
Kosk, Ülo´st jt. 
 
1971 TÜ lõpetanud bioloogide mälestused Ülost, ülikooli ajast ja õppejõududest 

Head uue aasta saabumist kõigile! 

Et mitte niisama mulli ajada, on mul üks mõte või pigem ettepanek. Meie kursusel oli kõige 

imelisem tegelane Ülo Kosk. Ta kipub kaduma ajaloo hämarusse, nii et varsti ei mäleta teda 

enam keegi, ehk me peaksime kamba peale temast ikkagi memuaarid või mälestused 

kirjutama. Temast üldiselt, niipalju kui teame, nii enne tudengiaega kui ka pärast tudengiaega, 

aga eelkõige lugusid tema mälust ja andekusest, käitumisest ja eluviisist, tõestisündinud 

lugusid tema elujuhtumistest. Et aega on palju mööda läinud, pakuks ma nii, igaüks, kel hea 

lugu meenub, saadab selle kõigile ja kui keegi teine leiab mälestuses vigu ja arvab, et tema 

arust oli see episood kuidagi teisiti, siis pakub omapoolse versiooni või paranduse, aga nii, et 

eelmine versioon ka näha jääks. Vähesed meist teavad Ülo elust ja põhjustest, miks kõik 

hukka läks, äkki Anu, Elle või Mari või keegi muu teavad midagi Ülo ja Parmasto suhetest, 

mis võisid viia enesetapuni, kui see ikka enesetapp oli. Või kui ise otseselt ei tea, siis 

meenutada neid, kes teadsid ja teavad. Ja kuidas tema aspirantuuritöö üldse kulges ja elu käis? 

Neist aegadestki liigub legende, näiteks kuidas ta mingil teadus-seminaril mingi geneetika-

probleemi tuntud tikumängu abil ära seletas, et kuidas kahe geeni paari minekuks tegelikult 

ainult üks lahendus on, nagu tikumängus, kus 8 tikku tuleb üle 2 tiku tõstes paaridesse saada. 

Trass, Parmasto jt. on nüüd kõik ju surnud, nüüd võiksime asjadest vabamalt rääkida. Enamik 

tegelasi on juba surnud, kellel on midagi teada, võiks avalikustada. Igast Ülo elu episoodist 

võiks hakatuseks kirjutada nii umbes 1 lehekülje.  Kui saaksime väikse raamatukese kokku, 

võiks seda proovida avaldada, kehvema tulemuse korral paneme minu või kellegi teise 

kodulehele. Kursusekaaslastele, kes maile ei saada ega arvutit ei kasuta, katsume teha 

väljatrükke. Neile, kellele selline vanades asjades tuhnimine ei meeldi, ei pea selles osalema. 

 Mati, 31.12.2017 

Ka minu poolt head uut aastat ja et meie ise ja meile lähedased inimesed ikka olemas oleksid. 

Ilmselt tundis Ülot kõige enam Ants. Antsu jutust on mulle meelde jäänud juhtum Trassiga, 

kus Ülo  olevat tal mütsi peast löönud ja et kui Ülo tänaval oli käinud, siis tema kujutluses 

kaamerad surisesid( suurushullustus?) Ka olevat ta olnud psühhiaatrias sees ja süüdistanud 

Antsu, et see teda sinna varem ei saatnud. 

Kahtlemata oli ta tark, rääkis ikka mustadest aukudest  jms. Makarov kukutas ta eksamil läbi, 

et poiss on rohkemaks võimeline, õppigu veel.  Lõpuks oli tal komisjonieksam. Makarov 

tahtis talle nelja panna, kuid komisjon leidis, et ta on viit väärt.  

Nalja tegi meile ju see, et kui Ülo napsutanud oli, siis tahtis ta laulda mingit ooperiaariat, 

põhiliselt alustas, aga paarist reast kaugemale ei jõudnud. 

Liia, 01.01.2018 

 
Mina mäletan üht ooperiaaria juhtumit nii, et I kursusel, ei tea, mis puhul, hakkasid Jüri Kask, kes oli 
ju hea laulumees ja Ado Toomsoo, kes oli laste-muusikakooli lõpetanud, vaidlema ühe ooperiaaria 
üle, Jüri laulis seda veidi, aga Ado ütles et on teisiti. Ülo oli ka seal ja ütles, et ta on nooruses korra 
raadiost kuulnud seda aariat itaalia keeles, ja laulis ka kohe itaalia keeles ära, tal oli täitsa ilus hääl ja  
viisi pidas hästi. Ega keegi muu seda aariat ei teadnud, veel vähem itaalia keelt. Mina olin Ülo ja 
Antsuga Leningradi maanteele intrisse minnes samas toas, kus nemadki (bio-geo koridoris paremal I 
tuba), mina Vaiguga saime siis ühte tuppa Saadre, Tõnise ja Suuroja, Kallega, siis sai Vaik ühte tuppa 
Heinaruga, kuhu mina ka hiljem sain, kui Heinaru ja Soom lõpetasid. Ants ja Ülo olid kaua esimeses 
toas koos 2 geograafiga, minu teada on nad nüüd neljakesi juba kõik surnud, hiljem oli Tõnis Kaasik 
seal toas. 



 Mati, 01.01.2018 

Kahtlemata teadis Ants Ülost kõige rohkem, aga kõik hirmuäratavad lood mis ta mullegi 

rääkis on kahjuks meelest läinud. Ants pidas aga päevikut ja ehk võiks tema naise käest 

küsida, et mis ta Antsu kohta toonastes päevikutes  on kirjutanud. Mina töötasin sellal Tiigi 

tn-l, aga Ülo ja  Erast peahoones Vanemuise tn-l, nii et kokkupuuted ei olnud.  Meenub vaid 

üks kohtumine  kui Ülo Tiigi majas mingitest artiklitest kserokoopiaid tegi. Siis oli ta küll 

väge täis ja rääkis mulle väga ohtrasõnaliselt oma teooriatest ja palju sellest kuidas ta 

kavatseb peatselt Nobeli preemiat saada (või kindlasti saab), mis teooriad tal parasjagu käsil 

olid,  ma muidugi ei mäleta. Neid, kes võiksid Ülot mäletada, pole peale llmi Parmasto kedagi 

alles, võin ju tema käest uurida, aga kas temagi mäletab?                                                          

Anu, 02.01.2018 

Tere, jälle! Kes viitsib, pangu googlesse otsing: Pärnu Ühisgümnaasium Ülo Kosk. Seal tuleb 

1966a. 2 paralleelklassi, kus Ülo Kosk on millegipärast tüdrukute klassis, kus kokku 28 

õpilast ja peale Ülo veel 1 poiss, kes nüüd ka surnud. See asjaolugi vajaks selgitust, kas siis 

poiste klassis teda piinati või mis? Palve on, et vaataksite selle klassi tüdrukute nimekirja üle, 

et äkki on mõni kuidagi tuttav või elus kokku puutunud, et tema saaks rääkida, kuidas Ülo 

koolipõlves oli. Paralleelklassi poisid vast eriti ei tea, ega mäleta teisi klassi asju, kui nad vast 

ainult algul ühes klassis polnud ja hiljem paar poissi tüdrukute sekka pandi. Vaatasin I poissi - 

August Aarmat, on TTÜs doktor ja rahanduse dotsent, vist siis ka Gunnari poeg.  

Mati, 02.01.2018 

 

Lisainfo Ülo kohta: 

https://www.kalmistud.ee/haudi?filter_maetud_eesnimi=%C3%9Clo&filter_maetud_perenimi

=Kosk&action=maetud&popup=0&yldotsing=1&filter_maetud_kalmistu= 

ja 

https://www.kalmistud.ee/haudi?action=kaart&kalmistu=126&oids=218483&d=%7B%22218

483%22%3A%5B997667%5D%7D 

ja 

http://valdre.com/andres/gen/sugulased.txt 
5242 Toivo Kosk                        

5244 Toomas Kosk                    
5243 Ülo Kosk    06 mai 1948     16 sep 1975  

Toivo ja Toomas tõenäoliselt Ülo vennad.  

16. sept 1975 jäi Ülo ilmselt kaduma. Ametlik surma fikseerimise päev aga kirjas 23.sept 

1975 
Tõnu, 03.01.2018 

 
Kõigist teist erinevalt olin ma Ülo matustel Pärnus. Kui midagi enamat Ülost teada tahate, 

tuleb üles otsida tema klassijuhataja. Too naine (perenimega Vilimaa?) oli ka matustel. Jättis 

mulle oma telefoninumbri ja aadressi, mis nüüd kaduma läinud . Vahetasin temaga korra ühe 

uusaastatervituse, soovis minuga veel vestelda, ent soov jäi minu poolt täitmata. Põhjus 

ajastuses - Ülo Kosk 06 mai 1948 16 sep 1975. Lihtsalt peale 26.märtsi 1976 enam aega ega 

jõudu suhtluseks ei jätkunud, et ühe kena südamliku ja siira kooliõpetaja murest osa võtta ja ta 

südamevalu jagada. Meeles veel klassijuhataja lause, et kui see oleks Ülot aidanud, siis ta 

oleks Üloga kas või maganud, hoolimata oma mehest ja kaksikutest lastest. Kui Ülo mitu 

päeva kadunud oli, palus klassijuhataja oma meest, et too kalale minnes otsiks Ülot Reiu jõe 

äärest. Too leidiski. Ülo riided kaldal, tühjaks joodud veinipudeli ja Ülo enda Reiu jõest. Ülo 

oli miski pärast kilekoti oma pea ümber mähkinud. Arvatavalt 16. septembril 1975. 

https://www.kalmistud.ee/haudi?filter_maetud_eesnimi=%C3%9Clo&filter_maetud_perenimi=Kosk&action=maetud&popup=0&yldotsing=1&filter_maetud_kalmistu=
https://www.kalmistud.ee/haudi?filter_maetud_eesnimi=%C3%9Clo&filter_maetud_perenimi=Kosk&action=maetud&popup=0&yldotsing=1&filter_maetud_kalmistu=
https://www.kalmistud.ee/haudi?action=kaart&kalmistu=126&oids=218483&d=%7B%22218483%22%3A%5B997667%5D%7D
https://www.kalmistud.ee/haudi?action=kaart&kalmistu=126&oids=218483&d=%7B%22218483%22%3A%5B997667%5D%7D
http://valdre.com/andres/gen/sugulased.txt


Et üht inimest mõista, tuleks näha tema lapsepõlvekodu ja tunda ta vanemaid, hooldajaid või 

kasvatajaid. Matustel see võimalus mul avanes - kahjuks hilinenult. Ülo ema oli kurttumm. Ei 

teagi, kas sündinult või peale haigestumist. Kui Ülo klassijuhataja Ülo kodus peetud 

peielauast lahkus, ütles Ülo isa: no nüüd võime omavahel rääkida... Kuulsin, et olevatki 

parem, et Ülo, kui veidrik, on lahkunud ja tal 2 normaalset poega alles. Need sõnad olid mulle 

šokiks ja ma isegi ei mäleta, kas Ülo vennad seda kuulsid. Ülo ema aga kindlasti mitte oma 

puude tõttu. Nii palju siis kodusest armastusest, ema räägitud unejuttudest või temalt kuuldud 

hällilaulust. See kõik oli meile teadmata. Ent klassijuhatajale mitte. Peale lõpetamist oli Ülol 

valida, kas minna ooperilaulu õppima, või bioloogiastuudiumi. Klassijuhataja soovitas 

viimast. Nii ta teie/meie juurde sattuski. Minagi sattusin teie juurde, kuna Heinaru Ain ja 

Soom Jaak (Jott) jäid minu 1962.a. algkursusele edasi; Henn ja Ustav Mikelsaared, Kukk Enn, 

Rein Tenson, Varusk Aare, Mirma Ilmar, Vint Toomas, Schüts Arno ja mind ennat sõjaväkke 

saadeti.  

 

Tõnu, 03.01.2018 

 

 

 

 

 
 

Pildid olid tõesti  toredad. Mul on ka pilte palju, aga neid ei olnud varem näinud. Ma ei tea, 
kas kõik, kes soovisid, need zipitud pildid ka lahti said. Mina  nägin küllaltki vaeva. Saadan 
igaks juhuks  teisiti pakituna. Peaks nagu lihtsam olema. 

Marje 04.01.2018 

Veel Ülost. 1972-75 vahemikus ilmus Ülolt mingi teoreetiline artikkel DNA-st või 

pärilikkusest. Mu meelest see oli "Eesti Loodus" ajakirjas. Nii varaste numbrite kohta 

internetis sisukorda ei ole. Vast mõnel võimalus raamatukogus koondsisukorrad läbi vaadata. 

Huvitav oleks skaneeritud artiklit näha. 

Tõnu, 04.01.2018 

  
Ülo Kose artikkel EL1973, nr.11 
Kas raku organoidid võisid kujuneda sümbioosist. 
 

See on ainuke teadaolev Ülo Kose artikkel tema aspirandi-ajast, mis on ka ilmunud trükis. 

Anu proovis seda skaneerida, ega päris hästi aru ei saa, pigem tuleb lugeda mõnes raamatu- 

või erakogus, kus vanad Eesti Looduse numbrid olemas.(M.L.) 

 

 

 

Anu, 05.01. 2018  st on pdrit bakterilt. Selline 

uus DNA osake kannab endas mitmeti uut 
informatsiooni ja võib anda alguse rakus autonoomselt eksisteerivale pärilikkuse tihikule 

(episoomile; vt. 3. joon.). 



Niisugust geneetilise materjali integreerumise ja desintegreerumise mehhanismi saaks 

põhimõtteliselt rakendada ka ürgsete mitokondrite ja plastiidide tekke seletamisel. Bakterite j,a 

sinivetikate DNA on teatavasti hajutatult tstitoplasmas ning allaneelatud stimbiondi DNA v6is 

rakukesta kaotsiminekul kergesti kokku puutuda peremeesraku DNA-ga. 

Tagajdrjeks oli geneeti'Iise materjali liitumine. 
Kuid liitumine oli ajutine, sest kahe organi,s,mi 

gen,eetilise materj ali tihe liit t6endoliselt 

ainult takistas viiljakujunenud ainevahetuslike protsesside kulgu peremeesrakus. Liitne 

DNA ahel ilagunes ning eralduvad osakesed 

ei kujutanud endast mitte alati si.imbiontide 

DNA-d, vaid enamasti segu v6i fragmente 

m6lema organismi DNA-,st. Looduslik valik 
soodustas selliseid kombinatsioone, kus aIIaneelatud organismilt saadud DNA-st stiilitasid 

autonoomia rakule kui tervikule kasulikke 

funktsionaalseid omadusi kodeerivad DNA t6igud. Nii sliilisid vetikalistest stimbiontidest 

fotostinteesi teostav stisteem ia membraani- 

,stisteem, kun,a muud vetikalised omad,used 

kOrvaldas looduslik valik. Mitokoncirite tekkel 

aga jeid aeroobsetest bakteritest jdrele vaid 

suure sopistunud ,sisepinnaga membraanid ja 

hapniku manulusel tootav ensiiiimide komplekt. Tuuma kujunemisega komplekssetes, 

mitokondreid ja plastiide sisaldavates rakkudes kadusid tdentiroliselt v6iu:nalused eda'siseks 

autonoomsete organoidide tekkeks rilalkirjeldatud moel. Valjakujunenud pdristuumsete 

organismide geneetiline materjal on ki.illaltki 

organiseeritud (DNA + valk) ja isoleeritud 

(kromosoomidena tuumas) ning liitumise v6imalused allaneelatud eeltuumsete organismide 

DNA-ga piiratud. Selline geneetilise materjali erikvaliteedilisus ja isoleeritus on olnud 

arvatavasti ka p6hjuseks, miks k6rgemate 

organismide rakkudes pole tekkinud uusi 

autonoomseid organoide (kuigi stimbiootilisi 

suhteid eeltuumsete organismidega tuleb ette 

piisavalt), esinevad ainult sellised autonoomsed organoidid, mis on olemas ka i.iherakulistel 

piiristuumsetel organismidel. 

Siin pakutud hi.ipotees organoiditekke mehhanismist lubab end ka katrseliselt kontrollida, 

sest katses v6ib k6rvaldada aja kui teguri, 

mis rangelt stimbiootilise (miljoneid aastaid 

kestvat rakusisest stimbioosi eeldava) htipoteesi korral poleks m6eldav. Nii n5iteks piisaks geneetiliste 

katsete puhul kloroplastidetaoliste organoidide tekit,amisek's sinivetika 

DNA bakterirakku viimisest ning DNA-de 

integreerumise ja desintegreerumise tagamisest. 

L6petuseks. Plastiidide ja mitokondrite 
stimbioo,tili se t'eikke hiiprot e ers o'n kiil'l a,Itki van a, 

kuid vastav teaduslikult p6hjendatud teooria 

suhteliselt noor. Teoori.,a viil j atootamisse pole 

Ii.ilitunud veel kuigi palju teadlasi, kuid toe st on pdrit bakterilt. Selline 

uus DNA osake kannab endas mitmeti uut 
informatsiooni ja v6ib and& alguse rakus autonoomselt eksisteerivale p6rilikkuse tihikule 

(episoomile; vt. 3. joon.). 

Niisugust geneetilise m,aterjali integreerumise ja desintegreerumise mehhanismi saaks 

p6him6trteliselt rakendada ka i.irgsete mitokondrite ja plastiidide tekke seletamisel. Bakterite j,a 

sinivetikate DNA on teatavasti hajutatult tstitoplasmas ning allaneelatud stimbiondi DNA v6is 

rakukesta kaotsiminekul kergesti kokku puutuda peremeesraku DNA-ga. 

Tagajdrjeks oli geneeti'Iise materjali liitumine. 
Kuid liitumine oli ajutine, sest kahe organi,s,mi 

gen,eetilise materj ali tihe liit t6endoliselt 



ainult takistas viiljakujunenud ainevahetuslike protsesside kulgu peremeesrakus. Liitne 

DNA ahel ilagunes ning eralduvad osakesed 

ei kujutanud endast mitte alati si.imbiontide 

DNA-d, vaid enamasti segu v6i fragmente 

m6lema organismi DNA-,st. Looduslik valik 
soodustas selliseid kombinatsioone, kus aIIaneelatud organismilt saadud DNA-st stiilitasid 

autonoomia rakule kui tervikule kasulikke 

funktsionaalseid omadusi kodeerivad DNA t6igud. Nii sliilisid vetikalistest stimbiontidest 

fotostinteesi teostav stisteem ia membraani- 

,stisteem, kun,a muud vetikalised omad,used 

kOrvaldas looduslik valik. Mitokoncirite tekkel 

aga jeid aeroobsetest bakteritest jdrele vaid 

suure sopistunud ,sisepinnaga membraanid ja 

hapniku manulusel tootav ensiiiimide komplekt. Tuuma kujunemisega komplekssetes, 

mitokondreid ja plastiide sisaldavates rakkudes kadusid tdentiroliselt v6iu:nalused eda'siseks 

autonoomsete organoidide tekkeks rilalkirjeldatud moel. Valjakujunenud pdristuumsete 

organismide geneetiline materjal on ki.illaltki 

organiseeritud (DNA + valk) ja isoleeritud 

(kromosoomidena tuumas) ning liitumise v6imalused allaneelatud eeltuumsete organismide 

DNA-ga piiratud. Selline geneetilise materjali erikvaliteedilisus ja isoleeritus on olnud 

arvatavasti ka p6hjuseks, miks k6rgemate 

organismide rakkudes pole tekkinud uusi 

autonoomseid organoide (kuigi stimbiootilisi 

suhteid eeltuumsete organismidega tuleb ette 

piisavalt), esinevad ainult sellised autonoomsed organoidid, mis on olemas ka i.iherakulistel 

piiristuumsetel organismidel. 

Siin pakutud hi.ipotees organoiditekke mehhanismist lubab end ka katrseliselt kontrollida, 

sest katses v6ib k6rvaldada aja kui teguri, 

mis rangelt stimbiootilise (miljoneid aastaid 

kestvat rakusisest stimbioosi eeldava) htipoteesi korral poleks m6eldav. Nii n5iteks piisaks geneetiliste 

katsete puhul kloroplastidetaoliste organoidide tekit,amisek's sinivetika 

DNA bakterirakku viimisest ning DNA-de 

integreerumise ja desintegreerumise tagamisest. 

