tütar Säde (s 13.02.2012) 

Mari (s 03. 08. 1988 ) Lõpetanud Mereakadeemia ja Tartu Kõrgema 

Sõjakooli. Töötab Eesti Mereväes miinitõrje laeva Sakala ohvitserina, 

nooremleitnant. Saadetakse täiendama USA-sse. 
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PEETER TOOMAS LOOG 

 

    Aadress  Jaama  77-7,  Tartu  50604 

     Telefon  7402508  53316164  ptl@ut.ee 

     Sünniaeg 19.03.1939 

Sünnikoht Viljandi 

Haridus 

 

Tartu 1. Kk.1946-1957, 

TPI 1957-1962, masinaehitus/automaatika 

Elulugu 

Enne sõdaViljandis, sõja ajal vanaisa juures Trtm Vastse-Otepää v, 

Kiistu talus,1943-44 talvel Otepääl, 1944. sügisest Tartus, 1957-62 

Tallinnas tudeng TPI-s, 1962-2007  insener Tartu Ülikoolis, alates 

2007 pensionär Tartus 

 

Isa Karl Loog 

Sünniaeg 31.01.1901 

Sünnikoht 
Trtm Vastse-Otepää v, Kiistu talus Mari ja Peeter Loogi 

kolmeteistkümnest lapsest üheteistkümnes 

Surm 27.02.1990. Tartus 

Kool Tartu Reaalkool 1921. 

Ülikool, eriala Matrikli nr. 1936, matem. 1921-28, matem.-füüs. 1932 

Akadeem. org. EÜS 

Elulugu 

1919 Vabadussõjas. Kooliõpetaja Paides, hiljem Viljandis, 

Saksa okupatsiooni ajal 3 aastat vangis. Pärast sõda Tartu 2. Kk 

direktor, Tartu 5. Kk. õpetaja 

 

Ema. Meta Elvine Soosaar (abielus Loog) 

Sünniaeg 18.11.1904 

Sünnikoht 
Trtm Saare v Ruskavere küla Õmbleja talus Mari ja Ludvig Soosaare 

seitsmest tütrest viies 

Surm 11.01.1992 Tartus 

Kool Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasium 1924. 

Ülikool  Matrikli nr. 5742, filosoofia (eesti k) 1924-1930 

Akadeem. org. ENÜS 

Elulugu 
Eesti keele õpetaja Viljandi PG-s ja Otepää Gümnaasiumis, alates 

1944.a. Tartu 1. Keskkoolis, hiljem samas õppealajuhataja 

Vend 
Tõnu Loog, 26.04.36-12.03.11 

TPI(1960), Mäeinsener Kohtla-Järvel 
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Abikaasa 

Tiiu Loog (snd Nuut) 27.12.37 

Öppinud Raiküla algkoolis, Virula Mittetäielikus Keskkoolis, Lydia 

Koidula nimelises Pärnu 2. Keskkoolis (1956), lõpetas Tartu 

Ülikooli inglse filoloogina (1961). Töötas inglise keele õpetajana 

Paide Keskkoolis ja Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis, alates 2007 

pensionär Tartus.      

 

Tütar 

Sirje Lillemets (Loog) 07.01.63-02.09.11. Tartu Mart Reiniku 

Keskkool (1970-1981), Tartu Ülikool, bioloogia (1981-1986), 

töötanud õpetajana ja keskkonnakaitse spetsialistina 

 

Tütrepoeg 

Kristjan Lillemets 07.05.85. Õppinud Palmse algkoolis, Tartu Mart 

Reiniku Gümnaasiumis, Pärnu Lydia Koidula Gümnaasiumis 

(2004), Tallinna Tehnikaülikool, logistika (2007). Töötab USAs 

(Magaya Corporation, Product Manager) 

 

Tütretütar 

Pilleriin Lillemets 13.01.88. . Õppinud Palmse algkoolis, Tallinna 

Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Pärnu Lydia Koidula Gümnaasiumis 

(2007), Tartu Ülikool, ajalugu ja ajakirjandus (2011), Helsingi 

Ülikool, poliitiline ajalugu.Töötab Kaitseministeeriumis. 

  

Tütrepoeg 
Kaarel Lillemets 19.06.05. Õpib Tartu Mart Reiniku koolis 5. 

klassis. 

 

     Tütar 

Piret Loog 15.02.65. Tartu Mart Reiniku Keskkool (1972-1983), 

ERKI (1989), nahakunstnik 

 

Tütretütar 
Mona Tolmats 29.08.03. Õpib Tallinna Reaalkooli 7. Klassis. 

Tütrepoeg Norman Tolmats 29.08.03. Õpib Tallinna Reaalkooli 7. Klassis. 

Poeg 

Mart Loog 22.05.69. Tartu Mart Reiniku Keskkool (1976-1987), 

TÜ(1994) biokeemia, doktorantuur Uppsala ülikoolis, 

järeldoktorantuur California ülikoolis San Fransiscos, molekulaarse 

süsteembioloogia professor Tartu Ülikoolis 

Pojapoeg 
Karl Gustav Loog 06.08.01 . Õpib Tartu Mart Reiniku koolis 9. 

klassis. 

Pojapoeg 
Ekke Jaan Loog 22.06.07. . Õpib Tartu Mart Reiniku koolis 3. 

klassis. 

  

 

 

Mu elu lugu on lihtne.  Pole siin hädaldada ja viriseda suurt midagi. Tagasi vaadates 

paneb kohe imestama, kui palju meeldivaid ja tublisid kaasinimesi ning lõbusat olemist 

on saatusest mulle kingitud.  

Juba lapsena polnud mul selliseid hädasid nagu stress, allergia, isupuudus või 

depressioon. Nende asemel olid täid, sügelised ja õhuhäire. Viimane oli natuke tüütu, ikka 
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aeti une pealt üles ja siis tuli rahulikkuse ja ükskõiksusega rahustada naiste hädaldamist. 

Ükskord juhtus ka, et laps pääses õllele ligi, aga noh, see polnud ei häda ega haigus. 

Natuke nukravõitu mälestus on ka see, kuidas mu ema oma lihase lapse klaasi piima eest 

päevas lasteaeda maha müüs, sest 1944.a. linnas muidu piima ei saanud. 

Kooli kui paratamatust leevendas Supilinna poisteseltskond ja Tartu 1.Kk. õpetajate 

(eesotsas „Karla“ – matemaatikaõpetaja  Karl Maasiku ja „Pässi“ – võimlemisõpetaja 

Endel Arandiga) eestiaegsus. Koolipoiste elu võimla(te)s - on väärt paksu raamatut - jääb 

siinkohal kirjutamata. Ei saa aga kuidagi vaikida, et tunnen ennast tänapäevani võlglasena  

selliste treenerite ees nagu Viktor Laats, August Sokk, Edgar Naarits ja Heino Krevald, 

samuti tänan saatust võimaluse eest mängida koos Arne Laose, Rein Teniste, Avo Jansi, 

Arvo Orava, Raivo Aljaste, Jaak Lipso, Tõnno Lepmetsa, Mati Idlase, Valdu Suurkase ja 

teistega. 

Kooliaeg kujuneski selliseks, et õppida ju võib (mida paremini, seda vähem segab), aga 

palli peab mängima. Viimasel kevadel saime ühel päeval ettepaneku tulla haridust 

jätkama nii TRÜ-sse, EPA-sse kui ka TPI-sse. Ikka kuldseteks aastateks korvpalliga.  

Minu valikuks jäi TPI, peenmehaanika. Järgmisel aastal loodi automaatika eriala, kuhu 

proovisin ka ja saingi sinna sisse. Elu läks kiireks, lõbusaks ja huvitavaks. Tudengielu 

rikastati tol ajal selliste lisadega nagu kolhooside abistamine, sõjaväelaager, uudismaal 

käimine, aga ka erialapraktika „laial kodumaal“. Millegipärast on juhtumised 

viimatimainitud kohtades muust elust paremini meelde jäänud. Midagi meenub muidugi 

peaaegu iga õppejõu kohta,  aga jääme siin ausaks ja erapooletuks, jätame nüüd jutu 

pooleli. Liiatigi teeme praegu lugu TPIst täpselt kümnest vaatepunktist, ega lugu lahjaks 

ei jää (muide, Akira Kurosawa filmis Rashomon oli vist neli erinevat kirjeldust ühele 

sündmusele). 

Viimasel kursusel otsis mind Koskla tn. ühiselamust üles Tartu Ülikooli insener Vello 

Reeben. Ta tegi ettepaneku Tartusse tööle tulla ja pakkus välja ka võimaliku diplomitöö 

teema. Kuna ma olin Tartust pärit, siis nn. noore spetsialisti elamispinna küsimus polnud 

aktuaalne  See oli aeg, kui õppe- ja teadustöö jaoks seadmeid polnud võimalik ei osta ega 

tellida, ent ülikooli töökojas tehti tipptasemel aparaate, mille idee  oli „tõmmatud“ 

välismaa artiklitest. Reeben oli mees, kellelt ülikooli eksperimentaatorid, peamiselt 

keemia- ja arstiteaduskonnast, abi said. 

Elektrokeemikud olid just hakanud huvi tundma nn. potentsiostaadi vastu. Äraseletatult 

oli see võimendaja, mis reguleeris voolutugevust lahuses nii, et teatud kohas elektriline 

potentsiaal jälgis etteantud programmi. Kõigepealt ootas seda riista oma dissertatsiooni 

jaoks aspirant Vello Loodma, aga hiljem leidus teisigi kasutajaid. Minu teada oli üks 

viimaseid neist õnnetu saatusega Jüri Kukk. 

Mõni sõna siin veel Vello Reebenist. Tal oli minu diplomitöö jaoks põhjalik ettevalmistus 

tehtud, nii et minule jäi peamiselt vormistamine ja häälestamine. Vello oli täiesti erinev 

suurest osast tänapäeva juhendajatest, kes jahivad vaid nn. juhendamispunkte. Minule jäi 

ta aastakümneteks juhendajaks, temalt sai alati nõu ja abi. 

Ülikoolis kujunes mu töökohaks biofüüsika labor, kus uuriti inimese vereringe ja 

hingamise funktsioone ja seega pakkus huvi paljudele arstiteaduskonna inimestele, aga ka 

matemaatikutele ja füüsikutele. See oli seltskond, kes esindas omalt poolt Tartu vaimu. 

Pean ennast materialistliku maailmavaaatega inimeseks, aga mul on tekkimas usk 

kellessegi, kes hoolitseb, et mul igav poleks ja teinekord hoiab kätt ees, kui asi on naljast 

kaugel. Üks näide:  
http://www.reporter.ee/2013/10/16/oppige-elustamist-see-voib-paasta-

lahedase-elu/ 

 

http://www.reporter.ee/2013/10/16/oppige-elustamist-see-voib-paasta-lahedase-elu/
http://www.reporter.ee/2013/10/16/oppige-elustamist-see-voib-paasta-lahedase-elu/
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    Jaan Looman/Kuldkepp 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  15.04.1933 – 27.01.2004,  

      Rahumäe kalmistu 

Aadress:   Viljandimaa, Võhma vald, Paemurru talu 

Haridustee:   Tallinna Kommunaalehitustehnikum  1954,  

   TPI elektrijaamad, võrgud, süsteemid  1957-1957 

TPI automaatika      1958-1962 

Diplomitöö teema: Vabariikliku ringhäälingu kesksaatja juhtimis-, blokeerimis- ja 

 signalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine  

Teenistuskäik:  

Raadio ja Televisiooni saatekeskus, Laitse jaama ülem 

Pimedate Tallinna ühingu esimees 

Tunnustused: Teeneline sidetöötaja 

Naine:  1963 Flereite 

Lapsed:  1971 Evelin 

Lapselapsed: 1 lapselaps 

Meenutusi:  

Jaan Looman (nimi Kuldkepp taastati 1989) oli vaikne, tõsine mees. Poisiks teda ei 

nimetaks, sest ta oli meist ikkagi 4 aastat vanem ja 100-kiloste klubi püsiliige. Tema 

soliidsust näitas seegi, et ta eelistas liiklusvahendina motorollerit, mitte 

mootorratast. Pikka ega töötas Jaan Laitse raadiojaama ülemana. Ükskord läksime 

talle kogu rühmaga Laitse lossi külla, kuigi kokkutulekuna ei ole see külaskäik 

märkimist leidnud. Ametlik kokkutulek toimus hoopis raadiojaama Lohu saunas, 

mille organiseeris meile just Jaan L. Omaette pikk jutt oleks Jaani perekonnanime 

taastamine Kuldkepiks, mis oli tingitud tema pere küüditamisest ja Jaani 

lapsendamisest Eestisse naasmiseks.  

Lugu Jaan Kuldkepi Siberist pääsemisest ja uuest perenimest.  (Hillar Saarse) 

   1941.a. juuniküüditamisel viidi ära Viljandimaal Võhma lähedal Paemurru talus elav 

pere. Isa, ema, 8-aastane Jaan ja temast noorem õde. Põhjuseks heal järjel olev suur talu 

(ca 100 ha), mille omanik oli Jaani ema .Nad viidi Tjumeni oblastisse, ema vangilaagrisse, 

isa koos lastega asumisele. Isa oli kättesaanud materjalidest ehitanud pisikese maja ja 

varsti nälga surnud. Veidi hiljem oli nälga surnud ka Jaani noor õde. Majja oli kolinud 

eestist küüditatud naine, kes oli Jaani näljasurmast päästnud. 
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    Asumisekohast 300 – 400 km kaugusel oli asunud sõjaväelendurite kool, mille ülem oli 

eesti lendur polkovnik Loman, kes oli enne sõda tundnud Jaani vanemaid. Ta oli miskit- 

moodi teada saanud, kus ja millises olukorras pere asus ning asus päästeoperatsioonile. 

Saatis ühe ohvitseri Jaani ära tooma. See püüdis asja ametlikult lahendada, kuid sai 

kohalikult võimult keelduva vastuse. Kuu hiljem läks teine ohvitser, kellel oli käsk Jaan 

kasvõi ära varastada. Nii sattus 10-11 aastane Jaan elama lennukooli ülema koju. Kui pol- 

kovnikult küsiti, mis poiss sul seal elab, valetas ta, et oma poeg. Jaani lapsendamisel oli 

dokumentide kontrollimisel tekkinud segadus, mille likvideeris teade, et arhiivid olid 

evakueeritud Stalingradi. Sealt oli võimatu midagi leida. 

