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KIVIS ON ELU JA MÕTISKELU
			
			
		
		
		
		
			
			
			
			
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		

Küllap Sa isegi tead,
palju kivis on head.
Palju kultuuri on kivis
pikkade ajastute rivis.
palju kivi – kultuuris
ajaloosündmusis suuris.
Kivis peidus on aegadetagune elu
ja juurdleva vaimu mõtiskelu;
kivi peidab inimelu võlu ja valu –
hingetuid kivi kuuldavasti ei talu.
Kivisse kantuna olevik põlistub,
üleisikuline inimeses õilistub,
kivis on paljude põlvkondade vaev,
allaheidetute põlgus ja raev.
Rahva elupõline maa-ootus
ja kustumatu priiuse lootus.
Vaadates kivile kestvamalt silma,
tajume tagamaid, igavikulist ilma;
püsiväärtused saavad puhtama värvi,
argipäev ei ulatu rikkuma närvi...
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EESSÕNA
Professor Rein Einasto teosele „Nähtust ja tehtust”
	On väga tänuväärne, et Tallinna Tehnikakõrgkooli professori Rein
Einasto 75. juubeliks on kokku pandud teos, kuhu on koondatud ülevaade tema
tegemistest paeuuringute ja looduskaitse vallas. Faktiliste elulooandmete ning
artiklite, algatuste, näituste jm loetelude kõrval on kirjutise huvipakkuvaimaks
osaks temaga eluteel kohtunud inimeste meenutused. Märkimist väärib,
et kuigi professor Einasto on oma valdkonnas väga tunnustatud teadlane
ja ta on nii oma alal kui ka laiemalt – ühiskondlikus plaanis – väga
palju korda saatnud, tõstavad kaasteelised esile eelkõige tema inimlikke
omadusi: elujaatav, ausameelne, initsiatiivikas, hea sõber (E. Maaring); hea
algatusvõimega (J. Haabpiht); spontaanne, heade ideede algataja (A. Raukas);
entusiastlik (H. Perens); aktiivne, laia huvideringiga (A. Allikmaa); heatahtlik,
eelarvamustevaba, ettevõtlik, energiline, ootamatusi täis, väsimatu, innustav,
optimistlik (A. Põldvere); idealistlik, isamaaline, seltskondlik, abivalmis
(J. Jürisson); usin, nõudlik (Ü. Vooglaid); korraarmastaja, südamlik,
organiseerija, siiras (T. Soo); hea esinemisoskusega (T. Makk); kodu ja
perekonda väärtustav (E. Lend); avatud, rõõmsameelne (M. Laurson); sõbralik,
suhtlusaldis, usaldusväärne, hea empaatiavõimega, aus (õde Tiina).
Professor Rein Einasto väsimatus, ideederikkus, põhimõtte- ja
järjekindlus vajab tulevastele põlvedele jäädvustamist, seepärast on oluline, et
Tallinna Tehnikakõrgkooli rajatakse lähitulevikus Eesti rahvuskivi – paekivi
– püsinäitus, milles professor Einasto elutöö saaks väljenduse kivis.
13.01.2009
Arvi Altmäe
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
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ÜLEVAADE REIN EINASTO, TEADLASE JA
PUBLITSISTI KIRJATÖÖDEST
	Eesti Entsüklopeedia 14. köide „Eesti elulood” määratleb Rein
Einastot kui geoloogi. See on kahtlemata õige määratlus, mida kinnitab
ka Tartu Riiklikust Ülikoolist 1957. a saadud vastav diplom, kuid selle
personaalbibliograafia lugejail on kerge veenduda, et see ei ole n-ö kogu tõde.
Selle ülevaate koostamisel nägi allakirjutanu tegelikult ammu teada olevat
asjaolu, et Reinu huvidering ja tegevusampluaa on palju laiemad õpitud
erialast ning see motiveerib ka meie ülevaate pealkirja formuleeringut.
Geoloogiateadlaseks (kandidaadi/doktori teaduskraad on kaitstud 1979. a
Leningradis) kujunes Rein Einasto Eesti TA Geoloogia Instituudis, millega ta on
olnud seotud ülikooli lõpetamisest alates tänini, tõsi, viimastel aastatel ainult
osalise koormusega (vt eluloolisi andmeid). Tema isikuomadused, entusiasm
ja ilmselt pärinemine koolmeistri perekonnast, viisid teda aga teadlase kitsalt
teerajalt välja palju laiemale publitsisti ja propagandisti töömaale.
See personaalnimestik esitab bibliograafilised andmed 425 Rein
Einasto publikatsiooni kohta.
	Võib arvata, et siia lisandub veel mingi hulk seni unustusse jäänud
kirjutisi, kuid tervikuna on üldpilt selgelt välja joonistunud. Kokkuvõtvalt
võib nentida, et Reinu tegevuse kaks külge on arvuliselt praktiliselt võrdsed,
kuid alateemade ajalise jaotumuse põhjal võib esile tõsta huvide ja tegevuse
prioriteetide järk-järgulisi muutusi. Kui arvestada ka avaldatud kirjutiste arvu
aastas, siis võib esile tõsta järgmisi etappe:
1.
1959–1963.
Esimesed
kirjutised,
valdavalt
kultuurialased
lühikirjutised, esimene teadustöö ilmus 1961.
2.
1964–1974. Teadustöö algperiood, kus suhteliselt tagasihoidliku
publitseerimistegevuse foonil paistab silma 1970. aasta tipp (10
artiklit), mis seotud riikliku preemia toonud monograafia „Eesti Silur”
ilmumisega.
3.
1975–1987. Valdavalt intensiivse ja mitmetahulise teadustöö periood,
mil ilmus keskmiselt viis artiklit aastas.
4.
1988–2004. Teadustemaatika teisenemine ja publitsistliku tegevuse
puhang, eriti seoses paetemaatika esiletõstmisega, avaldati keskmiselt
12 kirjutist aastas (kolmel aastal 18–19). Esitatud dünaamika on
kõnekas ja oluline Reinu tegevusest arusaamisel; tuleb muidugi
arvestada, et märgitud piirid ei ole aastaarvuliselt teravad, vaid
tavapäraselt üleminekulised.



	Selle ülevaate koostamise hõlbustamiseks jagasin kõik nimestikus
olevad tööd 14 liiki, sh teaduse ja populaarteaduse alal 10 ja publitsistikas 4.
Liikide pealkiri ei pruugi peegeldada sisu mitmekesisust ning liikide piirid
on sageli tinglikud. Eriti kehtib see publitsistika kohta, kus paetemaatika
arendused lähevad sageli üle ka publitsistlikeks käsitlusteks kitsamas
mõttes. Neil põhjusil on siin publitsistikat mõistetud avaralt ja selle rühma
iseloomustus on esitatud ühe tervikuna.
	Teadus on muidugi Rein Einasto peamine tegevusala ja üllatusena tuleb
nentida, et mees, kes on tuntud kui üks Eesti juhtivaid litolooge ja fatsiaalse
analüüsi asjatundjaid, on kõige järjepidevamalt publitseerinud stratigraafia alal
(kokku 20 tööd). Sellesse rubriiki kuulub ka tema esimene teaduslik artikkel
„Kaarma lademe piiridest ja paksusest uute puuraukude alusel” [nurksulgudes
on siin ja edaspidi viide artikli järjekorranumbrile personaalnimestikus], mis
arendas edasi tema käsikirjaks jäänud litoloogiaalast ülikooli diplomitööd
äsja kättesaadavaks saanud uute puursüdamike alusel. Kaarma (hilisema
Rootsiküla) lademe läbilõigete korrelatsioon ja detailne stratigraafiline liigestus
said just tänu Reinu töödele [13, 36, 45] tänapäevalgi kasutatava vormi. Alates
1975. a järgnes rida ainu- ja kaasautorluses kirjutatud artikleid [48, 50, 57, 74,
87, 212, 213, 266, 279 jt], milles täiustati Eesti Siluri stratigraafilist skeemi
ning arendati selle metodoloogilisi aluseid. Viimases osas oli ta läbilõigete
tsüklilisusele toetuva nn loodusliku stratigraafia idee pooldaja. Kuigi
„looduslik” stratigraafia ei ole leidnud tänapäevases stratigraafiate paljususes
ja nn komisjonide stratigraafia valitsemise all suuremat kõlapinda, on siiski
sedimentatsiooni tsüklilisuse uurimine oluline lõik nii geoloogias üldse kui
ka R. Einasto isiklikus temaatikas [41, 44, 51, 182, 212 jt]. Need tööd on, nagu
juba mainitud, tihedalt seotud stratigraafilistega ja lisaks andsid ka suure
kogemuse läbilõigete üksikasjalikul litoloogilis-fatsiaalsel uurimisel. Viimane
oli aga omakorda aluseks tihedale koostööle paleontoloogidega, kes vajasid neid
R. Einasto teadmisi läbilõigete biostratigraafilisel uurimisel. See koostöö andis
rea olulisi uusi tulemusi [52, 119, 232, 279, 280, 302 jt] nii Eesti, Gotlandi,
Ukraina kui ka Siberi Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafias.
	Teine oluline grupp Rein Einasto teaduslikke kirjutisi seonduvad
terminitega faatsies, fatsiaalne vööndilisus, basseini areng, organismide
seos faatsiestega, rifid ja muidugi kivimite uurimise alusandmeid andev
litoloogia. See omavahel tihedalt läbipõimunud tööde tsükkel, millesse kuulub
58 publikatsiooni, sisaldab allakirjutanu vaatevinklist kõige huvitavamaid
töid. Nende hulgast kahtlemata olulisim oli koos H. Nestoriga 1977. a
avaldatud suur artikkel „Paleobalti Siluri perikontinentaalse basseini fatsiaal-
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sedimentoloogiline mudel” [54], mis formuleeris väga selge ning kiiresti
populaarseks muutunud settebasseinide fatsiaalse vööndilisuse kontseptsiooni.
Loomulikult eelnes selle artikli avaldamisele oluline eeltöö nii kivimite
kirjeldamise ja klassifikatsiooni [17, 18, 30–35] ning tekketingimuste [15, 20,
25] kui ka organismide leviku ja faatsieste suhete selgitamisel [16, 22, 40, 46,
50]. Mainitud mudeli algvariandid avaldati juba alates 1970. a eri kaasautorite
osalusel [37, 38, 42]. Mudeli kõige enam vaidlusi tekitanud aspektiks osutus
nõlva mõiste kasutamine ning selle motiveerimiseks avaldasid R. Einasto ja
H. Nestor veel paar artiklit [73, 79], kuid tänaseks on sellest terminist esialgses
tähenduses loobutud ning kõneldakse sügava shelfi piires oleva sügaviku
nõlvadest (ülemineku faatsies avashelfi ja depressiooni vahel). Samuti on
mudeli uusimas versioonis süvendatult käsitletud Balti basseini arengu eri
staadiumidel toimunud fatsiaalse vööndilisuse ja sedimentatsiooni iseloomu
muutusi [98, 232].
	Mudeli publitseerimisele järgnes koostöös kolleegidega, terve hulga
ühisprojektide käivitamine ja vastavate artiklite avaldamine litofatsiaalsete
kaartide [83], Vene platvormi ääremerede arengu [67, 98, 99, 102 jt] ja eriti
ökoloogiliste mudelite [82, 89] ning rea organismide gruppide leviku fatsiaalse
kontrolli selgitamiseks [üldkäsitlused – 63, 65; vetikad 55, 74, 100, 111;
vertebraadid 59, graptoliidid 84 jt]. On selge, et nagu ühisüritustes ikka, on
edu aluseks mõlema poole aktiivne panus, mistõttu siinkohal Rein Einasto
tegevusest kõneldes ei tohi kuidagi ära unustada nende tööde valmimisel
kaasas olnud partnerite rolli. Konkreetsed nimed on loomulikult näha
vastavate numbrite all nimistus.
Kaheksakümnendate aastate teises pooles toimuvad R. Einasto
teadustöö temaatikas muudatused – kahaneb kirjeldatud tsükli tööde
arvukus ja ilmuvad mitmesugused, siin tinglikult geoloogia alla liigitatud
kirjutised – tektoonilised interpretatsioonid [66, 158]; kaardistamise
metoodika [78]; põlevkivi orgaanika kuhje [101, 149]; Ordoviitsiumi jäätumise
[102, 148]; settelünkade [103, 119, 267] teemadel ning alates 2000. a seeria
koostööartikleid TTÜ Geoloogia Instituudi petrofüüsikutega [265, 284, 290,
303, 305]. Huvitavaid tulemusi on andnud ka ühisuuringud geokeemikutega
Tallinna vanalinna hoonete murenemise ulatuse ja põhjuste selgitamisel [284,
301]. Samal ajal esineb Rein sageli Eesti Looduses jm ilmunud populaarsete
kirjutiste [20] ning paljude geoloogiliste teaduslike ekskursioonijuhtide
artiklite [58] autorina. Viimastes on leidnud realiseerimist tema aastaid
kestnud töö konkreetsete läbilõigete kirjeldamisel. Pole kahtlust, et R. Einasto
on Ordoviitsiumi ja Siluri läbilõigete parimaid tundjaid Eestis.
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Rein Einasto publitsistliku tegevuse ülevaadet on kergem lühidalt
kokku võtta, kuivõrd tema meelisteemade arv on võrreldes teadusega piiratum.
Tema esimesed artiklid selles valdkonnas olid pühendatud suurte muusikute
tähtpäevadele [1, 3], hiljem ka kehakultuurile [21], üliõpilaselule [27] jne kuni
keskkonnakultuuri [310], tunnelite ja kunstimuuseumi ehitamiseni välja
[275, 294–296]. Kui siia lisada veel persoonide tähtpäevadele pühendatud
artiklid, siis n-ö kultuuriga seotud kirjutisi on ligikaudu 27. Umbes seepärast,
et siin on teatud põimumine olemas Reinu publitsistika kõige arvukama
lõiguga – s-o paas ja selle kasutamine ehituses, Paeliidu tegevus (ca 40
kirjutist) ning suur hulk (ca 60) muid kirjutisi, mis käsitlevad osalt samuti
paetemaatikat, kuid enam n-ö ühiskondlikust aspektist; keskkonnakaitset ja
keskkonnatunnetuse arendamist, organisatsioonilisi üritusi (talgute, muusikajm päevade korraldamist); paearhitektuuri ja rahvuskivi propageerimist ning
palju muid teemasid. Neid ei ole võimalik siin üksikasjalikult tutvustada, seda
polegi õieti mõtet paari sõnaga teha – neid on vaja lugeda, tutvumaks autori
mõttemaailmaga.
Üks on aga kindel, et Rein Einasto personaalbibliograafia lugeja saab
ka ainuüksi tema publitsistlike artiklite pealkirjade alusel teada, et tegemist
on missioonitunde ja aktiivse eluhoiakuga inimesega, kes on ühtlasi ka
mitmekülgne edukas geoloogiateadlane.
Postskriptum. See ülevaade lõppes aastaga 2004, mil bibliograafias
oli 302 nimetust. Juba siis oli selge, et Reinu tööde nimestik ei ole täielik ja
ei peaks ruttama selle avaldamisega. Siiski, sellesse perioodi on lisandunud
vaid tosin kirjutist, mis õigustab algse kokkuvõtte säilitamist endisel kujul.
Kuid kogu nimestik on viimaste aastatega tublisti kasvanud, sisaldades
nüüd 425 publikatsiooni. Ainuüksi see sedastus peaks veenma Rein Einastot
vähemtundvaid inimesi, et autor on jätkanud ka viimastel aastatel raugematu
hooga oma laiahaardelist tegevust geoloogi ja publitsisti, looduse ja kultuuri
kaitsja ning Paevanana. See pole uudis Reinu sõpradele, kuid ka neile võiks olla
üllatav teada, et 2008. a avaldas ta 40 kirjutist, veerand nendest teadusliku
suunaga. See n-ö isiklik rekordaasta veenab, et Reinul püssirohtu salves jätkub
ja jääb vaid üle talle soovida jätkuvalt teravat silma ja kindlat kätt.
Dimitri Kaljo
akadeemik
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KOOSTÖÖ JA VÄLISSUHTLUS
Kogu oma teadusliku ja ühiskondliku tegevuse jooksul on Rein
Einasto olnud väga suhtlemis- ja koostööaldis, millest annab tunnistust tema
kirjatöödes esinev väga suur kaasautorite arv – 105. Kõige enam ühistöid
on Reinul olnud H. Nestori (28), D. Kaljo (18), T. Märsi (12), E. Klaamanni
(11), V. Viira (10), V. Nestori (10), H. Matve (8), T. Saadre (8), L. Põlma (7) ja
M. Rubeliga (7). Kuue ühiskirjutisega järgnevad Ralf Männil, E. Kala, L. Sarv
ja K. Mens; viis ühisartiklit on kirjutatud koos J. Eilarti, E. Radionova, Reet
Männili, A. Kõrtsi, P. Männiku, A. Šogenova ja A. Jõelehtiga. Sellest loetelust
nähtub, et kõige tihedam erialane koostöö on Reinul olnud Eesti Siluri
uurijatega, kellega aastatel 1970–1980 on avaldatud ridamisi kollektiivseid
ühiskirjutusi stratigraafia, settebasseini ja elustiku arengu ning fatsiaalpaleoökoloogilise analüüsi valdkonnas. Hilisemal ajal on koostöö laienenud
ka teiste ladestute, eriti Ordoviitsiumi, võrdlevale uurimisele. Päris arvukalt
(33) on Reinu kaasautorite seas endise Nõukogude Liidu teiste vabariikide
geolooge. Enamasti piirdub viimaste osa üheainsa ühisartikliga, välja arvatud
E. Radionova, kellega koos on avaldatud viis artiklit vetikate fatsiaalse leviku
kohta ja T. Koren, kellega koos on kirjutatud kolm artiklit Siluri stratigraafia
ja basseinide võrdluse valdkonnas. Publitsistlike ja populariseerivate
kirjutiste puhul on sujunud koostöö kõige enam H. Matve (8), J. Eilarti (5)
ja V. Lõugasega (4), kellega on koos võideldud paekasutuse, loodushoiu ja
kultuuriloo väärtustamise alal.
Reinu viljakas koostöö naabervabariikide uurijatega algas paljuski
tänu hea Eesti sõbra, NSVL-i Teaduste Akadeemia Paleontoloogia Instituudi
laborijuhataja, professor Roman Heckeri organiseeritud üleliidulistele
paleoökoloogilis-litoloogilistele väliseminaridele, millest esimene toimus
Reinu osavõtul 1962. a Eestis ning Pihkva ja Novgorodi oblastis, kolmas
1965. a Uuralis ja Eel-Uuralis, viies 1968. a Kesk-Aasias Tšimkendis ja
Karakumis ning kuues 1986. a Kesk-Aasias Ferghanas. Nende seminaride
käigus sõlmitud tutvussidemed viisid Reinu juba 1966. a suvel välitöödele
Siberisse Leena jõele, 1968. a aga Evenkiasse Moiero jõele. Hiljem on järgnenud
välitööd ja ekspeditsioonid Kesk-Aasias Kitabis (1976 ja 1984); LähispolaarUuralis, Kožimi jõel (1979, 1980, 1982, 1987); Kesk-Uuralis ja Lääne-Siberis
(1981).
Paralleelselt on Rein osalenud ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia
Instituudi uurimisrühmade korraldatud ekspeditsioonilistes välitöödes
Ukrainas; Podoolias (1961, 1977, 1980, 1988); Lätis ja Leedus (1963, 1966, 1971,
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1975, 1982); Kaliningradi oblastis (1972); Lääne-Valgevenes ja Lääne-Ukrainas
(1978, 1989). 1980. a korraldas Rein ise Geoloogia Instituudi asjahuvilistele
sõidu Moskva nõo Karboni paljanditega tutvumiseks ja Ordoviitsiumi
puursüdamike uurimiseks.
Rahvusvahelise koostöö raames on toimunud välitööd Gotlandi saarel
(1994); Lõuna-Norras (1995, 1997). Mitmesuguste nõupidamiste ja nendega
seotud ekskursioonide käigus on Reinul olnud võimalus tutvuda Irkutski
piirkonna (1981), Kesk-Rootsi (1990), Oslo ümbruse (1992) ning USA keskida osariikide (Suure järvistu ümbruse) geoloogiaga (1996). 1991. a külastas
ta Walesi Rahvusmuuseumi geoloogia osakonna juhataja M. Bassetti kutsel
klassikalisi Siluri paljandeid Inglismaal, Shropshire’is ning Walesis. Eesti
Paeliidu aktivistide korraldusel on toimunud ekskursioonid Oslo piirkonda
(1997), Lõuna-Saksamaale (1999), Gotlandi (2000) ja Ölandi (2002) saartele,
tutvumaks nende piirkondade geoloogiliste läbilõigete, paeehitiste ning
paetööstusega. Paenäituse korraldajana viibis Rein 1994. a Kopenhaagenis.
Paeeksperdina on ta käinud tööstusmessil Vilniuses (1994), Soomes Turu
piirkonnas (1996) ja Renier’ kivitööstuses Belgias.
	Väga aktiivselt on Rein osalenud mitmesugustel üleliidulistel ja
Baltimaade piirkondlikel teaduslikel nõupidamistel. Ta on võtnud osa
Baltimaade Regionaalse Asutustevahelise Stratigraafia Komisjoni (nüüd: Balti
Stratigraafia Assotsiatsioon) pleenumitest ja konverentsidest Vilniuses (1973,
1976, 1993); Riias (1974, 1981); Tallinnas (1975, 1985, 1996); Siguldas (1978);
Lohusalus (1982) ja Jurmalas (1984, 1999). Samuti Baltikumi settekivimite
komisjoni ja selle karbonaatkivimite sektsiooni seminaridest Tallinnas (1977,
1981) ning Vilniuses (1977, 1985). Mitmeid kordi on ta osalenud Üleliidulise
Paleontoloogia Seltsi aastakoosolekutel Leningradis (1973, 1976, 1977, 1981);
Taškendis (1982) ja Tallinnas (1986), mis olid kujunenud Nõukogude Liidu
paleontoloogide ja stratigraafide tiheda läbikäimise foorumiteks. Real juhtudel
(1977, 1980, 1982) esines Rein ettekannetega Moskva Loodusuurijate Seltsi
geoloogia sektsiooni seminaridel paefaatsiestest, paeformatsioonidest ja
fossiilsetest riffidest. Väga energiliselt on ta esinenud settetsüklite alastel
nõupidamistel Novosibirskis (1975), Naltšikis (1976), Kesk-Aasias Taškumõris
(1977), Tallinnas ja Saaremaal (1978) ning Irkutski lähedal Šaman-Goral (1981).
Ta on võtnud osa ka karbonaatkivimite faatsiesi käsitlevast nõupidamisest
Leningradis (1973), (korraldades selle juurde kuuluva ekskursiooni Saaremaale)
ning Moskvas (1985). Neile lisanduvad litoloogia alane nõupidamine
Novosibirskis (1980), settebasseinide alane seminar Moskvas (1981),
üleliiduline meregeoloogia kool Gelendžikis (1984), fossiilsete vetikate alane

14

nõupidamine Novosibirskis (1985) jm. Rahvusvaheliste nõupidamiste uks jäi
dissidentlike kalduvustega Reinule pikaks ajaks suletuks. Seepärast õnnestus
tal osaleda vaid Rahvusvahelise Geoloogiateadlaste Liidu Siluri stratigraafia
allkomisjoni välinõupidamistel Podoolias (1983) ja Eestis (1990) ning Siluri
ladestu sümpoosionil USA-s, Rochesteris (1996).
Üpris pikaajaline koostöö on ühendanud Reinu ja allakirjutanut.
See algas 1961. a põgusast välitööst Ambla lähedal Kurus, kus Ralf Männili
juhtimisel kaevati lahti Pirgu ja Porkuni lademe vaheline piir, mida Eestis oli
pikka aega käsitletud Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu vahelise piirina. See oli
meie kui algajate geoloogide jaoks väärtuslik õppetund, kus Ralf Männil andis
edasi oma rikkalikke kogemusi paekivis talletunud detailide lahtimõtestamisel.
Kestvam koostöö algas meie vahel 1965. aastal toimunud kolmanda üleliidulise
paleoökoloogilis-litoloogilise välinõupidamise käigus Uuralis ja Eel-Uuralis,
kus saime lähemalt tuttavaks paljude geoloogide vanema ning keskmise
põlvkonna suurkujudega (R. F. Hecker, A. I. Ossipova, G. F. Krašeninnikov,
T. N. Belskaja, V. A. Varsanofjeva, I. T. Žuravljeva, A. I. Ravikovitš, I. K. Koroljuk,
V. M. Mihhailova, E. I. Mjahkova jt) – tuntud spetsialistidega fatsiaalse
analüüsi ja fossiilsete rifimoodustiste alal. Ekskursiooni käigus toimunud
mõttevahetuste baasil tegi NSVL TA Siberi osakonna Geoloogia ja Geofüüsika
Instituudi teadur E. I. Mjahkova meile ettepaneku korraldada ekspeditsioon
Siberi platvormile, üle polaarjoone voolava Moiero jõe kaldapaljandeisse, kus
paiknevad ühed maailma parimad Ordoviitsiumi ja Siluri kihtide läbilõiked.
	Ekspeditsioon sai teoks 1968. a suvel. Kuna tuli oodata kevadise
suurvee alanemist, sisustasime oma aega Tura asulas sõjapäevil sinna
küüditatud Volga sakslaste majakeses sellega, et hakkasime koostama faatsieste
ja basseini arengu peatükki monograafiasse „Eesti Silur”. Nii visandusid paari
nädalaga Balti Siluri basseini fatsiaalsete vööndite ja ühes sellega ka basseini
fatsiaalse mudeli põhijooned. Mitte mingit eeskuju selles valdkonnas ei olnud
tol ajal maailmakirjandusest veel võimalik leida. Ligi kaks kuud kestnud
ekspeditsiooni käigus leidsid meie seisukohad ääremere tüüpi paleobasseini
fatsiaalse mudeli kohta kinnitust. Eriti täienesid teadmised kaldalähedasemate
madalaveeliste faatsieste osas, mis Eesti läbilõikes on hilisema kulutuse käigus
enamasti kadunud. Teiseks oli võimalik jälgida kihtide käitumist sadade
meetrite ulatuses, samal ajal kui Eestis tuleb enamasti piirduda peopesa
suuruse puursüdamiku materjaliga.
	Nende välitööde käigus sai kohe selgeks üks Reinu uurimistöö
iseloomulikke jooni – ennastunustav süüvimine kivimeis nähtavatesse
detailidesse ja neile tekkeloolise tähenduse otsimine. Et kuidagi töös edasi
jõuda, tuli Reinu pidevalt takka kannustada ja sisendada oluliste ja ebaoluliste
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detailide eristamise vajadust. Tuleb tunnistada, et pikapeale on ta selle
omaks võtnud. Nüüd on Reinu uurimistöös täheldatav isegi vastupidine
tendents: lähtumine varasemale kogemusele tuginevaist üldisematest
konstruktsioonidest ja neile vasturääkivate detailide „unustamine”. Ehk teiste
sõnadega: kui varem oli Reinul mõnikord raskusi, et puude tagant metsa näha,
siis hilisemal ajal on tal pigem probleem selles, et näha metsa sees kasvavaid
puid. Moiero jõel tehtud vaatlusandmed on kättesaadavad Novosibirskis
avaldatud monograafia näol [52], mis on selle vähetuntud piirkonna jaoks
siiani oluline faktilise materjali allikas.
	Meie edasises koostöös on olnud kesksel kohal fatsiaalse
mudeli täiustamine ja selle rakendamine niihästi fatsiaalse analüüsi,
paleogeograafiliste rekonstruktsioonide kui ka basseini arenguloo ja tsüklilise
ehituse väljaselgitamisel. Kokku on fatsiaalse mudeli ja selle arenduste
kohta üheskoos publitseeritud 18 artiklit. Kõige täielikumal kujul on mudeli
põhivariant avaldatud 1977. a töös [54]. Peagi sai selgeks, et settebasseini
arengu eri etappide jaoks on vaja kohaldada veidi erinevaid mudelivariante,
mis on Balti basseini osas praeguseks välja töötatud [98, 232]. Enamasti
püütakse läbi ajada üheainsa, universaalse mudeliga. Fatsiaalne mudel on
olnud aluseks fatsiaalsel analüüsil, paleogeograafiliste rekonstruktsioonide
tegemisel, meretaseme muutuste hindamisel ja kõverate koostamisel,
organismide koosluste väljaeraldamisel, basseini arenguloo ja tsüklilise
ehituse väljaselgitamisel, aga ka litostratigraafiliste üksuste süsteemi
korrastamisel. Mõningast terminoloogilist vaieldavust on tekitanud asjaolu, et
autorid lähtusid algselt tänapäeva meregeoloogias valitsevast suhteliselt kitsast
geomorfoloogilisest šelfi (mandrilava) mõistest, samal ajal kui geoloogias on
enamasti kasutusel palju laiem tektooniline šelfi kontseptsioon, mis lähtub
maakoore tüüpidest. Selle terminoloogilise vastuolu kõrvaldamiseks on mõned
esialgsed nimetused (näiteks „nõlv”) asendatud neutraalsematega („üleminekuehk siirdevöönd”).
Koostöö on toimunud ka mitmete konkreetsete stratigraafiliste
küsimuste lahendamisel. 1969. a sügisel uuriti koos geoloogiavalitsuse
töötajate E. Kala ja K. Kajakuga Lääne-Eesti puursüdamikke, mille tulemusena
korrastati Adavere lademe stratigraafiline liigestus. Rumba kihistus tehti
kindlaks 12 minitsükliiti ja fikseeriti lademe alumine piir [39] ning valmis
paljudes hilisemates töödes kasutatud Lääne-Eesti Llandovery fatsiaalne
profiil. Ühiste välitööde käigus koostatud Eesti ja Läti puursüdamike
kirjeldusi on kasutatud nii autorite endi kui ka teiste uurijate töödes. 1988. a
hilissügisel (muide, just Eesti suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmise ajal!)
uuriti Keilas geoloogiavalitsuse puursüdamike hoidlas Lääne-Saaremaa Riksu
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puursüdamikku. See materjal sai aluseks Jaagarahu lademes uue – Riksu
kihistu – püstitamisele. Väga detailselt kirjeldati läbilõikes esinevaid mitut
järku settetsükleid [279] ja seostati need nn Milankovichi astronoomiliste
tsüklitega, andes viimastele esmakordselt Siluri setendite uurimisel konkreetse
geoloogilise sisu. Seni viimase ühistööna uurisime 2000. aastal Särghaua
välibaasis Viljandi-Heimtali puursüdamikku, millel on oluline koht Raikküla
lademe Kesk- ja Lõuna-Eesti läbilõigete rööbistamisel ning spetsiifilise
lubimudade settetsüklite tekkemehhanismi avamisel [302].
Praeguseks ligi 40 aastat kestnud koostöö Reinuga ei ole olnud just
kõige kergemate killast, kuna tema entusiastlikes tegemistes on alati olnud
esikohal algatamis- ja avastamisrõõm, mistõttu tulemuste realiseerimine on
kippunud tagaplaanile jääma ja tihtipeale venima. Elu on õpetanud võtma seda
kui paratamatust, sest Rein on ikka Rein – alati uutest ideedest ja kavatsustest
tulvil.
Heldur Nestor
TTÜ Geoloogia Instituudi juhtteadur

REIN EINASTO – LOOV NATUUR
Kõige vastuolulisema karakteriga teadur sektoris (võib-olla kogu
instituudis). Omab suuri plusse: hea probleemitunnetus, ideederikkus; detaili
haarav ja seda oskuslikult lahtimõtestav uurija; üldistusvõimeline; aktiivne
ja teaduslikke kontakte otsiv. Puudujäägid: püsimatu; kergesti innustuv, kuid
ka kergesti mahajahtuv; rohkem algataja kui lõpuleviija; oma taotlustes tihti
utopistlik maksimalist, kes ei tunnista kompromisse. Loomupärase aktiivsuse
ja laia silmaringi ning suure praktilise kogemuse tõttu omab väga kõrget
üleliidulist fooni. Sektoris vajalik inimene ideede generaatorina ja omamoodi
„ventilaatorina”, et õhk seisma ei jääks. Ent raske on temale suuremaid
ettevõtmisi, eriti rangelt tähtaegseid rajada. Rahutu loomuse tõttu on töövõime
pulseeriv ja ennastkulutav: pingelise (ent lühiajalise) aktiivse loomise perioodile
järgneb kestvam mõõnaperiood. Doktoreeruda soovib väga, ent kas ta suudab
end vajalikult kokku võtta ja muust kõrvalisest sekeldamisest loobuda, selles
kahtlen. Oma teaduslikult potentsiaalilt võiks ta aga ammu doktor olla.
Einar Klaamann
sektorijuhataja
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Einasto, Rein. 10.10.1969. Variatsioone vilistlasteemadel. Lk 2–3.
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[Valgus], 1970–559, [1] lk, 37 l. ill. : ill., portr., kaart – Kaasautor:
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Литология] // Силур Эстонии / Институт геологии Академии
наук Эстонской ССР; под редакцией Димитрий Кальо – Tallinn:
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породы: [Глава 2. Литология] // Силур Эстонии / Институт
геологии Академии наук Эстонской ССР ; под редакцией
Димитрий Кальо – Tallinn: Valgus, 1970, lk 18.
32.
Эйнасто, Рейн; Аалоэ, Аго. Зернистые известняки: [Глава
2. Литология: Известняки] // Силур Эстонии: [монография] /
Институт геологии Академии наук Эстонской ССР; под редакцией
Димитрий Кальо – Tallinn: Valgus, 1970, lk 19–33: joon.
33.
Эйнасто, Рейн; Аалоэ, Аго. Илисто-зернистые известняки:
[Глава II. Литология: Известняки] // Силур Эстонии / Институт
геологии Академии наук Эстонской ССР ; под редакцией
Димитрий Кальо. – Tallinn: Valgus, 1970, lk 33–39: joon.
34.
Эйнасто, Рейн; Аалоэ, Аго. Биогермные известняки: [Глава II.
Литология: Известняки] // Силур Эстонии / Институт геологии
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36.

37.

38.

Академии наук Эстонской ССР ; под редакцией Димитрий Кальо
– Tallinn: Valgus, 1970, lk 41–46: joon.
Эйнасто, Рейн. Первичные доломиты: [Глава II. Литология:
Известняки] // Силур Эстонии / Институт геологии Академии
наук Эстонской ССР ; под редакцией Димитрий Кальо. – Tallinn:
Valgus, 1970, lk 46–55: joon., tabel.
Эйнасто, Рейн. Роотсикюлаский горизонт: [Глава IV.
Стратиграфия: Очерки по стратиграфии горизонтов] // Силур
Эстонии / Институт геологии Академии наук Эстонской ССР; под
редакцией Димитрий Кальо – Tallinn: Valgus, 1970, lk 264–276:
joon., tabel; joonis nr 86 värvitahvlil.
Кальо, Димитрий; Клааманн, Эйнар; Нестор, Хелдур; Эйнасто,
Рейн. Фации и развитие бассейна: [Глава V.] // Силур Эстонии /
Институт геологии Академии наук Эстонской ССР ; под редакцией
Димитрий Кальо – Tallinn: Valgus, 1970, lk 301–317: tabel.
Эйнасто, Рейн; Нестор, Хелдур. О фациальной зональности и
седиментационной цикличности карбонатных отложений силура
Прибатики // Тезисы докладов VII научной конференции геологов
Прибалтики и Белоруссии – Tallinn, 1970, lk 87–90.
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39.

		

Эйнасто, Рейн; Нестор, Хелдур; Кала, Элмар; Каяк, Калью.
Сопоставление верхнелландоверийских разрезов в Западной
Эстонии // Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia.
Geoloogia = Известия Академии наук ЭССР. Химия. Геология
(1972) 21. kd., nr 4, lk 333–342 – Bibliogr. lk 342–343: 11 nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 343: Ülemländouveri läbilõigete rööbistamine
Lääne-Eestis; inglise k. lk 343: Correlation of the upper Llandoverian
sections in west Estonia.
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40.

41.

Вийра, Вийве; Эйнасто, Рейн. О зависимости силурийских
конодонтов от фациального характера отложений в скважине
Охесааре // VI всесоюзное совещание по микропалеонтологии:
тезисы докладов – Novosibirsk, 1973, lk 43.
Эйнасто, Рейн. Классификация седиментационных циклов
силура Прибалтики по данным фациального анализа // Фации
и геохимия карборатных отложении: второе совещание секции
методов фациального анализа и палеографии и секции геохимии
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осадочных пород Комиссии по осадочным породам АН СССР, 15.
21 мая 1973 г.: тезисы докладов–Leningrad; Tallinn, 1973, lk 94–96.
Эйнасто, Рейн; Нестор, Хелдур. Общая схема фациальной
зональности Балтийского бассейна в силуре и ее палеогеграфоседиментологическая интерпретация // Фации и геохимия
карборатных отложении: 2-е совещание секции методов
фациального анализа и палеографии и секции геохимии
осадочных пород Комиссии по осадочным породам АН СССР. 1521 мая 1973 г.: тезисы докладов–Leningrad; Tallinn, 1973, lk 38–40.
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Мягкова, Е. И.; Эйнасто, Рейн. Стратотип криволуцкого
горизонта (криволуцкой свиты) // Стратиграфия ордовика
Сибирской платформы – Novosibirsk: Nauka, Sibirskoje otdelenie,
1975, lk 182–190.
Эйнасто,
Рейн.
Седиментационная
цикличность
и
стратиграфические подразделения (в свете фациального анализа
силурийских отложений на южном склоне Балтийского щита) //
Цикличность осадконакопления и закономерности размещения
горючих полезных ископаемых: тезисы докладов Всесоюзной
конференциии, Новосибирск, 15–17 апр. 1975–Novosibirsk, 1975,
lk 55–57.
Эйнасто, Рейн. Стратиграфическое положение Каармаских
доломитов в разрезе лудлова Эстонии // Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia (1975) 24. kd., nr 1,
lk 75–78: joon., 1 l. joon – Bibliogr. lk 78–79: 9. nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 79: Kaarma dolomiitide stratigraafiline asend
Eesti Ladlou läbilõikes; inglise k. Lk 79: The stratigraphical position of
Kaarma dolomites in the Estonian Ludlovian sequence.
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Einasto, Rein. Käsijalgse Didymothyris didyma leviku fatsiaalsest
ulatusest Paadla lademes Saaremaal // Geoloogilised märkmed (1976)
[nr] 3, lk 42–46 – Bibliogr. 10 nim.
Kokkuvõte vene k. lk 47: О фациальном диапазоне распространения
Didymothyris didyma в паадласком горизонте острова Сааремаа;
inglise k. lk 47: Ecological distribution of Didymothyris didyma in the
Paadla Stage on Saaremaa Island.
Einasto; Rein; Kala, Elmar; Perens, Helle. Ninase kihistiku levikust
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48.

		
49.

50.

51.

Saaremaa idaosas // Geoloogilised märkmed (1976) [nr] 3, lk 61–64:
kaart – Bibliogr.: 4 nim.
Kokkuvõte vene k. lk 64: Распространение Ниназеской пачки в
восточной цасти острова ; inglise k. lk 65: The Ninase Member in the
east of Saaremaa.
Аалоэ, Аго; Кальо, Димитрий; Клааманн, Эйнар, Нестор, Хелдур,
Эйнасто, Рейн. Стратиграфическая схема силура Эстонии //
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia (1976)
25. kd., nr 1, lk 38–44: joon – Bibliogr. lk 44–45.
Kokkuvõte eesti k. lk 45: Eesti Siluri stratigraafiline skeem; inglise k.
lk 45: Stratigraphical classification of the Estonian Silurian.
Антошкина, Анна Ивановна; Меннер, В.; Матухин, Р.; Першина,
А.; Эйнасто, Рейн; Матухина, В.; Патрунов, Д.; Рассказова,
Н. К истории силурийских бассейнов Сибирской и ВосточноЕвропейской платформ // Труды Сибирского НИИ геологии,
геофизики и минерального сырья) – Novosibirsk, 1976, 218. kd.,
lk 24–40 – Bibliogr. lk 38–40.
Вийра, Вийве; Клааманн, Эйнар; Мянниль, Рeэт; Нестор, ВийуКай; Рубель, Мадис; Сарв, Лембит; Эйнасто, Рейн. Фациальный
контроль распределения фауны в верхнелландроверийсковенлокских отложениях Северной Привалтики // Экостртиграфия
и экологические системы геологического прошлого : тезисы
докладов XII сессии всесоюзного палеонтологического общества
– Leningrad: Nauka, 1976, lk 20–21.
Эйнасто, Рейн. Принципы выделения и взаимоотношение литои циклостратиграфических подразделений силура Прибалтики //
Материалы по стратиграфии Прибалтики (к Межведомственному
стратиграфическому совещанию, Вильнюс, май 1976 г.) – Vilnius,
1976, lk 57–59.
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53.

Мягкова, Елизавета Ивановна; Нестор, Хелдур; Эйнасто, Рейн.
Разрез ордовика и силура реки Мойеро: (Сиб. платформа)
/ Отв. ред. А. В. Каныгин – Novosibirsk: Nauka, Siberi osakond,
1977, 176 lk: ill, 1 l. ill – (Труды Института геологии и геофизики
Сибирского Отделения АН СССР; nr 303) – Bibliogr.
Нестор, Хелдур; Кальо, Димитрий; Эйнасто, Рейн; Юргенсон,
Эрика.
Закономерности
палеографического
развития
Балтоскандии в силуре // Региональная палеография : тезисы
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Хелдур;
Эйнасто,
Рейн.
Фациальноседиментологическая модель силурийского Палео-балтийского
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lk 116–119: 80 nim.
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Радионова, Элеонора Петровна; Эйнасто, Рейн. Карбонатная
проблематика венлокско-лудловских отложений Эстонии и ее
фациальная приуроченность // Бюллетень Московского Общества
Испытателей Природы: отдел геологический – Moskva, 1977,
52. kd., nr 6, lk 149–150.
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расчленение верхневенлокско-даунтонской доломитовой толщи в
разрезах Сакла (Кингисеппский р-н), Варбла и Кихну (Пярнуский
р-н) // Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia. Geoloogia
(1977) 26 kd., nr 1, lk 38–44: joon., 1 l. joon – Bibliogr.lk 44–45: 9. nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 45: Ülemuenloki-dauntoni dolomiidikompleksi
stratigraafiline liigestus Sakla, Varbla ja Kihnu profiilis; inglise k.
lk 45: The stratigraphic subdivision of the upper wenlockiandowntonian dolomite complex in Sakla, Varbla and Kihnu borings.
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59.

Эйнасто, Рейн; Кала, Эльмар; Мяги, Сильви. Экскурсия
III Всесоюзного семинара по цикличности и стратиграфии,
посвященного принципам и методам выделения и прослеживания
циклитов
в
платформенных
карбонатных
отложениях:
западная Эстония / Академия наук Эстонской ССР. Институт
геологии; Управление геологии СМ ЭССР-Tallinn, 1978–29 lk: ill –
Bibliogr.: 17 nim.
Мярсс, Тийу; Эйнасто, Рейн. Распределение вертебрат в
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разнофациальных отложениях силура Северной Прибалтики //
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia (1978) 27 kd.,
nr 1, lk 16–21: joon., 1 l. joon – Bibliogr. lk 21: 13. nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 22: Siluri selgroogsete jaotumusest Põhja-Balti
basseini fatsiaalsetes setetes; inglise k. lk 22: Distribution of vertebrates
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60.

		
61.

62.

Kala, Elmar; Einasto, Rein. Liivi lahe piirkonna geoloogiline
ehitus ja areng // Eesti Loodus (1979) nr 11, lk 708–711: ill., kaart –
Bibliogr. lk 711: 6 nim.
Kokkuvõte vene k. lk 748: Геолгическое строение и развитие
региона Лийвиского залива.
Эйнасто, Рейн. Строение и условия образования Каармаского
комплекса лагунных и отмельных отложений (силур Прибалтики):
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
геолого-минералогических наук. (специальность 04.00.21 –
литология) / ВНИИ геологический институт – Leningrad, 1979 –
53 lk – Autobibliogr. lk 38–40: 36 nim – 180 eks.
Эйнасто, Рейн. О разрезах, кернах и науках на стыке наук:
[vestluse on üles kirjutanud G. Golub] // Молодежь Эстонии (1979)
nr 180, 18. sept, lk 2: fotod.
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64.

65.

Вийра, Вийве; Клааманн, Эйнар; Мянниль, Рeэт; Нестор, ВийуКай; Рубель, Мадис; Сарв, Лембит; Эйнасто, Рейн. Фациальный
контроль распределения фауны в верхнелландоверийсковенлокских отложениях Северной Прибалтики // Палеотектоника
Прибалтики и Белоруссии: тезисы VIII совещания по тектонике–
Tallinn, 1980, lk 20–21.
Карогодин, Ю.; Карасева, Т.; Мяги, Сильви; Эйнасто, Рейн. Итоги
решения III семинара «Цикличность и стратиграфия» и краткая
информация о работе секции «Цикличность осадконакопления
и закономерности размешения горючих полезных ископаемых»
// Проблемные вопросы литостратиграфии – Novosibirsk, 1980,
lk 185–188.
Клааманн, Эйнар; Эйнасто, Рейн; Вийра, Вийве; Мянниль, Реэт;
Нестор, Вийу-Кай; Рубель, Мадис; Сарв, Лембит. Фациальные
закономерности распределения фауны в верхнем лландровери и
венлоке Северной Прибалтики // Экостртиграфия и экологические
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системы геологического прошлого: тезисы докладов XXII сессии
всесоюзного палеонтологического общества – Leningrad: Nauka,
1980, lk 38–46 – Bibliogr. lk 46–47: 10 nim.
Эйнасто, Рейн; Пуура, Вяйно. К тектонической интерпретации
силурийского литофациального профиля Балтийского бассейна
// Палеотектоника Прибалтики и Белоруссии : тезисы VIII
совещания по тектонике – Tallinn, 1980, lk 90–94.
Эйнасто, Рейн; Котык, В. А.; Юшкевич, В. И. Формационная
зональность в силурийских краевых бассейнах запада Русской
платформы // Типы осадочных формаций нефтегазоносных
бассейнов – Moskva: Nauka, 1980, lk 228–240: joon –
Bibliogr. lk 240–242: 50 nim.

1981
Einasto, Rein; Matve, Hubert; Zobel, Rein. Paest arhitektuuris ja
Eesti paearhitektuurist // Sirp ja Vasar (1981) nr 27, 3. juuli, lk 4–5.
69.
Einasto, Rein; Matve, Hubert; Zobel, Rein. Paest arhitektuuris ja
Eesti paearhitektuurist // Sirp ja Vasar (1981) nr 29, 17. juuli, lk 4.
70.
Einasto, Rein; Matve, Hubert; Zobel, Rein. Paest arhitektuuris ja
Eesti paearhitektuurist // Sirp ja Vasar (1981) nr 30, 24. juuli, lk 3: ill
– Vastukaja: Beekman, Vladimir. Kultuurilukku piikvasaraga? // Sirp
ja Vasar (1981) nr 35, 28. aug, lk 3.
71.
Einasto, Rein. Kaarma kivitööstusest geoloogi pilguga: [tehas „Eesti
Dolomiit”] // Kommunismiehitaja (1981) nr 148, 19. dets., lk 1.
72.
Klaamann, Einar; Einasto, Rein. Coral reefs in the Baltic
Silurian (Types, facies relations) : abstract // Proceedings of project
ecostratigraphy: plenary meeting. Gotland – Uppsala, 1981, lk 17–18
– (Sveriges Geologiska Undersökning. Rapport och Meddel.; 25 ).
73.	Nestor, Heldur; Einasto, Rein. Application of shelf and slope
concepts to the Silurian Baltic Basin: abstract // Proceedings of project
ecostratigraphy. Plenary meeting. Gotland – Uppsala, 1981, lk 24–25
– (Sveriges Geologiska Undersökning. Rapport och Meddel; 25).
74.
Радионова, Элеонора Петровна; Эйнасто, Рейн. Экологофациальные комплексы водорослей силурийского балтийского
палеобассейна // Систематика, эволюция, экология водорослей
и их значение в практике геологических исследований : тезисы
докладов II Всесоюзного палеонтологического совещания
(Киев, 17–19 нояб. 1981) – Kiiev, 1981, lk 71–72.
68.
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77.

78.

Эйнасто, Рейн. Возрастные взаимоотношения стратотипических
обнажений Яагараху, Пангамяги и Маази (средний венлок
Эстонии) // Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia
(1981) 30 kd., nr 3, lk 111–117: joon – Bibliogr.lk 116: 11. nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 117: Jaagarahu, Pangamäe ja Maasi stereotüüpsete
paljandite vanuselised vahekorrad (Eesti Кeskuenlok); inglise k.: On
the relationship of the Jaagarahu, Pangamägi and Maasi stratotype
sections (middle Wenlockian of Estonia).
Эйнасто, Рейн; Кальо, Димитрий; Нестор, Хелдур; Пуура,
Вяйно. Фациальные закономерности осадконакопления в силуре
Балтийского краевого бассейна // Осадочные бассейны и их
нефтегазоносность: тезисы докладов IV всесоюзного семинара
– Moskva, 1981, lk 305–308.
Эйнасто, Рейн. Модельные фациальные ряды основных стадий
развития силурийских краевых бассейнов Северной Евразии //
Эволюция осадочного процесса на континентах и океанах: тезисы
доклaдов XIII Всесоюзного литологического совещания 11–13
нояб. 1981 г. Новосибирск – Novosibirsk, 1981, lk 181–182.
Методические
рекомендации
по
составлению
легенд
крупномасштабных геологических карт Прибалтики. Академия
наук Эстонской ССР, Институт геологии; составители: В. Ю.
Саладжиус, В. И. Балтакис, В. А. Балтурнас, В. Ю. Веножинскис,
П. А. Вингисаар, А. И. Гайгалас, Г. А. Гинтерс, А. А. Григялис, В.
И. Иодказис, З. В. Мейронс, Г. Б. Мотузова, В. Б. Кадунас, Я. А.
Страуме, П. И. Сувейздис, А. И. Шляупа, Рейн Эйнасто, Г. Ю.
Эльтерманн, Э. А. Юргенсон, В. В. Юшкевичюс, А. Э. Юшкявичюте
– Tallinn, 1981–237 lk – Bibliogr.: 33 nim – 600 eks.

1982
79.	Nestor, Heldur; Einasto, Rein. Application of the shelf and slope
concepts to the Silurian Baltic basin // Ecostratigraphy of the East
Baltic Silurian – Tallinn: Valgus, 1982, lk 17–22: joon – Bibliogr. lk 22–
23: 18 nim.
		
Kokkuvõte vene k. lk 24: Применение концепции шельфа и склона
к силурийскому Балтийскому бассейну.
80.
Klaamann, Einar; Einasto, Rein. Coral reefs of Baltic Silurian
(structure, facies relations) // Ecostratigraphy of the East Baltic
Silurian – Tallinn: Valgus, 1982, lk 35–39: joon – Bibliogr.
lk 39–40: 15 nim.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Kokkuvõte vene k. lk 41: Коралловые рифы в силурийском бассейне
Балтики (строение, фациальная приуроченность).
Задорожная, Нинель Михайловна; Эйнасто, Рейн. Некоторые
основные закономерности распространения органогенных
построек
в
разнотипных
седиментационных
бассейнах
// Геологическая съемка в районах развития отложений
с органогенными постройками. Вып. 2 – Leningrad: Nedra, 1982,
lk 276–296: ill.
Кальо, Димитрий; Вийра, Вийве; Клааманн, Эйнар; Мянниль,
Реэт; Мярсс, Тийу; Нестор, Вийу-Кай; Нестор, Хелдур; Рубель,
Мадис; Сарв, Лембит; Эйнасто, Рейн. Экологическая
модель силурийского бассейна Прибалтики // Теория и опыт
экостратиграфии: тезисы докладов всесоюзного совещания:
Таллин, 19–22 окт 1982 г – Tallinn, 1982, lk 37–38.
Кальо, Димитри; Корень, Татьяна Николаевна; Модзалевская,
Татьяна Львовна; Нестор, Хелдур; Предтеченский, Николай
Николаевич; Эйнасто, Рейн. Особенности силурийского
осадконакопления и развития сообществ в краевых морях
Подолии и Прибалтики // Теория и опыт экостратиграфии:
тезисы докладов всесоюзного совещания: Таллин, 19–22 окт.
1982 г – Tallinn, 1982, lk 39–40.
Корень, Татьяна Николаевна; Эйнасто, Рейн. Переломные
рубежи силурийского осадконакопления и эволюции граптолитов
// Теория и опыт экостратиграфии: тезисы докладов всесоюзного
совещания: Таллин, 19–22 окт. 1982 г – Tallinn, 1982, lk 43–44.
Нестор,
Хелдур;
Эйнасто,
Рейн;
Кальо,
Димитрий.
Литофациально-палеографические карты силура Балто-скандии
// IX Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики,
литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии: тезисы
докладов. Часть 1 – Tartu, 1982, lk 5–7.
Эйнасто, Рейн; Нестор, Хелдур. Особенности осадконакопления
на пассивных окраинах ранне-палеозойских океанов окружавших
Восточно-Европейскую платформу // Геология морей и океанов:
тезисы докладов V всесоюзной школы морской геологии. Т. 1 –
Moskva, 1982, lk 98–99.
Эйнасто, Рейн. Проблемы корреляции и иерархизации
стратонов в силурийских краевых бассйнах // Палеонтология
и детальная стратиграфическая корреляция: тезисы докладов
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XXVIII��������������������������������������������������
сессии Всесоюзного палеонтологического общества.
Ч. 1–Taškent, 1982, lk 81–82.

1983
88.

89.

90.

Einasto,
Rein.
Ookeaniuurija
Eestist:
[Ivar
Murdmaa:
doktoriväitekirja kaitsmise puhul] // Sirp ja Vasar (1983) nr 45,
11. nov., lk 13.
Кальо, Димитрий; Вийра, Вийве; Клааманн, Эйнар; Мянниль,
Реэт; Мярсс, Тийу; Нестор, Хелдур; Рубель, Мадис; Сарв,
Лембит; Эйнасто, Рейн. Экологическая модель силурийского
бассейна Восточной Прибалтики // Проблемы экологии фауны
и флоры древных бассейнов: к I Международному конгрессу
по палеоэкологии. 1983 г – Moskva: Nauka, 1983, lk 43–60–
Bibliogr. lk 60–61: 26. nim.
Эйнасто, Рейн; Пылма, Лембит. Фациальные особенности и
этапы развития раннепалеозойского карбонатонакопления в
Балтийском бассейне: тезисы докладов // Бюллетень Московского
Общества Испытателей Природы: Отделение геологический
(1983) kd. 58, nr 3, lk 137.

1984
91.
92.
93.

		
94.

Einasto, Rein; Matve, Hubert. ��������
Kas don ��������������������������
Quijote on jälle liikvel?
[ehituspaest] // Sirp ja Vasar (1984) nr 28, 13. juuli.
Einasto, Rein; Matve, Hubert. Kas don Quijote on jälle liikvel?
[ehituspaest] // Sirp ja Vasar (1984) nr 29, 20. juuli, lk 12: ill.
Einasto, Rein; Põlma, Lembit. Geoloogilise mineviku sündmusi
ja ürikuid: [Lääne-Eesti] // Eesti Loodus (1984) nr 11, lk 697������
–�����
701:
kaardid, fotod – Bibliogr. lk 701: 11 nim.
Kokkuvõte inglise k. lk 750: Events and records of the geological past.
Эйнасто, Рейн; Пылма, Лембит. Следы
���������������������
беспозвоночных
ордовика и силура Прибалтики, их таксономия и распределение
// Следы жизни и динамика среды в древных биотопах: тезисы
докладов XXX сессии Всесоюзного палеонтологического общества
(23–27 янв. 1984 г.) – Lvov, 1984, lk 54–55.

1985
95.
		

Einasto, Rein; Perens, Helle. Kalana marmor // Eesti Loodus (1985)
nr 7, lk 453–458 : fotod, joon. – Bibliogr.lk 458: 5 nim.
Kokkuvõte vene k. lk 477: Каланаский мрамор; inglise. k. lk 479:
Kalana marble.
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96.
97.

Einasto, Rein. Nõiaring ümber dolomiidi // Kommunismiehitaja
(1985) nr 114, 26. sept., lk 2: ill.
Клааманн, Эйнар; Нестор, Хелдур; Эйнасто, Рейн. Рифовая
фация в силурийском бассейне Балтики // Геология рифов и их
нефтегазоносность: тезисы докладов всесоюзного совещания –
Karši, 1985, lk 74–75.

1986
98.

		
99.

		
100.

		
101.

102.

Эйнасто, Рейн. Основные стадии развития и фациальные
модели силурийского краевого бассейна Балтики // Теория
и опыт экостратиграфии–Tallinn: Valgus, 1986, lk 37–52 –
Bibliogr. lk 52–54: 74 nim.
Kokkuvõte inglise k. lk 268: Main stages of development and facies
models of the East Baltic Silurian pericontinental basin.
Эйнасто, Рейн; Абушик, Анна Феодосьевна; Кальо, Димитрий;
Корень, Татьяна Николаевна; Модзалевская, Татьяна Львовна;
Нестор, Хелдур. Особенности силурийского осадконакопления и
ассоциаций фауны в краевых бассейнах Прибалтики и Подолии
// Теория и опыт экостратиграфии – Tallinn: Valgus, 1986,
lk 65–71: ill – Bibliogr. lk 72: 9. nim.
Kokkuvõte inglise k. lk 269: Silurian sedimentation and fauna of the
East Baltic and Podolian marginal basins, a comparison.
Радионова, Элеонора Петровна; Эйнасто, Рейн. Водорослевые
сообщества венлока и лудлова Эстонии и их связь с фациями
// Теория и опыт экостратиграфии–Tallinn: Valgus, 1986,
lk 163–184: ill – Bibliogr. lk 184–185: 21 nim.
Kokkuvõte inglise k. lk 274: The algal communities, their facies
relations in the East Baltic Wenlock and Ludlow.
Аалоэ, Ааза ; Бауэрт, Хейкки; Кыртс, Айле; Мянниль, Ральф;
Пылма, Лембит; Эйнасто, Рейн. Этапы и обстановки накопления
кукерситовой (водорослевой) органики в ордовике и силуре
Эстонии // Важнейшие биотические события в истории земли:
тезисы докладов XXXII сессии всесоюзного палеонтологического
общества – Tallinn, 1986, lk 3.
Кальо, Димитрий; Нестор, Хелдур; Пылма, Лембит; Эйнасто,
Рейн. Позднеордовикское оледенение и его влияние на
экологические преобразования в Балтийском платформенном
бассейне // Важнейшие биологичкские события в истории земли:
тезисы докладов XXXII сессии всесоюзного палеонтологического
общества – Tallinn, 1986, lk 36–37.
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1987
103.

		

104.

Пиррус, Энн; Эйнасто, Рейн. Классификация стратиграфических
пробелов и седиментационных перерывов в палеозое Прибалтики
// Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia (1987) 36 kd.,
nr 1, lk 36–44: joon – Bibliogr. lk 44: 21 nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 44–45: Baltikumi vanaaegkonna settelünkade
ja -katkestuste klassifiktsioon; inglise k. lk 45: Classification
of sedimentary hiatuses and breaks in the Рaleozoic of the
East Baltic area.
Кальо, Димитрий; Клааманн, Эйнар; Вийра, Вийве; Мянниль,
Реэт; Мярсс, Тийу; Нестор, Вийу; Нестор, Хелдур; Рубель, Мадис;
Сарв, Лембит; Эйнасто, Рейн. Экостратиграфическиие основы
бассейнового анализа (силур Прибалтики) // Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Toimetised. Geoloogia (1987) 36. kd., nr 2, lk 91–92.

1988
Einasto, Rein. Lembit
��������������������������������������������������
Põlma: Artur Luha nim. preemia laureaat //
Sirp ja Vasar (1988) nr 1, 1. jaan., lk 9.
106.
Einasto, Rein. Meie harilik paekivi: [töötlemisest ja kaevandamisest]
// Õhtuleht (1988) nr 13, 18. jaan., lk 2 – (Tallinlane ja loodus).
107.	Eestimaa geoloogidele: [üleskutse fosforiidi ennatliku kaevandamise
peatamiseks] // Sirp ja Vasar (1988) nr 14, 1. apr., lk 2 – Allk: Rein
Einasto, Kalju Kajak, Dimitri Kaljo, Volli Kalm, Endel Kasemets,
Reet Killar, Hella Kink, Viktor Kõrvel, Elmar Lugus, Lemme Martin,
Avo Miidel, Karl Müürisepp, Heldur Nestor, Asta Oraspõld, Enn
Pirrus, Ivar Puura, Rein Raudsepp, Anto Raukas, Tõnis Saadre,
Lehte Savitskaja, Kaljo Stumbur, Kalle Suuroja, Silver Säga, Jaan
Treufeld, Herbert Viiding, Aare Võsu.
108.
Einasto, Rein. Pisut paekivist meie linnapildis // Õhtuleht (1988)
nr 108, 12. mai, lk 2 – (Tallinlane ja loodus).
109.
Einasto, Rein. Mures Eestimaa tuleviku pärast // Rahva Hääl (1988)
nr 97, 27. apr., lk 4.
110.	Ei ole üksi ükski maa : [Ida-Virumaa Rahvarinde miiting KohtlaJärvel: sõnavõttudest / üles kirjutanud Salme Arr] // Leninlik Lipp
(1988) nr 162, 24 aug., lk 2, 4 – Ka Rein Einasto sõnavõtt.
111.
Радионова, Элеонора Петровна; Эйнасто, Рейн. Строматолиты
���������������
и
онколиты в карбонатных фациях ордовика и силура в Прибалтике
// Известковые водоросли и строматолиты: систематика,
биостратиграфия, фациальный анализ – Novosibirsk: Nauka, 1988,
lk 145–158: ill – Bibliogr. 25 nim.
105.
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112.