L6petuseks. Plastiidide ja mitokondrite 
stimbioo,tili se t'eikke hiiprot e ers o'n kiil'l a,Itki van a, 

kuid vastav teaduslikult p6hjendatud teooria 

suhteliselt noor. Teoori.,a viil j atootamisse pole 

Ii.ilitunud veel kuigi palju teadlasi, kuid toe st on pdrit bakterilt. Selline 

uus DNA osake kannab endas mitmeti uut 
informatsiooni ja v6ib and& alguse rakus autonoomselt eksisteerivale p6rilikkuse tihikule 

(episoomile; vt. 3. joon.). 

Niisugust geneetilise materjali integreerumise ja desintegreerumise mehhanismi saaks 

põhimõtteliselt rakendada ka ürgsete mitokondrite ja plastiidide tekke seletamisel. Bakterite j,a 

sinivetikate DNA on teatavasti hajutatult tsütoplasmas ning allaneelatud stimbiondi DNA võis 

rakukesta kaotsiminekul kergesti kokku puutuda peremeesraku DNA-ga. 

Tagajärjeks oli geneeti'Iise materjali liitumine. 
Kuid liitumine oli ajutine, sest kahe organismi 

geneetilise materj ali tihe liit tõenäoliselt 

ainult takistas väljakujunenud ainevahetuslike protsesside kulgu peremeesrakus. Liitne 

DNA ahel ilagunes ning eralduvad osakesed 

ei kujutanud endast mitte alati si.imbiontide 

DNA-d, vaid enamasti segu v6i fragmente 

m6lema organismi DNA-,st. Looduslik valik 
soodustas selliseid kombinatsioone, kus aIIaneelatud organismilt saadud DNA-st stiilitasid 

autonoomia rakule kui tervikule kasulikke 



funktsionaalseid omadusi kodeerivad DNA t6igud. Nii sliilisid vetikalistest stimbiontidest 

fotostinteesi teostav stisteem ia membraani- 

,stisteem, kun,a muud vetikalised omad,used 

kOrvaldas looduslik valik. Mitokoncirite tekkel 

aga jeid aeroobsetest bakteritest jdrele vaid 

suure sopistunud ,sisepinnaga membraanid ja 

hapniku manulusel tootav ensiiiimide komplekt. Tuuma kujunemisega komplekssetes, 

mitokondreid ja plastiide sisaldavates rakkudes kadusid tdentiroliselt v6iu:nalused eda'siseks 

autonoomsete organoidide tekkeks rilalkirjeldatud moel. Valjakujunenud pdristuumsete 

organismide geneetiline materjal on ki.illaltki 

organiseeritud (DNA + valk) ja isoleeritud 

(kromosoomidena tuumas) ning liitumise v6imalused allaneelatud eeltuumsete organismide 

DNA-ga piiratud. Selline geneetilise materjali erikvaliteedilisus ja isoleeritus on olnud 

arvatavasti ka p6hjuseks, miks k6rgemate 

organismide rakkudes pole tekkinud uusi 

autonoomseid organoide (kuigi stimbiootilisi 

suhteid eeltuumsete organismidega tuleb ette 

piisavalt), esinevad ainult sellised autonoomsed organoidid, mis on olemas ka i.iherakulistel 

piiristuumsetel organismidel. 

Siin pakutud hi.ipotees organoiditekke mehhanismist lubab end ka katrseliselt kontrollida, 

sest katses v6ib k6rvaldada aja kui teguri, 

mis rangelt stimbiootilise (miljoneid aastaid 

kestvat rakusisest stimbioosi eeldava) htipoteesi korral poleks m6eldav. Nii n5iteks piisaks geneetiliste 

katsete puhul kloroplastidetaoliste organoidide tekit,amisek's sinivetika 

DNA bakterirakku viimisest ning DNA-de 

integreerumise ja desintegreerumise tagamisest. 

L6petuseks. Plastiidide ja mitokondrite 
stimbioo,tili se t'eikke hiiprot e ers o'n kiil'l a,Itki van a, 

kuid vastav teaduslikult p6hjendatud teooria 

suhteliselt noor. Teoori.,a viil j atootamisse pole 

Ii.ilitunud veel kuigi palju teadlasi, kuid toe 
 

Allakriipsutatud on hüpotees! (M.Laane) 

 
 
Hiljuti leidsin Postimehest kaastundeavalduse pereliikmetele Ado Toomsoo surma puhul. Ei tea, kas 
ikka oli meie ülikoolikaaslane Ado? 
Reet, 05.01.2018 
 
 
Tere Mati! 
Tore, et vôtsis käsile Ülo teema. Jälgin huviga. 
Mis Antsuga ôieti juhtus, kas süda. Olin temaga mônevôrra kontaktis ja alati jäi hea tunne,mälestus. 
Saadan Sinule mône pildi minu Viimsi suvila murust, kuhu eelmisel suvel ilmus uue mulla ja muru 
rajamisel midagi eriti kiiresti levivat. Kuidas sellest lahti saada? 
Proovisin lubjaga... Liivia 
 

Ülo osas lisaksin mõningad meenutused. Olime kuni 9-ni ühes klassis ja vahepeal suhtlesime 

tihedalt. Mingi aeg olime Üloga koos kooli kunstiringis savitööd tegemas. Ülo oli ka seal 

maksimalist, tahtis kohe ajaloost tuntud meistrite stiilis savist skulptuure luua. Ülol olid oma 

ea kohta sügavad ja põhjalikud teadmised elust ja asjadest. Ajaloost oli tal hoopis põhjalikum 

ja palju detailsem ülevade kui see, mida koolis õpetati. Orient. 7 või 8 klassi ajal oli tal tohutu 



fotograafia huvi. Pildistamise objektiks oli loodus ja lähivõtted erinevatest taimedest. Käisime 

suvel koos korduvalt Niidu metsas pilte tegemas. Nagu tol ajal sageli, oli tal kodus Kivi tn. 

korteris väike fotolabor ja pimik, kus käis piltide ilmutamine. Keskkooli ajal, kui olime 

erinevates klassides, enam tihedat suhtlust ei olnud. Oletan, et ülikooli lõpuosa pingete üheks 

aluseks võis olla tema resoluutsus. Kui ta oli mõne asja endale põhjalikult selgeks teinud, jäi 

ta oma arvamusele kindlaks ja kõrvalolijate arvamus eriti ei kõigutanud. 

Ülo venna Toivoga mängisime mitu aastat kooli puhkpilliorkestris. Vaatasin Google-st, 

Toivol on Fb konto ja seal pilt 2015.a. seisuga. Pildi järgi ei ole kahtlust, et tegemist on Ülo 

vennaga. Andmetest on seal ainult Pärnu I Keskkool ja elukoht Rapla, kuid sõpru on märgitud 

mitmeid. Võib-olla on nende kaudu võimalik Toivoga kontakteeruda. 

Mul on mõned kooliaja pildid, üks kus on nii Ülo kui vend Toivo peal. Soovi korral võin leida 

skaneerimise võimaluse ja need saata.  

Jaak Kivisild  5041244 07.01.2018 

Sirje Niitra saatis mulle edasi Teie kirja, milles küsite Ülo kohta. Mina tulin Pärnu 1. 

Keskkooli 5. klassi ja olin Üloga ühes klassis 5.-8. ja 10.-11.klass. Ülo oli väga eraklik ja 

endassetõmbunud, eriti millegagi silma ei paistnud. Üldiselt on vist eraklikkus ja omaette 

olemine tulevaste geeniuste nn firmamärgid. Ta oli keskmine õpilane, hinded põhiliselt 

kolmed – neljad. Minu teada keegi teda ei kiusanud; nagu Te vast isegi teate, polnud 

koolikiusamine tollal nii ’moes’ nagu praegu. Nii oskan ma vastata ainult sellele küsimusele, 

miks ja kuidas ta tüdrukute klassi sattus. 

9. klassis tuli meie kooli juurde palju õpilasi, nii moodustati kolm paralleelklassi, kuhu 

õpilased jaotati vastavalt nende poolt valitud nn tootmisõpetuse erialale. Neid oli tollal meie 

koolis neli: kaubandus, ühiskondlik toitlustamine, kalatöötlemine ja autoõpetus. 9A – 

kaubandus + autoõpetus, 9B – ühiskondlik toitlustamine + autoõpetus, 9C – kalatöötlemine. 

Ülo ja tema pinginaaber Elmar valisid kalatöötleminse eriala ja seetõttu olidki nad 9C-s 

ainukesed poisid. Oskan vaid aimata, miks Ülo selle eriala valis. Võib-olla seetõttu, et see oli 

kõige lähedasem tema bioloogiahuvile või seetõttu, et kaubanduses oleks tulnud palju 

suhelda, mis temale kui introverdile ei sobinud. Autoasjandus teda vist üldse ei huvitanud, 

toitlustamine ka mitte.  

Üheksanda klassi lõpuks oli aga õpilaste arv sedavõrd vähenenud, et kümnendasse klassi läks 

ainult kahe klassikomplekti jagu õpilasi. 9A klassi tüdrukud liideti 9C klassiga, neist 

moodustus 10A. 9A poisid liideti 9B klassiga ja neist moodustus 10B. Nii lõpetasidki 11A 

klassi 26 tüdrukut ja kaks poissi ning 11B klassi 12 tüdrukut ja 17 poissi.  

Meie klassijuhataja Aita Vilipere on elus ja võttis osa meie 2016. aastal toimunud lennu 

kokkutulekust. Kahjuks ei ole tal meiliaadressi. Tema postiaadress on Pärnu, Vambola 10, 

80026. Loodan, et ta soostub Teile oma telefoninumbri andma, siis saate temaga vestelda.  

Mul on ka Teile mõned küsimused. 

1                  Kuna me kõik teame Ülo saatusest nii vähe, siis kas ma võin Teie kirja 

saata meie lennu listi? Ma arvan, et seda on kõigil huvitav lugeda ja võib-olla 

oskab keegi Teile ka midagi täpsemalt Ülo kohta kirjutada. 

tel:+372%20504%201244
https://maps.google.com/?q=P%C3%A4rnu,+Vambola+10,+80026&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=P%C3%A4rnu,+Vambola+10,+80026&entry=gmail&source=g


2                  Kahjuks ei tea ma, mis aastal Ülo suri, kuupäevast rääkimata. Sirje saatis 

selle kirja mulle vist sellepärast, et ma olen püüdnud järge pidada meie lennu 

kontaktandmete osas ja ka üles tähendanud lahkunute surmadaatumid.  

Mare Jõul  

Tere! Väga hää, et võtsite kirjutada ja veel nii vajalikku infot. Ülo oli sündind 06.05.1948. Tal on nagu 
2 surma-aega. Omaksed-sugulased ütlevad, et 16.09.1975, õieti Ülo läks sel päeval kaduma ja 
klassijuhataja kalamehest abikaasa leidnud ta uppununa 23.09, mis kuulutati ametlikuks 
surmadaatumiks ja maeti Pärnu metsakalmistule 28.09.. Haudi kaudu saab netist plaani, kus ta haud 
on. Ülo oli aspirantuuris pärast Ülikooli akadeemik Erast Parmasto juhendamisel. Täpset lugu püüame 
alles kokku panna, on legend, et tal olid või tulid juhendajaga mingid vastuolud aga võib-olla hoopis 
julgeolekuga, igatahes saadeti kellegi soovil või käsul psühhiaatriahaiglasse uurimisele, pärast sealt 
vabanemist sõitis koju Pärnu vanemate juurde. Keegi pole seda näinud ja võib-olla ei näegi, aga 
diagnoos oli vist selline, et kraadi kaitsta ei saa ja elu läbi. Teistel andmetel ei saanud aspirantuuris 
nõutavat filosoofia (= mingi Marksismi eksam) tehtud ja visati aspirantuurist välja. Saatis Pärnust 
kahele kursusekaaslasele kirjad, et kas nende juures pole mingit töökohta tema jaoks. Sõber Tõnu sai 
kirja ja vastas ka, aga tagasi tuli matuseteade, Tõnu sõitis matusele ja peiedel räägiti igasuguseid jutte 
uppumisest ja uputamisest, väidetavalt olnud Ülol plastik-kott ümber pea ja teine räägib, et käed 
selja taha seotud, esimese versiooni järgi oleks nagu enesetapp ja teise järgi julgeolek. Peiedel tahtis 
klassijuhataja väga Tõnule veel midagi tähtsat rääkida, aga segase olukorra tõttu ei saanud ja palus 
Tõnul ruttu uuesti ühendust võtta. Tõnul tulid parasjagu ka endal segased ajad, ei saanud aega, siis 
unustas, lõpuks kaotas aadressi ja nimegi. Nii jäigi, uskumatu, et 42 aastat hiljem on õpetaja ikka veel 
elus ja nad saavadki äkki lõpuks rääkida. Ka need ametlikud andmed, mida miilits või uurimine 
tuvastas sellst uppumisest või uputamisest on ju kõigile muudele teadmata, võib-olla praegugi 
salastatud. Ega äkki klaasikaaslaste seas ole mõnda, kes või kelle abikaasa saaks või oskaks selliseid 
andmeid kusagilt saada. Kui teoksil oli julgeolek, siis on need kirjad muidugi lõplikult kadunud, aga 
pehmemate variantide puhul ehk veel on midagi võimalik teada saada. Ma saan nii aru, et Ülo vanem 
vend Toivo peaks veel elus olema, äkki keegi teab tema asukohta? Ma loodan, et Ülo 70-aasta 
juubeliks oleme kõik kogutud andmed ja mälestused kokku kogunud ja saadame teile ka, arvatavasti 
paneme need ka minu kodulehele üles. (Googlest: Mati Laane traktaadid 

Mati 

Tänan Teid väga vastuse eest, mis oli sama huvitav ja infotihe kui Teie esimene kirigi. Teie lahkel loal 
saatsin Teie mõlemad kirjad ja ka oma vastuse Teie esimesele kirjale kõigile oma lennukaaslastele 
lalali, kellel meiliaadress on – neid on kokku 29. Loodetavasti oskab keegi Teile Ülo või tema venna 
kohta lisainfot saata. Jään järgmisi uudiseid ootama 

Mare Jõul 09.01.2018 

Tänan piltide ja rikkaliku info  eest Ülo ja teiste tegemiste kohta nooruses. Kõigepealt tutvusest: ikka 
ühe korra olime koos Alari sünnipäeval ja lahkusime sealt ka koos. Aga kunstiringist tundsin veel 
Hannes Valgmad, Raivo Massot ja Rein Sanderit, kõik minuaegsed bioloogid, Reinuga suhtlen 
iganädalaselt, oleme Eestis ainsad 2 ühesugust botaanikut, kes suure osa elust ka aednikud olnud. 
Rein võttis naiseks Masso õe, kes kahjuks eelmisel suvel lahkus meie hulgast. Mind huvitab väga see 
diagnoos kirjareale "Tagant järele mõeldes arvan ise: Ülo eraklikkusel, kergesti solvumisel ja 
erakordsusel kuni geniaalsuseni välja - võis olla põhjus, mida tänapäeval nimetatakse hoopis teisiti ja 
mida meie, tolleaegsete lastena ei osanud teada ega ära tunda". Ehk psühhiaater Parve ütleb selle? 
Andmete nägemisest arhiivis arvan, et mulle öeldakse muidugi, et ainult oma pere liikmetele 
öeldakse, aga tegelikult ikka kohtu-uurijad, teised psühhiaatrid ja eluloo-uurijad, kel vastav teema või 



tegelane uurimisel või ka tänased "julgeolekutöötajad", ükskõik kuidas nende ametinimetus on, eks 
neile ikka öeldakse ja näidatakse ka, kui nad tõendavad, miks neil selliseid andmeid tarvis. 
Psühhiaatrid ei saaks ju nuidu teadust üldse teha, kui andmetele ligi ei pääseks. Kui Ülol seda üht 
venda enam elus poleks, saaks ka juba lihtsamini tema arhiiviandmetele ligi, sest teised lähedased on 
kõik surnud. Psühhiaater Parve ise oli nooruses, samuti nagu Ülogi, vähese jutuga ja saladuslik, me 
istusime mitmel korral Ülikooli kohvikus, kus ma olin igapäevane kunde, kahekesi ühe laua taga, 
enamasti ta vaikis stoiliselt, katsus rääkida teisest asjast, kui sellest, mida teemaks sai võetud, või 
viskas veidi nalja, aga asjalikku vestlust kunagi ei tekkinud.  Imestasin Alari sünnipäeval samuti, et kui 
aastakümneid hiljem proovisin jälle juttu teha, on ta ikka samasugune, ütleb 3 sõna kuni 3 lauset ja 
kõik.  

Mati 

Ülo oli mu klassivend väikeste vaheaegadega esimesest üheteistkümnenda klassi lõpuni. 

Jaagu kirja jätkuks. 

Ülo ja kunstiring? Nii kaua, kui ennast kooli ajast mäletan, käisin kooli algusest kuni 

lõpetamiseni väga armastatud Maria Lekšteini kunstiringis ja ka kooli keldris savi voolimas. 

See hämar voolimisruum oli mu koolipäeva osa. Tänaseni on alles kümmekond keraamilist 

kujukest ja muid savist vidinaid. Nii põnev oli see protsess märja savi voolimisest, 

kuivatamisest, ankoobiga värvimisest, glasuurimisest ja ahjus põletamisest - millest lõpuks sai 

väikese koolilapse keraamiline kunstiteos.  

 

Mäletan suurt hulka kunstiringikaaslasi: Hannes Valgma, Lembit Entsik, Meeli 

Vares/Kuzmin, Aime Kuhlbusch, Peeter Priske, Silvi Madison/Ehrenbusch, Raivo Masso, 

Sirje Keeroja, Lia Helemäe, ka koolidirektori Elmar Roosna tütar - Ülle Kõuts, õed Järvojad, 

Silvi Nõukas, Rein Sander jpt.  

 

Me kõik armastasime seda keldrit ja kunstiringi koos vahetevahel veidi vihase, ent ka meid 

vahetevahel vihale ajava Leksaga, kes ju oli üks väheseid Pallase haridusega naiskunstnikke 

Eestis, kes Jumala kingitusena pühendas oma elu laste õpetamisele ja meid kunsti armastama. 

Leksaga oli alati vahva. Ükskõik kellega me vanadest ringikaaslastest ükskõik kus kokku 

saame - tänaseni - meenutame elu kunstiringis suure vaimustusega. See oli äge! Me läksime 

sinna ringi vabatahtlikult iga päev pärast kooli, lipsasime sinna vahetunni ajal ja ikka Leksa 

pärast, sest ta oli meie jaoks alati olemas, tihti hilisõhtuni. Leksa tassis meie juurde oma 

kunstnikuks saanud õpilasi, nt sage külaline oli skulptor Riho Kuld, ka mu praegune kolleeg 

sisearhitekt Taevo Gans. Aga kunstring ei olnud ju ainult savivoolimine, seal ka joonistati, 

maaliti, räägiti elust, loodusest, inimesest ja kunstiajaloost jpm. 

 

Palun vabandust, aga ma ei mäleta kunstiringi ajast üldse Ülot, ei mäleta, et Ülo oleks eales 

kunstiringis käinud. Kuid üks inimene ei jõuagi kõike mäletada - võibolla keegi teine 

mäletab..? 

 

Ent täpsustuseks: Maria Lekštein sai olla PIKk-s meie põhikooli astme lõppemiseni (umbes), 

sest hiljem tuli kooli uus kunstiõpetaja Eha Kolk, kes hakkas juhendama ka meie kunstiringi. 

