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 MINU TEADUSKÕRVANE TEGEVUS

                                   Tõnu Viik

Me kõik  teame seda ütlust,  et  enesekiitus  on nii  tähtis  asi,  et  seda  teiste 

hooleks sugugi jätta ei saa ja niikuinii pea kõikidel juubelitel räägitakse teemal 

“Mina ja juubilar”. No ma siis parem räägin ise.

Oma teadustegevusest ma täna juttu ei tee, sest seal nagu kiita polegi eriti 

midagi ja ma kardan, et ma seda kõigile huvitavaks rääkida ka ei suuda. Aga 

ehk huvitab kuulajaid minu teaduskõrvane tegevus - ma küll ei tea, kas selline 

sõna  eesti  keeles  on  või  mitte,  aga  kui  leivakõrvane  on,  miks  siis 

teaduskõrvane ei või olla. Kui ma oma ettekande üle mõtisklesin, et kuidas 

                        Viimsi poolsaare tipus asuv Rohuneeme küla

seda  suhvlaegastesse  jagada,  siis  tuli  välja,  et  kõige  etem klassifikatsioon 

oleks teaduskõrvane kahte suurde laekasse ajada, nimelt: mittesportlikku ja 
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                                       Mina kolmeaastasena

väga vähe sportlikku. 

Kõigepealt tuleb aga silmas pidada, et iga inimene on kusagilt pärit. Seepärast 

mõned  pildid  mu  sünnikodust,  vanematest  ja  vennast-õdedest.See  oli  siis 

sissejuhatus.  Kohe  kuulete  ja  näete,  mida  need  eespool  nimetatud  laekad 

sisaldavad. Niisiis, mittesportliku laeka esimene element.

Pere 1943.a. Vasakult: õde Helmi, vend Arnold , isa, mina, ema, õde Salme.

                      Kõige vanem õde Johanna puudub pildilt

See  oli  1993.aastal,  kui  ma  koos  oma  hea  kursusekaaslase  Enn  Realoga 

Tallinna mingeid asju ajama sõitsin. Enn ütles, et teda on välja kutsunud 

                                                                        2



                                        Seminar Kiirguskeskuses

Geoloogia  Instituudi  tollane  direktor  Rein  Vaikmäe,  kellele 

keskkonnaministeerium  oli  teinud  ettepaneku  moodustada  komisjon,  mille 

ülesandeks  pidi  saama  sidepidamine  rahvusvaheliste  kiirguskaitsealaste 

organisatsioonidega. Ma ütlesin Ennule, et võta mind ka kaasa, sest olen ma ju 

terve oma elu kiirgusleviga tegelnud, küll teoreetilises plaanis, aga ikkagi. Enn 

muidugi lahkesti  kutsus ja nii  see asi  algaski.   Kui me KBFIs kohvi  joomas 

käisime,  siis  liitus  meiega  ka  akadeemik  Lippmaa.  Reinu  juures  selline 

komisjon  ka  moodustati,  kus  esimeheks  sai  Jaan  Saar 

Keskonnaministeeriumist ja aseesimeheks Enn Realo. 

Edasi formeerus sellest komisjonist uus komisjon, kelle ülesandeks sai Eesti 

kiirgusseaduse  koostamine.  Sissejuhatuseks  andis  Enn  mulle  Rootsi  riigi 

vastava  seaduse,  mille  ma  eesti  keelde  ümber  panin  ning  mul  oli  kindel 

veendumus, et  me teeme selle seaduse aastaga ära. Tagasi mõeldes olin ma 

ikka täitsa loll mis loll, sest seaduse vastuvõtmiseni Riigikogus läks neli aastat!

Ometi ei kahetse ma seda, mis tehtud, sest see kiirgusalane tegevus pakkus 

mulle rahuldust (raha muidugi ka), mõningaid välissõite ja lävimist huvitavate 
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inimestega.

Ühe valminud kiirgusseaduse versiooniga (kokku sai neid 34)  käisime me ka 

justiitsministeeriumis.  Sellest  käigust  jäi  mulle  küll  selline  mulje,  et  hoidku 

jumal meid juristide eest, teistega tuleme ehk isegi toime. 