113.
114.
115.

Эйнасто, Рейн; Раудсеп, Рейн. Сравнение условий формирования
тремадокских и лландоверийских ракушечников в районе
Пандивере // Проблемы геологии фосфоритов: тезисы докладов
и путеводитель VI всесоюзного совещания: Таллин, 18–21 апреля
1988 г – Tallinn, 1988, lk 110–111.
Эйнасто, Рейн. Наш обычный известняк // Вечерний Таллинн
(1988) nr 13, 18. jaan., lk 2 – (Природа и мы).
Эйнасто, Рейн. Плитняк-камень, определивший облик Таллина
// Вечерний Таллинн (1988) nr 108, 12. mai., lk 2 – (Природа и мы).
Не одна земля одинока : [Ida-Virumaa rahvarinde miiting Kohtla
Järvel: sõnavõttudest / üles kirjutanud Salme Arr] // Ленинское
знамя (1988) nr 162, 24. aug., lk 2, 4 – Ka Rein Einasto sõnavõtt.

1989
116.

		

117.
118.

119.

Einasto,
Rein; Matve, Hubert. ����������������������
Paekivi kasutamise ja
rakendusuuringute ajaloost Eestis // Teaduse ajaloo lehekülgi
Eestist. VII. Geoloogia arengust Eestis – Tallinn : Valgus, 1989,
lk 57��������������������������������������
–�������������������������������������
72: ill – Bibliogr. lk 72������������
–�����������
73: 38 nim.
Kokkuvõte vene k. lk 73��������������������������������
–7������������������������������
4: ���������������������������
Об�������������������������
истории�����������������
������������������������
использования���
����������������
и�
��
прикладных��������������������������������������������
�������������������������������������������
исследованиях������������������������������
�����������������������������
карбонатных������������������
�����������������
пород������������
�����������
в����������
���������
Эстонии��;
inglise k. lk 75: On the history of utilization and applied investigation
of carbonate rocks in Estonia.
Einasto, Rein. Miks Kuremäe? Enne lõpetagem röövkaevandamine!
// Noorte Hääl (1989) nr 187, 13. aug., lk 3, 4: fotod.
Kaljo, Dimitri; Nestor, Heldur; Einasto, Rein. Aspects of Silurian
carbonate platform sedimentation // The Murchison Symposium:
programme and abstracts–[S. l.] : University of Keele (U. K.),
1989, lk 53.
Эйнасто, Рейн. Система
������������������������������������
перерывов в силуре северной
Прибалтики // Геология и палеонтология: к 100-летию со дня
рождения академика Д. В. Наливкина – Leningrad: Nauka, 1989,
lk 142–153: ill – Bibliogr.: 27 nim.

1990
120.

121.
122.

Einasto, Rein. Paekivi
�����������������������������������������������
– meie rahvuslik vundament: [üleskutse
paekivi Eesti rahvuskiviks kuulutamise kohta] // Tallinna Rohelise
Liikumise häälekandja (1990) aprill, lisalehel.
Einasto, Rein. Väärtustagem taas meile igiomane paekivi // Päevaleht
(1990) nr 69, 22. apr., lk 4: ill.
Einasto, Rein. Paekivi – meie räsitud rahvuslik rikkus: (järelmõtteid

33

paekivikonverentsile ja näitusele): [Tallinn] // Õhtuleht (1990) nr 106,
12. mai, lk 2 – (Tallinlane ja loodus).
123.
Einasto, Rein. Pisut paekivist meie linnapildis // Õhtuleht (1990)
nr 106, 12. mai, lk 2 – (Tallinlane ja loodus).
124.
Kõrts, Aile; Einasto, Rein; Männil, Ralf; Radionova, Eleonora.
Biostratigraphy: Calcareous algae // Field meeting, Estonia 1990: an
excursion guidebook / Institute of Geology of Estonian Academy of
Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP; koostanud Dimitri
Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1990,
lk 97����������
–���������
100: ill.
125.
Kõrts, Aile; Einasto, Rein. Excursion guide: Localities 4 : 1. A and
B. Kohtla and Maidla quarries // Field meeting, Estonia 1990: an
excursion guidebook / Institute of Geology of Estonian Academy of
Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP; koostanud Dimitri
Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1990,
lk 145�����
–148.
126.
Einasto, Rein; Nestor, Viiu. Locality 5 : 4. Tagavere quarry // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology
of Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents”
IGCP; koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 161–162: ill.
127.
Rubel, Madis; Einasto, Rein. Locality 6 : 1 Panga cliff // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology
of Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents”
IGCP; koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 163–165: ill.
128.
Einasto, Rein. Locality 6 : 2. Abula cliff // Field meeting, Estonia
1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of Estonian
Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 165–166: ill.
129.
Einasto, Rein. Locality 6 : 3. Jaagarahu quarries // Field meeting,
Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 166–167.
130.	Märss, Tiiu���
; [Einasto, Rein]. Locality 6 : 6. Viita trench // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology
of Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents”
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IGCP; koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 168�����
–169.
131.	Märss, Tiiu; Einasto, Rein. Locality
�����������������������������������������
6 : 6. Himmiste quarry // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 169����������
–170: ill.
132.
Einasto, Rein. Locality 6 : 7. Kogula quarry // Field meeting,
Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 170–172: ill.
133.
Einasto, Rein. Locality 7 : 1. Kaarma quarry // Field meeting,
Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 173: ill.
134.	Märss, Tiiu; Einasto, Rein. ���������������������������������������
Locality 7 : 2. Kudjape ditch // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology
of Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents”
IGCP; koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 174: ill.
135.
Einasto, Rein. Locality 7 : 3. Kaugatuma cliff // Field meeting,
Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project, „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 174�����������
–175 : ill.
136.
Kaljo, Dimitri; Einasto, Rein. �������������������������������������
Locality 8: 1. Päri outcrop // Field
meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology
of Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents”
IGCP; koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 179����������
–180: ill.
137.
Einasto, Rein. Locality 8 : 4. Anelema quarry // Field meeting,
Estonia 1990: an excursion guidebook / Institute of Geology of
Estonian Academy of Sciences, IUGS, Project „Global Bioevents” IGCP;
koostanud Dimitri Kaljo, Heldur Nestor – Tallinn: Eesti Teaduste
Akadeemia, 1990, lk 182–183 : ill.
138.
Эйнасто, Рейн. Известняк-наше национальное богатство:
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[paekivi-teemalisest konverentsist] // Вечерний Таллинн (1990)
nr 106, 12. mai, lk 2 – (Природа и мы).

1991
139.

140.

141.

142.

143.

Einasto,
Rein;
Murdmaa,
Ivar.
Balti
varapaleosoilisest
paleookeanoloogiast // Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad:
sümpoosioni materjalid = Geology and mineral resources of Estonia:
symposium materials: Eesti geoloogide esimene ülemaailmne
kokkutulek = First world meeting of Estonian geologists, Tallinn–
Lohusalu 9.–14. september 1991 / Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste
Akadeemia. ������������������������������������������������������
Geoloogia Instituut; Eesti Geoloogiakeskus – Tallinn:
[Eesti Geoloogia Selts], 1991, lk 34����������
–���������
36: joon.
Einasto, Rein. Silur // Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad:
ekskursioonijuht = Geology and mineral resources of Estonia:
excursion guide: Eesti geoloogide esimene ülemaailmne kokkutulek
= First world meeting of Estonian geologists, Tallinn����������
–���������
Lohusalu
9.–14. september 1991 / Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste
Akadeemia. Geoloogia Instituut; Eesti Geoloogiakeskus – Tallinn:
[Eesti Geoloogia Selts], 1991, lk 7���������
–��������
9: joon.
Einasto, Rein; Männik, Peep. Peatus 2.4: Pusku e. Ungru-Sepaküla
paemurd = Locality 2.4: Pusku or Ungru-Sepaküla quarry // Eesti
geoloogiline ehitus ja maavarad : ekskursioonijuht = Geology and
mineral resources of Estonia: excursion guide: Eesti geoloogide esimene
ülemaailmne kokkutulek = First world meeting of Estonian geologists
Tallinn���������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������
Lohusalu 9.–14. september 1991 / Eesti Geoloogia Selts, Eesti
Teaduste Akadeemia. Geoloogia Instituut; Eesti Geoloogiakeskus –
Tallinn: [Eesti Geoloogia Selts], 1991, lk 49����������
–���������
51: joon.
Einasto, Rein; Männik, Peep. Peatus 2.5: Salevere Salumägi =
Locality 2.5: Salumägi at Salevere // Eesti geoloogiline ehitus ja
maavarad: ekskursioonijuht = Geology and mineral resources of
Estonia: excursion guide: Eesti geoloogide esimene ülemaailmne
kokkutulek = First world meeting of Estonian geologists Tallinn–
Lohusalu 9.–14. september 1991 / Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste
Akadeemia. Geoloogia Instituut; Eesti Geoloogiakeskus – Tallinn:
[Eesti Geoloogia Selts], 1991, lk 51����������
–���������
53: joon.
Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. Peatused 1.7, 1.8: Maidla ja Kohtla
põlevkivikarjäär = Localities 1.7, 1.8: Maidla and Kohtla oil shale
quarries //Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad : ekskursioonijuht
= Geology and mineral resources of Estonia: excursion guide: Eesti
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144.

145.
146.

147.

148.

149.

geoloogide esimene ülemaailmne kokkutulek = First world meeting of
Estonian geologists Tallinn–Lohusalu 9.–14. september 1991 / Eesti
Geoloogia Selts, Eesti Teaduste Akadeemia. Geoloogia Instituut, Eesti
Geoloogiakeskus–Tallinn: [Eesti Geoloogia Selts], 1991, lk 25����������
–���������
30: joon.
Kaljo, Dimitri; Nestor, Heldur; Einasto, Rein. Aspects of Silurian
carbonate platform sedimentation // The Murchison Symposium
Proceedings of an international conference of the Silurian System
/ koostanud M. G. Bassett, P. D. Lane, D. Edwards – London, 1991 –
Kd. 44, lk 205�������������������������������������
–224 – (Paleontology special papers).
Einasto, Rein. Eesti rahvuskivi Virumaal // Eesti Loodus (1991) nr 5,
lk 284–287: fotod – Bibliogr. Lk 37: 6 nim.
Einasto, Rein; Perens, H.; Matve, H.; Kuura, H.; Kase, A.; Raud,
P.; Libman, V. Paas
����������������������������������������������������
Eesti rahvuskiviks : [Eesti Mäeühingu Tallinna
sektsiooni mäeinseneride töökoosolekust: mõtteavaldused / üles
kirjutanud Eino Tomberg] // Rahva Hääl (1991) nr 137, 14. juuni, lk 2.
Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. Põhja-Eesti paekallas // Eesti Loodus
(1991) nr 12, lk 690���������������������������������������������
–��������������������������������������������
695: fotod, joon – Bibliogr. lk 695: 7 nim.
Kokkuvõte�����������������������������������������
vene k. lk 742: Северно-эстонский клинт.
Кальо, Димитрий; Нестор, Хелдур; Пылма, Лембит; Эйнасто,
Рейн. Позднеордовикское оледение и его отражение в
осадконакоплении Прибалтийского бассейна // Важнейшие
биотические события в истории Земли: труды XXXII сессии
всесоюзного палеонтологического общества – Tallinn, 1991,
lk 68–77: joon – Bibliogr. lk 77–78: 20 nim.
Кыртс, Айле; Мянниль, Ральф; Пылма, Лембит; Эйнасто, Рейн.
Этапы и обстановки накопления кукерситовой (водорослевой)
органики в ордовике и силуре Эстонии // Важнейшие биотические
события в истории Земли: труды XXXII сессии всесоюзного
палеонтологического общества – Tallinn, 1991, lk 87–94: joon –
Bibliogr. lk 95: 19 nim.

1992
150.	Eesti II paekonverentsi „Eesti paas” ettekannete teesid : (23.–24. apr.
1992) / Eesti Geoloogia Selts; Eesti Teaduste Akadeemia, Geoloogia
Instituut; Eesti Geoloogiakeskus; Keskkonnaministeerium; Eesti
Looduskaitse Selts. toimetanud Rein Einasto, Tõnis Saadre – Tallinn;
Kuressaare: Eesti Teaduste Akadeemia, 1992 – 27 lk.
151.
Paekivi – �����������������������������
Eesti rahvuskivi / koostanud Rein Einasto, Jaan Eilart,
Vello Lõugas, Hubert Matve, Anto Raukas // Eesti II paekonverentsi
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152.

153.

154.

155.
156.

157.

„Eesti paas” ettekannete teesid : (23.–24. apr. 1992) – Tallinn;
Kuressaare, 1992, lk 4���
–��
5.
Einasto, Rein. Paekivi taasväärtustamine ja fundamentaaluuringud
Eestis // Eesti II paekonverentsi „Eesti paas” ettekannete teesid:
(23.–24. apr. 1992) – Tallinn; Kuressaare, 1992, lk 8���
–��
9.
Einasto, Rein; Eilart, Jaan; Lõugas, Vello; Matve, Hubert; Raam,
Villem; Raukas, Anto. Paekivi –
��������������������������������������
Eesti
������������������������������������
rahvuskivi: 23.–24. aprillini
toimus Kuressaares Eesti II paekonverents // Sirp (1992) nr 19,
8. mai, lk 1.
Einasto, Rein; Einasto, Pilvi; Kiirend, Mati. Inimene on inimesele
vaimne toit... : [muusikateadlase Johannes Jürissoni 70. sünnipäevaks:
vestlusring] // Teater. Muusika. Kino. (1992), nr 6, lk 57�����������������
–61: ill., fotod.
Einasto, Rein. Eesti II paekonverents // Eesti Loodus (1992)
nr 11, lk 588 – Bibliogr. lk 37: 6 nim.
Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. The Arenigian-Llanvirnian boundary
in Estonia // WOGOGOB: Oslo ’92: excursions, 19.–20. august –
Oslo, 1992, lk [37].
Kõrts, Aile; Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. Lasnamägi-Idaverean
biotic events and their environmental background // WOGOGOB:
Oslo ’92: excursions, 19.–20. august – Oslo, 1992, lk [30].

1993
158.

159.

160.

161.

162.

163.

Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. Loodusharuldus Toompea // Eesti
Loodus (1993) nr 2, lk 35–37: kaardid, skeemid – Bibliogr. lk 37: 6 nim.
Kokkuvõte inglise k. lk 64: Cathedral Hill in Tallinn – a rare natural
curiosity.
Einasto, Rein. Paekivi – meie igiomane looduslik ehitusmaterjal: on
pae taasväärtustamise aeg // Ehitame: sõltumatu nädalaleht (1993)
nr 5, veebruar, lk 5: fotod.
Einasto, Rein. Paekivi – meie igiomane looduslik ehitusmaterjal:
paekivi mõistest // Ehitame: sõltumatu nädalaleht (1993) nr 11,
märts, lk 4: joon.
Einasto, Rein. Paekivi – meie igiomane looduslik ehitusmaterjal:
lubjakivi tehnoloogilise toormena // Ehitame: sõltumatu nädalaleht
(1993) nr 13, aprill, lk 3: ill.
Paekivi – Eesti rahvuskivi // Ehitame: extra number: paepäev (1993)
mai, nr 17, lk 1 – Allkirjad: Rein Einasto, Jaan Eilart, Vello Lõugas,
Hubert Matve, Villem Raam, Anto Raukas.
Einasto, Rein. Paekivi – meie igiomane looduslik ehitusmaterjal:
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164.
165.

166.

		

puudustest viimaste aastakümnete paekasutuses: kas ka meie veel
teame, milline paekivi millisest kihist müüris laguneb? Ja miks? //
Ehitame: extra number: paepäev (1993) mai, nr 17, lk 6: ill.
Einasto, Rein. Uus kvaliteet Eesti paetööstuses // Ehitame:
sõltumatu nädalaleht (1993) nr 30, september, lk 3.
Einasto, Rein. „Ehitame” aastapäeva eelseid mõtteid lugejana,
ehitajana, autorina // Ehitame: sõltumatu nädalaleht (1993) nr 40,
november, lk 4: portr.
Менс, Кайса; Клеесмент, Анне-Лийс; Мяги, Сильви; Саадре,
Тынис; Эйнасто, Рейн. Разрез каледонского структурного
комплекса запада Прибалтики (по линии Тахкуна-Голдап) //
Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia (1992) 41. kd., nr 3,
lk 124–136: joon–Bibliogr. lk 137: 26 nim.
Kokkuvõte eesti k. lk 138: Kaledoonilise struktuurikompleksi läbilõige
Tahkuna-Goldapi joonel; inglise k. lk 138: Caledonian structural
complex along the Tahkuna-Goldap line 156.

1994
167.

168.
169.
170.
171.
		
172.
173.

174.
175.

Einasto, Rein. Mitmekülgne loodusteadlane, tulihingeline looduse
ja maakodu kaitsja : [Geoloog Ülo Heinsalu: 1982–1994] // Ühistöö
(1994) nr 15, 5. veebr., lk 3.
Einasto, Rein. Paekivitoodete tehase ja AS Väokivi teabepäev //
Ehitame: sõltumatu nädalaleht (1994) nr 7, märts, lk 3: joon.
Einasto, Rein. Eesti
���������������������������������������������������������
Paeliit // Õhtuleht (1994) nr 59, 15. märts, lk 23.
Einasto, Rein. Paekallas ja paekivi Tallinna linnapildis // Õhtuleht
(1994) nr 59, 15. märts, lk 2, 3: fotod, joon.
Einasto, Rein. Ungru ehituslubjakivi // Eesti loodus (1994) nr 6,
lk 176����������
–���������
177: ill.
Kokkuvõte inglise k. lk 192: Building limestone obtained from the
Ungru quarry.
Einasto, Rein. See paepealne maa...: [intervjuu / üles kirjutanud
Riina Männik] // Harjumaa (1994) nr 47, 14. juuni, lk 4: foto.
Einasto,
Rein.
Oluline
ehitusalane
teatmeteos
��
–�
„Arhitektuurikroonika”: [(koostanud Helju Sirel, Oleg Kotšenovski):
Tallinn, 1994] // Kultuurileht (1994) nr 20, 1. juuli, lk 7.
Einasto, Rein. Välismaalased uurivad Saaremaa paekivi // Meie Maa
(1994) nr 51, 1.–4. juuli.
Einasto, Rein. Talusümpoosion Lepakosel: [professor Jaan
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176.
177.

178.

179.

180.

181.

182.

Lepajõe korraldatud sümpoosion 23. juulil] // Maaleht (1994) nr 31,
4. aug., lk 10.
Einasto, Rein. Kalender: [Ralf Männili 70. sünniaastapäevaks] //
Kultuurileht (1994) nr 36, 21. okt., lk 3.
Einasto, Rein. Paas kannab Eestimaad : [Helle Perensi, Ivi Laasi ja
Raili Vinna näitus „Paekivi –
����������������������������������������
ehituskivi”
��������������������������������������
Raemuuseumis: Tallinn] //
Kultuurileht (1994) nr 39, 11. nov, lk 9: ill.
Einasto, Rein. Et ka vaikus heliseks: mõtteid kuulamiskultuurist V
Eesti noorte pianistide konkursi I voorult // Kultuurileht (1994) nr 44,
16. dets., lk 14.
Einasto, Rein; Saadre, Tõnis. Lasnamäe ehituslubjakivi ajalooline
murdmisliigestus Laagna kiirtee süvendis // Eesti Geoloogiakeskuse
Toimetised (1994) nr 4/1, lk 48����
–���
49.
Einasto, Rein; Kukk, Mare. Limestone and dolomite // Estonian
mineral resources / Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium. Info- ja
Tehnokeskus – Tallinn, 1994, lk 25�����������
–30: tabel.
Einasto, Rein. Stratotype section of the Ungru (Pusku) member
(Lower Llandovery, Raikküla Stage, Western Estonia) // Bulletin of
the Geological survey of Estonia (1994) 4. kd, nr 1, lk 23–26: joon –
Bibliogr. lk 26: 3 nim.
Эйнасто, Рейн. Цикличность, перерывы и естественная
стратиграфия ордовикско-силурийской карбонатной толщи в
Эстонии // Вопросы геологии и археологии: тезисы докладов
международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня
рождения прфессора Санкт-Петербургского Университета,
член-корреспондента Российской Академии наук Александра
Александровича Иностранцева (1843–1919) – Sankt-Peterburg,
1994, lk 23.

1995
183.	EE : �����������������������������������������������������������������
Eesti entsüklopeedia. 8, Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus,
1995 – 704 lk: ill – Kaasautor: Rein Einasto.
184.
Einasto, Rein. „Liivi keele” omapärast Baltika arenguloos // Liivimaa
geoloogia: Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi 175. aastapäev. Eesti
geoloogide teine ülemaailmne kokkutulek: Tartu 3.–6. okt. 1995 /
Tartu Ülikool; Eesti Geoloogia Selts – Tartu, 1995, lk 23����������������
–���������������
30 – Bibliogr.
lk 30��������������
–�������������
32: 39 nim 4.
		
Kokkuvõte inglise k. lk 32: On the role of Livonian tongue in the
evolution of the Baltic continent.
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Einasto, Rein. Eurüpteriidid // Eesti Loodus (1995) nr 1, lk 16�����
–18:
joon – (Saagem tuttavaks) – Bibliogr. lk 18.
		
Kokkuvõte inglise k. lk 33: Eurypterida.
186.
Einasto; Rein. Eesti
�����������������������������������������������������
paekultuuri elustamiseks // Ehitame: sõltumatu
nädalaleht (1995) nr 1, jaanuar, lk 2.
187.
Einasto, Rein. Toompeale tõstukiga –����������������������������������
�����������������������������������
otse südalinnast // Kultuurileht
(1995) nr 1, 6. jaan., lk 8.
188.
Einasto, Rein; Põldvere, Anne. Eesti rahvuskivi paekivi // Postimees
(1995) nr 109, 15. mai, lk 16: joon.
189.
Kala, Elmar; Perens, Rein; Einasto, Rein. Narva Hermanni kindlus
vajab abi // Eesti Päevaleht (1995) nr 67, 24. aug., lk 6: ill.
190.	Valitsus kindlustagu kultuurirajatiste ehitamise järjepidevus: [avalik
kiri] // Eesti Päevaleht (1995) nr 112, 16. okt., lk 7 – Allk: Vello Klein,
Jaan-Mati Punning, Vello Lõugas, Jaan Eilart, Rein Einasto, Oleg
Burov, Ülo Vooglaid, Vahur Mägi, Inna Laanmets.
191.
[Einasto, Rein]. Teaduskülg – milliseks see võiks kujuneda? //
Sõnumileht (1995) nr 4, 2. nov., lk 18.
192.
Einasto, Rein. Kunstimuuseumi projekti teostamine nõuab koostööd
eriteadlastega // Sõnumileht (1995) nr 10, 9. nov., lk 14: ill.
193.
Einasto, Rein. Kaks kunstiteadlast kaitsesid filosoofiadoktori kraadi:
[Rein Zobel, Juhan Maiste] // Sõnumileht (1995) nr 10, 9. nov., lk 14.
194.
Einasto, Rein. Paar küsimust tippteadlasele: vastab Tallinna
Kunstiülikooli professor Rein Zobel // Sõnumileht (1995) nr 10, 9. nov.,
lk 14: portr.
195.
Einasto, Rein. Eestis puudub kontroll eelarveraha üle // Sõnumileht
(1995) nr 16, 16. nov., lk 14 – Teaduse finantseerimine.
196.
Einasto, Rein. Tants läbi kaamera : „Langevad lehed” Kadrioru
luigetiigil jõulupühade telekavas: [27. augusti tantsuetendus Eesti
Televisioonis] // Sõnumileht (1995) nr 49, 28. dets., lk 14.
197.
Einasto, Rein. Liivata tallad liivata teel: [luuletus] // Sõnumileht
(1995) nr 50, 29. dets., lk 18.
185.

1996
198.

199.

Einasto, Rein; Mens, Kaisa. Aluspõhi // Pakri poolsaar ������������
–�����������
loodus ja
inimtegevus / Eesti Keskkonnaministeerium, Keila Linna Paldiski
Linnaosa Valitsus, Geoloogia Instituut ; koostaja H. Kink – Tallinn:
Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996, lk 16����
–���
23.
Einasto, Rein. Massiturism // Pakri poolsaar – loodus ja
inimtegevus / Eesti Keskkonnaministeerium, Keila Linna Paldiski
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Linnaosa Valitsus, Geoloogia Instituut ; koostaja H. Kink – Tallinn :
Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996, lk 63.
200. Einasto, Rein. Mandrite triiv ja Eesti paelasundi tekkelugu //
Eesti Paas: Eesti IV Paekonverents: Paepäeval (2. juulil 1996. a.):
ettekannete teesid – Paide, 1996, lk 10����
–���
11.
201.	EE : Eesti entsüklopeedia. 9, Sun-türg – Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996 – 703 lk : ill – Kaasautor: Rein Einasto.
202.
Einasto, Rein. Kolm oodi juubilaridele: Vanemteadur Erika
Jürgenson 70; Dotsent Asta Oraspõld 70; Professor Enn Pirrus 60:
[luuletused] // Eesti Geoloogiakeskuse Infoleht (1996) märts, nr 5,
lk 11����������������������������������������
–���������������������������������������
12: portr – (Rein Einasto luuledebüüt).
203.
Einasto, Rein. Nanseni triiv Põhja-Jäämerel –
��������������
������������
suursündmus
teaduses: [ekspeditsioon 1893���������������������������������������
–��������������������������������������
1896] // Sõnumileht (1996) 13. märts,
lk 13 – Sisaldab ka katkendeid Fridtjof Nanseni päevikust.
204. Einasto, Rein. [Jääpurikad Pakri paekaldal] // Eesti Päevaleht (1996)
nr 61, 16. märts, lk 5: foto – Kommentaar artiklile: Kuresoo, Rein.
Näidake rehkendust, härra Imelik!: säästlik areng Eesti moodi.
205.
Einasto, Rein. Reklaamiga ülesköetud tarbimist tuleb tõkestada //
Sõnumileht (1996) nr 84, 11. apr., lk 16.
206. Einasto, Rein. In memoriam: ka kivi elustub, hingestub kunstniku
käe läbi: [Villem Raami mälestuseks] // Sõnumileht (1996) 25. mai,
lk 18 – Allkiri: Eesti Paeliit.
207.
Einasto, Rein. Pakri paekallas on Ontika omast küll madalam, kuid...
// Eesti Loodus (1996) nr 8, lk 245�����������
–����������
246: foto.
		
Kokkuvõte inglise k. lk 273: At Pakri limestone glint is lower than at
Ontika, but...
208. Einasto, Rein. Paldiskist saab taas kodune paelinn : [vestlus Paldiski
põhikooli õpetaja Rein Einastoga / üles kirjutanud Asta Liivak] //
Õpetajate Leht (1996) nr 36, 13. sept., lk 15.
209. Einasto, Rein. Valimiseelne antireklaam ja pillav elulaad //
Sõnumileht (1996) nr 242, 16. okt., lk 2.
210.
Einasto, Rein. Vivat gracioso! ehk Kontserdikülastaja mõtteid //
Sõnumileht (1996) nr 263, 9. nov., lk 14.
211.
Einasto, Rein. The Baltic Ordovician-Silurian sedimentary cyclicity
and natural stratigraphy // The James Hall Symposium: II International
Symposium on the Silurian system: program and abstracts. University
of Rodgester, Aug. 4���������������������������
–6, Rodgester, 1996, lk 49.
212.
Einasto, Rein. The stratigraphic scheme of Estonian Ordovician and
Silurian against the background of the cyclic evolution // The Third
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213.

214.

215.

216.

Baltic Stratigraphical Conference : abstracts: field guide – Tartu:
Institute of Geology, University of Tartu, 1996, lk 23–24.
Einasto, Rein; Viira, Viive. Mäekalda section // The Third Baltic
Stratigraphical Conference : abstracts: field guide – Tartu: Institute of
Geology, University of Tartu, 1996, lk 100–105: joon.
Einasto, Rein; Männik, Peep. Pusku (Ungru-Sepaküla) // The Third
Baltic Stratigraphical Conference : abstracts: field guide – Tartu:
Institute of Geology, University of Tartu, 1996, lk 106–107: joon.
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18. apr., lk 15.
223.
Einasto, Rein. Paldiski peab paepäeva // Sõnumileht (1997)
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nr 113, 19. mai, lk 11: ill.
226.
Einasto, Rein. Mürkkemikaalide koht pole linnasüdames:
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–������������������������������������������������������������
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biograafiline leksikon / koostanud Heino Rannap – Tallinn: Eesti
Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 32.
240.
Einasto, Rein. Sada aastat kauaaegse koolijuhi, geograafiaõpetaja
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Einasto, Rein. Paekivist ja pae kasutamisest üldisemalt // Nädaline
(1998) nr 90, 15. aug., lk 5: foto.

1999
244.	Mens, Kaisa; Einasto, Rein. Suhkrumäe paljand // Tallinn:
Lasnamäe, Pirita–Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999,
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II - PÄEVIKULINE ELUKRONOLOOGIA
Sündmusi ja tähendusi
1934
•

07.07. Sündisin Tartus kaksikuna Eva-Ellinor ja Elmar Einasto neljanda
pojana.

Kolme aastane Rein vanaema Minna juures Võrumaal Türgil

1936–1948
•

teed tulevikku näitamas. (Isa foto).

Suviti elasime maal vanaema Minna Eisenschmidti juures Urvaste lähistel
Türgi talus ja 3 km naabruses sõtse Erika Eisenschmidti (Amos’e) juures
Mäe-Soe talus, kus õppisime tegema maatöid ja hindama elu vabas
looduses.

1940
•

Juunis kolme vanema vennaga Kukulinna laagris, okupatsioonivägede
sissemarsi pealtnägemine üldisesse ahastusõhkkonda kaasa elades.

1941–1948
•
•

Tartu VII Algkool.
Kesk tänavas, püsiv koolistress kuni matkahuvi ärkamiseni. Esimene
lemmikraamat – suur maailma atlas, kus ma vabal ajal uurimisreise
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tegin. Süvenes huvi maadeavastajate vastu (Sv. Hedin, R. Amundsen,
H. Stanley, D. Livingstone, eriti Fr. Nansen). Isa soovitatud Maxwell-Read
„Jäljed kivil” ja Fersmani „Lugusid mineraalidest” lugemise järel (1947) oli
elukutsevalik tehtud.

1948–1952
•

Tartu I Keskkool.

Hetk suviti Võrumaal elatud õnnelikust lapsepõlvest. Urvaste kiriku juures koos
Malle ja Liisiga (sõtsede Erika ja Leida tütred).

1948
•

VIII klassis õpetaja Olga Linnuse mõjul ärkas aktiivne huvi ajaloo ja
ühiskondlike protsesside vastu.

1950
•

Talvisel koolivaheajal esimene suusamatk venna Mardiga tugeva tuisu ja
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•
•

•
•

külmaga Keeni jaamast Türgi tallu Restu-Madise lähedal.
06.–07.05. Kahepäevane jalgrattamatk seitsme klassivennaga Taevaskotta
ja Pühajärvele. Ööseks sõitsin üksi Põlvast 40 km vanaema juurde Türgile.
20.–24.06. Esimene neljapäevane jalgrattamatk venna Mardiga Tartust
üle Kanepi–Urvaste Koiva äärde; tagasi ringiga üle Rõuge–Haanja–Võru–
Urvaste–Otepää.
18.–25.07. Tallinnas üldlaulupeol; esimene kokkupuude loodusliku
paeseinaga Maarjamäel Lasnamäe Põhjamurrus.
Augustis matkainstruktorite vabariiklik kokkutulek Aegviidu Nelijärvel.

Esimene kokkupuude paeseinaga
1950. a Lasnamäel, mille
murdmiskihid võib kogenud
silm nüüd foto järgi eksimatult
määrata. Igal kihil on oma
nimi ja nr (vasakul).
Vasakult Mart, Vaina,

„väikemees”, Helga ja Rein.

1951
•

•

03.–25.08. Jalgrattamatk ümber Eesti venna Mardi, Hele Vilbaste, Mall
ja Jaak Sullaniga marsruudil: Tartu–Viljandi–Häädemeeste–Pärnu–Tori–
Kirbla–Haapsalu–Tallinn–Jõhvi, edasi Mardiga kahekesi: Narva–Oudova–
Pihkva–Petseri–Tartu.
1952–1957: Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika-loodusteaduskond,
geoloogia osakond.
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1952
•

•

•
•

•
•
•

25.03. Isikliku päeviku kirjutamise algus, pärast pikemat kõnelust isaga,
kes soovitas: „Ära püüa oma tegevuses mingit äkilist muutust tuua, vaid
katsu aeglaselt ja pidevalt oma tööd ja käitumist muuta.”
06.04. Esimene soe kevadpäev, panin jalgratta kokku, aga ema
vahelesegamisel keelas isa sõitmamineku kooli lõpetamiseni, millest me
küll varsti üle astusime.
Mais sündis suur õppimishuvi, kujunes „Vägev rühm” Leningradi
Mäeinstituuti õppima mineku kavatsustega, eksamid läksid hästi.
12.05. Sõprusõhtul Tartu Õpetajate Instituudiga kiindumine algkooli
klassiõesse Helgi-Maisse, kellega ülikooliaastail kujunes lähedane
elukestev sõprus.
03.07. Keskkooli lõpetamine. Kui selgus, et Tartus geoloogia osakonda taas
vastuvõtt avati, viisin paberid endastmõistetavalt geoloogiasse.
18.09. Mind valiti ÜTÜ geoloogiaringi juhatusse.
01.11. Erakordne muusikaline elamus kinos filmile „Kuulsuse prelüüdid”
kaasa elades.

1953
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Jaanuaris nädalane suusamatk venna Mardi, Sale Kahari ja Hella Kinguga
marsruudil: Tartu–Otepää–Haanja–Vastseliina–Petseri. Suur lumi, kaunid
talvemaastikud.
19.02. Igapäevase ajakulu arvestuse pidamise ja päeva oluliste sündmuste
fikseerimise algus.
05.03. Stalini surm, selle sündmuse ootamatu elamus: kunagi varem
polnud valjuhääldajaist mitu päeva vahetpidamata kuulda nii palju sügavat
klassikalist muusikat!
29.03. Viietunnine jalutuskäik tuules ja vihmas venna Mardi ja filosoofi
Mihhail Makaroviga, kes kõneles meiega avameelselt stalinismi
kuritegelikust olemusest; sellest algas usalduslik sõprus.
21.04. Kursusetöö lõpetamine karstist, mille koostamise käigus toimus
esimene paeprotsessidesse sisseelamine.
13.–22.07. Isa ja vendadega metsatööl küttepuude tegemine.
31.07.–11.08. Jalamatk marsruudil: Elva–Otepää–Karula–Haanja–Vastseliina–Petseri ja usaldusliku sõpruse süvenemine Mihhail Makaroviga.
10.09.
Süstemaatilise
võimlatreeningu
algus
suusatamiseks
ettevalmistamisel hilisõhtuti.
17.09. Esimene jooks väljas.
25.09.–11.10. Kursusega kolhoosi abistamas Ruusmäel.
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•
•
•

14.11. Jooksuvõistlusel 1000 m 3,29 min.
29.12. Esimene treening suuskadel.
Detsembris R. Rollandi „Beethoveni elu” ja „Jean Christophe’i” lugemise
suur mõju.

1954
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

02.01. 30 km suusamaraton.
03.–06.02. Suusamatk kursusekaaslastega Kiidjärve–Taevaskoja–Mooste–
Kauksi–Akste–Kiidjärve (60 km) kursuseõel Mimmil külas.
16.02. Suusatamine kuuvalgel Haaslavani 15 km, 1,2 tunniga.
21.02. Suusamatk Haaslava Vooremäele 45 km, 7 tunniga.
28.02. Suusamatk Haaslava Vooremäele 18 üliõpilasega.
16.04. Esimene treening jalgratastel 40 km; kevadistel treeningutel
tutvusin Ülo Vooglaidiga, kellest kujunes aatevend läbi elu.
08.–26.06. Välipraktikal Püssi baasis, tõsisem tutvumine Eesti
paealuspõhjaga põlevkivi piirkonnas.
29.06.–22.07. Esimene reis väljapoole Eestit: Krimmis õppepraktikal oma
kursusega.
04.–18.08. Esimene iseseisev geoloogiline välitöö üksi jalgrattal piki
Adavere lademe avamust Põltsamaalt Matsaluni paljandite kirjeldamise
ja kivististe kogumisega. Pidev vihm, jõed üle kallaste. Kamari
hüdroelektrijaama ehituselt 4 kasti kivististe valatistega.
29.–30.08. Matk Haanjasse.
04.–25.09. Oma kursusega kolhoosis, sõpruse algus Vello Karisega.
24.10. TÜ aulas Beethoveni 9. sümfoonia, erakordne elamus.
06.11. Oktoobriballil tutvuse uuenemine Helgi-Maiga.
Kursusetöö merelise elukeskkonna mitmekesisusest – paleoökoloogilise
tunnetusraja algus.

1955
•
•
•
•
•
•
•

24.01. Tunnistajana kohtus kursusekaaslaste Mai ja Rahuleidi
abielulahutusel.
06.03. Suusamatk Käärikule.
13.03. Suusamatk Vapramäele.
19.03. Geoloogiaringi aastapäev.
14.05. Suur elamus kinofilmist „Kiin”.
27.05.–28.09. Omaalgatuslikult õppepraktikal Kesk-Uuralis koos V. Karise
ja K. Susiga Murzinkas pegmatiitide kaardistamisel.
19.11. Isa 60. juubelisünnipäev sugulastega.
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1956
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.02. Suusamatk Vapramäele.
10.03. Geoloogiaringi X aastapäev.
24.–25.03. Suusamatk Otepääl, romantika kuuvalgel.
19.04. Valmis kursusetöö pegmatiitidest.
27.–28.05. Rahvakunstiansambliga Kihnus.
01.–22.06. Jalgrattaga Tartust Saaremaale ööbimisega Pärnus.
Diplomieelsel praktikal Kaarma lademe avamusel.
23.06. Jaaniõhtu Toomeorus.
07.–08.07. Rahvatantsijana I Üliõpilaslaulupeol Tartu Toomeorus,
külaliskooride tervitus: „ELAGU EESTI!” läks sügavale südamesse.
13.–28.07. Teist korda jalgrattaga Tartust Saaremaale paljandeid uurima.
01.–27.08. Õppustel Reiu sõjaväelaagris; läbi Pärnu marssides ühislauluga
„Saa vabaks Eesti meri...”
14.09. Eneseületamine, kui selgus – armastatu eelistab kaksikvenda.
16.09.–03.10. Kolmas kord jalgrattaga Tartust Saaremaale paljandeid
uurima.
Oktoobris Tartu Kalevi matkasektsiooni esimeheks valimine.
09.–10.11. Vagunite tühjendamisel teenimas, laulu- ja kaminaõhtu.
17.–27.12. Rahvatantsijatega noorsoofestivalil Moskvas.

Helgi-Maiga laulupeol osalemas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31.01–04.02. Vellavere laagris.
11.02. Kaksikvend Mardi õnnetu surm.
16.03. Geoloogiaringi XI aastapäev.
Märtsis Taga-Baikalisse suunamise taotlus, mis ka rahuldati.
13.04. Akadeemik K. Orviku ettepanek tööleasumiseks Eesti TA Geoloogia
Instituuti kvaternaari litoloogia erialal.
18.04. Vanaema surm.
Kevadel depressiooni süvenemine.
25.–27.05. Diplomitöö „Kaarma lademe litoloogia” lõpetamine Arvu
Viigandi ja Valter Peterselli abiga viimsel tunnil, 3 ööd magamata.
28.05. Diplomitöö kaitsmine raskes depressiooniseisundis.
12.06. Riigieksam geoloogias.
03.07. Ülikooli lõpetamine ainult viitega hinnetelehel (kiitust ei
võimaldatud, sest salastatud sõjaline riigieksam oli „4”).
01.08. Tööelu algus Eesti TA Geoloogia Instituudis nooremteadurina,
töövaldkond lahtine, taotlesin visalt võimalust paeuuringutele pühenduda.
Sügisel vaimse tasakaalu häireseisund, oktoobris ravil Tartu
Psühhoneuroloogia haiglas; hingeseisundite enesetajumise avardumine.
30.12. Osalemine TÜ rahvakunstiansambli nääriõhtul.

1958
•

•
•

•
•

•
•
•

18.01. Akadeemik K. Orviku pakub võimalust tööleasumiseks äsjaloodud
Looduskaitse Valitsusse. Teadustöö eelistamisel võimaldatakse Kaarma
lademe paeuuringuid jätkata.
24.01. Lehte Hainsalult julgustav soovitus ka „riimitud proosana” salme
sepitseda.
09.06.–27.06. Püssi välibaasis puursüdamike ja baasi korrastustööd,
jaaniõhtu, ekskursioon tektooniliste riketega tutvumiseks. Väike-Rootsi
südamiku kirjeldamine A. Aaloega.
04.–07.06. Osalemine üliõpilaslaulupäeval Riias.
11.07.–25.08. Saaremaal välitöödel mõõnaseisundis paljandite kirjeldamine
ja Kipi, Kingissepa ja Sakla puuraukude rajamisel südamike uurimisse
sisseelamine koos A. Aaloega; Soeginina ja Kübassaare olulise fatsiaalse
eripära tunnetamine.
16.08. Endel Kasemetsa pulmad Pärnumaal.
30.08.–05.09. Püssis puursüdamike näituse ettevalmistus.
08.–13.09. Osalemine Fr. Schmidti mälestuskonverentsil Tartus ja
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•
•
•

ekskursioonil, suur paekaldaelamus Pakri neemel, suhtlemise algus
väliskolleegidega kitsamal erialal (R. Hecker, R. Ulst).
29.09.–13.10. Püssis Saaremaa puursüdamike uurimine.
18.10. Tartus sõjaväeteenistuskohustusest vabastus.
21.–24.10. Lääne-Saaremaa põhipaljandeist proovide võtmine.
Eesti Looduseuurijate Seltsi astumine.

1959–1962
•
•

Aspirantuuris TAGI-s litoloogia erialal.
Põhjalikud välitööd Kaarma (Rootsiküla) lademe avamusel, puursüdamike
kiht-kihilise kirjeldamise ja tsüklilisuse uurimise laienemine
naaberlademetele, erifatsiaalsete läbilõigete korreleerimine, piiride
korrigeerimine tsüklilisuse alusel, lademe litostratigraafilise liigestamise
esimesed küündimatud katsed.

1959
•
•

•

8. mail lauljana esinemine Karindi Kõrgemate Koolide Lõpetanute
Segakoori kontserdil Estonias ja koori vastuvõtmine.
Augustis esimesed kaevetööd Saaremaal geoloogia üliõpilaste Linda Hintsi,
Ülo Sõstra ja venna Peetri osalusel, rikkaliku korallide, kihtpoorsete ja
lubivetikate kollektsiooni kogumine Kuusnõmmel kaevates.
Sügisel
Tallinna
Kultuuriülikooli
muusikaosakonda
astumine,
muusikahuviliste ühenduse „Kõrvasügajad” ellukutsumine.

1960
•
•

26.04. Ettekanne „Mõningatest kihipindadega seotud tekstuuridest
Kaarma lademe kivimites” ELUS geoloogia sektsioonis.
Paadimatk Viljandist Pärnusse kultuuriülikooli muusikaosakonna
aktivistidega.

1961
•

•

Esimene TAGI välisekspeditsioon Podooliasse akadeemik B. S. Sokolovi
ja O. I. Nikiforova osavõtul; karstistunud katkestuspindade esmased
vaatlused koos Ralf Männiliga Ustje kihistus.
Augustis kaevetööd Kurus Pirgu ja Porkuni lademe piiril, koostöö
algus Ralf Männiliga, kellega suhtlemine avardas oluliselt kogu erialast
silmaringi.

1962
•

R. Männili eestvedamisel korraldatud Eesti aluspõhja geoloogiale
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•

•

pühendatud konverentsil osalemine ettekandega Saaremaa Kaarma lademe
tugiläbilõigete korrelatsioonist detailjooniste alusel, mis äratas korraldaja
tähelepanu. Ta tegi ahvatleva ettepaneku tulla tema rühma Ordoviitsiumi
tugiprofiile uurima kogu Baltikumis.
Juulis I Paleoökoloogilis-litoloogiline väliseminar Eestis ja Devoni
peaväljal professor Roman Heckeri juhtimisel. Tema isiksuse oluline mõju
meie vaimsuse kujunemisele litoloogiliste ja paleoökoloogiliste vaatluste
ühildamisel, geoloogiliste vaatamisväärsuste sidumisel kultuurilooga.
Novembris Püssis Kipi, Kingissepa, Sagariste südamike täiendavad
vaatlused, Viita taseme Euryterus-dolokivi kihtide sidumine Kipi ja
Kingissepa südamikes, paljandite sidumine südamikega.
Väitekirja koostamise venimine, tähtaegade möödumine, suured kõhklused
seoses üleminekuga Ordoviitsiumi uurimisrühma.

1963
•
•
•
•
•
•

•

Juunis Ohesaare puursüdamiku Ordoviitsiumi osa kirjeldamine.
02.07. Suhkrumäe paljandi detailkirjeldus Lasnamäel L. Hintsiga.
Juulis Ingerimaal Lõnna, Sjässi ja Laava jõel klindipaljandite kirjeldamine
R. Männili rühmas.
08.–11.08. Mišina Gora läbilõike kirjeldamine R. Männili rühmas.
12.o8. Permisküla, Purtse ja Ojamaa jõe, Hirmuse oja paljandite uurimine.
Septembris Balti Ordoviitsiumi tugipuursüdamike (Kaagvere, Otepää,
Karula ja Sturi, Paroveja jt) uurimine Sirvakul, Lääne-Lätis ja Leedus koos
Ralf Männili, Asta Oraspõllu ja Kalju Kajakuga; basseinilise tunnetuse
avanemine keskvööndi – Liivi keele kontuurimise ja Rootsi läbilõigete
suure analoogia põhjal. Ralfi vaimustunud hüüatus: „Baltikum on käes!”
R. Männili õhutusel Üleliidulisse Paleontoloogia Seltsi astumine.

1964
•
•
•

06.–08.05. Osalemine Baltikumi III geoloogide teaduslikul konverentsil
Tallinnas.
Ordoviitsiumi tugiläbilõigete koostamine, legendi ühtlustamine ja
fatsiaalne tõlgendamine;
Kaarma lademe uuringute jätkamine Saaremaal.

1965
•
•

10.04. Abiellumine kultuuriülikooli kaaslase Pilvi Pahlbergiga.
III Paleoökoloogilis-litoloogiline väliseminar Uuralis (rifiteemaline),
tihedama koostöö algus Heldur Nestoriga. Novosibirski TA Siberi
osakonna geoloogide ettepanek osaleda Kambriumi, Ordoviitsiumi ja
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•

Siluri tugiläbilõigete uurimisel Ida-Siberis. Professor R. Heckeri soovitusel
Üleliidulise Paleoökoloogia komisjoni liikmeks valimine.
16.09. Sündis tütar Heili, eluasemeks saime ühiselamutoa, kus köögi ja
kabineti seadsin sisse WC-s.
Detsembris igapäevase ajakulu päevikupidamise algus millimeetripaberil.
Ralf Männili doktoritöö „Balti basseini areng Ordoviitsiumis” edukas
kaitsmine Moskvas.

1966
•
•

•
•
•

•

•

18.–21.02. Lätis R. Männili ja teistega Priekule südamiku Ordoviitsiumi
kirjeldamine.
23.–24.03. Teaduste Akadeemia aastakoosolekul lõssenkismi hukkamõistmine, G. Naani teravad sõnavõtud presidendi aadressil, koostasin
sõnavõttude protokolli ja saatsin Tartusse; elav vastukaja ülikoolis.
24.03. Direktsiooni otsus: Einasto tuleb Siberisse saata! (Akadeemik B. S.
Sokolovi kutsel).
25.–27.03. Irina Koroljuki külaskäik Tallinna, temaga koostöö algus
stromatoliitide uurimisel.
03.05. TA üldkoosolekul Sakala saalis esitasin omaalgatuslikult G. Naani
kandidatuuri Liidu ülemnõukokku J. Eichfeldi kõrvale, millest puhkes
suur poliitiline skandaal, kuna koosoleku protokollis minu ettepanekut
ei kajastatud. Arupärimisele vastas koosoleku juhataja akadeemik
V. Maamägi: „Seal on kõik nii, nagu vaja!” Protestisin kuni ülemnõukogu
peajuristini. Partorg Anto Raukas tõrjus edukalt kõik kõrgemate
parteiorganite rünnakud minu vastu.
01.07.–15.08. Välitööd Siberis Leena jõel. Kambriumi ladestu
stratotüüpsete paeläbilõigete ja Ordoviitsiumi paekihtide uurimine Inessa
T. Žuravljova, Roman F. Heckeri ja Jelizaveta I. Mjahkova juhtimisel. Irina
K. Koroljukiga Irkutski ümbruse paepaljandite ja Siberisse küüditatute
endiste laagripaikade külastamine, koos tema ema Dagmara M. RauserTšernoussovaga laevasõit Baikali järvel.
Tallinna Teadlaste Maja liikmeks astumine.

1967
•
•

10.01. Muusikaline tund „Juttu improvisatsioonist”. Toimetaja Virve Uus.
Vestlevad Jaan Rääts, Rolf Uusväli, Rein Einasto, Vidrik Kivilo.
Talvel Saaremaa puursüdamike tulpade koostamine, Eurypterus-faatsiese
paleogeograafia ja moodustumise eripära selgitamine, artikkel Praha
Rahvusvahelise Geoloogilise Kongressi väljaandesse.
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Surmarahn. 1966. aastal välitöödel Ida-Siberis. Rein abilisega Leena jõel
klassikalisi Kambriumi ladestu paepaljandeid dokumenteerimas. Hetk pärast
püstitõusmist varises mitmetonnine rahn ja veeres meie suunas; ainult hüpeldes
taganemine päästis meid allajäämisest. (Roman Heckeri foto).

•
•
•
•
•

07.04. R. Männili ettekanne ja elav mõttevahetus teemal: „Mis on
basseinigeoloogia”.
09.–14.05. Osavõtt Vilniuses kollokviumist „Siluri stratigraafiast ja S/D
piirist Baltikumis”.
08.10. L. Põlmaga punavärvi ja glaukoniidi-faatsieste üheaegsuse ning
geneetilise seose ideede sünd ja arutelu („grosproblem”).
18.–19.12. Rutikul kaevanduse kallakšahtis Kukruse lademe ülemise piiri
katkestuspindade seeria kirjeldamine.
20.12. Tartus Ülo Vooglaidiga Eesti poliitilise seisundi arutelu.

1968
•
•
•
•

Jaanuaris augustitormis lamandunud metsa ülestöötamine Pilvi kodu
lähedal vendade Peetri ja Andresega (–26 kraadi külma).
Veebruaris–märtsis Siluri monograafia kivimtüüpide iseloomustuse
koostamine.
23.–27.04. Lätis Kolka südamiku detailvaatlused ja kirjeldamine.
Juunis Ida-Siberis Turas väljalendu oodates ideed Balti Siluribasseini
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•

•

•
•
•

fatsiaalsest vööndilisusest koos H. Nestoriga Siluri monograafia
paleogeograafilist peatükki koostades.
Juuli–august ekspeditsioon Ida-Siberis Moiero jõel, Ordoviitsiumi ja Siluri
tugiläbilõike kiht-kihiline uurimine ja kirjeldamine koos J. I. Mjahkova,
Heldur Nestoriga. Balti basseini fatsiaalse mudeli kehtivuse kontroll Siberi
läbilõigetes. Praha sündmustele kaasaelamine Ameerika Hääle kaudu.
Septembris elamuslik sõit Turk-Sib raudteel Novosibirskist Tšimkenti,
kus miilits mind maastike pildistamise pärast spiooniks pidas ja kinni
võttis, ärastades filmi aparaadist, õnneks tühja, mille olin enne väljumist
jõudnud vahetada! Kesk-Aasias osalemine V Paleoökoloogilis-litoloogilisel
väliseminaril, kus enne ettekannet joonistasin esimese Balti Siluribasseini
fatsiaalse mudeli, mis äratas üldist tähelepanu.
Oktoobris–novembris: kukersiidi temaatikasse süvenemine S. Baukovi
juhendamisel.
28.11. G. Naani loeng „Võim ja vaim”, selle sütitav mõju.
Eesti Looduskaitse Seltsi liikmeks astumine.

1969
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaanuaris Savala südamiku detailuuringud.
Aprillis Siluri monograafia litoloogia osa lõpetamine.
15.–17.04. Ülestöötatud palkide laudadeks saagimine Padisel.
01.–04.05. Metsast toodud 1 m kõrguste puudega kuuseheki istutamine
Uue-Saunal (80 puud) vendade Peetri ja Andrese abiga.
10.–26.06. Puursüdamiku uuringud Rutikul ja Püssi baasis (Kirikuküla,
Martna, Kingissepa, Sakla, Kaugatuma).
27.07. Sündis poeg Mart.
Augustis kolmetoalise korteri saamine TA kaudu Mustamäele.
Septembris Lääne-Eesti Llandovery tugiläbilõike südamike uurimine
Keilas, Rumba kihistus 12 minitsükliidi avastamine.
Balti Stratigraafia komisjoni Siluri sektsiooni asutamine.
14.10. Tartus BIT-Klubis B. Maiste loeng Nõukogude Liidu majanduslikust
olukorrast ja Kiievi kinnise majandusteadlaste nõupidamise tulemustest,
selle maailmavaadet kujundav mõju: kultuuritaseme primaarsus
majanduse suhtes – baasi ja pealisehituse tagasisidestus.

1970
•
•
•

Jaanuaris Siluri monograafia paleogeograafia osa lõpetamine.
14.01. Eesti Looduskaitse Seltsi ruumide avamine, J. Eilart Indiast.
10.03. J. Kaplinski ettekanne ELUS koosolekul ökoloogilisest eetikast.
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•
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•
•
•
•

30.03. ja 01.04. R. Männili seminar mikrostratigraafiast, kitiinikute
tähendusest ja mikropaleontoloogiast laiemalt (ostrakoodid, konodondid,
kalad).
18.–23.05. Püssis Kaugatuma südamiku detailuuringud.
Oktoobris–novembris
onkoliitide
ja
lubivetikate
ühisuuringud
E. Radionovaga.
10.11. Arutlus teadusest Tallinna Teadlaste Majas, Lembit Valdi ettekanne.
21.11. Keskkonnakonverents Tartu Vanemuise ringauditooriumis,
kus avalikustasin ülisalajase tuumakütuse jääkvete matmise projekti
sinisavialustesse kihtidesse Paldiskis küsimuse esitamisega peaettekandjale
Endel Lippmaale.
23.11. TAGI direktori käskkiri valju noomitusega teaduslikule töötajale
sobimatu kuulujuttude levitamise eest, millega oskuslikult tõrjuti
julgeolekuorganite võimalikud rünnakud.
Detsembris Lääne-Eesti Llandovery fatsiaalse tugiprofiili koostamine.
14.12. Viive Viira väitekirja kaitsmine.
Balti Litoloogia komisjoni paekivi sektsiooni loomine.
Eesti Siluri monograafia ilmumine.

1971
•
•

•
•
•
•
•

Jaanuaris Adavere lademe Rumba kihistu tsüklilise liigestuse artikli
koostamine H. Nestori ja E. Kalaga.
25.–28.01. Leningradis üleliidulise paleontoloogia seltsi XVII sessioonil
karbonaatsete faatsieste nõupidamise kavandamine. N. Predtetšenski ja D.
Patrunoviga.
Juunis Emmaste südamiku uurimine E. Kalaga.
01.–05.07. Siluristidega Skrundas Nitaure, Aluksne jt puursüdamike
uurimine.
17.07. Oskar Kuninga 60. sünnipäeva tähistamine, lähem tutvus
muusikateadlase Helju Taukiga, aatesõprade ringi algus.
16.–24.08. Püssis Jaagarahu, Rootsiküla ja Paadla lademe võrdlev
uurimine Ohesaare, Kuressaare ja Sakla südamikes.
Septembris Ülem-Ordoviitsiumi läbilõike liigestamine tsüklilisel printsiibil
Varbla, Ruhnu, Ohesaare, Äiamaa, Asuküla, Orjaku jt puursüdamike
alusel, läbilõigete fatsiaalse kõvera koostamine.

1972
•

05.02. Sõtse Erika Eisenschmidti 60. sünnipäeva tähistamine, sugulaste
kokkutulek.

85

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Veebruaris tsüklite hierarhilise klassifikatsiooni koostamine.
Konflikt R. Männiliga kodus töötamise asjus, tagajärjeks direktori käskkiri
23.02. noomitusega loata töölt puudumise pärast. Süvenes vallandamise
plaanide kahtlus.
Veebruaris–aprillis Saaremaa puursüdamike liigestamine tsüklilisuse
alusel Keilas koos Helle Perensiga, elukestva koostöö algus.
17.03. Tartus vend Jaani doktoritöö kaitsmine.
31.03. Anto Raukase doktoritöö kaitsmine.
06.04. Kodus töötamise loa saamine.
03.06. Õe Kersti ja Lepo Sumera pulmad.
04.06. Johannes Jürissoni 50. sünnipäev Paliveres.
05.–08.06. Leningradis Siluri koostöönõupidamisel.
12.–14.06. Püssis Pangamäe südamiku liigestamine, Jaagarahu lademe
tsüklostratigraafiline revisjon, liigestamine kihtideks.
17.06. Perega Aegna saarel, rändkivide võlu.
23.–25.06. Laulupeol Tallinnas.
26.06. Tartu I Keskkoolis klassikokkutulek.
28.06.–04.07. Siluristide ekspeditsioon Kaliningradi, puursüdamike
uurimine, monotoonsed merglifaatsiesed.
06.–23.07. Siluristide ekspeditsioon Saaremaal, paljandite ja südamike
uurimine.
Augustis–septembris südamike uurimine Keilas ja Püssis.
Oktoobris Saaremaa läbilõigete väljajoonistamine.
15.–19.11. Saaremaal südamike ülevaatamine E. Kala ja H. Perensiga.
28.12. Eesti riikliku preemia Siluri alaste tööde tsükli eest (D. Kaljo,
A. Aaloe R. Einasto, E. Jürgenson, E. Klaamann, H. Nestor, M. Rubel,
L. Sarv) pidulik kätteandmine Toompeal. H. Nestori algatusel siluristide
otsus R. Männili alluvusest lahkuda, millest peatselt kasvas otsus luua
mikropaleontoloogia (juhataja R. Männil) ja biostratigraafia sektor
(juhataja E. Klaamann).