Lekštein läks pensionile ja töötas väikse koormusega pioneeride majas, kus meist osa -

 Lekšteini truudest jüngritest - käisid tema juures edasi savi voolimas, mina ka. Nii ei oska ma 

midagi arvata Ülo konfliktist M.Lekšteiniga, inimesega, kellega ei saanud justkui konflikti 

üldse tekkida. Ta niiiii hoidis oma ringilapsi ja armastas kunsti koos meiega. M.Lekšteinil oli 

akadeemiline kunstiharidus, avar maailmanägemine ja on raske uskuda, et ta ei tundnud ära 

lapse andekust või erilist huvi ükskõik missuguse kunstistiili vastu. 

 



Ent Ülost rääkides, olen nõus Marega. Tagant järele mõeldes arvan ise: Ülo eraklikkusel, 

kergesti solvumisel ja erakordsusel kuni geniaalsuseni välja - võis olla põhjus, mida 

tänapäeval nimetatakse hoopis teisiti ja mida meie, tolleaegsete lastena ei osanud teada ega 

ära tunda. Tõsi on see, et Ülot ei kiusatud, aga teda ka ei märgatud - absoluutselt. Ent seda 

mäletan küll, et Ülo suur huvi oli - bioloogia. 

 

Jaak, Sinul oli siis Üloga ühine koolitee? Kivi tänav on vist Sinu omaaegse kodu lähedal. 

 

Kõigile klassiõdedele ja klassivendadele ROHKELT ÕNNE UUEL AASTAL! 

 

Otsin ka pilte ja vaatan, mida skanneerida annaks. 

 

Tervitades, 

Sirje Tartust      

 

PS Tuli välja, et mu abikaasa Valdar tunneb Mati Laanet, oleme korduvalt olnud koos meie 

ühise sõbra sünnipäeval. 

Psühhiaater Valdar Parve ütles, et ainult Ülo lähedastel on võimalik arhiividest kätte saada 

Ülot puudutavat meditsiinilist teavet.  

Kgb arhiivid on tänapäeval vist(?) avatud palju laiemale ringile.  

 

Ülo peaks olema tagumises reas vasakul heledate pükstega (M.L.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ülo neiudega keskkooli lõpetamisel (M.L.) 

Sisearhitekt ei sobi diagnoosi panema, seepärast olen kirjutades ettevaatlik. Küll olen nokkinud 
teadmisi just Valdari jutust, et üks või teine kuulsus on olnud autist. Sirje Niitra, mu hea sõbranna 
kooli ajast oli Marele öelnud, et Ülo puhul võiks autism kõne alla tulla küll. Jaak Kivisild polnud sellega 
nõus, ent Jaak on TPI autoinsener, kes küll on kooli ajast kuldmedalist, aga Sirje Niitra lõpetas TRÜ 
psühholoogina. Seepärast võib mu täiesti ebaprofessionaalset oletust võtta veidi ka tõe pähe. 
Autismi ulatus on väga lai. Ei saa arvestada filmides või tv-s näidatavaid karakteerseid näiteid. Ka ei 
oska arvata, kas meie lapsepõlves seda laadi erilisust üldse diagnoositi. Praegu on psüühikahaiguste 
diagnoosiks ja raviks suuremad võimalused ja udupeened ravimid, mida tol ajal olemas ei olnud. 
Isiklik ränk kogemus on mul hoopis skisofreenikust kursusekaaslasest Tartu Kunstikoolis õppimise 
ajast kuuekümnendate teisel poolel. Nimelt oli meie kursusel mitmeti üliandekas Ville Sonn, kes 
mitte väga ammu sai kuulsaks sellega, et oli justkui vene spioon. Mina aga mäletan, kuidas ta viskas 
mind maalipraksis poole tellisega,  sest talle ei meeldinud, et me sõbrannaga praktikakohaks olnud 
kooli õues naeru lagistades sulpalli mängisime. Me segasime oma naeruga Ville suuri ja raskeid 
mõtteid. Ville oli üliandekas maalija, hea joonistaja, ta lõpetas edukalt TRÜ kehakultuuri. Temast sai 
kirjanik. Aga praksis nt ujus ta mõnikord jões lõputult - päev läbi, kaks päeva või kauemgi. Meie 
praksijuhendaja saatis aegajalt meid vaatama, kas ta ikka ujub veel või kuidas lood on. Ville pisteti 
hullukasse, kui ta lõi Toome peal noa selga ühele meie kooli vanema kursuse poisile, õnnetult valele 
inimesele, sest tegelikult oli tal plaanis tappa hoopis meie kursuselt tervelt 8 inimest, neist pooled 
olid halvad ja pooled head, keda tuli tapmise läbi päästa halva maailma käest. Ka nii võib olla. 
Me oma Pärnu klassiga/lennuga oleme justkui kokku leppinud, et Ülo oli eraklik, talle meeldis loodus 
ja bioloogia, et me ei teadnud temast eriti midagi. Koolis oli ta pigem kolmeline. Klassijuhataja 
Viliperega võis ta just oma erilise huvi pärast looduse vastu - hästi ja usalduslikult läbi saada, sest 



meie ilus klassijuhataja Aita Vilipere, hüüdnimega Nuku, oli bioloogiaõpetaja. Arvan, et kõige rohkem 
võibki Ülost teada õpetaja Vilipere. Võib teada isegi Ülo saladusi. Vend Toivo muidugi ka. Me ei suuda 
uskuda, et Ülo vastu tundis huvi kgb. Kui just mitte....? Kollisioonid on ju ka olemas ja võivad iga 
tervegi inimese purustada. 

Kui Ülol oligi ränk kokkupõrge kunstiõpetaja Maria Lekšteiniga, mis jättis Ülo hinge raske jälje, siis sai 
see olla algkoolis või põhikoolis, mitte keskkoolis. 
Valdar ütles, tema pääseb arhiiviandmetele ligi ainult kohtu loal või mingis eriolukorras. Ükski arst ei 
astu üle isikukaitse joone puhtast uudishimust ja tõsise põhjuseta. Tolleaegsele diagnoosile pääseks 
arvatavasti ligi Ülo vend Toivo. 

Sirje Parve, 10.01.2018 
 

Vastuseks: ei tea, kas see lugu vastuoludest juhendajaga on minu kirjast alguse saand?. Ülol 

olid vastuolud aspirantuuris teadusliku juhendaja Erast Parmastoga, üldiselt oli see paha 

inimene ja peaaegu kõigil olid temaga vastuolud. Parmasto nimestas ise ennast hellitavalt 

Seenevanaks, keegi teine teda nii ei nimetanud, vähemalt mükoloogid mitte, minagi olen 

diplomitöö teinud mükoloogias ja seepärast olen selle seltskonnaga kokku puutunud, Ülo 

tudengiajal mükoloogidega kokku ei puutunud ja seepärast ei osanud Parmastoga ettevaatlik 

olla, Ülo lõpetas geneetikuna. Aga Parmasto ei tohtinud seda ometi lubada, et keegi tema 

alluvatest võiks temast andekam või nutikam olla. Ja väidetavalt oli Ülo teadusseminaridel 

selliseid terasid puistanud, et Parmasto ja Trass ei osanud midagi öelda, jäid lihtsalt alla. Nii 

räägitakse, mina seal polnud. 

 

Mati, 10.01.2018 

 
Sellest ei tea ma midagi. Jaak rääkis Ülo mingist konfliktisist kunstiõpetajaga, mida mina omakorda ei 
suuda üldse uskuda. 
Aga, mis puutub ülikooli, siis see koht maamunal on kõige hullem ja tapvam intriigideurgas, millist 
mina pole oma 40-aastase ehitaja-praktika juures osanud ka kõige jubedamas unenäos näha või välja 
mõelda. Õudne koht. Ehitusel valataks sellised mõrvarlikud intrigaanid (nagu ülikoolides on kümneid) 
betooni. Vist? Minu tähelepaneku järgi kogunevad ülikoolidesse ja teistesse nn kõrgkoolidesse need 
tüübid, kes erialal hästi hakkama ei saa ja nad purustavad seal jõhkralt andekaid ja õrnahingelisi. 
Minu abikaasa muutus hoopis teiseks, võib vist öelda -  normaalseks inimeseks pärast seda, kui ta 
ülikoolist ära tuli ja uuesti arstiks kvalifitseerus. 
Olen selle eest tänulik Jumalale ja õudsale moorile nimega Sutrop. 
Sirje Parve , 10.01.2018 
 
Olen kõik kirjad läbi lugenud ja pildid ära vaadanud, kogu lugu endamisi läbi mõelnud ja avaldan 
järgnevalt oma mõtted. 
Pean kohe ütlema, et minu mälestused Ülost on üsna ähmased.  Mäletan, et olime koos kolhoosis, 
mõnedes praktikumides, aga sellega konkreeted muljed ka piirduvad. Meeles on see, et ta omamoodi 
teistest erinev oli, aga kui saada teada tema perekonna kohta, siis pole ime, et ta nii katkine oli.  
Üks mõte, mis veel pähe tuli, oli see, et üliandekad inimesed ongi sageli iseenda ja kogu maailmaga 
vastuolus, see käiks nagu sellega kaasas.  
Mis tema ja Parmasto vahel juhtus, ei ole ka mulle teada, eks kaks kõva kivi said kokku ja olgem 
ausad, ega Parmasto erilise empaatiaga ei hiilanud. 
Mis puutub trükise tegemisse, siis sellesse mul eriti usku ei ole. Nägin kaudselt pealt T.Frey raamatu 
tegemist ja eks seegi sündis tema isiksuse omaduste tõttu veidi vaevaliselt (osa inimesi keeldus 
kirjutamast, sest see, mis meeles, ei kannata avalikult rääkimist). 
Mul on aga üks selline ettepanek. Nüüd, aastakümnete tagant vaadates oli meie ülikooli aeg üks tore 



aeg ja isegi osa ajaloost.  Kas me ei võiks teha ühe ühise teksti koos piltidega, kuidas meie stuudium 
kulges. Sellesse võiks ju ära mahutada ka Ülo. Sellise teksti võtaks mingi asutus  (ERM, 
Kirjandusmuuseum või kes iganes ajalugu kogub)   kindlasti vastu ja nii jäädvustuks tükk ajalugu. 
Võiksime kirjutada nt. oma mälestusi praktikumidest, ühika elust, seltsielust, õppejõududest jne.  
Kuidas tundub ? 
 Elle. 05.012018 

 

Mulle Elle ettepanek meeldib. Kaasame ka Kuulo, kas olete nõus?,  

Eve, 05.01.2018 

Elle võttis mult sõnad suust, sest kuigi Mati on oma algatustega väga tänuväärne tegelane, siis 

mina mõtlesin ka, et  kellele me selle raamatu Ülost siis suunaksime. Ülo teema vajaks pigem 

romaaniformaati kui meist keegi sellega hakkama saaks. Tegelikult ei jõudnud ju Ülo siin 

ilmas midagi erilist korda saata kui juba oli minek. Teine peaaegu sarnase saatusega meil on 

ju Lea Soo, ma ei tea kuipaljud teda lähemalt teavad, meie suhtlesime temaga teatud perioodil 

väga tihedal, väga tark ja andekas tüdruk, aga  kahjuks  tabas teda sama asi mis Ülotki.  Ma 

olen isegi veidi skeptiline me kursuse mälestusraamatu kooskirjutamise koha pealt, selles 

osalemises peaks vist töölt ära tulema, sest praegunegi kirjavahetus võtab aega. Isegi kui 

püüaks veidi distantseeruda, siis minusugune annab lõpuks ju ikka alla (nagu juhtus Elle poolt 

mainitud Voore statsionaari raamatuga), aga kui vaadata kui palju ilmub praegu igasuguseid 

mälestusi ja elulugusid, siis kas on meil veel ruumi? (palun mind nüüd mitte surnuks 

tulistada). 

Või võiks selle ette võtta mõni parema mäluga informeeritum inimene, (mina nt.suurt midagi 

ei mäleta, ei arve ega fakte, vaid mõned mälupildid) ja siis teise lisavad omalt poolt kui on 

midagi lisada või teevad parandusi kui midagi väga viltu - pakuks Matile ehh? 

Anu, 05.01.2018 

Ma ei arvagi, et me kõik koos peaksime end 3-ks kuuks sulgema akendeta ruumi ja 
kirjutama,kirjutama, kirjutama.  
Me võiksime võtta asja ette nt. teemade kaupa (elu ühikates, praktikumid jne.) Igaüks, kel midagi 
head meelde tuleb, paneb kirja ja saadab teistele. Ja ega me ei pea sellest tegema paberraamatut ja 
levitaae üle vabariigi, ikka kusagile hoiule, et see tükk ajaloost ära ei ei kaoks. Ja Mati on ju juba väga 
tänuväärset tööd teinud.  
Veidi teisest ooperist. 
Minul näiteks on enda tööajast alles kõik suvepraktikumide üliõpilaste nimekirjad ja mälus on ka veel 
kirkamaid episoode. Ja kui elu ja tervist jätkub, kavatsen need kirja panna ja ka kusagile hoiule anda. 

Elle, 05.01.2018 

Või-olla see ongi asjade loomulik areng. Ma ei julgend nii julget plaani teha, et prooviks alguses Ülo 
lühikese elukesegi selgemaks saada, siis näeb, mis edasi saab. Selles osas ma ikka olen ka skeptiline ja 
oma arust kirjutasin algul ka, et memuaariraamatut avaldamiseks me kindlasti kokku ei pane, aga 
mingi rea mälestusi ja pilte küll. Ma olen elus mõne raamatu avaldamises osalenud ja tean, kui 
keeruline ja kallis see protseduur on. Teiseks arvan ka seda, et kuhugi lattu või arhiivi panekuks nagu 
ka isu pole kirjutada, et ehk kunagi mõni ajaloolane läheb sinna vaatama, ikka peaks kõigile kohe 
kättesaadav ja loetav olema, milleks sobib koduleht väga heasti ja kui meist viimane veel elus on, siis 
võib ju sellest koopia kuhugi säiluma panna, kuigi ka koduleht peaks säiluma põhimõtteliselt suure 



katastroofini, mis nagunii kõik hävitab. Aastavahetusel õnnitlusi vahetades tuli välja, et ka mu Mari 
ajaloolaste kursuse poisid (astusid 1969) on Toomas Tauli vedamisel alustanud mälestuste kirjutamist 
ja kogumist. Aga Taul on elukutseline tõlkija ja sellise asjaga igapäevaselt tegev, esimene osa 4 härra 
kirjutatuna on valmis, ja saadeti ka kohe meile lugeda, no küll on tore  tudengiaja mälestusi lugeda, 
kohe väga kihvt!! Me peame arvestama sellega, et meessoost tegijaid on ehk 1-2, kokkutulekule, kui 
selline teoks saab, tulen kunagisest poistekambast vist ainsana, Vändra Reet kirjutas, et Ado 
Toomsoo oli ka nüüd aastavahetusel kaastundeavalduste järgi ära läinud. No avaldage ikka teised ka 
kuidagi arvamust, mõne lausega või mälestusi (vähemalt Ülo kohta) kirja pannes.  
Mati, 05.01.2018 

 

Jaan Siimisker oli mu diplomitöö ametlikuks juhendajaks, pigem aga 4 a vanemaks sõbraks. 

4-nda kursuse kevadel kurtis, et Lea Soo ei tulnud eksamit tegema, sest talle oli kirjutamise 

vaim peale tulnud. (Toomas Vindi sõnul olevat kirjutamine raske haigus, millest lahti ei saa.) 

Tavaliselt tegi Lea oma eksamid veidi hilinenult ja enamasti ikka kõige kõrgemale hindele. 

Ega ma suurt omavahel Leaga ei rääkinud, kuigi olime sama kateedri (õppetooli) nimekirjas 

ja ruumides. Jüri Kask oli talle jutusõbraks, ning mina jälle Jürile. Jüri kaudu sain teada, et 

Siberis töötades oli temaga midagi juhtunud, või halba juhtumit pealt näinud, mis ta 

teistsuguseks muutis. Vähemalt nii ma arvan selle läbielatu kohta. Üksikasjadest peab paraku 

vaikima ja oletusi tegema ei hakka.  

https://lists.eenet.ee/pipermail/sf2001/2001-February/003112.html  

Eloon, Eiv (kod.-n. Lea Soo; 27. XI 1945), ulmekirjanik. Synd. Tartu 

kauplusejuhataja ja kasv. 6petaja tytrena, 6ppis Tartu 7. keskk-s, TRY 

arstiteadusk-s 1964-65 ja geograafiateadusk. bioloogiaosak-s 1966-72. 

Tootanud Irkutski obl-s vaigutajana 1965, hiljem mitmel pool Tartus 

laborandi, raamatukoguhoidja, valvuri, sekretar-masinakirjutajana. - 

Avaldanud psyhhol. ulmerom-i "Kaksikliik" (1981, II - 1988, teg. 1989). 

Biloloogil. fantastikat rakendav teos keskendub emadusekysimustele ning 

vastandab indiviidi- ja liigieetikat, ei puudu ka yhiskonnakriitiline 

alltekst. 

Nojah, käid teise inimesega 3, 4 või 5 aastat kõrvuti samal kursusel ega tea midagi 

varemolnust. Ülo puhul kahetsen (peale ta kodu nägemist) kord 2 kursuse talvel öeldut. 

Mäletan täpselt, et see juhtus Vanemuise õppehoone 2 korruse kempsuukse ees koridori akna 

juures. Olime poiste rühmaga zooloogia praksis ja Ülo halvustas kõiki osalejaid järjepanu. 

Mulle see kuidagi ei meeldinud. Kasutades oma vabrikutöö ajast külge jäänud väljendeid, 

vihjasin talle, miks ta niimoodi teisi halvustab, või isegi mõnitab. Sellest päevast ta enam 

kunagi kursusekaaslaste kohta halvustavaid märkusi ei teinud. Ja loomulikult minuga ka ei 

suhelnud. 

Loengutel Ülo pea üldse üleskirjutisi ei teinud. Vahel oli tal mingi koolivihik ees, ent 

konspekte kui niisuguseid ta ei vajanud. Aju töötas kui protsessoriga diktofon või 

videokaamera. Keegi õppejõududest mainis kord, et Ülo vahib otsa ja midagi üles ei märgi. 

Vast Makarovit see ka häiris väga. Kukutas filosoofia eksamil Ülo läbi. Tagajärg oli selline, et 

Ülo luges kõik kohustuslikud punateosed läbi ja fikseeris vist iga tsitaadi jäädavalt oma 

mälusse. Komisjoni korduseksamil hämmastas Ülo teisi õppejõude. Oli see Lott (või Loone?), 

kes küsis Makarovilt, mille tõttu Ülo eelmine kord põrus. Vastuse peale kostis too Lott (või 

Loone?), et sel puhul oleks eelmine kord pidanud vähemalt 4 panema. Makarov oli aga 

ühmanud, et ta tahtnud, et Ülo kommunismiteooriat täielikult valdaks. Tänapäeval öeldakse 

https://lists.eenet.ee/pipermail/sf2001/2001-February/003112.html


sellise pidava pingutuse tagajärje kohta LÄBIPÕLEMINE. Nii see Makarov tikust tuld 

tõmbaski.   

Geniaalsus olevat 10% annet ja 90% tööd. Meie bioloogiateaduskonna õppejõudude hulgas 

polnud vist kedagi, kes suutnuks Ülot seda 90% kasutama panna. Keemiateaduskonnas oli 

meie ajal innustajaks ja koolkonna rajajaks Viktor Palm. Kunagi, kui 1962 aastal alustasin, 

siis Ülo Pavel suutis paljusid innustada. Sõjaväest 3,5 aasta järel tagasi tulles aga kohtasin 

Paveli näol hoopis teist inimest, kes ülikoolisiseses olelusvõitluses oli vaat et viimsedki 

vaimse tasakaalu jäägid ää kulutanud. Neid tublisid oma eriala arendajaid siiski jätkus, ent 

keegi nende jüngritest ei tohtinud neist endist üle pea kasvada. Siit võib otsida seda Ülo ja 

Parmasto konflikti. Kui Parmasto Ülo lahti laskis, võttis viimane oma ülikooli diplomi ja 

tõmbas selle puruks. Ega me ei tea, mida Üloga Staadioni tänava haiglas tehti. Sealt välja 

tulles oli Ülo 2 nädalat kodus. Kirjutas mulle, et otsib töökohta. Vist sama soov oli tal ka Vool 

Enele kirjutades. Ma jäin 2 päeva vastuse saatmisega hiljaks. Kirja kohale jõudes teda enam ei 

olnud. Mu kirja peale saingi Ülo vanematelt matusele tulemise kutse. Ülo klassijuhataja 

mainis, et noormees oli elust lahkunud süütu mehena, kes polnud elus kalli naise armastust 

tunda saanud. Ühe elu nimel oleks see naine end kasvõi ohverdanud Ülole armastust ja hellust 

jagades. Mõnes mõttes tean ma, mida äsja mainisin.  