                               UNO-City Viinis. Seal asub ka IAEA

Seaduse  valmimise  lõppjärgus  juhtusin  ma  olema  mitmel  korral  rootslaste 

küsimuste rahe all,  et  millal  ikka seadus valmis  saab.  Olime neid tähtaegu 

andnud  mitmeid,  kuni  lõpuks  Viinis  1995.a.  ühel  Rahvusvahelise 

Aatomienergiaagentuuri  nõupidamisel  rootsi  esindajad  Jan  Olof  Snihs,  Curt 

Bergman ja Monica Gustafsson Baltimaade esindajatele lunchi välja tegid ja 

seal meid Jaan Saarega vastu seina surusid ning nõudsid kindlat sõna, millal 

meil seadus vastu võetud saab. Me saime jälle vaid lubada, sest ega meie neid 

seadusi vastu ei võta. Õnneks siis enam palju aega ei läinud, ainult poolteist 

aastat. Seadus võetigi vastu jüripäeval 1997 ja see oli meile suur rõõmupäev. 

Nüüdseks on seda seadust juba kolm korda parandatud ja ilmselt parandatakse 

veelgi. 

Akadeemilisse  Balti-Saksa  Kultuuri  Seltsi  vedas  mind  1991.aastal  Heino 

Eelsalu, minu hea sõber ja kolleeg. Tema oli seltsi asutajaliige ja kuna ta tea-
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                      Akadeemilise Baltisaksa Kultuuri Seltsi koduleht

dis, et ma saksa keele vastu huvi tunnen ja seda ka loen (mitte küll päris nii, 

nagu Ain Kallis Juhan Rossi küsimusele, et kas ta saksa keelt loeb, vastas, et 

loeb soravalt, aga aru ei saa mitte midagi!). Nii ma sellesse kampa sattusin, 

kus oli palju huvitavaid inimesi. Seal ma tegin kõvasti karjääri, sest mind valiti 

2000. aastal seltsi esimeheks, hoolimata mu vastuväidetest, et ma saksa keelt 

ei räägi. Seda üsna tülikat ametit pidasin ma kolm aastat. Miks tülikat? Aga 

sellepärast, et iga kuu pidasime me ettekandekoosolekut ja igaks koosolekuks 

pidi ettekandja olema. Seda tuli enamasti ikka esimehel otsida. Kolme aastaga 

said mu ettekandvamad sõbrad lihtsalt otsa. Üksiti pidasin ma seltsi kodulehte, 

mis võiks olla kullasooneks inimesele, kes kunagi oma väitekirja selle seltsi 

tegemistest tahaks kirjutada. Kahjuks on selts praegu sügavas varjusurmas, 

sest tänavuse aasta algul ei soostunud enam mitte keegi seltsi eest vedama. 

Kuid viimasel  ajal on tulnud signaale, et tunneli  lõpus paistab valgus (siiski 

mitte nii, et seltsi pealik Erki Tammiksaar oleks sinna kedagi taskulampidega 

saatnud). 

Nüüd siis Eesti Looduseuurijate Seltsist. Olen selle liige juba ammusest ajast, 

kuid kui  alguses olin  võrdlemisi  aktiivne -  siis  oli  veel  seltsi  täppisteaduste 

sektsioon olemas - tegime  koos Mart Rahiga mõningaid üritusi,  siis  hiljem 

hoog rauges ja ma käisin koosolekutel vaid sporaadiliselt ja väga harva. Seda 
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             Esinemas Looduseuurijate päeval limnoloogiajaamas 1970.a.