 Nii saigi Jaan Looman (Kuldkepp) oma kasuisaga Eestisse naasta. Oma õige 

perenime ja vanemate talu sai Jaan tagasi 1992 a., kui oli juba praktiliselt pime. 
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Ülo Nurges 

    

Sünniaeg ja sünnikoht  14. 09. 1939 , Läänemaa, Noarootsi vald,  
Paslepa küla, Smeens talu 

Aadress (elukoht ja suvila)  Tallinn 12911, Mustamäe tee 122-9 
     Läänemaa, Noarootsi vald, Einbi küla,  

Smeens-Ramsi ; 
59º01´11´´ põhjalaiust ,  23º24´52´´ idapikkust 

Telefon, e-post   53435849 ,  
nurges@ioc.ee 

Haridustee  
Taebla 7-kl. Kool      1946 – 1953 

 Haapsalu I Keskkool      1953 – 1957 
 Tallinna Polütehniline Instituut    1957 – 1962 
  tööstusettevõtete elektrifitseerimine  1957 – 1958 
  automaatika ja telemehaanika   1958 – 1962 
Diplomitöö  
 „Halli anduri kasutamine pingete mõõtmisel“,    dots. Gunnar Väljamäe 
Aspirantuur  

ENSV Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut   1972 - 1974 
„Mitmemõõtmeliste lineaarsete dünaamiliste süsteemide olekumudeli 
realissatsiooni meetodid“,  juhendaja   t.t.k.  Ülo Jaaksoo ,  

t.t.k.  kraadi kaitsmine 1979 
Teenistuskäik  
 TPI automaatika kateeder,   insener   1961 – 1962 
     assistent   1963 – 1965 
     vanemõpetaja   1965 – 1969 
 ENSV TA Küberneetika Instituut insener  1969 – 1971 
      aspirant  1972 – 1974 
      nooremteadur 1974 -  1980 
      vanemteadur  1980 – 2015 
 Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, automaatikainstituut 
      leping   1992 - 1998 
      dotsent  1998 – 2012 
 Tallinna Kõrgem Tehnikakool  leping   2012 -  2014 
 IASTED International Conference on Control and Applications 
     programmkomitee liige 2006 -  2007 
Preemiad ja tunnustused  
 Kuldmedal    Haapsalu I Keskkool  1957 
 Parim teadusartikkel  Tallinna Tehnikaülikool 2006 

 Nurges Ü.  „New stability conditions via reflection coefficients of 
polynomials“,  IEEE Transactions on Automatic Control,  vol. 50, No.9, 1354-1360, 
2005 

 
 

mailto:nurges@ioc.ee
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 Saavutused  
 Tallinna Veepuhastusjaama  automaatjuhtimise ja kontrolli  süsteem koostöös  

Soome firmaga „Valmet“      1984 – 1985 
IFAC  kongresside ettekanded Kyoto 1981, Budapest 1984, Peking 1999,  

Praha 2005, Söul 2008, Milaano 2011 
Juhendamine   TTÜ PhD  Sergei  Avanessov  2010 – 
     PhD  Igor Artemchuk 2014 – 
     MSc  Jüri Tomingas  2003 – 2004 

 

Naine 

Skaidrite Nurges (Kaleja)  -    lõpetas Riia Polüt. Inst. keemikuna,  

- töötas TPI autoteede kateedris,  

- Läti Vabariigi saatkonnas,  

- praegu tõlk (FIE) 

Lapsed 

Arno (sünd. 1966)  - lõpetas TTÜ, arvutisüsteemid, töötab IT alal 

Siiri (1970)   - lõpetas TÜ , eesti filoloogia, töötab keeletoimetajana 

Lapselapsed 

Arno 

Mikk Mihkel (1992)  - lõpetas TÜ , füüsika bakalaurus , töötab IT alal 

Siim (1995)   - õpib Manchestsri Ülikoolis, arvutid 

Mia Kaisa (2006)  - õpib Rocca al Mare Koolis 

Siiri 

Ann(1994)  - õpib Tallinna Konservatooriumis, kannel 

Otto (2001)  - õpib Westholmi Gümnaasiumis 

Leen (2009)  - õpib Westholmi Gümnaasiumis 

 

Hobid   -      sulgpall (2x Eesti meister),  

- mägimatkamine (kõrgeim tipp - Jubileinõi, 6253 m Pamiiris). 
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Ivar Odrats 

Nimi:     Odrats, Ivar Artur-Ferdinandi p. 
Sünniaeg ja sünnikoht:  18.06.1938, Tartu linn 
Aadress (elukoht ja suvila):  Tallinn, 13411, J. Sütiste tee 34-54  
     Harjumaa, Harku vald, Muraste küla, Muraka tee 3  
Telefon, e-post:   50 35 294; ivarodrats@gmail.com 
Haridustee: Alg:  Tartu Õpetajate Seminari Mittetäielik Keskkool 
   (Tartu Õpetajate Instituudi  Harjutuskool)  1945-1952 
  Kesk:  Tartu I Keskkool     1952 -1956 
  Kõrg: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 
    - põllumajanduse mehhaniseerimine 1956-1958 
   Tallinna Polütehniline Instituut,  
    - automaatika ja telemehaanika  1958-1962 
       matr. nr 58007 
Diplomitöö teema, juhendaja: 
 "Interpolaator programmjuhtimisega metallilõikepingile", juhendajad: Wilhelm    
   Kracht (TPI), Kalju Leppik (Küberneetika Instituut) 
 
Aspirantuur (+ aastad);  Kandidaaditöö teema, juhendaja: 
 NSVL TA Automaatika ja Telemehaanika Instituut   (1964-1967): 
 1) "Suured programmjuhitavad süsteemid" - A. Aleksandrov, 1964 - 1965 
 2) "Võrkplaneerimise mõningaid aspekte" - V. Nevrajev,  1965 - 1966 
 3) "Dünaamiliste mudelite kasutamine  tootmises" - V. Nevrajev 1966 - 1967 
        kõik teemad jäid kaitsmata 
Teenistuskäik (+ aastad): (töökohad, ametid, auametid, organisatoorne tegevus, 
parteid...) 
ENSV TA Küberneetika Instituut - insener   11.1961 - 07.1962 
ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituut - noorem tead. töötaja 08.1962 - 11.1964 
ENSV TA Küberneetika Instituut  - aspirant   11.1964 - 09.1967 
     - noorem tead. töötaja 09.1967 - 04.1968 
ENSV Riiklik Plaanikomitee  - vanemökonomist   04.1968 - 01.1971 
     - peaspetsialist    01.1971 - 04.1971 
     - allosakonna juhataja 04.1971 - 09.1988 
ENSV Plaanikomitee Arvutuskeskus - osakonnajuhataja  09.1988 - 08.1990 
EV Majandusministeeriumi Infokeskus - osakonnajuhtaja  09.1990 - 09.1991 
Riigiarvutuskeskus   - projektijuht   09.1991 - 09.1997 
Riigikantselei    - peaspetsialist (1/3 koormust) 04.1993 - 12.1994 
Eesti Informaatikakeskus  - grupijuht   10.1997 - 05.2003 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) - grupijuht  05.2003 - 12.2004 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - lep. töötaja 01.2005 - 06.2008 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus  - projektikoordinaator  07.2005 - 12.2013 
Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis - juh. liige 12.1996 - siiani  
Korporatsioon Revelia     - vilistlane 02.1990 - siiani 
Elamuühistu "TEA"  rev. komisjoni liige/rev.kom. esimees 1967- 2005 
Aiandusühistu "Muraka" - juhatuse liige; aseesimees; rev. kom.esimees 1984 - 2017 
Korteriühistu "MINI-TEA"  - juhatuse liige   2012 - 2015 
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 - parteitu (ei NLKP ega EV erakonnad) 
 
Preemiad ja tunnustused 
 Korp! Revelia teeneterist (2004) 
 
Saavutused (+ aastad): (suuremad projektid, tööd, artiklid) 
Projekti ENSV Plaanikomitee plaaniarvutuste automatiseeritud süsteem (PAAS) 
 - I etapp (1975)  
 - II etapp (1985) - organiseerimine, koordineerimine, osalemine rakendamisel; 
Aastaraamatu "Infotehnoloogia avalikus halduses" ning "Information Technology in 
Public Administration of Estonia" - koostamine ja toimetamine    - 1994 - 2008 
Ülevaateartiklid :"Infotehnoloogiavahendite arengust riigihaldusasutustes" 
 eelnimetatud aastaraamatutes avaldamiseks;  
Osalemine eksperdina riigihaldusasutuste IT kulude riigieelarve ekspertkomisjonis  
          1993 - 2002 
Osalemine RIA esindajana kümnete IT-alaste projektide töögruppides, mida finantseeriti 
 Euroopa Liidu tõukefondidest       2005 - 2013 
 
Hobid ( + aastad) 
  - margikogumine, mündikogumine (1947- passiivselt siiani);  
  - fotograafia (1955- siiani);  
  - raadiote/helivõimendite konstrueerimine (1952-1985); 
  - amatöörfilmindus (1968 - 1991);  
  - mudelraudtee konstrueerimine  ja automatiseerimine (1970-1985);  
  - suvilaehitus (1983-2014);  
  - video (1994 - siiani);  
  - sugupuu-uurimine (2008-2014) 
  - spordiga ei ole kunagi tegelenud,  
  - olnud suhteliselt väike kirjanduse- ja muusikahuviline 
 
Naine ja elukaaslane (+ aastad) 
Hinge Juhanson (1937 - 1995); sündinud/surnud Tallinnas;  pulmapäev 6. juuli 1966;
 kultuurharidustehnikum, töötas raamatukaubanduses;  
Urve Renel, sünd 26.11.1944 Kundas, inglise filoloog, töötanud õpetajana; vabaabielu 
 
Lapsed (nimi, sünniaeg ja -koht, haridustee, teenistuskäik jms) 
1) Siiri  - 9. veebruar 1968 Tallinnas;  
Haridustee:   Tallinna 7. Keskkool      (1975-1986);  
   Tartu Ülikool, inglise filoloogia (1986-1991)   ja välismajandussuhted (1993-1995); 
   Eesti Diplomaatide Kool, diplomaatia ja rahvusvahelised suhted  (1990-1992); 
Teenistuskäik:  Tartu Ülikool, inglise keele kateedri õppejõud  (1991 - 1995); 
   Loctite Eesti ja Baltikumi Esinduse direktor   (1993 - 1996); 
   Henkel-Balti OÜ juhataja     (1996-siiani); 
   Henkeli üldjuht Baltikumis     (al. 2016); 
   ELRON ettevõtte nõukogu liige ja esimees   (al.2014);   
Perekonnaseis:  abielus, 2 last, elukoht Tartu  
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2) Ivi-Triin -  3. veebruar 1970, Tallinnas;  
Haridustee:  Tallinna 7. Keskkool (1977 - 1988); 
      Tartu Ülikool (1988 - 1993) inglise filoloogia;  
   vahetusüliõpilane Leuveni Katoliiklikus Ülikoolis (1992);   
   doktorantuur Leuveni Ülikoolis (1993-1995) euroteaduste alal; 
Teenistuskäik:  Euroopa Nõukogu (alates 1997) - mitmetel ametikohtadel, sh  
   on/või olnud EN Parlamentaarse Assamblee mitmete komisjonide 
   nõunik; 
Perekonnaseis: lahutatud, 1 poeg, elab Strasbourg'i lähedal La Wantzenaus. 
 
Lapselapsed (nimi, sünniaeg ja -koht, haridustee, teenistuskäik + saavutused) 
 1) Sander - 24. aprill 2004, Tartus, käib koolis; 
 2) Ardo - 4. november 2004 , Prantsusmaal, EV kodanik, käib kohalikus koolis; 
 3) Annika - 6. juuni 2006, Tartus, käib koolis, tegeleb iluvõimlemisega, mitmeid    
     auhinnalisi kohti võistlustelt 
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Ando Puksa 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  10.061938 – 21.07.2002,  

      Metsakalmistu 

Haridustee:   Viljandi 2. Keskkool,  

   TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimine 1957-1958 

automaatika      1957-1962 

Diplomitöö teema:  Sagedussünteesija 

Teenistuskäik:  Küberneetika Instituudi füüsika sektor 

Saavutused:   Eesti noortemeister tõstmises 

Hobid:   Raadioelektroonika, sport 

Meenutusi:  

Ando Puksa oli väga andekas poiss – lõpetas keskkooli Viljandis hõbemedaliga, 

lõpetas muusikakooli viiuli erialal, tegeles sportvõimlemisega, tõstmises Eesti 

noortemeister jne. Andost on siin kogumikus palju kirjutatud. Seepärast meenutan 

ma ainult mõnda asja pärast TPI lõpetamist. Andol oli vaid üks töökoht – Endel 

Lippmaa juures Küberneetika Instituudis, mis näitab tema kõrget taset. Lippmaa 

võttis ja hoidis ainult kõige paremaid ja usaldas Andole juurdepääsu ka sektori eetri 

ja piirituse varudele. Kuid mingil ajal jäi Ando täiesti üksi, sest kõik meie poisid võeti 

naiste poolt üsna kiiresti ära. Ja kui me seda märkasime, oli juba hilja – Ando oli 

leidnud viinast endale lohutust. Ülo N. mäletab, et ta püüdis koos Sassi ja Wõrgu 

Antsuga Andot seltskonda meelitada, kuid asjatult. 
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Peeter Relve 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  24.12.1938 – 17.01.2015,  

      Metsakalmistu 

Aadress:   Tallinn, Kibuvitsa 16-1 

Haridustee:   Tallinna 22. Keskkool,  

   TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimine 1957-1958 

TPI automaatika     1958-1962 

Diplomitöö teema: Elektriveduri sektsiooni ЭР-7 toitesüsteemi kaitseseadmete 

 projekteerimine ja katsetamine  

Teenistuskäik:  

1962  Kalinini nim. elektrotehnika tehas büroojuhataja 

  Kirovi nim. kolhoosi juhatuse esimehe asetäitja 

  Van den Bergh Foods esindaja 

Tunnustused: ENSV riiklik preemia 

Hobid:  Muusika 

Naine:  1962 Astrid 

Lapsed:  1964 Piret,  

  1973 Mart 

Lapselapsed: 4 lapselast 

Meenutusi:  

Peeter Relve oli härrasmees, pikk, sirge ja sportlik. Minu esimesed lähedased 

kokkupuuted Peetriga toimusidki spordisaalis. Täpsemalt, 1.kursusel käisime me 

mõlemad võrkpalli mängimas TPI legendaarse treeneri Ivan Dratšovi juures. Peeter 

oli „suruja“, mina „tõstja“. Mina olin kogemusteta maapoiss, Peeter ooperi- ja 

sümfooniakogemustega linna-noormees. Ma mäletan Peetri soovitusi seniajani – 

ooperisse pole mõtet esialgu minna, operett ja ballett on kergemini seeditavad. Ja – 

sümfooniakontsert võib kõrvad lukku lüüa, mine parem viiulikontserdile 

kammerorkestriga. 
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Valdor Rimm 

Sünniaeg ja sünnikoht   15. 08. 1937, 

 Võrumaa, Meremäe vald, Uusvada küla, 
Laine talu 

Aadress (elukoht ja suvila)  Tallinn, Kadaka tee 157-65 

Tartu,   Mõisavahe t. 35-76 

Telefon, e-post    Tallinn, 677 5333, 58 365 582 

Tartu,   730 4506 
rimm@online.ee 

Haridustee  

Tobrova algkool 1946, Luutsniku 7-kl Kool, 
 Võru Kohaliku Tööstuse Tehnikum  1953-1957 ,  
TPI ,  masinaehituse tehnoloogia,   1957 
TPI ,  automaatika,   1958-1962 

Diplomitöö teema, juhendaja 

Vee magnetiline kulumõõtja, Ants Meister 

Aspirantuur: Kandidaaditöö teema, juhendaja 

Silikaatkivi segu niiskuse mõõtja,  Paul Plakk, 1980-ndad aastad 
Moskvas kaitsmisele ei võetud, sest esitatud oli aparaadina, kuid sisult 
tehnoloogia, 
TPI-s oleks tulnud teha üks lisaeksam, selleks et tehnoloogiana kaitsta, 
st kandidaaditöö oli valmis, kuid jäi kaitsmata 

Teenistuskäik  

1962-1963 Tsemenditehas „Punane Kunda“,  insener 
1963-1991 Silikaltsiidi Instituut,    insener 
  Silikaatbetooni Instituut,  teadur, 
 vanemteadur 
1991-1995 a/s MAVAM  (5 osaniku eesnimede esitähtedest) 
  OÜ MAVAM    osanik 
1995-2005 Tallinna Trollibussi Park   spetsialist 
1995 alates Laine talu (Võrumaa, Uusvada küla) peremees 
 
~1995   Isamaa partei liige 

Preemiad ja tunnustused  

Võru Kohaliku Tööstuse Tehnikum  kiitusega 1957 
Sotsialistliku võistluse võitja    1980-ndad 
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Saavutused  