Ülikool ja inimesed. Ülikoolil oma ajalugu. Ka igal ühel meist oma lugu. Aga inimesteta 

poleks Ülikooli ega selle ajalugu. Ülikooli ajaloo teevad õppejõud. Ja meie seos nendega. On 

legendaarsed õppejõud, keda mäletatakse ja need, kes unustusse vajuvad, ent ometi vääriksid 

kohta Ülikooli loos. Kui miskit kirja panna, siis just meie lood läbi nende, kes Ülikoolist 

sellise õppeasutuse on teinud nagu see siis oli ja ka nüüd ehk on. Käisin Jaan Siimiskeri 

matusel. Seal loeti ette ühe üliõpilase järelhüüe “Jaan Siimiskeri näol on Ülikool kaotanud 

ühe väärika õppejõu.” Omamoodi jõudis Jaan samasse ritta ühe meie Ülikooli rektoriga, kes 

peahoones rektoraadist alla tulles astus mööda treppi, millele tudengid heitsid austusest oma 

sinelid vaibaks ta jalge alla. Juhan Aul (Klein kuni 1931) pälvis samuti tudengite sügava 

austuse. Ei mäleta, et keegi oleks teda kirunud. Keegi me kursusekaaslane, kes 3-ndat korda ta 

eksamil põrus, tänas Auli matriklit kätte saades. Tänu mitte pilkeks, vaid selleks, et Aul teda 

väärikalt ära kuulas ja veel viimase hetkeni õpetada püüdis … 

Tõnu 

 
  

 

  
 

Kirjutan veidi Kvissi mälestusi. 

Minu arust käisime me I kursuse talvel Kvissendalis ööbimas 5-kesi: Ülo Kosk, Ado 

Toomsoo, Ants Martin, mina ja Aarne Vaik. Bussiga sai sõita Puiestee tn lõppu 

Konservitehaseni, sealt Jõgeva autotee äärt mööda umb. 1km ja siis alla Emajõe äärde umb 

0,5km. Oli lumerohke talv ja kui tuiskas oli tee lund täis, keegi lahti ei ajanud. Vaik oli kõige 

pikem ja suuremate jalgadega, tema läks pikkade sammudega ees ja meie tippisime reas järel. 

Ega meil ju talvesaapaid polnud, ikka kingad, sealt ei viitsinud ka laupäeva õhtul klubisse 

tantsima minna. Bussipeatuses läks Vaik alati ees kassakasti juurde, meie moodustasime 

ümber tiheda ringi, et kõrvalt näha poleks, Vaik pani 5 kop. klaasi alla, keeras veidi nuppu, sai 

pileti otsa kätte ja tõmbas korraga kõigile piletid, kopikas jäi näha, nagu oleks võetud üks 

pilet. 5 kop. oli suur raha, ülikooli kohvikus maksis kohv 7kop.. Magasin Kvissis Üloga 

kõrvuti voodites, voodid külgepidi koos, vist oli talvel juba selgrootute zooloogia eksam, 

loengute järgi, õpikut polnud, 1960 oli ilmunud küll Vene meeste kirjutatud ja tõlgitud 



"Selgrootute zooloogia", aga seda millepärast kasutada ei soovitatud, ilmselt oli programm 

teine või süstemaatika aegunud. Ülol siiski oli see raamat kusagilt laenatud, vaatas 2 lehekülje 

kaupa aegamööda ülalt alla üle (mitte diagonaalis, nagu räägitakse) ja keeras uue lehe. 

Raamat sai ruttu läbi. Muidugi oli siis ka juba mitut pidi sosistamist, et Ülo on absoluutse 

mäluga, imestasin tema lugemist, ja kui jäime kahekesi, küsisin, et kas ta nüüd teab kõike, mis 

selles raamatus on, tema ütles - jah. Ma nagu kahtlesin, tema ütles, et küsi, mida tahad. Võtsin 

raamatu, tegin täiesti suvalisest kohast lahti, mis avamisel tuli, ei mäleta, aga mingitest 

mereelukatest (äkki korallidest) oli jutt ja neil oli alguses mitu arengustaadiumi  ja 3-nda 

staadiumi nimetus oli minu arust - filiidium. Küsisin siis, et mis on nende "oletamisi 

korallide" 3-nda arenemis-astme nimetus. Tema ütle - filiidium. Küsisin siis, kuidas tal see 

meelde jäi, ütles et ega ta mõelnudki, lihtsalt selline sõna tuli meelde ja ütles selle. Üldiselt ta 

ei lugenud mitte kogu aeg, vaid enamus aega oli lihtsalt pikali teki peal, käed pea all, ja 

küünarvarred sedasi ülepoole, mitte laiali padjal. Aga luges alati aegamööda lehitsedes. 

Enamasti bioloogia-alaseid raamatuid aga ka arstiteaduslikke, muud ei mäleta. Kevadel sai 

Leningradi mnt 89 intri maja valmis, saime uude intrisse ja olime ka seal algul koos koridori 

esimeses toas paremat kätt, Ülo, Ants Martin, mina ja geograaf Mühlmann Alo, sügisel saime 

vist Antsuga (või oli see Vaiguga) geoloogide Saadre,Tõnise ja Suuroja, Kallega ühte tuppa . 

Ei mäleta, kas geneetik Soom, Jaak läks enne lõpetamist Leningradi praktikale või tööle või 

kuidas ja Vaik sai tema asemele ja kui suvel lõpetas Heinaru, Ain, sain mina tema asemel 

Vaiguga ühte tuppa ja veel hiljem sai Kurissoo, Tõnu ka sinna tuppa. Ja kui siis geograaf 

Mihkel Rõuk ka ära lõpetas, tuli tema asemele Rein Kask, kes pärast 4.kursuse edukat 

lõpetamist arvas, et aitab sellest pedagoogiks õppimisest küll ja läks Tarvase kõrtsi kelneriks 

õppima. Kattis ka mulle pulmalaua, nüüd pole enam seda majagi maa pääl, ja vist ka mitte 

Rein Kaske. Aga Ülo jäigi sinna esimesse tuppa lõpuni ja ka hilisemad 3 toakaaslast on nüüd 

kõik surnud. 

 Söögiga seoses tuleb meelde, et uues intris olid elektipliitidega ja söögikappidega avarad 

söögiruumid. Vaiguga sõime kahepeale, tema tõi mereande, kalu ja konserve, mina maalt 

rasva, mett jms. Kartulipraadimine sibulaga oli moes, aga kui kõht oli väga tühi, sai kiiresti 

"pläusti" teha, rasvas veidi jahu pruunistada, vett või piima ja soola peale ja valmis, sellesse 

kastsime leivatükke ja kõht täis. Ülo käis ikka linnasööklas söömas, aga vahel sai raha otsa, 

vaatas meie söömisi kadedalt, siis ostis ka endale panni, et hakkab omale süüa tegema. 

Proovis kartuleid koorida, aga ei saanud hakkama ega ka mitte muu söögi tegemisega. Jättis 

selle projekti katki ja käis sööklas edasi. Panin juba Kvissis tähele, et ega tema taskurättide 

või sokkide pesemisega ka hakkama saanud, saatis bussiga Pärnusse emale pesemiseks, nagu 

ka pesu. Arvan mäletavat, et ega ta ka keemia praksides katseklaaside pesemisega hakkama 

saanud, ikka teised pidid ära pesema. Neist asjadest peab järeldama, et ta praktilistes 

toimetamistes hästi koba oli, tema eest pidi ikka keegi hoolitsema. Keegi oleks võinud selle 

andeka mehe ikka oma hoole alla võtta küll!  

Mati, 13.01.2018 

Tere, Kuulo! Kuidas läheb? Tülitan Sind ühe üle 40 aasta taguse asjaga, ehk mäletad, Anu suurt ei 
mäleta. Nimelt oli meie kursusel üks imemees Ülo Kosk, kellel oli uskumatult hea mälu, ütlesime, et 
absoluutne mälu. Elasin temaga paar aastat ühes toas ja kõrvuti voodis ja nägin tihti tema haruldasi 
võimeid, ta mäletas kõike täpselt, mida oli elus näinud-kuulnud-lugenud aga muus praktilises elus oli 
küllaltki saamatu, nagu sellised andekad inimesed ikka. Lõpetas geneetikuna ja läks kohe aspirantuuri 
ja ma ei tea mille pärast (äkki Sa mäletad?) aga hakkas uurima kuidagi seente geneetikat, ei tea, kas 
tahtis nii ise või pandi vägisi ja juhendajaks oli Parmasto, kes vast juhendajana suur geneetik polnud. 
Igal juhul olid nad omavahel tülis või vastasseisus või kurat teab, mis seisus. Anu mäletab ähmaselt, 
et Ülo oleks isegi nagu Parmastole käsitsi kallale läinud või vähemalt mütsi peast löönud ja keegi 
räägib, et oleks nagu Trassi ähvardanud noaga või rünnanud. Igal juhul tuli sellist meest 
psühhiaatriahaiglas kontrollida (või ajas ta riigivastast juttu ja pandi ehmatuseks sinna, nagu paljusid 



teisi?). Diagnoosi ei tea siiani vähemalt kursusekaaslased mitte. Oli mingi aeg haiglas, sai välja, läks 
Pärnusse vanemaid vaatama, mõne päeva pärast kadus ära, Otsiti natuke ka, aga ei leitud ja siis Ülo 
keskkooli klassijuhataja, kes Ülot väga kõrgelt hindas ja kelle mees käis jõe äärt mööda kalal, palus 
meest, et otsi seal Reiu jõe ääres, kas Ülo pole seal uppunud või uputatud, Mees otsiski, leidis kaldalt 
riided, teatati miilitsasse, veest leiti uppunud Ülo, ning maeti maha. Ega neid andmeid ju siiani 
meietaolistele ei öelda, kehtib andmekaitseseadus, kas ta siis kuulutati kuidagi haigeks ja ei saanud 
enam aspirantuuris jätkata ja elul polnud mõtet ja uputas end ära, või julgeolek lasi moe pärast veidi 
uurida ja ehmatada ja siis ikka uputas ta ära. Ülo saaks nüüd mais 70-aastaseks, oleme 
kursusekaaslastega natuke proovinud asja uurida ja niipalju kirja panna, kui keegi Ülo võimeid ja elu-
episoode mäletab. Ta ema oli muide kurttumm, kodus räägiti tummade keeles. Kas mäletad midagi 
neist asjust, kõik asjaosalised on ju kadunud, peale Parmasto pere, kes ju midagi ehk teaks, aga igal 
juhul seletaks asja Erasti kasuks ja süütuseks. Ants Martiniga elasid nad aspirantuuri algul ühes toas, 
aga Ants suri ka suvel ära, ilma et oleks osanud tema mälestusi küsitleda. 

 Mati, 07.01.2018 

Tere! Ma olen püüdnud otsida andmeid Ülo vanemate kohta, tegelikult on tarvis vanavanemaid, sest 
vanemad on tihti veel andmekaitseseaduse all, aga eriti pole leidnud. Tahaks uurida, kas tema 
esivanemate seas veel sedamoodi andekaid oli või kuidagi eripäraseid. Noorem vend Toomas (1951-
1990) on maetud Vana-Pärnu kalmistule, kvartal 8 ja plats 12, ja tema kõrvale ilmselt ema Regina 
(1915-1992). Aga sellist meest, kes vanuselt Ülo isaks sobiks ja pärast Ülo surnud oleks (sest ta oli Ülo 
matusel), sellel platsil pole. Ei tea, mis trikk see on, või on ta veel tõesti elus, siis peab vähemalt 90-ne 
olema. Ka Ülo vanemast venna Toivo (sünd 1945) saatusest ei tea midagi. Aga tema tuhk võib ka 
suvalises kohas olla või laiali puistatud või ilma registreerimata ikka samale platsile pandud, nii kui ka 
arvatavasti isa oma. Kes seda vanameest enam kirstuga matma hakkas, kui ülejäänud pere juba kõik 
surnud oli. Pandi lihtsalt urn. Kui keegi Pärnusse satub, võiks ju vaadata, kas seal platsil mõnd plaati 
pole, mille all Ülo isa võiks olla. Ja üldse võiks keegi välja mõelda, kuidas Ülo isa eesnime teada saaks. 
Vanasti oli see isanimi igal pool, aga nüüd, kui tarvis, ei leia keegi kusagilt.  

Mati, 09.01.2018 

 

Toomas Kosk hauaplatsile maetud veel Linda Udikas, sünd. 18.01.1910 surn.16.06.1988. 

Oletada võib, et Linda oli Ülo ema vanem õde. Kui nii, siis annab perenime järgi midagi edasi 

urgitseda. 

Tõnu, 10.01.2018 

Pauk allpool !!! You → Liina Kreek your ex-wife→ Ene Kreek her mother→ Aliide 

Johannov her mother→ Mihkel Pütt her brother→ Veera Pütt his wife→ Andres Rits her 

father → Jüri Rits his father→ Marri Rits his sister→ Mihkel Udikas her son→ Johann 

Udikas his son→ Linda Udikas his daughter 

Lähedased:  
Vanem(ad): Johann Udikas ja Helene Udikas  

Õve(d): Brigitte Udikas; Regina Udikas ja Enda Aliise Udikas 

 Saad nüüd matusepaigast välja tulnud nime järgi Ülo ema kohta sugupuu teha. 

Tõnu, 10.01.2012 

 

  

https://www.geni.com/people/T%C3%B5nu-Kurissoo/6000000002510357472
https://www.geni.com/people/Liina-Kreek/6000000017476280054?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Ene-Kreek/6000000002510357441?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Aliide-Johannov/6000000002510357393?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Aliide-Johannov/6000000002510357393?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Mihkel-P%C3%BCtt/6000000008317145762?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Veera-P%C3%BCtt/6000000009413445895?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Andres-Rits/6000000008338193338?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/J%C3%BCri-Rits/6000000008337522641?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Marri-Rits/6000000004303342304?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Mihkel-Udikas/6000000017065304147?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Johann-Udikas/6000000016053474043?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Johann-Udikas/6000000016053474043?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Linda-Udikas/6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Johann-Udikas/6000000016053474043?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Helene-Udikas/6000000016053448007?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Brigitte-Udikas/6000000015837668406?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Regina-Udikas/6000000015838112133?through=6000000015837928415
https://www.geni.com/people/Enda-Aliise-Udikas/6000000015837899373?through=6000000015837928415


 
 

Tonu Kurissoo  
 

10. jaan (4 päeva tagasi) 

 

 
 

Veel: 

Helene Udikas (Starrkopf)  

Sugu: Naine 

Sündinud: 
9. veebruar 1892  

Käru, Vändra khk, Estonia  

Lähedased:  

Vanem(ad): Rein Starrkopf ja Liisa Starrkopf  

Abikaasa(d): Johann Udikas  

Laps(ed): Brigitte Udikas; Regina Udikas; Linda Udikas ja Enda Aliise Udikas  

Õve(d): Bernhardine Omel; Helmi Waarmann ja Liisa Loorits 

 

See on naljakas küll. Eile natuke hädaldasin, et ei leia kusagilt andmeid Ülo isa või veel 

parem vanaisa kohta, et sugupuud teha ja mõne tunniga oli Kurissoo juba üles leidnud ja õhtul 

tegin isaliini valmis. Emaliinist ei tea veel midagi. Hommikul otsisin, kas andekaid eellasi või 

sugulasi oli. Ma isaliinist siiski ei leidnud. Ülo vanaisa vanaema oli sünnilt Mikiver ja 

laulatati vanaisa vanaisaga, nende tütar Elisabeth laulatati Peeter Ots´aga, lootsin juba, et on 

Georg Otsa esivanemad, Georg Ots pärines Narva alt ja Ülo ka, aga sugulased polnud. Ja 

Narva kandi Mikiverid ning Hara Mikiverid, kust näitlejad tulid, on erinevad liinid ja eraldi 

sellise nime saanud. Sugupuu joonistamine arvutisse on liiga keeruline, ma kirjutan lihtsalt 

Ülo meesliini vaatamiseks:  

A) Jüri Reinu Jüri OO Vene Tooma Liso Sakalt 

B) Jaan Sehtas 1810 Sakal, sai sellise perekonnanime 1835a., OO Leenu Mikiver 1815 Väike-

Saka, Toma Mihkli Jaani ja Marri tr. Väike-Sakalt   

C) Paulus Sethas 1846 Jõhvi Valaste - 1890 OO Marri Pormann 1852-1931, neil 8 last 

D) August Sehtas 1883 Ontika Saka, läks millalgi Pihkvasse, ja hiljem oli Poolas, nimi 

kirjutati vene moodi Siitas, 1923 Eestis eestistas Kosk, + 1906, OO Ida Soo 1885 Merikülas 

või Puhkova külas, mis olnud umb. praeguse Narva-Jõesuu kohal. Ida oli Anne Soo 

vallastütar, Anne oli Hans Soo tr. Laiuselt.  

E) Adolf Kosk 1908 Pihkvas -10.08.1983 Pärnus, maetud Ülo kõrvale OO Regina 

22.06.1915- 20.08.1992 , maetud noorema poja Toomase (1951-1990) kõrvale Vana-Pärnu 

kalmistule. Üks Ülo Pärnu klassivend teatas, et Ülo vanem vend Toivo olla veel hiljuti elanud 

Rapla kandis. Pidi suur Facebocki kasutaja olema, mina pole. 

Mati, 10.01.2018 

 

  

 

 

Tänu Tõnu kavalale nipile, saime eile teada Ülo ema neiupõlvenime ja emaisa nime, täna 

panin Genide järgi kokku Ülo emapoolsete eellaste sugupuu ja panin selle kombekohaselt 

Exceli tabelisse. Saadan vaatamiseks. Emaliini tabelis leidub nii teisi andekuse geeni 

omanikke kui ka lähisugulust. Saime paari päeva eest Ülo keskkooli klassijuhata ja 

bioloogiaõpetaja aadressi, saatsin talle täna esimese kirja, täna sain teada ka Ülo vanema 

https://www.geni.com/people/Rein-Starrkopf/6000000016053316367?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Liisa-Starrkopf/6000000009985271390?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Johann-Udikas/6000000016053474043?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Brigitte-Udikas/6000000015837668406?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Regina-Udikas/6000000015838112133?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Linda-Udikas/6000000015837928415?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Enda-Aliise-Udikas/6000000015837899373?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Bernhardine-Omel/6000000016053314394?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Helmi-Waarmann/6000000016053541229?through=6000000016053448007
https://www.geni.com/people/Liisa-Loorits/6000000016053638799?through=6000000016053448007


venna Toivo telefoninumbri. Kirjutasin ka Kuulo Kalamehele, et ta nagu mükoloog võiks 

teada midagi Ülo aspirantuuri aegsest teadustööst. Kuulo väidab, et ta ei mäleta üldse Ülo 

taolist tegelast, veel vähem, et seente geneetikale spetsialiseerunud. Kuulo kirjutas, et tervis 

on väga vilets. Ülo keskkooli klassiõdede käest olen veel paar pikka ja huvitavat kirja saanud. 