1973
•
•
•
•

15.–18.01. Üleliidulise paleontoloogia seltsi sessioonil Leningradis.
23.–25.01. Särghaual elav arutlus basseini mudelitest Ralfi, Lembit Põlma,
Lindaga.
01.02. Särghaua aktiivi nõupidamine baasi väljaarendamisest.
12.02. Stratigraafia-paleontoloogia sektori koosolekul otsus kahe
iseseisva sektori loomisest: mikropaleontoloogia (juhataja R. Männil) ja
biostratigraafia sektor (juhataja E. Klaamann). R. Einasto ümbervalimine,
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tubli töö, teiste abistamise, argumenteerimisoskuse kõrval rõhutati
laialivalguvust, tähtaegadest mittekinnipidamist.
20.–22.02. Puursüdamike vedu Saaremaalt Keilasse.
Veebruaris–aprillis Ruhnu, Ohesaare profiilide täiendusuuringud.
Eeloleva seminari ekskursiooni jaoks reisijuhi koostamine E. Kala ja
S. Mägiga.
05.–11.03. Moiero monograafia teksti redigeerimine J. I. Mjahkovaga.
12.–17.03. Moskvas rifialane nõupidamine, eelseisva seminari programmi
koostamine N. Predtetšenski ja D. Patrunoviga.
07.–25.05. Üleliidulise seminari „Karbonaatkivimite faatsiesed ja
geokeemia” korraldamine koos N. Predtetenskiga VSEGEI-st, istungid
toimusid Leningradis, ekskursioon Eestis Saaremaale. Fatsiaalse mudeli
ettekanne H. Nestoriga. Tagantjärele kuulsime, et N. Predtetšenski lasi
meie mudeli oma Podoolia ettekande jaoks maha joonistada ja esines
sellele viitamata.
28.05.–15.06. Püssi baasis J. I. Mjahkovaga Moiero monograafia kirjelduste
koostamine, Sõktõvkari aspirantide A. Antoškina ja N. Borintseva
konsulteerimine puursüdamike välimetoodikas.
15.06. Ema surm maksavähki („kollatõbi”).
07.–13.07. Saaremaal puursüdamike ja paljandite uurimine.
Juulis Särghaua välibaasis ehitustegevuse ja puursüdamike kokkuveo
algus.
10.–28.07. Püssis Jaagarahu–Rootsiküla lademe väikeste südamike
uurimine.
01.09. Särghaua aastapäeva tähistamine.
20.09. Uue biostratigraafia sektori avakoosolek, juhataja Einar
Klaamanni ühistöö programmilised seisukohad; jätkata senist D. Kaljo
juhitud suunda, kujundada instituudi ühes põhisuunas oma nägu: eri
faunagruppide taksonoomiline ja paleoökoloogiline uurimine koos
settebasseini fatsiaalsete probleemidega (elustik ja keskkond), ületades
regionaalse piiratuse: oma basseinist välja. Tulemuslikkuse eeldus –
soodne sisekliima, igakuised ühisarutelud, sõprussuhted. Oma ülesannet
näeb taganttõukamises.
08.–19.10. Vanamõisa baasis Kesk-Eesti südamike uurimine H. Perensiga.
03.–10.11. Mullatööd Vääna suvilakrundil, õunapuuaukude kaevamine.
12.–18.11. Vilniuses stratigraafia nõupidamine.
13.–14.11. Settekivimite Komisjoni Balti osakonna I seminar metoodika
küsimustes, sektsioonide (terrigeensed, karbonaatsed kivimid, kvaternaar
ja maavarad) loomine.
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15.–18.11. Asutustevahelise Stratigraafia Komisjoni (MSK) Balti sektsiooni
nõupidamine Vilniuses.
Detsembris artiklite intensiivne koostamine fatsiaalse mudeli, tsüklilisuse,
riffide kohta, sageli ka öösiti.
29.12. Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) geoloogia sektsiooni laiendatud
koosolek (nr 217): 20 aastat akadeemik Artur Luha surmast.
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•
•
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•

22.01. Heldur Nestoriga ühine ettekanne Balti Siluri basseini fatsiaalsest
mudelist ELUS koosolekul, elav arutlus mandrinõlva asendi ja iseloomu
üle.
25.01. Elav arutelu meie Balti Siluri paleobasseini fatsiaalse mudeli artikli
käsikirja üle instituudis, kriitiliste märkuste rohkus.
04.–09.02. Osalemine VPO XX sessioonil Leningradis teemal
„Tafonoomia ökoloogilised alused, elujäljed ja nende interpreteerimine”;
eriti huvipakkuvad ettekanded: T. Koreni Podoolia Silurist ja D. Patrunovi
ussikäigustruktuuridest Arktika Siluris.
07.02. Entusiastide-paeuurijate kogunemine.
Märtsis Saaremaa tugiläbilõigete fatsiaalsete kõverate koostamine.
29.03. Sündis poeg Kaupo.
Mais suvilakrundil drenaažisüsteemi ja viljapuuaia rajamine.
07.07. Isa viimane külaskäik Tallinna. Päikesetõus Mustamäe
suusahüppemäel.
09.–20.07. Saaremaa pankade uurimine, puursüdamike vaatlused Nasval.
August–september tsüklilisuse käsitlus väitekirja koostamisel.
Oktoober–november Moiero monograafia käsikirja lõpetamine.
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02.04. Läbiotsimine kodus julgeolekuorganite poolt ja sõit musta Volgaga
kahe mehe vahel Pagarisse, ülekuulamine Mati Kiirendi poliitilises
kohtuasjas; järgnevad korduvad ülekuulamised Pagari tänaval.
12.–20.04. Novosibirskis I üleliiduline tsüklilisuse alane nõupidamine,
stendiettekanne tsüklite hierarhilisest klassifikatsioonist, N. Vassojevitši
tunnustus, sidemed autoriteetidega, alalise komisjoni „Tsüklilisus ja
stratigraafia” juhatusse valimine.
23.05. Vähevalgustatud KGB ooteruumi instituudist kaasavõetud „pirni
panemine”.
06.06. Julgeolekus Ü. Vooglaidiga vastandamine.
Juulis–augustis Püssis, Saaremaal, Särghaual puursüdamike kirjeldamine,
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E. Radionovaga vetikate, stromatoliitide uurimine; korrastus- ja
ehitustööd.
18.–29.08. Siluristidega Balti ringsõit Lätis, Leedus ja Särghaual
tugisüdamike uurimine ja liigestamine (Ventspils, Vidukle, Ledai,
Kaugatuma).
04.10. Tartu Ülikooli geoloogia kateedri juubelil.
24.10. L. Põlma väitekirja kaitsmine, üldine tunnustus.
16.11. Isa 80. sünnipäev Tartus, sugulaste kokkutulek.
25.–27.11. Balti stratigraafia komisjoni pleenum Tallinnas, ägedad
vaidlused leedulastega.
25.–27.12. Moskvas osalemine seminaril „Settebasseinid ja nende naftagaasisisaldus”; äärepainete ja mandrinõlva geoformatsioonide temaatika
aktuaalsus Balti basseini Liivi keele sügavuste hindamisel.
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25.–29.01. Leningradis üleliidulise paleontoloogia seltsi sessioon
ökosüsteemidest.
Veebruar–märts Saaremaa ja Podoolia rööbistamisskeemide koostamine.
28.03. Isa surm.
07.04. ELUS koosolekul R. Männili ettekanne rütmidest Kukruse lademes.
10.–13.05. Vilniuses Balti stratigraafia nõupidamine, minu ettekanne litoja tsüklostratigraafiliste stratoonide eralduskriteeriumitest.
25.–28.05. Saaremaa pankade külastamine, Ohesaare panga läbilõike
tsükliline liigestamine.
18.06. B. Sokolovi värvikas jutustus instituudis meie toas liidu
akadeemikute kirjast Brežnevile Baikali looduskaitse teemal.
02.–16.07. Särghaual Paatsalu südamik ja Saaremaal paljandid M. Heckeri
ja E. Radionovaga.
21.–31.08. Kesk-Aasias Kitabis Ordoviitsiumi–Devoni paeläbilõigete
liigestamine tsüklite alusel ja kiht-kihiline kirjeldamine. Lend üle kõrbe ja
Kaspia mere Kaukaasiasse.
01.–07.09. Sektsiooni „Tsüklilisus ja stratigraafia” I seminar Naltšiki
lähedal. S. Afanasjev pakkus tsükliidi mõiste, mina I. Odesskiga pro- ja
retsükliidi terminid, mis J. Karogodin oma nime all publitseeris.
Novembris–detsembris Raikküla ja Jaagarahu lademesisese korrelatsiooni
probleemid, artiklite koostamine.
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•

12.–14.01. Osalemine L. Põlmaga Moskva Loodusuurijate Seltsi (MOIP)
paetemaatilisel seminaril.
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14.03. Eva Maaringu 50. juubelil.
21.–23.03. Üleliidulise Paleontoloogia Seltsi sessioonil Leningradis
ökostratigraafiast (Baltikum, Podoolia, Siber jt Siluri piirkonnad).
06.04. D. Kaljo doktoritöö arutelu.
12.04. G. Naani loeng „Progressist”.
27.05.–07.07. Tsükliseminar Kesk-Aasias: Taškumõr, Arslanbob, kaunid
mäestikuvaated. Lend otse Kiievisse.
09.–23.07. Podoolias Eesti siluristide ekspeditsioon veehoidla alla jäävate
paljandite kirjeldamiseks ja suurte kivimproovide võtmiseks.
18.–31.07. Vasalemmas Pilvi tädile plekk-katuse tegemine.
01.–12.08. Lastega Särghaual, korrastus- ja ehitustööd.
14.–16.09. Keilas Jaagarahu tugisüdamiku liigestamine ja detailne
proovimine.
22.–25.09. Vilniuses uue puursüdamike tugiprofiiliga tutvumine,
liigestamine.
24.–26.10. Balti litoloogia pleenum Tallinnas, V. Sorokini Läti ÜlemDevoni fatsiaal-tsüklilise tugiprofiili analüüs.
01.12. D. Kaljo doktoritöö kaitsmine Moskvas, selle tähistamine 09.12.
Virus.
17.12. Kursuse kokkutulek Arbaveres, Aita Tseiloni reisimuljed.
27.12. V. Panso surm, matused 30.12.
Moiero raamatu ja Balti Siluribasseini fatsiaalse mudeli põhiartikli
ilmumine ühistöö viljana Heldur Nestoriga.
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11.02. Linnast suuskadel Tugamannis saunapeole, Vääna suvilasse ja
tagasi; H. Viidingu infarkt suusaretke ajal.
28.02. K. Mensi 50. juubel.
02.03. Lepo Sumera „Anselmi loo” esietendusel Inge Arro isaga.
06.03. Paetemaatika arutelu instituudis, tsüklilisuse ideed.
22.03. Juri Malinovski seminar: „Sünfaasne stratigraafia ja perioodiline
süsteem”.
24.–28.04. Leningradis ja Moskvas tsükliseminari ettevalmistamine.
Mais tsükliseminari ja selle ekskursiooni juhi koostamine Elmar Kala ja
Silvi Mägiga ettevalmistused jätkuvad.
05.–07.06. Üleliidulise seminari „Tsüklilisus ja stratigraafia III”
ekskursioon Saaremaale (80 külalist).
08.–10.06. Tsükliseminari ettekanded Tallinnas, vanalinna paeehitistega,
vabaõhumuuseumiga tutvumine, orelikontsert Toomkirikus.
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Augustis ehitustööd Särghaual, V. Kotõk ja V. Juskevitš Lvovist külas.
17.08. Akadeemik K. Orviku 75. juubeli tähistamine.
02.–03.09. Lvovi külalistega Saaremaal, ühisartikli kavandamine.
20.–24.09. Särghaual pliitide ehitamise korraldamine.
26.–29.09. Puurimised Saaremaal Unimäe astangul linna veehaarde
naabruses, teadmatusest linna veevärgis avarii tekitamine.
05.–08.10. Drenaaži ehitustalgud Särghaual.
12.10. D. Kaljo 50. sünnipäeva tähistamine.
23.–24.11. Geoloogia vabariiklik nõupidamine.
24.11. H. Nestori doktoritöö kaitsmine Moskvas.
28.–30.11. Balti stratigraafia nõupidamine Siguldas, lünkade probleem.
04.12. Tallinnas M. Kljužina ettekanne Uurali arenguloost Vanaaegkonnas.
04.–09.12. Moskvas E. Radionovaga Siluri vetikate alase ühisartikli
koostamine, konsultatsioonid S. Meyeni, S. Tihhomirovi, R. Heckeri,
L. Botvinkinaga.
15.12. Ülem-Ordoviitsiumi stratigraafia arutelu, etapilisuse edu.
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08.01. Lastele suure lumekindlus-liumäe ehitamine maja ette.
04.–10.02. Osalemine Leningradis VPO XXV sessioonil „Paleontoloogia
ja biosfääri evolutsioon”; Juri Malinovski ettekanne „Rütmid
Fanerosoikumis”; riffide nõupidamine, ühisartikli käsikirja arutamine N.
Zadorožnajaga. Stratigraafia komisjoni istung.
04.05. Väitekirja eelkaitsmine Leningradis Üleliidulises Geoloogia
Instituudis (VSEGEI).
Mais autoreferaadi koostamine.
21.–24.05. Leningradis kaitsmisdokumentatsiooni sisseviimine.
25.05. Tallinnas R. Heckeri ettekanne oma raamatust „Siluri platool”.
18.–20.06. Särghaual oma toale aknauugi ehitamine.
28.–30.06. Leningradis ettevalmistused Kožimile sõiduks.
01.–18.07. Ekspeditsioon Lähispolaar-Uuralis Kožimi jõel Siluri
tugiläbilõikega tutvumiseks, ühistööde kavandamiseks (D. Patrunov,
L. Nehoroševa, S. Melnikov).
19.–22.07. Tagasiteel Leningradis D. V. Nalivkini 90. sünnipäeva
tähistamisel, tema nõuanded Eesti geoloogidele: rahvusvaheliste
kohustustena eriti alus- ja pealiskorra seoste uurimine, Balti klindi
kujunemise, põlevkivi keerulise tekkeloo selgitamine.
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Augustis instituudi AÜ bussireis läbi Karjala Koolale poeg Mardiga.
21.–25.09. Leningradis väitekirja mustandi redigeerimine, L. Nehoroševaga
Pavlovskis.
20.11. D. Nalivkini 90. juubeli tähistamisel Leningradi Mäeinstituudis.
07.–21.12. Leningradis kaitsmise ettevalmistused, väitekirja „Kaarma
laguunsete ja madalikuliste setete kompleksi ehitus ja tekketingimused”
kaitsmine 11.12.1979. Üleliidulises Geoloogiainstituudis (VSEGEI) ja
kaitsmis-stenogrammi vormistamine.
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Määrati vanemteaduriks.
13.01. Juubeli „20 aastat kõrvasügamist” tähistamine.
24.01.–05.02. Sverdlovskis, arutlused ökostratigraafiast, tagasiteel
Moskvas: R. Hecker, I. Koroljuk, S. Tihhomirov koostööst ja Balti
mudelbasseini võrdlusest nooremate basseinidega.
10.–16.02. Novosibirskis litoloogiaalasel nõupidamisel.
24.–28.03. Heili ja Mardiga Moskvas R. Heckeri 80. sünnipäeva
tähistamisel.
13.–15.04. Leningradis kaitsmispaberite vormistamine, arutlused
tsüklitest.

Paleoökoloogia teadussuuna
rajaja professor Roman Hecker
– minu üks vaimne isa –
Tallinnas tutvustamas oma
mälestuste raamatut „Siluri
platool” 25.05.79.
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15.–23.05. Moskva Loodusuurijate Seltsi rifinõupidamisel, idee basseini
külgtäitumise tähendusest kestvate lünkade tõlgendamisel, kraadipaberite
kättesaamine.
27.05.–25.06. TAGI siluristide ekspeditsioon Leedu – Podoolia
(N. Predtetšenski, T. Koren, L. Kovalevskaja jt). Vilniuses seminar
Severnaja Zemlja ja Baltikumi basseinide võrdlusest; akadeemik
B. Sokolovi kõrge hinnang minu ettekandele elukoosluste seosest
faatsiestega Balti basseinis. Kamenets-Podolskis Siluri kohaliku skeemi
analüüs; paljandeis analoogiad Saaremaa tsükliitidega.

Hetk Dnestri-äärse kindluse külastuselt üleliidulisel Podoolia Siluri väliseminaril
1980. a juunis. Keskel Nõukogude Liidu TA viitsepresident akadeemik Boris
Sokolov, üks Eesti koolkonna kujunemise kindlamaid toetajaid.
Taga seisavad Leedu geoloogia instituudi mikropaleontoloog Nijole
Sidaravicene, Eesti koolkonna juht akadeemik Dimitri Kaljo ja litoloog Rein
Einasto; istub Üleliidulise Geoloogia Instituudi litoloogia osakonna juhataja
Nikolai Predtetšenski – Podoolia Siluri parimaid tundjaid.

•

•

28.06.–10.08. Lähispolaar-Uuralis Kožimil (Peep Männik, Sergei Melnikov,
Anna Antoškina, Elmar Kala jt); läbilõike kiht-kihiline kirjeldamine ja
proovimine, tsükliline liigestamine.
11.–15.10. Leningradis fatsiaalsete mudelite legendi arutamine D. Patrunovi,
N. Predtetšenski, N. Zadorožnajaga, L. Nehoroševaga.
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26.–28.10. Glaukoniidipäevad Tallinnas, I. Nikolajeva loeng ja elav arutelu.
03.–05.11. Tektoonikaalane nõupidamine Tallinnas.
05.12. Ago Aaloe surm. Tagantjärele tarkus!
15.12. Tsiviilkaitse õppusel sõjaväelasest lektor rahvusvahelise olukorra
ülevaade, aga Poolast, Afganistanist vaikimine, minu saatuslikud
küsimused NL-i vägivaldsest invasioonist Afganistani, tagajärjeks
vt 14.04.1981.
17.–26.12. „Teadusabina” tööl Lihakombinaadis, jõuluvorsti jagamine
instituudis.
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23.01.–03.02. Üleliidulise Paleontoloogia Seltsi sessioon Leningradis;
koostasin Podoolia läbilõike fatsiaalse kõvera, mis publitseeriti minu
osaluseta.
17.02. Tutvus paeaate veendunud kandja Hubert Matvega, kohe ühisartikli
koostamine ja tiheda koostöö algus, paearhitektuuri problemaatika
esiletõus mõtteilmas.
Veebruaris Ventspilsi ja Pavilosta läbilõigete liigestuse ja korrelatsiooni
probleemid Ohesaarega.
28.02.–07.03. Aatesõprade A. Valtoni, T. Kelami jt grupis Heiliga
Armeenias filmimisel.
07.03. Akadeemik Karl Orviku surm, R. Hecker, A. Ossipova Tallinnas.
29.03.–03.04. Leningradis tsüklostratigraafilise koodeksi arutelu.
20.–24.04. S. V. Tihhomorovi, I. A. Odesski külaskäik Tallinna, tsükliitide
analüüs paeläbilõikes.
25.–30.04. Moskvas settebasseinide seminar, minu ettekanne Balti
Silurist.
10.04. Malle Meelaku ja Mart Pordiga Laagna paesüvises, vaimustus
ehituspae kiht-kihilise ruumilise jälgimise võimalustest.
12.04. Kadaka paemurrus, idee instituudi uue hoone ehitamisest
paemurdu.
14.04. Saan iseloomustusse poliitilise ebaküpsuse standardse väljendi
(partorg J. M. Punningu algatus), mis välistab laevasõidu Gotlandile
Nõukogude Liidu siluristide delegatsiooni koosseisus.
24.05.–20.06. Ekspeditsioon Kesk-Uuralis ja Lääne-Siberis D. Patrunovi,
L. Nehoroševa, M. Šurõgina, Peep Männiku ja 12-aastase poja Mardiga,
kelle kopsuhaigus ja koolistress vajasid õhuvahetust. Ta tervenes sõidu ajal
kiiresti. Siluri ja Devoni paelasunditega tutvumine, erakordselt huvitav ka
turistlikus mõttes.
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03.–24.07. Sirbis ilmus kolmes osas monograafiline artikkel „Paest
arhitektuuris ja Eesti paearhitektuurist” – paekivi taasväärtustamise
avalik algus.
06.–21.07. Tsükliseminar Irkutski lähedal Šaman-goral ja Uriki jõel,
terav väitlus struktuurse (Karogodin) ja faatsiaalse (Einasto) metoodika
pooldajate vahel; Baikali järvel A. Muheriga.
21.–24.08. Püssis ja Narvas paevaatlused, Leningradis L. Nehoroševal
külas, arutlus sammalloomade fatsiaalsusest.
Septembris suvila vundamendi valamine Vääna-Jõesuus.
09.–17.10. Välitööd Pihkva oblastis, N. Predtetšenski suvekodu
külastamine.
19.10. Südamearst: „Närvid-närvid… No mis te siis närveerite! Elama peab
kergemeelsemalt!”
20.–23.10. Balti Ordoviitsiumi ja Siluri setete litogeneetilise
klassifikatsiooni aluste seminar Tallinnas, aktiivsest mõttevahetusest
hoidumine.
10.12. Tallinna Teadlaste Majas arutelu: „Juhtimine – kunst või teadus”.
14.12. Heljo Heinsalu väitekirja kaitsmine, Marega lähenemise algus.
20.12. Basseiniklubi idee lumetormis suusatamise ajal.
22.12. Basseiniklubi ellukutsumine erialase mõttevahetuse virgutamiseks,
ettekanne „Vanaaegkonna ääremerede võrdleva uurimise tähtsusest”.
25.12. Koos H. Matve ja R. Zobeliga Sirbi laureaadi diplom artikli eest
„Paest arhitektuuris ja Eesti paearhitektuurist”.
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23.–31.01. Üleliidulise Paleontoloogia Seltsi sessioonil Taškendis ettekandega. Tagasiteel Moskvas külas E. Radionoval, N. Krašeninnikovil, A.
Muheril.
13.02. Sõtse Erika Eisenschmidti 70. sünnipäeval sugulaste kokkutulekul
Tartus.
19.02. Basseiniklubis H. Nestor, R. Einasto, R. Männil: Varapaleosoilistest
ookeanidest Euroopas.
23.–27.02. Moskva Looduseuurijate Seltsi seminaril paeformatsioonidest
koos E. Jürgensoni, 	S. Mägi, L. Põlmaga.
23.04. Basseiniklubis K. Seslavinski: Varapaleosoilisest globaalpaleogeograafiast fiksistlikul ja mobilistlikul alusel; Ordoviitsiumi ja Siluri
ajastu kliimast.
24.–26.05. Leningradis Ordoviitsiumi-Siluri stratigraafia komisjoni
arutelu Podooliast, fatsiaaltsüklilise analüüsi vajadusest.
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Juunis Särghaual ehitustalgud.
07.–15.07. Välitööl lastega Lätis Pavilosta, Piltene, Nagli jt puursüdamike
uurimine.
17.07. Tartus 25 aastat ülikooli lõpetamisest, tähistamine kursusega.
23.07. Silvi Mägi 50. juubeli tähistamine Paunkülas.
10.–15.10. Leningradis basseinide võrdlusuuringutest T. Koreniga, Ludlow’
programmi koostamine.
28.08. Loodusesõprade kokkutulekul Saaremaal Kübassaares.
10.–15.10. Leningradis Siluri basseinide, sedimentatsiooni ja graptoliitide
arengu etapilisuse võrdlemine T. Koreniga, makropiiride ühtelangevus.
01.11. Basseiniklubis I. Krõlovi ettekanne tsüanobakteriaalsete vetikvaipade
mineralisatsioonist.
02.–05.11. Ökostratigraafia nõupidamine, I. Murdmaa ookeani
faatsiestest.
30.11. Balti stratigraafia komisjoni pleenum Lohusalus.
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25.03. Basseiniklubis D. Kaljo, H. Nestor, R. Einasto: Baltoskandia Siluri
litofaatsiesed ja paleogeograafia.
20.–29.05. Siluri stratigraafia komisjoniga Podoolias.
04.–06.07. Puursüdamike seisundi hindamine Vanamõisas, Viljandis,
Kärus.
16.07.–16.08. Ekspeditsioon Lähis-Polaar Uraalisse (Kožim ja Parnokaju)
koos Peep Männiku ja Elmar Kalaga.
25.08. Heili tööleminek Estonia teatrisse.
29.09. Tiiu Märsi väitekirja kaitsmine.
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03.–10.01. Basseiniklubi ookeanipäevad: Ivar Murdmaa loengutsükkel,
globaalse tunnetustasandi uus kvaliteet.
28.01. Sündis tütar Eeva.
14.–21.04. VI Üleliiduline meregeoloogia kool Gelendžikis. Vaimustavad
ettekanded A. Lissitsõn: Laviinne settimine ja lüngad, D. Patrunov:
Ammonitico Rosso, J. Malinovski: Biosfääri rütmid. I. Murdmaa: Ookeani
faatsiesed; elav arutelu paleookeanoloogia ja Balti paleobasseini
ookeaniliste seoste teemadel.
09.–26.09. II ekspeditsioon Kesk-Aasiasse Kitabi (L. Põlma, L. Hints,
P. Männik, jt).
21.12. Tuglase majas Nõmmel Tallinna Teadlaste Maja üritusel Lennart
Meri ettekanne paepealsete loomastike erilisest tähendusest meie kaugete
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esivanemate paiksele eluviisile siirdumisel maaviljeluse alguses. Kinnistus
mõte: paekivi väärib rahvuskivina tunnustamist.
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31.01.–03.02. Leningradis Siluri stratigraafia komisjoni istung.
04.–07.02. Moskvas L. Põlmaga faatsieste nõupidamine, kontinentaalse
nõlva tüübid (I. Murdmaa, I. Koroljuk, V. Frolov jt).
27.02. D. Kaljoga arutelu sektorisse kuulumisest.
16.03. Vilistlastega Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli 60. aastapäeval.
01.–07.04. Novosibirskis üleliidulisel vetikatealasel nõupidamisel
Aile Kõrtsiga; E. P. Radionovaga ühisettekande ,,Stromatoliidid ja
faatsiesed” suur edu (I. Krõlovi kompliment: „Eestis tegeldakse 21. sajandi
teadusega”).
11.04. Heili ülekuulamine Pagaris, otsiti taas motiive Mati Kiirendi vastu,
mõne päeva pärast töödeldi samas Pilvit; pandi väga pahaks, et ta ei
soovinud vestlusse laskuda.
16.04. Lünkade seminar instituudis, õhtul Tallinna Teadlaste Majas
ettekanne paeprobleemidest Eestis, tutvumine Ehituse Teadusliku
Uurimise Instituudi paetundjatega.
23.04. Eesti Looduskaitse Seltsis ettekanne paeprobleemidest, õhtul
Moskvasse.
24.–29.04. Moskvas minu ettekanne Balti basseini faatsiestest.
29.04. Moskvast saabudes veel enne kojujõudmist D. Kaljo ja vend Jaani
info väljakutsest Toompeale vestluseks TA presidendi asetäitjaga julgeoleku
alal sidemetest Mati Kiirendiga.
11.05. Toompeal TA Presiidiumis kuuetunnine vestlus TA presidendi
asetäitjaga julgeoleku alal (hr Švets), jäi lõpetamata, kuna palusin
seletuskirja kirjutamiseks kopeeri.
13.–17.05. Vilniuses Balti Litoloogia komisjoni arutelu tööplaanidest.
21.–23.05. Paetundjana ekskursioon konsistooriumi üliõpilastega LääneEesti kirikutesse, kaunis orelimuusika.
28. ja 29.05. Jätkub vestlus julgeolekutöötajaga: ka minu küsimused.
03.06. ICOMOS-e konverents Tallinnas, selle raames Eesti esimese
paenäituse korraldamine (kaastegevad L. Põlma ja S. Mägi).
10.–13.06. Retk Osmussaarele R. Männili, A. Kõrtsi, V. Puura jt. Lasnamäe
ehituspae kihtide kirjeldamine.
13.–16.06. Saaremaal madalate puuraukude südamike võrdlev vaatlemine.
Abruka külastamine.
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17.–23.08. Lääne-Saaremaal paljandite uurimine (Naistekivimaa, Lõo,
Roopa pank jt).
31.08. Ikla südamiku uurimine; Raikküla lademe ülaosast kukersiidi
vahekihi leidmine.

Rein poegade Mardi ja Kaupoga välitöödel Saaremaal Ohesaare pangal.
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•

•
•

•

27.–30.01. Osalemine Tallinnas VPO XXXII sessioonil „Olulisimad
biootilised sündmused Maa ajaloos” kollektiivse ettekandega „Kukersiitse
vetikorgaanika kujunemise etapid ja kuhjumisviisid Eestis”.
23.05. Osalemine konverentsil „Dolomiidi varud, nende kasutamine ja
kaitse”, Kuressaare lossis.
16.–19.06. Põlevkivirühma väljasõit: Peipsi põhjakalda kaardilehe
puursüdamikega tutvumine R. Männili, T. Saadre, A. Põldvere, A. Kõrtsi
jt-ga. Selgus CIII/CII piirilünga eripära olulisi detaile.
24.06. Särghaual Osmussaare kollokvium: puursüdamiku ja paljandite
sidumine, lüngad, väljakiildumisala äärmised faatsiesed.
08.–10.07. Paeehitiste kaardistamine Hubert ja Daisy Matvega
Harju-, L.-Viru- ja Järvamaal; esimene suur kogemus ehitistes esinevaist
paetüüpidest.
14.–15.08. Siluri rühmaga Muhus Koguva karjääris biohermide
detailvaatlused ja mõõdistamised.
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14.–24.09. VI Üleliidulisel litoloogilis-paleoökoloogilisel väliseminaril
Kesk-Aasias Ferghanas Isfaras (üldjuht V. Zahharov). Ülem-Siluri läbilõike
tsüklilise ehituse analoogia Eesti läbilõikega: eustaatilise kontrolli ideele
kinnitus.
30.09.–04.10. Korallisümpoosionil Kitabis A. Kõrtsiga.

Rein Kesk-Aasia Ferghana oruveeru eelmägedes uudistamas Siluri ladestu
paekihte 1986. a septembris. (Aile Kõrtsi foto).
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•

•

19.01. Ema 80. sünniaastapäeva tähistamisel Kersti, Andrese ja Velloga
geoloogia instituudi minu äsja sisseseatud „keldrikabinetis” tunnistasin
vendadele ja õele – tuleb raske aasta; kardan, ei tule toime. Kaks tellitud
artiklit lünkade ja biohermide kogumikku, uute temaatiliste plaanide
põhjendamine kevadeks, väitekirja tekst aasta lõpuks, väliseminarid,
aü kollektiivleping, seinaleht, GI uue hoone ehituskavade arutelud... Palju
mitte-esmatähtsat.
20.01. Elav mõttevahetus krono-biotsoonidest ja tsüklite hierarhiast,
etapilisusest basseini arengus sektori seminaril – ettevalmistus Leningradi
aruteluks.
28.01. Osalesin asutustevahelise stratigraafia komitee Siluri komisjoni
aruteludes Leningradis. Boris Sokolovi avar käsitlus globaalsetest
sündmustest, setteprotsesside eustaatilisest rütmikast. Tunnustus Eesti
koolkonnale.
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22.02. Gorbatšovi külaskäik Tallinna Tehnikaülikooli, millega seoses
liiklus linnas oli kauaks häiritud.
12.–19.03. Juhtiva stromatoliidiuurija Igor Krõlovi ja Aile Kõrtsiga Tallinnas
ja Särghaual kukersiidi ja kaasaegsete vetikstruktuuride võrdlemisel
selgus palju olulist ühist mõlema mullstruktuurides, kinnitades kukersiidi
geneesi tõusu-mõõna vööndis. Basseiniliste ühisuuringute kavandamine.
21.–23.04. Osalemine VI üleliidulisel okasnahksete sümpoosionil
Tallinnas, kus Ralf Männil esines ülevaatega Balti varapaleosoilistest
okasnahksetest.
08.05. Osalemine Balti stratigraafia komisjoni pleenumi tööst Vilniuses,
kus arutluse all biotsonaalsus. Külaskäik Minskisse, kus kohtusin
Valgevene TA geoloogia instituudi direktori akadeemik Garetskiga
settebasseinide võrdleva uurimise ühisprojekti arutamiseks, mida ta
lubas esitada Liidu üleakadeemialisel koordinatsiooninõukogu istungil
Novosibirskis. Nõukogude Liidu lagunemisega katkes see koostöö.
28.–29.05. Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonase lähetamine”
ettekandmisest suur elamus.
Mais ja juunis raskustega artikli koostamine Balti Siluri lünkadest
akadeemik D. Nalivkini mälestuskogumikku, käisin käsikirjaga kaks korda
Leningradis toimetaja juures konsultatsioonil.

Lähispolaar-Uuralis Kožimi jõel rahvusvahelisel väliseminaril 1987. a juulis.
Puhkehetk Peep Männiku ja kolleegiga Ukrainast. (L. Põlma foto).
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10.–19.07. Üleliidulisel väliseminaril Lähispolaar-Uuralis Kožimi jõel Siluri
paljandites koos Peep Männiku ja Lembit Põlmaga.
01.08. Täitus 30 aastat tööleasumisest instituuti, kokkuvõtete tegemine
senise töö tulemustest.
Augustis Päri murru detailkirjeldus, tugibentoniidi alusel sidumine
puursüdamikuga.
11.–12.09. Särghaual Vassili Nalivkini ja tema kolleegi Viktor Kuzminiga
tsüklilisuse arvulist hierarhilist süsteemi arutamas, Paatsalu ja Ohesaare
puursüdamike põhjal geoloogiline kontroll positiivne.
07.10. Pilvi ja Mardiga kaheseerialisest Mozarti filmist „Amadeus”
erakordne elamus.
27.–28.11. Ugala seminar „Subjekt ja kultuur” (Ü. Kaevats, M. Lauristin, M.
Lotman, M. Heidmets jt).
8.12. TTM „Rahvuskultuur ja kõrgkultuur” (E. Jansen, E. Pajumaa jt).
Eesti Muinsuskaitse Seltsi astumine pae ehitismälestiste kaitseks.
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18.01. Kunstimuuseumi asukoha arutelu.
23.01. Lembit Põlma ootamatu surm. Nekroloogi kirjutamine.
09.02. Tallinna Teadlaste Majas, „Eesti kultuurist” arutlesid Ivar Trikkel,
A. Aarelaid, E. Haamer.
14.04. TTÜ klubis üliõpilaste, õppejõudude ja Tallinna avalikkuse
esindajate keskkonnaalasel ühisnõupidamisel sõnastas Arvo Valton
avalikult rohelise liikumise vajaduse ka Eestis, kui tahame rahvana ellu
jääda.
23.04. Maa Päeval roheliste initsiatiivgrupi esimene kokkutulek.
28.04., kell 21.27. Eesti Rohelise Liikumise (ERL) asutamine Rohelisel
Foorumil Sakala Keskuses, põhikirja vastuvõtmine, juhatuse
moodustamine.
16.05. Roheliste koolinoorte kokkutulek Tallinna III Keskkoolis.
17.06. Lauluväljakul Rahvarinde korraldatud suurkokkutulek.
21.06. Botaanikaaias keskkonna kontseptsiooni elav arutelu.
25.06.–10.07. Ekspeditsioon Podooliasse (Nikolai Predtetšenski, Mare
Isakar, poeg Kaupo jt).
30.07. Eesti Looduskaitse Seltsi XI konverents Haljalas.
25.08. ERL-i suurkogu Linnahallis, peaministri tagasiastumise nõue.
01.09. Geoloogi kutse-eetikast TAGI lahtisel parteikoosolekul.
15.–23.09. Ekspeditsioon Tõnis Saadrega Volõõniasse, Kovelis Rudnja
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(nr 5463) puursüdamiku kirjeldamine, Kovel-1 südamiku Eestisse
toomine.
24.09. Eestimaa Rahvaste Foorum TTÜ-s, märkmeid 32 lk.
01.–02.10. Rahvarinde Kongress Linnahallis, märkmeid 56 lk.
18.10. ERL-i juhatuses kohtumisest Vaino Väljasega.
04.11. Konverents ja ettekanne: 150 aastat faatsiese mõiste sünnist,
85 aastat akadeemik K. Orviku sünnist (basseiniklubi 25. üritus).
16.11. Eesti suveräänsusdeklaratsioon, Eesti seaduste ülimuslikkus.
Rein Ratase algatusel Tallinna Looduskaitse Seltsi loomine.
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Määrati juhtteaduriks.
02.02. Kunstimuuseumi klindipealses asukoha arutluse kokkukutsumine
TAGI-s TRL-i, TMK, ELKS-i esindajate osavõtul; Ene Auriku ettepaneku
toetamine ja sinna ta ka rajati.
09.03. Alternatiivharidusest Vanalinna Muusikamajas – TRL-i erakorraline
volikogu (V. Rajangu, M. Sarv, Ü. Vooglaid jt).
16.–29.06. TAGI ekspeditsioon Leedu (Vevis, Geluva); Valgevene (Brest);
Ukraina (Kovel) puursüdamike hoidlaisse Tõnis Saadre, Silvi Mägi, Aile
Kõrtsi jt osalemisel. Südamiku valik ja ettevalmistus transpordiks.
30.06.–01.07. Öökullide kokkulend Vormsil: Hullo, Saxby paerand,
vaimustus kõrgetest maakivist vundamentidest (saarel oli üle 500 talu!),
tutvumine Aime Piirsalu ja Jan Kopõloviga.
23.08.–05.09. Ecology-89 maailmanäitus Rootsis Göteborgis, kuhu
sõiduloa taotlemisel julgeolekust osutas erilist vastutulelikkust sama TA
presidendi asetäitja julgeoleku alal, kellega viie aasta eest toimusid pikad
vestlused teises vaimus. Esmakordselt läände läbi Peterburi ja Helsingi
koos Rein Ratase, Toomas Frey, Ahto Ojaga.
05.10. Eesti Teadlaste Liidu üldkogu TA Küberneetilises Instituudis,
liikmeks astumine.
21.10. ERL-i II Roheline Foorum.
25.10. Tallinna Rohelise Liikumise volikogu Sakalas.
Äsja asutatud Eesti Geoloogia Seltsi astumine.

1990
•

01.01.–30.06. Teaduskonsultant kohakaaslasena Eesti Vabariigi
Riigikantseleis teadusnõunik Ülo Vooglaidi rühmas; teaduspoliitikasse
laiuti sisseelamine.
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23.–24.04. I Paekonverents („Eesti Paas I”) Glehni lossis õppekäikudega
linnalähedastesse paekarjääridesse R. Einasto ja T. Saadre korraldusel,
150 osavõtjat, 12 ettekannet.
10.–19.06. WOGOGOB (Working Group of the Ordovician Geology
Baltoscandia) Rootsis.
Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine.
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1991–1995. Kohakaaslasena teaduskonsultant Paekivitoodete Tehases.
08.–18.06. Üleliidulisel paeformatsioonide nõupidamisel Sverdlovskis koos
Tõnis Saadrega; tutvus ja koostöö algus Andrei Dronovi ja Mihhail
Preobraženskiga Peterburi Ülikoolist. Sõidud paljandeisse.
Juulis neljapäevane sõit Ingerimaale, Volhovi jõel Lasnamäe ehituspae
läbilõike kirjeldamine, Xsenasaphus devexuse massilise mattumispaiga
leidmine, suurte lahmakate kaasatoomine.
15.08. Professor R. F. Heckeri surm.
07.09. Eesti Kongressil – oleme VABAD! Venemaa tunnistas Balti riikide
iseseisvust. Aga sisemine enesepuhastus?
09.–14.09. Eesti geoloogide esimesel ülemaailmsel kokkutulekul.
18.09. Pusku murru detailkirjelduse koostamine Peep Männikuga.
07.–23.11. Novembris Mike Bassetti kutsel Inglismaal, Cardiffis Walesi
Rahvusmuuseumis ja Welsh Borderlandi paljandites (Much Wenlock
Limestone jt). Kivikultuur linnaehituses. Imekaunis sõit Iiri mere äärde
Aberystwythi.
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Määrati vanemteaduriks.
12.03. Sektori seminaris Dim Siluri sündmusstratigraafiast ja
nõupidamisest Götingenis. Biosündmus.
23.04. Paekonverents „Eesti Paas II” Kuressaare lossis, samas Eesti
Paeliidu asutamine. Juhatusse valiti R. Einasto, Ü. Lainela, H. Matve ja
E. Tomberg, paevanemaks Hubert Matve.
04.05. Paekivi tunnustamine RAHVUSKIVINA. A. Rüütel kinnitas paekivi
Eesti rahvussümboolikas suitsupääsukese ja rukkilille kõrvale.
Tallinna Bakalaureuse Erakoolis tsükli ,,Inimene ja loodus” lugemine
kohakaasluse korras.
14.–24.08. WOGOGOB Oslo piirkonnas, ööbimine Askeris, kinnitus idee
Oandu aja ulatusliku globaalse transgressiooni üheaegsusest Ameerika
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Trentoniga. J. Laškov: Leedus Oandu lade lasub põikselt alumistel
lademetel, isegi vundamendil.
11.12. Paeliidu seminar: Paekasutuse vanad traditsioonid ja uued
ülesanded.
Johannes Aaviku Seltsi asutamine Helgi Vihma algatusel.
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11.–15.01. Paevanem Hubert Matve korraldatud „Paekivi seminar”
TTÜ Täienduskoolituse keskuses Ehitajate tee 5, 8 t minu loenguid
paegeoloogiast.
15.–16.01. Paeloengud Tallinna Kõrgemas Tehnikakoolis H. Matve sõlmitud
koostöökokkuleppe alusel.
24.01.–09.02. Särghaual valvekorras, Toompea ehituspae ja Sulu Raikküla
lademe südamikust plaadi saagimine koos Tallinna Kõrgema Tehnikakooli
diplomandi Ivar Vimbergiga; TÜGI diplomand Pille Katteli juhendamine.
31.01. Gustav Ernesaksa matused – rahvuslikul leinapäeval päevikus tee
iseenda juurde.
10.–11.03. Leipzigi kevadmessil valitsusdelegatsiooni koosseisus.
30.03. Hubert Matve surm. Nekroloogi kirjutamine.
08.04. Paeliidu ja Eesti Kunstiakadeemia ühisseminari „Paekivi meie
sajandi lõpul” korraldamine.
04.05. Paepäeval Paeliidu üldkogu Rahvusraamatukogu kuppelsaalis:
auliikmeks Villem Raam, suur paemedal A. Rüütlile, I. Eenmaale,
H. Perensile, H. Matvele.
05.05. Paekonverentsil „Eesti Paas II”.
06.05. Ajalehe Ehitaja vahel minu koostatud ja toimetatud 18-leheküljelise
Paelehe ilmumine.
20.05. Ehitusmessil „XX sajandi kodu” Paekivitoodete Tehase
ekspositsiooni tutvustamas.
08.06. Paeliidu seminari: „Paekivi ja rohelus Tallinna vanalinnas”
korraldamine.
17.–18.06. Jalasel kodu-uurimuslikul õppepäeval Aino Valgma initsiatiivil.
Paerahvast ei tulnud.
31.07. Osalemine Eesti Looduskaitse 12. kongressil Kehtnas, prügilaks
muudetud stratotüüpse asulamurru ülevaatamine, kus paljandub laguunse
plaatja dolokivi ja massiivse korall-lubjakivi kontakt nagu Mündis –
mesotsükliitide piir!
10.–12.08. Saaremaa paljandeis: Tuiu, Liiva, Lümanda jt.
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31.08. Väokivi uue tootmishoone pidulik avamine peaminister Mart Laari,
Paekivitoodete Tehase direktori Vladimir Libmani ja teaduskonsultandi
Rein Einasto poolt.
25.09. Bakalaureuse Erakooli paeõppepäev Paldiskis ja Pakri neemel
Aleksei Turovski, Olev Abneri kaasjuhendamisel.
27.–28.09. Norra korallistiga Saaremaa pankadel.
25.10. Veena Räägeli ja Mare Isakari magistriväitekirja kaitsmine Tartus.
30.10. Uued ideed laguunsete lasundite transgressivsusest, regressiooni
ajal kulutus ja põiksus.
06.11. Cambridge’i ülikooli külalistega Jägala joal.
07.12. Laine Merikalju 70. sünnipäeval Eesti Geograafia Seltsi astumine.
18.12. Rohelisel Foorumil Tartus.
27.12. Poeg Mardi magistritöö „Majandusliku kihistumise mõõtmine
Eestis” kaitsmisel Tartus; juhendaja: Peeter Vihalemm, oponendid: Marju
Lauristin ja Ülo Vooglaid.
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27.01. Ülo Heinsalu surm. Nekroloogi kirjutamine.
09.–14.02. Peterburi Ülikoolis juubeliseminaril A. A. Inostrantsevi 150
aastat sünnist Tõnis Saadrega, südamlikud taaskohtumised kolleegidega.
Sõit Staraja Ladogale. Svetlana Tšerkessova juures D. V. Nalivkini kodus
kunstikogudega tutvumine.
09.–12.03. Vilniuses tööstusmessil Paekivitoodete Tehase konsultandina.
08.–17.04. Paeliidu esimene paenäitus väljaspool Eestit: Kopenhaagenis
(korraldajad: Üllar Lainela, Tiina ja Tõnu Soo, Mihkel Villand, Helle Perens,
Raili Vinn jt) dramaatilise eel- ja järellooga (korraldaja ja kunstniku suur
vastasseis, „paetopis”). Näituse avab kuningannale külla sõitnud president
Lennart Meri saatjaskonnaga (M. Veidermaa, Ü. Kaevats, E. Eesmaa jt).
28.04.–05.05. Kopenhaagenis paenäituse mahavõtmine (Tõnis Saadre,
Mihkel Villand jt), tagasi liinivälise kaubalaevaga.
27.–29.06. Ekskursioonijuhina Lääne-Saaremaal Abulast Ohesaareni.
23.07. Lepakosel lugemised koos J. Jürissoniga.
10.–21.08. Instituudi siluristidega Gotlandil paljanditega (kokku üle 30)
tutvumine.
Eesti Õpetajate Vabahariduse Seltsi astumine.
05.10. Paeliidu üldkogul Taani näituse kulude kriitiline analüüs, juhatuse
tagasiastumine, uueks paevanemaks valiti Elmar Kala.
08.10. H. Perensi, R. Vinni ja I. Laasi näituse „Paekivi – ehiskivi” avamine
Tallinna Raemuuseumis.
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24.10. Ralf Männili 70. sünniaastapäeva mälestuskonverentsil, põhjalik
ettekanne Arvo Rõõmusoksalt.
27.10. Instituudis aluspõhja seminaril minu ettekanne: „Tsüklid, lüngad ja
loomulik stratigraafia”.
Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi astumine.
Ühenduse „Eesti Pere” liikmeks astumine ja juhatusse valimine.
02.12. Väo paepargi teadusnõukogu asutamine.
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04.01. Paekäik Dominiiklaste kloostrisse Jüri Kuuskemaaga.
08.02. Paekäik Niguliste kirikusse Arne Joonsaarega.
03.–08.04. Särghaual valves Pakri läbilõigete koostamine.
05.04. Suusaretk Sakala teel.
20.–21.04. Osalemine Eesti Hariduskonverentsil.
04.05. Paepäeva konverents „Eesti Paas III” ja näitus keskkonnaministeeriumis.
10.–19.05. Korallistidega Norras Björn Neumanni juhtimisel.
21.05. Prillitoosi rahvaga Pakri paekaldal.
27.05. Tallinna Teadlaste Maja rahvaga Paldiskis ja Pakril.
04.–06.06. Soome geoloogidega Saaremaal.
14.06. Evald Möls: 100 aastat sünnist.
18.06. Kunstnike Viidaleppadega Pakril. Paldiskisse kolimise idee.
29.06. Bakalaureuse Erakooli õpilastega Pakril.
08.–09.07. V. Ranniku ja Eesti Raadio muusikarahvaga Naissaarel.
14.–15.07. Narva-Jõesuus, Utrial, Sillamäel Eesti Perefondi suurte perede
ekskursiooni juhtimas.
18.–21.07. Geoloog Reijo Linkoaho kutsel Kesk-Soomes.
22.–23.07. XVIII Eesti Looduseuurijate päeval Hiiumaal, külas Lembit
Odresel Kassaris.
05.–07.08. Lihula kultuuripäevadel Mati Mandeli kutsel, konverentsil
„Lõuna-Läänemaa loodus ja ajalugu”, minu ettekanne: „Lõuna-Läänemaa
geoloogia põhijooni”.
20.–25.08. Välitööd Narvas (Aleksandri katedraal ja Hermanni kindlus),
Utrial, Kundas, Toolsel.
08.09. Osalemine konverentsil: „E. Varep 80”, Tartus.
25.–26.09. Priit Raua korraldusel Salveesia väljasõidul Saaremaale,
Paeliidu kohtumisel Kuressaare linnaarhitekti Lilian Hansariga.
27.09. Ralf Männili surm.
03.–06.10. TÜ Geoloogia Instituudi 175. aastapäev. Eesti geoloogide
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teine ülemaailmne kokkutulek Tartus, konverents ja raamat „Liivimaa
geoloogia”, artikkel ja ettekanne Liivi keele omapärast Baltika arenguloos.
02.11. Rein Zobeli doktoritöö kaitsmisel.
17.11. Isa 100. sünnijuubeli tähistamine Tartu Lina tn koolis.
20.11. TÜGI-s esinesin loenguga fatsiaalsetest mudelitest ja arenguloost.
Oktoobris Sõnumilehe teaduskirjasaatjaks kutsumine.
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•

12.01. Asta Oraspõld 70, Tartus.
24.04. Paehuviliste väljasõidul Pakri pankrannikule, klindilt allakäigu
rajamise algus.
11.–14.06. Paeeksperdina Soomes koos J. Nõlvakuga Turu kiriku
uksepiiretel jm Lasnamäe ehituspae kihtide (Laksu punane ja Kirju kärn),
Vasalemma, Ölandi ja Gotlandi paekivi kindlakstegemine.
01.–02.07. Paepäevadel Paides, konverents „Eest Paas IV”.
22.07.–24.08. USA-s II Siluri konverentsil D. Kaljo ja T. Märsiga. Võimalus
osa võtta mõlemast ekskursioonist läbi 12 idaosariigi Apalatšides ja
Suure järvistu piirkonnas, globaalsete sündmustasemete tunnetamine,
Ameerika seeriate sobivus Balti madalveesetete läbilõigete loomulikuks
liigestamiseks; kivikollektsiooni kogumine, rahvusvahelisse Siluri
alamkomisjoni valimine.
01.09. Paldiski Põhikoolis geograafia õpetajana kohakaasluse korras
tööleasumine.
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•
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13.01. Tõnis Saadre fotonäituse „Jää- ja kiviriigis” avamisel
loodusmuuseumis.
11.–12.01. Reeda ja Andresega Loonel Ülo Vooglaidil külas eluprobleeme
hilisööni arutamas.
01.02. Paldiskisse kolimine.
04.05. Paldiskis Paepäeva mõttetalgud teemal „Keskkond kui kodu”,
asutasime ühenduse Paelill. Osalejaid 33, nende seas U. Arike, J. Eilart,
P. Ernits, E. Haiba, E. Kala, T. Makk, L. Odres, H. Perens, M. Solnson,
Ü. Vooglaid.
24.05. Soostidega Pandiveres: Sääse ja Kamariku murrus, Naisteväljal
kõrgustiku jalamil Porkuni lademe pae jääkriimudega pealispind; võimalus
O/S piiri avada.
07.06. Porkuni Paepäevadel („Eesti Paas V”).
20.06. Rotermanni Soolalaos paenäituse „Eesti paas, geoloogia ja
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arhitektuur” avamisel. Lasnamäe ehituslubjakivi kihid puursüdamikul.
28.–29.06. Eesti Looduseuurijate Päevadel Tartu–Kääriku–Karula; TÜ
aulas konverentsil.
12.–22.08. Bussireis Austriasse „Heliseva muusika” radadel tütar Eevaga.
12.09. Naissaarega põhjalik tutvumine Veljo Ranniku juhatusel.
Septembris paekivi murenemisprotsesside uuringute algus Tallinna
vanalinna paemüürides Liidia Bitjukovaga.
05.10. Paldiski päeval arutelu teemal „Paearhitektuur Paldiskis”; esinevad
L. Odres, S. Konsa, H. Kink; Einastol linnavalitsuse (Möldri) avaliku
esinemise keeld; kõnelesin keelust hoolimata.
01.–03.10. Särghaual A. Dronoviga Pihkva ümbruse puursüdamikke
uurimas: Rakvere–Nabala lademe muda-lubjakivi siirded merkivisse lõuna
suunas otse Eesti naabruses!
10.12. H. Nestori ettekanne „Lubimuda kuhjumise epohhid” sektori
seminaril.
Lasnamäe ehituslubjakivi Muldvalgete kihtides leian tombulis-detriitse
bahhamiitidele omase struktuuri, millest kinnitus subtroopilise kliima
esinemise kohta kukersiinikuhje ajal.
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Jaanuaris Kunstimuuseumi süvise paeseina muuseumiks kujundamise
idee.
21.02. Kohila Koolituskeskuse aastapäevakontserdil Tohisool tutvusin
Maie Kolditsiga; Nõmme kõrtsis Inna, Maie ja Üloga.
11.–12.03. Keskkonnaministeeriumi seminar: „Mis on keskkond?” Loona
keskuses Saaremaal minu algatusel, Rein Ratase eestvedamisel.
07.03. Maiega ühise elu algus Lätte tänaval.
11.–19.04. Särghaual valves, Lasnamäe ehituspae uurimine Lohusalu
südamikus, Maie külas.
22.04. Tõnis Saadre fotonäituse avamisel Kiek in de Kökis.
25.05. Elmar Kala eestvedamisel sündinud Keila Paetoa avamisel koos
Maiega.
22.06. Näituse „Eesti paas, geoloogia ja arhitektuur” avamisel Kuressaare
piiskopilinnuses.
23.06. Saaremaalt tulles Maiega esimest korda vanaisa talus Egeril Jaaniga
jaanitulel.
05.–09.07. Maiega Saaremaal, Harilaiul, pankadel. Kihelkonna valda
loodavale paeekspositsioonile kive kogumas.
03.–15.08. Maiega geograafide bussireis Šveitsi.
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19.–20.09. Paerännak Läänemaal: Lihula, Kurevere karjäär, Hanila,
Karuse, Uisu pank.
04.12. ERSP kümnenda aastapäeva konverentsil „Vastupanu kommunistlikule režiimile – eeldus vabanemisele” TLÜ Ajaloo Instituudis.
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20.01. Eesti Paeliidus paega seotud muuseumide seisu analüüs
keskkonnaministeeriumis; osalejad Porkunist, Tartu Ülikooli GI-st,
kultuuriministeeriumist, turismiametist jm.
05.02. Vabahariduse Õpetajate Seltsi mõttetalgud: vabaharidus kui
elulaad rahvavalgustajana, äratajana; üksteiselt õppimine, maailmapildi
avardamine.
06.02. Kohilas Tohisool minu ettekanne „Ürglooduse ajaloost kaasaegse
keskkonnatunnetuseni”.
26.02. Osalemine TÜGI terminoloogiaseminaril „Stratigraafia eesti keeles
ja meeles”.
27.02. Klaveriansamblite festivalil Tohisool ja tädi Virve sünnipäeval Arul.
20.–28.03. Soomes Lapimaal külas kolleeg Reijo Linkoahol ja Oulus Maie
poja Mihkli pool, lumeloss Kemis, proovisime mäestlaskumist Rugal,
kaunid talvemaastikud.
14.04. Eesti Paeliidu mõttetalgud „Paeharidusest”; paeõppekeskused
praegu: TÜGI, TTÜMI, EKA, TTK, Tallinna Ehituskool, EPÜ, Vana-Vigala
kooli õppekeskus „Kivikangur” (R. Kuusik).
20.04. Rahvuskultuuri Koolituskeskuses viisin läbi õppuse ,,Tarkus
looduses ja inimeelne ajalugu”.
21.04. Näituse „Eesti paas, geoloogia ja arhitektuur” avamisel Sagadis.
22.04. Toivo Lodjaku näituse „Kaunid kivid” avamisel loodusmuuseumis.
07.05. Paekonverentsil „Pärandi hoidmine” Sagadis („Eesti Paas VI”).
08.–11.05. TÜGI-s lugesin Balti paleobasseini arenguloost ja paetekke
tsüklilisusest (8 t).
18.05. Klintehamni looduskooli lastega ja Maiega Osmussaarel kihirikkeid
vaatlemas ja pildistamas.
28.–29.05. Saarnaki laiul Vabahariduse Õpetajate Seltsiga Toomas Jüriado
juhtimisel.
03.–13.06. Paeliidu aktiiviga Aivar Allikmaa eestvedamisel Nürnbergi
kivimessil ja Lõuna-Saksamaal Solenhofenis, JUMA kivitööstuses ja
Baieris, tagasiteel Wunschiedeli kiviõppekeskuses.
23.–26.07. Raplamaa I Paepäevad („Eesti Paas VII”) Kohilas: konverents ja
kivinäitus „Vaadates varvaste ette” (ilukivide osa koostamine ja kujundus
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M. Koldits) avamine Tohisool koos kahepäevase ekskursiooniga lähikonna
mõisates ja paemurdudes Inna Laanmetsa; Aat Sarve; Aino, Leo, Madis ja
Mihkel Villandi aktiivsel osalusel.
17.–19.08. Arul küüni suurkorrastus ja vundamendi parandamine Maiega.
27.–30.09. Osalemine IV Balti Stratigraafia Konverentsil Jurmalas.
15.10.–17.12. Loodus- ja humanitaargeograafia kursuse lugemine
Akadeemias Nord (40 t).
19.12. Hubert Matve 70. sünniaastapäeva mälestusaktus.
28.12. Helle Perensi uuringu „Paekivi Eesti ehitistes” Harjumaa esitlus.
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26.01. TÜGI aluspõhja osakonna arutelurohke seminar: Asta Oraspõllu ja
Linda Hintsi ettekanne „Porkuni lademe stratigraafiast”.
15.02. Tõnis Saadre fotonäituse avamine Strixis.
14.03. Õppesõit Diapoli kivitööstusse
24.04. Näituse „Eesti Paas” avamine keskkonnaministeeriumis.
25.04. Peterburi Ülikoolis osavõtt Andrei Dronovi doktoritöö „Baltoskandia
Ordoviitsiumi paleobasseini lõigendstratigraafia” kaitsmisest omapoolse
kirjaliku arvamusega.
04.05. Paekonverentsil „Paekasutuse areng Eestis” („Eesti Paas VIII”)
keskkonnaministeeriumis.
02.06. Lepo Sumera ootamatu surm, matused 07.06. Metsakalmistul.
04.06. Käsmu Meremuuseumis A. Vaigul külas.
08.06. Maie ja õe Mallega Valka esinema sõidul üle Särghaua Egerile.
10.06. Egerilt Jaaniga Valka, kus Maiel Mallega klaveriduo kontsert; sealt
edasi kohe Käsmu Kivipäevale.
10.06. Käsmu Kivipäeva külakonverents „Kivid iga kandi pealt”.
12.–13.07. Raplamaa II Paepäevad („Eesti Paas IX”): Kohila Kiviaida
avamine paekonverentsiga; Inna Laanmetsa algatusel Aidasõprade Seltsi
ja Maie Kolditsi idee alusel Kivisõprade Seltsi asutamine.
03.–14.08. Paeliidu aktiiviga Gotlandil Siluri klindi ja paeehitistega
tutvumas.
10.08. Tõrva Kammersaali tornis näituste „Koidutaevas” ja „Eestimaa
kivistel randadel” avamine.
26.08. Käsmu meremuuseumis kiviekspositsiooni „Paas looduses ja
lihvitult” avamine.
07.09. Põltsamaa kirikus konverents „Raamatulooline Eesti. Kodumaa
tundmise allikad”: T. Paul – kultuuritunnetuse tähtsündmustest,
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H. Runnel – sarjast „Eesti mõttelood” – püsiväärtusega looming kui
rahva enesetundmine; J. Eilart – kohaloolisus: Huppel, Granö, Kant, Käis
– ületamaks kodutundmise lünki, Darwin: teaduses kõik ausameelne
on väärtuslik; minu sõnavõtt TA raamatukogu kaitseks: „Kõige
kultuurivaenulikum on kultuuriministeerium!”
10.08 Tõrva Kirik-kammersaalis kivinäituse „Eestimaa kivistel randadel”
ja fotonäituse „Koidutaevas” avamine.
20.10. Tõrva Kammersaalis vestlusõhtu ja kontsert „Maa ja taevas ning
muusika nende vahel” koos vend Jaaniga ja Maie klaveriduoga.
08.11. TLÜ Teadusliku raamatukogu kohvikus Strix Oskar Looritsa
100. sünniaastapäeva tähistamine A. Kollisti ettekanne „Eestlusest ja
eestlastest”, elav arutelu.
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08.01. Paeliidu pidulik koosviibimine Hobuveskis ja Kivi baaris.
10.01. Paeettevõtjate ümarlaud.
22.03. Kivipäev Ehituskeskuses.
03.05. Mõttetalgud „Vasalemma marmor eile, täna, homme” Vasalemmas
ja Padisel.

Professor Vladimir Frolovil külas tema kodus
Moskva Ülikooli peahoones. (Ivar Murdmaa foto).
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04.05.
Paepäeva
tähistamine
konverentsiga
„Keskkonnahoidlik
paekasutus” („Eesti Paas X”). Keskkonnaministeeriumis, Kadrioru pargis
ja lossis Jüri Kuuskemaa kostmiste saatel, mis kulmineerus Maie Kolditsi
ja Malle Velmeti klaveriduo piduliku kontserdiga kaminasaalis.
25.05.–25.06. Arul õuele kivitäidise vedamine, mätastamine ja uue
kujunduse tegemine.
02.–04.08. Saaremaal Loonal Läänemere saarte Kivipäevad; minu
ettekanne: Saaremaa pae tähtsusest maailmale. Volli Saia Dolokivikoja
ühiskülastus.
08.08. Tõrva kammersaalis fotonäitus „Loojangutaevas”, minu loeng Maa
tekkeloost.
16.08. Ülo Mandrega koorem töödeldud paekivi Väänast Arule; idee oma
lühiartiklid paekivist koondada Paeetüüdide raamatuna.
28.–29.09. Raplamaa III paepäevd („Eesti Paas XI”): kivinäitus Kiviaidas
ja konverents „100-aastane Rapla kirik – Eestimaa paene süda”, paesõit
Raikküla lademe avamusel. Paemuusikud esinemas.
29.08.–14.12. Arule Hillar Müüri abiga sauna ehitamine.
17.–31.10. Paeliidu ja Metallikunstnike Liidu ühisnäitus „Paeaeg” Meistrite
Hoovis.
20.10. Moskvas Ivar Murdmaa 70. juubelisünnipäeva tähistamine.
19.12. Helle Perensi uuringu „Paekivi Eesti ehitistes IV” Harjumaa esitlus.