enam üllatas  mind  2008.  a.  jaanuaris  tehtud  ettepanek  kandideerida  seltsi 

presidendi ametikohale. Selle üle mõtiskledes jõudsin järeldusele, et teist nii 

                      Looduseuurijate päevast osavõtjad  Saarel 2009.a.
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lolli lihtsalt ei leidunud. Edeva inimesena uurisin kähku järele, kes seltsi pea-

likud on olnud, ja kui ma leidsin nende hulgast Karl Ernst von Baeri ning Tartu 

tähe-torni  kunagise  direktori  astronoom Grigori  Levitski  nimed,  siis  andsin 

kohe oma nõusoleku. Nende ja teiste samasuguste meeste kõrval olla on väga 

suur au. Mul oli isegi plaan lasta end valida ainult siis, kui mulle aadlitiitel an-

takse - oleks ju tore kuulda, kui mind von Viigiks kutsutakse, aga see plaan 

jäigi täitmata. Au auks, aga rohkem on muret, kuidas seltsi majandada, kuidas 

leida esinejaid, kuidas seltsi noorendada ja tegevust huvitavamaks muuta jne. 

jne.

                      Teaduskompetentsi nõukogu istung Käsmus 2003.a.

Kui ma 2000.a. kuulsin, et mind tahetakse Teaduskompetentsi nõukokku (TKN) 

värvata, siis oli mul küll imelik tunne, sest minu jaoks oli see nõukogu midagi 

Olympose  jumalate  kogu  sarnast  -  kõikvõimsad  ja  hüvesid  sihiraha  näol 

jagavad. Aga siin mängis oma rolli Jüri Engelbrecht, kes siis TKNi esimees oli ja 

kes  mind  oma  koolivennaks  loeb,  kuigi  ta  1954.a.  Tallinna  Reaalist  VII 

keskkooli kupatati poiste ja tüdrukute koolide likvideerimise kampaania käigus 

ja mina alles samal aastal Reaali õppima läksin. Kuna ma olin ikkagi suure 

instituudi  direktor  olnud  ja  seetõttu  varemgi  raha  jaganud,  siis  lootis  Jüri 

minust oma mantlipärijat teha TKNi troonil. Aga ma petsin ta lootusi, sest nagu 
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ma esimehe valimisel ütlesin, tahan ma veel natuke elada ja ma tegin ettepa-

neku valida esimeheks palju noorem mees Martin Zobel. Mina küll poleks selle 

koha peal oma 70. sünnipäeva näinud - nii pingeline on see amet. Kuus aastat 

aitasin ma teadusraha jagada selles vahvas seltskonnas, kes kõik on sellest 

ajast mu headeks tuttavateks jäänud. Minu eriline tänu kuulub aga  Tiia Lepas-

sonile, kes selle kõige raskema töö tegi ja sageli täiesti teenimatult pidi pahan-

davaid “teadlasi” ära kuulama. Sest ürgeestlaslikult ei ütle rahasaaja pea ku-

nagi “aitäh”, aga mittesaaja on tige kui herilane ja seda kõnekam. 

         Eesti Teadusfondi Nõukogu uus ja vana koosseis 2009.a. augustis

Olin just TKNist lahti saanud - seal saab olla ainult kaks korda kolm aastat va-

litud,  kui  mulle  helistas  tolleaegne  TÜ  prorektor  Ain  Heinaru,  kellega  koos 

olime TKNis olnud. Tema jutt oli selline, et Tallinn ja Tartu ei suuda omavahel 

kokku leppida, keda lasta valida Eesti Teadusnõukogu reaalteadusi ja tehnikat 

esindavaks liikmeks. Et Tõravere on peaaegu täpselt Tallinna ja Tartu vahel ja 

et kas ma poleks nõus. Ilmselt tabas Ain mind mingil nõrkushetkel, sest ma 

andsin nõusoleku ja olin järgnevad kolm aastat ETF nõukogu liige. Valisin en-

dale 14-liikmelise ekspertide kogu, kellega seda grandiraha jagamise rasket 

tööd tegime. Alguses inkorporeerisin sellesse kogusse kaks TA välisliiget (neist 

üks isegi Nobeli preemia laureaat), aga see oli suur viga, sest kuigi need sellid 
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olid alguses nõus, oli pärast ühel neist kole vähe aega ja teine ei vastanud mu 

kirjadele enam üldse. ETFi töö käigus sain endale rassisti kuulsuse, sest kord ei 

andnud me grandiraha ühele hiinlasele ja ühele ungarlasele. Tänavu lõpetasin 

otsustavalt  tegemised ETFis, kuigi ETFi seltskond on hästi tore. Ja kohe on 

hingel palju rahulikum. 