Mati 11.01.2018 

 

Manuste ala = suguvõsa Exceli tabel 

 

Kaaskiri Ülo vanemale vennale Toivo Kosele. 
Lubasin saata sugupuu. Päris ülevaatliku sugupuuna, kus kõik peal, on seda arvutis väga keeruline 
joonistada, kui joonistamise programmi pole. Olen vahel arvutis kastidena joonistanud, kui huvitab, 
siis näiteks saab vaadata mu kodulehel, mida saab avada kõige lihtsamalt googlest: Mati Laane 
traktaadid. Seal on Andekuse teema all ka minu trükis ilmunud raamat "Andekuse geen..", mille 
juurde käivad suguvõsa-tabelid. Olen andekuse geeni liikumist kaua uurinud, kuid ametlikus teaduses 
ei tohi sellest rääkida, sest loetakse eugeenika osaks, mis üle Ilma keelatud (sest Hitleri ja Stalini ajal 
hävitati juute). Aga alternatiivselt, kui ma teadlane pole, saab ikka uurida ja uuritakse ka, tegelikult 
usuvad kõik inimesed, et osa meist on andekamad kui teised ja osa on üliandekad või näit. absoluutse 
mäluga, nagu oli (vist?) Ülol. Uurisingi seepärast seda suguvõsa ka, et kas seal ka muid väga andekaid 
on olnud. Isaliinis olin väga lähedal, kui selgus, et Paulus Sehtase õde abiellus Peeter Ots´aga, nii 
Sehtased kui Georg ja Karl Otsa esivanemad elasid Narvas ja Narva lähistel, aga näib et siiski otsest 
veresugulust pole, kui Georg Otsa Geni õige on. Ülol oli ju ka väga hea hääl ja viisipidamine ja laulis 
ajaviiteks oopereid. Ja Georg Ots oli kindlasti andekas, nagu Ülogi. Lähedane kindel sugulus on Anton 
Starkopfiga, kes ka vaieldamatult andekas oli, kahjuks tema elu viimasel 25 aastal katsuti tema nime  
riiklikult mitte eriti afišeerida. Paremate puudusel sai ta küll Kunstiinstituudi professoriks ja 
direktorikski, aga pidi kavalasti repressioonide eest Moskvasse põgenema ja jäi vähemalt ellu. No nii, 
uurime asja!  
Mati, 12.01.2018 

 

Suur tänu selle sugupuu andmete eest. Juba põgusal tutvumisel leidsin mitmeid huvitavaid 

andmeid  just oma isapoolse liini kohta. 

Millegi pärast oli lapsepõlves isapoolsest suguvõsast väga vähe juttu.  

 

Veelkord suured tänud, Toivo. 12.01.2018 

 

Mina Ülo Koske ei ole tundnud aga tea midagi tema tegemistest, suhetest ja saatusest. 40 

aasta tagustest aegadest ei mäleta midagi ega teagi, et ta seente geneetika vastu huvi tundis. 

Ka tema suhetest Erastiga pole mul mingit aimu ega pole enam kelleltki uurida. Ise elan vana 

mehe haigusterikast elu, püüan veidi teadust tehagi, lõpetan heinikute monograafiat. 

Kuulo 11.01.2018 

 

Kuulo ei puutunud Üloga üldse kokku, sest ka tema töötas Tiigi tn majas ja pealegi oli Ülo 
aspirantuuris ilmselt üsna  lühikest aega ja ta polevat ka kellegagi suhelnud ja Bellise väitel ei öelnud 
kellelegi (vähemalt talle) ka tere. Nii et mükoloogidele jäi ta üsna tundmatuks suuruseks. 

Anu, 12.01.2018 



See on tõesti selline arutlemist vääriv asi Ülo eluloos, et kas ta siis pärast ülikooli kohe aspirantuuri ei 
läinudki, või mis ta siis vahepeal tegi, 1971 suvel lõpetas ülikooli ja 1975 sügisel lahkus aspirantuurist, 
kas siis lasti lahti tervislikel põhjustel või ei lastud filosoofia eksamil läbi, või sai lihtsalt aspirantuuri 
aeg täis, kas seal üldse nii kaua riigi palgal peetigi - 4 aastat? Kuulo vast ikka lihtsalt ei mäleta, ei usu 
et üldse midagi ei teadnud, palju neid teadlasi ja aspirante siis ikka ühekorraga mükoloogias tegutses, 
et nendest omavahel juttu polnud, ja kui veel selline erandliku käitumisega tegelane ja sellise 
teemaga, nagu Ülo, küllap temast ikka räägiti, vähemalt kui veidrikust.  
Mati, 12.01.2018 
Järelpärimise peale teatas Ülo vend Toivo, et Ülot uuriti Tartus Staadioni tänava psühhiaatriakliinikus 
umbes 4 kuud ja pandi diagnoosiks paranoidne skisofreenia (parafreenne sündroom).  
Mati 
Võtan siis südame rindu ja kirjutan, mida on arvanud mõned teised naissoost kursuskaaslased ja mina 
ise, oleme telefoni teel suhelnud. 
 
Kõigepealt suur tänu Matile ja Tõnule, et nad Ülo teema nii tõsiselt ette on võtnud ja tagantjärele 
tema olemust veidi rohkem lahti mõtestanud.   
 
Kahtlemata oli Ülo väga andekas inimene ja kõigil on väga kahju, et temaga nii läks. Oma pikal 
pedagoogiteel olen näinud mitmeid väga andekaid inimesi ja nagu Ülogi puhul, kui inimesele on 
mingis osas palju antud, on kusagil midagi puudu jäänud. Ka need, keda mina tundnud olen, on sageli 
olnud väheke veidrikud. Mis Ülosse puutub, siis kas tema veidruste põhjuseks oli keeruline kodune 
olukord või kaasa sündinud isiksusehäire, kuid olgem ausad, ega ta eriline sõber vist küll kellelegi 
olnud. Nagu Tõnu meenutustest selgus, suhtus ta teistesse üsnagi halvasti. Minu silmis, nii palju kui 
ma mäletan, jättis ta ennasttäis jõmpsika mulje, kellest täisinimest ei saanudki. Ei tekita erilisi 
tundeid ka armastuse puudumine tema elus, ma küsin, kas ta ise armastas või oli üldse võimeline 
kedagi armastama.  See õpetajaga magamise jutt on aga lihtsalt tülgastav, õpetaja missioon ei ole 
olla oma õpilastele prostituudiks. Antud juhul oleks ehk abi olnud psühholoogi või psühhiaatri juurde 
suunamisest või veidike õpetamisest, kuidas inimene olla. Nii mitmedki meist on olnud õpetajad ja 
kui me kõigi oma veidi sassi läinud õpilastega oleksime maganud, siis oleks võinud meile küll kollase 
pileti välja kirjutada. 
 
Mati mõte, et mõni naisterahvas oleks võinud saada Ülole kartulipraadijaks ja sokipesijaks, ei päde ka 
kuidagi. Kas keegi kujutab Ülot ette abikaasa või laste isana ?  
 
Te võite nüüd minu peale pahased olla või mida iganes, aga ma olen öelnud, mida arvan. Ja kordan 
veelkord, mul on tõsiselt kahju, et temaga nii läks, aga ma kardan, et vähemalt meil ei olnud võimalik 
teda aidata. That`s life ! 
Elle, 15.jaanuar 

Õhtust! 

Mati on imemees. Tänu! Kui ta millestki kinni haarab, siis täiega ja põhjalikult. 

Ei jõua ära imestada, kui kiiresti tal see sugupuude koostamine käib. 

Ja kui hea mälu teil kõigil on! 

Mind jääb seoses Üloga igaveseks saatma ainult üks mälestus. Olime temaga I kursusel 

kolhoosis ühes rühmas ja kui öösel naabrite juurest koju tulime, laulis ta kuupaistel jõeorus 

midagi väga ilusat. Praegu enam ei mäleta, mis see oli, aga aastaid oli nii, et kui raadiost 

kuulsin, kangastus see pilt silme ette. 

Oleks ju võinud ära armuda... ja... 

Aga elu läheb ikka nii nagu ta läheb. 

 

Praegu on mul aga selline tunne, et aitab sellest Ülo jutust, muidu kisub asi inetuks!  



Räägime parem elavatest ja siin on initsiaatoriks jälle Mati. Kellelgi meist ei olnud aimu Siiri 

Renke elukäigu kohta ja liikus igasuguseid jutte kuni selleni välja, et teda ei ole enam meie 

hulgas. Mati uuris Siiri viimasest töökohast, Tallinna Veepuhastusjaamast, tema viimase 

aadressi - Erika 13A - 39 ja palus mul Siiri üles otsida. Läbi sekelduste ja alles mitmendal 

katsel (tänapäeva moodsad korterelamud on ju nagu tsitadellid, kus lisaks välisuksele on lukus 

ka korruste koridorid) õnnestus mul naabrite kaudu Siirini jõuda. Ta on täie elu, aga mitte 

tervise juures. Liigub väga viletsalt, väljas praktiliselt ei käi ja tema eest hoolitseb üks samas 

majas elav usklik vanaproua. Tema ainuke kontakt maailmaga on ülalnimetatud postiaadress 

ja raadio. Tal ei ole mobiiltelefoni, arvutit ega televiisorit. Ühtegi sugulast tal ei ole. 

Siit mõtlemise koht meile kõigile! Aga tõesti kõigepealt mõtlemise koht. Ta on ise sellise 

eraku elu valinud ja võib-olla ei soovigi muud. Inimese enda valikut peaks ju austama. 

Teisalt, kui ma jõulu ajal talle veelkord külla trügisin, tundus tal olevat sellest hea meel ja me 

jutustasime mõnuga ja päris pikalt. Vähemalt mulle tundus nii. Aga kui nüüd järele mõelda, 

siis ma jõudsin temani mõlemal korral läbi naabrite, ise ta välisukse kellale ei vastanud. Panin 

algul selle tema kehva liikumise arvele - arvasin, et ei läbenud nii kaua kella anda, kuni ta 

ukseni jõudis. Aga võib-olla ta ei soovinudki välisust avada? Kui ma juba tema korteriukse 

taga olin, lasi ta mu muidugi sisse. 

Üks on kindel, haletsemist ei vaja me keegi. Abi aga küll, kui see on taktitundeliselt pakutud. 

Arvan, et esialgu mõne kirja või kaardikese vastu ei tohiks tal küll midagi olla, eriti nendelt, 

kes temaga ülikooli ajal tihedamalt suhtlesid. Ehk siis selgub ka edaspidise abi vajadus. 

Muide, Siiri saab 6. veebruaril 75 aastaseks.  

Tervisi kõigile! 

Riina, 16. jaanuar 

 

Tere! Ma mõtlesin algul eile ka, et Elle kirjutab minust ja Tõnust nii mingi viha pärast. Öösel 

mõtlesin järele, et see on ehk ikka aus arvamus, aga omapärases sõnastuses. Minu arust 

armastus ja seks on mõlemad ilusad ja suured tunded ja suures osas need maailma edasi 

viivadki. Armastatakse ja seksitakse abielus ja ilma abieluta, mees mehega ja naine naisega, 

armastatakse ilma seksita ja seksitakse ilma armastuseta. Igatahes kuulsate tegelaste 

elulugudes ja memuaarides on paljudes kõige põnevamad osad nende suured armastused ja 

seksipartnerid väljaspool abielu, see ei ole midagi erilist ega vastikut ega tülgastavat, eesti 

keeles on ütlemine, et nii ikka elu käib, ma inglise keelt ei oska. Ma arvan, et Elle 

tundepuhangu puhul ei pea me veel Ülo kohta mälestuste kogumist ja kirjutamist pooleli 

jätma, pigem jätame sisse nii Ülo õpetaja (peiedel) ülestunnistatud armastuse Ülo vastu kui ka 

Elle negatiivse hinnangu, ma arvan, et matustel ei lõõbita kadunu suhtes ega visata sellistes 

küsimustes nalja, seal räägitakse tõsiselt ja tõelisi mälestusi. Inimestesse suhtutaksegi 

erinevalt, ühed armastavad, teised vihkavad ja kolmandad on ükskõiksed. Kui mõtlen enda 

noorusele, siis ülikooli kursusel oli ehk 2-3 neiut, kes mulle meeldisid, ülejäänute suhtes olin 

neutraalne, aga ega ma neid ei vihanud ega vihka ka praegu. 

Mõtisklen hoopis teisel teemal. Tõnu saatis mulle viiteid Jesseninile, kus tema elust pikemalt 

kirjutatakse,Ta oli väga andekas, ühe lauljast abikaasaga sai ta mööda Maailma reisida ja näha 

ka muud moodi elu ja üleüldse suhtus Venemaa sots. riigikorda pahasti, see ei meeldinud 

riigile ega julgeolekule, temagi torgati psühhiaatria-kliinikusse uurimisele, kus diagnoositi 

skisofreenia. Kui ta sealt sellise diagnoosiga välja sai, poos ennast nädala pärast üles. S.o. 

vapustav analoogia. Küsin, kas hullud teavad ja usuvad, et on hullud. Või kui nad ei ole 

hullud ja nad kuulutatakse paberitega hulluks ja nad saavad aru, et neile on ülekohut tehtud, 

mis neil siis üle jääb... Tegelikult hullud teevad harva enesetapu. Või eksin ma, seda peaks 

mõne psühhiaatri käest küsima. 

Teisest küljest. Lugesin ka mina läbi selle Ülo kirjutatud ja trükis avaldatud artikli 

evolutsiooni-teooria(te)st ja seal lõpuosas Ülo omapoolsest hüpoteesist. Kui Elle või keegi 

https://maps.google.com/?q=Erika+13A+-+39&entry=gmail&source=g


kirjutas nagu muuseas, et Ülo ei saavutanud elus midagi, siis tahan küsida, kuipalju siis meie 

kursusekaaslastest on teadaolevalt veel kirjutanud sellise tasemega artikleid, see hüpotees on 

üle 40a. tagasi kirjutatud, kas keegi meil või Maailmas märkas seda, kas tehti maha või hakati 

seda võimalust uurima ja arendama, võib-olla on see nüüd juba ammu moodsa teaduse osa, 

ainult keegi teine võttis oma nimele?                                                                                      

Mati, 16.jaanuar 

 
Vihast on asi kaugel. 
 
 Olen nõus olema kuri ja südametu inimene, kuid kuna peale vanemate surma olen pidanud elus 
absoluutselt kõigega üksi hakkama saama, siis roosade prillidega unelemiseks  mul võimalust pole 
olnud ja olengi sageli ratsionaalne ja otsekohene. 
 
Loodan, et teid väga ei tüüta, kui toon mõned juhtumused ja inimesed, millega-kellega olen elus 
kokku puutunud, ehk selgitab see ka minu suhtumist. 
 
Kõigepealt mäletan keskkooli õpetaja päevilt kaht väga andekat poissi, mõlemad matemaatika-
füüsika eriklassist.  Üks neist tegeles bioloogia tunnis millegi kõrvalisega, kui pidi tegelikult õpikust 
midagi lugema. Küsisin teda - ta teadis sõna-sõnalt,  mida vaja. Sain aru, et tal piisas korraks 
raamatusse vaadata ja see oli tal meeles. Hakkas õppima ülikoolis kas matemaatikat või füüsikat. 
Vana Pälsoni intris hakkas 4. korruse trepikäsipuu peal alla sõitma, kaotas tasakaalu ja kukkus alla 
kivipõrandale. Mäletan siiani seda tunnet, mis oli kooli aulas tema sarga kõrval auvalves seistes. 
 
Teine poiss oli veidike veidra olemisega, sageli vaatas enda ette mitte midagi nägevana. Keemia 
ülesandeid lahendades oli tal sama pilk (teised kribasid paberi peal rehkendada), tema mõtles selle 
vastuse peast välja.  ma ei tea, mis tast saanud on, oma erakordseid andeid tal vist realiseerida ei 
õnnestunud. 
 
Ülikoolis töötades oli aastaid tagasi ka üks väga tark poiss, aga ka sügavalt sassis endaga. Käis kogu 
aeg suure seljakotiga, ükskord tuli bot. aeda minu juurde, istus minu ja seina vahele ning hakkas oma 
teooriaid seletama. Oli suur vaev tema küüsist pääseda. 
 
Õpetaja-õpilase suhetest on mul ka näide. Tulid bioloogiat õppima 2 maapoissi, nagu pesast välja 
kukkunud linnupojad, üks neist oli veel   kõnepuudega. Andsin neile praktikume ja nad mingil määral 
klammerdusid minu kui asendusema külge. Kui ostsid uue triiksärgi või emale kingituse, käisid mulle 
näitamas. Nüüdseks on neist mõlemast tublid inimesed saanud. Aga kellelegi ei tulnud pähegi, et 
võiks olla mingeid lähemaid suhteid. 
 
Miks ma nii kurjaks sain selle õpetaja jutu peale, siis olgu see viktoriaanlik või mitte, aga õpetaja on 
Õpetaja. Minu juurde tulevad siiani pea 60-aastased kunagised õpilased ja ütlevadki, tere, õpetaja. 
Minu silmis ongi õpetaja natuke ema moodi, kes armastab õpilasi nagu oma lapsi ja püüab neile 
edastada oma tõekspidamisi ja inimeseks olemise tõdesid.    Praegu on jah kõik piirid hägustunud, 
aga ma ei aktsepteeri seda, ma eelistan teatud moraalireegleid. 
 
Veel üks selline juhtum - üks bioloog, hea inimene, oma ala spetsialist, andsin talle ka praktikume ja 
käisime koos välitöödel. Naine jättis ta iseseisvuse algul 3 lapsega maha, läks väismaale tööle ja ei 
naasnud. Mees kasvatas lapsed tublideks inimesteks, aga siis sai paralleelmaailm tema üle võidu ja 
praegu on ta minu teada kinnises asutuses. 
 
Ja viimane näide minu lähikonnast. Olen aidanud kasvatada kokku 6 last. Ühe pere vanim laps oli 
kerge sünnitraumaga, väga õrna hingega ja elus üsna saamatu. Vanematel paduusklikena kiriku vahet 



seerides polnud oma laste jaoks eriti aega, seega õpetasin mina poisile, kuidas noa ja kahvliga süüa, 
kuidas tüdrukut välja kutsuda ja kohvikus käituda (tegime selle praktiliselt läbi). Vanemad kupatasid 
ta kodunt välja, ühel hetkel oli ta segastel asjaoludel surnud. Õnneks olen suutnud tema õde toetada 
materiaalselt ja moraalselt raskematel aegadel ja tema saab elu ja endaga hakkama.  
 
Sellised on minu kogemused andekate inimestega. 
 
Muuseas, mina pole arvustanud Ülo trükitöid. Mis on hästi tehtud, seda tuleb tunnustada. Aga 
paraku on nii, et väga andekad inimesed lähevad mingitel põhjustel aia taha. Meenus praegu 
ameerika maletaja Fischer. 
 
Kui aega ja jõudu, tegelege edasi Ülo elulooga. 
 
Mul on aga tõsiselt hea meel, et Siiri on elus, ehk saame temaga kontakti luua ja talle toeks olla. 
Elle. 16.jaan.  

Tere, 

hea meel, et Riina on Siiri üles otsinud. Meie suhtlesime peale ülikooli  nii palju kui see oli 

võimalik, st kui tema Tartusse või mina Tallinna sattusin, siis astusime teineteise poolt ikka 

läbi ja arutasime igasuguseid maailma asju. Siis äkki ta kadus ja  hiljem arvati, et surnud 

vist.  Tore, et nii see pole ja kirju saab ikka saata kui nüüd aadress olemas. 

Mis puutub Elle kirja, siis jagan tema arvamust, mis ei tähenda  muidugi, et Mati ei võiks  Ülo 

elukäiku edasi edasi uurida, aga mulle tundub, et enamus meist lihtsalt ei mäleta midagi erilist 

temaga seoses ja seetõttu pole ka midagi  lisada, pinnitagu palju tahes. Tekib isegi küsimus, et 

kui Üloga ühikas koos elanud inimesed märkasid tema erandlikkust, siis ma ei mäleta, et  

sellest kunagi  oleks räägitud ja nüüd tagantjärgi pole mõtet rääkida, et miks keegi ei teinud 

seda või teist või et teda kuidagi ei aidatud.   Ma küll ei mäleta, et oleks söandanud temaga 

vestelda üritada, sest ei teadnud iial mida oleks vastatud. Enamik meist oli ülikooli astudes ka 

üsna ebaküpsed 18-aastased koos kõige sellest tulenevaga. 