Tšerepovetsi, Odessa  jt silikaatkivi tehaste segu sõlmede automatiseerimine  
Nižni-Novgorodi silikaatkivi tehase  niiskusemõõtja, 
Štšebekino kriiditehas (Belgorodi obl),  kriidi kuivatamise suitsugaaside filtrid 
(projekteerimine ja katsetamine) 
 
~5 artiklit  Silikaatbetooni Instituudi Toimetistes, 
Ettekanded Silikaatbetooni Instituudi  konverentsidel 

Hobid   

TPI pasunakoor  trompet  1957-1962 
Põllumajandus -  vanematekodus, lehmale hein 
   Ise ehitatud aiatraktor  invaliidikäru mootoriga 
Laine talu - kokku    50 ha, 
   Sellest  30 ha põllumaad välja renditud, 
   Endal    4 ha  põllumaad, 
   20 ha  metsamaad, 
   2 traktorit – Belarus ja Zetor  (Tšehhi, 90 hj) 
   PRIA toetus -  100 EUR/ha 

Naine) 

Merike (sünd Mölder),  1936 Rakveres, lõpetas Kunstiinstituudi ( ERKI), 
joonistusõpetaja 

Lapsed 

 Ants, 1962, Rakveres 
 Tallinna Polütehnikum 

TPI raadiotehnika ja side 
Tallinna Teletorn, insener 
Praegu   USA, New York raadioinsener 

Karel, 1966, Rakveres 
Tallinna Sõle t. Keskkool 
TRÜ füüsika 
TTÜ füüsika kateeder, insener 
Soome programmeerimisfirma,  paberitööstuse robotid 
Praegu   Holland,Haagis  programmeerija   

Lapselapsed Ants, naine Viljandist, 2 last 

 Tütar  Hanna, 1995, õpib TRÜ arstiteaaduskonnas 
 Poeg Mattias, 1996, Eesti kaitseväes 
Karel, naine Viljandist, 4 last 
 Poeg  Siim,  lõpetas Haagis kolledži 
 Poeg  Mart,  õpib Haagis koolis 
 Kaksikud – poeg Herman ja tütar Helene,  õpivad Haagis koolis 
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Juhan Roos 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  25.03.1939 – 26.0702010,  

      kodupõllul 

Aadress:   Harjumaa, Kämbla küla, Mihkli-Jaani talu 

Haridustee:   Tallinna 17. Keskkool    1957,  

   TPI tööstusetevõtete elektrifitseerimine  1957-1958 

TPI automaatika      1958-1962 

Diplomitöö teema:  Seade vahesagedustrakti visuaalseks reguleerimiseks 

Teenistuskäik:  

 1962  Tööstusprojekt, peaelektroonik 

   RET erikonstrueerimise büroo, osak. juhataja  

   Eesti Telefoni Kose sidesõlm, inspektor 

Tunnustused:  Rahvaloenduse medalid 

Hobid:  fotograafia, allvee-ujumine 

Naine:  1973 Valentina 

Meenutusi: 

 Juhan Roos oli meie labrakate põhiline fotograaf. Tal oli võimas välklamp, mis 

tantsijaid pimestas ja kallistajaid ehmatas. Ülo Nurges meenutab: olime Jussiga 

paljuski sarnased – häbelikud ja kartlikud, lühemat kasvu memmepojad.  Jussi 

tõeline tugevus, nii füüsiline kui ka vaimne, tulid välja varsti pärast TPI lõpetamist – 

ta tuli mitmekordseks Eesti meistriks allvee-ujumises. Jussi kodus Ristiku tänava 

kooli taga käisin üsna mitmel korral, eriti esimesel kursusel. Jussi ema soovis, et me 

õpiksime Jussiga koos matemaatikat ja kujutavat geomeetriat. 
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Hillar Saarse  

 
Sündisin 4. mail 1938.a. Tartus. Ema, Salme Karli t. Saarse (Luht) 12.04.1912-11.06.2002 
veetis lapsepõlve isatalus (Lõhmuse 56, asub Tartust ca 30 km kirdes, Koosalt 3 km 
Kavastu poole. Suurus ca 100 ha), õppis TÜ-s farmatseudiks ja abiellus 1936.a. Bernhard-
Johann-Eduard Evaldi p. Steinbergiga (peale eestistamist 1936.a. Juhan, Evaldi p. 
Saarsega) 10.01.1907-5.10.1992, aedniku pojaga, kes oli õppinud TÜ-s majandus-
teadlaseks.  

Emal oli 3 õde ja 1 vend, isal oli 3 õde ja 2 venda. Kuni 1944.a. sügiseni elasime Tartus 
Hurda tänaval kahekorruselise maja alumisel korrusel, teisel korrusel elas isa hea sõber 
Heino Riomar oma perega. Ema ja isa läksid tülli ja isa siirdus 1942.a. Tallinnasse tööle. 
1944.a. septembris sõitsime ema õemehe veoautoga Noarootsi Tuksi külla, et paadiga 
Rootsi põgeneda. Ootasime nädala, kuni tuli teade, et vene tankid on Haapsalus ja 
paadid enam ei sõida. Tartusse tagasi jõudes selgus, et korteris Hurda tänaval elas vene 
ohvitser perega ja ema sai toa ühiskorterisse apteeker Imeliku natsionaliseeritud maja 
teisele korrusele Tähe tänavale. 

Isal oli õnnestunud väikese laevaga Haapsalust Rootsi põgeneda. Laeval tutvus ta Leida 
Virroga ja tema 8-aastase tütre Üllega. 1949.a. peeti Göteborgis pulmad ja isa lapsendas 
Ülle. Meie emaga ei teadnud isast midagi, kuni 1955.a. tõi maletaja Paul Keres isalt kirja. 

Praegu elan Tallinnas, Ed. Vilde tee 79-53, viiekordse paneelelamu 3. korrusel 
ühetoalises korteris ja suvilat ei oma. Telefonid: 56 497 848 ja 6 730 499; 
hillar.saarse@gmail.com  

Kooli läksin 1946.a. Tartu 1. Keskkooli (praegu Treffneri Gümnaasium) 2. klassi. 6. klassi 
sügisel (28. september 1950) ilmus noorsoolehes „Säde” artikkel „Miks Hillar ei ole 
pioneer?” Artikli põhjustas venemaa-eestlasest vene keele õpetajanna, kes söötis mind 
ette noorele ajakirjanikule Holger Pukkile. Kuna hiljuti oli olnud 1949. aasta küüditamine 
ja isast ei olnud midagi teada, hakkas ema kartma ja pani mind teise kooli. Uus kool oli 
seitsmeklassiline Õpetajate Instituudi Harjutuskool Lina tänaval. 7. klassi lõpetasin 
1952.a. kevadel. Sügisel läksin 8. klassi jälle Tartu 1. Keskkooli. 1953.a. kevadel suri 
„rahvaste isa“ J. Stalin ja elu läks veidi rahulikumaks. 11. klassi lõpetasin 1956.a. kevadel 
ja sügisel jätkasin õpinguid Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajanduse 
mehhaniseerimise erialal. 1956. ja 1957. aasta sügisel käisime kogu kursusega kuuajalisel 
abistamisreisil lõuna-Eesti kolhoosides-sovhoosides.  

1958.a. suvel liikusid kuuldused, et Tallinna Polütehnilises Instituudis (TPI) avatakse 
sügisel uue eriala „Automaatika ja telemehhaanika” kolm kursust. Asi hakkas huvitama 
ja sõitsin juulis jalgrattaga Tallinna asja uurima. Sain jutule dekaan Samolevskiga, kes 
rääkis milliseid dokumente on vaja saata. EPA-st tulid TPI-sse õppima Ivar Odrats, 
keskkooli meist aasta varem lõpetanud Mart Emme ja mina. Minu ema vahetas töökoha 
Tartu Raekoja apteegist Tallinna Rae apteeki ja elukoha Nõmmele Seene tn. 4 asuva 
natsionaliseeritud elumaja teisele korrusele ühiskorteri ühte tuppa. Naabriteks eesti 
perekond Tiits ja üksik elatanud venelanna. 

Ivar Odrats elas emapoolse tädi juures Tehnika tänaval, kelle poeg Peeter siirdus TRÜ-sse 
juurat õppima ja sai elukoha Ivari ema juures. Mart Emme elas sugulaste juures Viru 
tänaval. EPA-st TPI-sse ületuleku tingimuseks oli, et peame 1. novembriks sooritama 

mailto:hillar.saarse@gmail.com
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kaks eksamit „Elektrotehnika teoreetilistest alustest” dotsent Jänesele. Kuna 
kolhoosiaega pikendati 15. oktoobrini, ei saanud ükski meist 3-st sellega hakkama ja 
jäime teisele kursusele ning ka stipendiumist ilma. Mina läksin Ernst Raiki soovitusel 
tööle laborandina dotsent Plakki laboratooriumisse, mida juhatas Saar ja kus töötasid 
Jaak Peterson ja üliõpilased Raik, Paomets, Oll ja mina. 1958.a. sügisel teisel kursusel 
õppiva rahvaga saime vähehaaval tuttavaks 1959.a. jooksul. 1959.a. augustis käisime 
Ernst Raigiga mootorrattaga Moskvas Ameerika olmetehnika näitusel. 

1960.a. suvel toimus praktika tehases „Punane RET”. Sama aasta augustis käisime Rein ja 
Ants Wõrguga laenuautoga Krimmis. 1961.a. suvel oli sõjaväelaager Kaliningradi lähedal 
Pregeli jõe ääres telklinnakus. Sellele järgnes sõjalise eriala lõpueksam Tallinnas ja 
praktika Riias tehases „VEF”. Riiga sõitsime neljakesi, Ants Wõrk, Ülo Nurges, Ando Puksa 
ja mina jalgratastel, tehes enne Riiat 10 päevase matka mööda Lätit.  

1961.a. 6. septembril läksin tööle Tallinna Kontrollmõõteriistade Katsetehase 
spetsiaalsesse konstrueerimisbüroosse vaneminsenerina. Sain ka õiguse laenutada 
laenuautosid. Seal valmis ka minu diplomitöö eskiisprojekt „Universaalne radioaktiivne 
paksusemõõtja RIT-4”. 1962.a. juuni lõpus said rühma AA-62 lõpetanud 21 noormeest 
elektriinseneri diplomid ja reservohvitseri tunnistused. 

6. juulist 1964 ‒ 1. detsembrini 1964.a. töötasin ENSV Rahvamajanduse Nõukogus 
tööstustoodangu kvaliteedi osakonnas vaneminsenerina.  

3. detsembrist 1964 ‒ 30. juulini 1966.a. töötasin RPI „Eesti Tööstusprojekti” insener-
tehniliste arvutuste mehhaniseerimise osakonnas vaneminsenerina. Minu ülesandeks oli 
Ukrainas, Severodonetskis valmistatud elektronarvuti „Promin” töökorras hoidmine. 

31. juulil 1966.a. toimusid abielu registreerimine Leili Rutoga ja pulmapidu. 

29. augustist 1966 ‒ 1.aprillini 1970.a. töötasin „Projekteerimise tehnoloogia teadusliku 
uurimise instituudis” ioontehnika laboratooriumis vanema teadusliku töötajana. 

1968.a. sündis tütar Mari ja kuna elasime hotellitüüpi maja 9m2 suuruses toas, tekkis 
vajadus suurema korteri järele. Kirjutasime abikaasa Rakveres elava ema ka meile sisse 
ning tekkis olukord 2,25 m2/inimese kohta. Instituut sai igal aastal 4-5 korterit, kuid mina 
püsisin kaks aastat korterijärjekorras 7. kohal. Hiljem kuulsin, et oleksin pidanud 
korterikomisjoni esimehele altkäemaksu andma. Järelikult olin tollal aus ja loll. Andsime 
avalduse kooperatiivkorteri ehitamiseks, laenasime sissemaksuks raha ja suurema palga 
saamiseks läksin Rakvere rajooni Neeruti kolhoosi peaenergeetikuks. Sealt tuli kahjuks 
lahkuda 30. märtsil 1971.a. seoses kolhoosi reorganiseerimisega ja Hulja sovhoosiga 
liitmisega. Septembris 1970 sai kooperatiivmaja valmis ja võisime 4-toalisse korterisse 
sisse kolida. 

28. aprillist 1971 ‒ 1. oktoobrini 1971 töötasin VNII Nautšpribor-is 1. kategooria 
konstruktorina. Asutus asus Leningradis, kuid väike filiaal paiknes mulle juba tuttava 
Kontrollmõõteriistade Katsetehase territooriumil. 

4. oktoobrist 1971 ‒ 19. aprillini 1972 töötasin ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo 
Instituudi vanuse määramise laboratooriumis vaneminsenerina. 

19. aprillist 1972 ‒ 15. juunini 1974 töötasin Haapsalu rajooni kolhoosis „Koit” 
peaenergeetikuna. See oli jõukas kolhoos, kellel oli selleks projekteeritud ja ehitatud 
korralik maltoosavabrik. Kolhoosi liikmelt ei võetud tulumaksu ja tal oli õigus 0,6 ha-le 
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põllumaale. Kuna kolhoos kasvatas otra maltoosavabriku tarbeks, rehkendati 0,6 ha-lt 
saadav viljakogus kolhoosi keskmise odrasaagi järgi, mille ostis ära maltoosavabrik, tegi 
maltoosa ja müüs ära, võttis oma kulud maha ja maksis ülejäänu kolhoosiliikmele välja. 
Sõltuvalt aastast oli see 2000-4000 rbl/aastas. Mul oli „isiklik” veoauto, mööbli-
veofurgooniga GAZ-51, millega vastavalt kokkuleppele esimehega võisin igal nädala-
vahetusel sõita Tallinnasse pere juurde. Kolhoosirahval oli Tallinnas palju sugulasi ja 
peaaegu igal nädalavahetusel tuli kellelegi midagi viia või tuua. Selle eest maksti. 1973. 
a. panin iga kuu kõik sissetulekud kirja ja aasta lõppedes arvutasin, et keskmine igakuine 
palk oli veidi üle 600 rbl. 

15. juulist 1974 ‒ 3. oktoobrini 1977 töötasin koondises „Tallinna Autoveod” vanem-
insenerina side alal. 1977.a. suvel toimus minu liigse alkoholikasutamise tõttu 
abielulahutus ja korterivahetus. Mina sain 1-toalise korteri Ed. Vilde teele, kus elan ka 
praegu. 

1. novembrist 1977 ‒ 15. veebruarini 1983 olin vormistatud tööle ENSV Teaduste 
Akadeemia Küberneetika Instituuti vaneminsenerina. Elamiseraha teenisin lisaks 
ehitades kodus enda projekteeritud sideseadmeid SKS ja müües neid kolhoosidele ja 
sovhoosidele. 

Mind aitasid varustajana Udo Feldt (16.01.1934–10.07.1996), kes tõi vajalikud materjalid 
ja elektroonikaelemendid ning hea plekksepp, kes valmistas jooniste järgi vajalikud 
plekk-detailid ja värvis või kattis tsingiga. 

15. märtsist 1983 ‒ 27. maini 1986 töötasin Tallinna Trammi-Trollibussi Valitsuse 
veeremitalituses vaneminsenerina.  

19. jaanuaril 1986.a. toimus minu juhitud sõiduautoga raske liiklusõnnetus Paide 
lähedal. Mul oli 8 luumurdu ja muid vigastusi. Kahe aasta jooksul tegi ortopeed dr. Ants 
Kass (hea käega kirurg, elurõõmus, humoorikas ja meeldiv mees) mulle 13 operatsiooni 
Mustamäe haiglas. Mulle määrati teise grupi invaliidsus töötamise keeluga. Kui med. 
komisjon mind töövõimeliseks tunnistas, läksin tööle tagasi Trammiparki, kus aastatel 
1998-2000 projekteerisime ja juhtisime koos TTÜ Jõuelektroonika Instituudi teadlastega, 
J. Jolleri, A. Arukivi ja M. Lehtlaga trammi KT4-SU (pargi Nr.107) veoajami 
reostaatjuhtimiselt IGBT-süsteemile ümberehitust, mistõttu trammi energiatarve 
vähenes 48%. J. Joller kaitses selle baasil 2001.a. aprillis doktoritöö. 