     Keskkonnaminister Rein Randver on kirjutanud alla ühinemislepingu 
EUMETSATiga. Pildiga EUMETSATi peadirektor Lars Prahm (Darmstadt, 2006)

Uue aastatuhande alguses tegi EMHI peadirektor Jaan Saar, kellega ma juba 

kiirgusseaduse  epopöa  aegadest  hea  tuttav  olin,  mulle  ettepaneku  hakata 

tema nõunikuks. Kuna ma võidukates nõukogude sõjaõhujõududes olin  len-

nuvälja  meteoteenistuses kaks aastat  tegutsenud,  siis  ei  valmistanud mulle 

nõustumine mingeid probleeme. Loen mingil määral enda teeneks, et EMHI an-

nab praegu palju täpsemaid prognoose kui varem, sest me suutsime EMHI liita 

Euroopa keskpika ilmaennustuse keskusega, kus Readingi linnas kaks saalitäit 

päratu võimsaid arvuteid lakkamatult nii Euroopa kui kogu maailma ilma en-

nustavad. Samuti liitsime EMHI Euroopa meteoroloogilise satelliidi keskusega 
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WMO peasekretär Michel Jarraud vastuvõtul EV presidendi Arnold Rüütli juures 

                                             (10.10.2006)

Darmstadtis,  kust  nüüd meile  pidev  satelliidiinfo  jookseb.  Aitasin  tihendada 

Tartu ülikooli ja EMHI vahelisi sidemeid, aga samuti ka HIRLAMI konsortsiumi 

ja  EMHI  vahelisi  sidemeid.  Kõige  selle  töö  käigus  sain  headeks  tuttavateks 

Euroopa vastavate teenistuste oluliste inimestega, EMHI inimestest rääkimata. 

Aga kui ma seda nõunikuametit kuus aastat olin pidanud, siis tundsin, et vist 

aitab. Pealegi sai EMHI endale väga tragi inimese, kes suurepäraselt saab kõige 

sellega hakkama, mida mina tegin.

Tuleks  rääkida ka geodeesiast,  millega  ma otseselt  muidugi  ei  tegele,  kuid 

kaudselt küll. Asi algas 2002. aastal, kui Tallinnas Struve kaare mõõtmise 150. 

aastapäev  oli  ja  Tallinnas  selle  tähistamiseks  konverents  maha  peeti.  Jüri 

Randjärv käis mulle väga peale, et ma seal esineksin jutuga Struvest. Punnisin 

vastu mis ma punnisin, aga ettekande ma lõpuks tegin ja nii sattusin väga 
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                       Fuglenesi neemel Hammerfestis (2006)

huvitavasse seltskonda. Kuna seal otsustati hakata korraldama Struve kaare 

konverentse igal aastal erinevas Struve kaare riigis, siis nii  olen ma käinud 

Moldovas,  Soomes,  Rootsis,  Norras  ja  Lätimaal  ja  esinenud  konverentsidel 

ettekannetega  geodeesia  ajaloost  ning  publitseerinud  sellest  mõned  artiklid 

ajakirjas “Geodeet”. 

Selle mittesportliku osa lõpuks tahan ma rääkida ajaloost, mille vastu hakkasin 

suuremat huvi tundma paarkümmend aastat tagasi. Ikka põhjusel, et ees on 

ootamas märksa vähem aega kui tahapoole jääb. Uurisin oma isapoolset su-

guvõsa ja jõudsin aastani 1798, siis kadus info. Kõik nad olid elanud Viimsi 

poolsaarel ja ilmselt kalapüügiga tegelnud. Siis kirjutasin üles oma eluloo ja 

koos sellega ka mälestused ühe kaluriküla elust.  Veidral kombel olen ma nüüd 

saanud suureks spetsialistiks näiteks jääaluse noodapüügi alal, sest need, kes 

                                                                        11



 

       Suurmehed, kelle elulood ma mitteteaduslikult olen kirja pannud

asja tõeliselt tundsid, ei pannud midagi kirja ja on praeguseks meie hulgast 

lahkunud. Kui alguses arvasin, et see elulugu paarikümne lehekülje pikkune 

ikka tuleb, siis lõpuks sai neid lehekülgi hoopis üle kahesaja.  Ainuüksi NSVL 

Sõjaõhujõududes teenimisest tuli 20 lehekülje ringis. Ja eks ma olen veel elus, 

nii et on loota järge. 