Lilled Tunne Kelamile Estonia Talveaias
01.11.01. (Anne-Malle Halliku foto).
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24.–29.01. Arul uue keldritrepi tegemine (Uno).
02.–10.03. Reis autoga paekonsultandina Pärtlikivi juhi Hillar Müüriga üle
Rootsi Belgiasse Renier’ kivitööstusse; sealt suur pae- ja marmorinäidiste
kollektsioon kingina koolile kaasa.
03.04. Toompea haridusseminaril Ü. Vooglaid, koolihariduse seisust.
30.04. Paeliidu juubelikonverents „Paas ja kultuur” – 10 aastat Paeliidu
asutamisest („Eesti Paas XII”), E. Kala korraldatud paeänitus „Meistrite
tööd” avamine Hobuveskis.
04.05. Rahvuskivi 10. aastapäeva lõpuüritus „Kivises miljöös” G. Otsa
nim Muusikakoolis, kaheksa käe klaveriansamblite kontserdiga (üldjuht
M. Koldits).
16.–19.06. Prangli saarel klaveriansambliseltsi suvepäevadel Priit Kuuse
eestvedamisel.
28.06. Tartus I Keskkoolis 50 aastat lõpetamisest (1952).
13.–20.07. Raplamaa IV Paepäevad – Rõngaspaenädal („Eesti Paas XIII”),
„Aita aita” üritus Kohila Kiviaidas. Rõngaspae konverentsil selle levikust,
töötlemisest ja kasutamisest R. Einasto, E. Kala, H. Perens, A. Joonsaar,
V. Kokk jt.
15.07. Arne Joonsaarega suurte rifipaest rändpangaste vedu Lau
kruusaaugust Aru lõkkeplatsile.
19.–28.07. Paeliidu aktiiviga Ölandil Balti klindi ja paeehitistega tutvumas:
eriti muljetavaldav Suur Alvar, Gilberga ja Dogerhamn.
08.08. Loodusfestival „Las jääda ükski mets” Tõrvas. Õhtu „Juured”
(„Egeri tähed” – Einastote suguvõsa Egeri talust) ja Ööserenaad koos
venna Jaani, õe Kersti Sumera pere ja Maie ning tema õe Mallega.
25.08. Paekonverents Pirita uues kloostris. Vello Salo: „Paes paos; klooster
kui elulaad, paas kui võidulepääs kloostriõdede jaoks.”
01.09. Tööleasumine Tallinna Tehnikakõrgkoolis erakorralise professorina
keskkonnaõpetuse ja geoloogia alal.
07.–09.09. Lääne-Saaremaa laidudel (Loonalaid, Salava, Nootamaa) Tartu
Ülikooli Geoloogia Instituudi uurimisrühma koosseisus; rusukalde alt on
vabanenud paepõrandad ja astangud.
03.–04.10. TTK ökoloogia tudengitega õppereis üle Pandivere Leigole.
Maastikukujundus Tõnu Tamme järvede paisutamise näitel.
05.10. Pakamäel Raikküla lademe stratotüüpse paljandi puhastamise kopatöö ülevaatamine ja käsitsitöö kavandamine.
15.10. Jaan Räätsa 70. sünnipäeva kontserdil ja järelpeol.
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18.–19.10. TTK viie paetudengiga Raikküla Pakamäel puhastustalgud.
24.10. Erakordne elamus Arkadi Volodosi kontserdilt „Imet tabamas”.
28.10. Seminaril „Säästlikkus läbi arengu” sisutihe arutlus hedonismist,
pärandmaastikest, koonerdamisest-kokkuhoiust, aeglasema elutempo
vajadusest vaimse tervise huvides.
10.12. TTK Keskkonnapäeva korraldamine, ettekandjad A. Raukas,
M. Sisask. A. Kasemets, R. Einasto, R. Raudsep, M. Zernask jt.
18.11. Isa sünniaastapäeval P. Vissakult paeartikli tellimus keskkonnakogumikku „Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene–keskkond–
ühiskond”.
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28.–30.04. TTK rektoritega õppereis Soome Vammala kivitöötlemiskeskusesse.
Mais Raikküla Pakamäe astangu puhastamine ja amfiteatriks kujundamine
Kohila Aidasõprade Seltsi algatusel koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli
tudengitega.
17.–18.05. Astelpajuistanduse rajamise talgud Egeril.
18.06. TTK paenduse ümarlaud: kooli- ja paejuhid koostööst.
21.06. Eeva muusikakeskkooli lõpukontsert Estonias, õdede kokkusaamine.
22.–24.06.; 27.–29.06.; 05.–14.07. Aktiivne osalemine Egeri talu argielus,
Jaaniga metsavarguse jälgedel, metsamüüki sekkumine.
16.–17.07. Raplamaa V Paepäevadel (Lubjapäevad).
17.–23.07. Maiega Egeril korrastus- ja pesemisnädal, metsavarguse arutelu
politseis Peetriga.
25.07. Mihkli ja Anna-Leena laulatus Toomkirikus, pulmad Sakus.
28.07.–07.08. Maiega Egeril korrastustööd majade ümbruses.
03.08. Loodusfestivali „Las jääda ükski mets” avamisel Tõrvas.
06.08. Ööserenaad kammersaalis, klaveriansamblite esinemine.
08.08. EKA arhitektide õppepäev Noarootsis, minu ettekanne paest.
10.–12.08. Arul kanalisatsioonitööde lõpetamine.
12.–15.08. Egeril metsamaterjali virnastamine katuse alla.
19.–21.08. Särghaual Värska südamiku Lasnamäe lõigu uurimine.
26.–27.09. Üleilmsel Eesti geoloogide kokkutulekul Tartus.
28.09. Paepäeval Põltsamaal, lasumusrikked Kalana karjääris, Maie ja
Malle klaveriduo esinemine muuseumis.
10.–11.10. TTK paesõpradega Raikküla Pakamäe paepaljandi puhastamine
klibust.
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18.–28.12. Jõulureis Maie ja Tõnuga Oulusse Mihkli juurde.
31.12. Ametliku töövahekorra lõpetamine TTÜ Geoloogia Instituudis, kus
olin töötanud kogu senise tööelu 1957. aastast alates, seega 45 aastat ja 4
kuud.

Aatevend Ülo Vooglaid oma kodus Loonel järjekordsel
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kohtumisel selgitusi jagamas. 05.09.03.

14.01. Toompea haridusseminaril Ülo Vooglaid ja Toivo Roosimaaga
rahvusvahelise seminari ettevalmistusest.
20.04. TTK Keskkonnapäev „Taevas ja Maa” ettekandjad J. Einasto,
K. Kukk, M. Sarv.
31.01.–01.02. Kohila VI klaveriansamblite festivalil.
03.05. Röa paemurru puhastamise juhendamine.
16.05. Kalana karjääris dolomiidistumata vertikaalsete lubjakivisoonte
(„kulutuskanalite”) uurimine ja pildistamine.
10.06. Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Paeliidu,
MTÜ Hooliv ja Jätkusuutlik Tallinn avalik pöördumine EV Peaministri
ja EV Riigikogu poole Eesti Muusikaakadeemia laienemise ja Eesti
Muusikakeskuse loomise plaanidest loobumise pärast.
05.07. Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis konverents „Paas Eesti
kultuurikeskkonnas” ja Rein Einasto 70. juubeli tähistamine.
09.08. Paeliiduga Maardus Pärtli murrus.
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Augustis täitus 50 aastat iseseisva paegeoloogilise tööelu algusest:
jalgrattaga välitööd Adavere lademe avamusel Põltsamaalt Kirblani.
24.–25.08. Arvutikursustel Raplas – PowerPoint.
28.08.–02.09. Arul uue korstna ehitus vend Peetri ja naabri abiga.
10.–12.09. EGEOS-e õppesõit Läti Devoni paljanditesse Anne Põldvere
eestvedamisel.
01.–08.08. Tõrvas loodusfestivalil „Las jääda ükski mets”.
06.08. Ööserenaad „Egeri lugu” vanaisa Jaan Lammase päevikust
(1877–1930) valis katkendeid ja lavastas ning kujundas Maie Koldits, luges
Anne Margiste, Peeter Einasto fotonäitus.

Pere kokkutulekul 2004. aastal Mustamäe kodus Vilde teel.
Reinu lapsed Heili, Mart ja Kaupo koos ema Pilvi ja lastelaste Kärdi,
Kauri ja Kaisaga (vanaema süles). Kaupo kõrval abikaasa Eleri.

2005
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06.01. Viivi Aaviku paeteemaliste CD-plaatide näituse avamine.
09.01. Sajandi torm, Pärnus merepinna tõus 2,95 m.
31.01. ja 14.02. EKA-s paeloengud arhitektidele.
05.–06.02. Klaveriansamblite festivalil Tohisool.
07.02. KUMU süvendis paeõppus üliõpilastele.
10.02. Kutsekoja ekskursioon Tartu Kunstikooli kiviraidurite tööga
tutvumas.
17.02. Akadeemik Anto Raukase 70. sünnipäeval.
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23.02. Abiellumine Maiega, 7. kooseluaasta tähistamine.
11.03. Tallinna Tehnikakõrgkooli paehuviliste üliõpilastega suusamatk
Pakri neemele Paldiskist, võlus paesein jääpurikatega.
18.03. Näituse “Eesti Kodu-uurimise Selts uue aastatuhande künnisel”
avamisel Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus, kus oli välja
pandud ka minu kodu käsitlevad kirjatööd.
18.–19.03. Paldiskis Olga Smoljakova 50. juubelisünnipäeval ja matk Pakri
jääpurikatepangale.
30.03. D. Kaljo juures eustaatika probleemide arutelul.
31.03. Mare Konsa 60. juubelisünnipäev.
01.04. Aprillikonverents Eesti Geoloogiakeskuses.
12.04. Paeliidu aastakoosolekul geoparkide arutelu.
14.–16.05. Bussiekskursioon Peterburgi Otsakooli rahvaga.
12.–13.05. ja 17.–18.05. Tuulemurru ülestöötamine Egeril.
20.05. Eesti Geoloogia Seltsi aastakoosolekul.
28.05. Kohila Kiviaidas Valgu puursüdamiku liigestamine ja markeerimine,
Purga kihistiku piiritlemine näituseks „Tool” 04.–05.06.
30.–31.05. TTK tehnoökoloogide õppesõidul Lätis.
08.06. Klaveriansambliseltsi Allegro suvelaagris Haapsalus, minu loeng
mandrite triivist.

Hetk koos sõtsetütre, EKUS
kauaaegse teadussekretäri
Eva Maaringuga.
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04.06. Helju Tauki surm, matused Pirita kloostris 10.06.
17.06. Saaremaal Kaali muuseumi avamisel.
26.–27.06. Särghaual puursüdamike ülevaatus.
02.–03.07. Arul küüni katuse tõstmise talgud Tõnu ja Maiega.
08.–10.07. EGEOS-e suvepäevadel Niinesaarel, Aivariga Kuremäel.
14.–17.07. Kutsekojaga kiviraidurite koolituspäevadel Saaremaal Jurna
talus ja Kaarmal.
Juulis Arul küüni vundamendi müüritööd.
01.–06.08. Loodusfestivalil „Las jääda ükski mets” Tõrvas, kohtumine
„Juured” Rein Taageperaga, ööserenaad „Soojus südames”, Enno Kirti
algatusel arutelu Keisripalu kaitseala loomise vajadusest.
06.08. Tõsine arutlus Egeri talu tulevikust Jaani, Kersti ja lastega.
18.–23.08. Särghaual Anne Põldvere ja Alla Šogenovaga Kerguta, Ingliste,
Kullamaa puursüdamike võrdlev uurimine, tervikplaadi saagimine, tütar
Eeva abiks.
26.08. Suur teatrielamus Mart Kolditsi lavastusest „Loomade farm”.
01.09. Mälestusõhtul: Tiit Koldits – 60, Sakala keskuses.
09.09. Paekonverentsil Tamsalus Eino Tombergi vedamisel.
11.09. Rakveres Arvo Pärdi juubelikontserdil ja järgneval vastuvõtul
Maiega.

Muusikud kammersaalis pärast
Ööserenaadi 2005. Paremalt ees
Kersti oma tütre Eva-Mariaga,
taga Maie õde Malle Velmet,
Reinu noorem tütar Eeva Konsa
ja Maie.
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16.–17.09. Tartus ja Kuusalus Gustav Vilbaste 120. sünniaastapäeva
konverentsil ettekandega kihinimedest ja järgneval ekskursioonil Kuusalu
ümbruses.
30.09. TÜ Ajaloomuuseumis konverentsil „Geoloogia õpetamine läbi kolme
sajandi”, näituse „185 aastat geoloogiaharidust Eestis” avamine.
14.12. TTÜ GI-s „Erika Jürgensoni meenutades”, esinesin meenutustega
oma valdkonnast.
29.12. Mart Evaga kolisid meilt vanalinna Aida tänava korterisse.
30.12. Suri Johannes Jürisson, matused 07.01.2006.

2006
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10.01. Paeliidus Nabala kaevandamisprobleemide arutelu kohaliku võimu
esindajatega.
27.01. Raadio ja TV „24 tundi Mozartiga (250 aastat sünnist)”,
elamusipakkuv päev.
Pae-etüüdide kogumiku kavandamine.
30.01.–20.02. Keskkonnaloengud Kopli Ametikoolis.
03.–04.02. Klaveriansamblite festival Tohisool.
13.03. Paeloeng EKA arhitektidele.
14.03. Loeng vaimsest keskkonnast Rahvuskultuuri Arendus- ja
Koolituskeskuses.

Maie Kolditsi ja Külli Ausi kaasabil kujundatud paenäitus
„Kummardus kivile paepäeval” TTK paeuuringute ruumis 04.05.06.
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22.03. MTÜ Hooliva Jätkusuutliku Tallinna keskkonnakonverents
„Roheline vaimsus” TTK aulas, minu sissejuhatav sõnavõtt
globaalprobleemidest.
20.04. TTK teedeehituse õppepäeval, Maanteemuuseumis.
21.04. Maastikuarhitektuuri seminaril Maaülikoolis; õuesõpe ja avatud
ruum.
06.05. Paenäituse avamine TTK paeuuringute laboris, kujunduse tegid
Maie Koldits ja Külli Aus.
10.05. geoloogide 1957. a lõpetanud kursuse kokkutulekul TTK
paeuuringute laboris.
17.05. „Valge mehe” sõit Virumaa randa Kalvist Valasteni.
19.05. Esinesin Saaremaal Osilia seminaril „Loodus linnas”, elav arutlus.
31.05. Õpetajate ekskursioon Vasalemma–Pakri–Türisalu.
09.–29.06. Kaarli kiriku paekiviuuringud EMS-i lepingu alusel, kihtide
kuuluvuse ja eripärade esiletoomine.

Kui siit pilvepiirilt... Suure Munamäe tornis 17.06.06. TTK ehitusteaduskonna
õppejõudude keskkonnaalasel õppesõidul Setumaale. (Maie Kolditsi foto).
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•
•

17.–18.06. TTK ehitusteaduskonna suvesõit Setumaale.
21.06. TTK õppeaasta lõpetamine, Väos ehituspae kihtide tähistamine
MAEGS-15 jaoks Anne Põldvere algatusel.
01.07. Paide muuseumis paenäituse avamine.
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Jaaniõhtul Vabaõhumuuseumis 2006. a koos Maie ja tema tädi, meie elus
olulise inimese Virve Murakaga, kelle hoolivus, huumorimeel ja elutarkus
sügavmõttelise soovitusega: „Jäta tegemata kõik, mis saad, siis saad ehk
midagi tehtud ka!” on tugevalt tuntav meie igapäevaelus.
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12.07. Sõit Egerile, sügisese meie väljatõstmise valus selgumine kaheksa
kuud hiljem, Jaan selgitusi ei anna; õhtul Kadri-Anni kontsert Tõrva
Kammersaalis.
13.07. Leigol metsajärveteatris.
15.07. Kivipäev Puhja lähedal Sääniku talus, esinemine Aganiku
akadeemias.

Rein Puhja lähedal Sääniku
talu kivipäeval 15.07.06 Külli
Ausi paesse raiutud Tallinna
Tehnikakõrgkooli fassaadi
kivipildiga – kooli juhtkonna
kingitus kauaaegsele õppejõule
Helmut Pärnamäele.
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22.–23.07. Sõit Rõugesse Tindioru sugulaste kokkutulekule Virve ja
Mardiga üle Pikajärve Leigole.
24.–25.07. Kiviarhiivi kolimine TTÜGI-st TTK-sse.
25.07. Sakus Nabala maardla KMH arutelu, Erki Niitlaane ettekanne.
26.–27.07. Maiega jalgratastel, soojad suvepäevad Lohusalus Kersti juures,
paekaldakihtide vaatlused, pildistamine Laulasmaalt Türisaluni sagedaste
ujumistega.
05.08. Vändras kasuvanavanaema Lilli Suburgi 165. sünniaastapäeva
tähistamisel, õhtul vend Vello 75. sünnipäeval Tallinnas.
25.08. Kostivere–Rebala paepäeval muuseumis, puhastatud paekallas
Jõelähtmes, Pärtli murrus mandrijää lihvitud pae pealispind (Laksu
punane) ja kulutusnõgu.
30.08.; 22. ja 29.09. Paetalgud Seli-Koigi Reinu karjääris, survepesuriga
seinte puhastamine, astangul rusukalde eemaldamine kopaga,
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pildistamine. Aadiga Sopi talu keldriseinas – looduslik Porkuni lademe
paesein.
03.10. Murastest Tartusse Ropka kalmistule vanemate hauale Arne
Joonsaare kujundatud dolomiitse rifflubjakivi rahnu toomine ja
paigaldamine hauakivina.
07.10. Tütar Eevaga Lohul Ülo Vooglaidi juures küsimusega, kuidas
pühenduda Inimese õppimisele.
20.–21.10. Geoloogia sügiskoolis Reiul, minu ettekanne Eesti geoloogide
rahvusvahelistest kohustustest D. Nalivkini soovitusi meenutades.
26.10. ETV teavitab Sakala keskuse lammutamise algusest 10. novembril,
Sakala kaitsesõja algus; ilmus K. Hallas-Murula artikkel ettepanekuga
kujundada Sakalast uus Raekoda.
05.11. AK lammutusvastase avalikkuse ignoreerimine, parteidiktatuuri,
digiallkirjade kogumise algus, „Pealtnägijas” Sakala lammutuse
hukkamõist.
10.11. Miiting Sakala keskuse ees; loomeliitude esindajad kultuuriminister
Palmaru juures, kes lubas jõulurahu.
30.11. Sakala küsimus linnavolikogus, ligi kümme tuhat allkirja; Kaja
Kärneri argipäevasaade Sakalast.
20.12. Tõraveres vend Jaani raamatu „Tumeda aine lugu” esitlus.

Aatesõber kolleeg Ivar Murdmaa
elavas vestluses järjekordsel
külaskäigul 2006. aasta
detsembris Tallinnas.
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20.01. Tõrva Kammersaalis tsükli „Juured” raames: ema Eva-Ellinor
Einasto (sünd. Lammas) 100. sünnipäeva tähistamine, vend Jaan tutvustas
oma raamatut „Tumeda aine lugu”.
25.01. Seli-Koigis Reinu paekarjääri pidulik avamine.
11.02. Mälestuspäeval Tartus – 50 aastat vend Mardi surmast.
16.02. 60 aastat TA Geoloogia Instituudi asutamisest – selle tähistamine.
24.02. Vend Jaanile riikliku preemia kätteandmine.
05.03. Leinapäev – Sakala keskuse vägivaldse õigustühise lammutuse
algus.
30.03. Aprillikonverents, Helle ja Elmariga vaidlus rahvuskivi väljaande
autoritest.
02.04. Paeliidu üldkogu, A. Joonsaare „Tagasipeegeldus” (kokkuvõte
elust).
03.04. Vello Kattai ja Elo Rannikuga Väo karjääri lõunaseinas, Lasnamäe
ülemised murdmiskihid.
11.04. Valdur Veskiga Kirimäel, rõngaspaest esindusproovid.
19.04. Paeõppepäev Tabasalu–Türisalu–Keila–Joa–Pakri–Vasalemma.
25.04. Paeõppepäev Narva–Sillamäe–Valaste.
26.–27.04. Pronksiöö koledused, üleüldine stress.
11.05. Pandivere ringsõit Paeliiduga, Naistevälja–Porkuni–Ärina–Vao.
26.05. Allegro Põlva–Mooste kontsertreis, Mall Tammvere kaunis
suvekodus puhkus ja arutlus elust.
30.05. Andrus Rähni diplomitöö „Eesti paekivi ehitusmaterjalina
digitöötluse näitel” edukas kaitsmine.
05.–14.07. Iiri- ja Šotimaa reis Maie ja muusikutega. Minu sünnipäeva
(07.07.07.) tähistamine Kerry ringil.
20.07. Raikküla mõisas terrassipidu; Karmel ja Elle Jõesooga tutvumine,
paeaita püsinäituse idee sünd.
24.07.–3.08. Maiega Eesti Geoloogia Seltsi bussireisil läbi Soome PõhjaNorrasse ja Lofootidele.
07.08. Mark Soosaarega Koonga ja Pikavere külapäeval.
09.08. Põltsamaa muuseum 10. juubelikonverentsil, muuseumi toimetiste
esitlus.
13.–14.08. Türisalu pangal Maie ja Kerstiga suve nautimas.
10.10. Elo Ranniku ja Vello Kattaiga ring kruusaaukudes, Neitlas
Ordoviitsiumi/Siluri piirikihtide paljandi leidmine, suur elevus.
16.10. Neitlas Ordoviitsiumi/Siluri piirikihtide üldiseloomustus Hillar
Müüri, Raivo Reinuga; Kamariku, Tõrevere kk.
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01.12. Öko-Eesti mõttetalgutel, Rainer Nõlvaku, Fred Jüssi ja Marek
Strandbergi ettekanded.
07.12. TÜ Kliinikumi ortopeedias väga hästi õnnestunud puusaoperatsioon
(parema liigese vahetus) dr. Aare Märtsoni osava käe all.

2008
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07.–17.01. Taastusravil TÜ Kliinikumis, vestlused Harald Keresega,
kooliõde Lia Looga; riimitud ridade sünd.
20.02. Raivo Reinuga Raplamaa kruusakarjäärides: Suurküla, Orava,
Kükita, Orgita paepaljandites, suur huvi.
22.02. Kivimeistrite Arne Joonsaare ja Külli Ausi Orgita dolokivisse
raiutud suure sümboli – paeraamatu esitlus TTK uues raamatukogus.
02.–09.03. Pakri neemel toimunud suurte varingute tagajärgi jälgimas ja
pildistamas, ka looduse omnibussiga.
05.03. Paearhitektuuri leinapäev, kui möödus aasta Sakala keskuse
õigusevastasest lammutamisest, asetasime musta augu servale küünlad
Paeliidu ja Arhitektide Liidu nimel.
17.03. Loodusõhtul „Planeet Maa aastast” Rahvusraamatukogus.
21.04. Toompea lossi Valges saalis 2007. aasta missiooniinimese aukirja
üleandmine Sakala keskuse kaitsmise ja kodanikuühiskonna tugevdamise
eest.

EMSL-i esimees Lagle Parek
õnnitlemas professor Rein Einastot suure tunnustuse puhul.
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Rein Maiega Paeliidu pidulikul koosviibimisel paepäeval,
04.05.08 pärast „Teeme ära!” koristustalguid.

Jüri Engelbrechtiga Tõrva
Kammersaalis 13.08.08.
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22.04. Raplamaa õpetajate koduümbruse I Paeõppepäeva juhendamine
Seli–Koigi–Kohila–Tuhala.
04.–06.07. Maiega Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevadel Võrtsjärve ääres,
Limnoloogiajaamaga tutvumine; arutelu geoparkidest, raviturbast.
08.–16.07. Reisil muusikute grupis Maiega Põhja-Itaalias VeneetsiaFirenze-Pisa ja Austrias Haydni radadel.
26.07. Põltsamaal Sõpruse pargis Eesti Looduskaitse Seltsi kokkutulekul.
13.08. Tõrvas akadeemik Jüri Engelbrechtile pühendatud päeval tsüklis
„Juured”.
20.09. Karstipäeval Tuhalas Ü. Heinsalu mälestuseks.
24.09. TTK „Valge mehe õppesõidu” Tabasalu–Ninamaa–Türisalu–KeilaJoa geoloogiline juhtimine.
26.09. Kalle Suuroja doktoritöö kaitsmisel Tartus.
01.10. Raplamaa õpetajate koduümbruse II Paeõppepäeva juhendamine
Varbola–Orgita–Jalase–Raikküla. Tutvumine Ave Sinikaga.
10.–12.10. IV geoloogia sügiskoolis Mäetagusel, teemal „Suured teooriad”,
ettekanne lünkadest ja tsüklitest meie paelasundis.
10.11. Pärandkultuuri õppepäeval Amblas Toomas Lemmingu juhtimisel.
17.10. Patendiameti kasuliku mudeli tunnistus nr 00778 koos Andrus
Rähniga lihvitud kivipindade kuivskaneerimise meetodi rakendamise
eest.
08.12. Akadeemik Aleksander Poleštšuki 145. sünniaastapäeva tähistamisel
TTÜ-s, esitasin idee koostada 150. juubeliks mälestuskogumik.
17.12. Doris Kareva luulest ja elutarkusest Toompea haridusseminaril
EMTA-s.
19.12. Looduskaitse Seltsi aastakoosolekul esinesin sõnavõtuga paeressursside hoolivast kasutamisest.
20.12. Konverentsil „Jaan Tõnisson – 140” TA saalis, Kohtu 6.

2009
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21.01. Eesti Rahvastikutaaste Regionaalprogrammi (ERARE) arutelu
Toompea haridusseminaril EMTA-s.
27.01. Paekivitoodete tehase õppesõidul Tuhalas, Nabalas, Eivere karjääris;
ERARE arutelul Riigikogu maaelu komisjonis; Heliloojate Maja kohvikus
kohtumisel Alo Põldmäega seerias „Helilooja, kes sa oled?”, jagasin
meenutusi.
31.01. Õde Kersti 60. juubeli tähistamine EMTA-s. Kingituseks
Gildemannis valmistatud suur paest klaver.
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Murelik Rein 2008. aasta suvel Soolalaos näitusel „Lammutatud Tallinn”
foto kõrval, kus on jäädvustatud tema võitlus Sakala keskuse ebaseadusliku
lammutamise vastu, mille süüdlasi ei saa kodanikuühendused meie praeguses
õigusriigis kohtu alla anda. (Maie Kolditsi foto).
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03.02. Raikküla Luuka sigala KMH programmi arutelul Raikküla
vallamajas. Võtsin sõna loopealse looduse ja pärandkultuuri kaitseks.
18.02. Toompea haridusseminar EMTA-s, Toivo Roosimaa: „Akadeemiline
kultuur ja traditsioonid”, arutelu mõtlemis- ja tegutsemisoskusest, õhtul
EKA professori Rein Zobeli raamatu „Tallinn (Reval) in the Middle Ages”
esitlus, minu tervitussõnavõtt.
19.02.
Tallinnas
Muinsuskaitseametis
seminaril
„Looduslikud
pühapaigad ja meedia”. Keskkonnaministeeriumis arutelu: Looduslike
ehitusmaterjalide riiklik arengukava; sõnavõtud kaevandamispaikade
prioriteetidest.
16.03. Luuka sigala KMH aruande arutelul Raikküla vallamajas loopealse
looduse ja pärandkultuuri kaitsmine.
24.03. Ümarlaud Raikküla mõisas „Kõrgkultuur ja mahemajandus
käsikäes”.
02.04. Nabala maardla KMH aruande arutelul Saku vallamajas.
07.04. Raplamaa Reinu paekarjääri laienduse KMH arutelul Hagudi
koolis.
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28.04. Osalemine seminaril „Teadus ja meedia”, teaduse populariseerimise
aastaauhindade väljakuulutamine Eesti TA saalis, Kohtu 6.
01.05. Mõttetalgud „Minu Eesti. Teeme ära!” TTK-s.
04.05. Eesti Paeliidu aastakogunemisel Hundikuristiku serval.
08.05. Mäekonverentsil Põltsamaal, ühisartikkel „Kuidas läbida klinti?”
Enno Reinsaluga TTÜ MI kogumikus „Mäenduse maine”.
10.05. Kohila Kiviaida paearhiivi kolimiseks ettevalmistus Maie Kolditsi ja
Aat Sarvega.
12.05. Kohila Kiviaida arhiivi kolimine Raikküla mõisa aita TTK
paetudengite ja Aat Sarve kaasabil.
18.05. Leetse Looduskeskuses arutelul Loode-Eesti geopargi loomisest
A. Raukase vedamisel.
21.05. Seminaril TLÜ-s „Pärandi väärtustamine Eesti maastikus”;
8 ettekannet, elav arutelu.
22.05. Konverentsil „Eesti Kodu-uurimise Selts – 70”. Eesti TA saalis;
EKUS, EMS ja EGeS Aastaraamatu esitlus.
24.05. Kodu-uurijate õppepäeval Suure-Jaanis ja Hüpassaares Riina Roose
juhtimisel.
28.05. Konverentsil „Eesti Geoloogia Selts – 20” TTÜ-s.
02.06. Raikküla Luuka sigala KMH aruande arutelul Raikküla vallamajas loopealse looduse ja pärandkultuuri kaitsel, Eesti teest
maheloomapidamisel.
27.05. Eesti Arhitektuurimuuseumis Fr. Tompsi juubelinäituse avamine ja
restaureerimiskonverents.
10.06. Riigikogu raamatukogus ERARE näituse avamisel; keskkonnaministeeriumis looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku
arengukava arutelul.
18.06. TTK laiendatud nõukogus eriti huvitav rektori ettekanne
„Teadmusühiskond ja teadmusjuhtimine. TTK areng 2011–2015”.
28.06. Looduse omnibussiga kivisõprade retke juhendamine Pakril.
29.06. Suur rõõm! Kaupo perre sündis viies lapselaps, poiss Taaniel; Kaisale
ja Kristenile vennake.
03.07. Juubilari muusikaline tervituskontsert Tallinna Keskraamatukogus;
Paevana riimitud read.
04. ja 05.07. Laulupeol osalemine tundeenergia laadimise rahvuslikus
protsessis.
06.04. Eesti Paeliidu Kohila Aidasõprade Seltsi, Toompea Haridusseminari
ühisistung Raikkülas Paevana 75. sünnijuubeli tähistamisega.
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14.–16.07. Loodusesõprade retk Osmussaarele Tõnis Saadre juhendamisel;
paekaldakihtide läbilõike koostamine.
07.08. Tõrva X loodusfestivali „Las jäijä üitski mõts” avamine, Ilmar
Kõveriku planeeritud Rein Einasto raamatu „Nähtust ja tehtust“
esitlusõhtu kammersaalis.
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Raikküla mõisa endise talli, tulevase paekeskuse maja ees koos
noorperenaise Karmel Jõesoo ja TTK paepoistega
(vasakult: Ingmar Õispuu, Tarmo Piipuu, Margus Marjamäe, Indrek Sepp) pärast
kiviarhiivi ületoomist Kohila Kiviaidast 12.05.09.

75. sünnipäeva järel noorema tütre Eevaga.
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Kontserdijärgne teekond koju aatesõber Mikk Sarve vilepillihelide saatel.
03.07.09.

Anto Raukas aatesõpra, koolivenda ja kolleegi õnnitlemas.

Akadeemik Mihkel Veiderma juubilari õnnitlemas.
(Tõnis Saadre fotod).
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Ilmar Kõverik meie elus
	Aastal 2000 suvesõidul läbi Tõrva osutus meie elus oluliseks
õnnelikuks juhuseks kirik-kammersaali avali uks, mis meelitas uudistades
sisse astuma. Sisenenud pisut ebalevalt, kohtusime mõnusa inimesega, kellega
vesteldes tekkis kohe ühistunne ja nüüdseks kümme aastat kestnud sõprus.
See mees on Ilmar Kõverik – fantastiliselt mitmekülgne, huvitava vaimuelu
ja sügava kultuuritunnetusega Tõrva Kirik-Kammersaal juhataja, kunstiline
juht, lavastaja, majandusala juhataja, koristaja, valgustaja, kujundaja, külaliste
vastuvõtja-majutaja, kohvikeetja – kõik ühes isikus. Lisaks Tõrva piirkonna
aja-, kodu- ja kultuuriloo uurija ning jäädvustaja, kultuurilooliste kalmude
hooldaja-küünlasüütaja Helme kalmistul. Imetlusväärne mees!
	Tänavu augustiks on ta 15 aastat olnud Tõrva Kirik-Kammersaali
tegevdirektor, korraldanud lugematuid kontserte, õpetlikke seminare,
huvitavaid näitusi, harivaid koolitusretki loodusesse ja kultuuriloolistesse
paikadesse. Suurejoonelised loodusfestivalid „Las jääda ükski mets” on inimesi
lähedalt ja kaugelt kokku toonud juba kümme aastat.
Hindamatu missiooni on Ilmar Kõverik võtnud enda kanda ürituste
sarjaga „Juured”. Ei tea teist maakonda, kus nõnda järjekindlalt uuritaks,
teavitataks ja taastataks oma kihelkonnast pärit tuntud inimeste seoseid oma
põlvnemisekohaga. Neid kohtumisi-üritusi on kogunenud saja ringis, milledest
viimasel ajal jääb tulevastele põlvedele ka salvestus DVD näol. Selle ettevõtmise
väärtus kasvab iga aastaga. Aeg läheb, inimesed kaovad, lood jäävad.
	Meie vanaisad on ka Helme kihelkonnast, seetõttu oleme me tänu
Ilmarile kogeda saanud oma juurtesse süüvimise kodupaiga ja esivanemate
sügavama tunnetamise ergastavat mõju; siinse rahvaga kodusooja
ühtekuuluvustunnet. Peale selle on olnud rõõm osaleda väga mitmetel muudel
üritustel kammersaalis ja ka ise oma panus anda korraldatud näituste,
loengute, kontsertide näol. Tõrva Kammersaali kohe kisub taas tagasi, sest
vastuvõtja, meie väsimatu Ilmari entusiasm nakatab, köidab ja toidab, annab
ideid, õhutab ja tõukab tagant.
	Nii sündisid õhtud: Egeri tähed, Jaan Lammas ja tema lugu, EevaEllinor Einasto 100, Koorküla lapsed, fotode- ja kivinäitused. Nüüd siis ka Rein
Einasto 75 ja tema raamatu esitlusõhtu. Perekondliku meeskonnaga on tehtud
ka kontserdid nimega Ööserenaad, mis 2008. a päädis lausa öötantsupeoga.
	Tänu tutvumisele Ilmariga on meie elu viimased kümme aastat olnud
palju värvikamad, sisutihedamad, loomingulisemad kui nad ehk muidu
oleksid olnud. Oma kodugi on tal tihtilugu kammersaali heaks rakendatud,
sinna koguneb nii enne kui pärast kontserte esinejaid, kaasategijaid, sõpru.
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Öömajalisteks oleme meiegi olnud, söönud-joonud Ilmari tehtud head-paremat
ja neid veel koju kaasagi saanud. Kultuurisidemed seovad Ilmarit kõigi
maailmajagude loomeinimestega. Oleme mõelnud, et küll vajaks tutvustamistjäädvustamist tema enese juurte-latvade lugu!
Öeldakse ju: ükski prohvet pole kuulus omal maal, nii on ka Tõrva
rahvas ilmselt harjunud Kõverikuga kui iseenesestmõistetavalt olemasolevaga,
märkama ehk vaid midagi, mida ta teha pole jõudnud (mis sest, et see polegi
olnud tema kohus) ja tihtigi mitte piisavalt väärtustama seda, mis ta on
jõudnud.
Üksmeeles tänulikud Maie ja Rein
raamatu trükkimineku eelõhtul

Ilmar Kõverik ja Vello Haas Ala kirikus kontserdil 24.07.08.
Vellole oleme tänulikud oma vanavanemate hauaplatside
korrastamise eest Helme kalmistul.
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III - TEGEVUSI
KIVI- JA FOTONÄITUSED
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

1985. „Eesti paekivi”. Tallinnas ICOMOS-e arhitektuurikonverentsi
ajal juunis Kunstihoone suures saalis. Kaasautorid L. Põlma ja S. Mägi.
1990. „Eesti paerikkused”. Tallinna Matkamajas I Paekonverentsi
ajal. Kaasautorid E. Kala, L. Põlma ja S. Mägi.
1994. ,,Paekivi – Eesti rahvuskivi”. Kopenhaagenis 08.–17.04.
Eesti Paeliidu esimene paenäitus väljaspool Eestit. Kaasautorid Helle
Perens, Raili Vinn, Mihkel Villand, Tõnu Soo jt. Kujundus Tiina Soo.
Peakorraldaja Üllar Lainela. Näituse avas Taani kuningannale külla
sõitnud Eesti Vabariigi president Lennart Meri saatjaskonnaga
(M. Veidermaa, Ü. Kaevats, Enn Eesmaa jt).
1995. ,,Kilde Eestimaa looduse vanemast ajaloost”. Kohila
Koolituskeskuses Tohisool 28.01. kuni 28.02. Kaasautorid Elmar Kala
ja Helle Perens.
1996. „Pakri paas”. III Paldiski päevadel augustis Paldiski
muuseumis ESTO raames. Kaasautor Elmar Kala, kujundus Evi Laido.
1997. „Eesti paas: geoloogia ja arhitektuur”. Tallinnas Soolalaos
(Eesti Paeliit, Eesti Arhitektuurimuuseum), avamine 07.06.–20.08.
1997. „Peetri kindlus ja Pakri paas”. IV Paldiski päevadel.
05.–30.10. Kaasautor Elmar Kala.
1998. ,,Eestimaa paekivi”. 04.06. Tallinnas (Eesti Paeliit)
Messikeskuses rahvusvaheline mess „Cleanest 98”.
1998. „Eesti paas: geoloogia ja arhitektuur”. Kuressaares (Eesti
Paeliit, Eesti Arhitektuurimuuseum), 22.06–25.08.
1999. „Eesti paas: geoloogia ja arhitektuur”. Sagadis (Eesti
Paeliit, Eesti Arhitektuurimuuseum), avamine Virumaa paepäevadel
07.05.
1999. „Vaadates varvaste ette” (kivi ja foto). Tohisool Raplamaa I
Paepäevadel, avamine 23.07. kuni 30.08. Kujundaja Maie Koldits.
2000. „Maa ja mere piiril”. Tallinnas keskkonnaministeeriumis,
avamine Paepäeval 04.05 kuni 20.05. Kujundaja Maie Koldits.
2000. Fotonäitus „Paehetki”. Tallinnas, keskkonnaministeeriumis,
avamine Paepäeval 04.05. kuni 20.05. Kujundaja Maie Koldits.
2000. „Paas looduses ja lihvitult”. Käsmu Meremuuseumis,
avamine Kivipäeval 10.06. kuni 10.08. Kujundaja Maie Koldits.
2000. „Eestimaa kivistel randadel”. Tõrva kirik-kammersaalis
10.08. kuni 30.10. Kujundaja Maie Koldits.
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16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

2000. Fotonäitus „Koidutaevas”. Tõrva kirik-kammersaalis 10.08.
kuni 30.10. Kujundaja Maie Koldits.
2000. „Paekivi siit ja sealt Eestimaa pealt”. Kohila Kiviaida
avamisel 21.07. kuni 15.08. Kujundaja Maie Koldits.
2000. Fotonäitus „Paesõitudelt siin- ja sealpool ookeani”.
Kohila Kiviaida avamisel Raplamaa II Paepäevadel 21.07. kuni 15.08.
Kujundajad Maie Koldits ja Aat Sarv.
2000. Alaline paeekspositsioon Vilsandi Rahvuspargi
keskuses Loona Kivimajas. Kaasautorid Tõnu Meidla, Oive Tinn ja
Maie Koldits. Avamine kivipäeval 01.08.
2000. „Ehispaekive Eestist ja Gotlandilt”. Haapsalu Paekivi
kivipäevadel Asukülas. Peakorraldaja Aivar Allikmaa. Avamine 15.09.
kuni 30.09.
2001. Fotonäitused: ,,Looduspilte”. Tõrva kino eesruumis ja
„Loojangutaevas” Tõrva kirik-kammersaalis 08.08. kuni 30.12.
2002. „Kivinäidised”. Belgia Renier’ kivitööstusest Eesti
Geoloogiakeskuses Aprillikonverentsil 01.04. kuni 20.04.
2002. „Kivises miljöös”. Rahvuskivi 10. aastapäeva lõpuüritusena
04.05. Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis klaveriansamblite kontsert.
Kujundaja Maie Koldits.
2003. „Paikkondlikke paekive”. Kohila Kiviaidas Raplamaa
lubjapäevade (V) ajal 16.07. kuni 20.07.
2004. Fotonäitus ,,Hetki elust”. Maarjamäel Orlovi lossis
juubelikonverentsil 06.07. Kujundaja Maie Koldits.
2004. „Kivid kõnelevad”. Hiiumaal Sõru keskkonnafestivalil
09. kuni 11.07. Kujundaja Maie Koldits.
2004. „Laskem kividel kõnelda”. Tõrva kirik-kammersaali tornis
01.08. kuni 24.09. Loodusfestivali „Las jääda ükski mets” raames.
Kujundaja Maie Koldits.
2006. „Kummardus kivile paepäeval”. Paenäitus TTK
paeuuringute ruumi (113) avamisel 04.05.
2006. „Paekivist tahutud linn. Paekivi ja ehituskunst
keskaegses Tallinnas”. Näitus Tallinna Raekoja keldrisaalis
01.06.–15.10. ekspositsiooniga Lasnamäe ehituspaestu murdmiskihid
Väo Paas 1 puursüdamikus ja kivisambaga „Lasnamäe ehituspaas”.
2006. Rahvusvaheliste Paide paepäevade raames osalemine
paenäituses „Kivikunst” seeria paetoodetega „Osa tervikus”.
2006. Puhja lähedal Sääniku talu kivipäeval 15.07. kivinäitus „Kivid
meie elus”. Kujundaja Maie Koldits.
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32.

2008. „Dekoratiivseid paetüüpe” fotonäitus kahel stendil
Teaduste Akadeemia majas 22. mail toimunud seminaril. Kujundaja
Maie Koldits.

ALGATUSI, KORRALDATUD ÜRITUSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1950. a juunis. Neljapäevane jalgrattamatk kaksikvend Mardiga
Koiva äärde.
1951. a augustis. Kolmenädalane jalgrattamatk ümber Eesti viiekesi:
Hele Vilbaste, Mall ja Jaak Sullan, Mart ja Rein Einasto.
1953. a suvel. Jalamatk Elvast Petserisse õpingukaaslaste, professor
Makarovi ja ta kaasaga.
1954. a talvel. Nädalane suusamatk Haanjasse (Tartust Petserisse)
neljakesi: Sale Kahar, Hella Kink, Mart ja Rein Einasto.
1954. a alates. Geoloogilised välitööd Eestis ja kaugemal.
1955. a. Suvine menetluspraktika Uuralis koos Vello Karise ja
Karl Susiga.
1956. a. Suvine diplomieelne praktika Saaremaal – kolm korda
jalgrattaga Tartust, vahepeatusega Pärnus.
1959. a alates. Puursüdamike korrastamise, liigestamise ja kirjeldamise
süsteemi juurutamine.
1959. a. Tallinna Kultuuriülikooli muusikaringi asutamine ja
„kõrvasügamise” ellukutsumine.
1959. a. Esimesed kaevetööd Rootsiküla lademe avamusel koos Linda
Hintsi, Ülo Sõstra, Peeter Einastoga. Rikkaliku korallide-kihtpoorsete
kollektsiooni kogumine Kuusnõmmel.
1960. a. Paadimatk Viljandist Pärnusse „kõrvasügajatega”.
1973. a mais. Üleliiduline karbonaatsete (pae-)faatsieste seminar koos
ekskursiooniga.
1973. a juulist. Likvideerimisele kuuluvate valikpuursüdamike
korrastus ja kokkuvedu.
1974. a juulist. Särghaua välibaasi väljaehitamisel aktiivne osalemine,
toa väljaehitamine.
1978. a juunis. III üleliidulise seminari „Tsüklilisus ja stratigraafia”
korraldamine Tallinnas, ekskursiooniga Saaremaale.
Balti
Litoloogia
karbonaatkivimite
sektsiooni
ekskursiooni
korraldamine Moskva basseini Karboni paljandeisse.
1981. a, 17.02. Esmakohtumisel Hubert Matvega paealaste ühisartiklite
koostamise kava ja teostus.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1981. a, 12.04. Idee rajada TAGI uus hoonekompleks koos välimuuseumiga Kadaka paemurdu.
1981. a alates. Kiht-kihiliste lahmakoloogiliste esinduskollektsioonide
loomine kukersiidiläbilõikest, Kaarma karjäärist jm.
1981. a, 22.12. Basseiniklubi ellukutsumine ja töö edasine
korraldamine.
1984. a, 03.–10.01. Basseiniklubi ookeanipäevade korraldamine Ivar
Murdmaa loengutsüklina.
1985. a alates. Kivinäitused kuni 2008. a, kokku 32 korda.
1985. a, 13.06. Tagasiteel Osmussaarelt koos Ralf Männiliga
geoloogilise kaitseala loomise idee.
1986. a, 23.05. Dolomiidikonverents Saaremaal.
1988. a, 28.04. Eesti Rohelise Liikumise ellukutsumise tugirühmas
osalemine Sakala Keskuses Rohelisel Foorumil.
1988. a, 16.–29.06. Ekspeditsioon Leedu ja Ukraina (Koveli)
puursüdamike hoidlaisse.
1988. a, 04.11. Konverents „150 aastat faatsiese sünnist ja 85 aastat
akadeemik K. Orviku sünnist”.
1990. a alates. Paekonverentsid kuni 2005. a, 15 korda.
1990. a alates. Loodusfotonäitused, kokku 12 korda.
1992. a, 04.05. Paekivi kinnitamine rahvuskivina paepäeva eel.
1992. a aprillis. Eesti Paeliidu loomise idee algatamine Kuressaare
paekonverentsi eel.
1993. a. Paepäevaks ajalehe Ehitame erinumber – Paeleht.
1999. a alates. Raplamaa paepäevad, kokku 6 korda.
2000. a. Kohila Kiviaida ellukutsumine.
2001. a. Maalehe vahel Paeleht paepäevaks, 4. maiks.
2002. a oktoobris ja 2003. a mais Pakamäe paemurru korrastamine
Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastega 5 päeva vältel.
2002. a alates. Õppepäevad loodusmaastikel Tallinna Tehnikakõrgkooli
üliõpilastega.
2002. a, 10.12. Keskkonnapäeva korraldamine Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
2002. a. Kivimaja loomise algatamine Loonale Vilsandi Rahvusparki.
2004. a, 20.04. Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnapäev „Taevas ja
Maa ja inimene. Makromaailmast Rohelise Vaimsuseni”, ettekandjad
tähemees Jaan Einasto, reisimees Kalev Kukk ja õuesõppija Mikk Sarv,
korraldaja paemees Rein Einasto.
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41.
42.

2005. a alates. Puursüdamike terviklike digiläbilõigete avaldamine
ajakirjas Keskkonnatehnika.
2008. a. Kasuliku mudeli tunnistus lihvitud kivipindade
kuivskaneerimisest koos Andrus Rähniga.

OLULISEMAD PAEKONSULTATSIOONID
1.

21.–23.05.1985. Konsistooriumi üliõpilaste Lääne-Eesti kirikutega
tutvumise ekskursioonil paetundjana.
2.
Paekivitoodete tehases tööl olles.
3.
Kunstimuuseumi süvises läbilõike tutvustamine.
4.
Kõnniteele Tallinna vanalinna vajadusteks.
5.	Soome Turu kiriku portaali paranduseks paedetailide tellimiseks
Lasnamäe paelasundi 34.–35. kihist.
6.
Kirgiisia Hodžakurgan S–D läbilõike tsüklilise liigestuse alus.
7.	Ida-Siberi Moiero O–S läbilõike litoloogilised liigestuskriteeriumid NL
TA Siberi osakonna geoloogidele.
8.	Arhitektile ja ehitajale Pirita uue kloostri tarvis sobiv paas.
9.
FKSM-ile Pirita kloostrile Pärtli murru kivi.
10.
21.–23.05.1985. Konsistooriumi üliõpilaste ekskursioonil Lääne-Eesti
kirikutega tutvumisel.
11.	Allikmaale Ungru kivi taastootmise soovitamine.
12.
Kaarma dolomiidisõja juhendamine.
13.
02.–10.2003. Paekonsultandina Pärtlikivi juhi Hillar Müüriga Belgias
Renier’ kivitööstuses Eesti paekivist.
14.
31.01.2005. Ungru pae kasutamise kohta uue Kunstimuuseumi
sisehoovi jalgteede kattena.
15.
Püha Birgitta kloostri ehituse paekasutuse eripäradest.
16.	Tallinna
vanalinna
kõnniteede
renoveerimisel
kasutatavate
paekihtide kohta.
17.
Rooma Katoliku kiriku paetaieste kuuluvuse kohta.
18.	Lasnamäe ehituslubjakivi kiht-kihilise liigestuse kohta Tallinnas,
Maardus, Valklas, Kundas.
19.
Kalamaja kalmistu värav-kellatorni paekasutuse kohta.
20.
25.02.2008. Vabadussambale paemüüride paevalik.
21.
03.03.2009. Ajakirjanik Madis Jürgenile Ilmandusse läbi paekalda
tunneli rajamise idee selgitamine.
22.
08.04.2009. Paeõppepäev Saduküla puursüdamiku tutvustamisega
Puurmani vallarahvale.
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23.
24.
25.
26.

20.04.2009. EGK vanemgeoloogile Maare Rändurile Vasalemma
karjääride keskkonnageoloogiast.
06.05.2009. Raplamaa koolide paehuvilistele TTK Paeuuringute labori
töö tutvustamisel.
25.05.2009. Märjamaa paesõprade salgaga paeõppepäeval Raplamaa
paljandites.
27.05.2009. Tallinna Reaalkooli kivisõprade õppepäeval TTK
Paeuuringute laboris.

OSALEMINE ERIALASTES JA HARRASTUSLIKES
SELTSIDES NING ÜHENDUSTES
1951–1958	Spordiühing „Kalev”, Tartu matkasektsioon.
1958*		Eesti Looduseuurijate Selts (ELUS).
1959–1967	Muusikahuviliste ühendus „Kõrvasügajad” asutajaliige,
		
eestvedaja.
1963–1991
Üleliiduline Paleontoloogia Selts (ÜPS).
1965–1991
Üleliiduline paleoökoloogia komisjon, juhatuses.
1966*		Tallinna Teadlaste Maja (TTM).
1968*		Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).
1969*		
Balti stratigraafia komisjoni Siluri sektsioon, asutajaliige.
1970		
Balti Litoloogia komisjoni paekivi sektsioon, asutajaliige.
1975–1991
Üleliiduline probleemkomisjon „Tsüklilisus ja stratigraafia”,
		
asutajaliige, juhatuses.
1987–1994	Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS).
1988*		Tallinna Loodukaitse Selts (TLKS), asutajaliige.
1988–1992	Eesti Roheline Liikumine (ERL), asutajaliige, juhatuses.
1989*		Eesti Geoloogia Selts (EGEOS).
1989*		Eesti Teadlaste Liit (ETL).
1990*		Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS), taasasutajaliige.
1992*		Eesti Paeliit (EPL), asutajaliige, juhatuses,
		
paevanem 1993–1994.
1992*		Johannes Aaviku Selts (JAS), asutajaliige.
1994*		Eesti Geograafia Selts (EGS).
1994*		Eesti Õpetajate Vabahariduse Selts (EÕVS).
1994*		EÜS Põhjala.
1994*		Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring (TLKR).
1994*		
Ühendus „Eesti Pere”, juhatuses 1995–2001.
1996*		
Rahvusvaheline Siluri alamkomisjon.
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1996*		
Ühendus „Eestluse elujõud”.
1997*		
Ühendus „Eluterve Eesti”.
1999*		
Kohila Aidasõprade Selts (KAS), asutajaliige, juhatuses.
2002*		
Keskkonnaühendus „Hooliv jätkusuutlik Tallinn”,
		
asutajaliige, juhatuses.
2003–2007	Suur Eesti Raamatuklubi.
2005*		Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
2006*		
Klaveriansabel Allegro.
2009*		MTÜ Pakri Looduskeskus.
*osaleb praeguseni

OLULISEMAD TUNNUSTUSED
1972
Eesti riiklik preemia Silurialase töödetsükli eest. (D. Kaljo kollektiivi
juht, A. Aaloe, R. Einasto, E. Jürgenson, E. Klaamann, H. Nestor, M. Rubel,
L. Sarv).

1976
Eesti TA Geoloogia Instituudi nooremteadurite publitseerimisvõistluse
võitja.
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1981
Kultuurilehe Sirp ja Vasar laureaat koos Hubert Matve ja Rein Zobeliga
artiklite „Paest arhitektuuris ja Eesti paearhitektuurist” alusel aasta
parima kaastöö eest.

1992
Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tänukiri looduskaitsekuu
läbiviimisele kaasaaitamise eest.

1992
Tallinna Looduskaitse Valitsuse tänukiri tulemusrikka töö eest looduse
kaitsmisel.

1997
TTÜ Geoloogia Instituudi 50. aastapäeval tänukiri pikaajalise tubli töö
eest.

1998, 1999, 2002
Eesti Paeliidu Tänukivi ja Suur Medal.

1999
AS-i Gildemann Paetaldrik „Paepäevad Raplamaal”.

2002
Fotokonkursi „Raplamaa loodus” žürii tänukiri.

2002
Tänukiri Porkuni paemuuseumi sõbrale, Tamsalu vallavanemalt.
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2000, 2002, 2003, 2004, 2005
Tõrva kirik-kammersaali tänukiri ja tänutaldrik loodusfestivali „Las
jääda ükski mets” läbiviimisele kaasaaitamise eest, (juhataja Ilmar
Kõverik).

2002
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi aukiri parimate Eesti
ajakirjanduses avaldatud paekiviteemaliste populaarteaduslike kirjutiste eest.

2004, 01.02.
Kohila Koolituskeskuse ja klaveriansambliseltsi „Allegro” tänukiri kaasabi
eest Tohisoo VI klaveriansamblite festivali ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

2004, 07.07.
Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi direktori tänukiri:
			
„Kus iganes teoksil on Eesti asi,
			
seal ikka on mängus ka Sinu käsi.
			Olgu poliitika see siis või keskkond,
			
sõna sekka Sul ikka ütelda on.
			Sind võlun’d me kodumaa paene pind,
			
seepärast Paevanaks hüüame Sind.
			Sa muusikat naudid just nagu lind
			
ning luulest on pakatamas Su rind.”
		
Püsivust ja teotahet soovib instituudi pere

2004, 07.07.
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori tänukiri. „Tallinna Tehnikakõrgkool
tänab Teid kui meeskonnatöös kaasalöövat kolleegi, head suhtlejat, kes kiiresti
on omaks võtnud meie hallisambalise kõrgkooli ja inimesed. Mitte aastad pole
määravad, vaid vaimsus; inimene, kes säilitab tahte lakkamatult uut otsida, ei
vanane kunagi. Jõudu, vastupidamist ja palju õnne!”

2007, 10.05.
Sihtasutuse Archimedes, haridus- ja teadusminiseeriumi tänukiri Eesti
õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2007. a osalenud Sander Laherandi ja
Rasmus Vare uurimistöö „Lasnamäe ehituspae esinduskihid Tallinna lähistel”
juhendamisel tehtud tänuväärse töö eest.

2007, 03.07.
Tallinna Haridusameti ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi tänukiri
õpilaste juhendamise eest kooliõpilaste keskkonnakeemia uurimistööde
võistlusel „Eelista Eestimaist”.
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2007, 09.08.
Põltsamaa muuseumi tänukiri muuseumi tegevusele kaasaaitamise eest.

2008, 20.02.
Ajakirja Keskkonnatehnika peatoimetaja tänukiri aktiivse ja pikaajalise
kaastöö eest.

2008
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu Aukiri 2007. aasta
missiooniinimesele professor Rein Einastole Eesti kodanikuühiskonna
arendamise eest.

2008, 18.06.
Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori
tunnustusena tulemusliku töö eest.

tänuraamat

„Eesti

pargid

1”

2008, 17.10.
Patendiameti kasuliku mudeli tunnistus nr 00778 koos Andrus Rähniga
lihvitud kivipindade kuivskaneerimise meetodi rakendamise eest.

2009, 07.07.
TTÜ Geoloogia Instituudi tänukiri – REIN 75
		Ons elus mõni areaal,
		
kus Sind ei oleks veel?
		Eesmärgiks on Sul ideaal,
		
elad optimismi teel.
			Sa väljas õige asja eest,
			
me imetleme Sind,
			
et püsiks kindel Sinu meeldejäänud
			
ning kirest paisuks rind!
				