2001.a. juunis jäin pensionile. 2005-2007a. töötasin firmas Energiatehnika OÜ koos J. 
Jolleri ja K. Riepulkiga Tallinna ja Helsingi trammide moderniseerimise alal. Alates 2007. 
aastast olen aidanud Kalle Riepulka firmas „Heateco OÜ” soojustehniliste arvutuste ja 
elektroonikaskeemide projekteerimise ning prooviskeemide koostamisega. 

Mootorsõidukid on mind huvitanud juba alates lapsepõlvest. Omal on olnud alul 
mootorrattad, hiljem autod juba 58 aastat. 1961-1966 laenutasin sageli laenuautosid 
(Moskvich 407 ja 423). 1967.a. kui ostsin esimese auto, ehitasin Meleka tänavale 
Lillekülas kooperatiivgaraaži boksi, mille müüsin 2016.a.  

Aastatel 1957-1975 tegelesin sukeldumise, veealuse kalapüügiga ja veealuse 
fotograafia/filmimisega. Maapealse filmimisega 8-mm kaameraga tegelesin 1962-1977. 
Alkoholi tarvitama ja suitsetama hakkasin 1957.a. Loobusin alkoholist 2007.a. ja 
suitsetamisest 2009.a. 
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Abiellusin 31. juulil 1966 Leili Rutoga, sündinud 23. märtsil 1939.a. ja lõpetanud TRÜ-s 
geograafia 1962. aastal. Kui tutvusime, töötas ta RPI „Eesti Tööstusprojektis” 
pinnaselaboratooriumi juhatajana. Hiljem läks tööle TA Geoloogia Instituuti ja kaitses 
alul geoloogiakanditaadi, hiljem geoloogiadoktori kraadi.  

1968.a. 19. märtsil sündis tütar Mari, kes lõpetas 1986.a. Tallinna 7. keskkooli ja läks 
TRÜ-sse inglise filoloogiat õppima. Mari abiellus 1987.a. Orm Naaritsaga 
(sünd.29.09.1966) ja neil sündis 12. septembril 1988 tütar Liisabell. Mari ja Orm (jurist) 
lõpetasid ülikooli 1991.a. Mari asutas firma „Otto tellimiskeskus”, milline aja jooksul 
paisus ja 2013.a. kandis nime „Quelle” ja omas Laagris Põikmäe tn. 4 suuri laohooneid. 
Mari ja Orm lahutasid ja mõne aasta pärast Mari abiellus turvaärimehe Jaanus 
Rahumäega. Nendel on kaks tütart. Katariina (sünd.14.11.1999) õpib Rocca al Mare 
Gümnaasiumi 10. klassis ja Maria Heleene (sünd.01.10.2009), kes läheb eeloleval sügisel 
sama kooli 1. klassi. Tütar Liisabell Naarits lõpetas 2007.a. Rocca al Mare Gümnaasiumi 
ja 2013.a. EBS-i. Elab oma majas Tabasalus ja töötab Jaanus Rahumäe firmas ESC Global 
Secyrity. Mari likvideeris oma äri ja töötab ka mehe firmas. 
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Ants Tender 

 

Sünni- ja surmaaeg, matmiskoht:  13.03.1935 – 29.09.1983  

      Pärnamäe kalmistu 

Haridustee:  Tallinna Polütehnikum,  

  TPI elektrijaamad, võrgud, süsteemid  1957-1958 

automaatika      1958-1962  

Diplomitöö teema:  Lairibageneraator ja hälvitusseade lampvoltmeetrite 

visuaalsele kontrollagregaadile 

Teenistuskäik:  RET erikonstrueerimisbüroo PK-12 

Naine:   abiellus 1962 ja 1967 

Lapsed:  (2 poega) 

  Raivo Tender s. 07.07.1968. aastal Tallinnas, töötab insenerina 

mobiilside alal. 

Priit Tender s. 07. 02. 1971. aastal Tallinnas 

   1989 Tallinna 44. Keskkool 
        1994 Tallinna Ülikool, kunstiõpetuse eriala 
      Joonisfilmide looja, paljude rahvusvaheliste filmifestivalide 
laureaat. 
  Priidu abikaasa Kaja Lindal s. 25. 04. 1968. Tartus 
Lapselapsed:  Raivo tütar Heldin Nool (ema  Irma Nool) s. 03. 03. 2000. Tallinnas 

   Priidu ja Kaja lapsed – Linda Tender s.18. 10. 1996. Tallinnas 

      Amanda Tender s. 27. 10. 2000. Tallinnas. 

 

Meenutusi:   

Ülo Nurges meenutab: Ants Tender oli meie esimene rühmavanem, nii AT kui ka AA 

erialal. Ta oli sõjaväest läbi käinud, kogenud ja tark rühmakaaslane. Oskas meie poiste 

eest seista ja vajadusel ka vastutada. Tegi kaasa kõik meie vembud, nii  labrakatel kui 

kolhoosis ja sõjaväelaagris. Ants oli vaikse jutuga, aga tema sõna kuulati. Mina jäin tema 

lähemast sõpruskonnast väljapoole – Ants Tender oli minu jaoks autoriteet. 

Peeter Loog ütles, et Tendri Antsuga läheks igaüks igal ajal luurele. 

Antsu poeg Priit rääkis meile isa lapsepõlve vintsutustest. Ta küüditati koos emaga 

1941.a. Siberisse. Antsul õnnestus pärast sõda emaga Eestisse tagasi pöörduda, kuid 

ema saadeti uuesti asumisele. Antsu lapsepõlv möödus lastekodus. Pärast 

Polütehnikumi lõpetamist võeti ta sõjaväkke. TPI ajal elatus Ants puhtalt stipist. Ta oli 
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rääkinud Loogi Peetrile, et kui stip ära võeti, oleks ta pidanud lahkuma TPI-st 

Rühmakaaslased algatasid Tendri Antsule kogu rühma pealt stipiga võrdse summa 

kogumist. See tegi meie rühma ainult tugevamaks ja Ants jäi moraalselt edasi meie 

rühmavanemaks, kes ütles labrakatel avatoosti. Antsu olemust iseloomustab see, kuidas 

ta ei kurtnud oma elu üle ja selles stipiloos ta loomulikult oli tänulik, aga alles 20 aastat 

hiljem pöördus ta minu (PL) poole tänamisega, et ta ei pidanud lahkuma TPI-st, sest 

mina olevat teinud ettepaneku selle raha kogumiseks. Kusjuures ei mina, ega keegi teine 

peale Antsu ei mäletanud, kes just see algataja oli olnud. See polegi oluline, üksmeel oli 

ju täielik. 
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Kristjan Veiss 

 

Sünniaeg ja sünnikoht  23.06.1938 

 Tallinn  

Aadress (elukoht ja suvila)  Tallinn, Kaupmehe 6-4 

Keila-Joa  

Telefon, e-post   6566096, 56651682 

     cristianwei@gmail.com 

Haridustee  

Tallinna 7. Keskool    1946-1957 

TPI ,  peenmehaanika,  1957-1958 

TPI ,  automaatika,   1958-1962 

Diplomitöö teema, juhendaja 

Elektrirongi pingemuunduri lülitusautomaatika, Hanno Sillamaa 

Aspirantuur: Kandidaaditöö teema, juhendaja 

Kõrgsageduslik plahvatuskindel elektriline ajam söekaevandustesse,  

   akad. Pivnjak, Dnepropetrovsk, 1970-ndad aastad 

Teenistuskäik  

1962-1991 Kalinini nimeline elektrotahnikatehas,  insener 

       büroo juhataja 

       osakonnajuhataja 

1991-2002 Tallinna Vesi,     juhataja asetäitja 

Preemiad ja tunnustused  

Eesti Preemia laureaat (võimsad pooljuhtseadeldised raudteele)  

Hobid   

Vaba- ja sambo- maadlus I.järk,  ENSV 2.koht 

Mägimatkamine  IV kat. Matk 

Suvila oma kätega 
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Naine    Elli , medõde 

Lapsed  

Kristel,  1970, Tallinna 21. Keskkool, koduperenaine Saksamaal 

Katrin,  1973, Tallinna 21. Keskkool, 

   Mainori Kõrgkool, rahvusvaheline äri , 

   Ettevõtja tekstiili alal 

Allan,  1983, Tallinna Inglise Kolledž, 

   TTÜ geenitehnoloogia, 

   Post-doc, Univ. California, Berkeley 

 
 
 

Lapselapsed  

Katrin,  2 last 
 Tütar  Kretel, 2002, õpib Tallinna 21. Keskkoolis 

 Tütar  Karina, 2005, õpib Tallinna 21. Keskkoolis 
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Jaan Võrk 

 

Sünni- ja surmaaeg :  27.04.1939 – 04.02.2016 

Aadress:   Tallinn, Rävala pst 13-34 

Telefon,:  56156659 (Maie) 

Haridustee:  Kehra Keskkool,  

   TPI tööstusettevõtete elektrifitseerimine 1957-1958 

TPI automaatika     1957-1958 

Diplomitöö teema: Džižaki silikatsiiditehase nr.2 autoklaavimisprotsessi 

 automatiseerimine   

Aspirantuur:  

1964-1967 TPI, juhendaja Hanno Sillamaa 

Tehnikakandidaat, „Inertsete andurite dünaamiline järjestikkorrektsioon“  

Teenistuskäik:  

1962-1964 Tehas „Progress“ 

1964-1996 TPI automaatika teaduskond,  labori juhatajast dotsendini 

1996-2002  TTÜ õppe-teaduskonna juhataja 

2002-2015 Tallinna Tehnikakõrgkooli projektijuhist professorini 

Administratiivne tegevus:  

2003−2010    Tallinna Tehnikakõrgkool, raudteetehnika õppetooli juhataja, 

raudteetehnika eriala õppekavanõukogu juhataja  

1987−1994    Tallinna Polütehniline Instituut/Tallinna Tehnikaülikool , 
automaatikateaduskonna dekaan  
1976−1980    Tallinna Polütehniline Instituut, elektroautomaatikateaduskonna dekaan  
1972−1974    Tallinna Polütehniline Instituut, elektrotehnikateaduskonna prodekaan  
  
Tunnustused:  Kehra Keskkool kuldmedaliga 

TPI lõpudiplom kiitusega 

Saavutused: Eesti Inseneride Liidu asutajaliige, 

  Mitmete automaatikaalaste õppematerjalide autor, 

  Mitmete erialaste komisjonide liige ja projektide vastutav täitja. 

Hobid:  rahvatants, sport 
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Naine:  1964 Maie 

Lapsed:  1969 Karin,  

  1973 Toomas 

Lapselapsed: 4 lapselast 

Meenutusi: Jaan Võrk oli meie rühma ainuke heleda peaga blond poiss. Priimus 

parimas mõttes, sest ta suutis ka Koskla intri oludes õppida kõrgendatud stipile. 

Jaan oli viimase ajani meie rühma kõige sportlikum kuju. Püramiidide tegemisel 

langesid talle ikka kõige raskemad osad. 

 Ülo Nurges meenutab: Jaaniga puutusin kõige lähemalt kokku 60-ndate lõpul, kui 

me töötasime koos TPI automaatika kateedris. Sealt algas meie peresõprus – 1968.a. 

sõitsime Jaani ja Maiega Võhandu jõel ja 1969.a. suure punase kummipaadiga Koiva 

jõel. Selle suure punase kummipaadi oli Jaan saanud kuskilt asutusest osta ning ta 

laenas seda lahkelt mulle lastematkadeks – 1973.a. sõitsime oma perega mööda 

Kasari jõge ja 1974.a. Haapsalu lahe tagumises sopis. Kahjuks jäi see mõnus paat 

paariks aastaks seisma minu Mustamäe keldrisse ja kui Jaan tahtis seda tagasi saada, 

siis oli kummikest kuivanud rabedaks koorikuks. Mul jäi see paadi pragunemise lugu 

paljudeks aastateks kripeldama. Kunagi 80-ndatel käis Jaan mul Taeblas külas. 

Vaatasime toas ja aias ringi ning jõudsime lõpuks garaaži, kus konutas minu vana 

pragunenud kummidega mootorratas CZ-250. Jaan arvas, et selle võiks üles putitada 

– maal hea poes käia. Mina eelistasin isa Zapikaga sõita ja pakkusin CZ Jaanile. Nii ma 

sain oma auvõla tasutud (kuigi mingist vorst-vorsti vastu tasumisest juttugi ei 

olnud). Hiljem Jaan rääkis, et sai küll mootori käima, aga poodi ei saanud siiski sõita. 

Lisas veel, et oli CZ kasutanud kreissae ajamina – tagaratas üles, rihm velje peale ja 

anna ainult gaasi. Jaanil jätkus ka maamehe nutikust! 

Kollegid TPI-st Jaani 60. juubeliks : 

27. aprillil 1939 sündis Pandivere kõrgustikus Emumäe serva all mõisamõõtu Mursi talus 
Erna ja Martin Võrgu peres poisslaps, kellele pandi nimeks Jaan. Tema kooliaeg sattus 
väga segasele perioodile Eestis. Kulakuna Siberisse saatmise eest põgenedes lõpetas ta 
1957. aastal keskkooli Kehras (kuldmedaliga!). Järgnesid õpingud tolleaegses Tallinna 
Polütehnilises Instituudis. 1962. aastal sai temast automaatikute 2. lennu vilistlane 
(diplom muidugi kiitusega!). 
Tolleaegse kombe kohaselt sai ta esimese töökoha suunamise korras. Selleks oli Remont-
Mehaanikatehas “Progress”. Sinna ta kauaks ei jäänud, sest juba 1964. aastal kutsuti ta 
automaatika kateedri juurde aspirantuuri ja nii algas Jaani akadeemiline karjäär. 
Automaatika kateedri juures läbis Jaan üpris tavapärase karjääriredeli õppelabori 
juhatajast assistendi ja vanemõpetaja koha kaudu dotsendiks. 
Töö ja õppimise kõrvalt on Jaanil jätkunud energiat veel paljuks muukski. Juba keskkoolis 
oli ta võrkpallimeeskonna kapten. Kümmekond aastat tantsis ta mõnuga “Kuljuses”, kust 
leidis ka oma elukaaslase. Aastaid on ta kaasa löönud meie legendaarses 
korvpallimeeskonnas “Kapa “. Muljetavaldavad on ka tema reisid-rändamised: USA, 
Mehhiko, Inglismaa, Egiptus, Inglismaa, Hispaania jne., Soomest ja Rootsist rääkimata. 
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                                       Ants  Wõrk 

                                          

-1.   Nimede eestistamise ajal õppis minu isa Hans Roland Wõrk Berliini Tehnikaülikoolis, 

mille ta lõpetas 1925. a, ja ta ei tahtnud seal olla Vörk, mida hääldati veel Förk. Aastatel 

1926 kuni 1928 töötas ta USA-s, kus oli ka lihtsam olla Work. Tulnud tagasi Eestisse 

abiellus ta 1929.a minu emaga (Maret Kuuse).  

0.   Sündisin 28. märtsil 1939.a Tallinnas Sakala tänava sünnitusmajas. Sel hetkel oli isa 

tehase RET tehnikadirektor ja ema kodune, sest kodus oli õde Eda (1932), vend Rein 

(1934) ja noorem õde Ivi (1936). 