Siis  sai  mulle selgeks, et  ilmas on elanud palju otse erakordselt  huvitavaid 

inimesi (lisaks minule ;-) ) ja ma hakkasin nende elusid uurima ning uurimis-

tulemusi kirja panema. Nii  on tekkinud rida mitteteaduslikke tekste - eesti as-

tronoomia algusaegadest, Besselist, Clausenist, Fraunhoferist, Jeansist, Keple-

rist, Knorrest, Mädlerist, Maupertuis'st, Patkulist, Schmidtist, Struvest, Tenne-

rist ja Tycho Brahest. Ka sellele reale loodan lisa.

Ja  nüüd siis  veidi  sportlikum osa.  Põhjus,  miks  see  päris  sportlik  pole,  on 

selles,  et  ma  pole  kunagi  sportlane  olnud,  kuna  mul  jääb  seda  teiste 
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ületrumpamise vaimu väheks. Kõige rohkem sai spordiga, nimelt sõudespor-

diga  tegeldud  üksvahe  ülikoolis.  Siis  tegime  neli  korda  nädalas  trenni  ja 

võistlesime, mis kole. Kaheksase paadi pingil istudes tuli alati meelde ühe vana 

kaluri ütlus, kui see endale mõrrasulast kauples:” Amet saab sul kerge olema, 

muudkui istud ja sõuad.” Aga kui  sa oled kaks kilomeetrit  kogu oma jõuga 

tõmmanud, siis ei jaksa kohe pärast sõitu mitte paadist väljagi tulla, sest jõudu 

enam pole. 

                  Operatsioon “Larus”. Rõngastatud kalakajakas Anemaal.

Aga nüüd siis kõigepealt ornitoloogiast... Poisikesena oli minu jaoks kuldnoka 

laul teade kevade saabumisest ja tiiru laul kodurannas kõneles suvest. Ja no 

linnud ning lendamine on mind alati huvitanud - lapsena olin ma lausa vaimus-

tunud sellest, millise võrratu elegantsiga lendab tiir! Ülikooliajal tahtsin isegi 

purilennundusega  tegelema  hakata.  Selleks  tuli  tollal  viis  langevarjuhüpet 

teha. Tegin läbi vastavad kursused ja  Ülenurme lennuväljal ka esimese (ning 

viimase) hüppe. Kuna aga selle peale läks nii kohutavalt palju aega, siis jätsin 

ma lendamise mõtte maha ja piirdusin vaid lindude jälgimisega. Keskkoo-
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Kahlajaid  rõngastamas  Queenscliff'is  (Austraalia,  1984.  aasta  viimased 
päevad). Sinises riietuses maailma kõvemaid kahlajate uurijaid Clive Minton

lipäevil  ostsin  kunagi  Kumari  lindude  välimääraja  ja  proovisin   kajakaid 

määrata. Oli aga suve lõpp ja noored linnud väljas - küll neid oli minu meelest 

palju ja erineva sulestikuga, nii et ma lõin siis käega. Tõraveres elades aga 

sõbrunesime me Rahide perega ja koos meie ning Hännide perega asutasime 

ornitoloogiaringi “Punarind”. Nii hakkasime me kevadhommikuil ringi kolama, 

tavaline  marsruut  oli  Karijärveni  ja  tagasi.  Mart  oligi  see,  kes  mind  linde 

tundma õpetas. Olime vana haudelindude atlase tegijate hulgas ja nüüd aitasin 

teha paar aastat uut, siinsamas Tõravere ja Elva ümbruses.  Olen kahel suvel 

osa võtnud kajakate rõngastamise operatsioonist LARUS, tänu abikaasa Malle 

kursusekaaslasele Taivo Kastepõllule, kes siis Matsalu looduskaitseala direktor 

oli.  Selle  operatsiooni  käigus  said  umbes  1000  kalakajakat  Matsalu  rõngad 