ÕNNITLEME!		Instituudipere
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IV - MEENUTUSI
Mõnda Reinu elurajalt
	Elukutse valimisel juhtis Rein Einasto (ehk lihtsalt Reinu) geoloogia
suunale tema isa Elmar Einasto (1895–1976). Ta soovitas oma rännuhimulisele
pojale, kel geograafiaõpe meeles mõlkus: „Vaata parem Maa sisse, pinnapealne
on juba küllalt tuntud!” Ja Rein asuski kivimaailma uurimise teele. Ometi on
tema huvide ja tegevuse haare kaugelt laiem.
Kust otsida Reinu vaimurikkuse allikaid? Ehk on tema elukarikasse
ergutavat nestet jagunud ka eelnenud põlvkondadelt. Reinu esivanemad
tulid Eesti rahvusliku ärkamisaja vaimsest miljööst. Isapoolne vanaisa
Karl Eisenschmidt (1860–1926) oli mitte ainult talupidaja, vaid tegutses ka
vallakirjutajana (Vastse-Otepää v), töötas ajalehe toimetuses (Olevik), osales
seltsides ja ühingutes (Põllumeeste Selts, Karskusselts jt). Vanaema Minna
Eisenschmidti (sünd. Grossberg, 1870–1957) tegevushaardesse kuulus nii
talutöö kui ka seltsielu. Ta oli ärgas suhtleja, kauni lauluhäälega, esines
näitemängudes, kuid andis suurima elujõu laste ja lastelaste heaks.
Reinu ema Eva-Ellinor Einasto (sünd. Lammas, 1907–1973) põlvnes
haritlastaluperest. Tema isa Jaan Lammas (sünd Jahnis Lamas, 1860–1928),
heal järjel Egeri talu omanik, oli omal ajal tuntud kirjamees-tõlkija (läti, vene
ja saksa k) ning vallakirjutaja (Oomuli v), ema Anna Wiegant-Lammas – Lilli
Suburgi (1841–1923) kasutütar, haridustegelane ja kooliõpetaja.
	Elmar Einasto (1934. aastani Eisenschmidt), 5. algkooli, sel ajal Tartu
ühe moodsama kooli juhataja abiellumine 1927. aastal neiu Evaga, pani aluse
laia silmaringiga kultuurilembesele perekonnale. Sellest abielust sündis
ajavahemikul 1929–1949 kaheksa last, neist kolmandana ja neljandana 7. juulil
1934 kaksikvennad Mart ja Rein. Kõik lapsed pürgisid kõrgharidusse. Vastavalt
huvidele ja kalduvustele leidis igaüks oma eluraja, ent mitte isa-ema sunnil,
vaid nende suunaval toetusel ise valides.
Püsivalt jäid teadusesse vanim vend Jaan (astronoom, akadeemik
Jaan E.) ja Rein (geol. kand., õppejõud-professor) ning muusiku-pianisti
erialalale pere noorim Kersti Sumera (lahkunud Lepo Sumera abikaasa,
õpetaja-metoodik Muusikakeskkoolis). Oma erialal on pikemalt töötanud, kuid
nüüd pensionil Vello E. (ehitusinsener), Tiina Jürimäe (ajaloolane-bibliograaf)
ja Peeter E. (sotsioloog). Manalasse on jõudnud vennad Mart E. (1957; õppis
füüsikat) ja Andres E. (1999; tšellist).
	Lapsepõlvekodu oli Tartus Ropka pargi lähedal, perele ehitatud
maja (Aardla tn 3) valmis 1937. aastal. Siin valitses noortele soodne vaimne
õhkkond ja oli edasiminekuks kõik vajalik. Isa, kogemustega koolimees
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(hariduse saanud Tartu Õpetajate Seminaris, Õpetajate Instituudis ja õppinud
mõnda aega bioloogiat ülikoolis), ei esinenud kodus õpetava koolipapana,
vaid pere juhi ja vanema sõbrana. Temaga koos olla oli kindel ja huvitav.
Sügavalt elati kaasa isa jutustustele tema elujuhtumustest, eriti rännakutest
keerulistel revolutsiooniaastatel – ta oli reisihuvist ajendatuna Põltsamaa
Aleksandrikooliga (oma esimesest töökohast) sattunud kooli vara sõja eest
Venemaa tagalasse (Altaisse) evakueerima. Isa rajatud suur koduaed rikkaliku
taimekollektsiooniga oli õpetlik ja kutsus seal kaasa töötama.
	Isa ja ema olid reisihuvilised, sõjaeelsel ajal rännanud mitmel pool
Lääne-Euroopas ja on hiljemgi matkanud – siis juba ida suunas Kaukaasias,
Kesk-Aasias jm. Spordile eelistati kehakultuuri: jalgratta- ja jalgsimatku,
suusatamist. Ema oli hea ujuja, isa noorena uisutaja. Mõlemad vanemad
mängisid klaverit, isa ka viiulit. Kodus kõlas unustamatute klassikute
helilooming, eriti armastatud oli Chopini ja Schuberti muusika. Veel eakana
laulis isa Tartu meeskooris „Gaudeamus”.
Pere kodukorra ja -harjumuste kujunemisel oli suur mõju emal. Oma
looduslähedase maailmatunnetusega, kultuurihuvidega, luulelembelisusega ja
ise luuletamist harrastava inimesena oli tal kõiges oma laste arengut toetav osa.
Vanematekodu külalistoas võidi kohtuda tolle aja haridus- ja teadusmaailmas
tuntud isikutega. Siin arutleti teaduse, kirjanduse, poliitika jt küsimustes.
Kuid suurimaks teadmiste allikaks kõigile lastele oli neile alati käepärane
suur kodune raamatukogu: eesti- ja ka võõrkeelne (peamiselt saksa ja vene k)
selleaegse ilu-, teadus- ja teatmekirjanduse varamu.
	Nii olid kasvueas Reinule arenguks parimad eeldused, eluterve
kodune õhkkond ja küllaltki avar eluruum. Liikumisruumi avardas veel suvede
veetmine maal, peamiselt isapoolse vanaema kodutalus Urvaste lähedal
Türgil. Siin olid lapsed alates varasest noorusest, kaksikvennad kolme-neljaaastastena. Türgil käidi kuni talu 1950. aastal kolhoosiga liitmiseni. Holdres
asuv ema kodutalu Egeri oli pärast vanavanemate surma rendile antud ning
liideti hiljem samuti ühismajandiga. (Praegu on mõlemad talud pärijate
omanduses).
	Urvaste valla Türgi talu majandas vanaema Minna E. ehk Türgivana.
Noor peremees oli Jüri, hilisem geoloog Jüri Maaring (Reinu isa vanema
õe Leida Rasina poeg). Suviti oli talus palju inimesi, ka noori. Kaksikutel
aitasid silma peal hoida Jüri õed Liis ja Eeva (vastavalt 9 ja 7 aastat Reinust
vanemad). Türgil oldud ajast on tollastel lastel unustamatud mälestused. Rein
oli lapsepõlves kiireloomuline, tegutsev, ettevõtlik; seevastu kaksikvend Mart
süveneva iseloomuga. Kui Mart võis väikese poisina tundide viisi olla haaratud
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ühest tegevusest (näiteks hõõruda telliskivist talle vajalikku peent savitolmu
– „tellisejahu”), siis Rein leidis pidevalt mitmel pool endale huvipakkuvat
rakendust. Ta oli algataja vallatusteski – nagu tulesäde – seejuures veel
üleni lokkis heleblondi peaga! Samas oli Rein sõbralik-leplik, pikki tülisid ei
tekkinud. Poiste vembud ja vallatused lahendati normaalsel viisil: olukordade
tõsisel selgitamisel ja enamasti just vanaema mõjusa pilgu ja sõnaga. Siinsetes
peredes polnud lapsed põlvkonniti tundnud peksu ega kuulnud inetuid sõnu
ega ähvardusi. Õpiti olema võrdväärne ise ja seda arvestama ka teiste puhul.
Erinev oli Rein ka vanimast vennast Jaanist. Talus suhtles Jaan rohkem
asjaliku noorperemehe Jüriga, võttis osa talutööst, aga vabal ajal tegeles ta
järjekindlalt oma astronoomia huvialal, tehes vaatlusi enda meisterdatud
pikksilmaga.
	Maal töötati koos eakaaslaste ja täisealistega ning arutleti tehtust ja
oma tähelepanekutest. Karjaseikka jõudnud kaksikvendadel tuli karja hoida
Türgil, veel pikemalt lähedal asuvas Mäe-Soe talus. Seal oli perenaiseks
isa noorem õde Erika Amos (hiljem Tartu Pedagoogilise Kooli õpetaja
E. Eisenschmidt), kelle tütreke Mall, poistega umbes samaealine, samuti karjas
käis ja oli hea mängukaaslane. Kui lapsed sügisel linna viidi, olid nad igati
terved ja tublid, ainult ühe vanematele üllatava harjumuse olid nad omandanud
– rääkisid Lõuna-Eesti (Võru) murret! Linnas see varsti küll taandus, ent Eesti
murdekeele rikkus talletus mälus kogu eluks.
	Aineliselt kitsal sõja- ja sõjajärgsel ajal võis talust suurele linnaperele
mõndagi abi saada. Toidumuresid püüdis pere ka ise linnas leevendada.
Autogaraažis, kus enne sõda oli sõiduauto, peeti mõnda aega piimaandjat
– kitse. Käidi turul lilli ja isegi mõningaid toidu kõrvalt kokku hoitud
aiasaadusi müütamas. Sõjas laastatud Tartus kaotas palju linlasi oma kodu.
Mitu peret leidis peavarju ka Aardla tn 3 majas. Ja kui Türgi talu likvideerus,
tuli ka sealt elanikke juurde. Kaasa võeti mõned loomadki – paar lehma,
siga (nende pidamine oli sõjaoludes lubatud), kelle jaoks aeda kuur ehitati.
Loomi oli teistelgi äärelinna peredel. Suvel sõi ühiskari Ropka pargi taga
Emajõe luhaheinamaal. Siinne karjasepõli pakkus palju põnevat poistele, kes
kartmatult Emajões pikki vahemaid ujusid.
	Aja jooksul olud muutusid. Linnas enam loomi ei peetud.
Liikumisvajadust rahuldati matkates. Koos heade sõpradega tehti jalgratastel
retki kogu Eesti piires. Rein ei tundnud muret matkaraskuste pärast,
olid need siis seotud ööbimis- ja toitlustamisküsimustega või teekonna
keerukusega. Oma matkakaaslastest on ta alati rõõmu tundnud. Asjalikult ja
optimistlikult on ta ebamugavustest üle saanud, lahenduste leidmiseks teisigi
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tegutsema ergutanud. Kuid muidu ladusalt realiseeruvas argielus võis ka
muresid ette tulla. Neist on Rein osanud enda jaoks leida õpetlikku ja saadud
kasulikest kogemustest rahuldustki tundnud. Elukogemuste pahatahtlik osa
on aga ausameelsele Reinule näidanud elu kurjemat poolt ja selle tagamaid
ühiskonnas. Seegi, et ta lõpetas ülikooli cum laude, kuid seda tunnustust talle
ei omistatud sõjalises õpetuses tekkinud vastuolu tõttu, on mälusse märgitud.
Nõukogudeaegne ametlik suund produtseeris küllaga avalikke ja varjatud
tõkkeid, mis andeka inimese edasiminekut pidurdasid.
Reinu iseloom, tema olemus on juba kord selline – kiirelt orienteeruv,
initsiatiivikas – ta on hea kaaslane ja sõber, palju ette võttev, sageli ka palju
lubav. Energiline teoinimene, kuid tundelise hingeeluga ning seetõttu enesega
konflikti sattuv. Sellest väljumiseks on ta otsiv realistlik vaim leidnud tõhusa
vahendi – kirjutamise. Arvukates päevikumärkmetes, lühemates ja pikemates
kirjatükkides, artiklites on ta oma arvamused, ettepanekud ja ka mured-mõtted
üles tähendanud. Loomingu trükitud osa on laiemalt huvilistele lugeda.
Rein on olnud rahva vaimsuse rikastaja, selle eest võitleja. Paremuse
lootuses on tulnud ka pettuda, olla jälgitav ja tõrjutudki, kuid valitud tee
õigsuses pole olnud kahtlust. Rein ei ole osutunud heitunuks, vaid võimalustel
ikka oma rada edasi käinud. Teda on piirangutest üle aidanud töö, kolleegid,
sõbrad ja muidugi perekond. Kui Rein leidis temale ühiste kultuurihuvidega
abikaasa Pilvi Pahlbergi, ütles isa, et nende kooselust kujuneb tubli perekond.
Ja tõesti, sellest perest on sirgunud tugevatahteline järelpõlvkond – lapsed
Heili, Mart ja Kaupo. Reinule omane kiindumuslikkus on talle toonud veel
tütre Eeva teise peresse. Hilisemas elus (aastast 1998) on Reinule toeks talle
hingelähedane Maie Koldits (klaveriõpetaja G. Otsa nim Muusikakoolis ja
Kohila Koolituskeskuses).
Rein on elujaatav ning otsiv läbi elu. Ta on tahtnud paljustki osa saada
ja ka ise palju anda. Tema loomuses on nii õpilast kui õpetajat, koduloojat ja
-hoidjat ning kodust eemalolijat: rändajat, maapõueuurijat geoloogi ning
maapealse elu ja olu mitmekesisuste avastajat ja väärtuste kaitsjat meie
kodupaikades ja ka mujal maailmas. Seepärast ei jätkugi teda alati kõikjale ja
kõigile, ometi on ta hingelt paljudega.
Eva Maaring
kodu-uurija
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„Nüüd pole Sul pääsu!”
	Nii ähvardab kallis koolivend „Kuuse Ülikooli” päevilt ehk ametlikult
Tartu Linna 2. Mittetäieliku Keskkooli (tolleaegne originaalnimetus) 7. klassi
klassivend õppeaastast 1947/48 Rein Einasto, et ma midagi meenutaks. Kuid
ei ole mäletamine ju oma teha; liiast, kui oled Reinust 3 aastat vanem. Minu
mälestused temast ulatuvad tegelikult veel kaugemale ehk aastasse 1935, kus
minu pere ja koolidirektor Einasto pere elasid Tartus ühes majas aadressil
Eha tn 35, meie esimesel ja Einastod teisel korrusel. Olin sel ajal umbes
5-aastane ja Reinu vanemate vendadega enam-vähem üheealine, kuna Rein oli
veel nii väike poisihakatis, keda kaksikvend Mardiga potitati ümberpööratud
taburettides, mis moodustasid jõmpsikatele kindla piirdetara. Ei oska nüüd
kuidagi selgitada, mille poolest see vaatepilt oli nii muljetavaldav, et seda veel
täna mäletada. Eks vist Reinus oli ikka juba selles eas midagi iseäralikku.
1947/48 õppeaasta tähelepanuväärsemaks sündmuseks oli 1. aprilli
popitegemine koolist kogu 7. klassiga. Nüüd on huvitav meenutada, et see oli ju
puhta poiste kool. Meie teekond viis Emajõe luhale ja juhusliku leitud paadiga
üle jõe mingisugusesse võpsikusse, kus meie silmad nägid ka pesuehtsaid
granaate maas vedelemas. Kui jõest ülesõidul midagi hullu ei juhtunud, mis
oleks mällu sööbinud, siis järgmisel päeval kooli jõudes, oli juba koolitrepil
vastas hr või sm direktor Arnold Kuus isiklikult ja meid kõiki viidi ükshaaval
tema kabinetti „ülekuulamisele”. Vaatamata väga ohtlikule ajale, meie seiklusel
siiski (minu teada) raskemaid tagajärgi ei olnud.
	Edasi läksid meie teed lahku. Rein maandus „Mauruse” kooli ehk
Tartu Linna I Keskkooli, mina Tartu Ehitustehnikumi, sealt vene kroonusse
Stalingradi; tagasi tulles Tartu Töölisnoorte Keskkooli, mis juhtumisi aastatel
1954/55 tegutses I Keskkooli ehk nüüd jälle Treffneri Gümnaasiumi ruumides.
EPAs õppides (1955–1960) oli veel põgus suhtlus Reinuga, kui käisin nende
kodus Ropkas Reinu venna Mardi juures Tartu Üliõpilasmeeskoori repertuaari
harjutamas, kus Mart mulle nii-öelda järeltunde andis, et ma oleksin küps
osalema suurel kontsertreisil Venemaa, Ukraina ja Moldaavia linnades 1956.
aastal.
Kõige tihedam suhtlus Reinuga algas aga kuuekümnendate aastate
alguses, kui mind suunati tööle Sakusse Eesti Maaviljeluse Instituudi
katsebaasi. Tol ajal Tallinnas Kultuuriülikoolis käies kujunes välja nn
kõrvasügajate seltskond, kus Rein oli „Suur Tegija”. Kui ma oskan üleüldse
midagi sellist öelda, mis mind Reinu puhul on võlunud, siis see on suur
algatusvõime ning vaimustusvõime pealtnäha tagasihoidlikest inimestest ja
sündmustest, mis on teda viinud lõpuks ka suurte ja tõsiste asjade juurde.
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Reinu poissmehekorterisse Tallinnas Kõrre tänaval ja ka Reinu
„punkrisse” Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi keldris Estonia
puiesteel oli alati mõnus maanduda, et mõtiskleda olmeväliste asjade üle. See
oli ka koht, kust sai väärtkirjandust, selle kõige ühemõttelisemas tähenduses.
Vaimutoidu kõrval oli meie kehasooja hoidmise menüü alati spartaklik,
kuigi me tegelikult ju ei tea, mida Spartacuse sõdalased sõid. Teevesi ja Eesti
rukkileib margariiniga oli kõige parem ja tervislikum toiduratsioon.
Reinu juures käies oli ka üks nuhtlus, see oli tema külalisteraamat
(algul sellele ei mõelnud, kuid hiljem oli kena tõdeda, et ju pidi olema üks
koht, kus oli registreeritud Reinu suhtlusring julgeolekuorganite tarbeks).
Külalisteraamatusse jälge jätmata keegi lahkuda ei saanud. See raamat
kannatas ilusti ära nii kõrgelennulisi pikemaid tiraade kui ka lühemaid
kiidusõnu öömaja pakkujale.
Mõned näited kirjapandust:
Esimene sissekanne 24.02.1962: „Inimene olgu tema ise”.
16.01.1963: „Tänase sümpoosioni kokkuvõte: Elagu õiglus, tõde ja tundesiirus,
häbi silmakirjalikkusele!”
27.05.1963: „Meeldiv on alati sinna tagasi tulla, kus sind oodatakse; veel enam
sinna, kus see ootus pole seotud kannatusega.”
26.07.1964 Reinu 30. sünnipäeva puhul tähtpäevast (07.07) mõni nädal hiljem:
„Las mõte veel laagerdab... Meid huvitab alati piir, kus sündmused kulgevad
meie subjektiivse tahte kohaselt ja kus astub tegevusse nähtuste seoste
paratamatus; huvitab see, millele baseerub subjekti sõltumatus keskkonnast
(seda laiemas mõttes). Enese mina seisukohalt on sõltuvus seda väiksem, mida
enam meie tahe on vastavuses võimalikkusega, kus tahe kõigub keskkonna ja
subjekti tasakaalu keskpunkti piirkonnas. Mida enam me sellest eemaldume,
seda enam kaotame tasakaalu keskkonna suhtes ja teatud piirist üle minnes
saavutame hullumeelse seisundi.”
	Ega ise enam öeldust suurt aru ei saa, aga olen kindel, et Rein siin ka
mingit tähtsat märki näeb! Ja edasi veel: „30-aastaselt on mehel juba üht-teist
järele mõelda. Kuid, kui palju ei oleks ka „olekseid”, on nad kõik rumalad poisid.
Meid ei pea huvitama ainult möödunud, vaid tulevikku suunatud tasakaal
enese mina ja keskkonna vahel. Ainult tulevikult on võimalik ammutada
energiat eneseteostuseks. Selleks soovin Sulle veel 2 korda 30 aastat!”
	Siinkohal ei ole mõistlik enam nii palju soovida, kuid mõned kümned
võiksid Sa oma elule veel lisada – ja jätkugu Sul ikka oskust antud aastatest
rõõmu tunda!
Jüri Haabpiht
ühe aasta klassivend
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Rein ja tema edasiviivad mõtted
	Minu tutvus Reinuga algas kauges koolipõlves, vanas heas Treffneris
ehk tollases Tartu I Keskkoolis, kust ennesõjaaegsed tavad polnud kuhugi
kadunud. Meie armas kool oli ilmselgelt kodanlike natsionalistide pesa,
kus esiotsa parteilasedki puudusid. Suur osa õpetajatest ei varjanudki oma
skeptilist suhtumist nõukogude võimu. Ühelt poolt kool ja teiselt poolt kodu,
kus tooni andis koolmeistrist isa, tegidki Reinust mehe, keda me täna tunneme
igipõlise maailmaparandajana. Ühes ülevaates nimetati Reinu teisitimõtlejaks.
Minu arvates on see sügav eksitus. Rein mõtles just täpselt samamoodi kui
enamus selle põlvkonna eestlastest. Kuid ühena vähestest julges ta välja ütelda
ka selliseid mõtteid, mida teised vaid oma teada hoidsid. Ülikoolipäevil peeti
Reinu pigem pahem- kui parempoolseks, millele andis tuge tema tihe lävimine
ülikoolis just mitte eriti populaarse professor Makaroviga, kellega Rein
korraldas ühiseid suusaväljasõite ja suvel kümnepäevase jalgsimatka.
Paljusid asju tegime Reinuga üheaegselt. Rein algatas üritusi, kuid
peagi tüdis ja võttis ette uue valdkonna. Rein oli aktiivne matkaja, mingis
mõttes minu matkamise vaimne isa. Hiljem, kui mina juba juhtisin Eesti
matkaelu, oli Rein selle noorpõlve kire pea täiesti unustanud. Nii oli hiljemgi
paljude asjadega, kus uus ja huvitav varjutas varasemad kiindumused. Piltlikult
oli tegu järjekordse armumisega, mille vastu saab teatavasti ainult kas surm
või veel suurem armastus. Ja suured ning üha uued armastused ja armumised
on Reinu saatnud kogu elu.
Rein on kiiresti süttiv spontaanne inimene ja just tema peas kiiresti
idanenud head ideed on Eesti elu palju edasi viinud. Võtame kas või Gustav
Naani „Võimu ja vaimu” epopöa. Seda tööd poleks ilma Reinuta ilmselt
ilmunud. Just Rein kutsus ühe oma tollase huviisiku G. Naani 1967. aasta
aprillis esinema Geoloogia Instituudi rahvast pungil täis kartograafiaruumi.
Vaevalt Naan tollal võimu ja vaimu vastandumisest meile eriti selgelt rääkis,
pigem arendas ta ideed progressist ja selle võimalikkusest totalitaarses
ühiskonnas. Loeng oli tõepoolest võimas ning kõik imetlesid Naani tarkust ja
julgust. Rein nagu tavaliselt, kirjutas kõik hoolikalt oma kladesse ja soovitas
lektoril sama ettekandega esineda Tartu üliõpilastele, mis Ülo Vooglaidi
vahendusel PIT-klubis mõni aeg hiljem ka teoks sai, kus Rein oma nooremate
vendadega võttis kogu Naani jutu ja kokku ligi 4 tundi kestnud mõttevahetuse
linti. Hiljem vormistati ettekanne korraliku tekstina ja paluti autorilt luba selle
paljundamiseks. Julgeolekunippidega hästi kursis olnud Naan seda loomulikult
lubada ei võinud, ent võttis teksti tänuga täiendamiseks ja töötlemiseks, lisades
lauseid „kapitalistlikus ühiskonnas”. Nii valmiski Reinu kaasabil käsikiri, mis
Loomingus ilmumise järel palju elevust tekitas.
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	Eks Reinuga oli instituudi juhtkonnal muret rohkem kui teiste
töötajatega. Pea igaüks teadis, et Reinult saab lugeda käsikirjas paljundatud
lugusid ja muudki kinnist või poolkinnist kirjandust. Õnneks Geoloogia
Instituudis koputajaid ei olnud ja kui oligi, siis olid nemadki Reinu „kliendid”
ja suhtusid tema tegemistesse kas heakskiitvalt või mittenägevalt. Alati ei
lõppenud lood nii lihtsalt, muutudes üleriiklikuks skandaaliks. Neist kõige
värvikamaks osutus Reinu aktiivne sekkumine NSV Liidu Ülemnõukogu
kandidaatide ülesseadmisse TA üldkoosolekul Sakala saalis 05.05.1966,
kus ta Moskva peibutuskandidaadi Nikolai Podgornõi ülesseadmise järel
enne ametlikult ettevalmistatud Johan Eichfeldi seadmist, esitas G. Naani
kandidatuuri, mistõttu segaduses ükski kolmest ei saanud vajalikku arvu
hääli, põhjustades planeeritud isikute läbikukkumise ja koosoleku juhatajale
akadeemik Maamäele parteilise karistuse koosoleku halva ettevalmistamise
pärast. Ega Rein kellelegi halba soovinud, ta tahtis vaid veenduda demokraatia
võimalikkuses tollases Nõukogude Liidus. Kuid nii nagu Ungari ja Tšehhi
sündmused olid pisut enne õiget aega, nii olid ka Reinu noorpõlve mässamised
pisut enne õiget aega. Aga kui ei oleks olnud selliseid „enneaegseid” mehi,
oleks mõnigi asi olnud riigis halvemini ja nii mõnigi vajalik asi oleks jäänud
toimumata.
Anto Raukas
koolivend, TTÜ Geoloogia Instituut

Juubelijuttu Paevanale Ookeanivanalt
Harry Hessi, endist USA mereväeohvitseri, ühte laamtektoonika
rajajaist, nimetati „geopoeediks”. Minu meelest sobiks hüüdnimi ka sulle, kulla
Paevana. Meie aastakümneid kestnud sõpruse jooksul olen korduvalt tõdenud,
kuidas su mõttelend rangete teaduslike faktide keskelt välja hüppab ja ette
ruttab. Mõnikord nii kaugele, et faktid ei jõuagi järele ning teaduslik töö jääb
tegemata. Luuletaja ilus värsirida võib ju samuti riimi ootel rippuma jääda,
aga ega ta sellepärast oma ilu kaota. Nagu sinu (ja meie ühised) realiseerimist
ootavad ideedki. Oleme ju mõlemad natuke Don Quijote’d ja loodan, et jäämegi.
Unelmate Dulcinea asemel – Geoloogia. Kõige „maandatum” teadus, kus ometi
ilma poeetilise kujutlusvõimeta kaugele ei jõua.
	Meenub, kuidas sa Eestimaa geoloogia abil puhusid hinge sisse Baltika
mandri teekonnale lõuna poolkeralt meie praegusesse asupaika. Elutust
skeemist sai mitusada miljonit aastat kestnud fantastiline retk vahelduvate
looduspiltidega, mis säilinud meresetete mälus. Geoloogiast eemal olevale
lugejale seletan, milles asi. Laamtektoonika mudeli järgi asus praegune Põhja-
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Euroopa omaette Baltika mandrina (või suure saarena) vanaaegkonna alguses
keset iidset ookeani lõunapoolkera parasvöötmes, pealegi külili, Uuraliga
lõuna poole pööratuna. Sealt hakkas manner põhja suunas triivima ning jõudis
Ordoviitsiumis umbes 450 miljonit aastat tagasi troopikavöötmesse, et seejärel
Siluris (440–410 miljonit aastat tagasi) ekvaator läbida ja põhjapoolkeral
teekonda jätkata. Eesti pinda katnud troopilistes meredes settis lubimuda ja
kaaneliiv, sellest sai aja jooksul paas, mida eestlased nüüd, tänu meie Paevana
luulelennule, oma rahvuskivina austavad.
	Vanaaegkonna looduspildid elustusid settekivimite fatsiaalse analüüsi
teel. Paleosoikumi faatsieste uurimisel on Eesti geoloogid eriti edukad olnud.
Muuhulgas tänu Rein Einasto töödele. Küllap huvi faatsieste vastu soodustas
ka meie sõprust. Kui õigesti mäletan, tutvusime Rein Einastoga Gelendžikis,
Musta mere äärses kuurordilinnas, tollal veel NSVL-i Teaduste Akadeemia
Okeanoloogia Instituudi organiseeritud meregeoloogia „koolis” (nagu seda
teaduslikku konverentsi tänaseni nimetatakse). Meid tutvustati kui kahte
eestlast, kes äkki saavad ka „oma keeles” rääkida. Saimegi. Ent rääkisime
hoopiski mitte Eesti asjadest, vaid faatsiestest, põhilisest geoloogilisest
mõistest, mida keegi seni pole suutnud üheselt määratleda, kuid ilma milleta
geoloog läbi ei saa, kui ta tahab luua kujutluspildi geoloogilise mineviku
loodusest.
Faatsies (lad k facies – nägu, ilme) tähendab geoloogias teatavasti
samavanuste kihtide muutlikku ilmet olenevalt settimise erinevaist
looduslikest tingimustest erinevais paikades (fatsiaalsest olukorrast). Selle
näiliselt nii lihtsa A. Gressly (1838) geoloogiasse sisse toodud mõiste ümber
vaieldakse juba üle pooleteise sajandi. Kummalisel kombel on igal järjekordsel
geoloogide põlvkonnal sinna midagi uut lisada. Kunagi nimetasin faatsiest
naljatades setete hingeks. Nali naljaks, aga näo taga peitub tõesti mingi sügav
olemus. Vast isegi kunstiline kujund. Ega muidu faatsies nii jonnakalt elus ei
püsiks, et ka sinu vaimu, Paevana, kütkestada.
	Tõsi küll, tol ajal ei tajunud me veel probleemi sügavust, vaid otsisime
lihtsalt võimalusi võrrelda fatsiaalset olukorda sadu miljoneid aastaid tagasi
Eesti pinnal lainetanud meres (nagu Rein seda oma töö tulemusena kujutles)
praegusaja Maailmameres toimuvaga (millest mina mõndagi teadsin). Oh
seda rõõmu, kui midagi klappima hakkas! Mis sellest, et hiljem pidi iseennast
ümber lükkama, kuna liiga kergemeelsed järeldused läksid faktidega vastuollu.
Paul Keres õpetas algajaid, et isegi vigane idee males on parem, kui mäng ilma
ideeta. Samuti teaduses, kus ekslik, ent loogiliselt mõtestatud julge oletus on
vahel igavast faktide koormast väärtuslikum. Kas või mõtte ergutajana. Ja ega
me väga palju eksinudki.
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	Oled korduvalt väitnud, et „faktide reastamine pole veel teadus”. Ometi
kulutasid suurema osa oma 50 tööeluaastast geoloogiliste faktide kogumisele.
Kas tead umbeski, mitu kilomeetrit Eesti maapõuest saadud puursüdamikke
oled läbi uurinud, mitu tonni paekivi on su geoloogivasara abil proovideks
taotud? Kindlasti palju nagu igal tõelisel geoloogil. Ent sinu jaoks polnud see
kunagi argipäevane käsitöö. Muidu ei oleks rängast vaevast sündinud too uhke
fatsiaalprofiil, mis tõi ilmsiks Eestimaa vanaaegkonna lademete tsüklilise
ehituse. Siit kostavad ju Looduse igipõlised rütmid. Küllap naudid sinagi oma
fatsiaalprofiili uurides juhuslike geoloogiliste nähtuste müras saladusliku
kosmilise muusika rütmi. Geoloogi kui loodusteadlase üks tähtsamaid
ülesandeid on ju meie koduplaneedi arengu mõistmine. Oma töödes näitad
veenvalt, et areng on olnud rütmiline, vaatamata „pöördumatu evolutsiooni”
ilminguile.
	Meie mõlema hea tuttav, tuntud litoloog Vladimir Frolov, avaldas
2004. a teose nimega „Nauka geologija, filosofskii analiz”. Käsitledes tsüklite
teooriat geoloogias, kirjutab ta: „Tsükli kui nähtuste suletud ringi määratlus
hõivab kõike ning me ei eksiks, kui arvaksime, et „mittetsüklilisi” nähtusi
looduses... polegi olemas” (lk 48). Olgu see pealegi poleemiline liialdus, kuid
setteprotsesside ja kogu geoloogilise ajaloo tsükliline (rütmiliselt korduv)
olemus paneb tõesti mõtlema. Väidetakse, nagu avaldaks end siin geoloogilise
loogika isereguleeruv sünergeetiline iseloom (samast V. T. Frolovi raamatust).
Üsna müstiline värk. Aga kujutlusvõime paneb mängima. V. T. Frolov väidab,
et tsüklite uurimine on muutumas uueks teadusharuks – tsükloloogiaks. Nii
võib Rein Einasto Paevana, klassikalise geoloogi, geopoeedi, fatsiaalse analüüsi
virtuoosi aunimedele veel ka väljapaistva Eesti tsükloloogi tiitli lisada.
	Nii hea oleks arutleda puhta teaduse probleemide üle rahulikult
inimese kombel, kui vinge poliitiline tuul igast august sisse ei pressiks. Kui
istuksime praegu koos kohvitassi taga, küsiks sa viisaka inglase viisil, kuidas on
ilmad Moskvas. Vastaksin, et praegusele pakasele vaatamata kliima soojeneb,
aga poliitiline kliima muutub üha jahedamaks. Varjusurmast virgunud ja
kommunistlikust ideoloogiast (kuid mitte impeeriumi kompleksist) vabanenud
Homo soveticus’e mutant haarab kõrist Teaduste Akadeemiat, kus tõeline
teadus end seni veel suhteliselt vabana tundis, vaatamata teadlaste häbiväärselt
madalaile palkadele. Meid kavatsetakse „reorganiseerida”, tegelikult – allutada
võimu haaranud bürokraatiale, demagoogiliselt – riigi (nende arust rahva)
huvidele... Ja „rahvas” plaksutab käsi, sest usub jälle, et võim („hea tsaar”)
teab paremini kui rahvas ise, mida talle vaja. Kindlasti mitte demokraatiat (see
on nüüd juba avalikult sõimusõna), mitte objektiivset infot, mitte teaduslikke
avastusi (kui neid ei saa otse tehnoloogia või sõjaväe huvides rakendada), mitte
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Vabadust...
	Sa ju mäletad Balti ketti, kus seisime käsikäes Pärnu maanteel, lastes
hingest läbi kolmekordselt kõlanud püha sõna „Vabadus”. Siin sündis tunne, et
võime olla vabad inimesed oma vabal maal. Tänu sulle, et sa mu kaasa tõmbasid.
Sinult ammendatud usku võidu võimalusse läks tarvis Moskva miitinguil.
Näiteks siis, kui Gorbatšov tankid tänavale tõi, meie instituudi tollane direktor
aga vallandada ähvardas, kui keegi töölt lahkub ja protestimiitingule läheb.
Läksime ikka. Neiud kinkisid tankistidele lilli.
Pean nüüdki 1991. aastat oma elu kõige õnnelikumaks aastaks, sest
siis täitus kolm salasoovi, millest kartsime unistadagi: langes kommunistlik
võim, varises kokku nõukogude impeerium ja Eesti taastas oma 1940. a
vägivaldselt ära võetud iseseisvuse. Venemaa presidedi V. Putini sõnul oli
Nõukogude Liidu lagunemine geopoliitiline katastroof. Kahjuks mõtleb umbes
samuti hulk venelasi. Impeeriumi sündroom levib ähvardava nakkusena.
„Gaasisõda” Ukrainaga näitas, kuidas sõnakuulmatuid „väiksemaid vendi”
korrale kutsutakse. Mürgiseid impeeriumimeelseid nooli lastakse ka Balti
riikide pihta. Tunnen neid vahel omalgi nahal. Õnneks mitte meie ühiste
tuttavate geoloogide poolt. Geoloogide loomulik vendlus peab suurriiklikule
šovinismile vastu. Maamuna on meil ju uurimiseks ühine, riigipiiridest ja
poliitilistest intriigidest olenemata. Eks sinagi oled oma mõtete ja tegudega
Eestimaa pinnalt laia (Paleosoikumi) maailma rännanud ja teatavas mõttes
kosmopoliidiks saanud. Minust rääkimata. „Rahvusteaduse” müüt kõlbab vast
rahvaluule uurijaile ja keeleteadlastele. Või poliitikuile, kes püüavad siit oma
lõivu saada. Loodusteadlaste jaoks peab maailm avatud olema, muidu saame
paratamatult kolkateaduse. Isegi suurel Venemaal, väikeses Eestis seda enam.
Iseasi – oma kodumaa looduse hoid, mille heaks oled palju ära teinud. Ainult
siingi ei pääse globaalsest mõtlemisest, maailma ja siin kodu leidnud inimsoo
kui terviku tunnetusest.
	Toetan kõigest hingest Paepargi ja Maa templi ideed, millest hiljuti
kirjutasid. Oled ikka tõesti geopoeet! Just nii: kodust üle kodukandi ja
kodumaa koduplaneedini! Ehtsa Eesti patrioodi kosmiline unelm. Äkki saabki
teoks. Tahaks uskuda.
Ivar Murdmaa
Venemaa TA Okeanoloogia Instituut
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Rein Einasto on inimene, kes tunneb minevikku, tegutseb
täna ja mõtleb tulevikule
	Tunnen Rein Einastot vähemalt 20 aastat. Üheksakümnendate aastate
algul töötas Rein Paekivitoodete Tehases teadusliku konsultandina. Tema
vankumatu püüdlus jõuda teadusliku tõeni, aitas meid mitte ainult avada meie
jaoks uut tootmisprotsessis, vaid tema abiga saime palju uut teada ka enda
jaoks; kusjuures mitte ainult Eesti paekivist, vaid ka Eesti kultuurist, keelest ja
rahva traditsioonidest.
	Aga tema põhiliseks teeneks loeme ideed kuulutada paekivi Eesti
rahvuskiviks. Paekivitoodete Tehase töötajad hindavad tema rolli esimesena
vabas Eestis sajaprotsendiliselt Eesti kapitalil baseeruva ettevõtte – AS Väokivi –
loomisel, mille avas pidulikult 31. augustil 1993. aastal tolleaegne peaminister
Mart Laar.
Reinul on alati väga palju tõhusaid teaduslikke ideid, suurejoonelisi
plaane, mida ta temale omase suure entusiasmiga ellu viib. Vaatamata meie
paljudele vaidlustele selle üle, kus millal ja kui palju maavarasid kaevandada,
püüame alati teineteist mõista. Rein oskab võidelda oma seisukohtade eest,
samas ka kuulata vestluskaaslast ja nõustuda loogiliste ettepanekutega.
Igatahes olen täielikult veendunud, et ühes küsimuses Reinuga oleme täiesti
ühel meelel: ilma teaduslike uuringuteta, ilma kaasaja tehnoloogiateta, ilma
tugeva tööstuseta ei ole Eestil helget tulevikku.
Vladimir Libman
Paekivitoodete Tehase OÜ juhatuse esimees

Tööalastest kontaktidest Rein Einastoga
	Esmakordselt puutusin Reinuga kokku 70. aastate algul seoses
Geoloogia Valitsuse alustatud suuremõõtkavalise geoloogilise kaardistamisega,
mille eesmärgiks oli Kuressaare linna jaoks põhjaveevaru uurimine.
Kaardistamine oli sel korral kasutusel kui uurimismeetod, mitte eesmärk
omaette. Kuna ma polnud varem aluspõhja geoloogiaga tegelenud, soovitati
konsulteerida Saaremaa aluspõhja spetsialisti Rein Einastoga. Reinu abiga
oli Saaremaa Siluri läbilõige selleks ajaks juba saanud tsüklostratigraafilise
liigestuse, mis põhimõtteliselt kehtib tänaseni. Taoline liigestus on Saaremaal
avanevate madalaveeliste väga kirju ehitusega Siluri kivimite jaoks sobivaim,
sest omaaegsete setete kuhjumine on seal selgelt tsükliline.
Kuna 1:50 000 kaardistamine toimus samaaegselt Saaremaa
geoloogilise kaardistamisega mõõtkavas 1:200 000, moodustus meil väga
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tegus koostöögrupp, kus geoloogilise kaardistamise praktika oli vahetult
seotud teadusliku lähenemisega probleemidele. Toimusid väga sagedased
puursüdamike ühisvaatlused ja -kirjeldused. Rein on olnud läbi aegade tõeline
detailikirjeldamise eeskuju. Oma kirjeldused jäädvustas ta sama detailsetel
läbilõiketulpadel, mida on kasutanud ja kasutavad praegugi paljud eri
asutuste geoloogid. Rein võttis oma südameasjaks ka puursüdamike hoolika
markeerimise ja hoiustamise, tänu millele on säilinud paljud hinnalised
südamikud, mis muidu oleksid hävinud.
Geoloogilise kaardistamisega meie ühised ettevõtmised Reinuga ei
lõppenud. 1992. aastal, kui loodi Eesti Paeliit, oli Rein seal asutajaiikmeks.
Lisaks paekivi kui rahvuskivi idee algatamisele ja propageerimisele meedias, oli
Rein üks aktiivsemaid paekivi kui ehitusmaterjali uurijaid. Koos ehitusinseneri
Hubert Matvega alustasid nad tutvumiskäike mõisate ja kirikute paekasutusloo
kirjapanemiseks. 1989. a ilmuski oluline ühisartikkel, mis lühidalt pani paika
tähtsamad ehituspaeliigid, nende fatsiaalse ja paemurrulise kuuluvuse ning
kasutusloo. Artikkel pealkirjaga „Paekivi kasutamise ja rakendusuuringute
ajaloost Eestis” ilmus kogumikus – „Teaduse ajaloo lehekülgi Eestis. VII.
Geoloogia arengust Eestis”.
	Suureks rakendusgeoloogiliseks teeneks loeksin Reinu entusiastlikku
Lasnamäe ehituspae murdmiskihtide tundmise taaselustamist. Reinu mõjul
ja toel on hakanud neid kihte järjest enam tähtsustama ka paetööstusega
ja paetoodangu tellimisega tegelevad inimesed. Veneaegse pika pausi
tõttu ehituslikus paekasutuses kippus meie arhitektuuri jaoks nii olulise
paekivi tundmise järg käest kaduma. Reinu osa selle rajal hoidmiseks on
asendamatu. Reinu jõu ja teadmiste varud kõikvõimalike konsultatsioonide
ja ekspertarvamuste andmiseks paekivi teadusliku ja praktilise tundmise
vallas on hämmastamapanevalt suured, mistõttu üldsuse huvi tõusu paekivi
vastu viimasel kümnel aastal võib suuresti seostada Reinu tegevusega selles
valdkonnas.
Helle Perens
Eesti Geoloogiakeskuse paegeoloog

Rein Einastost mõeldes
Kuigi töötame erinevates ettevõtetes, on minu kontaktid kolleeg
Rein Einastoga küllaltki sagedased. On tehtud koos puursüdamike (edaspidi
„kärni”) litoloogilisi kiht-kihilisi kirjeldusi, osaletud paljudel geoloogilistel
nõupidamistel ja seminaridel (siinjuures Reinu abiga omaaegsetel Nõukogude
Liidu TA Teadusnõukogu tsükliseminaridel ja väljasõitudel), koostatud
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ridamisi ühisartikleid, korraldatud väliseminare, puursüdamike ühisvaatlusi,
hooldustöid. Viimastel aastatel on koostöö aktiviseerunud paekivide uurimise
ja kasutamise propagandaga tegelemisel. Kõiki koostöö tegemisi-toimetamisi
ei jõuagi siin meenutada, sest Rein on niivõrd laia tegevushaardega teadlane
ja kodanik, et tal on osalust ja sekkumist mitte ainult geoloogiasse, vaid
paljudesse muudesse elualadesse: poliitikasse, linnaehitusse, muusikakultuuri,
keskkonnahoidu, kehakultuuri jne.
Põhiline tegevusala on siiski paeläbilõigete uurimine, mõtestamine,
detailne kirjeldamine, populariseerimine. Kärniuuringud (ka paljandite
kirjeldamine) on aastakümneid olnud Reinu põhitöö, võib-olla ka hobi ja kirg.
Sattudes uue läbilõike südamikule, unustab ta kõik muu, kaasaarvatud söömine
ja lõunane magamine. Tema kirjeldused on väga detailsed, alati saadetud
lahtimõtestatud läbilõikejoonistega. Paljud teadlased, stratigraafid on oma
teadustööde aluseks võtnud just Reinu koostatud litoloogilised läbilõiked.
Reinu kärnikirjeldusprotsess on nii põhjalik ja detailne, et tänapäeva
kiire elutempo juures tekib sageli ajalisi puudujääke. Kogu aeg on ees palju
läbilõikeid, mis vajavad Reinu kirjeldajakätt. Puursüdamiku uurimine algab
tal kõigepealt kärnikastist, mis võib vajada parandamist, korrastamist. Ka
südamik ise vajab ülevaatamist, pesemist, juppide järjestuse kontrolli, täpset
sobitumist. Kasti servale teeb Rein alati kirjad, mis näitavad südamiku
pidepunktide: katkestuspindade, mitmesuguste lausdetriitsete, metabentoniidi
(vulkaanilise tuha) vahekihtide, kivististe jm sügavusi, tsükliitide (settetsükli
vältel tekkinud kihi) piire. Tänu tihedatele kontaktidele Vene juhtivate
litoloogidega ja lääne vastava kirjanduse tundmisele, on Reinu kirjeldused alati
olnud tasemel, mitmeski mõttes otse novaatorlikud.
	Siin on vajalik meenutada doktor Ralf Männili erilist osa meie
põlvkonna Eesti geoloogilise mõtte laia maailma avanemisel, eeskätt läbilõigete
lahtimõtestamisel basseinilist tervikut taustana silmas pidades. Ralfi eeskujul
hakkasime ka meie – litoloogid, eriti temaga tihedalt suhtlev Rein – mõtlema
ja töötama hoopiski avaramalt. Avamuspiirkonna profiilide juurest kasvati
kogu basseini läbilõigete mõtestamise ja mõistmiseni. Vaimustavalt viljakad
olid mõttetalgud Reinu ja Ralfiga, kus sai selgeks vaieldud puurprofiilide
korrelatsioonid ja stratifitseerimisvõimalused nii meil kui ka kogu
Baltikumis. Meeldejäävad olid ka ühised välitööd – kärnikirjeldused Reinuga
südamikuhoidlates Saaremaal ja mujal.
	Viimasel ajal on Rein tegelenud paekivi propageerimisega Eestimaal.
Tema algatusel ja osalusel on paekivi muutunud rahvuskiviks ja loodud Eesti
Paeliit, mille vanemaks ta oli pikka aega. Teda võib pidada Paeliidu ideeliseks
isaks. Pae taasväärtustamisel on ta teinud suure töö ja jätkab seda edaspidigi.
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Tema tegemistes on selge sõnum: paekivi on Eesti rahva kivi, ärgem raisakem
teda mõtlematult, vaid kasutagem oma kodude kaunistamiseks. Ehituslikud
paeobjektid on meie kultuuri üks osa ja seda peab teadma, kui paekivist hoonet
ehitame või lammutame.
Elmar Kala
OÜ Salveesia geoloog

Rein Einasto – paekivi taasväärtustamise isa
Rein Einasto oli esimene mees, kelle juurde läksin nõu küsima, kas on
mõtet hakata taaskasutama Läänemaa paekivi ehitusmaterjalide tootmiseks.
Olin lugenud ajalehtedest Rein Einasto ja Hubert Matve artikleid paekivi
kasutusest varasematel aegadel. Artiklid innustasid leidma võimalusi paekivi
taasväärtustamiseks ehitus- ja viimistlusmaterjalina.
Rein Einastoga viis mind kokku Geoloogia Instituudis töötanud
kursuseõde Tiia Kurvits ning mäletan meie esimesest kohtumisest Reinu
igakülgset ja aktiivset toetust oma mõtetele. Mõne aja pärast oli Rein juba
minu juures Haapsalus ning sõitsime terve päeva ringi Läänemaa vanades
paemurdudes, sealhulgas ka Ungru karjäärides ning vaatasime vanu paeehitusi.
Arvan, et Rein Einasto innustatus ning tema julgustused olid AS-i Lossikivi
asutamisel väga olulise tähtsusega.
Kui kutsusin Reinu ka Lossikivi aktsionäride hulka, siis oli ta otsekohe
nõus osalema ning esimesi aktsiaid ostma. Seega kuulus Rein Einasto
ka AS-i Lossikivi asutajate hulka. Hiljem on Rein Einasto alati osalenud
Lossikivi aastakoosolekutel ning igati püüdnud firma arengule kaasa aidata.
Kutsusime Reinu omavahel „professoriks”, sest Reinul oli palju ideid, kuid
nende realiseerimiseni ta tihti ei jõudnudki. Samas aga oli ta oma ideede ja
innustatusega asendamatu abimees.
1992. aastal asutatud Eesti Paeliit oli põhiliselt Rein Einasto idee,
mida toetasid kohe aktiivselt veel kuus inimest, kellest said Kuressaares Eesti
Paeliidu asutajad. Pärast esimese paevanema Hubert Matve ootamatut surma
sai Reinust Paeliidu teine vanem ja nendel valimistel ei olnud vist kellelgi
mõttes mõnda teist kandidaati. Olles paevanem ning ka hiljem, kui seda ametit
on pidanud teised mehed, on Rein Einasto kuni tänase päevani olnud sisuline
Paeliidu vanem.
Rein Einasto aktiivsus ning paekivist innustatus on olnud
kohati uskumatu. Ta on olnud valmis toetama mis tahes ettevõtmisi, mis
populariseeriks paekivi ning aitaks kaasa selle laialdasemale kasutamisele

159

Eestis. Reinul on tänu oma laialdasele tegevusampluaale ning huvideringile
tohutult suur tutvusringkond ning ta on mind kokku viinud väga paljude
huvitavate inimestega.
Aivar Allikmaa
AS Lossikivi juhataja

Rein Einasto – südamelt geoloog, hingelt maailmaparandaja
	Tundes Rein Einastot juba kolm aastakümmet, hindan tema oskust
tekitada vastuseise ja neid lahendada. Heatahtliku inimesena suudab ta
eelarvamusteta suhelda väga erinevate inimestega ja unustada ebameeldivused,
mis saja asja korraga tegemisel paratamatult ettevõtlikku inimest kimbutavad.
Üliõpilase juhendajana oli ta erakordselt energiline ja ootamatu.
Väsimatult innustas ta tööle kirjandusega, nõudis aktiivsust ja iseseisvust
probleemide lahendamisel. Tema omapäraks on läbi aegade olnud aktiivne
sekkumine ühiskonna probleemidesse. Lai huvidering on sageli tekitanud
segadust plaanipärastes töödes. Samas on Einasto ideed aidanud edendada
nii Eesti geoloogiat kui ka eestlust. Tema avameelsus ja otsekohesus on
nuhtluseks paljudele oma kohustuste vormilistele täitjatele. Erinevalt paljudest
teistest inimestest, pole aastate lisandudes Einastot iseloomustav optimistlik
ellusuhtumine raugenud, vaid hoopis kasvanud. Huvitavale ideele kandepinda
otsides on ta väsimatu, esialgse põnevuse kadudes aga haarab kiiresti kinni
uuest mõttest, mis võib olla pärit hoopis teisest vallast.
	Esimesel kohtumisel kogetu iseloomustab põhijoontes Rein Einastot
kui õpetajat ja teadlast hästi. Õppisin aastatel 1974–1979 Tartu Riikliku
Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna geoloogia osakonnas. Kolmandal
kursusel hakkasin süvendatult tegelema settekivimite litoloogiaga. Kursusetööd
ettevalmistades saatis minu ülikoolipoolne juhendaja dotsent Asta Oraspõld
mind Tallinna oma endise õpilase, Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia
Instituudis töötava teadlase Rein Einasto jutule.
	Esimene pikem mällusööbinud kohtumine toimus 1977. aastal
Tallinnas, Estonia pst 7. Suures kõrgete lagedega ruumis töötas tol ajal neli
inimest. Einasto järele pärides astus raamaturiiulitest ning kivimpaladest
piiratud laua tagant mulle vastu juba varem geoloogide ühisüritustelt põgusalt
tuttav energiline mees, kes suunas mu toa kaugemas nurgas oleva töölaua
juurde. Väikeste ümberkorralduste tulemusel mahutasin end laua kõrval olevale
toolile ja näitasin ette kaasa võetud materjalid. Nagu võluväel hakkas mu
ette kerkima raamatute virn, mis oli hädavajalik läbi lugeda. Tartu juhendaja
planeeritud praktilise töö hulk suurenes hetkega kordades. Iga lisandunud
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töö sai iseloomustatud kui erakordselt huvitav ja hädavajalik. Optimistliku
tudengina suhtusin pakutud töösse rahulikult. Mida suuremaks paisus
kursusetöö materjal, seda rahutumaks muutusid aga Einasto toakaaslased Reet
Männil, Viiu Nestor ja Jaak Nõlvak. Tasapisi hakkasid nad võitlema tudengile
pakutava töö hulga vähendamise eest. Kuulasin nõutult tekkinud vaidlust ja ei
osanud kuidagi otsustada, kellel on õigus. Tegelikult tahtsin ma ju väga, et mu
kursusetöö tegemine oleks ebatavaliselt huvitav.
	Väike ühine teepaus ja nagu võluväel tekkinud võileivad tõid tuppa
rahu. Toakaaslased olid kokkuleppele jõudnud. Minu tööplaani kärbiti ning
nüüd tuli minna keldris asuvaid kivimikollektsioone vaatama ja edasiseks
uurimiseks välja valima. Kitsas ruumis rivistusid kappide read, kus sahtlite
viisi oli hoiul karpidesse asetatud saetud kivimpalu ja kivistisi. Mulle sobilikuks
peetud läbilõiget puudutavate lihvide ülevaatamine osutus üliõpilase jaoks
unustamatuks. Einasto jutustas Siluri settekivimite tekkimisest, nagu oleks
oma silmaga üle 430 miljoni aasta vanuseid protsesse jälginud. Kümnetest
sahtlitest ilmusid kivimpalad, mis sobisid selgitusi illustreerima. Hetkega sai
selgeks, et ainult raamatutarkusest ei piisa settekivimite litoloogia õppimiseks.
Geoloogia magusamad saladused on peidetud kivisse ja neid avastavad vaid
otsiva vaimuga visad ning pühendunud inimesed. Kahtlemata on Rein Einasto
üks neist.
	Einasto ja tema kolleegide aastatepikkuse ühistöö silmapaistvamateks
tulemusteks on Siluri basseini fatsiaal-sedimentoloogiline mudel, Ordoviitsiumi
ja Siluri fatsiaalsed koondläbilõiked ning settetsüklite teooria rakendused, mis
sündisid Eesti settekivimite läbilõigete võrdlusest meist ida ja lõuna poole
jäävate läbilõigetega.
	Viimased aastakümned on enam ärgitanud Rein Einastos peidus olevat
loomupärast maailmaparandajat. Eesti riigi ja ühiskonna arengu probleemid
vajasid lahendamist, sealhulgas Eesti oma ehituskivi väärtustamine ja paekivi
rahvuskiviks nimetamine. Teadliku paekasutuse õhutamiseks hakkas Rein
Einasto lugema loenguid kõrgkoolides ja kirjutama artikleid ajakirjadesse
ja ajalehtedesse. Missioonitundel alustatu tõi kaasa suured muudatused.
Paleobasseinid ja geoloogiateaduse globaalsed probleemid konkureerivad nüüd
päevast päeva pedagoogikutsumuse ja Paevana austava nimetusega. Näib aga,
et laiahaardelised ettevõtmised hoiavad vanameistri suurepärases vormis ja
nii kaua, kui kolleegidel jagub jõudu abiks olla ideedele rakenduste leidmisel,
püsib Eesti geoloogia jätkuvalt positiivsete muutuste lainel.
Anne Põldvere
Eesti Geoloogiakeskuse Tartu osakond, vanemgeoloog
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Tormi ja tungi aastad Reinu elus ehk Figaro siin, Figaro seal
Rein on Rein. Nii minevikus kui ka tänapäeval. Kuigi praegu, anno 2005
ehk veidi rohkem sordiini all. Igavene optimist, idealist, kultuuriaristokraat ja
isamaalane. Vähemalt nii tundsin teda kuldsetel kuuekümnendatel, mil temaga
rohkem lävisin. Olime siis noored ja romantiliselt rahutud. Otsisime iseennast
ja püüdsime parandamatut maailma parandada. See viimane maksab küll
peamiselt Reinu kohta. Oma suures ülevoolavas energias püüdis ta kogu
maailma korraga emmata, tajudes sealjuures selle voorusi ja puudusi. Teda
häirisid kõik suured ja väikesed dissonantsid, alates poliitikast ja lõpetades
mõne tröösti vajava kurvameelse üksiklasega. Lükates oma isiklikud asjad
tagaplaanile, püüdis ta neid dissonantse tasandada. Tema abivalmidus oli
imetlusväärne, kuigi aeganõudev. Oma kandidaadiväitekirja ta ei saanud ega
saanud katuse alla. Ikka oli vajadus kusagile minna, kusagil abiks olla, kusagil
kõveraid asju sirgeks vedada. Teise äärmusena joobus ta loodusest, kunstist,
muusikast, kultuuriloost, seltskondlikust olemisest. Kus palju rahvast koos,
seal tundis Rein end nagu kala vees. Seal ta siis organiseeris, tõukas ja tõmbas,
kihutas ja õhutas. See oli möödunud sajandi 60ndate alguses, kui Rein kutsus
mind, tookordset Tallinna Muusikakooli õppejõudu, Tallinna Kultuuriülikooli
muusikaosakonda lektoriks. Sinna ma läksin ja sinna ma kaheks aastakümneks
jäin.
	Sain peagi aru, et minu loengud muusikast said seal hoopis
teisejärgulised olema. Peateemaks kujunes Rein. Iga loengu lõpul võttis ta
vaimustunult sõna, kiitis lektorit, seda kui palju ta minu pajatustest saanud
ja kui eluline see kõik on. Rääkis sellise hoo ja veendumusega, et hakkasin
peaaegu isegi uskuma oma võimetesse, mis tegelikult olid vaid parasjagu
keskpärased. Lõi kuulajaist publikugi vahule. Mõnedki, kes olid ühe kõrvaga
minu juttu kuulanud, ärkasid ja hakkasid Reinu jutu peale uskuma, et olid
midagi väga tarka kõrvust mööda lasknud. Peagi tuli Rein, rahutu ja otsija,
nagu ta oli, välja uute ideedega, mida võiks teha, kuidas seltskonda rohkem
üheks pereks liita. Muidugi, ega need saalisistujad üksteisest ju palju teadnud,
nimedki olid võõrad. Ei läinudki palju aega, kui oli teada, mis ühe või teise
nimi, kus töötab ja (huumori ja satiiriga juurde lisades) kellelt mingit „letialust
kaupa võimalik saada”. Üheks tõhusaks tutvumisvormiks said varasuvised
Hüpassaare matkad helilooja Mart Saare sünnitallu Viljandimaal. Samuti
ühepäevased matkad sügis- ja talvekuudel Tallinna ümbrusse. Need olid
Reinu ideed, mida ta oma kirglikes kihutuskõnedes oli välja pakkunud.
Suvematkad Viljandimaale said alguse möödunud sajandi 60ndate alguses ja
kestsid järjepidu 20 aastat. Esimesel matkal oli 13 osavõtjat, kahekümnendal
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ületas nende arv seitsmekümne. Siis oli kaasatulejaid ka Lätist ja Leedust.
Need lõbusad kolmepäevased jalamatkad toimusid jaanipäeva paiku valgete
ööde aegu. Siis oli Rein taas oma sõiduvees. Vaja imetleda öiseid udusid ja
varahommikust päikesetõusu. „Meil lakas aega küllalt magada”, nagu on
öeldud ühes Mart Saare koorilaulus. Nii oli veendunud ka loodusevärve imetlev
Rein. Talvistel, varakevadistel ja sügismatkadeks kogunesime igal pühapäeval
Raekoja platsile Õpetajate Maja uksele, kus Rein meid juba ootamas. Nägu
naeru täis, raske seljakott seljas, sest mine tea, kas kõik tulevadki selle peale,
et söögipoolist kaasa võtta. Õhtuks maabusime mõne vastava isiku korterisse,
kus küpsetati pannkooke, kuulati plaadimuusikat, arutati ja seletati nii kaua, et
vaevu jõudsid viimase trammi või bussi peale. Seltskondlik elu kees kui katlas,
ikka sügavalt põhjast kuni lae alla välja. Kevadised kooliaasta lõpetamised
algasid õhtul kell seitse ja hommikul kell seitse oli pidu veel täies hoos. Rein
oli oma energia ning huumoripiitsaga kohe valmis nüpeldama, kui kippusid
väsima. Siis oli vaja veel Harjumäele minna, et nautida päikese tõusvaid kiiri,
valguse ja varju mängu puulatvadel. Tuimad ja pimedadki pidid elavaiks ja
nägijaiks saama, selle eest hoolitses Rein.
	Oli veel üks imelik liikumine, nn kõrvasügamine. Selle viimase sõna
ütleja polnud küll Rein, kuid ideoloogilised alused pärinesid ikka temalt. Kust
siis mujalt. Sai propageeritud oma loengu- ja matkakaaslastele „sina” ütlemist.
Neid oli ju tohutupalju. Mine võta kinni, keda võid sinatada, keda mitte. Arvati,
et kui sügad kõrva, tähendab, on ustav omainimene. Nii nad seal kontsertsaali
fuajees siis üksteist sihtisid ja ootasid luba jutlemise alustamiseks ning
sinatamiseks.
	Nüüd vist ütleb lugeja küll, et see Rein kiskus ju teid lausa muusikast
kõrvale seltskondliku elu sfääri. Nii ma ei ütleks. Tema oli ka see, kes arvas,
et nendest n-ö üldrühma loengutest on ikka vähe. Tarvis organiseerida nn
süvenenud muusikakuulamist, mis tähendas muusikateose lahkamist, analüüsi
ja kuulajale „suupäraseks” tegemist. Nii sai ka tehtud. Käisime kord nädalas
koos muusikakoolis, kus rohkem plaate ja linte. Oli seal siis mitmesuguse
maitse ja arusaamisega isikuid. Mõni ei sallinud Brahmsi muusikat, teine
jälle jumaldas seda; ühed tahtsid, et muusikateosele leitaks paralleele elust ja
loodusest, teised jälle vastupidi, panid silmad kinni ja elasid oma subjektiivseis
kujutlusis ja emotsioonides. Tekkisid poleemikad. Vaagiti programmilise
muusika voorusi ja puudusi. Kes ülistas R. Straussi, kes J. Straussi, kes Verdit,
kes Monteverdit. Siis leidis Rein, et kui nii, siis astugu vastav isik kõnepulti
ja tehku vormikohane ettekanne oma lemmikteemast. Mäletan, Rein ise
tegi algust. Rääkis Beethoveni 5. sümfooniast ja Berliozist. Viimase puhul
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tõestas pikalt ja laialt, et Berlioz oli maniakk. Kuulajaile selline lähenemine
meeldis. Seltskonna kangelasest sai lisaks veel teravmeelne muusikaanalüütik.
G. Mahler oli tookordses ametlikus käsitluses veel põlastatud dekadentide
kirjas. Üks, muidu vaikiv seltsimees, nime ei mäleta, tegi temast toreda
ettekande. Saime kõik tükk maad targemaks.
	Nii me elu seal Reinu dirigeerimisel käis. Üks ettevõte ja üritus ajas
teist taga. Küll sai koos mõnel hädalisel remonti tehtud, küll varahommikuse
jooksuga tervist turgutatud. Ainuke, mis tegemata jäi, oli Reinu väitekiri. Tuli
veel mõned aastad oodata. Rein on Rein. Oli, on ja jääb.
Johannes Jürisson
muusikateadlane
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Kõrvasügaja Rein

Kõrvasügajate�ajaloodokument
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Kõrvasügajate�kultustekste

Kõrvasügaja�ülistus
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Kes ta on?
	Neid inimesi, kelle kohta on väga raske öelda, kes ta on, ei ole palju.
Rein Einasto on üks selline. Geoloogid tunnevad teda sedavõrd usina
ja nõudliku uurijana, et pole liialdust, kui öelda, et ta on nagu iseliikuv
paeentsüklopeedia. Vähe sellest, et ta teab kõiki murde ja kihte Eestis; ta
tunneb paasi kogu maailmas ja võib olla andunud asjatundjana teejuhiks mis
tahes paeekspeditsioonidel.
	Sõbrad-tuttavad tunnevad teda kui tulist ja kirglikku ühiskonna- ja
kultuuritegelast. Vaevalt õnnestub kellelgi leida mis tahes regulatsioonitasandil
midagi sellist, mis R. Einastole korda ei läheks ja mis jätaks teda ükskõikseks.
Ühiskonnategelastest on vähemalt pooled kohe ärevil, kui Rein
Einasto mõnele koosolekule ilmub. Kõik teavad, et ta hakkab tähelepanelikult
kaasa mõtlema ja märkmeid tegema. Kui keegi esinejate või kiibitsejate hulgast
hakkab mõttetusi veeretama, võib Rein Einasto vahele hüüda ja paluda asja
juurde asuda, sest aeg on kõigile kallis vara.
Kultuuritegelasena on Rein Einasto võidelnud pae Eesti rahvuskiviks,
algatanud paenäitusi ja muuseume, nõustanud ehitajaid. On tulnud ette ka
seda, et paetootjad ja ehitajad on oma küündimatuse ja hoolimatusega viinud
Reinu ahastuse piirile.
	Akadeemiline nõudlikkus enda ja teiste vastu on üks omadus, mida
Rein vaidlemise objektiks ei võta. Vabaduse ideaali ta millegi vastu ei vaheta.
Sõpru hoiab, armastust hindab, tulevikku ja inimeste headusse usub. Mida
rohkemat võiksid üliõpilasedki oma professorilt oodata ja tahta?
Ülo Vooglaid
aatesõber, Õigusinstituudi professor