1.  Elan alates 1979. a aadressil Raja 7A – 27, Tallinn 12616. Seal on lauatelefon 6726532 

ja kaasas 5018491. Elektrooniline aadress on ants@estnet.ee . 

2.   Algkoolis käisin Tallinna Õpetajate Instituudi Harjutuskoolis, mis asus praeguse 

Tallinna Ülikooli majas. Olin liitklassis, mis tähendas, et kõik tüdrukud olid poistest üks 

klass ees. See andis võimaluse noortel õpetajatel harjutada maakoolide olukorda, kus 

samas ruumis õpib mitu klassi. Aastatega harjus nii ära, et ei pannud tähelegi kui keegi 

kõrval räägib, aga sina pead samal ajal mõtlema. See võime aga varsti kadus. 

3.   Alates seitsmendast klassist käisin Tallinna Reaalkoolis, mille lõpetasin hõbemedaliga 

1957.a. Samast aastast algas tudengipõli TPI-s (vist „tööstusettevõtete ja -seadmete 

elektrivarustus“) kuni automaatika eriala loomiseni. Diplomitöö teemaks oli „Tehase 

Punane RET tsinkimise automaatliini juhtimine“, mis läks käiku 1963. a ja ta töötas 

vähemalt 25 aastat või, õigemini, kuni tehase likvideerimiseni. Töötasin RET-is kolm 

aastat, kuni tänu H. Sillamaale võttis mind B.Tamm 1965. a tööle Küberneetika Instituuti. 

 

4.   Enne aspirantuuri stažeerisin 2 aastat ja siis olin 3 aastat aspirantuuris Moskva 

Juhtimisprobleemide Instituudis (vana nimega IAT). Kandidaadi väitekirja (juhendaja 

doktor Anatoli Butkovski) kaitsesin pool aastat enne aspirantuuri lõppu teemal 

„Tunnelahjude optimaalne juhtimine“. Need on sellised pikad ahjud, mis kuumutavad 

30-40 tonniseid terasekamakaid enne kuumvaltsimist, millest tuli , näiteks, Žigulite 1,5 

mm autoplekk.   

5.   Küberneetika Instituudis olin teadur, vanemteadur ja alates oktoobrist 1976 

akadeemik Hillar Abeni kutsel teadusdirektor. Internetiaja saabudes olin tegev 

internetiteenuseid pakkuva aktsiaseltsi EsData asutamisel (detsembris 1993) ja olin selle 

juhataja veidi üle kümne aasta, kuni praegune Elion/Telia selle ainuomanikuks sai ja 

meid kõiki koondas! 

mailto:ants@estnet.ee
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6.   Küberi väline tegevus oli tänu Boris Tammele seotud alates 1981. a IFAC-iga: olin 9 

aastat terminoloogia ja standardite tehnilise komitee esimees. Tegelik eesmärk oli mind 

siduda põhjalikult IFAC-i „perekonnaga“ ja et minust teha 1990. a Tallinnas toimuva 

IFAC-i kongressi orgkomitee esimees. Ülo Jaaksoo oli rahvusvahelise programmikomitee 

esimees.  

7.  Eraldi tore aeg oli (lisaks EsDatale) aastatel 2002 kuni 2006 osalemine NATO 

arvutivõrkude ja süsteemide komisjonis, kes jagas teadusprojektidele (mitte sõjalistele) 

raha vastavalt esitatud taotlustele (Ida-Euroopa, Kaukaasia, Kesk-Aasia, Afganistan). 

Lisandusid ka kontrollreisid koha peale, kuidas on raha kasutatud. 

8.  Reaalkooli seitsmendas klassis käisin pool aastat Evald Kree juures tennist õppimas, 

aga tõeline jätk tuli alles 1976.a ja see kestis juba järjest 35 aastat, kuni partnerid ja 

tervis hakkasid kaduma. Lisaks tennisele tegin TPI ajal allveesporti (koos Roosi Jussiga) ja 

Eesti meistrivõistlustel selle ala algaastatel õnnestus viiel korral olla mitmevõistluses 

esikümnes (parim 5. koht). 

9.  Olen olnud abielus Moidela Tõnissoniga (1931-1994), kes hariduselt oli eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja Tartu Seminarist, kuid enamiku ajast töötanud Eesti Televisioonis 

saatejuhi ja toimetajana. Alates 1999. a olen koos Draamateatri näitleja Kersti 

Kreismanniga (1947). 
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Vahur Mägi vestlusring  
endiste automaatika kateedri õppejõududega 

 
50. automaatikapäeval 12. märtsil 2012.a. 

 

Vestlusringis lõid kaasa Olav Aarna, Arno Annus, Wilhelm Kracht ja Heino 
Ross (Mäidu). 

 
Vahur Mägi: Mida automaatika meile tähendab? Olen esimese lennu lõpetaja. Astusin 
TPIsse 1956. aastal. Olime elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide rühm, automaatikast 
ei teadnud me midagi. Teise kursuse kevadel astus dekaan loengusse sisse ja teatas, et 
sügisest avatakse uus eriala –automaatika. Ta palus neil, kes soovivad sinna üle minna, 
avaldus esitada. Avalduse kirjutasid kõik, umbes pooled võeti vastu. Esimene 
automaatikute rühm pandi kokku elektrijaamade ja tööstusettevõtete elektrivarustuse 
eriala tudengitest, veel oli üks mäemees ja paar tudengit Tartust. Nemad paraku ei 
pidanud vastu, liiga palju aineid tuli järele teha, kuid nad lõpetasid hiljem. Meist eespool 
oli null-lend, kes õppis eriprogrammi alusel, saades automaatika kallakuga koolituse. 
Olav, sina oled meist ainuke, kes sai otse automaatikuks. Sisseastumisel kirjutasid sa 
avalduse automaatikasse. 
 

 
 
 

 
 
 
Olav Aarna: Jah, minust sai automaatik 1. septembril 1960, pool aastat oli automaatika 
kateeder siis juba olnud. Päris automaatikuks sain siis, kui mulle jaanuaris 1966 Estonia 
kontserdisaalis roosa paber kätte ulatati, või aasta hiljem, kui mind TPI automaatika 
kateedri assistendiks võeti. 
Vahur Mägi: Seega, kõik ülejäänud siin ei ole põlisautomaatikud, kui nii tohib öelda. 
Minu enda õpetajaid on meie hulgas üks, Heino Ross. Mäidu, sa olid parajasti tulnud 
aspirantuurist. Võib-olla ma eksin, aga tundub, et automaatikute õpetamise algus 
polnud kaugeltki lihtne, vankri liikumasaamine nõudis kõva pingutust. Hanno Sillamaa, 

Vestlusring (vasakult): Olav Aarna, Arno Annus, Vahur Mägi,  

Wilhelm Kracht ja Heino Ross. 