Pealegi tekib küsimus, et kui Ülo oli geneetika kateedri juures (?), siis miks seal 

tema andekust ei märgatud, et ta pidi minema mükoloog Parmasto juurde aspirantuuri, 

kus polnud mingeid teadmisi, võimalusi ega vahendeid geneetikaga tegeleda. Mis Ülo 

haigusesse puutub, siis Antsu jutu järgi oli see ikka tõepoolest olemas, sellest oli Antsuga nii 

mõnigi kord juttu. 

Ja siis mu meelest oluline küsimus - kuivõrd Ülo oli üsna introvertne (mu meelest), siis kas 

talle oleks meeldinud praegune tema privaatsfääri põhjalik analüüsimine - kahjuks ei saa 

küsida, aga kui asetaksin end tema asemele, siis mulle küll mitte. 

Võtke heaks või pange pahaks, aga mina ei saa osaleda selles Ülo projektis, sest mul pole 

midagi lisada. 

Igatahes tervitades kõiki, kes on senini arvamust avaldanud või mitte,  

Anu 

PS Jään oma arvamuse juurde, et Ülo ei jõudnud midagi erilist korda saata, see aga ei 

tähendanud, et ma enda tegemistest midagi erilist arvaks, pigem vastupidi, aga sellest 



hoolimata ei tohiks see võtta minult arvamusvabadust. Pole aga aega hakata uurima palju see 

Ülo EL-s avaldatud eestikeelne artikkel on tsiteerimist leidnud või kas seda on tunnustatud 

või ümber lükatud. Kahjuks ongi nii, et üliandekusega käivad vahetevahel/sageli kaasas 

mingid vaimsed häired, mul on selliste inimestega mitmeid kokkupuutumisi olnud, mõned 

jõuavad midagi ära teha teised mitte ja nii see elu on. Tõepoolest. A. 

PS2 Enne kui jõudsin kirja teele saata tuli Elle uus  kiri ja mul on tõepoolest kahju, et ta end 

nüüd nagu õigustama peaks oma minu arvates täiesti asjakohase seisukoha eest ja ilma erilisse 

filosoofiasse langemata -  inimestel ongi  asjadele paraku üsna mitmekesised vaated ja kes on 

siis otsustaja, kelle käes on see tõde.  Anu, 16.jaan.  

 

Seisin kord Tartus teadusliku raamatupoe sabas (seal Barklai platsi kõrval oli see tookord). 

Mu ees seisis üks kursusekaaslasest neiu ja küsis, miks ma nende kursusele tulin? Mitte keegi 

ei sallivat mind. Vastasin, et tean seda. Ja vaata, mu järele järjekorda ei taha enam keegi isegi 

seista. Lisasin, et nii ongi parem. Keegi ei tülita mind, ei kutsu, ega vea kuhugi kaasa ning 

saan rahus õppida ja oma asjadega tegeleda. Olin mereväkke värbamisega niigi 4 aastat 

kaotanud ja püüan aega tasa teha. Pealegi oli enamus kursusekaaslasi keskkoolist otse tulnud 

ning elu väljapool haridussüsteemi õige pisut vast näinud. Polnud teistega millestki rääkida. 

Vast Aarne Vaik ja Jüri Kask olid erandid, kes end avasid ning kellega sai enamast kui olmest 

rääkida.  

Eks Ülol olid omad põhjused elada väljaspool seda kursusekaaslaste olmet. Tuleb välja, et 

olen džinni pudelist välja lasknud, seda enam tagasi ei topi. 9 aastat keskkooli lõpetamis 

muutis Ülo oma bioloogist klassijuhatajale kolleegiks. Mitte selliseks, kellele ikka veel ülalt 

alla vaadata, vaid hoopis ülespoole. See pole just tavapärane. Vähe on selliseid pedagooge, 

kes andeka inimese jaoks teeb kõik selleks, et too temastki üle kasvaks. 

Asjaolude kokkusattumisel töötasin 6 kuud geneetika kateedris Paul Allese laborandina, enne 

kui teie kursusele loenguid kuulama ja prakse tegema tulin. Pärastki jätkasin seal töötamist 

kuni 1968 aasta jaanuari lõpuni, enne kui Enni Kallak mulle vallandamise käskkirja lasi teha. 

Nägin seda geneetika kateedri inimesi ja elu seestpoolt. Nii mõneski mõttes omapäraselt.  

Dotsent Paul Alles oli Venemaal kaitsenud kandidaadi teaduskraadi mesinduse alal. Tegeles 

mesilasemapiima ja mürgi kogumise tehnoloogiaga ja nende mesilasaaduste koostise 

uurimisega. Peale minu oli Allese laborandiks ühe mu eelmise kursuse tüdruku ema (väga 

tore ja tegus naine, kahjuks nimi on ununenud), kelle ülesandeks oli mesilasemade 

kasvatamisega väljaspool mesilastarusid. Viimane oli nagu eeltöö mesilaste geneetika ja 

aretuse teadustööks. Paraku selleni Alles ei jõudnudki. Allese Paul luges tudengitele 

igasuguseid loenguid, ka biofüüsikat enne Viikmaad. Peaasi, et dotsendile nõutud 

loengutundide arv täis saaks. 

Assistent Linda Aru andis praktikume. Teadustöö oli tal seotud immunoloogiaga. Selleks 

otstarbeks peeti küülikuid, kellelt teatud puhkudel kogu veri välja lasti. Küülikud ise aga 

pidulikult kateedri ahjus küpsetati ning kogu personalile pidulik söömaaeg korraldati. Linda 

Aru oli väga lähedal ’Elisa’ diagnostikameetodi väljatöötamisele, kuid see jäi saavutamata. 

Mõnes mõttes ta justkui püüdis bensiinimootorit oma laetud aku pealt käivitada, ent toda 

sädet ei tekkinud, mis mootori tööle oleks pannud ja kõiki edasi viinud.  



Dotsent Enni Kallak tegeles taimedega koos oma truust laborandiga Loo Järvekülg. (Ääretult 

meeldiv inimene ja inimesena suurt austust pälviv, kes tema saatusest natukenegi teadsid.) 

Ega ma ei saanudki aru, mis Enni Kallaku teadustööde sisu oli. Pidas tsütoloogia loenguid. 

See ainus, mis meeles on.  

Ülo Pavel https://et.wikipedia.org/wiki/Ülo_Pavel oli kateedrijuhataja. Kateedri rahastamiseks 

sõlmis lepingulisi uurimistöid. Tartu Piimakombinaadi torustiku desinfitseerimise tarvis 

kasutusele võetud kemikaali mutageenset mõju uuriti äädikakärbse 2000 põlvkonna vältel 

enne, kui see kasutusloa sai. Seda tööd tegi laborandiks palgatud Vaike Peedoksaar, kes 

hiljem töötas ajakirja „Kekkonnatehnika” toimetuses. Kogu kateeder oli äädikakärbseid täis ja 

mikroorganisme ei saanud Petri tassidel kasvatada muidu, kui neid mitmekordsesse paberisse 

ei mähitud. See tegevus oli Soom Jaagu, Kaldma Jaagu ja Virve Uukkivi (nüüd Mati Kaalu 

abikaasa) pärusmaa. Need 3 tudengit tegid diplomitöö Leningradis Tõnu Soidla juhendamisel. 

Teine lepinguline töö seisnes kanade parema aretusliini väljaselgitamiseks. Iga nädalal toodi 

laborisse mitu kasti kanamune, millesse süstlaga auk tehti, sealt 1 ml munavalget eraldati ja 

elektroforeesiga markervalgud laiali aeti. Sellest tööst kandidaadikraadi saanud Olev Saveli 

oli hilisem põllumajandusminister. Paveli aspirant oli veel loomaarst Tõnu Põder, kelle tööks 

oli valkude elektrforees, vist isegi kombineeritult immunoloogiaga. 

Geneetika kateedris oli veel preparaator ‘tädi Maie’. Nii teda kutsutigi. Pesi katseklaase ja 

mikroskoopias kasutatud vaateklaase nende taaskasutuseks. Vahel küsis tädi Maie minult 

tupsuke etüüleetrit vatitüki peale, et saaks seda omale kõrva panna. 

Selline seltskond seal geneetika kateedris oligi, kuhu Ülo oli ennast kirja pannud. Mina olin 

sealt siis lahkunud, Ene Öpik aga ennast juba Enni Kallaku juurde kirja pannud. Enni Kallaku 

unistuseks oli sellest kateedrist põllumajandus ükskord välja saada. Eks ta selle nimel 

tegutseski. Polnud seal geneetika kateedris kedagi, kes pärilikkuse teooriast oleks Ülo Kose 

huvides olnud süvitsi huvitatud. Kallak ei sallinud Pavelit ja põllumajandust. Pavel aga kartis 

tublit parteilast Kallakut, keda Fjodor Klemet bioloogia osakonna ’hozjaikaks’ nimetas. Ühes 

suhtes olid nad siiski sama meelt – Leningradis aspirantuuri lõpetanud Tõnu Soidlat ei 

tohtinud Tartu Ülikooli tagasi lasta. On ju nii inimlik püüda kedagi kasvõi jalust allapoole 

tirida, et ta sinust vaimselt suuremas ei kasvaks! Soidla kandidaadi teadustöö oli doktoritöö 

vääriline, seda välja öeldigi, ent jäi kinnitamata. Ja ega enam ühtegi üliõpilast geneetika 

kateedrist Leningradi Soidla juhendamisele ei saadetud. 

Sellest töötamisest geneetika kateedris võiks veelgi pajatada, ent Kosk Üloga pole sel palju 

seost. Silme ette tuleb hetk, kui Ülo Pavel kõndis mööda keskmist laborit edasi-tagasi ning 

dikteeris oma artiklit prantsuse keeles trükkal Elve Laipaik’ule (Herta Laipaik tütar), kes kõik 

kuuldu paberile salvestas. Kahtlemata Oli Pavelis midagi enamat kui see, et temagi Staadioni 

tänava haigla osakonda sattus.  

Kord aastaid hiljem peale me lõpetamist istusin Tallinnas TA Raamatukogu lugemissaalis. 

Ülo Pavel tuli minust mööda, võttis korraks mu õlgade ümbert kinni ja läks edasi. Rohkem 

ma teda ei ole kohanud. 

Tõnu, 17.jaan. 

Tõnu, kuidas see järjekord ikka oli? Täpsusta natuke! Olen mingis telesaates kuulnud 

intervjuud, kui Rein Saluri rääkis, et tema on Eestis esimesena geneetika lõpetanud ja Tõnu 

Tamm rääkis ka, et tema esimene geneetik oli, või on see siis nii, et Tõnu Tamm töötas 

https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clo_Pavel


esimesena geneetikuna (Jõgeval). Võib-olla siis väljaspool Ülikooli.  Vaatasin Googlest Tõnu 

Soidlat, küll on temast ikka uhked pildid... Ja veel, kuidas see Ain Heinaru siis oma 

kandidaati kaitsta sai, kui kateedris ühki doktorit polnud (1971a)?                                       

Mati 17.jaan 

 

Kus ma tean, mis erialal Tõnu Soidla lõpetas. Geneetika alal olid tal 1962.a.briljantsed 

teadmised. Oli mingi suurem seminar Ülikoolis, kus ka õppejõud osalesid. Kuulasime meiegi 

Jotiga. Miski pärast pöördus Soidla ettekannet lõpetades õppejõudude poole ja mainis, et teile 

on see raskesti mõistetav. Tal oli omapärane paatosega hääl. Rääkis aeglaselt ja hästi selgete 

sõnadega. Sisust ma kahjuks aru ei saanud ja üldse, kes siis sai seal seminaril? T.Soidla 

lõpetas 1958 Rakvere I Keskkooli, Ülikooli lõpetas 1963 koos Jaan Simiskeriga. Jaani jutu 

kohaselt oli Soidla peamiselt Toomemäe raamatukogus hommikust õhtuni. Kord leidis Jaan ta 

jällegi raamatukogust ning ütles, et tal pidi sel päeval abielu registreerimine olema. Soidla 

vaadanud käe peal kella ja vastanud kiirustamata - sinna on ju veel tervelt 20 min aega! Sel 

suvel rääkisin Jotiga ja sain teada, et Soidla töötab ikka veel edasi. Internet tema toimetusi 

täis. Vähesed teavad seda, et Ermitaaži kunstikogudes võiks Soidla töötada lausa giidina. Suur 

mees, suured teadmised mitmelt alalt. Ka klaverit olevat mänginud hästi. Kord olevat 

abstraktse muusika tarvis kassi tiibklaver kaane alla pannud...  

Soidlat mainimata võib mõnigi ennast Eesti esimeseks geneetikuks pidada. Ka Lõssenko oli 

geneetik ja Henni Kallak selle õpetuse kasvandik varasemast ajast. 

Ain Heinaru oli Lenzneri kateedris aspirantuuris. Teemaks mikroobide plasmiidid ja 

antibiootikumide suhtes resistentsuse ülekanne ühelt mikroobiliigilt teisele. Arstiteaduskonnas 

väitekirja kaitsmiseks 1971.a. doktoreid jagus.                                                                                

Tõnu, 17. jaan 

 

Hakkasin mõtlema, et vist Vaigul oli õigus. Aga mine tea. Kui me ära lõpetasime, siis igaüks 

sai suunamise. Ülot aspirantuuri küll ei suunatud. Kui Ülol oli Bellise jutu järgi Kallaku kool, 

siis olnuks ju loogiline tema juurde aspirantuuri sattuda. Ülo esimene töökoht võis tõesti olla 

mingis kohtuekspertiisi laboris. Klaus Liivia või Ene Ööbik ehk mäletavad rohkem- 

Kallak oli aga eriline tegelane küll. Ei tule ette, et tal oleks mõni aspirant olnud. Ilmselt pelgas 

neid. Ta käekäik oli mõneti kummaline. Keegi õppejõududest või laborantidest rääkis, et tema 

planeeritud abieluregistreerimise päeva hommikul läks abikaasa kandidaat Kallaku juurde 

ning ütles, et ei suuda ikkagi teda naiseks võtta. Vast sellest ka Kallakul teistmoodi suhtumine 

meeskolleegidesse ja meesüliõpilastesse. 

Ega mul Kallaku suhtes mingit vaenu pole ei varem ega nüüd. Lihtsalt paneb muigama tema 

suhtumine minusse. Ilmselt sai see alguse hetkest, kui ajasin ta kellegi Allesega segi. Toda 

persoonide poole väärat pöördumist on minuga ennegi ja ka pärast juhtunud. 

Kui mind septembris 1967 üliõpilaseks taastati, siis töötasin Allese laborandina täiskohal 

edasi. Olin Allese tahtmisel Leningradi Tsütoloogia Instituudist kaasa toonud puhtatõulise 

kinglooma (Paramaecium caudatum). Pidin mesilasematoitepiimaga neid ainurakseid toitma 

ja välja selgitama, mi toimub. Katsed oleksid ehk andnud ka vastuse, kas kalli raha eest 

Tallinna Farmaatsiatehases kokkuostetud mesilasemapiim oli solgitud või mitte, ja kas 

stimuleerib ainurakse loomakese paljunemist. Päeval loengud ja praksid, õhtuti istusin laboris. 

Ka siis, kui loengute vahel mingi auk juhtus olema olin laboris kohal. Kallak suhtus kuidagi 

emalikult minu tegevusse ja küsis, kuidas ma jõuan koolis ja tööl käia, kas õppetöö selle all ei 

kannata? Vastasin, eks ma püüa aga ega vist kõikidel eksamitel hinnet 5 ei saa. (Mul oli 



sõjaväeeelsest perioodist jäänud kõrgendatud stipendium. Õppeprogrammi muutuse tõttu 

pidin veel füüsikaeksami Reineltile järgi tegema. Too andis mulle spikerdamiseks võimaluse 

ja kõrgendatud stipp sai kinnituse.) Kallak küsis, kas see võimalik on, et lähen ja lihtsalt teen  

eksameid hindele 5? Vastasin, et kui ei õpi, siis head hinnet ei saa.  

  

Käisin siis rõõmsalt koolis ja tööl edasi. Palk oli 60 rbl kuus ja stipp vist ligi 50. Kokku 

kaunikesti normaalne tolle aja kohta. Sess sai läbi ja Kallak küsis, kuidas mul läks? Vastasin 

mitte just kõige paremini, üks 4 tuli sisse. Ülejärgmisel päeval teatas Alles mulle, et rektori 

käskkirjaga oli mind vallandatus seoses statsionaarsesse osakonda õppima asumisega. Mis 

parata? Tolle aja seadused nägid nii ette. Alles hiljem peale Vööbe Remmeli kommentaare 

Henni Kallaku kohta adusin, et tegu võis olla kadedusega, sest temal olid hinded viletsamad ja 

needki hoopis raskemini kätte saadud. 

  

Aga too õnn veelkord Kallaku tähelepanu pälvida sai mulle hiljem kenasti osaks. Olime intris 

poistega ühel õhtul tublisti õlut pruukinud ning paar korda viimase raha eest veel õhtu jooksul 

juurde toonud. Järgmisel päeval läksin koos Tensoniga tühje pudeleid  Narva  (Leningradi) 

mnt toidupoodi ära viima. Seal oli aga pikk saba ning jäin Tohveri loengule hiljaks. Astusin 

loengusaali uksest sisse ja vabandasin kenasti hilinemise puhul. Sain tublisti sõimata, et tulen, 

mil tahan, ja häirin õppetööd. Võtku ma siis juba vabakuulamise õigus ja ärgu ma tulgu üldse! 

Püüdsin siis uuesti tagasi minna, kuid sain jällegi noomida, et kui juba tulin, siis istugu ma 

maha. Loeng lõppes ning läksin õkva dekanaati ning andsin Rõõmusoksale avalduse 

saavutamaks vabakuulaja staatust. Kobisesin lisaks, et Tohver võib mu vastu isiklikku vimma 

kanda ning sellega mitte nõustuda. Hiljem Simisker kostis, et õppenõukogu oli 2 tundi minu 

personaalküsimust arutanud hoolimata Tohveri vastuseisust. Saingi vabakuulajaks! Olin oma 

aja peremees ning kasutasin seda heaperemehelikult.  

  

Kallakule oli mul tsütoloogias hindeline arvestus teha. Sain endale osta venekeelse värske 

tsütoloogiaõpiku. Rääkisin siis eksamipileti sisu eksimusteta Kallakule ära. Too aga küsis 

lõpuks, mis asi on kromosoomimaatriks? Ei tea siiani! Kostsin, et sellist terminit ülikoolidele 

mõeldud õpikutes ei ole. Vastusena sain teada, et mul tulnuks ikka tema loengutel käia. Sain 

hindeks ‘hea’ ehk 4. See oli ka madalaim hinne sel sessil. Kuna ma tselluloosikombinaadi 

stipendiaat olin, siis pidin dekanaadist võtma eksamilehe väljavõtte ja asutuse direktsiooni 

viima. Eksamileheks oli blankett, kuhu käsitsi kirjutati aine nimetus ja käsitsi hinne v.hea, 

hea, rahuldav. Dekaani allkirja kinnitas veel pitsat. Ma polnud Kallaku peale pahane ning 

parandasin ta eksimuse ise ära kirjutades eksamilehele tema poolt antud hindele ‘V’ tähekese 

ette. Olin väga rõõmus, et dekanaadis mind usaldati ning hinneteleht postiga ära ei saadetud. 

Eks need margid ja ümbrikud  maksid ka midagi, minu jalavaev aga ainult tasuks mulle! 

  

T. 

  



P.S. Leningradi Tsütoloogia Instituudis palusid kõik kenad naistöötajad tingimata Rein Salurit 

tervitada, keda nad olid väga armastanud. Siis - 1967. a. augustikuul. 