Rein Einasto teisitimõtlejana
Puutusin Reinuga kokku peamiselt meie väikeses poolpõrandaaluste
grupis 70ndatel ja 80ndatel, kus arutasime päevapoliitilisi probleeme ja
pidasime vastastikku ettekandeid aladelt, mida keegi meist paremini tundis,
millega vahetult kokku oli puutunud, mida reisidel kogenud.
	Nagu ikka, lisandus gruppi aeg-ajalt mõni uus inimene ja mõni jäi
eemale. Grupi tuumikusse kuulusid pikka aega Tunne Kelam, Helju Tauk,
Rein Einasto, Helvi Einas, varem ka Sergei Soldatov, hiljem Vardo Rumessen.
Tuumikusse nii ses mõttes, et käidi regulaarsemalt koos kui ka ses mõttes, et
oldi jutuajamiste keskmes. Kõige sagedamini tegi poliitilisi ettekandeid siiski
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Tunne Kelam. Reinul oli kombeks alati talle huvipakkuvat oma märkmikesse
üles kirjutada. Et ligi kakskümmend aastat koos käidi ja nõukogudevastast
juttu räägiti ning siiski ellu jäädi, näitab seda, et nendest kooskäimistest
väljapoole palju teavet ei lekkinud. Kui 1974. aastal Soldatov koos mitme
kaaslasega kinni läks ja ka meie grupist mitmeid taga kiusati, ei viinud see
asjaolu siiski selleni, et meie neid kokkusaamisi ekstra jälgima oleks saadud.
	Väljaspool neid siiski rohkem seltskondliku või salongiliku iseloomuga
kohtumisi, puutusime Reinuga kokku ka fosforiidisõja ajal, kus Rein geoloogina
ning mina hariduselt mäeinsenerina ja Maardu fosforiiditööstuse kunagise
töötajana, saime olla fosforiidi uute maardlate kasutuselevõtu vastastes
diskussioonides agarad osalejad. Fosforiidisõjast kasvas välja Eesti Roheline
Liikumine. Kui kompartei ladvik oli pisut maha maganud muinsuskaitse
liikumise võimsalt laieneva tegevuse, siis Rohelise Liikumisega seda viga
enam ei korratud. Rohelise Liikumise ametlikul asutamiskoosolekul olid asja
eesotsas juba nende „omad poisid” Tiit Made ja Vello Pohla, kes veel mõni
nädal enne seda koosolekut kogu sellest liikumisest suurt midagi ei teadnud
(juhtusin juhuslikult Moskva rongis vahest nädalapäevad enne toda koosolekut
kokku Pohlaga, kes päris minult, mis asi see Roheline Liikumine ülepea
maailmas on). Läbi näinud seda KGB-likku sisseimbumist liikumisse, mina
ennast liikumise juhatusse valida ei lasknud. Küllap nägi seda ka Rein, kuid
tema tagasi ei astunud – ilmselt otsustanud, et asjast osa võttes saab ta siiski
ehk midagi päästa.
	Iseloomulik oli üks juhtum, mida tean Reinu jutu põhjal. Rohelise
Liikumise juhtkond kutsuti kompartei keskkomiteesse vestlusele. Kutsutute
hulgas olid ka Einasto ja Väärtnõu, kuid enne kõrgele vaibale sisenemist keelas
esimees Made Reinul osalemise. Nii seisnud mees veel Valge maja ukse ees, kui
ustavad seltsimehed ülemuste ette läksid, ent siis saabunud pisut hiljaks jäänud
Väärtnõu ning öelnud Reinule: „Mis asja, meid on kutsutud ja me läheme sisse.”
Nii võtnud ka nemad sellest aruande- ja instruktsioonide saamise koosolekust
osa ning Rein teinud oma harjumuse kohaselt jutuajamisest märkmeid, mida
talle otsesõnu ei keelatud. Ent jutuajamiselt lahkumise järel nõudnud Made,
et Rein oma märkmed temale annaks või hävitaks. Rein seda loomulikult ei
teinud. Usun, et tema pikkade aastate jooksul tehtud poolpäevikulaadsetest
märkmetest annaks koostada raamatu vägagi huvitava ajaloodokumendina.
Arvo Valton
kirjanik, aatekaaslane
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Ükskõiksust peletav mees
	Teenistus Tallinna Botaanikaaias viis mind episoodiliselt kokku
ühe omapärase inimesega. Tegemist oli mehega, kes Teaduste Akadeemia
korraldatud üldkasulikel üritustel armastas oma hästitempereeritud häälega
esitada vormilt sotsialistlikke, sisult üdini rahvuslikke küsimusi. Mida vägevam
oli koosolekul-nõupidamisel-seminaril esineja, seda tõsisem oli ka küsimus.
Väga sageli jäi sisuline vastus olematuks… Küsija oli muidugi Rein Einasto,
Geoloogia Instituudi „paha poiss”. Nüüd tuleb vaid tänada Head Saatust, et ta
ei sattunud vene aja Rootsi kardinate taha.
	Uuel ärkamisajal oli Rein täis ülimat tegutsemislusti. Temast sai Eesti
Rohelise Liikumise juhatuse liige (sinna kuulusid ka Endel Lippmaa ja Lennart
Meri). Reinu jätkus kõikjale – küll Lauluväljakule ja Linnahalli, Paldiski linna
ja Keila tankipolgu väravate ette, kesklinna puude ja Lasnamäe paekalda
kaitsele. Tema tegemisi ühendavaks kanepiköieks oli aga Eesti iseseisvuse
taastamine.
	Tunnen Reinu vähemalt tosinapalgelist olemust. Ta on
maailmaparandaja – kus on asi vigane (tema arvates muidugi), sinna astub
ta ligi; noomija – ei pelga, kui vaja, ka avalikkuse ees sõpra manitsemast;
küsija – mitte pahatahtlikult kottiajamise tahtega, vaid ikka teadatahtmisega;
usin õppija – sestap ka tema igihaljas küsimine; kirjutaja – ta lähtub Hiina
tarkusest, et kõige kahvatum tint on püsivam kõige tugevamast mälust;
integreerija – teadlasena oskab ta ühendada eluta ja elava looduse ilmingud;
hingeotsija – otsib elavat hinge inimestes, loomades, taimedes, seentes ja
kivides; abiandja – tema poole pöördudes on üldjuhul vastuseks – „miks ei
saa, saab küll”; kavaluseta – ta on kahtlemata väga tark, samas siiralt usaldav,
mistõttu saab ka undrehti nahutada; iluarmastaja – ta otsib ja ka leiab ilu
inimestes, kunstis, muusikas ja looduses; vigadega inimene – aga kellel neid
pole; tõeotsija – ta ei küsi Pontius Pilatuse kombel „mis on tõde?”; tal on oma
tõde, kahtlemata – see on aga dünaamiline, täiustuv substants.
	Mulle teadaolevalt ei ole Rein kunagi öelnud, et „sellist Eestit ma küll
ei tahtnud”. Küllap ta „sellist Eestit”, iseseisvat väärikat riiki, tahtis ja tahab.
Samas olen kindel, et igavese tõeotsijana püüdleb ta helgema, õiglasema ja
täiuslikuma Eesti poole. Andku Kõigekõrgem talle selleks jõudu!
Rein Ratas
aatesõber
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Rein läbi minu silmade
	Tutvus Reinuga algas 1960. aasta uusaastapeoga Teaduste Akadeemia
Geoloogia Instituudis, mis oli ühtlasi minu esimene tööpäev. Geoloogia
Instituut oli tollal nagu üks suur pere. Omavahelised suhted olid seal väga
sõbralikud ja üksteist toetavad. Geoloogia Instituut ei olnud siis nii suure
koosseisuga kui praegu. Rein oli üks noortest aspirantidest. Ta jäi silma oma
erilise energilisusega: igale poole teda jätkus, tundus, et teda huvitab kõik meie
ümber.
	Erilisel kohal oli ja on praegugi – muusika. Just klassikaline muusika.
Ta tundis helitöid nii hästi, et võis neid ümiseda. Mäletan, et vaatasin ja
imestasin, kuidas sümfoonia võib nii peas olla… Olin siis just keskkooli
lõpetanud, klassikaline muusika ei olnud mulle eriti tuttav. Rein käis sel ajal
Tallinna Kultuuriülikoolis muusikat õppimas ja korraldas oma pisikeses
üüritoas Kõrre tänaval noorte kokkutulekuid, kus me siis kuulasime ja
analüüsisime kuulatut. Mina osalesin küll rohkem kuulajana, kuid oli huvitav
ja kindlasti andis palju sellist, millest varem ei teadnud suurt midagi.
Kõige selle juures ei saa lihtsalt mitte rääkida tema kodu puhtusest.
Seal oli kõik silmatorkavalt korras ja puhas, iga asi oma kohal. Tavaliselt noored
mehed niisuguse korralikkusega silma ei paista. Ja sinna väikesesse tuppa
mahtus meid küllalt palju. Kuulasime muusikat, rääkisime elust ja paljust meie
ümber. Kui jutt venis öö peale ja koju minna oli hilja, ööbisime Reinu juures.
Magasime põrandal magamiskottidel, kogu põrand oli meid täis. Sellised
kohtumised olid väga sundimatud ja sõbralikud. Rein oli neil kohtumistel
muidugi alati osav juht. Just nii osav, et ta tegelikult juhina ei tundunudki.
Hiljem, kui mina õppisin ERKI-s (Kunstiinstituudis) viis Rein mind
väga huvitavasse seltskonda, kuhu kuulusid niisugused inimesed nagu Tunne
Kelam, Arvo Valton, Helju Tauk, Helvi Einas, Madis Kolk. Vahel osalesid ka
Haljand Udam, Kalju Mätik, Vardo Rumessen kaasaga jt. Neil kohtumistel
arutasime ja rääkisime igaüks oma valdkonda puutuvast. Eredalt on meelde
jäänud just üks Reinu ülevaade teaduslikult uuritud maakoore liikumisest nii
horisontaal- kui vertikaalsuunas ja sellega tulevikus kaasnevatest olukordadest
ja suurtest muutustest, mis meie planeeti ees ootavad. Tema võime rääkida
kõigest nii lihtsalt ja nii suure sisseelamisega, on haruldane ja haarav. Sa ei
saa tema juttu kuulates mõelda millestki muust. Pealegi on Reinu jutt väga
kujundlik. Meie väikest gruppi peeti millegipärast väga kardetavaks riigi
seisukohalt, ja nii oli meil varsti tegemist KGB-ga ühel või teisel moel. Kuigi
poliitikast nendel kohtumistel otseselt ei räägitud, saime seda karvast kätt
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tunda kõik, kes me selles grupis osalesime. Vaatamata kõigele on Rein olnud ja
on ka praegu kõigutamatu maailmaparandaja ja aatemees, ehkki stagnaajal tõi
see talle hulgaliselt pahandusi kaela.
	Oleme Reinuga palju aastaid, aastakümneid, suhelnud. Kui olidki
kohtumistel pikemad pausid, pidasime tähtpäevadel teineteist ikka meeles
ja meie sõprus kestab tänaseni. Alati on tore kohtuda ja mingil teemal
arutleda. 1993. aasta jõulude ajal pakkus Rein mulle näituse „Helisev vaikus”
kujundamise. Selle nii tundliku ja tabava nimetuse mõtles Rein välja. See oli
näitus Eesti paekultuurist läbi aegade. Kujundamine haaras kõike: plakatid,
mapid, mappide sisu (firmade materjalid), logod, planšetid, konstruktsioonid,
töö organiseerimine, töödeks vajaliku materjali hankimine, tööjooniste
tegemine jne. Aega oli väga vähe… Näituse avamine oli märtsis Kopenhaagenis
seoses president Meri visiidiga Taani. Klaas tuli tellida Soomest, samuti
plakatite ja mappide trükkimine (raha puudumisest tingituna liikusid need
Soome vahet kaks korda). Vaagisime selle näituse tegemist ja võimalusi.
Käisime Reinuga presidendi kantselei ülema Mihkel Veiderma juures rahaasju
arutamas, hiljem välisministeeriumis. Minule oli see väga huvitav väljakutse.
Et asjast hiljem välisministeeriumis räägiti ainult ülivõrdes ja ka Taanis
kleebiti kohe pärast näituse avamist plakatitele lahtioleku pikendamine, oli see
ebainimlik magamata ja söömata tehtud töö lõpuks valmis ja oma kohal ning
meie vabariigi president, Lennart Meri, pakkus võimalust Taanis ringi vaadata.
Olime aga nii väsinud, et sõitsime presidendi lennukiga kohe tagasi.
	Tänu Reinule ja tema veenmisjõule eraldas valitsus lõpuks raha, et
see näitus saaks teoks tehtud, ehkki suures osas viimasel minutil. Veel viis
päeva enne avamist olid tegemata kõik paekultuuri puudutavad planšetid nii
tekstiliselt kui ka pildiliselt (18 tk). Kusjuures materjal oli kogutud ja valitud
36 planšetile, kuid nii lühikese ajaga ei olnud puhtfüüsiliselt võimalik neid
planšettideks vormistada. Tekstiosa tuli tõlkida inglise keelde, viia arvutisse
ja kujundada ning lõpuks planšettidele kleepida kogu materjal, nii tekstiline
kui ka pildiline. Pildimaterjal tuli viia enne kleepimist sobivasse suurusesse
(koopiad) ja planšetidki tuli viia alustena sobivasse vormi. Olen oma erialalt
graafik. Et tudeerisin ka arhitektuuris, oli sellest kasu projektide ja tööjooniste
tegemise juures, ilmselt ka konstruktsioonide väljamõtlemisel. Igal juhul suur
tänu Reinule, et ta just mulle selle pakkumise tegi. Ja tänan siinkohal ka abilisi,
ilma kelleta ei oleks need planšetid valmis saanud.
	Juhuse kaudu sattusime mõlemad Paldiskisse. Rein elas osaliselt seal
ja õpetas Eesti koolis maateadust, minul oli Paldiskis ateljee. Et koolis oli vaja
kunstiõpetajat, pöörduti minu poole palvega aidata. Rein organiseeris ka seal
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eestlastevahelisi kohtumisi ja luuleõhtuid, kus luges oma luuletusi. Tekkis
teatud suhtlusring, mis kestab tänini, kuigi mitmed sellastest inimestest on
kolinud Tallinna ja mujale Eestis. Ikka on ta olnud üks särav seltskonnainimene
oma siiruse, südamlikkuse ja avameelsusega. Ka kõige salajasematest asjadest,
millest tavaliselt ei räägita, tema räägib ja teeb seda uskumatult kergelt.
Reinu elus on olnud kõike, nii head kui halba, nii rõõmu kui muret
ja kurbust, kuid tema olemus ei ole sellest muutunud. Ikka on ta naerusuine,
täis energiat midagi teha, midagi vajalikku ilmas korda saata. Olen juhtunud
nägema Reinu ka rasketel hetkedel, just hingeliselt rasketel. Ta on inimene, kes
kõike sügavalt üle elab. Ülevoolav rõõm, kui ta on õnnelik ja teiste märkamine;
südamlik suhtumine kõigisse, kellega kokku puutub – need on omadused,
mis iseloomustavad Reinu kõige paremini. Loomult tundlik ja haavatav, kuid
tegutseja. Ta ei istu käed rüpes ega oota, et lahendus iseenesest tuleks.
	Niikaua, kui mina Reinu tean, on ta ikka muretsenud meid ümbritseva
pärast – keskkond ja kodu ja kõik sellega seonduv. Ta muretseb meie eripäraga
kultuuri säilimise pärast, meie kultuuriväärtuste säilimise ja püsimise ja
eriti paekultuuri püsimise pärast. Et ei jääks soiku meie juba sajandeid
vana paekultuur. Et areneks edasi paekivi kasutus ehitusmaterjalina ja
viimistlusmaterjalina. Ta muretseb ehitusfirmade pärast, kes võtavad paekivi
ehituseks selleks mittesobivatest kihtidest, et ei kaasata paespetsialisti
paeehituste juurde.
Kui palju on tal tegemisi, ja mitte ainult teaduse vallas! Kuigi jah, paljud
tema ettevõtmised on kas otseselt või kaudselt seotud teadusega. Teda huvitab
kõik, igasugused ettevõtmised: kas või luuleõhtute korraldamised, Paeliidu
asutamine, Paemuuseumi rajamine Kohilasse, Paepäevade korraldamine
igal aastal, paekivi aussetõstmine ehitus- ja viimistlusmaterjalina, Eesti
rahvuskivina jne, jne. Kogu see loetelu on kõik tema ettevõtmisel tehtud või
rajatud! Või siis lihtsalt valitud seltskonnaga kokkusaamine ja ikka mingi
väga inimliku teema arutlemine: teadus ja muusika, teadus ja kujutav kunst
jne… Mäletan üht sõbrapäeva koosviibimist 5–6-liikmelise seltskonnaga
Ülo Vooglaidi juures tema Kohila kodus, kus rääkisime lihtsalt armastusest,
igasugusest armastusest (mitte ainult mehe ja naise vahelisest armastusest),
sõprusest ja muidugi poliitikast. Ilus teema sõbrapäevaks ja meeldejääv
õhtu. Suur tänu Sulle, Rein, et kaasa kutsusid! Ja üldse olen tänulik nendele
elukäikudele, mis meid tuttavaks on teinud ja mis nii palju on andnud.
	Mäletan üht ühist komandeeringut Saaremaale hilissügisel. Oli külm
ja väga tuuline, meri tormas. Joonistasin Reinule vajalikku kõhuli rannas, ise
suures vatikuues ja vatipükstes. Sel ajal olid inimesed veel usaldavad ja ausad,
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taevas sinisem ja päike kuldsem ja teab, mis kõik veel. Ööbisime kuskil kellegi
täiesti võõra inimese majas, kes ise lahkelt öömaja pakkus. Magasin (tegelikult
oleks õigem öelda, püüdsin magada) mingis õhkõrnas baldahhiiniga voodis
sulgmadratsi, sulgteki ja sulgpatjade vahel nagu mingis teises reaalsuses, nagu
muinasjutus.
	Mäletan Reinu organiseeritud jalgrattaretke kaskede tuppatoomiseks
jaanipäeval. Käisime väikese grupiga. Mul oli ka noorem vend kaasas. Vihma
sadas, kui tagasi sõitsime. Olid toredad ettevõtmised. Huvitavaid ja toredaid
kohtumisi on olnud palju. Tore, et oled olemas ja loodan, et see väike poiss
sinus end ikka ilmutab ja mis peamine, et ta end hästi tunneks ja oma siira
olekuga teisigi nakataks. Sära! Tee ära kõik oma pooleliolevad tööd! Ja võta
rahulikult – ikka üks korraga! Jõudu ja vastupidamist Sulle! Seda enam, et just
nüüd on avardunud Su võimalused Tallinna Tehnikakõrgkoolis töötades. Seal
on ees väga suur tööpõld ja Sa lihtsalt oled kohustatud sellega hakkama saama.
Õnneks on tehnika arenenud ja töö laabub tehniliselt palju kiiremini!
	Jõudu ja vastupidamist Sulle, Rein! Loodan, et Sul jääb vahel aega ka
kenade kohtumiste korraldamiseks, et ei tekiks tüdimust, et vaim ei väsiks.
Tiina Soo (Koha)
sõber ja aatekaaslane

Rein Einasto teenetest
Professor Rein Einasto on teadustöö kõrval silmapaistev looduse,
kultuuri ja koduseoste propageerija ning mõtestaja avalikes väljaastumistes ja
meedias. Ta on Eesti Raadio väga hinnatud esineja, kes oskab selgelt, veenvalt
ja filosoofiliselt põhjendada keskkonnnaväärtusi kui ajaloolisevolutsioonilisi
vundamendikive, mille peale saavad nii üksikinimesed kui ka riik ehitada oma
kestvamat elukorraldust.
	Tema teened paekivi rahvuskiviks tunnistamisel, paekivitööstusele
uue hingamise andmisel, linnamiljöö „kivistamise” vastu võitlemisel, Eesti
põhjaranniku UNESCO looduspärandisse kandmisel ja alles hiljuti innukale
aatemehele kohaselt organiseeritud asjaajamine muusikalinnaku eest
Muusikaakadeemia lähedusse – need on vaid mõned näited tema aktiivsest
ellusuhtumisest mõistlikuma homse nimel.
	Olles mitme liidu, seltsi ja ühenduse asutajaliige ning lisaks veel
osaline mitmekümnes(!) ühiskondlikus organisatsioonis, on see aidanud
maailmast saada avara ettekujutuse ja vahel isegi kaasa toonud valu, mida on
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tahtmine kohe leevendada. Avaldatud tööde loetelust leiab ridamisi elutarku
südamesoojusega sündinud mõtteerksaid ja mis ehk kõige tähtsam – tulevikku
suunatud – kirjutisi. Neisse tasub süüvida!
Toivo Makk
40-aastase staažiga raadioajakirjanik

Looduskaitsja Rein
Raugematu tegutseja Rein on märkimisväärse jäljejätjana osalenud
Eesti klassikalise looduskaitse kahe suure valdkonna arengusuuna ja
põhimõtete väljakujundamisel: maastikukaitse ja geoloogilised mälestised meie
looduses. Kõige suuremaks saavutuseks tuleb kindlasti lugeda Eesti rahvuskivi
põhjendamist, sellele staatuse andmist ja edukat propageerimist – paekivi
sellele väärikale kohale tõstmist. Sest veel sügaval stagnaajal olime jõudnud
Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni ja Eesti Looduskaitse Seltsi
ettepanekute alusel rahvuslille – rukkilille – ja rahvuslinnu – suitsupääsukese
– vastavasse staatusesse määramiseni. Eesti rahvuskivi oli määramata kuni hr
Rein Einasto selle määramiseks hästi omaksvõetava põhjenduse esitas. Selleks
sai teatavasti kõikjal Eestis leiduv paekivi, seda klindina rannikuil, paljandeina
paemurdudes või klibuna mererannal ja veeristena moreenis ja kruusas kõikjal
üle Eestimaa. Ning sõbrana majaseinas, turvajana linnamüüris ja paeaias ning
vaenlasena kõlisemas adratera ees.
Hr Einasto ettepanekute alusel korrigeeriti, piiritleti ja laiendati
kaitsealuseid paljandeid, karsti- ja maastikualasid. Näitena tooks vaid ühe
– nimelt Pakri poolsaare klindiastangule maastikukaitseala piiritlemise ja
moodustamise. Looduskaitsealases käsitluses oli uudne ka kaevandite ja
karjääride käsitlemine stratigraafiliselt hinnaliste objektidena. Erakordselt
hinnaline on R. Einasto väsimatu tegevus geoloogiaalaste teadmiste
populariseerijana nii lektorina kui ka reisijuhina Eestimaa alvareil, paljandeis
ja kaevandeis, seda nii erialainimeste kui ka tavaliste loodusesõprade ringis.
Eraldi hindaks Einasto kollektsioneerimiskirge. Nii on ta rajanud suurepärase
kogu oma kaasa kodutalu juurde Raplamail kui ka puursüdamike kollektsiooni
Kohila vanas mõisaaida hoones, mida on hakatud nimetama Kiviaidaks.
	Meenub üks paealane ühisreis Rootsi Ölandi saarele, millest mul
õnnestus tänu Reinu eestkostele osa võtta. Tallinnast välja sõites oli bussis
koormaks vaid telgid ja toit. Tagasisõidul olid bussi vedrud „sirged” kaasa
toodud trofeedest – paekivi näidistest kõikidest teel külastatud paljandeist
ja karjääridest. Usun, et tookordne reis ühele Läänemere paesaarele andis
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hinnatavat lisa nii instituudi kui ka erakollektsioonidele. Loodan, et kutsud
mind veelgi kuhugi kaasa! Ja ka oma luuletusi kuulama.
Veljo Ranniku
sõber ja austaja

Sinisilmseid idealiste peab ilmas olema
	Esimesed kohtumised Rein Einastoga jäävad 1980. aastate algusesse,
mil ta käis esinemas Saaremaa spetsialistide klubis „Osilia”. Juba sellest
esimesest korrast jäi Rein meelde kui siiras sinisilmne jutustaja, kes Saaremaa
looduse ja elu oskas nii ilusaks rääkida, et kõigil koosviibijatel oli pärast
paaritunnist kuulamist selge – paremat paika maailmas pole olemaski.
Armastus Saaremaa vastu on Reinu saatnud edaspidigi. Oli ju tema see mees,
kelle abile toetudes alustasin kohalikus lehes „Kommunismiehitaja lugude”
sarja Saaremaa dolomiidist. Paar aastat kestnud lugude sari lõppes tolle aja
kohta väga suurejoonelise seminariga Kuressaare lossi kapiitlisaalis, kus
nõuti dolomiidi arulageda kasutamise lõpetamist. Muide, just Rein oli see,
kes lausa nõudis kapiitlisaali kasutamist, sest see näitavat dolomiidi vägevust
ja kestvust. Selliseid vaidlusi kui dolomiidi seminari ajal, kuulis tollal harva,
sest oli ju ikkagi veel vene aeg. Varsti pärast kuulsusrikka seminari lõppemist
sai dolomiiditöötlemisest omaette Saaremaine ettevõte ning tundus, et asjad
hakkasid minema paremuse poole. Mõned aastad hiljem kuulutati Reinu
eestvedamisel paekivi Eesti rahvuskiviks ning tore on mõelda, et võib-olla
andis väikese tõuke selleks ka Saaremaal toimunud tõsine arutelu dolomiidi ja
paekivi üle.
Kahtlemata pole Reinu kõik sinisilmsed unistused täitunud, kuid
Reinu-suguste inimeste puhul tuleb vist sellega leppida, sest sellised inimesed
näevad kõike pisut liiga ilusates värvides. Aga ka idealistlikke inimesi peab
ilmas olema. Mina tean Reinu aga hoopis rohkem ühe teise nime all. Nimelt,
kui mu lapsed olid väikesed ja me juhtusime kord koos Reinu ja lastega mere
äärde kive otsima minema, hakkasid lapsed Reinu kutsuma Kivisööjaks (kivi
värske pinna väljalöömise järel niisutas ta seda sageli keelega, et struktuur
paremini selguks). Ja nii jäigi. Võib-olla ta ise seda ei teagi, aga olgu nüüd siis
tõde päevavalgele toodud. Tõtt-öelda kutsume Reinu omavahel Kivisööjaks ka
nüüd, kui lapsed on juba täiskasvanuks saanud. Nii omapäraselt võib üks amet
ühele inimesele külge jääda.
Heli Salong
ajakirjanik Saaremaalt
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Kodu ja pere väärtustaja
	Meie esmakordne või vähemasti teadlik kohtumine oli
üheksakümnendate alguses Mustamäel, „Eesti Pere” arutlusõhtul. Peeti
kõnesid ja väljendati mitmeid huvitavaid mõtteid ja otsiti vastust küsimusele,
kas eestlased ja Eesti pered on jätkusuutlikud kümne, kahekümne ja viiekümne
aasta möödudes? Kui arukaid mõtteid juba küllalt sai, võttis Rein ühtäkki
laulu üles: „Mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule…” Olen alles
hiljem taibanud, et see vahetu sõnum laulu näol võttis kokku selle, mida Rein
on aastakümneid väärtustanud. Me kõik tuleme kodust ja läheme koju, kodu
puudumine on sageli probleemide põhjus ja tagajärg samal ajal. Veel meenub
Reinu sõnavõttudest üks tema sageli kasutatav väljend – õiglus ja õiglustunne.
Ma olen vahel mõelnud, kas need väärtused pärinevad Reinu kodust ja
lapsepõlvest ning miks on Reinul vahel raske oma arusaamisega õiglusest
tajuda teatud tänapäeva trende. Kas on see taju viga (Reinu subjektiivsus) või on
tegemist tänapäeva kultuurirelativismi ja moraalirelativismi kaksikmõjudega
– sobitutakse selle järgi, kumb on hetkel kasulikum. Õiguse ja tõe kategooriad
on teisejärgulised, kõik on suhteline tänapäeva globaalses külas ehk linnas.
Seetõttu sa oled vist propageerinud maa keskkonda ja maalähedust – see pidi
korrastama mõtlemist.
Hea kolleeg, sa oled ratsionaalse ja vahel ka väga emotsionaalse
mõtlemise ja ütlemisega isiksus. Seetõttu on alati huvitav kuulata Sind
rääkimas paekividest või mõnest ühiskonna valupunktist, imetlusväärne on
sinu põhitegevuste ja hobide areaal. Lisan nende ridade lõppu mõned read
Karl Ristikivilt, mis minu arvates osaliselt peegeldavad sinu kui teadlase ja hea
kolleegi tegemisi.
			
Ka sisaliku tee kivil jätab jälje,
			
kuigi me seda ei näe.
			Iga mõte, mis tuleb ja läheb,
			
jääb kuhugi alles.
			See, mida sa naeratades kinkisid,
			
võib kunagi otsa saada,
			
aga naeratus jääb.
			
Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud,
			
jääb igavesti ootama.
			Isegi ütlemata jäänud sõnad
			
on mõttes öeldud
			
ja kuhugi tallele pandud.
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Kuidas muidu meie lühikeste päevade arv
saab täita aja ääretud salved.
Kuidas muidu üksainus silmapilk
võib kivi paigalt veeretada.
Enno Lend
TTK õppeprorektor

Nupuke Reinust
	Meeldiv on suhelda avatud ja heatahtlike inimestega. Selliseid on
õnneks meie koolis palju, üks neist on Rein Einasto. Tema optimism ja
rõõmsameelsus haaravad kaasa ja võimatu on Reinuga suheldes kõrvalseisjaks
või ükskõikseks jääda. Ta ei suru ennast peale, aga Reinu kuulamata jääda ei
saa. Ka enesekriitikat oskab ta teha humoorikas toonis. See on sümpaatne
ning veenev. Tööalaselt suhtlen mina õppejõududega põhiliselt tunniplaani
koostades. Reinuga pole kunagi olnud probleeme sobivate tunniaegade leidmisel
ega ka nurisemist õppetöö korraldamisel. Loenguid peab Rein entusiastlikult,
võiks isegi öelda – kirega. Olen näinud teda rakendamas õueõpet. Ja mis võiks
olla veel loomulikum, kui arutleda loodushoiust looduse enda rüpes.
Rääkides oma põhihuvist – paekivist – lähevad Reinu silmad põlema
ja jutt jookseb säravalt. Tajutav on ta globaalne vastutustunne looduse ja
kogu elukeskkonna ees. Reinu huvid ja oskused on mitmekülgsed. Innukalt
lööb ta kaasa kooli kammerkooris, töötajate juubelite puhuks või muudeks
tähtpäevadeks on ta luuletanud suurepäraseid poeeme. Need on need tahud
Reinus, millega mina olen kokku puutunud. Arvan, et temas on peidus veel
rohkelt värvikaid omadusi.
Maria Laurson
TTK õppeosakonna spetsialist

Imeinimene
Rein Einasto on imeinimene, tema rolle kokku lugedes läheb
arvepidamine kindlasti sassi. Muidugi on ta professor, teadlane, õppejõud,
geoloog, keskkonnakaitsja jne, kuid selliste tunnustega inimesi on ju teisigi.
Asi kisub huvitavamaks, kui tuua mängu sellised rollid nagu Paevana, koduuurija, kirjamees ja luuletaja, kes julgeb pöörduda otsesõnu kõigi Eesti inimeste
poole näiteks üleskutsetega peatada nii füüsilise kui ka vaimse keskkonna
padureostamine. Lisaks kõigele sellele on Rein Einasto veel koorilaulja,
pereisa, ekskursioonijuht jne. Selle kirjatüki koostajal on olnud võimalus
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laulda temaga samas kooris, osaleda koos temaga seminaridel ja ümarlaudadel,
käia koos temaga reisidel ja matkadel, istuda temaga koos samas lõunalauas.
Loomulikult on just Rein mänginud peaaegu igal pool esimest viiulit, laulnud
kõige kõrgemaid noote, üllatanud teisi oma mõttelennuga ja kokkuvõttes
jäänud kõigile eluks ajaks meelde. Allpool mõned killukesed, mis Reinuga
seoses kõigepealt silme ette kerkivad.
	Teaduste Akadeemia presiidiumi hubane koosolekuruum, ühishuvi
põhjal kokku tulnud niinimetatud Toompea haridusseminar, Rein küsija ja
„kildude” loopija rollis.
Ülo Vooglaidi talu Kohila külje all, laua ümber kümmekond
mõttekaaslast. Rein arutleb kodu tähendusest, põlvkondade järjepidevusest,
materiaalsest ja vaimsest kultuurist, aukartusest elu ees.
Reinu kaasa kodutalu Hagudi lähedal. Oleme teel Tallinnast Tartusse,
aga ei saa ju ometi ära öelda pakkumisest õhtu Reinu peres veeta, temaga
raamatuid sirvida, saunas käia. Jätkame sõitu hommikul pärast hommikuputru
ja -kohvi.
	Voka, Ida-Virumaa, lasterikaste perede suvelaager. Rein võtab lapsed
sappa ja viib nad pikale jalgsimatkale mööda Saka-Ontika-Toila paekalda
maastikukaitseala. Tagasi tulles on igal poisil ja tüdrukul kaasas kotitäis
kive, mis aga justkui võlujõul on muutunud varanduseks, mille kohta oma
vanematele õhinal midagi seletatakse ja mida tingimata koju kaasa tahetakse
võtta.
Paldiski, endise Vene tuumaallveelaevnike koolitamiskeskuse,
rahvasuus Pentagoniks nimetatud kolossaalse hoone katusel. Rein osutab
ekskursantidele ida, lääne, põhja ja lõuna suunas ning räägib, räägib, räägib.
Tundub, et ta võiks igast nähtavast ja nähtamatust asjast – siia kunagi ammu
rännanud muistsetest hõimudest, kindluse rajanud Vene sunnitöölistest,
Peterburi–Paldiski raudteeliinist, aatomireaktoritest ja selle tuumaobjekti
üleandmisest Eesti Vabariigile, eestikeelse algkooli avamisest, Paldiski
pankrannikust, Pakri saartest ja paljust muust – tundide kaupa pajatada. Juba
teame – temaga igav ei hakka.
	Tõrva kammersaal, loodusfestivali „Las jääda ükski mets” kontsertosa,
esinevad peamiselt Sumerate ja Einastote suguvõssa kuulujad. Sumedas
augustiöös, küünalde ja kuu paistel, saadab kuulajaskonna koduteele TTK
kammerkoor eesotsas esitenor Rein Einastoga.
	Varahommik Einastote kodutalus Tõrva lähedal. Täname pererahvast
ja asume linnateele, seljataha jäävad järv, iidsed puud, tubli Mulgi talu ja
Rein-rändurmees, kes koju jõudnud. Siin see personaalne ehk ainuisikuline
ehk ainulaadne mees nüüd seisab kui lüli kosmosest koduni ulatuva loodus-
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ja inimkeskkonna ruumilise hierarhia jadas. Seisab koduväravas, mõte palju
sügavamal ja kõrgemal.
	TTK peahoone kelder. Rektor Arvi Altmäe ja ehitusteaduskonna
dekaan Jüri Tamm avavad piduliku lindilõikamisega kivitöökoja. Rein Einasto
paneb lõikepingi käima ja viilutab igaühele paekivist palakese kui vorstilõigu.
Mõtlen – peaaegu nagu see muistne mees, kellel jätkus head sõna ja leiba kõigi
jaoks.
Peeter Maimik
kooli- ja koorikaaslane

Meie õppejõud
Professor Rein Einasto – alati positiivne ja rõõmus – need on kaks
sõna, mis esimesena talle mõeldes meelde tulevad. Veel iseloomustab Reinu
tohutu teotahe ja soov midagi toredat ette võtta. Ettepanekud puudutavad mitte
ainult koolielu, vaid ka üldist silmaringi laiendavaid üritusi. Ta on andnud Eesti
rahvuskivi püstitamisel ja uurimisel hindamatu panuse ja tutvustanud meilegi
paekivi ajalugu, omadusi ja iseärasusi. Tema loengule võib üliõpilane alati tulla
hea meelega ja teades, et tema ettevalmistatud materjal on alati huvitav ja
meeliköitev. Hingelt alati noor professor väärtustab ka head seltskonda, sest ta
on alati seltskonna hing. Rein on üks vahva mees – „igatahes”!
Veiko ja Margus
tehnoökoloogia üliõpilased

Armas härra Rein Einasto
	Tänan Teid südamest väga tundeküllase looduslüürika eest! Teil on
väga tundeline, õrn ja avatud süda looduse suhtes. See iseenesest on suur anne.
Ja teiseks on suur anne neid tundeid kirjeldada nii, et nad ka teise inimese
hinge helisema suudavad panna. Esimene on looduse antud võime, teine on
õpitav võime. Teil on nad mõlemad olemas. Aga nende arendamine on sama
suur ja raske töö kui teadusega tegelemine.
	Ja kui Te olete valinud teadusega tegelemise oma elusihiks, siis ma
arvan, et Teil tuleb kogu jõud ja energia pühendada uue paekaldakihtide
monograafia koostamisele ja väljaandmisele. Mulle tundub, et see oleks Teie
elutöö ühe osana väga tähtis. Olen kindel, et härra Ivar Murdmaaga saab Teil
sellel teemal olema väga tõsine, positiivne ja tulemusrikas koostöö.
	Muidugi, ma imetlen Teie kõrget energiavälja, aga mul kahjuks ei ole
erilist usku eri asutuste vahel tihedama koostöö loomise vajadusse. Ma arvan,

181

et tõsised küsimused lahendavad teaduses ainult väga kõrgel professionaalsel
tasemel olevad inimesed ja see ring on igal alal küllaltki kitsas.
	Soovin Teile südamest edu Teie kõikides ettevõtmistes, aga kõige
rohkem neis projektides, mis jätavad jälje Eesti teadusesse. Parimate soovidega
Teile ja Teie armsale abikaasale ja lastele.
Teie Olga Heinloo
Eesti Geoloogiakeskuse vanemgeofüüsik

Austatud juubilar!
	Luba üle anda Eesti Geoloogiakeskuse siiraimad õnnesoovid
Sinu uskumatu tähtpäeva puhul. Loodame, et ka edaspidi on Sul küllalt
energiat, tervist ja indu, et sütitada noori, ärritada seismajäänuid ja ärgitada
edasipüüdlejaid Sinu võluriigis – paekivimaailmas.
Vello Klein
Eesti Geoloogiakeskuse juhataja

Armas kaasteeline, juubilar Rein Einasto!
	Aastakümneid Sinuga koos siin Eestis tuules ja tormis kõndinud
Tallinna Teadlaste Maja liikmed tunnevad Sind kui teadlast, kellele läheb korda
kõik, mis meie maal sünnib. Sa mitte ainult ei huvitu sellest, vaid sekkud ja
tõmbad kaasa teisigi, püüdes ikka midagi paremaks muuta. Sinu ettevõtlikkus,
algatused ja energiline tegutsemine on imetlusväärsed. Eesti maa ja rahva olu
ja elu on Sinu südameasjad, millele oled pühendanud tuhandeid teadustööks
vajalikke tunde. Sa pole ehitanud oma erialateadmiste läbimatut müüri ega
sulgenud end selle taha, vaid oled olnud oma rahva keskel teda harides ja
kaasa tõmmates. Seda ikka sellepärast, et oled, nagu Henrik Visnapuu 1934.
aastal arvanud: „Eesti rahvas ei ole laast jändrikust männist, mis on jäetud
luiteliivale, vaid võidukas mastipuu tuules ja tormis.”
	Tallinna Teadlaste Maja soovib Sulle, oma väga tublile liikmele, tervist,
jõudu ning tahet jätkata ikka mastimännina siin, meie armsa Eesti tuulisel
rannal!
Palju õnne sünnipäeva puhul!
TTM pere nimel Elsa Pajumaa ja Sirje Arro
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Mõttekilde vennast
Rein on minu arusaamist mööda meie pere energiapomm olnud juba
lapsest peale. Ülikoolis jätkus teda muu kõrval rahvatantsuansamblisse Helju
Mikkeli käe alla, hiljem Tallinna Kultuuriülikoolis oli ta „kõrvasügajate” ringi
eestvedajaid, oli ja on sagedane kontsertidel ja teatris käija jne. Matkadest ja
ekspeditsioonidest ma ei räägigi, need käivad elukutse juurde. Ühtlasi tundub,
et see energiaküllasus ja plaanide rohkus on ka tema nõrgim külg, sest hea, kui
poolgi kavatsetust ka teoks saab. Lihtsalt elu ei jätku kõigeks, aga raske on ka
millestki põnevast loobuda.
Rein on sõbralik. Suhtlusaldis, seltskonna hing ja ta meeldib eriti
naistele. Ja naised meeldivad talle. Reinule sobiks hästi olla muslim, et tohtida
olla abielus korraga kahe-kolme naisega ja teha nad kõik õnnelikuks. Rein
äratab inimestes usaldust, sest ta on arusaaja, võimeline „astuma teise inimese
kingadesse”. Siiski, ta ei tee sugugi alati, mida lubab, ent talle antakse meelsasti
andeks.
Ühist pereelu vanemate vendadega, sh Reinuga, on mul väga vähe
olnud. Pere teab, mispärast. Vend Vello lahkus perest kõige varem – õppima
Leningradi. Reinuga olime koos pikemalt, ühe aasta minu keskkooli ajal, siis
lõpetas temagi ülikooli ja siirdus Tallinna. Sellest aastast on mul meeles Reinu
ülikoolisõprade tihedad külaskäigud, sealhulgas ka vägev rahvakunstiansambli
pidu meie majas ja aias. Suviti viidi külalised kõigepealt aeda marju sööma.
Tollest ajast on ilmselt pärit ka mälestus Reinu vägevast (ja tõesti ilusast)
habemest, mis talle oli ühe ekspeditsiooni ajal ette kasvanud ja mille ta kahjuks
varsti maha ajas. Ühist kaminaõhtut ma ei mäleta. See, mil isa oma mälestusi
pajatas ja millest ma kirjandi kirjutasin, oli juba hiljem. Perekondlikud
kaminaõhtud, kus ikka ka keldrist toodud „wekitud kraami” söödi ja joodi, jäid
harvemaks, sest nooremadki lapsed hakkasid suureks saama ja oma sõpradega
kaminaõhtuid pidama.
	Tollest aastast on pärit ka mälestus veel ühest hääbuvast traditsioonist:
perekonna nõupidamisest, kus isa seadis sihiteadlikult eesseisvad, otsustamist
vajavad probleemid (valdavalt finantsilised) ka sirguvate laste ette. Tookord ei
saanud me aru, miks ema lausus: „Ma palusin leiba, aga te andsite mulle kivi.”
Mida Rein tookord ütles, ma täpselt enam ei mäleta, kuid nõus ta emaga ei
olnud, me olime tookord kõik isa poolel. Ka Reinul tuli arusaamine ema suhtes
tehtud ebaõiglusest aastaid hiljem – mitmedki „hädavajalikud” kulud näiteks
raamatute ostmiseks, otsustati häälteenamusega ikka toidurahast võtta, mis
niigi oli suure pere peale raskematel aegadel 2 rubla päevas...
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	Umbes samal ajal, vend Mardi surmast oli väga vähe aega möödas,
pani Rein end pimikusse luku taha. Mäletan oma hirmu, kui Vello püüdis ust
lahti muukida ja Rein seest vihase ja õnnetu häälega karjus, miks tal ei lasta
kusagilgi üksi olla (et päevikut kirjutada). Kuid üks esimesi mälestusi Reinust
on mul selline. Olin umbes 7-aastane, lamasin oma kipsis jala tõttu raami peal
terrassil ja ajasin noorema venna Andresega juttu. Ju ma millegagi kiitlesin,
sest järsku hüüdis kaminatoa aknal kõhutav Rein: „No mis sa kekkad!”
	Igatahes just see Reinu viimane Tartu-aasta lähendas meid kõige
enam. Just talle andsin lugeda oma vabavärsilise „poeemi”-katsetuse (olin vist
tookord armunud ja maailmavalus). Rein oskas mulle delikaatselt mõista anda,
et mul suurt luuleandi ei ole, nii et ma solvumata sellised katsetused lõpetasin
ja senise „oopuse” ahju viskasin. Parem lugeda head luulet, kui halba juurde
produtseerida, eks ole.
	Olime ka mitu aastat kaunis tihedas kirjavahetuses. Reinu kirju
oli üsna raske lugeda, tema käekiri oli ja on kaunis jube. Käisin tal ka
1960. a laulupeo ajal külas. Minu 20. sünnipäeval kinkis ta mulle imeilusa
pühendusega saksakeelse raamatu (mida ma, häbi küll, pole seni saanud oma
viletsa keeleoskuse tõttu lugeda). Hiljem meie kirjavahetus katkes, kummalgi
oli oma eluga palju tegemist. Hea usalduslik vahekord aga on jäänud läbi
aastakümnete. Ega ma muidu just temalt paaris delikaatses asjas poleks nõu
ja abi palunud või just teda oma pulmaisaks kutsunud. Rein oma avatud oleku
ja seltskondliku osavusega tuli selle rolliga ootuspäraselt väga hästi toime.
Kaunis mälestus lõbusast, kuid mitte üleorganiseeritud pulmapeost.
Ükskord elus olen Reinu peale ka pahaseks saanud. Rein on innukas
fotograaf, kuid minu arust oli taktitu meie isa surmaheitlust pildistada (selleks
ka paremat rakurssi otsides), ja seda ma talle ka üsna teravas toonis ütlesin.
Rein nõustus minu seisukohaga. Nüüd oleme juba aastates inimesed, mõlemal
täiskasvanud lapsed ja sirguvad lapselapsed, aga tundub, et Rein on vähe
muutunud. Elurõõm ja -tahe püsivad ja see on peaasi. Alati on rõõm temaga
kohtuda.
Õde Tiina
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Mõtisklusi isast
	Oma vanemaid on alati raske iseloomustada – nad on liiga lähedal ja
nad on liiga olulised. Neilt saame kaasa oma eluhoiakud – tahame või ei taha
– nad kujundavad mõtte- ja tegudemaailma ja on mõõdupuuks, olgu heas või
halvas. Ja nendega seostuvat on liiga palju ja see kõik on nii mitmetahuline, et
neist rääkides tekib alati mingi moonutus.
	Meie, Reinu lapsed, oleme isalt palju saanud ja seda igas mõttes.
Oleme saanud teatud kirglikkuse ja ägeduse, mis võib innustada ja peletada;
oleme saanud rahutu ja otsiva vaimu ning koos sellega ka teatava püsimatuse,
oleme saanud ideaalid ja näinud nende teostumise raskusi. Ja veel – usu, et
kõrvaltvaatajaile teostamatuna tunduv, võib siiski olla teostatav. Ma ei mäleta,
et isa oleks kunagi öelnud – sa ei saa sellega hakkama või et see on võimatu.
Vastupidi, ta on olnud parim inimene, kelle juurde oma unistustega minna,
sest ta on valmis andma oma panuse, et need ei jääks ainult unistusteks. Mind
on ta kokku viinud paljude huvitavate, säravate ja andekate inimestega, kellelt
olen saanud tuge oma mõtetele. Ise ei oleks ma söandanud nende inimestega
suhelda, isa aga tekitas olukorra, kus suhtlemine hakkas toimuma vabalt ja
pingeteta. Tantsu alal viis ta mind kokku Mai Murdmaaga, kelle vend Ivar
Murdmaa on isa hea kolleeg ja mõttekaaslane. Ja minu tantsu-/balletihuvi
tärgates korraldas isa Ivar Murdmaa Tallinnas olles väikese koduse õhtu, kuhu
oli kutsutud koos Ivariga ka õde Mai. Üks barjäär oli ületatud.
	Mõned barjäärid said ületatud jutuga. Mäletan, et lasteaiapäevil käisin
iluuisutamistrennis, kuhu minek miskipärast oli vastumeelne. Just minek,
mitte seal olek. Isaga koos aga sai see minekubarjäär ületatud, sest ta jutustas
mulle samas käigu peal sündivat lugu. Mäletan siiani neid visoone, mis see
lugu tekitas: loss järve ääres, kus elab noor prints ja talutüdruk, kes tahaks
talviti uisutada järvejääl, kuid kellel pole uiske. Ja kuidas nad saavad kokku
ja uisutavad koos. Oma jutuga aitas isa näha ka esmapilgul varjatut. Mäletan
käiku Kaunase Ciurlionise muuseumi, kui olin 12-aastane. Olime seal tegelikult
loetud minuteid, sest aega oli vähe, aga nende minutite jooksul suutis isa mind
Ciurlionise maalide maailma viia, neid avada ja mõtestada.
	Või jutustused maadeavastajatest. Isa vaieldamatu lemmik Nansen ja
tema Gröönimaareis jõudsid minu ja mu vendadeni just isa jutustuste kaudu.
Tema maalis oma sõnadega pilte polaaruurijate talvitumisest, raskustest ja
raskuste ületamisest. Isa viis meid jutulõnga abil koos Sven Hediniga KeskAasiasse ja Roald Amundseniga Lõunanabale. Isa oli see, kes õpetas kaarti
lugema ja raamatuseiklusi ka kaardilt jälgima. Nii ei lennanud ma üle Rootsi

185

mitte üksnes koos Nils Holgerssoniga, vaid jälgisin seda teekonda ka Rootsi
kaardil.
	Teine „kaardisüsteem”, mida isa kaudu lugema õppisime, oli
klassikalise muusika maailm. Kodune plaadikogu juhatas muusikamaailma
avarustesse ja sügavustesse. Seda tegi ka laulmine – nimelt on isal kombeks
mingeid asisemaid toimetusi tehes ümiseda või laulda ja just nimelt oma
lemmikteoseid. Jahimeeste koori Weberi „Nõidkütist” ei saa ma iial muigeta
kuulata, sest kõrva tuleb kohe see, kuidas isa seda kodus laulis, ikka „tadadattadadat-tadadat-taa!”.
	Just isa tõttu oleme meie, ta lapsed, olnud geoloogiast innustunud.
Ja kuigi meist keegi pole geoloogiks saanud, on Ordoviitsium ja Silur meile
mõistetavad ja lähedased. Kivid pole üksnes tuimad ja tundetud külmad asjad,
vaid elavad vestlejad – neid on võimalik kuulama õppida! Loodus on kui põnev
seiklusjutt, mida tuleb osata lugeda – ja kui see avaneb, siis pole avastustel
lõppu!
Kusjuures – tagantjärgi vaadates – on eriti hinnatav see, et isa ei
rääkinud kunagi meiega kui „lastega”, st ta ei ninnunännutanud. Ta suhtus
meisse kui partneritesse, küll noorematesse ja vähem kogenuisse, kuid mitte
tingimata rumalamatesse ja üldse mitte vähem väärtuslikkudesse. Lastel
olid õigused (ja kohustused), mille hulka kuulus õigus mitte üksnes oma
arvamusele, vaid ka selle väljaütlemisele. Meie majas võis laps alati rääkida,
mitte ainult siis „kui kana pissib”. Mis ei tähenda, et see oleks alati isale
meeldinud või et meil ei oleks olnud konflikte. Aga isa pole kunagi peljanud
oma autoriteedi õõnestamist ega ka oma vigade tunnistamist. Isa on olnud
üks väheseid inimesi minu elus, kes ei ole häbenenud vabandada, kui ta on
tundnud, et ta tegi midagi valesti või eksis. Just isa on aidanud mõista, et
vabandamine ja oma vigade tunnistamine on tugevuse, mitte nõrkuse tunnus.
	Nõndasamuti on tugevus see, kui tunnistad, et ei oska midagi teha
– aga oled valmis õppima. Isal on alati jätkunud kannatust õpetada uusi töid,
näidata neid töövõtteid, mida ta ise oskab. Tänu isale olen õppinud vikatiga
niitma ja kodus remonti tegema – kui nimetada vaid mõnda oskustest. Ta on
alati valmis juhendama ja suunama, alati täis usku, et inimene pole iial liiga
vana, et õppida midagi uut. Ja vaatamata kõikidele oma puudustele – mida pole
sugugi vähe – olen tundnud uhkust ja tänu oma isa üle. Minu isa – see kõlab
uhkelt!
Tütar Heili
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Mart Einasto sõnad isa 75. juubeli tervituskontserdil
Tere kõikidele!
	Väga meeldiv on näha, et nii palju inimesi on tulnud isa meeles pidama.
Mõtlesin, et sellistel puhkudel ikkagi inimesi kiidetakse kiiduväärt asjade eest.
Ja on võib-olla üks asi, mida siin esile tooksin, ja millega ilmselt vist kõik, aga
mina juba varasest lapsepõlvest peale, on kokku puutunud – joonega, mida
võiks küll kõikidele eeskujuks seada.
	See on tema oskus talle kõige armsamast erialast – geoloogiast
– niimoodi rääkida, et see läheb hinge. Olen väikesest poisist peale isaga
mitmel pool kaasas käinud. Ta väga hea meelega seda tegi ja me seda võimalust
ka kasutasime – looduses liikuda. Ja puutusime sellega kokku, et ta niivõrd
nakatavalt ja innustunult oskab loodusest rääkida, et see muutub armsaks ja
jääb sind saatma kogu eluks. Täpselt niimoodi on minuga ka juhtunud, et eriala
on küll teine, aga armastus kivise looduse vastu on jäänud alatiseks.
	Ja kunagi on jäänud meelde selline vahva tähelepanek, et eskimote
jaoks ei ole olemas sellist sõna nagu „JÄÄ”, kuigi nad selle keskel elavad. Neil
on väga konkreetsed sõnad kõikvõimalike erinevate jäätüüpide kohta, aga
sellist üldmõistet ei ole. Pärast seda, kui on olnud võimalust Reinu kuulata
tema jutustustel, siis inimese jaoks ei ole enam sellist sõna nagu „KIVI”. Kõik
kivid muutuvad selliseks konkreetseks, neil on mingisugune lugu, mingisugune
saatus. Selliselt kõneldes (ja mõeldes) umbmäärane „KIVI” kaob ära.
Seda siin soovisingi öelda. Õnnitlen.

Mart Einasto isa õnnitlemas juubilari muusikasõprade tervituskontserdil 03.07.09
Tallinna Keskraamatukogu saalis.
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V - Riimid Reinu elus
Ettekanne juubelikontserdil 3. juulil 2009 Tallinna Keskraamatukogus.
Reinu näol on tegemist paemehega, kelles pulbitseb lisaks
geoloogikutsumusele kirglik armastus muusika vastu ja suur soov sõnu
luulevormi seada. Muusika ja raamatud on tema hingamine. Igapäevane
sündmuste täpne fikseerimine päevikus ja külalisteraamatusse sissekirjutuste
nõudmise järjekindlus on tema eluviis. Nii kogunevad faktid. Aga Reinu suhe
nendesse faktidesse väljendub tema loodud rohketes riimides. Neid, praegu
kaootilises segaduses paksu mapi vahel olevaid käsikirjalisi luuletusi ajaliselt
järjestades, saaks riimitud kujul Reinu elutee tundeid ja kirgi kajastava
päeviku. On vähe sündmusi, milles osalemise emotsioone ta riimi ei püüa
panna. Värsisepa ametiks vajalikku süvenemisaega pole Reinul paraku kunagi
piisavalt jätkunud. Alati ajavad tuhat tegemata tööd seda üht, hetkel käesolevat
taga ja nõnda sünnib enamik päevakajalisi värsse nii-öelda lennult ja jäävad
oma viimistlemist ootama.
Rein kurdabki: Kui tahaks öelda midagi eriti head,
				
ikka valusat tõika tõdema pead:
				
sõnadesse siginevad mõttelised vead,
				
kui sa neid püüdlikult kohale sead...
Püüdlikult on riimidesse pandud mõtted-tunded emale, vendadeleõdedele, sõpradele-kolleegidele. Iga reisiseltskond on tagasiteel lustida
saanud vaimukat, osavas sõnastuses ülevaadet kogetud muljetest kuulates.
Suurt elevust tekitasid Tartu traumatoloogia ja ortopeediakliinikus
pärast puusaoperatsiooni taastusravil olnud Reinu luulevormis tänusõnad
meedikutele, mis trükiti ka ära Kliinikumi Lehes (veebruar, 2008).
Alustab ta mõttega:
Miks HEALE võib olla piinlik leida sõnu?
			
Miks hea olla pole mõnigi kord mõnu?
			
Aga headust kanda läbi töise elu,
			
läbi võõrandunud minakeskse melu?
				
Iga heategu on aegumatu õnnistus.
				
Pahatihti ka kauakestev ponnistus.
				
Heategu võib olla päike kogu eluks.
				
Püsivalt jõuduandvaks võluks,
				
mis hinges ei kustu
				
ega tegudes mustu.
					
Kui sageli me seda ei tea –
					
Hea olla on lihtsalt hea.
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Ja järgneb terve osakonna leidlik koondportree, kus igaühe roll saab nimeliselt
väärtustatud. Olmeluule on reeglina optimistlik, enesesse vaatlemine aga
kurvem. Värssi valab ta oma ahastuse kiirelt mööduvate päevade ja veel ikka
vormistamata elutöö pärast...
Aastal 2001:
		
		
		
		
		
		
		

Olen kuuskümmend seitse
ja ikka veel ei õitse –
oma loovuse tunglevat sundi
loodan peatselt saabuvat tundi...
Et elus tunnetatu paberile jõuaks,
mitte ainult unistustes sõuaks,
et ridu saaks raamatutäis,
see lihtsalt saavutatav näis...

...ja värssidesse on põimitud ka kodumaa-armastus, mure Emakese Maa pärast
ja paeprobleemid:
Probleemid poevad pistodana põue,
		
süüdistades südametunnistust,
		
sundides seda kas koledusi kaedes kisa tõstma
		
või vastutusest võõrandudes vaikima.
		
Mõtteid painavad paekarjäärid,
		
mis majandusele on mõneti barjäärid.
		
Kas sa üldse karjääri nime väärid,
		
kui Maa-Ema ihu nii raskelt määrid!
		
Tahtmata tajuda toimuva tagajärgi.
Loendamatuil looduseskäikudel on paekallas see olulisim objekt, mida kiitmast
ja kaitsmast Rein ei väsi ja mille ülistamisel riimimata sõnadel küll väärikust
ei jagu.
Nii ta pihib:

		
		
		
		

Küll väsitab meid linnakära
soovime siit lihtsalt ära
hellitava looduse kaitsvasse rüppe,
kus maa teeb merepiiril üleva hüppe.
Siin põhjamaade ainulaadne paas
lamab rahus me jalge all maas,
on leidmas mitmekülgset rakendust taas –
ei raiskamist lubada saa mitte üks raas.
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Kividki näitusel saavad saatesõnadeks:
			
Kivis on elu
			
ja mõtiskelu...
			
Kivis on võlu
			
ja valu...
				
Kivis on lootus
				
ja ootus,
				
põlvkondade vaev,
				
õigluse viha ja raev...
			
Kivis on kutse
			
ja väljakutse.
			
Vaadates kivile silma,
			
näed igavikulist ilma.
[Selle Tõrvas kivinäituse saateks olnud oma luuletuse leidis Rein juhuslikult
Torontos trükitud Ly Lehtmetsa raamatu „Kivid kõnelevad” (2004) esilehelt!
Lp Ly Lehtmets! Luuletuse autor sooviks ka raamatu üht eksemplari].
Innustunud ja tulihingeline loodusemees kutsub üles:
			
Sukeldugem Sünnimaa looduse rüppe,
			
kus maa teeb mere piiril üleva hüppe,
			
kus paepangad varisend on vette,
			
kus vaadata tuleb varvaste ette,
			
et avastada kivisse peidetud ilu,
			
ja otsivas hinges poleks vilu,
			
ja vaim võiks võlutult vaimustuda,
			
loov mõte uljalt lendu tõusta
			
paekivist avastada elujälgi
			
karpe, kodasid, trilobiidiselgi.
Tuline ja kirglik on Rein nii kompromissitu kodanikuna poliitikas kui ka hella
ja heausksena inimsuhetes. Eriti romantilised on naistele pühendatud read. Ka
kolleegile sünnipäevaks sepistatud värsid kõlavad kui lembeluule:
		
Oled kui lõoke Eesti nurmede kohal
		
õitsev aasalill, päike laiuval luhal...
		
Puhas ja selge näib ilm
		
mida paitab su särav silm
		
ning nakatav naeratus suul
		
paitab kui soe kevadtuul.
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Vaevalt sa isegi tead
kuipalju teistele teed head
vaimu kuivamatu lätte
sa usaldad kaaslaste kätte...

Päris paks on kaust, kuhu on kogunenud Reinu kõige tundeküllasemad riimid
kõige kallimatele. Ja neile on ruumi tema südames jätkunud! Kui Rein on
armunud, siis täiega! Iga kord uuesti, iga kord enneolematult ja igavesti! Ja siis
ei saa läbi poeesiata, sest:
„Kõik eelnev vajub unne”
				
ja vallutab teda taas
					
...„kordumatu tunne”
Mõnel juhul on tal fikseeritud tundetulv läbi terve päeva minutilise täpsusega.
	Ja nii nagu õde Tiina oma meenutustes kirjutab: „Reinule sobiks hästi
olla muslim, et tohtida olla abielus korraga kahe-kolme naisega ja teha nad
kõik õnnelikuks”. Samuti sobinuks Reinule elada romantilisel ja tundeküllust
väärtuseks pidaval rüütlite ja trubaduuride ajal, kus olnuks tal suur menu,
sest pole küll vist töökaaslast, rääkimata kiindumustest, kellele Rein poleks
loonud värsse. Tundeluulet täidavad sõnad: täiskuu, hing, igatsus,
hellus, tunnete siirus, südame soojus, kütkestavus, joobumus,
aated, saatus, elujaatus, suured sihid, kodumulla juured, ajatu,
igavikuline...
Eks sulab naise süda küll, kui talle kirjutatakse:
		
Siia liivaranda sind kohtama tulin –
		
on lainetes su südame lakkamatu sulin.
		
Siin mändide taga laiub ääretu rahu
		
see embamatu tervena hingegi ei mahu.
		
Just sina oledki mu meeltes mõõtmatu meri,
		
randa ruttavad lained – su rahutu veri.
		
Samas oled taevakaarel värvi kiirgav päike
		
nii mõõtmatu, ent silmapiiril väike.
Teisal kuulutab Rein:
		
Ju kaks aastat Sa oled
		
kõige kallim hing kogu ilmas,
		
sellest päevast kõik tõed on valed,
		
kui teisiti on õige sinu silmas...
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Ja nagu õigele poeedihingele kohane, jääb ka Reinul hellusest, armuigatsusest,
täiuslikkusest kogu selle külluse juures ikka pisut puudu.
Nii küsib ta:
(november, 1996)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Miks seni mu armuluule
jäänud on vaikivale kuule,
ei kellelegi muule?
Miks hellusest elus nii palju jääb puudu?
Miks süda kindlamaid radu ei suundu?
Miks käidud teedel püsiv polnud jälg?
Miks kõrge eani ikka kestab SEE nälg?
		
Kas siirate tunnete vallas
		
ei paistagi teine kallas?
Ikka aheldab mind imeline ootus
tundetäiuse taevalik lootus...

		
		
		
		

Ka tollel õhtul uitas täiskuu pilvede vahel
tund-tunnilt tugevnes me tunnete ahel.
Kandis meid hoovus, mis teada vaid kahel
kus kohta ei olnud madalal, pahel...

		
		
		
		
		
		
		
		

...On see siis minu viga
või ühine pöördeiga,
et tunglev tundesööst
nõudis lisa veel ööst.
Ei ole see tavaline tunnete torm,
millel puudub igasugune vorm.
Hinges on määratu meretõus
ja senised seadused ei ole jõus.

		
		
		
		

Meil hilissügiselgi kestavad palavad ilmad,
on minu hinges vaid sinu silmad.
Märkamata hilistunnil tuuli,
tajun vaid su pehmeid huuli.