(esiplaanil tagantvaates) Leo Mõtus ja Ülo Rehepapp. 
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kes oli meie põhiline lektor, tuli loengule alati pakk raamatuid kaenla all. Esimene asi, 
mis ta tegi, oli see, et hakkas neid õige koha pealt avama ja laudadele laiali laduma, 
milleks esimene rida tuli alati vaba hoida. Seejärel algas loeng. Ta jalutas meie ees ringi, 
kiikas silmanurgast mõnda tarka traktaati, jõudis tiiruga tahvli juurde, pani pool valemist 
kirja ja tuli teisele tiirule, vaatas järgmised indeksid ja konstandid järele ning jõudis jälle 
tahvlini jne. Nõnda need esimesed loengud olid. Samal ajal käis Aleksander Voldeku 
juhtimisel Pirita teel Elektrotehnika Instituudile elu sissepuhumine, kus Sillamaa oli 
laborijuhatajaks ning töötas tohutu pinge all. Meile oli see huvitav ja põnev, ning mis 
peaasi – hariv. Meie suhe temaga ei piirdunud tänu sellele üksnes kitsalt aine 
õppimisega, vaid ta pidevalt rääkis ning kommenteeris päevasündmusi, ja seda mitte 
niivõrd TPI seisukohalt, kuivõrd Pirita tee instituudi seisukohalt. Sealt jooksid läbi Eesti 
selleaegse tehnikaelu kõige tulisemad uudised. 
Heino Ross: Mul on tõesti au tõdeda, et olen selles ruumis kõige vanem inimene. 
Lõpetasin 1953. aastal elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide eriala, misjärel suunati 
mind Leningradi aspirantuuri. Sattusin seal väga salastatud mereväeakadeemiasse, kus 
tegeldi magnetismiga, iseäranis sellega, mis toimub allveelaevade ümber. Kui tagasi 
tulin, hakkasin elektrotehnika põhialuste kateedris laboreid andma. Ühel päeval kutsus 
Sillamaa mind magnetvärke lugema. Ega ma ise ka õieti teadnud, mis asjapuud need on. 
Nii ma siis automaatikute seltskonda maandusin. Mul on hea meel, et pole päris 
automaatik. Mis puutub kateedri alguspäevadesse, siis ega meil ei olnud õigupoolest ju 
mitte midagi. Paul Plakk andis mõned voltmeetrid ja ampermeetrid. Aga sellest oli vähe, 
vaja läks ka juhtmeid ja neid ei olnud kuskilt võtta. Mulle meenus, et naabripoiss töötab 
Eesti Kaablis. Kutsusin ta välja ja ütlesin, et oleks tarvis paindlikku juhet. Tema küsis, 
mitu kilomeetrit, mina vastu, et paarikümnest meetrist aitab. Läks mõni aeg mööda, 
saime uuesti kokku ja põõsa varjus rullis ta kere ümbert maha oma 30 meetri jagu 
painduvat juhet. Nii et alustada tuli ikka üsna tühjalt kohalt. Aga me olime tragid ja 
hoogu täis, meie sõjahüüd oli: “Kogu võim automaatikutele!”. 
Vahur Mägi: Kui ma ütlesin, et me ei olnud alguses automaatikud, siis kuidas te praegu, 
tagantjärele mõeldes, asja näete? Kes oleksite, kui ei oleks sattunud automaatikuks? 
Wilhelm Kracht: Pärast Teist maailmasõda hakkas terves maailmas ilmet võtma 
nõrkvoolutehnika. Nõukogude Liidus püsis esialgu, kuni aastateni 1957–1958 kõik 
vanaviisi. Elektrierialasid oli TPIs üks – elektrijaamad, -võrgud ja -süsteemid –, kuhu 
astusin ka mina. Mingit muud võimalust ei olnud. Vahepeal, tõsi, tegutses lühikest aega 
ka elektrimasinate ja –aparaatide eriala, Sillamaa lõpetas selle. Ometi algas just siis 
üleminek elektroonikale. Midagi räägiti juba pooljuhtidestki. Kateedrisse tulles kuulsin 
minu jaoks täiesti uut sõna “transistor”. Oma silmaga nägin seda imeriista esimest korda 
Pirita teel. Kirjanduses liikusid ideed varem. Tulemuseks oli, et elektrijaamade tudengite 
peas hakkas keerlema mõte üle minna nõrkvoolu alale. Tagantjärgi targana võib öelda, 
et see tendents oli nii tugev, et hakkas energeetikale kahjulikult mõjuma. Avanesid uued 
võimalused ja energeetika enam ei 
tõmmanud. Niisugune asi andis tunda meilgi. 
Vahur Mägi: Nii et, kui sinust poleks saanud automaatikut, oleksid praegu energeetik? 
Wilhelm Kracht: Ma õppisin energeetikuks, olin täiesti valmis energeetik. Viiendal 
kursusel tuli meile loenguid pidama Lembit Krumm, kes luges energiasüsteemide 
automaatjuhtimist. Sealt jäi pisik külge. Olaf Terno sai mu diplomiprojekti juhendajaks. 
Mulle juhtus kummaline teema – sageduse reguleerimine energiasüsteemis –, millest ma 
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õieti midagi ei teadnud. Aga ma sain selle asja väga hästi selgeks. Äärmiselt 
fundamentaalne värk, võib majandusteadusega seostada. 
Arno Annus: Mina olen samalt erialalt, kust Wilhelmgi: elektrijaamad, -võrgud ja -
süsteemid. Automaatikasse kukkusin tänu professor Voldekule. Pärast lõpetamist 
suunati mind tööle energiasüsteemi. Algul olin põlevkivibasseinis, pärastpoole Eesti 
Energia keskaparaadis. Voldek, arvatavasti Sillamaa soovitusel, röövis mu sealt ära ja tõi 
Pirita tee instituuti ning võttis oma aspirandiks. Muidu oleksin istunud Eesti Energias 
edasi, ja olnud seal mingi asjapulk, praegu muidugi pensionil. See, et minust sai 
automaatik, on puhtalt Voldeku ja Sillamaa kätetöö. Miks nad minu valisid? Raske öelda, 
võib-olla sellepärast, et minu diplomiprojekti teema oli selle aja kohta natuke naljakas – 
suure hüdroelektrijaama automaatika. Küll ma sättisin seal palju releesid ritta. Midagi 
muud automaatika jaoks veel ei olnud, ainult releed. Aga kui ma kord juba olin Pirita 
teel, siis ma oma hinge automaatikale ka andsin ja seda parandada enam ei saa. Õigus 
automaatiku märki kanda on mul ilmselt teenete eest, ma ei tea? Automaatikaalast 
haridust on mul nii palju, kui andis aspirantuur Sillamaa juures. 
Vahur Mägi: Automaatiku märgi nuputas valmis meie lennu poiss Tiit Klotsmann. Kui 
hakkasime lõpetamisele lähenema, tekkis mõte, et võiks olla mingi sümbol, mis meid ka 
hiljem elus ühendaks. Korraldasime rühma sees isekeskis võistluse, igaüks pidi mingi idee 
välja käima. Pärast vaidlesime üheskoos läbi. Sellal olid moes kõiksugu kolmnurksed ja 
ovaalsed märgid. Enam-vähem samal ajal tegid ka ERKI arhitektid endale märgi, millel 
kujutasid kahte sirklit. Kahe A idee sai sealt laenatud. Energeetikateaduskonna sümbol 
oli A ja automaatika eriala sümbol samuti A. Nii et AA klappis hästi. Lõplikult vaidlesime 
märgi selgeks minu kodus Nõmmel. Tulime kokku ning otsustasime, et see on parim. 
1961 kevadel sai märk rinda pandud. Sama märk ilutseb ka automaatikute lipul. 
Olav Aarna: Esialgse küsimuse juurde tagasi tulles, kuidas minust sai automaatika ja 
telemehaanika tudeng? Mis olnuks alternatiiv? Mu unistus oli raadioinseneriks õppida, 
aga kuna nii nõrka voolu TPIs võtta polnud, kavatsesin minna sinna, kust Mäidu mõni aeg 
varem tagasi oli tulnud. Mitte küll samasse akadeemiasse, vaid elektrotehnika instituuti. 
Ma ei salga, et mõningaste pehmete koduste mõjutustega tehti mulle selgeks, mida 
tänapäevalgi tudengitele räägitakse, et on tore, kui välismaale õppima tahad minna, aga 
käi vähemalt bakalaureuseõpe kodus läbi, siis jõuab vaadata, kuhu edasi minna. Võtsin 
mõtte omaks. Kõige nõrgem vool TPIs oli automaatikas ja nii ma siis läbi üsna kapitaalse 
konkursi sisse astusin. Toona oli see erakordselt populaarne eriala: tosinale tööstaažita 
kohale tuli iga koha kohta 25 tahtjat. Käisin ka Leningradi instituuti vaatamas, aga tulin 
sealt, saba jalge vahel, samal õhtul tagasi. Mitte sellepärast, et mind taheti panna 
matemaatika ja veel mõne aine eksameid tegema, vaid mulle mõjusid rusuvalt 
potisiniseks võõbatud poolteise meetri paksused seinad, kus lae alt paistsid mõned 
harvad valgusluugid. Ma ei arva, et ülearu tundeline olen, aga see esimene mulje 
sealsest majast tõi mind tagasi ja siia ma jäin. 
Wilhelm Kracht: Kui kateedriga alustasime, oli meil kõigest üks ruum – klaasseinaga, 
kolmandal korrusel, otse teise trepikoja vastas. Minu õpingute ajal toimusid seal 
tihtilugu sõjalise õpetuse loengud, hiljem hoiti mingit kola. Olen kõik need Kopli 101 
ruumid läbi käinud. Kateedris oli neli õppejõudu.Nendest neljast on elavate kirjas praegu 
ainult üks – Heino Ross. Ülejäänud – kateedri juhataja Hanno Sillamaa, Ilmar Eiskop ja 
Gunnar Väljamäe – kõik on manalamehed. Ka laborijuhataja Jaak Peterson on 
manalamees. Aspirante oli kaks: mina ja Vladimir Heinrichsen. Ma olin veel tudeng, kui 
Sillamaa aspirantuurist tagasi tuli. Esimesel aastal töötas ta assistendina teoreetilise 
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mehaanika kateedris, hiljem viidi üle Paul Plaki juurde teoreetilise ja üldelektrotehnika 
kateedrisse. Elasime kõik koos selles klaaskapis, ega tööd seal eriti teha saanud. Mingid 
lauad olid, mingid kastid olid, mingid juhtmed olid. Mõne aja pärast hakati sõjaväge 
vähendama. Kopli tänaval tegutsenud mereväeinstituudi hoone anti TPI-le. Saime seal 
terve kolmanda korruse enda käsutusse. Järsku jätkus meil laboreid, auditooriume ja 
kantseleiruume. Isegi aspirantide tuba oli, mida jagasime Heinrichseniga. Sain teada, mis 
asjad on elektromagnetilised lained, ma olin ju tugevvoolu mees. Kui proovisin midagi 
teha, hüppas lampvoltmeetri osuti siia ja sinna. Mina ei jaganud midagi, Heinrichsen aga 
naeris. Meie maja kõrval seisid kolm kõrget masti – raadiosegajad, ning need lõid meil 
pildi kaunis sassi. See oli ka põhjus, miks automaatika kateeder toodi esimesena Koplist 
ära. Olime üldse esimene kateeder, kes Mustamäele kolis, kui mehaanikahoone siin 
valmis sai. Ikka sellepärast, et suured raadiolained ei lasknud meil tööd teha. 
Olav Aarna: Willi, ära unusta oma tausta! Lisaks raadiolainetele ajasid meid sealt 
minema trammiliinist põhjustatud uitvoolud. 
Heino Ross: Ega need raadiolained tegelikult nõnda hirmsad olnudki, nad puhuti suureks 
rektoraadi jaoks. Nii sai Koplist rutem tulema. 
Vahur Mägi: Need segajamastid asusid Sitsi trammipeatuse kõrval. See oli omaaegne 
Tallinn-Kopli rannaraadiojaam, kust kunagi läksid eetrisse ka ringhäälingusaated. Kui 
Kopli 82 maja meenutada, siis see suur kolimine toimus 1961. aasta esimestel päevadel. 
Olime viienda kursuse poisid ja meid käsutati kraami tassima. Kateedril suurt varandust 
polnud, see-eest oli aga maja varandust täis. Kaks asja on meeles. See sõjaväeosa pidi 
küll kiirustades lahkuma või ei mõistnud nad väärtustada oma kraami. Maha oli jäetud 
palju igasugust aparatuuri, ma ei oska öelda kui head või halba, aga osa seadmeid oli 
kindlasti töökorras. Veelgi põnevam oli aga see, et maja oli täis väga uhket mööblit. Igas 
ruumis leidus vägevaid kirjutuslaudu ja toole, küll nikerdatud lõvijalgadel, küll ilma. 
Nähtavasti baltisakslaste või mõisnike varandus. Oleme hiljem arutanud, kuhu see jäi? 
Aga ära ta kadus ja asemele ilmus tavaline näotu kontorimööbel. Kolimine käis kiiresti, 
mõne päevaga. Üks asi veel – tegemist oli salajase instituudiga ja küllap töötasid seal 
väga järelekatsutud mehed. Aga iga ukse juures rippus seinal telefon, suure pehmest 
kummist padjaga, kõrval silt “Ne boltai! Vrag podslušivaet!”. 
Heino Ross: Minulgi on samad sildid silme ees. Mis puutub mööblisse, siis mina sealt küll 
midagi minema ei tassinud, mul ei olnud korteritki. 
Vahur Mägi: Täna, üle mitme aasta, on aulatagune auditoorium kenasti rahvast täis, 
vahepeal kippus hõredaks jääma. Aastakäike on kogunenud pealt poolesaja, lõpetajate 
arv on aukartustäratav. Peab olema mingi ühine tunne, mis meid siia kokku toob ja koos 
hoiab. Ning mitte ainult siin kokku saades, vaid ka ametiasju ajades, kui tead, et räägid 
automaatikuga, on kuidagi soojem tunne. Tahaksingi küsida: mis te arvate, millest on 
tekkinud see automaatikute ühine südametukse? 
Heino Ross: Üks põhjusi on kindlasti see, et meil olid väga head tudengid. Võimatu oli 
mitte kaasa teha nende ettevõtmistes. Alguse sai see “Kaukaasiast”, kus sai õlut joodud 
koos esimese lennuga. Kasvas välja niisugune mitteametlik, kuid loominguline õhkkond. 
Olav Aarna: Ma arvan, et automaatikute ühistunne on midagi niisugust, millele 
ratsionaalset, seda enam teaduslikku seletust ei ole võimalik leida, ja ei tasu otsidagi. On 
hea tunnistada endale, et paljud asjad siin maailmas on irratsionaalsed ja seesugune 
ühtekuuluvustunne, nagu armastuski, on suurel määral irratsionaalne. Kuigi sellele võib 
ju biokeemilisi põhjendusi või selgitusi leida. 
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Wilhelm Kracht: Oma osa mängis kindlasti uudsuse võlu. Nõrkvool tõmbas inimesi, sidus 
neid. Sealt tagant kumas juba arvutustehnika. Varasemaga võrreldes oli see täiesti 
teistmoodi maailm. Automaatikas valitses väga selgesti tuntav süsteemne, 
fundamentaalsetele teadmistele põhinev arusaam, mis andis teatud kvaliteedi. 
Tänapäeval esineb diferentseerumist ja kitsast spetsialiseerumist hoopis rohkem ja 
ühisosa on raske leida. Kultuuriinimesed räägivad “kuldsetest kuuekümnendatest”. TPIs 
oli 1960. aastate keskpaik ja teine pool erakordselt kiire laienemise ja arenemise aeg, 
1970. aastatel algas stabiliseerumine. Minul oli õnn olla kohal, kui Sillamaa ei tahtnud 
enam jätkata. Kaitsesin kandidaadikraadi ära ning ega mult suurt küsitudki, pandi 
kateedrit juhtima. See juhtus 1966. aastal. Ülikooli oli haaranud uute erialade loomise 
tuhin. Minu esimene samm oli, et tõstsin “automaatika ja telemehaanika” nimest teise 
poole välja, nii et alles jäi ainult “automaatika”. Agur võttis sihikule arvutustehnika, mina 
heitsin silma juhtimissüsteemidele, mis saigi pärast ellu viidud. Kaheksakümnendatel 
jõuti stagnatsiooni. 
Heino Ross: Mis puutub ühtekuuluvustundesse, siis rõhutaksin, et õppejõudude ja 
tudengite vanusevahe oli väike. Seegi soodustas ühise pere tunde tekkimist. Ka ei saa 
alahinnata automaatikapäeva. See on üritus, mida siiamaani ei ole ükski teine eriala nii 
võimsalt suutnud korrata. Automaatikapäev liitis nii päevaseid, õhtuseid kui ka 
kaugõppijaid. Kahju, et see noorematele edasi pole kandunud. Kuid kes teab, mis 
juhtuda võib, ega automaatika kuhugi kao. 
Vahur Mägi: Ma lisaksin Willi poolt öeldule ühe mõtte. Me oleme natuke liiga oma maja 
ja automaatika kesksed olnud. Eks ka üldisemad, väljaspool ülikooli toiminud hoovused 
olid edasiliikumiseks soodsad. Automaatika eriala loodi ju Eesti tööstuse toetamiseks, 
see polnud niisama 
asi iseeneses. Pikki aastaid vedas Eesti aparaaditööstust mees nimega Aleksander Illi, 
endine korvpalli suurkuju. Mitmeid kordi käis ta ka TPIs, meile tudengitele esinemas. 
Eesti tööstust hakati sihikindlalt kallutama intellektuaalsema,teadmistepõhisema 
toodangu poole. Tartus liideti kokku taksomeetrite ja muude aparaatide tootmine ning 
moodustati võimas Tartu aparaaditehas, mis siiamaani tegutseb. Võrus pandi käima 
täiesti uut laadi ettevõte Eesti jaoks – gaasianalüsaatorite tehas, Tallinnas 
kontrollmõõduriistade tehas Mere puiesteel ja mõõduriistade tehas bussijaama taga, 
hakati pooljuhte tegema. Tartusse pidi tulema röntgeniaparatuuri tehas. Meie lennu 
poisse määrati paar tükki sinna töölegi, aga asi jäi millegipärast pooleli. Sealtki oleks 
sündinud uus tööstusharu. 
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Automaatika kateedri algusaastad  
 

Olav Aarna 
 

Alustagem eelajaloost. 1958. aastal avati energeetikateaduskonnas eriala 
“Automaatika, telemehaanika ja elektrimõõtetehnika seadmed” 29 üliõpilasega 
päevases, 25 üliõpilasega õhtuses ja 3 üliõpilasega kaugõppes, kes põhiliselt tulid üle 
teaduskonna elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide ning tööstusettevõtete ja -
seadmete elektrifitseerimise õpperühmadest, lisaks mõned üliõpilased Tartust. 
Õpperühma tähiseks tunniplaanis ja mujal sai AA, millest stiliseerituna sai ka 
automaatiku rinnamärgi sümbol. 

Uue eriala profileerivaks kateedriks määrati teoreetilise ja üldelektrotehnika 
kateeder ning peamisteks profileerijateks ehk eriala näo kujundajateks said Hanno 
Sillamaa, Paul Plakk ja Heino Ross. 12. märtsil 1960 moodustati energeetikateaduskonna 
koosseisus automaatika ja telemehaanika kateeder. Andmaks ettekujutust toonasest 
“käsuliinist” on huvipakkuv pisut lähemalt selgitada kateedri moodustamise loogikat. 
Esmane otsus avada Tallinna Polütehnilises Instituudis automaatika ja telemehaanika 
kateeder tuli NSVLi Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumist 27. veebruaril 1960 
(käskkiri nr 111). Seda täpsustab ENSV Ministrite Nõukogu Kõrgema ja Keskerihariduse 
Komitee esimehe Madis Pesti käskkiri nr 27 5. märtsist 1960, kus öeldakse, et kateeder 
moodustatakse TPI teoreetilise ja üldelektrotehnika kateedri alusel ning sellekohane 
muudatus tuleb sisse viia TPI põhikirja. Ja lõpuks TPI direktori (rektori) Agu Aarna käskkiri 
nr 413/k 12. märtsist 1960, millega vastloodud kateedrile pannakse automaatika ja 
telemehaanika eriala profileerimise kohustus ning teoreetilise ja üldelektrotehnika 
kateedri koosseisust viiakse automaatika ja telemehaanika kateedri koosseisu (sõnastus 
muutmata): 
a) Dotsent, tehn. tead. kand. Sillamaa, Hanno; 
b) Vanemõpetaja, tehn. tead. kand. Ross, Heino; 
c) Vanemõpetaja, Eiskop, Ilmar; 
d) Assistent Väljamäe, Gunnar; 
e) Vanemlaborant Peterson, Jaak. 

Käskkirja kolmas paragrahv ütleb, et kuni kateedri juhataja kinnitamiseni ENSV 
Ministrite Nõukogu Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee käskkirjaga määratakse 
kateedri juhataja kohusetäitjaks dotsent tehn. tead. kand Hanno Sillamaa. Kateeder ise 
paiknes tollase TPI peahoone Kopli 101 kahes ruumis. 

1961. aasta algul kolis kateeder koos energeetikateaduskonnaga Kopli tn 82 
õppehoonesse. Samast sügisest hakkas kateeder profileerima ka raadioaparatuuri 
konstrueerimise ja tootmise eriala. Tänu avaramatele ruumidele tekkis võimalus 
arendada välja viis laborit, kus toimusid ka kõigi profileerivate ainete praktikumid. 
Kateedri teadustöö tõhusamaks edendamiseks loodi 1. jaanuaril 1962 kateedri juurde 
tootmisprotsesside automatiseerimise (TPA) probleemlabor. 

1964. aasta algul kolis kateeder Mustamäele vastvalminud V (tänase 
mehaanikateaduskonna) õppehoonesse, kus juba kolmandat korda nelja aasta jooksul 
tuli alustada laboratooriumide sisustamisega. Erinevalt rahvatarkusena kuulutatust ei 
jäänud kateeder sellest vaesemaks ei varadelt ega vaimult, kuigi 1966 sügisel eraldus 
raadiotehnika kateeder, ühtlasi avati sama aasta sügisest elektronarvutustehnika eriala, 
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mille profileerimine pandi jälle automaatika kateedrile. 1969. aastal läks eriala 
profileerimine üle vastloodud elektronarvutite kateedrile. 

 
A-päevade traditsioon 
 

1961. aastal lõpetasid TPI esimesed 11 elektriinseneri automaatika ja 
telemehaanika erialal. Esimeste vilistlaste algatusest tulla kateedrile tema sünnipäeval 
külla, kasvas välja praeguseni jätkuv traditsioon korraldada 12.märtsil automaatikapäev 
ehk A-päev. Täna tähistame A-päeva juba viiekümnendat korda. 

A-päevade traditsiooni ja vaimsuse kujundamisel on määrav osa olnud Heino 
Rossil alias Mäidul. Kindlasti on kõigil asjaosalistel meeles paljud huvitavad ettekanded 
automaatikapäeva konverentsidelt ning meeleolukad ja vaimukad automaatikute õhtud. 
A-päevade tavaks on olnud au-automaatikute nimetamine, miss ja mister automaatiku 
valimine ning kateedrijuhataja (instituudi direktori) aruanne. Uusajal on sellele 
lisandunud 25 ja 50 aastat tagasi lõpetanud lendude ülevaated rühmas toimunud 
arengutest. Võib tunduda uskumatuna, et keskaegses pimeduses oli võimalik 
tõsimeelselt püstitada eesmärk: automaatikud peavad haarama võimu! Aga nimelt 
niisuguse üleskutsega esines Mäidu ühel meeldesööbinud A-päeva konverentsil TPI 
aulas. Kas vastuseks sellele üleskutsele, aga kaheksakümnendate lõpu pöördelised 
sündmused Eestis viisid mitmed automaatika kateedri õppejõud ja vilistlased 
poliitikasse. Lauri Einerist ja Vello Saatpalust said taasiseseisvunud Eesti esimese 
Riigikogu liikmed. Hanno Sillamaa ja Olav Aarna kaasati Eesti kõrghariduse ja teaduse 
arengu kavandamisse ning selleks vajaliku õigusruumi kujundamisse. 