Tõnu, 22.jaan 

Tere! Su viimases kirjas oma elujuhtumistest puudutasid ka Tohverit. Jäin mõtlema, et minul 

oli ka Tohveriga üks kõige suurem väljakukkumise risk kogu tudengiaja jooksul, kuid meeles 

on vähe, kuidas sul meeles on? Minu mäletamist mööda oli selline vist küll mitteametlik jutt, 

et Tohver pidi järgmine aasta, kus meil oli ette nähtud biokeemia loengud, minema 

Prantsusmaale pikemaks ajaks end täiendama või midagit taolist ja siis otsustati kusagil, et me 

peame aasta varem, teisel kursusel biokeemia läbi võtma, et Tohvril  vaba aasta oleks. Samal 

ajal ta luges ka eelmisele kursusele, kus Pärna Priit. Aga seda ei arvestatud, et me polnud veel 

orgaanilist keemiat õppinud. Seetõttu algul, vähemalt mina küll, ei saanud mitte midagi aru. 

Mitmed kukkusid eksamil läbi, minu arust ainult 3 tudengit said hindeks nelja Peeli, Kersti  ja 

Mihkel, ehk nemad said kolmekesi stipi peale. Kas siis sina said ka 5 või 4. Paljud said 

teistkordsel eksamil läbi. Aga vähemalt 3 (või 5) läksid üldse ära, ma tõesti ei mäleta, kas siis 

3-4 tegime komisjoni-eksamit, mina olin üks ja ma ei mäleta, kes seal teised olid. Ja kas siis 

seal kukkus veel mitu läbi või? Ja segane mälestus on mul seegi, et kas siis biokeemiat oli 

ainult sügissemester ja talvel eksam, igatahes minu komisjonieksam oli kevadel, kui lumi 

sulas, märtsis või aprillis. Aga oma kohta ütlen, et kuna paralleelselt loeti ka orgkeemiat, siis 

kevadtalvel õppisin järgi, sain aru ja biokeemia hakkas mulle isegi meeldima. Ma kardan ka 

mäletavat, et sel talvel käisime pikka aega Rajacaga Siberis kontsertreisil, mis küll suures osas 

sinnasamusessegi läks, aga midagi ikka nägi ka. Võis isegi nii olla, et Siberiskäijad seda 

talvist sessi-eksamit teistega koos ei teinudki, vaid olime sõidus ja läksime siis kui 

läbikukkujad teist korda tegid, nendega üheskoos kirvest viskama, ja siis tuli juba 3-s kord? 

Mul kursuse tabelis on kirjas ainult Mall Vaasma ja Helle Hiiemäe, kes otseselt biokeemiaga 

välja kukkusid aga kindlasti oli rohkem? Mati, 04.02 

 

Too oli 2. kursa talvine sess. Tohver tahtis minna 1968.a. sügisel Mikrobioloogia 

Konverentsile Mehhikosse. Vist isegi kutse oli tal olemas esitamaks oma aktsepteeritud 

ettekannet. Koos 3-nda kursa tudengitega kukkus läbi pooled biokeemia eksamile ilmujatest. 

Tohver imestas, et meie kursa tulemused olid paremad, kui kolmanda omad. Kommenteeris, 

et  orgaanikat ja biokeemiat samaaegselt lugeda on vist isegi etem. Kui biokeemia eksam läbi, 

sai Tohver kokku Makaroviga kusagil Ülikooli ees. Viimane surus Tohvri kätt ja õnnitles teda 

suure töövõidu puhul. Põrus ikka naa üle 30 tudengi. 

Too sess oligi määrav, miks Kallak mind laborandi kohalt laskis vallandada. Tohvrilt sain 

hindeks 5 (v.hea). Hinne hea tuli mul hoopiski füüsika eksamilt dotsent (?) Mürgilt - Eeva 

Mürgi ( hiljem Heinaru) isalt. Vaatas teine mu matriklit ja imestas biokeemia hinnet - ta 

teadvat oma tütre käest, kui raske see on ja ma ei õppinud hoopis lihtsamat füüsikat 

korralikult ära! 

Peeli sai ülikooli ajal vaid 2 korda hinde 'hea'. Esimene kord meie kateedris spetsialiseerunud 

tudengite ainevahetuse eriala kirjalikult tehtud eksami puhul. Too oli täiesti harjumatu asi teha 

kirjalik eksam etteantud aja peale. Vist ka ainus kord meie teaduskonnas tol ajal. Mina oleksin 

sel eksamil äärepealt põrunud. Küsimus oli vist propioonhappe saamisest. Panin miskit kirja 

ja Tohver oli Simiskerile näidanud, mis lollusega ma hakkama sain. Simisker aga teadis seda 

sünteesi (või lagunemise - ei mäleta enam?) teed ja näitas Tohvrile. Kommentaar olnud 

seepeale: "Ma pean selle oma õpikusse sisse panema!". 



Teine kord sai Peeli 'hea' Zimmermani teadusliku kommunismi eksamil. Olime kenakesti 

Õunapuu lahti kangutanud ning tal keelati meie kursusele loengut pidada ja ka eksamit vastu 

võtta. Aga ta ronis eksamiruumi ikkagi sisse ning esitas küsimusi. Kuidagi jäi Peeli millegagi 

vahele ja pisarsilmi võttis selle 4 vastu. Minu vastamise ajaks läks Õunapuu korraks välja ja 

Zimmerman ütles, et teeme nüüd ruttu. Saingi rutates 5 kätte. Vist oli järjrkordne juhus, kui 

kõrgendatu peale sai sess tehtud. Nii et Peeli sai biokeemia eksamil kindlasti 5. 

Terve 2 kursuse ajal elasin erakorteris Kooli t 24. Talvel sõjaväest lahti saades sain ulualuse 

oma sõjaväekaaslase Jaak Kulmar juurde. Jaak magas läbikäidavas suures toas kapi taga, 

mina aga toa ukse kõrval nurgas. Jaagu ema oli oma toas ja kolmandas toas elas üks vanem 

naine Alma Bell. Kes ta Jaagule oli, ma ei tea. Alma oli Oktoobrirevolutsiooni järel läinud 

Kesk-Aasiasse koos kirjaoskamatuse likvideerimise rongiga. Seetõttu läks aeg mööda ja ta ei 

saanud enam Eestisse tagasi pöörduda. Jäi elama Kiievisse. II Ilmasõja ajal sakslased 

küüditasid ta Brandenburgi, kus töötas kokana. Kui venelased Brandenburgi vallutasid oli ta 

56 aastane. Üks vapper punarmeeelane üritas teda ära vägistada vallutaja ja võitja õigustes. 

Alma öelnud talle, et häbi peaks olema, tema Kiievist äraküüditatud nõukogude inimene ja 

vanuse poolest võiks sõduripoisile ema olla. Nii Alma pääses erinevalt paljudest teistest. Kord 

vist mingi NLKP ajaloo seminaril teatasin Valmar Ruusile Almaga juhtunu fakti, ja küsisin, 

miks ta nii väga kiidab seda kõrget nõukogude sõdalaste moraali? Küsisin otse, kas Alma 

valetab või Ruus ise. Mees läka näost punaseks ja hakkas seletama, kuidas rindele saadeti 

kriminaalkurjategijaid ja lubati kõigile teha, mis tahavad - peasi, et sõda saaks võidetud. 

Läksin siis Ruusile ennetähtaegselt eksamit tegema. Kartsin kättemaksu. Piletis oli 3 

küsimust. Esimest punkti ei lasknud lõpuni rääkida. Küsis, kuidas teist alustan Sain lausekese 

öeldud ning kolmandat punkti ei saanudki vastata. 5 oli käes. Ruus oli Ülikooli parteikomitt 

esimees. Mingis intervjuus Marjustin kirus seda punaparteilast. Aga tegelikult oli Ruusil hea 

meel, et sai minu abil rääkida sellest, millest oleks pidanud vaikima. Ka parteilased tahtsid 

selles riigis elada ja pealekaubagi veel hästi! 

Terve 2 kursuse talve käisin koos Aarne Vaigu ja Tõnu Tammega Jaak Kangilaski moodsa 

kunsti loenguid kuulamas. Lisaks sellele sain mingil põhjusel bioloogide vilistlaste klubi 

"Bentos" liikmeks. Vast ka seetõttu, et olin Geneetika kateedris olles saanud lähemalt 

tuttavaks Henni Kallaku õpilaste Tõnu Tamme ja Toomas Sutt'iga. Ka tundsin varasemast 

ajast Rein Salurit rääkimata Jotist (Jaak Soom) ja Kutist (Ain Heinaru). Tol talvel elasin 

hoopis teistsugust elu võrreldes ülejäänud kursusekaaslastega. Seepärast ei tundnud paljusid, 

kellega koos loengutel käisin ja ei teagi, kes biokeemiaga jäädavalt põrusid, ei meie ega 3. 

kursuse omadest.    

 

Lõppeks peab ütlema, et Tohver jäi välisviisast ilma Mehhiko konverentsile minekuks. Oli 

Soomes käinud turismiviisaga Ülikooli poolt. Tollis jäi vahele üliriiete alla peidetud naiste 

sukkpükstega, mida olnud tõesti suurel arvul. Toro (Heigo Miidla) kord rääkis välja selle 

tegeliku põhjuse viisast äraütlemise kohta. Kas kahjurõõmuga, ei tea. 

Bentose klubist peaks kunagi rohkem rääkima või kirjutama. Oli omaette nähtus 

registreerituna Ülikooli komsomolikomitee alluvsse. 

Tõnu, 04.02 

Tohver oli vaieldamatult koloriitne kuju meie päevil. Teda ei armastatud ja kardeti 
eksamile minnes. Kuid silmapaistev kuju, või kogu, oli ikkagi. Mu esimene veidi 
lähedam kokkupuude Tohvriga oli ühel sügispäeva loengul aastal 1967. Geneetika 
kateedri assistent Linda Aru teatas tol päeval, et Tohvril on sünnipäev. Ei mäletagi, 
kuidas neel lilled sain, kuid L.Aru andis selleks puhuks ka vaasi. Panin siis lilled vaasi 



veega loenguruumi lauale ning kirjutasin tahvlile inglisekeelse sünnipäevatervituse 
“Many happy returns of the days!” See oli väikese riukaga, sest loengutel Tohver 
poosetas oma võõrkeele oskusega. Tohver tormas ruumi, luges tervituse valjult ette 
ja tegi tahvlile kohe parandused, sest sõnad pidanuks olema suurte tähtedega. 
Parandusi tehes mühkas, et noh olgu siis. Loeng lõppes, Tohver võttis lilled, kõhkles 
veidi, ja võttis vaasi ka kaasa. Juhtus täpselt nii, nagu L.Aru arvas, et ega Tohver 
vaasi tagasi anna. Tuntud mees oma tuntud kommetega. Kui Tohver veel Harkus 
Eesti Eksperimentaalbioloogia Instituudis töötas, oli ta puhkusele minnes töökitli 
kaasa võtnud ja kitli nagiks olnud naela seinast igaks juhuks välja tõmmanud – äkki 
mõnel teisel läheb seda tema äraolekul tarvis! 

Järgmine isiklik kokkupuude oli peale üht Laine Viilebergi mikrobioloogia praktikumi. 
Üldiselt olin ma mikrobio praksidest vabastatud. Kõige esimeses praksis sain 
L.Viilebergilt pragada, et miks ma kaasa ei tööta. Mul oli too tööülesanne ammu 
valmis. Käskis siis järgmise võtta, mul seegi valmis. Küsis siis, kus ma varem olen 
töötanud. Sai teada, ning kostis, et tulgu ma siis, kui vedelkultuuri hakkame 
vavalvevahetustega kasvatama. Pani siis L.Viileberg katset üles. Vaatasin pealt ning 
ei saanud ütlemata jätta, et ta pani katseseadeldise valest paika. Tegin selle ringi nii, 
kui peab olema. L.Viileberg läks ruumist välja ja mõne aja pärast kutsuti mind Tohvri 
juurde. Sain noomida, et ma ei tohi üliõpilaste kuuldes õppejõule öelda, et ta teeb 
midagi valesti. Paraku jäin ma oma arvamuse juurde ning tulemuseks oli see, et 
keegi ei tahtnud mu kursuse- ja diplomitöö juhendajaks hakata. Kuulsin Tohvrilt veel, 
et on olemas 3 liiki tarkust: raamatutarkus, elutarkus ja ninatarkus. Mainisin siis talle, 
et too viimane on mul täitsa olemas. 

Ilmselt olin mõne õppejõu jaoks raske iseloomuga üliõpilane tehes tema 
pedagoogitööd raskemaks. Sain Tohvrilt teada, et parem oleks, kui selliseid 
tudengeid ei oleks. Ainult Jaan Simiskeriga olid teisel tasemel sõbralikud suhted. Kui 
mina esimesel kursusel olin, siis Simisker oli neljandal. Jäimegi nagu 
kaasüliõpilasteks. Üks noorem, teine vanem. Olime sinapeal. Tohver kutsus meid 
välja ja keelas sinatamise ära. Vähemalt õppetöö ruumides. Paar päeva üritasime. 
Siis ütles Simisker, kurat temaga, laseme vanaviisi edasi. Uusi sanktsioone sel 
teemal õnneks ei järgnenud. 

Aeg läks edasi. Meil oli erialased mikroorganismide biokeemia loengud. Tohvrilt oli 
ilmunud vastav rotaprindil trükitud õpik. Süvenesin õpikusse ja leidsin seal ühe vea 
molekuli struktuurvalemis. Siis teise. Asi pakkus huvi ja varsti oli kogu õpik punase 
pastakaga tehtud parandusi täis. Võtsin siis selle kirjutise kaasa ja küsisin Tohveri 
käest, kuidas selle õpiku kohaselt eksamil vastata saab? Mul soovitati see ära 
unustada, sest varsti pidi tal uus õpik välja tulema. Seekord oli jutuajamine ilma 
kaasüliõpilaste kohaloluta. Ent mõlemale meeldejääv ikkagi. Rotaprindi õpik mul 
siiani alles koos pastaka punases kirjas mälestusega. 

Edasi juhtus nii, et võtsin sõna-sõnalt Tohvri soovitust kuulda ja sain 
vabakuulamisõiguse. Enne eriala eksamit tuli me kateedri laborant Vivian Eek mu 
juurde ja kostis, et Tohver oli võtnud kindlaks nõuks mind läbi kukutada. Soovitas mul 
väga hoolikalt kõik selgeks õppida. Eks ma nii teinudki. Lugesin veel kellegi teise 
konspektid läbi loengute kohta, kus ma enam ei viibinud. Eksamile minnes lootsin, et 
saan kõige raskema pileti mikroobipopulatsiooni kasvukineetika kohta. Vedas, saingi 
selle! Ja päästsin teised sellele vastamise eest. Tohver kuulus mingisse 



keelekomisjonisse ja rõhutas alati, et edaspidi tuleb mingit terminit või tähist 
nimetada nii, kui nad komisjonis olid äsja vastu võtnud. Kasutasin siis seda Tohveri 
seisukohta terminite tähistamisel ta enda vastu eksamil ära. Sissejuhatuseks 
teatasin, et ülemaailmsel konverentsil oli vastu võetud uued terminid ja NSVL 
esindaja kirjutas protokollile alla. Nii ma ei saagi kasutada neid termineid ja tähistusi, 
mis Tohver on loengutel andnud. Hakkasin rääkima ja Tohver kargas toolilt püsti. 
Torkas näpu mu ettevalmistuslehele ja küsis, mis see on? Sai teada, et see on 
hoopiski see, mida tema on teisiti tähistanud. Ja nii edasi punkt-punktilt tema näpp 
ettevalmistuslehel. Duell lõppes minu kasuks ja läbikukkumise asemel sain hindeks 
5. Hiljem rääkis Simisker, et Tohvril oli kahju, et enne minu eksamineerimist oli 
teistele kaasüliõpilastele sel eksamil hindeid 5 välja pannud. Edaspidi oli nii, et 
kaasüliõpilased ei olnud enam nõus peale mind vastama minema. 

Aeg läks omasoodu ja sain suurte ponnistustega oma diplomitöö valmis. Sisuliseks 
juhendajaks oli Teaduslik Raamatukogu Toomemäel, formaalne juhendaja Jaan 
Simisker. Jaan luges mu käsikirja läbi, kiitis mõnd osa ladusa väljenduse eest. Mõnes 
kohas olnud väljendus konarlik. Retsenseerijaks sain Mart Viikmaa, kes laitis mind 
suvaliselt kasutatud terminite eest. Kahju küll, kuid eestikeelne terminoloogia on 
siiani teaduskeeles puudulik. Sain kaitsmisel 5 ilma esiletõstmiseta. 

Hiljem tuli Tohver mu juurde ja tahtis mu diplomitööd saata üleliidulisele konkursile 
Moskvasse. Hakkasin seda isegi tõlkima. Ega tõlketöö hästi ei edenenud. Teadsin 
ka, et mõned vead olid ikka sisse jäänud. Laiskusest ja negativismist Tohveri vastu 
loobusin konkursil osalemisest. Ei pidanud vajalikuks tema juhitud kateedrile edukuse 
tähelepanu kinkima südamlikkuse ja rõõmsameelsuse puudumise eest. Tohver ise 
kinnitas ka, et on huumorivaene inimene. Selle kompenseerimiseks lõikas 
ajalehtedest välja anektoote, naljalookesi ja -pilte ning kleepis neid kaustikusse. 

Eks igalühel ole oma mälestus Tohvrist. Mõni pidi tema abil ülikoolist lahkuma, mõni 
vedas raskustega läbi temale antud ainsast eksamist. Mina pidin teda stuudiumi 
lõpuni välja kannatama (ja tema omakorda mindgi). 
Tõnu, 09.veebr.  

 
Biokeemia sai saatuslikuks veel Vaasma, Mallele ja Hiiemäe Hellele. Mall lõpetas mõni aasta hiljem, 
kuid Hellel tuli peika sõjaväest tagasi, abiellus ja ei püüdnudki eksamit uuesti teha.                              
Lia, 09..veebr. 

 

 

 Leidsin kusagilt aegade hämarusest ühe rea aadresse ja saadan teile prooviks veel ühe loo. 

Kui ma Tartu kanti elama tulin, kohtusime mõne korra kadunud Antsuga (= Ants-Johannes 

Martin), kes rääkis mulle oma kadunud sõbrast Vello Ojanurmest, kellega mõnda aega 

üheskoos Ülikoolis olime. Tal oli Tartus korter ja naine ja laps, nii et me kooli-väliselt eriti 

kokku ei saanud. Kui kogusin andmeid kursuse kokkutulekuks, leidsin üles ammu surnuks 

arvatud  Ado Toomsoo, rääkisin temaga telefonitsi vähemalt tunnikese, eelkõige tema 

eluloost.  Mina ei teadnud nendest lugudest midagi, võib-olla kõik teised teadsid, aga vaikivad 

stoiliselt. Mõlemad said põntsu sõjaväelt. Velloga oli olnud nii, et ta pidi tegema sõjalist (1 

päev nädalas) ja nagu vist kõik, ka vahel käima seal muid kohustusi täitmas, valves jne. Kord 

käsutatud ta  laupäevaks või pühapäevaks relvalao valvesse. Ega seal suurt midagi tegema 

pidanudki, sõdurid on ikka relvalao valves. Tema otsustas, et mis seal ikka üksi istuda, igav 

ju, ja kutsus oma ühe neiu seltsi. Tegid mis nad seal tegid, aga neiu tahtis omaarust nalja teha, 



haaras riiulist ühe püstoli ja pani jooksu, Vello jooksis küll veidi järel, aga kätte ei saanud, 

uksed jäid lahti ja valvatava relvalao üksi jätmine tähendanuks tribunali alla minekut, läks 

tagasi, et küllap neiu relva ise tagasi toob, aga neiu ei toonud. Vello pidi üles tunnistama, et 

relv varastati ära ja sõjaväe-kateeder nõudis ülikoolist väljaviskamist. See tehti vaikselt ära, 

sest Vello oli ju abielus ja tal laps, muidu oleks veel lahutus ka olnud. Hiljem töötas kaua 

Etnograafiamuuseumis, aastaid hiljem läks ka minu Mari sinna tööle ja töötasid Velloga koos, 

Vello tegi filme ja oli andekas noorhärra. 