		
		
		
		

...Tajun su graatsiliselt peene piha
õnnestavalt kutsuvat iha...
sind üllatab mu meeleline ind –
ahnelt, kõigi meeltega joon sind...
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Alles olime kui õde ja vend
nüüd igatsuspilvedes leidsime end
veel kõrgemal pilvedest kestis me lend...

Niisugune tundehell romantik on ta olnud, niisuguseks ka jäänud!
	Ja...
Võimalikke tundemõõnade aegu
		
pole võimalik kujutleda praegu...
						
...lõpetab Rein ühe luuletuse.
Kestku siis mõõnadeta ajad ja jäägu sulle su elukreedo:
		
Paremad päevad on alles ees!
Koostas Maie. Tallinnas, jaaninädalal, 2009

Ise tehtud – hästi tehtud! Paemehe kivikakar.
Jaanitulel 2000. a.
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Meist
Kui nüüd tõesti tõeks saab, et vormub trükiseks visalt kogutud,
üksikasjalikult kirjapandud ülevaade elupäevade kulust, mis on üle elanud
sadu valmimistähtaja edasilükkamisi, tuleb ka uskmatul käekesed kokku
panna ja kõigevägevamale soojad tänusõnad läkitada. Kiidetud olgu!
Kohilas, 1998, Ülo Vooglaid tutvustas Reinu kui oma ammust sõpra
ja aatekaaslast. Tea, kas johtus see pool aastat tagasi mehe matnud naise
vaakumist hinges või mõjus lahkunu õpetajaks olnud Ülo Vooglaid mulle
justkui turvaline, kadunuga kaudse sideme saamise võimalus, igatahes sel
õhtul olid sündmused täiesti uskumatud ja loogikavälised. Eks faktil, et mulle
muusikutena hästi tuttavad Kersti ja Andres osutusid Reinu õeks-vennaks, oli
ka kindlasti silda rajav osa. Samuti järjest selguvad seigad teadmatult ühiste
teede tallamisest minevikus nagu töökaaslus õde Tiinaga minu Vanemuisepäevil, vanavanemate mõlema liini geograafiline päritolu, (vanaisad lausa
samal kalmistul Helmes, Urvaste-Kuldre suvede veetmise kohad lausa
naabruses jne).
Kui keegi mulle oleks tol tunnil ennustanud, et 24 tunni pärast on sul
elu momendil veel täiesti võõra mehe tõttu otsustavalt ja oluliselt pöördunud,
saanuks ta minu suust kuulda lausa ägedaid ebatsensuursusi. Ka Reinu
„visiitkaart” tema enda suust oli kaugel üdini positiivsest. Minut minutilt
vuristas ta mulle avameelselt ette oma senise naisterohke mineviku ja sellised
loomuomadused, et kainelt kaalutledes oleksin pidanud tagasi vaatamata
jooksma hästi kiiresti ja hästi kaugele. Aga ometi, kuigi ka mina polnud
kade oma väärituid omadusi peitma, läksid järgnevad päevad täielikult terve
mõistuse poolt juhitamatut rada. Illusioonideta (või just siiski illusioonidega?)
teineteise suhtes, sest Rein teatas ausalt, et tema kiindumuste vaheldumise
tsükliks on maksimum kaks aastat ja mina, et söökidega kostitamise peale
minu puhul küll ei maksa loota; igatahes kõikide näitajate kiuste (ja minu
endiste sugulaste pahakspanust hoolimata) oleme nüüdseks kenasti koos
elanud juba 11 aastat.
Hea on olnud. Huvitav on olnud. Õpetlik on olnud. Kasulik mulle kui
muusikulegi on olnud.
Hea, sest kogu halb, mis ta varasematel eluetappidel on teistele
põhjustanud, on tulenenud tema siirast soovist kõigile head teha. Aga tehes
kõigile head, paned kellegi kannatama, seda eriti mehe-naise suhetes. Hoolivus,
hellus, tolerantsus suhtes ja vähenõudlikkus olmes on tema põhiomadusi.
Huvitav, sest täiesti uude maailmatunnetusse, uude eluvaldkonda,
uute inimeste ringi lülitumine on olnud põnev, mind värskendanud ja
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rikastanud. Koos käidud kiviretked, kus kandev roll on ikka Reinul olnud ka
füüsilises mõttes, vedades püüdlikult koju kõik mu esmases vasikavaimustuses
kaasakorjatud kivid; või tema õhutusel teoks saanud ühised kivinäitused,
kus ta pole häbenenud lasta mul välja panna täiesti mitteteaduslikke, vaid
lapselikku silmarõõmu pakkuvaid „sabakiite” (geoloogide väljend dateerimata
eksemplaride kohta, millega nende meelest kõlbab vaid koeri visata).
Õpetlik, sest elukogemustelt nii tunde-, vaimu- kui ka teadmiste
tasandilt on temalt paljugi õppida. Ka muusika tundmiselt, mis minu elukutse
juures eeldaks üleolekut geoloogi haridusega inimesest, jään talle tihtilugu alla.
Ta tunneb paari takti järel ära klassikaraadiost kostva sümfoonia või kontserdi,
teab täpselt, mitmes osa, mis teema sellest kõlab. Kontserdil on lausa parem
tema kõrval mitte istuda, sest katsu siis kotist prille või taskurätikut helitult
kätte saada! Teeb märkuse kas või presidendile endale, kui see juhtuks muusika
ajal krõbistama. Ja need reaktsioonid! Nõrk on see mees kõige kauni ees! Jääb
emotsioonidele alla ja pisarad on valla! Samas pole välistatud, et keset kuumi
sündmusi teatri- või kontserdilaval näeme Reinu pead nõksatamas hetkelises
unevaevas. Siis ta peab sekundiks unemaal ära käima, sinna ei aita ei ussi- ega
püssirohi. Sellega tuleb leppida!
	Muusikuna võlgnen (ja mitte ainult mina) Reinule selle, et tegelikult
tema julgustusel, õhutusel ja mitmel juhul ka kontserdiks põhjuse otsimisel
alles hakkasime klaveriansamblitega rahva ees esinema. Praeguseni on ta üks
asendamatumaid Allegro-seltsi liikmeid küll kontsertidel kindlaks publikuks
olemisel, harjutajatele hubase olme tagamisel, esinemiste fotodel-filmidel
jäädvustamisel. Ja mis muidugi põhiline – jäägitu tolerants naise suhtes,
kes periooditi peaaegu koduustki üles ei leia või kui, siis karja naistega, kes
klaverite tagant muuks ei tõuse kui Reinu armsalt serveeritud kohvi joomiseks.
Mul vedas, et kohtusime veel vastu eluõhtut, kus Reinu elu X x X teatejooksus
on mul siiani olnud naiselik õnn olla ikka finišipoolses vahetuses. Mul poleks
midagi selle vastu, kui rohkem vahetusi ei tuleks!
Maie Koldits
Paevana naine
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VI - Õpetajatest ja kaastöötajatest
Eesti basseinilise ökostratigraafia
koolkonna kujunemisest
	Aastakümned 1957–1987 olid viimase suure sõja järel kujunenud
tingimustes Eesti geoloogia hoogsa edenemise murranguliseks perioodiks,
mil kodumullast kasvas välja omamaine maailmataseme põlvkond ja
loodi optimaalne geoloogiliste asutuste süsteem: Tartu Riiklikus Ülikoolis
geoloogia osakond – noore kaadri kasvulava; Teaduste Akadeemias Geoloogia
Instituut süvauuringuteks ja ministeeriumi rüpes Geoloogia Valitsus
rakendusuuringuteks. Professionaalselt geoloogiliste probleemidega tegelevate
inimeste arv kasvas kümnekonna aastaga kümnetelt sadadesse. Toimus
massiline puurimine, mis puursüdamike näol avas esmakordselt Eestimaa
geoloogilise süvaehituse ruumiliselt. Seda ammendamatut infopanka osati
meil ka vääriliselt hinnata, kollektiivselt mitmetahuliselt uurida ja tulevikuuuringuteks säilitada.
	Neil aastakümneil Eestis kujunenud arvukat asutustevahelist
paeuurijate kollektiivi on Moskva Ülikooli professor V. T. Frolovi väitel nii Idas
(Moskvas, Leningradis, Sverdlovskis, Taškendis, Novosibirskis, Vladivostokis)
kui ka Läänes (Poolas, Tšehhis, Rootsis, USA-s jm) hakatud lihtsalt Eesti (algul
ka nimeliselt Orviku või Männili, hiljem Kaljo) ökostratigraafia koolkonnaks
nimetama. Väärib märkimist, et selle kollektiivi tihedad tööalased sidemed olid
Nõukogude Liidu suletusele vaatamata avatud nii itta kui ka läände, millest
peagi kasvas nii Balti sündmus- kui lõigendstratigraafiline arengusuund.

I EELDUSED
	Alustada saan sealt, kust sisenesin sündmustesse – ülikoolipäevilt
(1952–1957), kus esmakordselt puutusin kokku Eesti geoloogia probleemide
ja arengut määravate isiksustega. Allpool kirjapandu on subjektiivselt
enesekeskselt nähtu ja tunnetatu. Meie kollektiivse loomingukeskkonna
kujunemise ja kasvu käiku ning kestmist on oluliselt mõjustanud paljud
loovisiksused ja eri juhtimistasandeil töötavad inimesed nii oma maal kui
ka kaugemal. Ühest küljest sellised rahvusvaheliselt tuntud geoloogid nagu
akadeemikud B. S. Sokolov ja D. V. Nalivkin, professor R. F. Hecker oma
paleoökoloogia töörühmaga (A. I. Ossipova ja T. N. Belskaja), väliseestlastest
suurimal määral kindlasti doktor Valdar Jaanusson ja rootslastest
Anders Martinsson Stockholmist. Kõik nad olid mitmeti kasvanud Eesti
materjalil ja seetõttu üllatavalt hästi kursis meie probleemidega. Väliskolleegide
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lugupidav ja innustav suhtumine tekitas algusest peale koostööd soodustava
sümpaatse õhkkonna, mis kestis ja süvenes läbi aja.
Koolkonna kujunemise eeldusi esile tuua püüdes peaksime ajas tagasi
minema Tartu Ülikoolis ja Peterburis 19. sajandil töötanud suurvaimude
(M. Engelhardt, E. Eichwald, A. Schrenk, C. Pander, Fr. Schmidt jt) juurde, kelle
uuringud viisid Eesti aluspõhja läbilõike maailma paremini tuntud läbilõigete
hulka. Nende uuringute käigus sündis Ordoviitsiumi ja Siluri kõige detailsem
stratigraafiline skeem maailmas.
Koolkondliku ühistegevuse kujunemist ja kestmist on meie päevil
suurimal määral mõjutanud töökollektiivide kauaaegsed juhid: akadeemikud
Karl Orviku ja Dimitri Kaljo, professor Arvo Rõõmusoks ja doktorid Ralf
Männil ning Einar Klaamann. Eeskätt nendest tuleb edaspidi pikemalt juttu.
Teisest küljest kujundasid koolkondliku sisetunnetuse eelkõige ikka oma erksa
vaimuga noored kollektiivi liikmed instituudis ja kaardistajad valitsuses ning
õppejõud ülikoolis, kes individuaalsele tööle eelistasid kollektiivset, isiklikule
edule üldist. Iseenesestmõistetav oli eri asutustes töötavate asjatundjate tihe
ja formaalsustest vaba ühistegevus, millest praegu suurt puudust tunneme.
Olulisim selles ühises tegevuses oli ilmselt stratigraafilise liigestamise ja
kompleksse uurimise vajadusest liitunud paleontoloogide ja litoloogide koostöö
aluspõhjakihtide tekkekeskkonna eripära ja arengumuutuste selgitamisel,
kuhu peagi tõmmati kaasa mineraloogid, geokeemikud, isotoopgeoloogid jt.
Basseinilise ökostratigraafia koolkonna kujunemise üheks olulisemaks
eelduseks oli geoloogilise kaardistamise ja maavarade (põlevkivi, fosforiit,
paekivi) leiukohtade luure käigus laekunud suure hulga puursüdamike
kollektiivsed kompleksuuringud. Eeskätt süvapuuraukude kvaliteetse
südamiku mitmekülgne biostratigraafiline ja litofatsiaalne uurimine aitas
meil jõuda basseinilise tunnetuseni. Ühelt poolt eksaktne andmestik kõigi
oluliste mikro- ja makrofauna gruppide kohta. Teiselt poolt fatsiaalsete
muutuste jälgimine kitsate ajaliste intervallide kaupa. Aastakümneteks jäi
uute huvitavate puursüdamike pakilise uurimise vajaduse varju paljandite,
kaasaarvatud stratotüüpide kaasaegne kiht-kihiline litoloogilis-faunistiline
iseloomustamine lademete avamusel.
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II Eestvedajad
Rõõm
Professor Arvo Rõõmusoks oli meie ülikooliaastail vanemõpetaja ning
luges meile paleontoloogia ja ajaloolise geoloogia kursusi, kus pidevalt toodi
võrdlusi Eesti aluspõhja geoloogiast. Need olid erakordselt head loengud, mida
me kõik hoolega konspekteerisime. Nii elusa looduse kivistunud maailma
mitmekesisus kui ka Eesti lademete süsteem avamuselähedasel alal sai selgeks
juba varakult. Rõõmu loengud ja praktika tunnid tekitasid kohe erialaõpingute
algul soovi just aluspõhjauuringutes otsida võimalusi kaasa teha.
Õhtuti tegi Rõõm kateedris hoolega oma väitekirja Kukruse lademest
ja hiljem doktoritööd kogu Eesti Ordoviitsiumi stratigraafiast, paljandite
faunanimekirjad ja puursüdamike tulbad lauale laiali laotatud. Temaga kaasnev
asjalik ja avatud töökeskkond virgutas esimesest kursusest alates „teaduslikuks
tööks” võimalusi otsima. Alati rõõmsameelse, tähelepaneliku ja abivalmina
kehastas ta parimal moel alma materi õppejõu üllast missiooni, sisendades
oma soliidse eeskujuga austust ja lugupidamist õpetatuse, teaduse ja laiemalt
kogu vaimse kultuuri vastu, mis on koolkondliku tunnetuse vältimatuks osaks
mis tahes uurimisvaldkonnas.

Proff
	Nii kutsusime akadeemik Karl Orvikut veel ka aastaid pärast ülikooli
lõpetamist instituudis töötades. Esimesed kohtumised Profiga toimusid
Tartus Üliõpilaste Teadusliku Ühingu geoloogiaringi koosolekutel, kus ta
järjepidevalt rõhutas vajadust „teha teaduslikku tööd”. Need kokkusaamised
olid kantud aukartuse ja siira lugupidamise vaimust. Vahetu suhtlemine ja
liigse distantsitunde kadumine sündis esimese kursuse kevadise välipraktika
ajal. Kui esimene päev Raadi kruusaaugus osutus vihmaseks, kostis Proff
julgustavalt: „See ongi tõeline geoloogi ilm.” Lahtisel veoautol Lõuna-Eestis
ringi sõites olid teed ja pinnavormid varasemaist rattamatkadest mulle
tuttavad, mida Proff kohe tähele pani ja lausus kord teel mu küsimustele
vastamise järel, et minust võiks hea kvaternaarigeoloog saada. Sellesama
mõttega ta nelja aasta pärast lõpetamise eel minu poole ka pöördus, kui olime
Moskvast Baikali taha suunamise taotlusele positiivse vastuse saanud. Selleks
ajaks olin aga Eesti geoloogia loengutel ja Saaremaal diplomitöö jaoks Kaarma
dolokivides primaarseid tunnuseid otsides paekivisse tõsiselt kiinduda jõudnud.
Perspektiiv pühenduda tolle aja eksliku tunnetuse järgi „igava” pinnakatte
uurimisele paistis hall ja trööstitu. Kõik tuttavad ja kursusekaaslased
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soovitasid ometi TA kohapakkumine kõhklusteta vastu võtta, ise olin tõsiselt
kahevahel, kuni arupidamine minu suure autoriteedi Dimiga (nagu me Dimitri
Kaljot koduselt hüüdsime) veenis Eestisse jäämise kasuks. Tema loogika oli
– vabal ajal on võimalus tegeleda millega tahes ja kui paeuuringutes on edu,
küll siis ikka võimalus avaneb sellele tööle pühenduda. Dolomiitide tekkeloo
uurimise teema jätkamist mulle esimese tööaasta keskel Profi soovitusel pärast
vaimuhaiglast naasmist ka võimaldati. Moreenide uurimissuuna kandjaks sai
järgmise kursuse lõpetajatest Anto Raukas.
	Suhtumises noortesse oli Proff tõeliselt isalik ja hoolitsev. Tema
loomulik akadeemilisus, väline karmus, hinnangutes kohatine kärsitus ei
välistanud üllatavat kannatlikkust, tähelepanelikkust inimlikes asjus. Juba
ülikoolist teadsime, et ühisürituste korraldamisel pakkus ta tagasihoidlikult ja
justkui häbenedes üliõpilastele ka rahalist abi. Teadurile jättis ta tööleasumise
järel terve talve sisseelamise aega, et ergutada iseseisvust ja omaalgatuslikkust.
Tema oskust mõista noore inimese raskusi loometee avanemisel ja hoidu ära
oodata tõsisemaid tulemusi, tundsin aastaid isiklikult omal nahal. Kui näiteks
aspirantuuri kesiseid tulemusi nõukogus hinnates Ralfi kannatus katkes, oli
just Proff see, kes ütles kindla kaitsva sõna, et osa inimeste eneseleidmine võib
toimuda tavalisest oluliselt hiljem. Sellist hoolivuse vaimu teaduskollektiivi
juhtimistöös jätkas aastakümneid edukalt Dimitri Kaljo.
Karl Orviku tähendust Eesti geoloogia arengus pärast sõda on raske
ülehinnata. Nii Tartu Ülikoolis geoloogia osakonna avamine ja geoloogide
järjepideva koolituse kindlustamine kui ka Teaduste Akadeemia Geoloogia
Instituudi maailmamainega teaduskeskuseks kujunemise käänulise tee
algus lasus esialgu suurel määral ühe mehe – professor Orviku õlul. Ta tajus
selgelt vastutuse suurust ja oskas seda kanda, kutsudes omale paremaks
käeks – teadussekretäriks – Dimitri Kaljo, kellega kõiki üldprobleeme enne
otsuste tegemist arutati. Sellise vastutava konsultandi roll tegi Dimist kiiresti
instituudi loomuliku strateegilise juhi. Just neil aastail kindlustati instituut
noore kaadriga nii, et iga stratigraafiliselt olulise faunagrupi uurimisele
võis pühenduda eri uurija. Tänu eeskätt Profi teaduslikule autoriteedile ja
sidemetele jäi Geoloogia Instituut Eestis Teaduste Akadeemia süsteemi ja
kindlustas meile rohelise tee suurde teadusesse. Lätis ja Leedus aga viidi
geoloogia tervikuna ministeeriumi koosseisu, mis kammitses tegevuse
regionaalselt oma vabariigiga.
	Aastakümneid kestnud põhjalike paekaldauuringutega, katkestuspinna
mõiste ja detailse litostratigraafilise liigestuse põhimõtete sissetoomisega
ning settimistingimuste selgitamise kohustusliku osa rõhutamisega mis
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tahes paeuuringutes kujundas akadeemik Karl Orviku Eesti stratigraafilise
mõtlemise tulevasi koolkondlikke aluseid rohkem, kui me tol ajal oskasime
arvata.

Ralf
Ralf Männil oli minu üliõpilaspäevil salapärane isik, kellest kuulsime
küll Rõõmu ja Asta loengutel, kuna ta koos Valdar Jaanussoniga oli juba
üliõpilaspõlves küpse uurijana täpsustanud rea Kesk-Ordoviitsiumi lademete
piire. Aga kui Valdari Rootsis elamine polnud mingi saladus, siis Ralfi Siberisolekust ei olnud heaks tooniks rääkida. Eestisse tagasi jõudnud, võlus Ralf
meid kohe oma kirgliku pühendumisvõimega, hämmastas lademete ja põhiliste
stratigraafilist tähtsust omavate faunagruppide ning Eesti paekihte käsitleva
kirjanduse väga hea tundmisega. Piltlikult öeldes paistis ta meile nagu
Himaalaja tavalisest stratigraafilisest tunnetustasandist kõrguvana. Oluliste
aluspõhja uurimisse puutuvate probleemide väljatoomisel oli Ralf väsimatu ja
suure veenmisjõuga. Arutlevad jutuajamised toimusid tavaliselt pärast tööd
kohvilauas, kus ei puudunud ka kangem. Ralfi sisendusvõime ja enesejagamine
olid imetlusväärsed. Ta võis tunde kulutada algajale selgituste andmiseks. Ralf
ei väsinud rõhutamast meie paekihtide unikaalsust üleilmses mõttes lasundi
terviklikkuse, inforikkuse, elustiku säilmete mitmekesisuse ja hea säilivuse,
suurte lünkade puudumise, samas selgete katkestuspindade rohkuse, mitmel
stratigraafilisel tasemel esinevate rifimoodustiste, kõrge loodusliku liigestuvuse
ja hea uurituse poolest. Ta toonitas geoloogilise kaardistamise käigus kujuneva
puursüdamike võrgu erilist tähtsust basseinilise terviku taastamisel ega
väsinud kordamast: „Kõigi nende looduslike eeliste avamine maailmateadusele
on meile rahvusvaheliseks kohustuseks, millest peame teaduse planeerimisel
lähtuma kui põhiprioriteedist.” Sel perioodil ei avaldunud tähelepanelikus
juhendajas kuigivõrd ülemuslikkust.
Ralfi kollektiivsuse rõhutamine erines oluliselt Profi individuaalsust
kindlustavast vaimust, kus igal teaduril oleks oma kordumatu ainuisikuline,
teistele tabuks kuulutatud uurimisvaldkond. Nii ei saanud Ralf kandidaaditöö
teemaks soovitud Ordoviitsiumi stratigraafilist revisjoni, milleks ta oli
vaieldamatult kompetentseim geoloog Eestis. Sest see oli varem Profiga
kokkulepitult Rõõmusoksa mängumaa. Stratigraafiasse tuli Ralfil tagasi tulla
sammalloomade monograafilise uuringu varjus. Töö valmis avara ulatusliku
varasema kogemuse tõttu uskumatu kiirusega. Kaitsmisel tõstis oponent
V. P. Nehorošev esile, et esitatud on kaks väitekirja – Ordoviitsiumi stratigraafia
ja sammalloomad. Kumbki eraldi vääriks kraadi. Tihedate töökontaktide
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kujunemine nii oma- kui ka välismaiste kolleegidega, peatselt sõlmitud
ühisrinne ka Arvo Rõõmusoksaga, tõi Ralfi kiiresti Ordoviitsiumi stratigraafia
tunnustatud liidri kohale Baltikumis.
Üheks arutluste aktuaalseks teemaks oli pikka aega „instituudi
profileerimine” – prioriteetsete uurimisvaldkondade eelisarendamise
optimaalsete teede otsimine, kus Ralfi radikaalsus meid kõvasti mõjutas.
Hiljem on Leo Vallner ja Vello Karise tunnistanud, et rünnakud hüdrogeoloogia
kui rakendusteaduse vastu instituudis („See on geoloogiavalitsuse ülesanne!”)
on neid oluliselt mobiliseerinud põhjavee teoreetilisemate uuringute eesmärke
ja ülesandeid tõsisemalt põhjendama ja kokkuvõttes tulid ka hüdrogeoloogia
arengule kasuks. Kui palju arutasime faatsiestest ja tänapäevases mõistes
elukeskkonnast! Need arutelud toetasid mitmeti Ralfi eneseusku ja
motiveerisid teda „üles” direktsiooni jutule minema. Kindlasti mõjutasid
Ralfi argumenteeritud ja kirglikud mõttearendused ka Profi ja Dimi otsuseid
aluspõhjauuringutele soodsas suunas. Teistele mõttevahetustes osalejaile olid
need arutelud mitmetahuliseks koolituseks.
	Tõsiseks stratigraafilise ja fatsiaalse kompleksuuringu kooliks
olid sõidud Lõuna-Eestisse ja Lätti värskeid sügavpuuraukude (Palamuse,
Kaagvere, Otepää, Karula ning Remte, Sturi, Piltene jt) südamikke liigestama
ja kirjeldama. Tartu lehe kaardistusrühma juht Kalju Kajak ja Läti geoloog
V. Karpitski osutasid nende uuringute korraldamisega Eesti geoloogiale
hindamatu teene sügavamaveeliste setete areaali – Liivi keele kontuurimisel
ja meie avamuse läbilõike sidumisel Rootsi läbilõigetega. Mäletan selgelt
Sirvakul lahtitõstetud Otepää südamiku kastil istuvale Astale selgitusi jagava
Ralfi hüüatust: „Baltikum on käes!”, kui Rootsi tüüpi läbilõike B-lademete
punavärvilised lubjakivid läbilõike allosas ilmnesid ja ühise fauna esindajad
eri stratigraafilistel tasemetel selgusid.
	Enamasti tuli kahe-kolme päevaga jõuda kogu Ordoviitsium ühes
südamikuläbilõikes kirjeldada, mis tavaliselt oleks võtnud nädalaid. Selle
töö käigus kujunes oskus liigestada ulatuslikke vahemikke hierarhiliselt
algul suuremateks ühistunnustega kivimkehadeks ja seejärel detailiseerida
konkreetsete kivimtüüpide levikut. Selle suuremastaabilise Ordoviitsiumi
kogemuseta ei oleks Siluri fatsiaalsed mudelid ilmselt juba mõni aasta hiljem
nii kiiresti sündinud.
Ralfi hindamatu teene on tervikliku basseinilise lähenemise algatamine
ja juurutamine Eesti geoloogias, basseinisisese fatsiaalse vööndilisuse
üldpildi väljaselgitamine, suhteliselt sügavamaveelise Liivi keele avastamine
lahelise basseini keskosas. Koos lademete biostratigraafilise põhjendamisega
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kujuneski paleogeograafiliste skeemide koostamine lademete mahus kogu
basseini ulatuses doktoritöö põhisisuks. Töö koostamise kuudel oli Ralf
jäägitult pühendunud nagu Michelangelo Sixtuse kabelis. Isegi jõululaupäeva
hilisõhul istus ta instituudis töölaua taga. Mind läbi astumas nähes kutsus ta
„vaatama” äsjaavastatud seoseid Moskva basseiniga. Kui kaitsmise eel Ralfi
ta oponent akadeemik V. V. Menner külastas, kellele Ralf selgitas mitme
lademe ebapiisavat faunistilist põhjendatust, kostis oponent lohutavalt: „Iz-za
nedostatkov nikogda ne nado zaderživat glavnogo!” (mõnede puuduste pärast
pole vaja venitada peamise esitust!). Ralfi väitekiri oli esimene basseinilist
tervikut hõlmava käsitluse koolkondliku tunnetustasandi teedrajav töö.
Ralf üllatas kõiki oma järsu huvide ja tegevuse pöördega pärast
doktorikraadi kaitsmist. Üks loomulik arengusuund oleks olnud basseinide
võrdlusega maailma minek. Tema aga süvenes aastaiks täiendavate
biostratigraafiliste korrelatsioonikriteeriumite otsingusse kihi tasandil
planktoonsete kitiinloomade stratigraafilist tähendust selgitades kogu
paelasundi ulatuses, jäädes väliselt üllatavalt ükskõikseks enda loodud Balti
paleobasseinilise tervikpildi avardamisest globaaltasandile. See missioon
jäi siluristidele – kui mõni aasta hiljem töötati välja basseini fatsiaalsed ja
ökoloogilised mudelid, koostati basseiniväliseid naaberpiirkondi hõlmavate
Põhja-Euroopa paleogeograafiliste kaartide komplekt suure rahvusvahelise
seltskonnaga.
Kollektiivsuse nõue oli Ralfil kahetsusväärselt enesekeskne. Võõrastava
kontrastina lõikus eluajaks mällu põlastav hinnang: „Mis sellest välja tuleb, kui
iga laborant hakkab TEADUST tegema!” Need ägedad sõnad olid öeldud Jaagu
õhinaga alustatud iseseisva uurimistöö kohta Kukruse lademe ülemise piiri
täpsustamiseks avamusest lõuna pool lahknevate katkestuspindade seerias.
Edaspidi hoidsime Dimi soovitusel asja Ralfi eest salajas kuni selle Jaagu
esimese trükise ilmumiseni Geograafia Seltsi aastaraamatus, mille kohta
V. Jaanusson andis väga kõrge hinnangu – olla üks tugevamaid kompleksseid
detailuuringuid sõjajärgses Eestis. Esimese iseseisva teadustööna oli see
väga tähelepanuväärne. Valmiskujul artiklist oli ka Ralfi arvamus, mõistagi,
tunnustav.
	Sektorijuhatajaks saades hakkasid Ralfis võõrastavalt ilmnema
ülemuse kui võimukandja diktaatorlikud jooned, mis oluliselt kitsendasid
teaduses vajalikku vaba arutlevat vaimu ja viisid terava opositsioonini kuni
siluristide eraldumiseni omaette sektorisse.
	Eriti tundlik oli Ralf avaliku kriitika suhtes tema kui juhi aadressil.
Minul tuli tema enda ütlemise järgi seetõttu aastaid olla talle vahelduvalt
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parim sõber ja suurim vaenlane. Kolleegidesse suhtumises ja töökorralduses
lahknesid meie hoiakud sageli diametraalselt. Ralf väitis mitme töökaaslase
suhtes, et nendega on võimatu koos töötada, mina olin veendunud, et meie
seas selliseid ei ole. Vedasime isegi kihla ja vähem kui kahe kuu pärast olid mul
Viivega ühise ettekande teesid laual. Ralfi see küll üllatas, aga tema hoiakud
oluliselt ei muutunud.
	Instituudi aluspõhjauuringute basseinilise koolkonna käsitlemisel ei
saa mööda minna Särghaua välibaasist, mille kordategemine ja kaasaegseks
uurimiskeskuseks kujundamine poleks Ralfi jäägitu pühendumiseta kindlasti
nii edukalt kulgenud. Ka sellel paigal on oma väärikas koht kollektiivse ja
koolkondliku vaimsuse kujundamisel ja tegevuse laienemisel väljapoole
Eesti piire. Mitmel suvel alates 1974. a, eriti 1975–1978 kulus rohkesti aega
ehitustöödel, geoloogiavalitsuse välibaasides likvideerimisele kuuluvate
puursüdamike veoks Särghauale, mida sellisel viisil õnnestus päästa tulevikuuuringuteks. Ralf nägi kohe algul Särghauas kogu Põhja-Euroopa jaoks juhtivat
puursüdamike uurimiskeskust ja selle nimel pingutas ta ennastohverdavalt.
	Viimase eluperioodi eelistas ta elada põhiliselt maal – Särghaual.
Kohaliku külarahvaga kujunesid tal tihedad sidemed, kahjuks pahatihti küll
vägijookide ületarbimisele kalduvate tagajärgedega. Kui selgus saatuslik haigus
ja elada oli jäänud loetud kuud, hämmastas Ralf järjekindlusega, millega ta
süstematiseeris kogu ulatusliku käsikirjalise loomingu ja määras vaimseiks
pärijaiks kolm oma edukat õpilast: Jaak Nõlvaku, Aile Kõrtsi ja Tõnu Meidla.
Kahjuks ei ole see korrastatud käsikirjaline pärand Särghaual sellisena
terviklikult säilinud.
Praegusel (2009. a) kevadel kehtestatud turumajanduslik „uus kord”
Särghaual ,mis tühistab baasi seniste ehitajate ja hooldajate töö ja vaevaga
tunnustusena saadud õigused kasutata loodud ruume hoolduse eest tasuta
ka pensionieas ning kehtestab kõigile külastajaile kõrged üüritasud, on
lühinägelik ja laostav nagu Mart Laari maareform, mis viis tuhandete talude
tühjaksjäämiseni ja lagunemiseni. Särghaua on seni püsinud tänu oma
töötajate omaalgatuslikkusele entusiastlikule hooldustegevusele.

Dim
	Dimitri Kaljo oli 1952. aastal TRÜ geoloogia osakonna V kursusel
ÜTÜ geoloogiaringi juhatuse esimees, kui mind esimeselt kursuselt ringi
juhatusse valiti. Imetlesin juba siis ja edaspidi läbi kogu ühise tööelu tänaseni
Dimi esinemiste sundimatust, sõnaosavust, sihiselgust, lugupidavat suhtumist
kuulajasse. Nüüd usun mõistvat, et ladus esinemine mis tahes tasandil
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eeldab mitte niivõrd kõne- kui hingekultuuri, selget probleemitunnetust,
suurt sihilejõudmisesoovi ja tulemuse taotlemise diplomaatilist tarkust.
Ühel hilisemal südamlikul vestlusel ta selgitas – oli ülikoolipõlve alguses
teinud omale põhimõtteks geoloogiaringi igal koosolekul sõna võtta või kui
asja ei tunne, vähemalt küsimuse esitamisega esineda, et laiendada eneses
esinemiskogemust, muutes samas arutluskeskkonda elavamaks. Muidugi ei
ole see olulisimas mitte treeningu, vaid võimete küsimus. Mina püüdsin sama
põhimõtet ühiskonnaõpetuse seminaridel rakendada.
	Dimi otsustav koolkonda kujundav tegevus toimus, mõistagi, üheaegselt
väga mitmes valdkonnas. See algas kindlasti kollektiivsete uurimisteemade
püstitamisega ja nende ühisaruteludega sektori koosolekutel uuringute kõigil
staadiumidel, alates teema sõnastamisest kuni tulemuste kriitilise hindamiseni
ja ühisartiklite koostamiseni. Just arutluskoosolekuil algas ühisvaimu
kujunemine, millest kasvas sügavam koolkonnatunnetus. Nii sektori juhatajana
kui ka teema juhendajana oli Dim ühismõtte algatajana arutelu eel esitatava
ilmselt hoolikalt läbi mõelnud, sihid seadnud, eriarvamustega arvestanud.
Juhendades kasvati kiiremini.
	Olulist osa etendasid kindlasti ühised välitööd, eriti tugiläbilõigete
ühisuuringud, puursüdamikke kollektiivselt liigestades, kirjeldades ja
proovides. Samas toimus nähtu mitmekülgne kommenteerimine kuni kaugkorrelatsioonideni teiste alade läbilõigetega. Siin ei hoitud sageli ka tundeid
tagasi, nagu see koosolekutel loomulik oli. Ja mõnus huumor üksteise aadressil
hoidis positiivset meeleolu. Iga uue südamiku lahtitõstmisele järgnes üldine
ülevaatus ja mõtteavaldused. Eriti elavalt on meeles esimene tutvumine
südamikuga Ohesaares puurimise ajal, kui Silur sai läbitud. Raikküla lademe
lubjakividel lasuvaist tumehallidest musta kilda sarnastest savikividest ilmusid
esimesed graptoliidid, mis fikseerisid Llandovery ja Wenlocki piiri üldskaalal.
Seda nähes kargas Dim vaimustuses ühelt jalalt teisele ja sõnad voolasid
selgitustega nagu kevadine suurvesi. Üks tähtsündmusi rahvusvahelisele
tasandile tõusmise teel oli käes. Sellest sündis monograafiline artikkel.
	Esimeseks väga oluliseks ühistunnetust kujundavaks ekspeditsiooniks
oli 1961. a bussireis Podooliasse B. S. Sokolovi, O. N. Nikiforova ja Ukraina
kolleegidega, milles osalesid kõik tol ajal instituudis töötavad noored
paleontoloogid ja litoloogid: R. Männil, E. Jürgenson, A. Aaloe, L. Sarv,
D. Kaljo, E. Klaamann, R. Einasto, M. Rubel, H. Nestor. Dnestri tammi
ehituse ajal, üleilmse tähtsusega paljandite vee alla jäämise eel 1977. aastal
ja hiljem (1980, 1988) korraldati siluristide ühisekspeditsioonid suurte
kompleksproovide võtmise ja läbilõike kiht-kihilise kirjeldamise eesmärgil.
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Koolkondliku ühistunnetuse loomine sündis kindlasti avameelsetes
ja otsekohestes eravestlustes Dimiga siira lugupidamise õhkkonnas. Tulemus
oli alati positiivne. Ka kriitika ja etteheited esitas ta tunnustavas vaimus, et
väljuja tundis end tõstetuna. Küllap just sellel tasandil saavutati kokkulepped
ja koostöö oluliselt erineva iseloomu, loomekogemuse ja huvisuundadega
teadurite vahel. Sellise suhtlemiskultuuri (õigemini – kunsti –) valdamine oli
edu oluline tagatis.
	Vaieldamatu osa oli ühisartiklite koostamisel, kus Dim võttis enamasti
enda peale esialgse teksti koostamise tänamatu koorma, mida teised siis oma
valdkonnas täiendasid, täpsustasid. Ühisarutelud kaasautoritega kujunesid
õpetlikuks kogemuste vahetamise kooliks, millega terad sõklatest välja
sõeluti. Kõigi ettepanekute tähelepanelik arvestamine kuulus Dimi tööstiili
elementaarse eetika juurde, erinevalt Ralfist, kes arvestas kaasautoreid vaid
nii palju, kui need tema väiteid kinnitasid.
Kollektiivsed artiklid kasvasid Dimi dirigeerimisel peatselt Siluri
kollektiivse monograafia ja kogumike koostamiseni, kus Dimi kanda jäi
iseenesestmõistetavalt nii koostaja kui ka toimetaja roll. Dim on olnud
peaautorina sama tähelepanelik ja hooliv kõigi suhtes, üheaegselt nii delikaatne
märkuste abil suunaja kui ka osavõtlik kuulaja ja ettepanekute arvestaja. Eriti
tajusin sellise koostöö meeldivat tulemuslikkust „Silur Estonii” tegemisel.
Kui tulin välja paekivi uuema struktuurse klassifikatsiooni ettepanekuga,
soovitas Dim kõhklematult võtta see kivimite süsteemi aluseks kogu töös.
Sama loomulikult võttis toimetaja vastu ettepaneku lademe kihtideks
liigestuse tsüklilisuse alusel, mis senise kihistikeks liigestamise kõrval tundus
esmapilgul nagu üleliigsena. Tänaseks on see saanud meie Siluri enamiku
lademete detailsema liigestuse aluseks. Viljakas kollektiivne ühistegevus viis
tulemuste tunnustamiseni Eesti kõrgema riikliku teaduspreemia omistamise
näol 1972. aastal. Dim suutis korduvalt edukalt tõrjuda ka tõsiseid ideoloogilisi
rünnakuid kõrgemalt poolt minu naiivse poliitilise avameelsuse pärast.
Koolkond kujunes pidevas suhtlemises väliskolleegidega, kus Dim täitis
aastaid rahvusvahelises Siluri komisjonis Nõukogude Liidu TA akadeemiku,
osakonna akadeemiku-sekretäri B. S. Sokolovi „nõuniku” funktsiooni. See
kindlustas pideva kontakti maailma tipptegijatega ja soodsa väljundi kuni
rahvusvaheliste nõupidamiste korraldamiseni Eestis ja meie inimeste arvukaks
osavõtuks samalaadsetele kokkutulekutele teistes maades. Läbi aastate jagati
igalt reisilt tulles muljeid ja korrigeeriti vajadusel omi tegemisi.
	Dim kujunes loomulikuks liidriks ulatusliku rahvusvahelise koostöö
initsiaatorina Põhja-Euroopa Siluri paleogeograafiliste kaartide seeria
koostamisel ja redigeerimisel, mille tulemusena valmis soliidne atlas. Selle
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kirjastamine on aga juba aastakümneid takerdunud meist mitteolenevate
takistuste taha.
	Ei ole juhus, et just Dimist sai uudse isotoopgeoloogilise
uurimissuuna initsiatiivikas viljeleja, mis on meie stratigraafilist mõtlemist
oluliselt avardanud väljapoole traditsioonilist bio- ja litostratigraafiat. Nii
kasvas ökostratigraafiast loomuliku arenguna komplekssem sündmus- ja
lõigendstratigraafia, kus juhtkriteeriumiks on tsükliliste eustaatiliste muutuste
ja stratigraafiliste lünkade fikseerimine läbilõikes.
	Dimi eetiline kultuur ei lubanud ka teaduse juhtimise kõrgematel
tasanditel kasutada jõuvõtteid (Moskva sidemeid), korrigeerimaks akadeemia
ehituspoliitikat, mille tulemusel Geoloogia Instituut seisis 20 aastat
ehitusjärjekorras austaval teisel kohal.
	Dim on tänaseni kaastegev Eesti stratigraafilise mõtte suunamisel ja
ühisvaimu hoidmisel.

Einar
	Einar Klaamann asus loodud biostratigraafia sektori juhatajana
Ralfist lahkulöönud siluristide etteotsa. Kohe tutvustuskoosolekul nimetas
ta end mitte eestvedajaks, vaid taganttõukajaks. Järgnevad kümme aastat oli
ökostratigraafilise uurimissuuna õitseaeg. Einaril oli eriline empaatiavõime,
lugupidav ja sõbralik suhtlemiskultuur. Võimeka sulemehena ja osava
sõnaseadjana, tunnustatud telemehena tundsime teda aastaid, nüüd avaldus
temas ka süvenemisaldis abivalmis juhendaja ja demokraatlik juhataja,
arenenud hingekultuuriga alati kaasaskäiv inimarmastus üheaegselt kõigi
ja igaühe suhtes eraldi. Einar jätkas laiuti ja sügavuti Dimi kujundatud
traditsioone. Einar nagu Dimgi, ei olnud kunagi ülemus. Ta sulandus kõigil
suhtlemistasandeil partneriga samasse süsteemi. Temaga oli samavõrra
meeldiv ja huvitav kui ka kasulik vestelda – avanes erakordne üldkultuuriline
ja erialane erudeeritus. Igaks elujuhtumiks oli tal tabav humoorikas sentents
mälust võtta. Ralfiga võrreldes taotles Einar mitte mäestikuna isiklikku
esiletõusu, vaid kollektiivsete tulemustega Tiibeti kiltmaana ümbrusest
kõrgemale tõusmist.
	Einar oli meie seas kõige süsteemsem ja viljakam uurimistulemuste
sõnastaja ja trükkisuunaja. Selles oli ta osav juba kohe loometee algusaastail
voolas esmatekst tal paberile sellise loogika ja korrastatusega, et sõnastust
hiljem oluliselt täiendada või muuta polnudki vajadust. Seda kohe puhtalt
kirjutamise võimet selgitas ta lihtsalt: enne kirjutama asumist tuleb mõtted
selgeks mõelda. Talent ja töö harmoneerusid Einaris loomeproduktiivsusena.
Juba aspirantuuri ajal ilmus tema sulest esimene ulatuslik artikkel
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tabulaatidest, millele lähiaastail lisandus ridamisi mahukaid artikleid ja
kaks monograafiat Maa ajaloo vanimaist korallidest. Küllap sellest oleks
doktorikraadi kaitsmiseks küllaga olnud, aga Einar tahtis enamat. Tal oli käsil
Gotlandi Siluri tabulaatide monograafia koostamine ja plaanis kokkuvõttev
köide tabulaatide paleoökoloogiast ja ökosüsteemsest analüüsist – seostest
faatsiestega. Kiiresti arenev verevähk katkestas mitmekülgse talendi loometee
selle kõrgseisus. See oli kogu Eesti geoloogiale raske kaotus.
Need viis meest tegid Eesti paelasundi mitmetahulise uurimise
suunamisel ajalugu eeskätt isikliku eeskuju varal. Nad olid mitmeti erinevad
isiksused, toetades ja täiendades üksteist, mõnigi kord aga ka vastandudes
ajuti teineteisele abinõude valikus, ent kõik taotlesid ühte suurt sihti – avada
maailmale Eesti kivise kihiraamatu lehekülgedele talletunud ürglooduse
ainulaadset rikkust.

III Kaasaaitajaid
Evald Möls ehk Mölsi-Papa jättis oma petrograafia-loengutega
unustamatu mulje. Täie vaimustusega kaasakiskuvalt suure kivise looduse
ranget süsteemi ja seoseid avades ta sageli ei märganudki, kui ka vaheaeg otsa
sai ja järgmise loengu lugeja – Rõõm – muheldes sisse astus, mis vaimustuses
dotsenti ei paistnud eriti häirivatki. Ta lõpetas pisut vabandades, et järgmisel
tunnil siis öeldagu, kus pooleli jäime. Eksamil oli ta heasoovlikkus ise ja
aitas ka nõrgemad järje peale, hinnates eriti juurdlevat loogikat. Tema kui
juhendajaga oli meeldiv arutleda probleemidest, millele veel polnud vastust
leitudki. Eriti suurt imestust äratas Mölsi-Papa hoolivus ja vastutulelikkus
oponendina minu diplomitöö kaitsmise eelõhtul alles ümberkirjutamisel
oleva tööga oponendina tutvumine internaadi koridori otsaakna juures ja
sellest postiivse väljalugemine (terav silm välivaatlustel, kivist rohke teabe
väljalugemise oskus, järelduste argumenteeritus jm). Lahkeks kaasakiskuva
jutuga naljast lugupidavaks kolleegiks jäi ta surmani.
Asta Oraspõld ei jätnud ülikoolis oma sütitava pühendumisega
loengutes kedagi ükskõikseks oma sütitava pühendumisega. Tema
mõttearendustes on läbi aegade olnud seda mölsilikku aega- ja ennastunustavat
vaimustust aine vastu, mis kümnete ja kümnete diplomitööde juhendamisel
kujunes nakatavaks suunanäitajaks paljude praeguste tegijate valikutes.
Tema hoolivalt toetava ja targalt tasakaalustava juhendamiseta ei oleks mul
venna surmale järgnenud depressioonis ülikooli lõpetamine 1957. aastal
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kindlasti korda läinud. Oma elukestvas uurimistöös on Asta ajaga pidevalt
kaasaskäiva järjekindluse ja sihitaotluse eeskuju. Ülikooli ajal tundsime teda
parima Raikküla lademe tundjana, hilisemal ajal on ta pühendunud ÜlemOrdoviitsiumi lademete, eriti Pirgu ja Porkuni lademe uurimisele. Astat tunti
ülikoolis ka ühena vähestest otseütlejatest koosolekutel nii teaduslike kui ka
ühiskondlike probleemide aruteludel. Vilistlaste kokkutulekutel on Asta alati
aktiivne osaleja. Püsivalt koostööaldis julge pealehakkajana on ta hinnatud
ja oodatud partneriks basseinilise ökostratigraafia süvauuringutes tänase
päevani.
Ülo Heinsalu teadsin Eesti karstiuurijana juba esimese
kursusetöö koostamise ajast ülikoolis, mille teemaks valisin Profi soovitusel
karstinähtused. See oli ka mu esimene erialane kokkupuude paekiviga.
Instituuti tulles (1957) töötasime mõnda aega Karsti-Üloga ühes toas ja
arutlesime koos geofüüsikute Evald Pobuli ja Egon Arroga elavalt Eesti
geoloogia arenguga seotud päevaprobleeme. Sageli tuli jutuks Dimi ja Ralfi
oluline roll instituudi juhtimisel Profile nõuandjaina. Nemad julgustasid mind
dolomiitide tekkeküsimuste uurimise jätkamist taotlema. Meie paeuuringutele
elas Ülo elavalt kaasa, toetas entusiastlikult basseinilise tervikliku käsitluse
ja fatsiaalsete mudelite koostamise suunda, ennustas sellele suurt tulevikku.
Kui kerkisid päevakorda keskkonnakaitse valusad probleemid, vennastusime
karstialade reostusvastases võitluses ja fosforiidisõjas. Karsti-Ülo oli esimesi
kolleege, kes lennult toetas rahvuskivi ideed ja instituudi rajamist Kadaka
paemurdu. Tema aktiivsel kaastegevusel sündis Aino Valgma algatatud Jalase
maastikukaitseala. Ülo võttis H. Viidingu surma järel üle Ürglooduse Raamatu
koostamise juhimissiooni, aga sai seda teha enne saatuslikku surma lühikest
aega. Ülo kirglikkus ja positiivsus olid nakatavad. Looduskaitse Seltsi tegevuse
ühe initsiaatorina on tema tegevust vääriliselt tunnustatud mälestuskiviga
Tuhalas. Sellel Eesti suurimal karstialal jätkab Karsti-Ülo looduskaitselist
tegevust pühendunult Ants Talioja.
Karl Müürisepp ei omanud meie päevil küll ühtegi hüüdnime ja
lugupidamisest vanema kolleegi vastu ei kutsutud teda ka omavahelistes
juttudes eesnime järgi. Tema südamlik kodune isalikkus noortesse suhtumises
erines mitmeti Profi autoriteedi aukartust sisendavast isalikkusest. Suhtlemine
oli algusest peale distantsivaba, kus polnud mingisugust ülemuslikkust.
Ta kutsus meid kõiki poisteks. Kuigi tema kitsam uurimisvaldkond hõlmas
paealuseid Obolus-liivakivi kihte, suutis ta kõrvalt üllatava tähelepanelikkusega
jälgida ka paekihte uurivate noorte tegemisi ja oli nii sektorijuhatajana kui
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ka asedirektorina otse hämmastavalt hästi kursis meie loominguavaldustega
nii aruannete kui ka artiklite ja ettekannete kujul. Millal ta leidis aega nende
tähelepanelikuks lugemiseks, kuidas see tal aktiivselt meeles seisis, on lausa
müstika. Olen temalt korduvalt saanud sõbralikke soovitusi ka inimsuhetesse
puutuvates küsimustes, mis alati olid nõuande vormis. Näiteks, mida teha
ja kuidas olla, kui töö esitamise tähtajad on jälle möödas, aga paberil vaid
küündimatud read. Jääb ka teadmata, kui palju tänu võlgnesin talle otsustavate
arutluste ajal poliitiliste süüdistuste tasakaalukal tõrjumisel võimu kõrgemail
tasandeil. Juttu pole ta ise sellest teinud, nagu polekski kunagi midagi olnud,
aga millest teistelt hiljem teada sain. Olin tõsiselt tõstetud enesetundega,
kui kodu-uurijatelt kuulsin Müürisepa kõrgest hinnangust minu osale meie
Moskvas kaitstud paealaste doktoritööde valmimisel. Karl Müürisepp oli
harvaesinevalt hea, aus ja õiglane inimene, kelle põhipüüdeks läbi elu on
kindlasti olnud teisi aidata.
Herbert Viiding ehk Ärps oli rändkiviuurijana vundamendi kivimite
üks parimaid tundjaid ja esmapilgul paeuuringutest kaugel, aga instituudi ühe
avarapilgulise tippjuhina mõistis arutlustes paleoökoloogilise uurimissuuna
viljakust paelasundite litoloogias poolelt sõnalt ja toetas minu üleminekut
paleontoloogide juurde, loodavasse biostratigraafia sektorisse Einari käe alla
ning Põlma Lempsi jäämist mikropaleontoloogide juurde, mis kahtlemata
soosis koolkonna kujunemist kahe valdkonna piiriteaduses. Heasüdamliku
avameelse inimesena oli mul temaga toredaid mõttevahetusi ka töövälistel
ühiskondliku ja eraelu teemadel, mis aitas stagnaaja umbses õhustikus
mõranevat eneseusku hoida, üldinimlikku vaimset keskkonda kindlustada.
Veel ülikoolis töötades avaldas ta kord vaimustust ühe TA üldkogu koosoleku
põhjaliku protokolli suhtes, milles Gustav Naani sõnavõtte president Eichfeldi
vastu lõssenkismi hukkamõistul täpselt refereeriti, teadmata, et protokoll oli
minu koostatud ja masinakirjas Ülo Vooglaidi kaudu ülikooli levitamiseks
saadetud. Kirgliku looduskaitsjana ja loodushariduse edendajana algatas ta
suurejoonelise Eesti Ürglooduse Raamatu koostamise kompleksprogrammi,
mille elluviimist jätkasid ootamatu surma järel kolleegid.
Anto Raukas on kindlasti praegu elavate geoloogide seas kõige
suurema tegevushaardega sihipäraselt edukalt tegutsev Figaro, kes
kümnete ühenduste, liitude, nõukogude ja seltside toimeka esimehena
suudab produktiivselt kirjutada, toimetada, juhendada, inimlikku nõu
anda, kritiseerida, olla lähedane sõber ja nõudlik vastane, nii paatoslikult

209

paljusõnaline kui ka noomivalt napisõnaline. Anto on minu elu eri etappidel
etendanud olulisi elujaatavaid rolle positiivses vaimus. Keskkoolis jätkas
ta minu kõrvaletõmbumisel Kalevi matkasektsiooni juhtimist, instituudis
asus moreenide uurimisele, milleks mind oli tööle võetud, võimaldades
minul jätkata paeuuringuid. Hiljem suutis Anto partorgina edukalt tõrjuda
poliitilisi süüdistusi, mida minu naiivsed avalikud esinemised korduvalt
KGB juhtorganites esile kutsusid. Eesti Geoloogia Seltsi esimese esimehena
lükkas ta koos ELUS-i aseesimehe Jaan Eilartiga kohe liikuma minu mõtte
väärtustada paekivi rahvuskivina. Anto toetas kohe mõtet minna fosforiidisõja
algul geoloogide avaliku pöördumise teksti lihvimiseks Lennart Mere juurde,
mida avaldamise eel öö läbi siis Nõmmel tema kodus ka tegime, kuigi mitmed
juhtivad geoloogid selle mõtte maha laitsid. Anto jäi kohe nõusse minu mõttega
rajada instituudi uus hoone geoloogilisse keskkonda Kadaka paemurdu,
kuigi juhtkond sellele algul vastu oli, sest TA arengukavas seisis asukohana
Akadeemia tee. Anto veab praegugi mitmeid paestrateegiliselt olulisi projekte –
Loode-Eesti paepargi, Maardu graniidikaevanduse rajamist.
Enn Pirrus ehk Esimees alustas uurijana edukalt pinnakatte
viirsavidega ja laienes kiiresti tunnustuse võitnud savimehena Kambriumi
sinisavi jt terrigeensete kivimite mitmetahulisele uurimisele, jätkates samas
avara tunnetusega looduseinimesena elavat populariseerimistegevust
mineraalidest karsti ja meteoriitikani. Sektorijuhatajaks saades oli meil pikki
arutelusid paetemaatika arengusuundadest, kus leidsime kiiresti terrigeensete
ja karbonaatsete kivimite ühisuuringuiks ühisnimetaja – sedimentatsiooni
arenguloo etapilisuse ja lüngad. Valmis ühisartikkel lünkade hierarhilisest
klassifikatsioonist. Temas on heasoovlikult koos tähelepanelik nõuandja ja
otsekoheselt nõudlik kriitik, mõlemad koostööks vajalikud eeldused. Esimees
toetas kohe mu Hubert Matvega mõneti asjaarmastuslikult alanud paeehitiste
kivi päritolu uuringuid, mida plaanilise põhitööna on edukalt jätkanud
paeleedina üldise tunnustuse võitnud Helle Perens. Pärast Ülo Heinsalu
õnnetut surma jätkas esimees püsiva visadusega Ärpsi algatatud Ürglooduse
Raamatu jaoks vajalikke vaatlusi ja uuringuid, viies selle tänuväärse
geoloogiliste objektide inventariseerimisprojekti võiduka lõpuni.

IV KAASTEELISED
Peale nimetatute on käsitletava paepere kujunemisse olulist lisanud
praktiliselt iga selle kauaaegsem liige, kellest järgnevalt oleks sobiv võimalus
mõnda ka meenutada samade enesekeskselt nägevate silmade läbi.
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Erika Jürgenson töötas pea kogu loomingulise elu ülikooli
lõpetamisest (1950) pensioneerumiseni mitmesuunalise analüütilise litoloogia
väliselt märkamatu vedajana, mille tulemuseks on unikaalne väärikas
andmepank. Põhiliseks uurimisvaldkonnaks valis ta omale lahustumatu
jäägi mineraloogia. Kultuurihuvide mitmekesisuse ja mitmes keeles erialase
lugemuse poolest oli ta kindlasti meie seas kõige haritum inimene. Artiklites
viidetena piirdus ta enamasti siiski vaid otseselt uurimisobjekti puutuva
kirjandusega. Rahuliku, tasakaaluka, humoorika ja abivalmis inimesena oli ta
koostööaldis kõigiga. Erika tegi alati kõik tööd valmis tähtajaks ega hilinenud
kunagi. Väitekirja juhendajana oli ta minu elukestva hilinemise suhtes
mõistvalt kannatlik südametunnistusele koputaja. Imetlesin Erika püsivust
ja järjepidevust kivimi varjatud tunnuste süsteemsel uurimisel, milleks
minul pole jätkunud kannatust. Samas ei suutnud ma mõista juba väliselt
mitmekesiste paekihtide tähistamist puursüdamike tulpadel vaid monotoonse
lubjakivikastiga, mis V. Jaanussoni eeskujul ka meie trükistes algul tooni
andis. Kohaliku originaalse ühtse kivimite klassifikatsiooni ja tingmärkide
süsteemi kollektiivne loomine 1964. a kõrvaldas selle vastuolu. Erika oli üks
selle töö põhiautoreid.
Koostöö algaastaist on kogu eluks meelde jäänud õpetlik juhtum
ühe Kesk-Eesti kaevu rajamisel kastideta maapinnale ritta seatud jämeda
puursüdamiku kiirkirjeldamisest, kus Erika alustas ülevalt ja soovitas
minul alt paksuste mõõtmisega vastu tulla. Temal oli ulatuslike läbilõigete
iseloomustamise aastatepikkune praktika, minul vaid Saaremaa väikeste
paljandite kiht-kihilise kirjelduse lühike kogemus. Ühtlaseilmelise mugulja
lubjakivi küündimatul „kirjeldamisel” sattusin täielikku ummikusse, sest iga
lubjakivi mugula ja merkivi vahekihi paksust tollipulgaga mõõta püüdes, tulid
südamiku eri küljel „kihitide” paksused oluliselt erinevad. Nii jõudsin tunniga
vaid paar meetrit „iseloomustada”, kui Erika tuli ülevalt „mängleva kergusega”
vasaravarre poolemeetrist pikkust korrutades ja oskas minuti vältel kogu
mu vaevaga tehtud jämemugulja kompleksi „kihid” üheks kirjeldusühikuks
ühendada. Sellise suurühikute üldistava kirjelduskogemuseni jõudsin alles
Ralfiga kogu Ordoviitsiumi lõunapoolseid läbilõikeid liigestades.
Ago Aaloe astus suurde teadusse küllap Jaagarahu riffide elukülluse
ühe avajana, jätkas esimese teaduskraadi väitekirjas maailma suurima Borealispanga käsitlejana litoloogia ja stratigraafia piirialal ja laienes Saaremaa
uute puursüdamike (Kipi, Kingissepa ja Sakla) uurimisega 1958. aastal
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kogu Siluri litostratigraafia vastutavaks täitjaks. Nende südamike
liigestamise ja kirjeldamise käigus sain Agolt esimese koolituse suurema
stratigraafilise ulatusega läbilõigete makrolitoloogilise uurimise alal, mis
kujunes minu põhiliseks elutööks järgnevatel aastakümnetel. Ago huvidering
oli paeläbilõigetest oluliselt laiem, mida kunsti suunas elavalt tajusime
koosolekutel valminud sõbralike saržide kaudu. Konkureerivaks suunaks
teaduses kujunes talle peatselt meteoriitika, mis Ülo Kestlase meenutuste
alusel oli alguses talle mõneti küll vastumeelne. Profi ettepandud suunana
Moskva meteoriitikakomisjoni soovitusel süvenes Ago Kaali probleemidesse,
mis kasvas mõne aastaga põhihuviks. Ja kui Siluri ökostratigraafia suur
teema vajas eksaktse fatsiaalse analüüsi jaoks tugiläbilõigete lubjakivide
detriidiuuringuid, kutsuti Ago tagasi paeuuringutele, mida ta tegi juba mõneti
vastu tahtmist, sest meteoriitika oli teda püsivalt ja tõsiselt huvitama hakanud.
Ootamatu lahkumine tekitas mõlemas Ago põhilises teadusvaldkonnas
kauakestva lünga.
Elga Mark ehk Jupp olla juba koolipõlvest oma õdedest kõige
lühemana selle hüüdnime saanud, mis mõneti hellitusnimena on saatnud
teda läbi elu. Jupp on jäägitult pühendunud fossiilsete, eriti Devoni kalade
ja stratigraafia uurimisele, samas on ta paeuuringute edusammudele
kogu hingest kaasa elanud ja kus võimalik – hinnatavat koostöövalmidust
ja algatusaktiivsust üles näidanud ka Siluri kalafauna uurimisel, noore
Tiiu Märsi juhendamisel, Ohesaare panga detailsel kiht-kihilisel komplekssel
kirjeldamisel jne. Avara kultuurihuviga veendunud isamaalasena lülitus Jupp
alati aktiivsesse poliitilisse mõttevahetusse õigluse nimel, osales Balti ketis jm
poliitilistes aktsioonides, kui vastav info vaid temani jõudis. Mõttevahetused
teadusliku ja kunstilise tunnetuse sünteesi vajalikkusest mis tahes uurimistöös
on arutlejaid mõlemapoolselt rikastanud.
Lembit Sarv ehk Sarve Lemps on kindlalt Baltimaade parim meie
paelasundi ostrakoodide tundja ja seetõttu kuulus ta iseenesestmõistetavalt
kõigi komplekssete biostratigraafiliste uurimiste gruppide koosseisu,
kuivõrd algusaastail olid ostrakoodid ainus mikrofaunagrupp puursüdamike
liigestamisel. Sarve Lemps on väheseid kõrgspetsialiste, kes tundsid oma
loomagruppi meisterlikult kogu Ordoviitsiumi ja Siluri läbilõike ulatuses.
Koostöö litoloogidega sujus suurepäraselt, kuivõrd Lemps suhtus oma
faunagrupi fatsiaalse kontrolli probleemidesse lugupidava tähelepanelikkusega
ja oli oma seisukohti ka stratigraafilise leviku osas valmis paindlikult muutma,
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jäädes kõigis teaduse eetikaküsimustes jäärapäiselt järjekindlaks. Ralf oli
sellisest vaikivast vastupanust kahtlemata puudutatud, ent jagu ei saanud ta
väliselt leplikust Lempsist kunagi. Lempsi osavõtlikkus ja abivalmidus nii
teaduslikes, majanduslikes kui ka isikliku elu küsimustes on läbi aegade olnud
imetlusväärne. Lemps on ikka jäänud suureks oma südame poolest. Dimi
tabava väljenduse järgi on Lemps tagasihoidlikkusele vaatamata läbi aastate
üks instituudi kõige sõnakamaid mehi – mida lubab, saab alati ka tehtud.
Lempsi panus Särghaua baasi kujunduses ja hooldustegevuses on olnud väliselt
väljapaistvast oluliselt suuremad.
Lembit Põlma ehk Põlma Lempsi kutsusime Ralfiga instituuti
Ordoviitsiumi litoloogiat uurima (1964), kus ökosüsteemne suund stratigraafias
muutis eriti akuutseks detriidi grupilise koosseisu analüüsi V. Jaanussoni
eeskujul. Sellesse Lemps kohe ka süvenes temale omase korrektsuse, täpsuse
ja põhjalikkusega kõiges, mis hõlmas teadust ja inimsuhteid. Lemps oli
tulihingeline rahvuslane täiesti avalikult ja hindas kõike siin maailmas selle
prisma läbi. Ta toetas südames kõike, mis aitas Eesti mõtet maailma viia ja
vaimset rikkust maailmast Eestisse tuua. Koostööd kultuursete kolleegidega
hindas ta kõrgelt, labast venelikkust ei sallinud silmaotsaski. Ta ei varjanud
huvi opositsioonilise kirjanduse vastu. Visa järjekindluse, aususe ja töökusega
kasvas Lemps kiiresti Ordoviitsiumi litoloogia loomulikuks liidriks.
Mõnikord liigses tagasihoidlikkuses jättis ta, näiteks, oma väitekirjast ja selle
trükimonograafiast välja kõik detailselt koostatud puursüdamike litotulbad,
kartuses komistada stratigraafiliste piiride määramise korrektsuses, milles
Ralf talle korduvalt ebaõiglaselt etteheiteid tegi. Teiselt poolt, Lemps tunnistas
kord ühe arutluse ajal rõhutatult: „Võimatu on siin midagi originaalset
kirjutada, Rein on iga asja kohta juba midagi öelnud!”
Heasüdamliku ja delikaatse inimesena võis ta aga pinge paisudes ka
kõuehäälselt plahvatada, mida oma nahal korduvalt tunda sain. Kui pakkusin
kord ühisteemana platvormidevahelist basseinide võrdlust, laskis ta vaikides
mul vahutada, kuni pahvatas varjamatu irooniaga: „Tühja tünni kõmin!”
Rohkem sellest juttu ei tulnud. Tundliku eetilise närviga uurijana ei talunud
ta teaduses ega laias maailmas sotsiaalset ebaõiglust, ei lubanud endale
mingeid kompromisse poliitilise võimuga. Lempsi pidurdasid psühholoogilised
barjäärid esitamast tunnetatut eelarvamustevabalt trükisõnas, kui oli karta,
et see võis tekitada pingeid kellegi teise kapsamaale tungimise pärast. Paljud
Lempsi hoolikalt koostatud litotulbad on trükis avaldatud Tõnu Meidla
ostrakoodidemonograafias, loomulikult korrektsete viidetega autorile.