jalga.  Ühe  taasleiu  teate  sain  22  aastat  hiljem,  aga  kuna kajakas  oli  rõn-

gastamisel vähemalt kahe aastane, siis nagu näha elavad nad teinekord pea 24 
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aastaseks,  on  ka  vanemaid  -  rekord  on  Eestis  rõngastatud  kajakate  puhul 

kolmekümne kandis.  Ka kormorane sai  rõngastatud ja naerukajakate poegi, 

keda Taivo Kastepõlluga mööda pillirootihnikuid taga ajasime, ise rinnuni vees.

Ja kui meenutada, siis olen ma linde rõngastanud ka Austraalias 1984.a. vii-

mastel päevadel Queenscliffis Melbourne'i lähedal koos maailma kõvema kahla-

jate uurija Clive Mintoniga, kasutades kahurvõrku. Panime need ranna äärde 

üles,  ise  olime  paarisaja  meetri  kaugusel  kolmekesi  kuupmeetri  suuruses 

kotiriidest varjes. Kui linnud võrgu lähedale maandusid, siis Clive vajutas nup-

pu, aga pauku muidugi ei tulnud. Siis ma kuulsin rea sosinal öeldud inglise 

vängeid vandesõnu, kui Clive palavikulise kiirusega juhtmeid ümber ühendas. 

Siis käis ka pauk ja me panime kui noored põdrad üle luidete jooksma võrgu 

poole linde lahti päästma ja neid rõngastama (kahlajad on näiteks  vigled, til-

drid, rislad, koovitajad, tikutajad, nepid, vihitajad, veetallajad ja kivirullijad).  

Edasi veematkadest.  

Kõige esimene sedasorti matk oli 1966. aasta suvel koos sõpradega (tulevane 

naine kaasa arvatud) mööda Raudna, Halliste, Navesti ja Pärnu jõge Torini 

                  Halliste jõel Mallega. Nilsonid ja Realod olid ka (1966)

välja. Ning paar aastat hiljem kah sõpradega Koival - oma tulevase naise jätsin 

seekord koju pulmadeks valmistuma ja pulmapeo kohta otsima! Olgu öeldud, 
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  Kohad merel, jõgedel ja järvedel, kus ma olen oma kummipaadiga sõudnud

et päris kena koha ta ka leidis!

Umbes samal ajal viisime kadunud Jaan Ojaste paadi Tõravere alt Rõikale - ta 

oli just ostnud uue puupaadi ja 8-jõulise päramootori “Veterok”. See oli üks ilus 

varakevadine matk! Keerijärvel tegime purgisuppi ja viskasime purgid põõsas-

se (loodusteadlikkus puudus täiesti) ja kohe jooksime neile järele, sest me ei 

vaadanud, kaua suppi keetma pidi!

Olen mere ääres sündinud ja kasvanud, aga merele minna sain isa kõrval vaid 

poisikesena. Suureks kasvanuna enam eriti ei saanud - nõukogude piirivalve ei 

lubanud. Nii et kui ma 1982.a. preemiaraha eest ostsin kummipaadi, siis läks 

see kohe sisemaa veekogudel käiku. Ja kui vene piirivalve enam kedagi kim-

butada  ei  saanud,  siis  sõudsin  kodumerel,  Aegna  lähedal  ja  ümber  saare, 

tundes palavatel suvepäevadel kuumaksköetud Aegna metsa uimastavat vai-

gulõhna. Enn Saare koduküla Leppneeme alla sõudsin välja ja natuke kauge-

malegi. Kümme aastat tagasi kingiti mulle uus paat, mille ristisin Sleipniriks - 

see on skandinaavia ühe peajumala Odini kaheksajalgse hobuse nimi, mis 
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                    Kodumerel 2008. Odini ratsu nimi on hästi näha.

tõlkes võiks olla Libiseja. Paremat nime ühel paadil enam olla ei saagi! 