 Ado Toomsoo kukkus kuidagi eksamitega välja, algul töötas Limnoloogiajaamas 

paadimehena vedades teadlasi erinevatel järvedel - aga siis leiti ta sealt ikka kätte ja saadeti 

vene sõjaväkke. Pärast noorsõduri aega saadeti Põhja-Jäämere saartele, kus oli enamasti 

radarite valves. Ükskord oli väga külm ja torm ja helikopter ei saanud järele tulla, jäi ühele 

radari-laiukesele, kus oli ainult present telk ja ilma kütteta. Jalad külmusid ära, sai küll 

sõjaväest tagasi koju, aga pidi kaua jalgu ravima, et üldse liikuda saaks. Ütles, et natuke ikka 

sai käia. Läks siis EPA kaugõppesse, kus sai ka kalandust või kalakasvatust õppida, sealt 

leidis omale elukaaslase, jättis kooli sinnapaika. Oli üks tütar, aga läksid millalgi lahku, tütar 

töötab vist Ülenurme koolis ja tal on ka vähemalt üks laps. Tema kaudu teada saingi, et Ado 

veel elus ja peab Kamja juures talu, aga on invaliid. Kas mõni veel mäletab, kes Tohveri 

eksamil läbi kukkusid, kes sellepärast Ülikoolist lahkuma pidid, minu mälestuses sai ainult 3 

kursusekaaslast stipi peale. Ise tegin ka komisjonieksamit, aga kes veel olid ja kes läbi 

kukkusid, mitte kedagi ei mäleta. Mati 
 
Vello Ojanurme on kirjutanud ka romaani. Ants tõi selle millalgi minule, ütles, et Vello oli soovinud, et 
mina selle raamatu saaksin. Raamat on päris tore, see on mul praegu Pärnus, mälu värskendada ei 
saa. 
Käisime Antsuga ka Vello matustel. 
 
2.kursus oli minu mäletamist mööda meil väga raske. Korraga oli 2 rasekt keemiat - orgaaniline ja 
biokeemia. Biokeemia oleks pidanud olema 3.kursusel, aga V.Tohver pidi sõitma Austraaliasse ja 
seetõttu pidime meie selle omandama ning eksami tegema 2. kursusel. Muidu oli ette nähtud 
loogiline järgnevus - kõigepealt orgaaniline keemia ja siis järgmisel kursusel biokeemia. Peale selle oli 
veel mingi keemia aine, mida luges Vello Loodma, aga praktikumi andis üks daam, kelle õiget nime 
ma ei mäleta, aga kutsusime teda vist umbes Greteks. See naisterahvas oli väga aeglane. Kevadel oli 
mul viimane praktikum viimasel hetkel tehtud ja oli vaja temale vastata. Praktikumi aeg aga hakkas 
läbi saama ja oli oht, et ei jõua ära vastata. Istusin tema juurde maha ja ütlesin, et enne ära ei lähe, 
kui saan vastatud. No saingi vastatud, siis kohe Loodma juurde arvestusele ja mure sai murtud 
(füüsikaline-kolloidkeemia oli see!) 
Ja veel olid väga rasked ained inimese anatoomia ja selgroogsete zooloogia. 
Minu mäletamist mööda lõpetas kevadel nn.puhaste paberitega meist 10, umbes 20-l jäid võlad. 
Kes täpselt selle raske aasta tulemusel välja kukkusid, seda ei mäleta.                                                    
Elle, 9.veebr. 
 

Nõukogude ajal olid kindlad reeglid. Vello Tohvri vend elas Austraalias. Sinna ta poleks 

saanud  parimagi tahtmise korral kuidagi minna. Vend Austraaliast saatis Tohvrile sealseid 

biokeemia ja mikrobioloogia õpikuid. Nende najal ta koostaski oma Biokeemia õpiku. Ühel 

päeval seda kirjutades teatas rõõmuga, et oli eelmisel õhtul tervelt 20 lk kirja pannud. Minu 

mäletamist mööda pidi ta 1968 sügisel minema Mehhikosse vist ülemaailmsele 

mikrobioloogide konverentsile (või stažeerima, sest konverents ei oleks pikalt kestnud?) Ega 

neid mäletajaid palju alles ei ole. Vast Helgi või Lembi tuletavad midagi meelde.  

 

Vello Ojanurme pidas mingil ajal Tartu kesklinnas baari või kohvikut ja oli abielus minu 

sõjaväekaaslase Peeter Zoova õega. 



Tõnu, 09.veebr. 

 

Üloga seoses meenub mulle veel üks episood. Me läksime oma Ülikooli lõpupidu pidama 

Aakre loomaaeda, see oli üks Valgamaa metsades asuv metsameeste asutus, kus huvilistele 

näitamiseks peeti aedikutes ka põhilisi Eesti looduse metsloomi, see oli samasorti asutus kui 

praegu Elistvere Loomapark. Meie kursuse sõber Jüri Tõnisson töötas seal, ja võimaldas meil 

korraldada äärmiselt meeldiva ja omapärased lõpupeo. Lasime mitmed loomad ajutiselt oma 

aedikutest välja, ega nad kuhugi läinud ja Kolla sõitis, metsasea tagajalad peos, nagu käruga, 

siga oli sunnitud komberdama esijalgadel. Õuel oli ka tore sügav veekogu, käisime seal ka 

purjus peaga ujumas. Ülo hüppas ka vette ujuma, ja kadus. Pärna Priit, kes kaldal istus, 

märkas, et nagu Ülo jäi liialt kauaks vee alla, hüppas järele ja tõi ta põhjast kaldale. Kaldal 

Ülo seevis veidi, ja seletas siis, et ujus põhjani, aga siis läks seal segi, kuhupoole peaks ujuma, 

et uuesti pinnale saada. Ta tänas naerdes ja nagu naljaks Priitu kätt pidi, öeldes, et “Sa 

päästsid mu elu!“ Uskumatu sarnasus hilisema saatusega!  

Mati, 20.10.2018 

 
Ants Martin ütles mulle kord, et ta on elus kaua päevikut pidanud, ka ülikooli ajal. Anu meenutas 
seda ka ühes kirjas ja soovitas naiselt (leselt) küsida. See meenus mulle 2018 suvel Kiidjärve lähedal 
seenel käies, tuli meelde, et Ants seal naise ja ämma kodus ju suviti elaski, läksin vaatama, aga 
naabrid ütlesid, et Antsu perest seal enam kedagi ei ela. Ants ja Ülo läksid ju koos aspirantuuri ja 
elasid sel ajal koos. Sain pika otsimisega  dr. Anne Luige käest Ansu tütre Anne telefoninumbri. 
Tutvustasin ennast ja rääkisin, et katsume kursusekaaslastega Ülo kohta mälestusi kirjutada, et ehk 
Ants pani ka midagi oma päevikusse Ülo kohta kirja. Küsisin, kas nad leidsid Antsu päevikud üles ja 
kas on lugenud. Anne Martin ütles, et päevikud on olemas ja ema Tairi juures, aga pole veel loetud. 
Lubas siis ema juures kodus käies aspirantuuri-aastaid lehitseda. Umbes kuu pärast saatiski Anne 
mõned skaneeritud leheküljed Antsu päevikust. 
Antsu käekiri on raskelt loetav, enamuse „tõlkisin“ ära, kuid mõned arusaamatuks jäänud sõnad ja 
kirjakohad jäid 3 punkti alla, enamasti on tektsti sisu siiski arusaadav. Nagu päevikus ikka, on osa ka 
isiklikku ja kuna Ants on surnud, söandasin siia kopida saadetud leheküljedelt ka mõningaid Antsu 
isiklikke lugusid aspirantuuri päevilt. (Mati Laane) 
Antsust endast Etis´es,  
1971-1974 TA Zool.-Bot. Inst. aspirant. 
1972-1979  Akste metsakuklaste kaitseala rajamine ja TA ZBI uurimisbaasi väljaehitamine kaitsealale. 
MSc. (magister)1994 
1995 – 2000 doktorantuur, 2000 doktor  
Antsu päevik (saadetud lehekülgede minu numeratsioon, M.L.)  
2.lk.Tuli buss, millega sõitsin töö juurde. Lugesin oma aruande läbi, leidsin hea olevat. Lugesin pisut 
ajalehti ning et Maavarat veel polnud, siis otsustasin koju ümber riietuma minna, sest vaevalt et enne 
Teaduslikuku Nõukogu ma sinna enam saan. Ülo tegi süüa. Ta ei ilmu teaduslikku nõukokku, et 
polevat millestki aru anda, eksamid tegemata, töö samuti ning et just eksameid valmistab ette., siis ei 
taha lasta end segada. Varsti läksin tagasi, Vambo ja Riispere olid kohal ja kohe kahekesi minu 
aruannet läbi vaaama. Ka nemad jäid vist rahule, ainult kirjutasid juurde mõned märkused ja 
lisakesed(?). Sellele järgnes sektori koosolek, kus kandsin oma töö ette. 
Teaduslik nõukogu algas kell 13.00. Läksin kohale, kuid võisin tund aega ringi kolada, sest esimesed 
päevakorrapunktid võtavad rohkem aega. Lõpetasin oma aruande puhtalt ümberkirjutamise, võtsin 
välja oma viimase aspitantuuri-stipendiumi 68 rubla. (2.lk.lõpp)  
3.lk.: Läksin peahoonesse tagasi, kuid koosolek kestis edasi ning mul tuli veel kolada üle 2 tunni, enne 
kui löögile pääsesin. Jõudsin selle ajaga läbi lugeda enamuse ajalehti ning juttu ajada Raitviiru ja 
teistega. Suurt muret tekitas mükoloogidele, kus on Kosk ja kas ta tuleb nõukokku. Lõpuks nad 
tabasid, et ma elan temaga ühes toas, ning tuldi mult küsima. Vastasin, et tõenäoliselt ei tule ning  
pisut ….valt ja selgitavalt lisasin omalt poolt juurde(?). …rk (?) küsis seepeale, et kas Ülo võtab 



paberid välja, st. lahkub siit, sellisest sammust midagi muud ei saa järeldada. Raitviir märkis, et ta 
oleks võinud aruande valmis kirjutada, niikuinii keegi nii põhjalikult ei hakka urgitsema, ning siis oleks 
aega eksameid teha küll. Olin nõus, ning sellisena oleks pidanud talle asja serveerima, kuigi seda on 
talle peaaegu võimatu selgeks teha. 
Riispere kutsus siis mind (kohtunike?) ette. Nõukogus olid Habermann, Sutt, Parmasto, Kumari, 
Laasimer, Riispere, Maavara, Renno, ja veel mõned, kes ei tule meelde. Mul läks päris libedalt, sest 
aruanne oli ilusasti läbi vaadatud, ning lugesin selle lihtsalt ette. Lõpuks lisasin veel töö praeguse 
seisu, nagu Maavara ja Riispere olid seda soovitanud öelda (omaalgatuse?) korras ning enamus ka 
läbi töötatud ning  et …..(kirjutuse?) ja valmis saaks septembri kuus. Küsimusi mulle lisaks ei esitatud. 
Sõna võtsid Maavara ja Riispere, ning see oli üksnes kiitmine, mis mind, nii kummaline kui see 
kiitmine ei ole, häiris. 3lk. lõpp 
4lk. Riispere ja Maavara jutt hõlmas minu aktiivsust ja initsiatiivi välilabori ehitamises. Tunnistan, et 
ebameeldiv oli seda kõike vastu võtta, sellepärast et sinust on ainult head räägitud. Nüüd vaadatakse 
sinule kui mingile andekale, võimekale inimesele ning kui miski asi ei õnnestu, ebaõnnestub, siis 
ollakse pettunud ja see on hoopis halvem, see kohustab ka mind vahest, kuid ma ei taha, ma ei seedi, 
sest niikuinii ma olen mõtetult palju rabelenud ja seega oodatakse praegu minult … rohkemat. 
Ma tahan aga elada, töötada, tunda oma tööst, elust, loodusest, ja perekonnast rõõmu, ma ei taha 
pühenduda ainult tööle. Ma tahan armastada oma naist Tairit, temaga palju-palju koos olla, igal pool 
käia ning muidugi eelkõige lapsi kasvatada, kui neid saame. 
Koju läksin õhtul hilja, aga kohtusin veel Maavaraga, kes oli tead. nõukogus lõpuni. Kuulsin, et olevat 
olnud pikk diskusioon Ülo üle. Arutleti tema käitumist. Parmasto oli öelnud, et sellised võivad olla kas 
suured geeniused, kes palju saavutavad või siis läbi  ….vad, ja ta oli Ülot viimaseks nimetanud. Ta oli 
öelnud, et Ülo on kahtlematult andekas, kuid on vaja, et igal sammul teda juhendatakse, Laasimer oli 
väga Ülo vastu olnud. Riisipere aga väljendas, et Ülo kannatavat mingi komplexi all ja on seetõttu 
lihtsalt õnnetu hing. 
Läksin koju, kus mul oli Üloga põhjalik jutuajamine. Väljendasin Raitviiru seisukohta, et ta oleks 
pidanud aruande ikka esitama, mis sest, et eksamid tegemata. Ka Ülol oli õigus, kui ta ütles, et ei 
tahtnud, et tuju(?) oleks hakatud komisjoni poolt rikkuma, sest 2 rasket eksamit ees. Kindlasti oleks 
nõukogus  siiski küsitlema või isegi irisema hakatud, mis oleks Ülo tuju eksamiteks alla viinud. Aga et 
nõukokku ei läinud, see on jälle hull viga.(?). Õhtul Ülo rääkis mul oma tööst, …..normide(?) 
klassifikatsiooni alalt. 
21.dets. 1974 
Ülo tõusis tavatult vara, midagi enne kella seitset ning läks kööki õppima. Imestasin, et kunagi pole nii 
teinud ja nii vara õppima akkand. Tema süda aga ei annud rahu, nagu pärast järeldasin, läks kööki 
Loonele kirja kirjutama. Kui ise tõusin üles, kell pool üheksa, siis oli ta ära läinud. Tulin Kiidjärvele. 
02. veebr. 1975, pühapäev. 
On õhtu, kell saab varsti 10. Loen ….toas Oliver Twisti, on väga vaikne, kuid olemine endal väga-väga 
rahutu ja sellepärast olengi ka siin toas. Lihtsalt ma ei saaks olla rahulikuna oma toas, mis on segi, uks 
pooleldi hingedest ära painatud, Ülo laua katki visatud. Kaasaskantav raadio, mille tõstsin selle 
…aluselt kohalt oma diivanvoodilt Ülo lauale, voodil ainult … tekk, padi, madrats viltu, linadest üks … 
ukse all maas, teine katki lõigatult kolmandal voodil, põrandariided ….. noodipaberil… katkikistud …… 
Sellises olukorras on tuba püsinud juba alates 23. jaanuarist saadik. Ja ka Ülost pole vähimatki ….. 
Nägin teda 23. jaan. neljapäeva hommikul kell 11.15 bussi peale minevat ning teda nähes asus 
minusse  …. jõuga masendus, pettumus, meeleheide kõigele möödunud traagilisele …. (?) pane püsti 
praegune moment (?). Ta astus bussi (igakülgselt?)  pettunult, rahulikult(?)…. 
 Käisin veel samal päeval Raitviiru juures, kuulsin, et Ülo olevat õhtul, st. kolmap.22.I.75 
löönud prof. Trassil tänaval mütsi maha, pärast kõndinud botaanikaaias, õhtul ilmus koju, kus pärast 
järjekordset joomist oli söönud Korohkovski(?) kapist toitu (Korohovski jutt) ning selle tagajärjel oli 
olnud lööming, mis põhjustas Ülo paistes silma. Hommikul Antsu tulles leidiski (j)ust kirjeldatud 
seisukorras toa. 
See oli muserdav ja meeleheitele viiv olukord. Käisime siis lõpus Raitviiruga ka rajooni polükliinikus 
selle punaseristi abiga pidavat Ülo viidama psühhoneuroloogia haiglasse. Sealt laiutati käsi, et mida 



on nemad suutelised tegema. Ei saanud abi ka külanõukogust, et seda oleks saanud teha rajooni 
……(?)kapraalist (?). Seejärel sõitsin Vamboga Kiidjärvele tööle, edasi Tallinnasse Tairi juurde, sest … 
ei suutnud enam taluda tekkinud situatsiooni. Olin informeerinud Riisperet ja viimane otseselt Ülo 
juhendajat Parmastot 13. jaanuarist alates. Ülo oli 2-2(3?), jaanuarini ilmselt psühhiaatriliste 
häiretega. Isegi väga tugevatega. Riisipere palus Parmastol vestelda ise Üloga. Paluda abi 
psühhiaatritelt, kuid Parmasto asus asju ajama, et Ülot suunata Esperimentaal-bioloogia Instituuti. Nii 
…asi Ülo edasi, Ülo sai küll temaga Eksperimentaali maaniast üle, see möödus, kuid ta hakkas jooma, 
ei tundnud huvi millegi vastu vähemalt väliselt ning kõik läks üha (lõpeb 8.lk.) 
( Algab 9.lk.) allamäge. Ja kuni 23. jaanuari seisuni.  
Tulin tagasi 28.jaanuaril ja kodus oli kõik endine, Ülo polnud siin käinud. Läksin taas Raitviiru juurde. 
Ta ei teadnud midagi, ka kõige vähemat ei olnud keegi ette võtnud. Isegi koju polnud keegi …nud või 
sealt midagi järele küsinud. Kui selle peale läks jutt, siis Ain otsis võimalust, et kes peab ja helistas 
Laasimerile, et tema kui sektori juhataja peab seda tegema R….s ise Laasimeriga ning viimane mainis, 
et ei tea aadessi ja Masing siis imestunult, et Ülo dokumendid on ju teadusliku sekretäri juures. Ja 
Laasimer veeretaski (teata?)mise teadusliku sekretäri õlgadele. 
Tulin linna, pettunud, solvunud ja meeleheites. Kus on Ülo? Milline on inimeste suhtumine teise 
inimesse. Oi kui võrratult suurt vastumeelsust tundsin Parmasto, Raitviiru, Laasimeri ja terve Ülo 
töörühma suhtes. Ülo ei klappinud küll nende seltskonda, ei saanud nendega läbi, kuid nii ei tohi 
ometi siiski suhtuda temasse. Ta on ju haige ja peab saama terveks, kuid mitte keegi ei püüa teha 
vähimatki selleks, kuidas nad suhtuksid, kui selline asi juhtuks nende enda lastega? Mida tunnevad 
Ülo vanemad? Olin väga-väga pettunud selles Instituudis, et leidsin, et seni oleled siin 
Lk.10.:  seni hinnatakse sind, kuni suudad midagi teha, oled terve, kui aga kukud, haigestud, jääd 
viletsaks, siis pole nii valus kui see ka pole, sind kellelegi vaja. 
Käisin vahelduseks Vello juures, kus arutlesime Ülo probleeme. Kontusime ka Pert Velloga, 
otsustasime koos, et peame miilitsasse teatama ja sealt Ülo leidmise abi lootma. Tegime seda. Õhtul 
lubati vaatama tulla korteri olukorda. Tööle ei läinud, sest ei tahtnud. Istusin Komsomoli kino 
kohvikus, vaatasin Mehhiko filmi , … oli ilus … kuid nii tihti meenus Ülo. 
Külli ja Anne (või Aini) käest kuulsin, et Sutt, Riispere, Paaver olid mind otsinud, et Ülost rääkida. 
Nemad, mitte aga Parmasto, Raitviir, Laasimer! 
Täna, so pühapäeval 2. veebruaril abi…(???)  aga väga õnnelikult Tairiga Kiidjärves. Õhtul saatsin ta 
rongiga Tallinnasse, ise tulin aga siia intrisse, kus olin ainsana 3-toalises korteris, Saukas ei julge siin 
elada, Karohdovski(?) sõitis Kiievisse. 
Tõlgendanud Mati Laane. 
Lisan veel omalt poolt, et kui teiste mälestused Ülost on üle 40 ja isegi kuni 50 aasta tagused, siis 
Antsu kirjapanekud on ju sündmuste toimumise ajal kirjas pandud, täname väga Tairit ja Annet 
nähtud vaeva eest.  

 

 

 

                                                                                                                          

                       
 