 

    
 
  Olav Aarna    Andres Keevallik  

 
Vast väärib tähelepanu seegi tõsiasi, et viimase 22 aasta jooksul on 17 aastat TTÜ 

rektori toolil trooninud automaatikud (Olav Aarna ja Andres Keevallik). 
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Automaatikute lipp 

Ülo Rehepapp, Vello Kukk 

 

Igatahes võeti 1958. aastal TPIsse õppima esimene seltskond automaatikuid, 
kellest hiljem sai 3. lend, kuna mõned varem õppima hakanud kvalifitseerusid ümber 
samuti automaatikuteks ning neist said 1. ja 2. lend. Tulevane 4. lend moodustati sel 
teel, et 25 värskest tudengist 20 pidid olema staažiga, s.o töökogemusega, mis võis olla 
korjatud ka suviti kolhoosis ametis olles. Madalama kategooria moodustasid need, kel ei 
õnnestunud staaži tõendavaid pabereid kokku koguda. Aga need, kes sees, pidid kaks 
aastat tööl ja õhtuõppes käima. Küll oli mõnel erialal see aeg üks aasta, sh 
automaatikutel. Varsti muudeti aeg kõigile ühtlaseks 1,5 aastaks. Veidi hiljem keelati 
staažiga tudengitel tööl käimine hoopis ära ja kuna neil oli aega kaks korda rohkem (viidi 
aasta pärast kokku nendega, kes 1,5 aastat tööl käisid), siis oli neil palju kehalist 
kasvatust ning muud hinge ja ihu kosutavat. 

Tõele au andes oli see tegelikult ettevõttes töötamine erakordselt kasulik. Paljud 
ei tahtnud töölt enam ära tullagi ning säilitasid töökoha või lihtsalt head sidemed ja 
jätkasid samas ettevõttes ka pärast ülikooli lõpetamist. Komsomol oli tuult tiibadesse 
saanud ega tegelenud enam vaenlaste väljaselgitamisega, vaid korraldas löökehitusi ja 
noorte, sh tudengite töölesaatmist sinna. Nii sattusid ka tulevase 4. lennu automaatikud 
mälestusväärse 1961. aasta augustis, kui maailmas mõndagi juhtus, Balti 
Soojuselektrijaama löökehitama. Tõsi, see löökehitamine piirdus vaid ühe õllese 
õhtupoolikuga ning telgis magamisega, sest järgmisel päeval saadeti kogu seltskond 
Tuulavere kolhoosi, kuna löökehitus ise pidi põllumajandust abistama. Ei ole ka 
toetamise ja abistamise vallas midagi uut, ikka kipub välja tulema selline ahelabistamine-
toetamine.  

Mingil põhjusel sai Tuulaveresse kaasa võetud vähemalt üks voodilina, mis küll 
väidetavalt olla Leningradi tudengitele kuulunud, aga kas see nende või elektrijaama 
oma oli, ei mäleta õigupoolest keegi. Kuid sellel linal tuli täita ajalooline osa: nimelt sai 
sellest automaatikute lipu prototüüp, kuigi alul ei osanud keegi midagi kahtlustada. Lipp 
sündis seeläbi, et üks meist – Papp leidis, et lina võiks vardasse tõmmata, mis meie 
paiknemistalu hoovil taevasse sihtis tõenäoselt juba Eesti ajast. Ja tänu Papi 
kunstiandele said lipule maalitud ka esimesed kirjad, kus aeg ja koht üles tähendatud. 
Oluline oli aga see, et kuna kuulus automaatiku märk juba olemas oli, siis leidis selle 
kujutis koha lipu keskel, millega prototüüp saigi loodud.  
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Uuesti äratas lipp tähelepanu sama aasta septembris Kaansoo kolhoosis, kuhu 
automaatikud olid järjekordselt põllumajandust tõstma saadetud, seda vaatamata 
julgeolekumeestele närvi peale käinud peole, põhjuseks hüüded “Elagu Francis Harry 
Powers!”. 1961 septembris lasti Aafrikas alla ÜRO peasekretäri Dag Hammarsjöldi 
lennuk, mille puhul langetasime lipu kolmeks päevaks poolde masti. Kolhoosi partorg 
tammus ümber lipu ning arutles: “Nojah, Dominikaani Vabariik...” Dominikaani Vabariigis 
oli toimunud mingi revolutsioon või kontrrevolutsioon ja meie lipu peal seisis kiri “Anno 
Domini 1961”.  

See algne lipp on rännanud koos 4. lennuga kõigisse põllumajanduse abistamise 
kohtadesse, automaatikapäevadele ning rühma kokkutulekutele. Aga võib-olla tema 
kõige tähtsam roll seisneb järgnevas. Kui 1962. Aastal otsustati korraldada esimene 
automaatikapäev, siis lisaks 12. märtsi pidulikule päevasele osale peeti ka õhtune 
koosviibimine sööklas Tervis. Asukoha valikul said otsustavaks 4. lennu rahva iseäranis 
soojad suhted selle asutusega, kus vajadusel leidus alati rühma liikmete jaoks 7-kohaline 
ümar laud koos osalise iseteenindamisega. Seal õhtusel istungil tõime esimest korda 
laiema avalikkuse ette oma prototüüp-lipu, mille põhjal hiljem (1964) valmistati korralik 
siidist ja narmastega automaatikute lipp, mis neid tänaseni kindlalt teenib. Lippu (seda 
prototüüpi) oleme pidanud sedavõrd pühaks, et sõjaväelaagrisse Ida-Preisimaale seda 
kaasa ei võtnud, aga muidu on ta ikka ja jälle lennu ühtekuuluvust kinnitamas, olles 
püsiva asukoha leidnud rühma punases kohvris koos mitmesuguste ajalooliste 
dokumentide ehk reliikviatega, nagu laagrilaulud, pulmalaulud, fotod jm. 

 

 
 
 

 

  

Vello Kukk ja Ülo Rehepapp originaalset AA-lippu demonstreerimas 

50. automaatikapäeval 
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Automaatikapäevade traditsioonist 

Ennu Rüstern 
(40.automaatikapäeval) 

 
12. märtsil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis 40. Automaatikapäev – automaatika 

kateedri ja praeguse automaatikainstituudi vilistlaste traditsiooniliseks kujunenud 
kokkutulek. Püüaksin anda põgusa ülevaate Automaatikapäevade traditsiooni sünnist, 
põhisisust ja arengust 40 aasta jooksul. 

 

 
 
1963. aastal kuulus noor automaatika kateeder (asutatud 12. märtsil 1960, 

kateedrijuhataja Hanno Sillamaa) TPI energeetikateaduskonna koosseisu. Automaatika ja 
telemehaanika eriala 4. kursusel õppis ühiskondlikult aktiivne Enno Keerberg, kes 
energeetikateaduskonna komsomoliorganisatsiooni sekretärina üritas uusi 
tudengiüritusi algatada. Just temalt tuli 1963. aasta jaanuaris idee erialapäeva 
korraldamiseks vilistlaste osavõtul. Hetk oli eriti sobiv, sest lähenemas oli kateedri 
asutamise kolmas aastapäev. Huvitav, huvitav aga ideed asusid realiseerima 
komsomoliorganisatsiooniga mitteseotud tudengid Ülo Rehepapp, Vello Kukk ja Heldur 
Haak (4. lennu automaatikud), kes parajasti töötasid kateedris laborantidena. Esimene 
Automaatikapäev toimus kateedri tollases asukohas energeetikateaduskonna hoones, 
kus osalesid selleks ajaks lõpetanud nn. 0-lend, 1. ja 2.lend. Õhtune osa toimus 4. lennu 
meelispaigas sööklas "Tervis" (Rataskaevu tänaval), kus esimest korda oli üleval rühma 
lipp, mida võib pidada ka automaatikute lipu prototüübiks. 

Automaatikapäeva traditsiooniks kujunemisel on kindlasti suurim roll olnud 6. lennu 
automaatikutel, kes kolmanda Automaatikapäeva korraldamise käigus põhjalikult 
analüüsisid korporatsioonide kombeid-tavasid ja koostasid põhiliste "protseduuride" ja 
"regaalide" statuudid. Õppejõudude-poolse tugiisikuna on võimatu ülehinnata sen Heino 
(alias Mäidu) Rossi osa Automaatikapäeva traditsioonide kujundamisel ja aga samuti 
organiseerimisel paljude aastate vältel. Kolmandast Automaatikapäevast sai alguse 
noorautomaatikute (3. kursuse automaatika erialade üliõpilaste ) vannutamine ja sellele 
eelnev "läbikatsumine" senioraadi ees. 

Automaatikapäeva päevakava on olnud ja on struktuurilt traditsiooniline ning 
koosneb kahest olulisest osast: päeval toimuvast teadus-tehnilisest konverentsist ja 

70-ndatel aastatel 

jäid saalid 

automaatikapäeval 

kitsaks 
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kateedri (praegu instituudi) külastusest ning õhtusest üritusest, kus vastavalt kehtivatele 
statuutidele toimub noorautomaatikute vannutamine senioraadi ees. 

Automaatikapäeva üheks väärikaimaks traditsiooniks on au-automaatiku tiitli 
omistamine märkimaks konkreetse inimese väljapaistvat panust automaatika valdkonna 
teaduse või erialade arendamisse. Oleks ilmselt aus kõigi automaatikute ees, kui 
kontekstis piirduda ainult kahe au-automaatiku nime esitamisega, need on Hanno 
Sillamaa ja Heino Ross. 

Möödunud sajandi üheksakümnendate aastate algul toimus Tallinna Tehnikaülikoolis 
kaks olulist reformi, mis olulisel määral mõjutasid erialapäeva korraldamist, sealhulgas 
ka Automaatikapäeva korraldamist. Esiteks, akadeemilise struktuuri reform 1992. aastal, 
mille põhisisuks oli kateedrite ja teaduslaborite baasil suuremate struktuuriüksuste 
instituutide moodustamine, ning õppetööd korraldavate struktuuriüksuste õpikondade 
formeerimine. Automaatika kateedri õigusjärglaseks sai automaatika kateedri, 
küberneetika baaskateedri ja tootmisprotsesside automatiseerimise probleemlabori 
baasil moodustatud automaatikainstituut. 

Teiseks toimus üleminek kursusesüsteemselt õppetegevuselt ainesüsteemsele 
õppetööle ja sai alguse õppekavade reformide laine, mis käesolevaks ajaks on kestnud 
juba üle 10 aasta. Äkki olime olukorra ees, et meil polnud enam tudengeid ja me ei 
teadnud, keda Automaatikapäeval noorautomaatikuteks vannutada. Lahenduseks oli 
Eesti Automaatikute Seltsi (käesoleval ajal Eesti Süsteemiinseneride Selts) 
moodustamine lahendamaks automaatika- ja süsteemiinseneride probleeme teisenenud 
majanduslikus olukorras ning koos sellega ka noorautomaatikute küsimust. 

 

  
 

TPI automaatikute 1. lend  pärast diplomtööde kaitsmist Eesti Energia ees (mai 1961): 

(vasakult) Jaan Ennulo, Juhan Jalakas, Vahur Mägi, Heinar Tammet, Tiit Klotsmann, 

Hanno Teigar, Peedu Rettel, Hanno Sillamaa, Jaak Peterson, Uudo Usai, Heino Ross, Erik 

Hansen, Gunnar Väljamäe, Vladimir Heinrichsen, Ilmar Eiskop 
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Rühma AA-62 õppeained 

(diplomi lisalehel loetlemise järjekorras) 

1. NLKP ajalugu (Heinrich Tiido) 

2. Dialektiline ja ajalooline materialism (prof. Otto Štein) 

3. Poliitökonoomia (Virve Garina, Olga Põder ) 

4. Teadusliku ateismi alused 

5. Vene keel 

6. Võõrkeel (inglise keel - Kilvits) 

7. Kehaline kasvatus ja sport (Jaroslav Dudkin) 

8. Sõjaline ettevalmistus (spetspodgatovka) (major Madis) 

9. Üldine keemia (prof. Heinrich Vilbok) 

10. Tehniline joonestamne (Paluver) 

11. Metallide tehnoloogia ja töökojad (Uudus Randmer) 

12. Kõrgem matemaatika (Ivar Petersen – loengud, Leo Ainola – harjutused) 

13. Kujutav geomeetria (Otto Rünk) 

14. Füüsika (prof. Albrecht Altma) 

15. Teoreetiline mehaanika (Tiikmaa) 

16. Tugevusõpetus (Otto Roots) 

17. Tehnilised mõõtmised ja vahetatavuse alused (Konstantin Tippo) 

18. Masinate ja mehhaismide teooria (Harri Kuldma) 

19. Masinaelemendid  (Harri Kuldma) 

20. Elektrotehnika teoreetilised alused (dots. Hans  Jänes) 

21. Elektrotehnlised materjalid (Erik Hansen) 

22. Elektrimasinad ( Georg Samolevski) 

23. Kõrgema matemaatika erikursus (Ants Särev) 

24. Elektrimõõtmised (Gunnar Väljamäe) 

25. Elektron- ja ioonseadmed (Paul Plakk) 

26. Automaatreguleerimine (Hanno Sillamaa) 

27. Automaatika elektromagnetilised elemendid (Heino Ross) 

28. Elektron- ja automaatikaseadmete tehnoloogia  

29. Telemehaanika alused 

30. Elektronmõõteriistad (Ilmar Eiskop) 

31. Arvutusmasinad ja –seadmed (Otto Pikkov) 

32. Automaatikaseadmete konstrueerimine 

33. Tööstusökonoomika, ettevõtete organiseerimine ja planeerimine 

34. Tootmisprotsesside automatiseerimise alused (Hanno Sillamaa) 

35. Pooljuhtide tehnilised rakendused 

36. Ohutustehnika ja tuletõrje alused 

37. NLKP XXII kongressi materjalid 
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Kursusetööd 

 Masinate ja mehhanismide teooria 

 Elektron- ja ioonseadmed 

 Tööstusökonoomika, ettevõtete organiseerimine ja planeerimine 

 Automaatreguleerimine 

 

Kursuseprojektid 

 Masinaelemendid 

 Automaatika elektromagnetilised elemendid 

 Elektronmõõteriistad 

 Automaatikaseadmete konstrueerimine 

   

Praktikad 

 Üldine tehnoloogiline praktika (Punane RET) 

 Spetsiaalne tehnoloogiline praktika (VEF, Riia) 

 Konstruktorskaja praktika 
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Rühma AA-62 vaimne, füüsiline ja materiaalne seis 

 25 aastat pärast TPI lõpetamist  
(1987.a. ennustusvõistlus, mehisusindeks ja koondtabel) 

 

Nagu selgus Viimsis Emme Mardi juures toimunud 25. aasta juubelikokkutulekul 

oli meie rühma vaimne seis väga hea, sest ennustusvõistluse õigete vastuste protsent 

oli kõrge 77,62 % . Kõige raskemad küsimused puudutasid iibe probleemi. Ka joodikute 

autonumbriga oli raskusi. Ja muidugi NLKP peasekretäri ja kogu kompartei võimu lõpp 

oli siis veel ettearvamatu. 

Füüsiline seis oli samuti väga hea, kuigi mehisuse indeks  J  kõikus suures 

vahemikus    Jmin = 17,67   kuni   Jmax = 70,37.  Vaidlused tekkisid probleemi ümber, et kumb on 

parem – kas suur või väike mehisuse indeks? 

Materiaalne seis oleks võinud sotsialismi viljastavates tingimustes olla parem. 

Palk kõikus vahemikus 160-325 rubla (kui akadeemik välja jätta) ja sissetulek 

vahemikus 100-550 rubla. Tüüpkorter – Mustamäel,  3 tuba, 44 m2. Rühma peale oli 

meil 12 autot ja 8 suvilat. 

 

Ennustusvõistlus  Viimsi kokkutulek  5. juuni 1987.a 

  

 Kas  1992.a. kokkutuleku päevaks  ... 