Aastal  2005 tegi  mu poeg  Kalle  mulle  ja  oma vennale  Heinole  ettepaneku 

hakata igal suvel koos mööda mingit väljavalitut jõge alla laskuma. Et meil kõi-

gil kummipaadid on ja et teeme ära. Nii me oleme käinud Pärnu jõel, Võhan-

dul, Raudna-Halliste-Navesti-Pärnu jõel, Kasaril (see oli küll veepuuduse tõttu 

rohkem burlakkide  retk,  sest  paljudes  kohtades  tuli  paati  järel  vedada)  ja 

tänavu suvel Koival. Need on kõik vaimustavalt ilusad retked olnud, isegi Ka-

sari oma, kuigi terve päeva lakkamatult külma vihma sadas ja ma üle jõe tõm-

matud pinge all  olevasse elektrikarjusesse kinni jäin. Tänavu suvel värbasin 

ma uue liikme veelliikujate ordusse - Urmas Petersoni, kellega ühel kuumal 

juulipäeval mööda Tänassilma jõge alla sõitsime ja kes tema oma sõnade ko-

haselt veesõidupisikuga nakatus. Ma loodan, et päästmatult. 

Järgmisel aastal pean mina jõe valima, kuhu poegadega läheme, ning kui elu 

ja tervist on, siis saab selleks Salaca jõgi.

Veel veedetud hetked on kindlasti mu elu ühed ilusamad ja vee peale kipun ma 

üha tagasi. Vist mingisugune osa kaluriverest mul kõigest hoolimata on ikkagi 

olemas. 
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                          Pojad Kotkamüüri taustal. Koiva 2009.

Kui ma 1970. aasta lõpus kandidaadikraadi kaitsesin, siis kinkisid head kollee-

gid mulle jalgratta, millega Enn Saar ülikooli kohviku saalis mõne ringi tegi. 

Kohe  järgmisel  kevadel  alustasin  sõite  Tõravere  ümbruses.  Kui  kilometraaž 

7000ni jõudis, ütles ratta jaks üles. Aga ma sain kingiks kohe uue - kui ma 

direktori ameti maha panin. Ka sellega on üle 2500 km sõidetud, Tõsi, viimasel 

ajal vähem.

Veel võib ju paar sõna öelda kaktuste kasvatamisest. Sportlikku on siin nii-

palju, et igal laupäeval pean neile kannutäie vett kastmiseks tooma. Need on 

tänuväärsed taimed, sest kui ka selle nädalase kastmise unustan, ei juhtu neile 

midagi halba. Aga kui nad õitsevad, on nad imeilusad. Selle jutukese kirjuta-

mise ajal õitseb mu aknalaual üks ja teine just mõni päev tagasi lõpetas. Ei 

hooli nemad sellest paljukirutud kaamosest mitte sugugi. Nagu minagi.

(Juubeliks kingiti mulle kaks madagaskari palmi - pooleldi väljapressitud kingi-

tusena).
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                                     Kaktus õitseb vaid ühe päeva

Lõpetuseks  näitan  paar  pilti  oma perest,  mis  on  minu  rõõmuks  juba  üsna 

suureks  muutunud.  Kuna  Malle  juubelil  tehtud  pildid  puudub  Otto,  või 

täpsemalt on ta veel peidus, siis temast ka pilt.
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                                            Ottoga Vellaveres (2009)

Kui ma nooruses olin kindlal arvamisel, et kass pole kellegi loom koera kõrval, 

siis nüüdseks olen ma seda arvamist Malle mõjul kõvasti muutnud. Pean neist 

                                      Siia poleks allkirja vaja!                 
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loomadest päris lugu, eriti aga meie endi kassist Kittist. On teine päris kena 

loom, aga ainult niivõrd, kuivõrd sa ennast tema tegemistesse ei sega. Kui aga 

segad, ja tal vastav tuju puudub, siis ole valmis tema küünte ja hammastega 

tutvuma.

 

Ja päris lõpetuseks, kui ma kas peahoones istun või kusagil ringi kolan, siis 

keegi peab ju kodu korras hoidma. Seda on Malle kõik need aastad ka teinud ja 

temale olen ma selle eest lõpmata tänulik!
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