      (õige vastus / õigeid vastuseid) 

1. Kabala fosforiidikaevandus töötab ?     (EI / 9) 

2. Toolse fosforiidikarjäär töötab ?    (EI / 9) 

3. Hõlmikpuu Tõnismäel kasvab ?    (JA / 9) 

4. Noorsooteatri uus maja on katuse all ?   (EI / 7) 

5. Kunstigalerii Harju tänaval on katuse all ?  (EI / 10) 

6. Muuga ringrada on avatud ?    (EI / 7) 

7. Gorbatšov on NLKP peasekretär ?   (EI / 5) 

8. Rubla on vabalt konverteeritav ?   (EI / 8) 

9. ENSV Ülemnõukogu on valitud mitmemandaadilisena ? (JA / 7) 

10. Üür on diferentseeritud ?    (JA / 11) 

11. Erataksod sõidavad ?     (JA / 11) 

12. Õhtulehe toob postiljon sama päeva õhtul ?   (EI / 8) 

13. O-seeria autonumbreid jagatakse joodikutele ?  (EI / 5) 

14. Mitu vanaisa on meie lennus ?    (11 / 5) 

15. Mitu lastelast on meie lennul ?    (25 / 3) 

 

Osalejaid – 11  

Parimad: Ivar Odrats – 14 p,  Peeter Loog – 13 p,  Ants Wõrk – 12 p. 
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Mehisuse indeks       Tabel 1 

    

Nimi Pikkus   

[cm] 

Kaal   

[kg] 

Käesurve 

[kg] 

Rinna üm 

[cm] 

Vöö üm 

[cm] 

Mehisuse indeks  J 

Beitler-Dorch,  

Ülo 

182 120 43 128 116 27,488935 

Emme, Mart 178 92 26 114 109 70,371674 

Elviso, Rein 173 92 30 115 101 24,908341 

Harjo, Rein 190 87 45 107 96 42,268699 

Horma, Peet 170 77 32 102 92 39,269907 

Jaaksoo, Ülo 183 92 37 112 101 36,556715 

Loog, Peeter 186 86 35 106 82 17,671458 

Looman, Jaan 173 98 29 115 104 32,558322 

Nurges, Ülo 170 74 44 102 80 19,991953 

Odrats, Ivar 178 87 32 106 96 38,641588 

Roos, Juhan 171 81 31 105 90 25,342180 

Rimm, Valdor 178 85 30 108 89 20,337678 

Saarse, Hillar 180 85 10 103 98 65,973444 

Veiss, Kristjan 180 96 48 115 101 29,620730 

Wõrk, Ants 179 84 35 107 95 34,033918 

 

Mehisuse indeksi   J    arvutusvalem 

 

𝑱 = 𝝅
𝒑𝒊𝒌𝒌𝒖𝒔 − 𝒌𝒂𝒂𝒍 + 𝒌ä𝒆𝒔𝒖𝒓𝒗𝒆

(𝒓𝒊𝒏𝒏𝒂 − 𝒗öö)ü𝒎𝒃𝒆𝒓𝒎õõ𝒕
 

  



262 
 

Töö ja elu-olu        Tabel 2   

Nr. 
 

Nimi 
 

Töökoht 
 

Palk 
(sissetulek

) 

Korter 
Auto 

Suvila 

1. 
 

Beitler-Dorch, Ülo 
 

Kommunaalprojekt 
peaspetsialist 

240 (270) 2 tuba 
31 m2 

VAZ01 
- 

2. 
 

Elvisto, Rein 
 

Flora  
vaneminsener 

160 (250) 3 tuba 
42 m2 

- 
Laitse 

3. 
 

Emme , Mart 
 

Kirovi kolh 
vanemvarustaja 

315 (550) 4 tuba 
80 m2 

VAZ-01 
- 

4. Harjo, Rein Tele-raadiokomitee 250 (350) 4 tuba VAZ-011 

  Arvutuskeskuse direktor  49 m2  - 

5. Horma, Peet Kuusalu kolh 290 (400) 3 tuba Moskvitš 

  „Estron“ peakonstruktor  37 m2 - 

6. Jaaksoo, Ülo Küberneetika Instituut 662 (837) 3 tuba VAZ-011 

  asedirektor  45 m2 Haapse 

7. Judeikin, Faiveš Pöögelmanni tehas 175 4 tuba - 

  
 

insener  49 m2 - 

8.  Kaldmaa, Ülo Raadio-telekeskus 230 (300) 2 tuba Moskvitš 

  
 

peainsener  28 m2 Mähe 

9. Loog, Peeter TRÜ biofüüsika lab. 270 3 tuba VAZ-011 

  
 

arvutustehnika sekt. juhat.ja  46 m2 Elva 

10. Looman, Jaan Pimedate Ühing Tallinna 125 (300) 4 tuba - 

  (Kuldkepp) Juhatuse esimees  45 m2 - 

11. Nurges , Ülo Küberneetika Instituut 320 3 tuba  - 

  
 

vanemteadur  44 m2 - 

12. Odrats, Ivar Plaanikomitee 250 3 tuba - 

  
 

allosakonna juhataja  44 m2 Muraste 

13. Puksa, Ando II grupi invaliid - 2 tuba - 

    30 m2 - 

14. Relve, Peeter Kirovi kolh KB 325 (550) 4 tuba - 

  grupijuht  80 m2 Vergi 

15. Rimm, Valdor Silikaatbetooni Inst. 260 1 tuba Ustinovitš 

  vanemteadur  18 m2 - 

16. Roos, Juhan Lauristini kolh.  3 tuba Zaporožets 

  elektritsehhi van.insener  40 m2 - 

17. Saarse, Hillar Trammipark 100 1 tuba vrakk 

  elektrik  18 m2 - 

18. Tender, Ants - - - - 

     - 

19. Veiss, Kristjan Kalinini nim. Tehas 260 (350) 4 tuba - 

  osakonnajuhataja  54 m2 Keila-Joa 

20. Võrk, Jaan TPI automaatika kat. 320 (430) 3 tuba VAZ-02 

  dotsent  70 m2 Patika 

21. Wõrk, Ants Küberneetika Inst.  3 tuba VAZ-011 

  
asedirektor  

 
 43 m2 
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Järgnevalt on esitatud kokkuvõtlikult AA-62 füüsilise ja vaimse seisu dünaamika 

kehakaalu ja ennustuste valikküsimuste kaudu kuni 50 aastani pärast TPI lõpetamist. 

 

Kehakaalu dünaamika  (aastatel 1977- 2012)  Tabel 3   

Nr. Nimi Pikkus  

[cm] 

1977 

[kg] 

1982 

[kg] 

1987 

[kg] 

1997 

[kg] 

2012 

[kg] 

1. Beitler-Dorch, Ülo 182 106 112 120   

2. Elvisto, Rein 178   92  85 

3. Emme , Mart 173 80 84 92 86,8  

4. Harjo, Rein 190 91 92 87 96,25 120 

5. Horma, Peet       170 69 75 77 75,58  

6. Jaaksoo, Ülo 183 82 89 92 93,75 95 

7. Judeikin, Faives^ 169 78     

8. Kaldmaa, Ülo 181 90    85 

9. Loog, Peeter 186 87  86 86,16 90 

10. (Looman) Kuldkepp, 

 Jaan 

173 90 97 98 97,41  

11. Nurges , Ülo 170 67 75 74 73,8 80 

12. Odrats, Ivar 178 78 87 87 90,8 97 

13. Puksa, Ando 165      

14. Relve, Peeter 171 85    88 

15. Rimm, Valdor 191 77  85 78,6 85 

16. Roos, Juhan 178  81 81 80,1  

17. Saarse, Hillar 180 77 79 85  102 

18. Tender, Ants 173 68     

19. Veiss, Kristjan 180  96 96 89,3 86 

20. Võrk, Jaan 177 73 77  76,4 73 

21. Wõrk, Ants 179  86 84 82,16 80 
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Valik ennustusvõistlustelt 

1992-2012 

 

1992 (osalejaid - 12 )     Kas  1997.a. kokkutulekuks ... 

1. Kas Vene väed on Paldiskis ?     (EI , 7) 

2. Kas KGB nimekiri on avaldatud ?     (JA , 7) 

3. Kes on Eesti president ?      (Meri , 0) 

4. Mitu riiki kuulub SRÜ-sse ?     (9 , 0) 

5. Kas lõik Kuriili saared kuuluvad Venemaale ?   (JA , 2) 

6. Kas Moldaavia on ühinenud Rumeeniaga ?   (EI , 5) 

7. Kas Tšetšeeni on Venemaa koosseisus ?    (JA , 4) 

8. Kas Gruusia on kuningriik ?     (EI , 10) 

 

1997 (osalejaid - 13 )     Kas  2002.a. kokkutulekuks ... 

1. Kes on Eesti president ?     (Rüütel , 0) 

2. Mitu peaministrit on 5 aasta jooksul Eestis olnud ?    

      (3-Siiman,Laar,Kallas , 3) 

3. Kui suur on venelaste % Riigikogus ?    (6 % , 2) 

4. Kas Eesti-Vene piirileping on sõlmitud ?   (EI , 4) 

5. Kas Eesti on Euroopa Liidu liige ?    (EI , 5) 

6. Kas Eestis kehtib surmanuhtlus ?    (EI , 10) 

7. Kas Tallinn-Viljandi reisirong sõidab ?    (JA , 10) 

8. Mitu Eesti krooni maksab 1 USD ?    (17 EEK , 0) 

 

2002 (osalejaid - 14 )     Kas  2007.a. kokkutulekuks ... 

1. Kas Eesti on Euroopa Liidu liige ?    (JA , 14) 

2. Kas Eesti on NATO liige ?      (JA , 14) 

3. Kes on Eesti president ?      (Ilves , 1) 

4. Kas Presidendi ametiraha on Moskvast tagasi saadud ? (EI , 5) 

5. Mitu olümpiamedalit on Eesti saanud vahepeal ?  (6 , 1) 

6. Milline on Eesti parim koht vahepealsetel Eurovisioonidel ? (7 , 0) 

7. Kas Eestis on bensiin kallim kui piim ?    (JA , 8) 

8. Kumb on kallim, kas USD või EUR ?    (EUR , 6) 

  



265 
 

Ennustusvõistluste tulemused on läbi aastakümnete olnud vägagi head.  

Hoopis kehvemad tulemused saime 20 aasta taguste sündmuste ja ka 20 aasta 

taguste kordusküsimuste meenutamisel.  

 

 

 Meenutusvõistlus  2007 (osalejaid - 8 ) 

      (õiged vastused ; õigesti vastanute arv) 

1. Milliste kaevanduste vastu käis „fosforiidisõda“  1987. a. ? 
     (Kabala , Toolse ; 0) 

2. Millise puu tõttu jäi ehitamata Tallinna ooperiteater ? 
     (hõlmikpuu, Süda tn; 8) 

3. Mis oli kavas ehitada Harju tänava haljasalale ? 
     (kunstigalerii ; 1) 

4. Mis tähega algasid joodikute autonumbrid ? 
     (O-tähega ; 2) 

5. Kas Gorbatšov oli NLKP peasekretär 1992.a. kokkutuleku  ajal ? 
     (EI ; 5) 

6. Kas 1992.a. kokkutuleku ajal kehtis Eesti kroon ? 
     (EI ; 4) 

7. Mitu medalit võitis Eesti Barcelona olümpiamängudel ? 
     (2 ; 3) 

8. Kus olid 1991.a. augustuputši ajal  A. Rüütel, E. Savisaar ja L.Meri ?  
 (Rüütel - Eestis, Savisaar -Rootsi/Soome/Eesti , Meri – Soomes ; 6) 

9. Kes oli NSVL Erakorralise Komitee  esimees augustuputši ajal  ?  
     (Janajev ; 0) 

10. Millal toimus Toompea lossi ründamine Interrinde poolt (a/k/p) ?   
     (1990, mai, 15 ; 4) 

11. Kes on karikatuuri „Sitta kah !“ autor ?  
     (Priit Pärn ; 3) 

12. Kes on hüüdlause „Ükskord me võidame nii-kui-nii !“ autor? Millal? Kus? 
     (Heinz Valk, 1988, Lauluväljak ; 6) 

13. Kelle gloobusele tegi Lennart Meri risti ? Kuhu ? Milleks ? Kas ta oli siis 
president, välisminister või suursaadik ? 

(Georg Bush sen., Kamtšatka, kalajõgi, välisminister ; 4) 
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Meie laulud 

 

Kolhoosis  

(1959) 

Ei saa mitte vaiki olla, 

Lauluviisi lõpeta. 

Vaikimine oleks vale, 

Sunniks südant lõhkema. 

# Ohoo-tiraa,  

ma panen sulle kuradile jalaga! 

Ohoo-tiraa,  

ei sa pole kellegi panija! # 

Ants oli ase-esimees, 

šeffe hoidis nälja sees. 

Võid ja liha ei andnud ta  

ja leiba suure surmaga. 

 # Ai-juuli vallera, 

Ants keri põrgu sa! 

Kui süüa me ei saa,  

siis lähme Tallinna. # 

Sundis tööle hoolega, 

Ajas vara magama, 

Sest et unes näha võid 

Leiba-liha, mune-võid. 

 # Ai-juuli vallera, 

Ants mine perse sa! 

Ja kui sealt välja saad,  

Siis jälle kolki saad. # 

Kolhoz bogat – 

Sõn Kaleva, 

No šefam kušat 

Net ni huija. 

 # Ohoo-tiraa,  

ma panen sulle kuradile jalaga! 

Ohoo-tiraa,  

ei sa pole kellegi panija! # 

 

Ants läks linna kaebama , 

Dekaanihärrat vaevama. 

Et poisid seitsme ratsuga 

Siin öösel ringi kappavad. 

# Ai-juuli vallera, 

Ants keri põrgu sa! 

Me lähme Tallinna,  

Siit Pärnu suslaga. # 

Kuid Rimmi Volli kämbla peal 

Võid kabjajälge näha seal. 

Ning Tender hundipassi sai  

ja aastaks stipist ilma jäi 

 # Ai-juuli vallera, 

Ants mine perse sa! 

Ja kui sealt välja saad,  

Siis jälle kolki saad. # 

Ei saa mitte vaiki olla, 

Lauluviisi lõpeta. 

Vaikimine oleks vale, 

Sunniks südant lõhkema. 

# Ohoo-tiraa,  

ma panen sulle kuradile jalaga! 

Ohoo-tiraa,  

ei sa pole kellegi panija! # 
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Sõjaväelaagris  

(1961) 

 

Vaevalt tudeng vormi löödi, 

Vaevalt algas laagripäev, 

Kui juba jupi-kari röögib: 

„Smirna! Volna! Begom marš!“ 

# Olla-rii,olla-raa, 

   Olla-riia-riia-riia, olla-raa!  # 

Kuid üks lössi vajund kirsa 

Oma ahvi-aruga 

Meile muud ei suuda teha, 

Kui vaid kööki suruda. 

# Olla-rii,olla-raa, 

   Olla-riia-riia-riia, olla-raa!  # 

Ja kui ta teeb sul rivitrilli, 

Ära väga kurvasta, 

Sest paar vene juppi-lolli  

eesti meest ei murda saa. 

# Olla-rii,olla-raa, 

   Olla-riia-riia-riia, olla-raa!  # 

Annan jupil vastu molu, 

Viskan jalad seinale, 

Sest et tema nüri kolu 

On nii vastik minule. 

# Olla-rii,olla-raa, 

   Olla-riia-riia-riia, olla-raa!  # 

Kui ma hakkan koju sõitma, 

Situn jupi kirsad täis  

ja kõik tema lollid käsud 

ammugi on meelest läind. 

# Olla-rii,olla-raa, 

   Olla-riia-riia-riia, olla-raa!  # 
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