213

Lempsi ootamatu surm jättis Balti Ordoviitsiumi litoloogia uurimisse
praeguseni kestva tühiku. Et instituuti Lempsi asemele ei leitud tema katkenud
uuringute jätkamiseks litoloogi, on Eesti paealaste alusuuringute strateegilise
planeerimise tõsine viga.
Heldur Nestor kujunes kihtpoorsete süstemaatika, biostratigraafia
ja ökoloogia valdkonnas juba ülikoolis alanud uurimistega kiiresti
rahvusvaheliseks tegijaks, olles samas ühe oma hilisema, 1968. a Moiero
ekspeditsioonil tehtud ülestunnistuse järgi „paleontoloog vastu tahtmist”.
Paleoökoloogilis-fatsiaalseis uuringuis osales Heldur juba ühistegemiste
algaastail, kus avalöögiks minule võiks lugeda Ralfi korraldatud Kuru kaevamisi
Pirgu/Porkuni lademe (siis ka O/S!) piiri avamiseks. Meie huvide lähenemine
toimus 1965. a professor Heckeri korraldatud III Litoloogilis-Paleoökoloogilisel
väliseminaril Uuralis, kus tegime Eestile nime ka laulumeesena. Kolm aastat
hiljem, Moiero-ekspeditsioonil Ida-Siberis, veel enne väljalendu Turast
sõnastasime Balti Siluribasseini fatsiaalse vööndilisuse üldjooned, nii et samal
sügisel Kesk-Aasias Heckeri V väliseminaril võisin esineda sealsamas värskelt
väljajoonistatud Balti paleobasseini fatsiaalse mudeli iseloomustusega, äratades
oodatust suuremat tähelepanu. Moiero jõel erakordselt hea paljanduvusega
Ordoviitsiumi ja Siluri läbilõike uurimisel otsisime Helduriga visalt kihtideks
ja tsükliitideks liigestamise fatsiaalseid kriteeriume ja iseloomulikke
väljendeid kivimite eripära iseloomustamisel. Eestis oleme hiljem samas stiilis
ühiselt kirjeldanud paljusid puursüdemikke, kus minul tuli tsüklite piirid
panna, esmasõnastust otsida, temal seda korrigeerides kirja panna. Ühe oma
juhtmõtte sõnastas Heldur kunagi enam-vähem nii: teaduses polegi nii oluline,
kes midagi esimesena välja ütleb, oluline on, kes esimesena kirja paneb.
Helduri ladusama sulejooksuta ühisartiklite koostamisel oleks minu mõnigi
tõsisem tulemus praeguseni kirja panemata jäänud. Kestva koostöö käigus
juhtus aga ka seda, et idee autorile unustati viidata või kaasautorina fikseerida,
mis ei takistanud koolkondlikke sihte silmas pidades ühistöö jätkamist.
Laskudes koos Toompealt Eesti teaduspreemia kättesaamiselt 1972. a,
ütles Heldur esimesena välja mõtte, et tema küll ei kavatse oma parimaid
loominguaastaid Ralfi alluvuses kasututele vaidlemistele kulutada. Sellest
sündis siluristide lahkumise idee Ralfi alluvusest. Sõnastati see muidugi
kõrgemal pool vastuvõetavamalt uute teadussuundadena: biostratigraafia ja
mikropaleontoloogia.
Heldur tõi esimesena meieni uue globaaltektoonika mobilistlikud
ideed, esinedes ettekannete ja artiklitega, samuti paleogeograafiliste
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rekonstruktsioonidega. Einari järel on Heldur kahtlemata produktiivseim
populariseerija.
Viiu Nestor asus Siluri kitiinikute süsteemsele uurimisele pärast Ralfi
esialgse taustauuringu positiivseid tulemusi Ohesaare läbilõike alusel. Viiu
töö tulemusena kujunes Siluri kitiinikute tsonaalne skeem ja selgusid suured
stratigraafilised lüngad Raikküla ja Adavere ning Jaagarahu ja Rootsiküla
lademe piiril avamusel. Viiu on olnud väga koostööaldis litoloogidega ja teiste
faunarühmade uurijatega, samas väga iseseisev oma järelduste tegemisel,
eeldusel, et alati on kodune konsultant Helduri näol käepärast võtta.
	Välitöödel nimetasid kolleegid Viiut vahel ka raudseks leediks.
Reet Männil kutsuti instituuti küll poolelijäänud kvaternaariuurimisi
jätkama, aga Ralfi veenmisjõud tõi ta peatselt Siluri trilobiite uurima, mille
vajalikkuses keegi ei kahelnud. Tasakaaluka, sihikindla ja kõrge kohusetundega
inimesena osales ta aktiivselt basseini fatsiaalsetes uuringutes ja selgitas
üheaegsete erifatsiaalsete trilobiidikoosluste esinemise Siluri läbilõikes.
Avalikult küll harva sõna võttes oli ta uurimisrühma püsiva liikmena oluline
ühisvaimu hoidja argipäevatoimingutes, uurimiste eetilise külje olulisuse
rõhutaja. Ühised väärtushinnangud aitasid mõnigi kord koos Reedaga Ralfil
liigset hoogu maha võtta. Kauaaegsete toakaaslastena saime Reeda ja Viiuga
ka teadusväliseid elu- ja pereprobleeme arutades üksteiselt olulist tuge.
Viive Viira lülitus oma stratigraafiliselt prioriteetse mikrofaunarühma – konodontide – uurijana instituudi uuringutesse juba enne meile
tööleasumist ja kujunes tagasihoidlikkusele vaatamata oma väga sihipäraste
uurimiste tulemustega keskseks isiksuseks pea kõigis tugiläbilõigete liigestuse
ja korrelatsioonidega seotud mõttevahetustes. Viivest sai konodontide alal
nagu Sarve Lempsist ostrakoodide vallas, kogu Balti O/S-i läbilõike suurim
asjatundja, tsonaalse liigestuse looja ja selle täiustaja, elava rahvusvahelise
koostöö tegija tänaseni. Raske on leida Viivest meeldivamat koostööpartnerit;
tema huvid ja kaasaelamine ulatuvad konodontidest globaalstratigraafiasse
ja paleogeograafiasse, kogu kultuurimaailma. Palju ja elavalt oleme tema ja
toakaaslase Elgaga arutanud ökoloogiast ja faatsiestest, loomingust ja loojaist,
ikka ja jälle ka „soovimatuil” teemadel eetikast ja poliitikast. Viive elukestev
armastus – hobused – ei ole kunagi häirinud esimest armastust – teadust
konodontidest. Tõsise uurijana on ta ikka jälle tunnistanud: mida enam
süvened, seda rohkem tekib uusi uurimist vajavaid küsimusi.
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Madis Rubel paistis silma kahe suure elukestva kiindumusega.
Juba ülikoolis oli fossiilse loomarühma valik langenud brahhiopoodidele
ja sellele kiindumusele on ta truuks jäänud kogu eluks. Teine suur armastus
– matemaatilised meetodid stratigraafias – virgutas koostööd mitme eri
faunagrupi uurijaga. Balti basseini erifatsiaalsete piirkondade (Kesk- ja
Lõuna-Eesti) tugiläbilõigete kiiresti kasvava biostratigraafilise informatsiooni
matemaatiline töötlemine tõi korreleerimise klassikalisel teel saadud
tulemustesse mõndagi ootamatut ja tekitas seniste skeemide revisjoni vajaduse.
Oma meetodite rakenduse usutava geoloodilise tulemuse suhtes jäi Madis ise
sageli üllatavalt ükskõikseks. Puursüdamike makrogeoloogilisel liigestamisel
oli ta kahetsusväärselt abitu, samas uute meetodite sütitaval propageerimisel
üldgeoloogilist mõttevahetust oluliselt elavamaks õhutav. Üksvahe üllatas
Madis Rahmaninovivaimustusega, viimati Särghaual kohtudes oli temas
ärganud paadimeister. Koos perega on Madis olnud üks kestvaid Särghaua
patrioote.
Silvi Mägi ehk Sill tuli instituuti Geoloogia Valitsusest aastatepikkuse
kaardistaja kogemusega ja asus K. Orviku jälgedes alumiste paekaldakihtide
kompleksuuringutele, pühendades kiht-kihilise korrelatsiooni huvides palju
tähelepanu ja aega mikropaleontoloogiale, eriti konodontide stratiraafilisele
levikule, kus tal kujunes viljakas koostöö Viivega. Kirjeldades põhjalikult
paljude puursüdamike B-lademeid, enamasti üksi, on südamikukastidele
jäänud kahetsusväärselt vähe markeeringuid, mis oluliselt raskendavad
tema tulemuste edasist rakendamist. Tema uurimistöö toimus aastaid
teistest Ordoviitsiumi uuringuist suhteliselt iseseisvalt üksiktegijana, mis
mõneti takistas temaga usaldusliku koolkondliku ühistunde süvenemist. Silli
kindlameelsus sagedastes stratigraafilistes vaidlustes Ralfiga toetus enamasti
argumentide jõule ja teeb talle au. Oma põhitulemuste monograafilise esituseni
Sill kahjuks ei jõudnud, mis alumiste paekaldakihtide detailse iseloomustusena
on tõsiseks lüngaks tänaseni.
Linda Hints oli koos kursusekaaslase Ülo Sõstra ja minu venna
Peetriga Lääne-Saaremaal paljandite puhastamisel, šurfide rajamisel ja
kirjeldamisel tõsiseks abiliseks juba tema esimesel üliõpilassuvel 1959, paistes
silma süvenemisvõime, kindlameelsuse ja töökusega. Ülikooli lõpetamise eel
agiteeris Ralf ta sugestiivse veenmisjõuga oma rühma nagu mindki, Silurist
Ordoviitsiumi tugiläbilõikeid uurima. Väga kõrge kohusetundega inimesena
oli Lindal suuri teeneid selles, et Ralfi ideede vormivalamine doktoritööks

216

edenes suhteliselt häireteta. Hommikust hilisõhtuni istus ta Ralfi kõrvaltoas
biostratigraafilisi tulpi joonistamas, käis aina uut tööd küsimas, kui antu otsa
sai. Ja kui minul tuli Ralfiga tõsine lahknemine arusaamades, mida tähendab
tulpade litoloogiline ühtlustamine: mitte ühtseid fatsiaalseid tunnuseid jälgides,
vaid samu stratoone sama tingmärgiga tähistades, tuli seegi ühtlustamistöö
Lindal lõpuni viia. Jäägitu töössepühendumine on Lindat iseloomustanud
tänaseni, vahel alluvatega suheldes pedantsusessegi kaldudes. Kompromissitu
nõudlikkus faktide otsimisel ja reastamisel, ausus mis tahes järelduste
tegemisel on Lindaga kaasas käiv maine, mis sünnitab usalduslikkuse.
	Lindas elas läbi pahade aegade Põlma Lempsile lähedane eestluse vaim
ja poliitiline opositsioonilisus vägivaldse valitsuse suhtes, huvi dissidentliku
kirjanduse vastu. Tuntud otseütlejana on Linda läbi aegade olnud üks
sõnakamaid kriitiliste mõtete avaldajaid ühisaruteludel.
Jaak Nõlvak tuli instituuti laborandiks kindla otsusega eelistada
jalgrattaspordile teadust ja oli ülimalt üllatunud, kui talle esimeseks ülasandeks
andsin Saaremaalt pärit kiviproove „üles joonistada”. Õnneks asendus see
peatselt lubjakivide äädikhappes lahustamisega ja jäägist mikrokivististe
väljakorjamisega ning Ralfi valvsa pilgu all ka nende grupilise määramisega,
millest püsivuse ja visadusega pärast päevatööd laborisse mikroskoobi taha
uudistama jäädes kasvas välja kogu järgnev elutöö. Ralfi kõrval omandas ta
kiiresti kitiinikute määramise ja läbilõigete biostratigraafilise liigestamise
alused ning hämmastas iseseisvate uurimistulemustega, mis seni juhendajaks
olnud ülemust kasvavalt ärritas kuni valimatute väljendusteni (vt Ralfist
eespool). Jaak jäi rahulikuks ega lasknud väliselt end häirida, sisemiselt tegi
juhendaja ja ülemuse selline ebaeetiline hoiak tõsiselt haiget. Sama tundsid
teisedki, eriti Lempsid, mis koolkondlikku ühisrinnet oluliselt kahjustas,
teisalt aga sidus alandatuid ja solvatuid ka tihedamale omavahelisele,
šefist sõltumatule, koostööle. Jaak jõudis oma kitsamal erialal kiiresti
rahvusvahelisele tasandile ja on läbi aegade olnud iseseisev juurdleja ja
järelduste tegija, samas sügava tunnetusega looduseuurijana koostööaldis
rahvusvaheliste ühisprojektide edendamisel. Üks tema – loodusearmastaja
– loominguline hobi on loodusfotograafia, mis arvukate näituste kaudu on
üldsusele hästi tuntud ja vääriks albumitena trükis avaldamist, sest objekti
valik ja vaatenurk on omanäolised.
Tiiu Märss (Noppel) ehk Tiuks lülitus ülikooli lõpetamise järel
(1970) kohe oma kalauuringutega siluristide sekka, sest kalasoomustest
kujunes Ülem-Siluris konodontide ja ostrakoodide kõrval tõsiselt arvestatav
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lahustus-paleontoloogiline mikrofauna grupp. Tänu Jupi tähelepanelikule
juhendamisele ja Valja (Valentina Talimaa) tehtud taustauuringuile Balti
tugiläbilõigete tsonaalse liigestamise vallas, olid Tiuksil soodsad tingimused
rahvusvahelisele tasandile tõusmiseks. Koostöö Saaremaa läbilõigete
ühisuuringutes, eriti dolomiidistunud idapiirkondades, edenes hoogsalt.
Tema väitekirjast väljakasvanud Balti Siluri kalaraamatus (Einari algatatud
seerias Fossilia Baltica) nägi esmatrükivalgust ka rida minu tugipuuraukude
fatsiaalsete kõveratega litotulpi. Peatselt haakus Tiuks mitmetesse
ühisprojektidesse Arktika eri piirkondades kogutud materjali läbitöötamisel ja
kaasautorluses ühisartiklite koostamisel, mis tõid teenitud tunnustuse, samas
ka mingi mõistmatu monopolismitaotluse, kuulutades kogu Euraasia Arktika
alad justkui oma isiklikuks uurimispiirkonnaks. Seda saatis sobimatu, mitmeti
üleolev ja halvustav suhtumine oma väitekirja juhendajasse Elgasse. Vanemaks
saades on need jooned õnneks taandumas. Ühisuuringuteks on Tiuks alati
heasoovlikult valmis olnud.
Peep Männik alustas konodondiuuringuid Viive juhendamisel
juba üliõpilasena ja osales Podoolia ekspeditsioonil (1977) suurte
kivimproovide seeria võtmiseks enne klassikaliste siluri paljandite vee alla
jäämist elektrijaama suurpaisu valmimise järel. Vähese jutu ja väga tööka
mehena on Peep süsteemse järjekindlusega teinud suurte kivimproovide
lahustamise aegaviitvat tänamatut tööd, mis on võimaldanud ka väga väikese
mikrofaunasisaldusega kivimitest leida konodonte ja anda nendele kihtidele
vanuseline dateering. Peep on vaikse visadusega koostanud eri settebasseinide
biostratigraafilisi läbilõikeid tihedas koostöös Põhjala kohalike uurijatega,
kust minul koos temaga küll alustades on teistes valdkondades tegevustesse
liialt killustudes tulnud kõrvale jääda. Erilist huvi äratas Llandovery–Wenlock
piirikihtides biosündmuste detailskaala väljatöötamine Eesti läbilõike (Viki)
alusel.
Peep on puhastverd uurija, kellele mis tahes üldisemad
korraldamiskohustused on nagu karistus. Abivalmina on ta aastakümneid
olnud kandvaks jõuks mis tahes tassimist vajavas tegevuses, ja seda on enam
kui mõnelgi puht administreerival asjaajamisel. Peep oli üks vabatahtlikke
Särghaua talvises valvekorras käima. Peep on üks neid väheseid, kellele
magistrit kaitsma minnes omistati kohe doktorikraad.
Aile Kõrts töötas Linda käe all aasta instituudis laborandina juba
enne ülikooli astumist ja jõudis päevatöö kõrval pea iseseisvalt määrama
õppida kolme faunagrupi fossiile (ostrakoode, krinoiide ja brahhiopoode),
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millega Linda tegeles. Sellest kujunes temale tulevase paleoökoloogi
eriline aura. Ülikooli lõpetamise eel (1984) veenis Ralf teda sööti jäänud
kukersiidivetikauuringuid jätkama intituudi maavarade osakonnas, kuhu
ta samuti kiirelt sisse elas. Eelnevat silmas pidades veensin teda vetikatest
laiemalt huvituma, hõlmates lubivetikad läbi kogu paelasundi. Sellest Aile
ka innustus, nii et tema töölaua nurgale ja riiulitele kerkisid vetikaid ja
stromatoliite käsitleva kirjanduse mahukad virnad. Hea keeleoskus, suur
süvenemisvõime, püsivus ja iseloomukindlus soodustasid kiiret edasijõudmist.
Ühised detailuuringud põlevkivilasundi ja Saaremaa Siluri läbilõigete
ökofatsiaalsel iseloomustamisel viisid ettekannete tegemiseni üleliidulisel
vetikatealasel nõupidamisel Novosibirskis ja ühisartiklite koostamiseni
erialastes kogumikes. Rahvusvahelisel Ordoviitsiumi nõupidamisel Austraalias
oli Aile ainus Eesti esindaja; konverentsi ettekande aluseks oleva artikliga
kaitses Aile magistri teaduskraadi. Selle nii edukalt alanud teadustegevuse
katkestas saatuslik haigus.
Ülo Kestlane on üks omanäolisemaid loovisiksusi meie pikaajalise
koostöö seltskonnas, kes elukestva autodidaktina on mitmes teadusvaldkonnas
püsiva huvi ja visa tööga tõusnud oma ala suurimate asjatundjate keskele.
Õhikute valmistamises on ta vaieldamatult suurim meister, võib-olla kogu
Põhjalas. Taevakivide tundmises ja nende tekitatud kraatrite diagnoosimisel
tõusis ta Ago Aaloega Kaalis alustades ja Kaug-Itta langenud meteoriidisaju
üleliiduliste ekspeditsioonide juhiks, kasvades sellel alal vaieldamatuks
liidriks, kelle käest akadeemikud ja professorid nõu küsimas käivad.
Meteoriitikast ulatuvad tema astronoomiahuvid kaugele väljapoole,
muinsuskaitse valdkonnas on ta aastaid olnud edukamaid konsultante
geoloogia ja ajaloo piirivaldkonnas. Ülo on tähelepanelik kuulaja ja osavõtlik
arutleja; probleemseid hetkeuuringuid mõtestav kommenteerija, mõnigi kord
ka elusündmusi läbi nägev kriitik. Tugiläbilõigete kirjeldamise ja detailse
uurimise kõrgperioodil küsis ta minult tellitud Seliste Siluri õhikuteseeriat üle
andes: „Miks sa neid üldse tellid, kui sa neid niikuinii ei vaata!” Vastasin siiras
süütundes midagi tuleviku-uuringutest, tajudes samas, et tal on tuline õigus:
viimase aja tellimusi pole ma tõesti isegi mitte üle vaadanud, kõnelemata
uurimisest. Ikka on pakiline esmatähtsa ebamäärasesse tulevikku tõrjunud.
Ülo mitmekülgsed huvid on teda hõivanud sageli nii, et põhitöö tegemine
nihkub õhtutundidesse, mida ei suuda seedida pedantsed ülemused. Palju on
ta pidanud taluma õigustamatut üleolevat suhtumist positsiooniinimestelt, kes
hindavad inimest ainult haridusdokumendi alusel ega soovi tunnistada loovust
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igal hierarhiatasandil. Elav huvi loodusteaduste suurte valdkondade vastu
kannab Ülo aina uute probleemide juurde.
Kaie Ronk on pärast Ludmilla Lippertit muutnud trükikõlblikuks
suure enamuse minu keerulistest joonistest, mille hoolika ja täpse vormita
poleks teaduslugude tekstid mõistetavad olnud. Loova kunstimeisterlikkuseta
poleks see olnud mõeldav. Siirast tunnustust ja tänu väärib see kannatlikkus,
millega Kaie käe läbi muutusid loetavaks tingmärkiderohked tulbad, läbilõiked,
settimismudelid ja paleogeograafilised skeemid. Kaie pidi minu jooniste
pärast korduvalt taluma ebaõiglasi etteheiteid liiga aeglase tempo pärast
pealiskaudsetelt korraldajatelt, kes ei soovinudki süveneda keeruliste jooniste
tegemise detailidesse.
Elmar Kala jäi oma naljasoone ja sõbralikkuse ning Valgamaa
mehena meelde juba ülikoolis, tihedam koostöö algas Paide lehe
kaardistuspuursüdamike ühise ülevaatamisega eriti Raikküla lademe
lõikudes, kus ilmnes küllalt selge tsükliline ehitus ja raskestimõistetavad
punavärvilise pae vahemikud. Lademesisese liigestuse senine skeem (ka Ralfi
loodu) ei tahtnud sobida, üksteisest küllalt lähedalolevad läbilõiked olid liialt
erinevad. Juurdlemised läbilõigete liigestuse ja rööbistuse üle sidusid meid
aasta-aastalt üha tihedamini, värske südamiku ühisvaatlused said pakiliste
päevaülesannete kiuste töö loomulikuks osaks ja viisid peagi tugiläbilõigete
südamiku ühiskirjeldamiseni (Kiideva, Virtsu, Varbla, Emmaste, Kihnu,
Ruhnu ja rida Saaremaa südamikke), kus meiega liitus Helle Perens. Ühistöö
viis ühisartiklite koostamiseni, hiljem ka ühiste ekspeditsioonideni Uuralisse,
Kesk-Aasiasse, Gotlandile. Ühistöös avardus silmaring oluliselt ja selgusid
kaugemad sihid. Paekivi väärtustamine rahvuskivina ja kodanikuaktiivsus on
meid kolleegide ja aatesõpradena sidunud tänaseni.
Peeter Vingisaar tuli Eesti geoloogiasse n-ö kõrvalt, Leningradi
ülikoolist ja lülitus paelademete uurimisse mitmekülgse iseseisva juurdlejana,
olles Ordoviitsiumi stratigraafia mitmes liigestuse ja korrelatsiooni küsimuses
Ralfile väärikaks oponendiks. Avameelse otseütlejana võitis ta põhimõttelistes
arutlustes omale kiiresti nii sõpru kui ka vaenlasi, mis ei paistnud teda häirivat,
sest suhtlemises jäi ta alati tähelepanelikult sõbralikuks ja heasoovlikuks. Ühe
avarapilgulise suhtumisega arvamusliidrina geoloogia üldküsimustes edutati
Peeter kiiresti juhtivaile ametikohtadele, mis ei takistanud tal süvenemast
paelademete stratigraafia ja litoloogia detailküsimustesse. Tulemused paekivi
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klassifitseerimise, dolomiidistumise leviku ja tekke või lademete loomuliku
liigestuse alal jõudsid kiiresti artiklitena avalikkusesse. Puurimistööde
planeerimisel väljendus ta oma ülemuse jäärapäisuse kohta järgmiselt: ta
sarnanevat ühesilmalise araablasega, kellel ka teine silm on välja löödud.
Peeter on eeskuju vääriv näide linnaelu rahutusele maaelu rahu eelistamises.
Nüüd elab Peeter juba mõnda aega oma Muhu maakodus.
Helle Perens tuli paeuurijate ridadesse Kuressaare linna veevarustuse
uuringute tarbeks rajatud arvukate puuraukude südamiku stratigraafilise
liigestuse vajadustega ja üllatas äsjailmunud Siluri raamatus kirjapandu
kiire äratundmisega kivitulpadel, alguse kohta avara probleemitunnetusega.
Kümnete südamike ühise ülevaatamise ja tsüklilise liigestamisega sündis
suur kivisõprus tänaseni. Geoloogilise külje kõrval tõusis Paeliidus esikohale
rakenduslik arhitektuurne ja raidkunstiline suund, milles Helle leidis oma
edasise elu põhiülesande, asudes süstemaatiliselt uurima paekivi Eesti
ehitistes. Oma tulemuste raamatusse raiumise edukuses on ta võrreldav ehk
ainult Kalle Suurojaga. Tulemuslikkus rahvuskivi kunstilis-dekoratiivsete
eripärade esiletoomisel paljude näituste, ettekannete, loengutega esinemisel,
on Helle võitnud Eesti esimese paeleedi austava nimetuse ka kaugel väljaspool
paerahva ringi.
Tõnis Saadre nimi oli arheoloogist isa kaudu meile tuttav enne
kui mees ise, tema tulekust paerahva sekka Kalle matkakaaslasena on
kõige eredamalt meelde jäänud humoristlikud kommentaarid tookordsest
paradoksiderohkest poliitilisest argielust. Kui Tõnis Loit, Ülo Sirk ja
Haljand Udam geoloogia lõpetamise järel siirdusid filosoofilisemasse
humanitaarteadusesse
ning
konodondiuurijana
alustanud
Evald
Hermakülast sai näitleja ja lavastaja, kasvas Tõnisest filosofeeriv geoloog.
Küllap loodusmaailma mõtestamise sisemine vajadus on teda aastatega
kandnud vabariigi väljapaistvamate loodusfotograafide ringi. Tõnis on
kaardistajana Kirde-Eesti vanemate paekihtide ruumiliste muutuste ja eriti
katkestuspinnatüüpide basseinilise leviku mõtestamisel teinud aegumatu
väärtusega uurimisi.Instituudis töötamise aeg oli küll üürike (1989–1992), aga
sõituderohke ja tulemuslik, andes lootusi uurimiste järjekestvusele.
Kalle Suuroja on aegade algusest – geoloogiasse sisseastumisest
alates – silma paistnud suure tegutsejana ja osava sõnaseadjana nii kõnes kui
ka kirjas. Algusaastail kaugmatkad ja nende peegeldused kirjapanduna, edasi
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juba süvakaardistamine ja vundamendi puuraukudevõrk Põhja-Eestis, kus kogu
aluspõhja korralik südamik puutumatuna teistele detailsemaks uurimiseks jäi.
Siis tulid Kärdla ja Neugrundi kraatrite kompleksuuringud, võib-olla maailma
suurima tihedusega uurimispuuraukudevõrgu kujundamisega, mis võimaldas
kraatrite kuju täpselt välja joonistada ja sisemust süvitsi uurida. Kraatritega
üheaegselt algasid klindi uuringud ja tulemuste raamatuisse raiumine. Kalle
on pidevalt olnud kollektiivsete uuringute viljakas vedaja, kaardistamise
kauaaegse juhina kogunes rikkalik kogemus kogu läbilõike ulatuses, mis
eeldas tegusaid sidemeid eri valdkondade vahel. Kalles elab võime paljude
probleemidega üheaegselt tegeleda ja edukalt toime tulla. Ta on algusest peale
vedanud aprillikonverentse, mis on viimasel ajal aasta suurimaks geoloogide
ühisürituseks. Alati rõõmsameelne Kalle oskab muserdavalt tõsiseidki asju
naljaga talutavaks teha ja nalja väga tõsiselt võtta.

KOOLKONNATUNNE
	Eesti Entsüklopeedia (1990, nr 5, lk 32) käsitleb koolkonda kui
kunstniku või teadlase otseseid õpilasi, töö- ja mõttekaaslasi; laiemas
tähenduses kogu mõttekaaslaskonda, keda ühendavad ühised eesmärgid ja
nende taotlemise viisid. Kes aga suudaks sõnastada, mis on koolkondliku
ühistegevuse püsiv, läbi argielu kestev hingeline alus ja põhi igas isikus
– koolkonnatunne? Aastakümnete ühistöö kogemus on viinud järeldusele
selle mõiste mitmetahulisusest, kus kaks äärmuslikku meie praktikas selgelt
välja joonistusid: ühe äärmusena enesekeskne Ralfitüüpi liidri loomulikule
autoriteedile toetuv n-ö ülemuslik ühistegevuse tunne selgete hierarhiliste
alluvussuhetega; teise äärmusena sokolovlik Dimi ja eriti Einari juhtimisviisile
omane meiekeskne otsedemokraatlik, ülemuslikkusest praktiliselt vaba
hingemootor, mille käivitumisest sünnib ühistegevuse rõõm ja rahuldus.
Mõlemad on orienteeritud ühispingutuse tulemusele, ometi on esimeses
esikohal kohustuslikkus, teisel vaba püüdlemine. Kusagil vahepeal on orvikulik
individuaalsete tulemuste summale rajanev ühistegevus, mis koolkonnatunnet
järjepidevalt ja kestvalt ei toida.
	Nüüd on olud oluliselt teised, esikohale on tunnetustsükli uuel spiraalil
taas nihkunud individualistlikud eneserealiseerimise teed ka kollektiivsetes
projektides. Kujunenud sündmusstratigraafiline koolkond on kokku kuivanud;
paleontoloogid-biostratigraafid peavad läbi ajama litoloogideta ja esimeste
readki hõrenevad. Aga kord sündinud ja südames sügavalt juurdunud
koolkonnatunne ei kao kuhugi ja kestab püsivana läbi muutliku aja.
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VII - KUJUNEMISAEG
Autobiograafilisi meenutusi
	Iga elatud elu on oma kordumatusega isemoodi õpetlik. Senielatu võiks
enesele olla õppetund ja lähteplatvorm järgnevaks. Aga sagedasti ei ole. Kui
palju me oskame, suudame, tahame elatust õppida, järgnevate päevade huvides
järeldusi teha? Enamasti loodetust vähem. Sageli minnakse vanematelt päritud,
kaasa antud eeldustega läbi elu, oskamata ja suutmata end tõsisemalt muuta. Ei
ole see minugagi teisiti. Raamatud iseloomu kujundamisest, enesearendusest
ja tahte kasvatamisest köitsid mind keskkooliajast alates. Ülikoolist saati
aastakümneid peetud igapäevane ajakulu arvestus samas sihis, kaustikutäied
päevikumõtteid, enesevaatlusi hajumise vastu, sisedistsipliini tugevdamiseks
on tagasivaates naeruväärselt tuhm tulem. Teisalt, kes oskaks arvata, milliseks
oleks kujunenud elatud elu ilma selle enesejälgimiseta?
	Järgnevas on peatähelepanu suunatud välistele mõjuritele
isikuomaduste kujunemisel, teisalt eluvaate ja sihiseadmiste sisemistele
allikatele, selgitustele stiimulitest, motiividest ja piduritest seatud sihtide
poole püüdlemisel võimalikult avameelses päevikulaadses enesehinnangulises
laadis. Kõrvaltvaataja positsioon ei ole selles loos taotluseks.

KODU JA PERE
Kujunemine algab kodus. Kuigi me ei oska mõõta kodust saadu
kaaluosa, julgeksin väita, et see on seniarvatust suurem. Õnnelik saatus kinkis
võimaluse kasvada ja kujuneda suures lasterikkas peres, kuhu kahekümne
aasta vältel sündis kaheksa last. Küllap oli isal ja emal juba algselt oma elu
planeerides ja maja ehitamist kavandades suund suurele lasterikkale perele.
Muidu poleks planeeritud kahekorruselist kaheksatoalist maja täiskeldri ja
suure pööninguga, kus toad ei ole läbikäidavad peale liigendustega ühendatud
elu- ja söögitoa. Samast kõneleb maja juurde kuuluv kahe krundi suurune aed.
	Sündisin noorema kaksikuna pere neljandaks poisiks (07.07.1934),
kui vanem vend Jaan (23.02.1929) oli viieaastane ja järgmine vend Vello
(09.08.1931) sai kuu aja pärast kolmeseks. Ema soovinuks juba teiseks lapseks
tütart, seetõttu oli ta meie poisteks sündides teismelises vanuses toimunud
mõttevahetuse järgi tõsiselt pettunud, aga isal oli kaksikutest poiste üle hea
meel. Kui meie kaksikvend Mardiga hakkasime viieseks saama ja Jaan oli
kümnene, sündis viies poiss (31.03.1939), kellele nimepanemist hästi mäletan.
Meespere ühisarutelul, kui ema oli vastsündinuga veel kliinikus, võttis isa
poisid laial abieluvoodil lamades kenasti kokku ja küsis igaühelt ükshaaval
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tema soovi, seejärel igaühe soovi üle arutledes. Mina aina kordasin: „Paneme
Ants, paneme Ants!” Arutelu järel vanemate poistega otsustati isa vanaisa järgi
– Peeter. Kolme aasta pärast, alles kuuendana, sündis tüdruk, kellele nimi oli
ammu valmis: Tiina (15.09.1942). Möödus kolm aastat ja perre sündis veel
üks poiss, kes sai nimeks Andres (23.12.1945), küllap Vargamäe peremehe
järgi. Kui Peeter oli kümnene, mina Mardiga viisteist ja Jaan kakskümmend,
sündis pesamunaks teine tüdruk Kersti (27.01.1949). Seega kahekümne aasta
vältel kaheksa last. Emale olid lapsed elutööks, mille suurust tunnetasime
sügavamalt alles täiskasvanuks saades.

Vanaisa Jaan Lammas ja isa Elmar Einasto (Eisenschmidt) musitseerimas. Kuulavad
vanaema Anna Lammas (Wiegandt) ja ema Eva-Ellinor Einasto (Lammas).

	Minu esimesed mäletamised pärinevadki majaehituse ajast (1937),
kui elasime Tartus Eha tänavas teisel korrusel ja mind kaksikvend Mardiga
viis välja jalutama „vanamamma” – Egeri vanaema, kes kogu tee hoidis meid
käeotsas, kust mina püüdsin kangekaelselt vabaneda, Mart leplikumana ilmselt
mitte. Seda aega meenutab koolivend Jüri Haabpiht oma mälestustes eespool.
	Teine pilt on majaehituselt südasuvel: teise korruse ehitus käib,
tulevase trepi kohal on ainsaks üles saamise võimaluseks pikkade vahedega
redel, kuhu ronimine väikestele oli rangelt keelatud. Soov üles saada ei andnud
aga rahu. Käigud majas ja aias lõppesid ikka jälle redeli juures kuni kiusatus
võttis võimust ja keeldu hästi teades hakkasin ronima... Juba kolmandale

224

pulgale jõudes edasi ei julge, tagasi aga ei saa – jalg ei ulatu. Ei julge ka häält
teha, ootan hirmul, mis saab... Kaua, ei mäleta, kuni üks tööline alt tulles võttis
mind vaikides sülle ja viiski üles, näitas ümbert kinni hoides sõnatult alla aeda.
Tänaseni seisab silmis – milline imeline vaade kõrgelt! Kas see võis äratada
eluaegse soovi ronida kõrguse kartuseta puude latva, mägedele, tornidesse
nautima kauguste kutset või on see isalt pärituna veres?

Arhitekt Nikolai Kuzmini projekteeritud 1937. aastal valminud isamaja Tartus
Aardla 3 on muinsuskaitse all. (R. E. foto 1956. a).

	Majja sissekolimisest on meeles hetk, kui Eha tänaval maja ees väljas
vaatame vennaga puhvetkappide trepist allatoomist ja külili reele asetamist.
Ju pidi sobiv reeilm olema. Elust uues majas on meeles jooksmised koridoris
põrkamisega vastu otsaust, mis isa kaunikesti pahandasid. Huvitav, et sama
kordus ikka jälle ka järgmiste lastega. Ju pidi selles jooksus ja vastu ust
prõmmimises midagi eakohast kiusatuslikult kütkestavat olema.
Pisut hilisemast ajast suure sõja eelõhtul järgmine pildike –
seltskondlikul koosviibimisel ühendatud elu- ja söögitoas, kuhu meid, väikesi,
ei lubatud, aga ukse vahelt ja lukuaugust piilumas käisime innukalt. Pikkades
maani kleitides või seelikutes daamid istusid eraldi kahe- ja kolmekesi väikeste
laudade taga ja jutlesid, mehed vestlesid tihedalt koos ümber diivanilaua
istudes ja jõid midagi klaasidest. On meeles küsimus – miks meie ei võinud?
Samas poleks julgenudki. Kas vanemad vennad olid „sees”, ei mäleta. Aastaid
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hiljem lugesin külalisteraamatust, et Eestiaja viimastel vabadel aastatel
külastasid meie kodu sageli Tartus tuntud kooliõpetajad ja vaimuelu tegelased –
K. E. Sööt, A. Haava, A. Läte, J. Tõnisson jt. Küllap see kodune vaimne
keskkond mõjus alateadlikult väärtusi kujundavalt juba lastetoast peale,
millest teadlikuks saime palju hiljem.
	Eesti aja lõppedes kadusid meie kodust aastateks külalised peale
lähisugulaste, kuni vanemas koolieas hakkas poistel koolivendi ja -õdesid
külas käima. Poliitikast sõjajärgseil aastail igapäevaelus ei räägitud. Ilmselgelt
ohutundest, mis meile, lastele, oli küll ebamäärane, ent alateadlikult
tajutav, vanemaile sõnadetagi sulaselge. Samas selgitas isa meile pärast
1949. a suurküüditamist kainelt: võib tulla võimalus, et tehakse ettepanek
vabatahtlikult ümber asuda ida poole mõningase valikuvõimalusega – millist
piirkonda me sel juhul eelistaksime? Keeldumise korral viidaks sunniviisil
niikuinii. Isa jutustuste alusel oma Altais veedetud revolutsiooniaastaist oli
meie valik ühene – Altai, mida ka isa ise pooldas. Õnneks sellist ettepanekut
meie perele ei tehtud. Aga selle jutu järel sündis mul Mardiga kinnisidee – enne
lahkumist oma väikest Eestit nii põhjalikult tundma õppida kui üldse võimalik.
See viis meid 1951. aastal ümber Eesti jalgrattamatkale.
Kodust keskkonda kujundas läbi aastate oluliselt vanemate
rõõmsameelsus ka rasketel aegadel. Köögis ja mujal toimetades ema sageli
laulis, teiste äraolekul mängis klaverit. Eriti on meelde jäänud Schuberti
ekspromt As duur; õhtul koolist koju jõudnud isa tegi rõivistus vastu
jooksvatele lastele järgimööda „opatsuhhti”, visates pisikese hooga üles
pea lae alla ja püüdes kindlas kõrguses turvaliselt taas. Kuulas siis igaühe
jutustuse päevast, samas jagas tunnustust ja sõbralikult ka noomis, kui vaja.
Mõnigi kord istus temagi enne õhtusööki klaveri taha, mängides ikka jälle
Chopini. Vaimset arengut ja huvide suundumusi mõjutas juba koolieelsel ajal
oluliselt suur kodune raamatukogu, mis lugemisoskuse-eelsel ajal meelitas
muidugi pilte vaatama. Meelisväljaandeks kujunes kiiresti „inglise žurnaal”
(National Geographic Magazine), mille aastakäigud alates 1933. a seisid ühel
ülemisel riiulil, et pisemad pereliikmed nendeni ei ulatuks. Mõne aastaga olid
need nii korduvalt „läbi lehitsetud”, et kaaned hakkasid ära tulema. Paljud
pildid lumistest mägedest, vulkaanidest, jugadest, fjordidest, indiaanlastest,
neegritest jpm on mällu kinnistunud kogu eluks.
	Oluliseks osaks koduses argielus oli algusest peale aiatöö. Meelisosaks
aiast oli laia terrassi ümber kujundatud kiviktaimla avara muru ja tiigiga keskel,
kus isa vabal ajal eriti armastas toimetada. Lilleaia oluline kujunduselement –
Tallinnast tellitud paekivi, kogu mu tulevase elutöö põhiobjekt – ei äratanud
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lapseeas mingit huvi. Isale meeldis paekiviga madalaid piirdemüüre kujundada,
botaanikaaiast aina uusi taimesorte muretseda, neid istutada ja ümber
istutada, mille ladinakeelseid nimesid ta kõiki peast teadis. Mulla kärutamistel
oli tühisõit oma järjekorda ootavate nooremate poiste päralt, mis muutis töö
mänguliseks. Isa oskas ka algul ebameeldiva töö oma osavõtuga huvitavaks
muuta. Seevastu „kitkumine” – umbrohutõrje hekitaguses majandusaias
kaheksakümne noore õunapuu vahel jäi enamasti ema mureks, pere kasvades
ka poiste hooleks, mis polnud kellelegi pikka aega meeltmööda töö, kuni
matkakirg õpetas vajalikku kiiresti, korralikult ja rõõmuga tegema (pikemalt
edaspidi).

Pisut pere liikmetest
ISA oli kogu meie koduelu kestel koolijuht, kes hommikul lahkus ja
alles õhtuks koju jõudis, sageli päris hilja. Üheks oluliseks kodust vaimsust
kujundavaks jooneks oli tema vähenõudlikkus ja leplikkus olmetingimuste
suhtes, rõõmsameelsus ka rasketel aegadel. Tema lemmikväljend: „Küll me
saame läbi!” lohutas ja kohustas. Koduse vabakasvatuse selgeks sihiks oli
lastes võimalikult varasest east alates pere pakiliste eluprobleemide suhtes
kaasvastutuse kujundamine. Selleks kutsus ta ühisnõupidamisele sageli kokku
pere vanemad liikmed alates juba varasest koolieast ja seadis üles otsustamist
vajavad küsimused, eeskätt majandusvallast. Millest ja kuidas kokku hoida,
kui talvepuud tuleb muretseda; uusi kooliriideid, jalatseid osta, aga eelarve
on miinuses? Meie – poisid – olime üksmeelselt isa poolt: hoiame söögi arvelt
kokku, mis ema suhtes oli niigi miinimumini kärbitud eelarve olukorras
ebaõiglane ja ülekohtune, aga selle mõistmiseni jõudsime aastaid hiljem.
EMA oli toimekas, heatujuliselt tegev, osavõtlik ja kaastundlik, hooliv
ja hoolitsev, ka väliselt muretsemata muretsev, igale lapsele ka eraldi kuulaja
ja arutleja – pidi koduses igapäevaelus loomulikult kandma täisvastutust.
Tundus, et ta suutis ka kõige raskematel aastatel jääda positiivseks. Läbi elu
nappis temal aega omaloominguliseks vaimseks tööks, oma hinge helinate
vormi valamiseks, olgu see päevikukirjutamine (ka iga lapse kohta eraldi) või
luule, riimide reastamine, mille järgi ta suurt vajadust tundis. Nagu aastaid
hiljem emalt kuulsime, püüdis isa järjekordse lapse sünni eel ikka lepitavalt
lohutada – küll hiljem jõuab kui lapsed suured. Ei mõistnud lapsed ega ka isa
siis, kuivõrd rahuldamata jäid ema kui keskmisest kõrgemate loominguliste
püüdlustega naise vaimsed vajadused. See püsiv vastuolu avaldus ajuti lausa
tervisehäirena.
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Siia sobiksid ema luuleread oma vanematele:
	Silmapiiril hõbepajud
	Sammun, sammun vana rada,		
Pere istub kopli varjus.
metsarada, põllurada.			Aga tüdruk, Tuks ja karjus
	Silmapiiril hõbepajud,			
heinakaari lahti löövad.
neisse õhtupäike vajub		Söövad sääsed. Parmud söövad.
	Sama maja, vana, kallis,			Vikat räästa varjus puhkab.
päiksepõlend kuues hallis.		Juba koplitagust luhta
Künkal järve taga tukub			
katab kohev suvevaip
isamaja. Kägu kukub.		Taevas pihlamarju lakib.
					Aida taga rukkihakid.
Kukub lapsepõlve kägu.			Tuhat-tuhat pääsulindu
Kodul taas on eilne nägu		
puhkab enne kauget rändu.
	Nagu eile karjamaale, 			Tuiskaks veelkord luhal laial.
mahlakase mängumaale		Alles jorjen õitseb aias,
lippan, hüppan üle luha.			
alles kodunurmest üle
						
kutsub rukkipeksu vile.
Küll on maailm puhas.			Siiski tuli minna teele,
Heinakuu on kuum ja hele.		
kooliteele, eluteele.
	Metsadele, luhtadele			
Õhtuvirves kägu kukub...
laotub suve lõhnav vine.
	Mine, tüdruk, mine-mine!
	Süles soojad leivakäärud,
jooksen ümber ojakääru
oodet viima heinamaale,
heinamaale, võlumaale.
Emale on sepitsetud ka minu ühed esimesed küündimatud riimitud read tema
50. sünnipäevaks (19.01.1957), millest allpool mõned lõiked:
EMA ARGIPÄEV
		
Raske ja troostitu võib olla emade elu,
		
kuipalju nende elus-töös on hingevalu!
		Muret toidu, riietuse, kodukorra pärast
		
hoolimata tänapäeva elu välisest kärast.
			Ema on, kes ikka tõuseb teistest varem,
			
et perel kooli, tööle minna oleks parem.
			Veel kittel seljas, paneb pliidi alla tule –
			
see tüütav töö, sest kuivi puid ei ole.
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/.../
		Lapsed vaevalt läind, kui juba tõttab linna,
		
et perele saaks turult odavamalt, alla hinna.
				Ja koju jõudes, võrk veel toitu täis,
				
peab alustama keetmist, kuigi näis,
				
et lõuna eel võiks leida vaba aega,
				
ja lugeda, kirjutada, klaverit mängida.
				
/.../
		
Kui lapsed läinud vaba aega veetma,
		
hakkab ema õhtusööki keetma.
				
Ka pärast ühist õhtusööki
				
jääb ema toimetama kööki.
				
Peseb nõud ja kraamib laua,
				
see kokku kestab üsna kaua.
				
/.../
		
Hilisõhtul, magamise eel
		
kulu-kokkuvõte teha veel.
				Nii see päevast päeva püsib.
				Ei tema vaevast keegi küsi;
				
mured tuleb vaikselt kanda,
				
teistele veel elurõõmu anda.
JAAN oli viis aastat vanema vennana pidevalt ühe koolijärgu
võrra meist Mardiga ees ja peresiseses tööjaotuses mängis see küllalt
olulist osa. Meiega võrreldes oli temal alati meist palju rohkem õppida, mis
kujundas eelisseisundi: kodustest koristus-, aia- ja remonditöödest oli ta
palju suuremal määral vabastatud. Jaani õppimisest on meelde jäänud tema
saksakeelsete päevauudiste kuulamine õppimise vahel, mida me imetlesime ja
ka kadestasime. Kui me kaksikvennaga keskkooli jõudsime, oli Jaan ülikoolis
ja tõrjus meie võrdse tööpanuse nõuded lihtsa väitega: „Mis siin rääkida,
keskkool on ülikooliga võrreldes lapsemäng!” Aga meil tuli ka ülikooli jõudes
lõviosa kodustest töödest teha, sest Jaan väitis taas umbes nii: „Õppimine on
loometöö kõrval köömes!” Need objektiivselt tõelähedased, ent nooremate
suhtes ebaõiglased hoiakud lõikusid sügavale hinge ja on hinnanguna mällu
talletunud eluajaks. Kui ta mõnel pühapäeval teiste nõudmisel aeda ühistööle
tuligi, näiteks maakaevamisele, vaatas Jaan kella ja lõpetas täpselt tunni
pärast, sest tal olla mingi tähtis ettekanne vaja juba järgmiseks päevaks teha.
Meie teiste poistega tegime mõistagi pimedani, kuni töö tehtud sai. Et tema
tähevaatlused juba keskkooli lõpul hakkasid väljuma harrastusastronoomia
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tasandilt professionaalsuse suunas, tajusime selgesti, aga kodus sellest suurt
juttu ei tehtud. Nooremate suhtes on Jaan läbi aegade jäänud kinniseks.
Elavamalt suhtles ta endast vanemate sõtse lastega, eriti Jüriga. Et tal ülikoolis
mõnede üldainetega ka raskusi oli ja ajutisi võlgnevusigi tekkis, saime teada
alles aastakümneid hiljem. Jaani mõistetavalt suur hõivatus erialase tööga
on kasvavas tempos kestnud kogu elu. Ta elab praeguseni akadeemikust
taevauurijana täispingelist rahvusvahelist tööelu, viibides kuude kaupa
välismaal. Sellise elulaadi negatiivsest mõjust pereelule on Jaan ise oma
raamatus „Tumeda aine lugu” avameelselt kirjutanud. Küllap niisugune oma
teadusprobleemides süvitsi kinniolek soodustas temas enesekesksuse kasvu.
Pideva ajadefitsiidi olukorras jäid meie omavahelised peresidemed tavapärasest
pealiskaudsemaks. Lisaks liikusime ka teaduses eri valdkondades, temal
silmad taevas, mõtted kauguste taga, minul mõtted maas, pea paes. Kodustest
ja suguvõsa kokkutulekutest on Jaanil tulnud teistest sagedamini eemale jääda
välismaal viibimise tõttu, mis nähtub tema puudumisest ühispiltidelt.
	Tihedamalt hakkasin Jaaniga kokku puutuma alles pensionieas
pärast emapoolsete vanavanemate Egeri talu tagastamist Valgamaal Läti piiri
lähedal Holdres. Esialgu kavandas Jaan seal kujundada meie kultuurilooliselt
oluliste vanavanemate mälestuseks ühiselt hallatava teadustalu. Kõrvalhoone
katuse tegemisel valmis elevust ja huvi tekitanud vaatlustorn, mis
ehitustehnilise küündimatuse mõjul kahjuks varsti lammutati. Haakusime
Maiega entusiastlikult ja panustasime sinna oma jõud nii moraalselt kui ka
materiaalselt mitmel suvel. Vaimusilmas terendas Egeri koolitustalu, nagu
see oli olnud Lilli Suburgi ajal. Tõrva kirik-kammersaalis sai tehtud vanaisa
Jaan Lammase päeviku põhjal, tema edumeelset põllupidamist ja ajakirjaniku
tööd tutvustav rohket publikuhuvi pakkuv lavastus. Otsiti variante huviliste
kaasamiseks. Potentsiaali paistis olevat.
	Varsti ilmnes aga Jaani järsk meelemuutus, ilmselt tema isalt kõike
saama harjunud laste hoolimatusest ajaloo suhtes ja kohesest rahasoovist ning
tekkisid pinged. Ühise kinnisvara hooldamisel ilmnesid „suurevennalikud”
printsiibid „väikevendade” suhtes. Erimeelsused süvenesid, ühistegevus lakkas.
Viimastel aastatel omapead tehtud sammud Egeril kaasomanike vastuseisu
arvestamata – põhiosa metsa- ja põllumaa müümine, mida nüüd ise ka
kahetseb, ei kõnele otseste eellaste pärandkultuuri kui üleisikulise aegumatu
püsiväärtuse tõsisest hindamisest. Sellest on väga kahju.
VELLO on minust kolm aastat vanemana lapsepõlvest alates
meelde jäänud heasüdamliku, hooliva ja abivalmina kõigi suhtes. Tugeva
kondiga poisina oli ta kasvades ka jõu poolest teistest üle, mida küll kunagi
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ei kuritarvitanud. Küllap selletõttu jättis isa just Vello suviti linna omale
aiatöös appi. Praktilise meelega vend läks isa soovitusel ehitustehnikumi
ja selle lõpetamise järel – Leningradi lühendatud õppeplaaniga kõrgkooli.
Sellega oli Vello esimene pesast väljalendaja. Leningradi ajal oli mul Velloga
tihe ja põhjalik kirjavahetus. Vello võttis elavalt osa Leningradi-eestlaste
seltskondlikust elust, kirjutas uhkusega suhtlemisest Helmi Puuri jt seal
õppivate kultuuriinimestega. Lõpetamise järel töötas vend ehitustööde
organiseerijana Tartu Ehitustrustis, Kongutas jm. Pärast abiellumist vend
Andrese tšelloõpetaja Svetlana Sabajevaga, kes kutsuti Tallinna Filharmoonia
sümfooniaorkestrisse, sai ka Vellost tallinlane. Tänase päevani on tundliku
loomuga ja mõneti neile kõigile iseloomulikku hapra närvikavaga venda
südamesoojuse ja kindla käega toetanud tähelepanelik, abivalmis, mõnusalt
elujaatav seltskondlik abikaasa, keda Vello siiani vääriliselt hindab.
MART – kaksikvend – oli nii kasvult kui ka iseloomult minust kõige
erinevam vend. Kuigi olime kõige enam teineteisega koos – mängisime, käisime
koolieelsel ajal suviti koos karjas, talvel lasteaias ja kogu koolielus pidevalt koos –,
jäime erinevaks. Hästi on eespool seda erinevust lapsepõlves iseloomustanud
Eva Maaring. Mart sõbrunes koolis ikka endast vanemate, täiskasvanumate,
elukogenumate klassivendadega; mina aga omasuguste, mõneti madalamate
maakatega. Mart oli tasakaalukam, püsivam, kohusetundlikum, kinnisem.
Ometi ei seganud see meil peale ühise koolitee teha koos avastusretki matkates
ja korduvalt kiinduda samadesse tüdrukutesse, kus mina olin alustaja, tema
jätkaja ja lõpetaja. Mardi õnnetu surm ülikooli lõpetamise eel (11.02.1957) lõi
peresse paranematu haava.
PEETER, meist viis aastat nooremana, kasvas koolieas meie otsese
mõju all. Nii ühises ruumis õppimine kui ka aiatöö hoidis meid kooliaastail
koos. Peeter oli vaikiv osaleja paljudes minu ja Mardi mõttevahetustes
teaduse, kultuuri, muusika, inimsuhete nagu sõprus ja armastus üle, mis
kujundasid maailmavaatelisi põhialuseid. Aiatöös oli Peeter ikka meiega
ühes mestis. Kujunesid ühtsed väärtushinnangud. Ka õpiteekond ülikoolis
(Mardi katkenud tee jätkamise soovi ajel) füüsikast Ülo Vooglaidi ellukutsutud
sotsioloogialaborisse oli mõneti meie mõjutusel. Labori likvideerimise
järel töötas ta mõne aasta remonditehase sotsioloogina, kus läks suurema
sissetuleku soovil mootoritsehhi tootvale tööle. Kui tehas Eesti iseseisvumise
järel suleti, läks Peeter ehitustöödele kuni Ülo Vooglaid ta Kohilasse ja pisut
hiljem vanem vend Jaan ta vanaisa tallu Egerile hooldajaks kutsus. Need olid
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maaelu languse ja töötuse kõige raskemad aastad, mil suhtlemine naabritega
pahatihti ka heasüdamlikul ja seltsival Peetril liigse viinajoomisega lõppes.
Mitmekülgsete vaimsete huvidega inimesena on ta arhiiviuuringute alusel
koostanud mahuka käsikirja vanaisa vaimupärandist, mis ootab lõpetamist.
Tema omanäolised loodusfotod on olnud näitustel. Praegu on ta lastest ainus,
kes elab Tartus isakodus.
TIINA on meist kõige enam lahus kasvanud, lasteaias avastatud
luutuberkuloosi tõttu, mis aheldas teda kasvueas aastaiks kipsis jalaga voodi
külge. Sanatoorses koolis õppides oli ta kindlasti meist kõige enam lugenud ja
haritud laps. Raskustest hoolimata on Tiina olnud meist kõige elurõõmsam,
püsivalt positiivne, naerusuine, elulähedane, kellest kiirgab hoolivust ja headust.
Tiinaga oli mul esimestel Tallinna-aastail elav kirjavahetus, üritasin tema abiga
kergitada naise hinge olemuslike saladuste loori. Eetilised alusväärtused –
ausus, otsekohesus, tõearmastus – on tema juures läbi kogu senise elu määrava
tähendusega olnud. Pärast ülikooli lõpetamist on ta aastakümneid töötanud
Vanemuise teatri raamatukogus ja suhelnud teatriinimestega. Pensionipõlves
lahkus ta perega isakodust mehe vanematekoju Vooremaale.
ANDRES oli üksteist aastat nooremana juba selgelt meie
pedagoogiliste katsetuste vaikivalt nõusolevaks subjektiks, kui ema tunnistas
oma nõutust, aga isa polnud kodus. Andrese ja Kersti muusikalise hariduse
valik oli tugevalt meie muusikalise huvi ärkamise tulemus. Andresel ei olnud
pillimängu vastu huvi, ta tegi seda meie pealekäimisel ja kohusetundest. Ka
konservatooriumis ei jõudnud ta oma tšelloga nii suureks sõbraks saada,
et kooskõlaline harmoonia oleks sünnitanud armastuse. Andres jõudis
küll riikliku sümfooniaorkestri koosseisus mängimiseni, ent tunnistas
proovides entusiasmita end kohustusest sundivat ja jäi mängutehnikas
uutele konkurentidele alla ning lahkus professionaalsete muusikute ridadest
transporttöödele leiba teenima. Veetsime pikki õhtuid jalutades elust, tööst
ja armastusest arutledes, kuni moraalseks toeks tema juurde kolimiseni. Aga
temas süvenes endiselt elust kõrvalejäämise ja tarbetu inimese enesetunne,
kuni lahkumine siit maailmast sai aastaid vaevavaks kinnisideeks selle
teostumiseni.
KERSTI, meist viisteist aastat noorema pesamunana, oli tagasivaates
esialgu samuti klaverimängu suhtes ema suunava käe all mõneti ükskõikne,
ent sukeldus peagi muusikakeskkonna helidemaailma sügavusse ka tulevase
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kutsetöö suunas, leidis selles kaasa ja koduõnne, nii et kõik kolm last on
kutselised muusikud. Kersti on päikeseliselt rõõmsameelne, optimistlik ja
positiivsust kiirgav.

Koolieelik
Kõige enam eredaid mälestusi koolieelsest noorpõlvest on pikkadest
suvedest maakodus Võrumaal Restu-Madise lähedal isapoolse vanaema
juures Türgi talus ja 3 km eemal sõtse pool Mäe-Soe talus, kus lapsesilmadega
nähtuna elati rõõmsameelset idüllilist taluelu. Sellest on pikemalt pajatanud
Eva Maaring (vt „Meenutused”). Käisime karjas, marjul, seenel, rohisime
peenraid, tegime heina ja paljusid abistavaid maatöid väikesest peale. Vaba aja
lemmikpaikadeks oli ojaäärne suplemistega ja üksikult kasvavad puud; eriti
kuused, et ronida võimalikult latva ja nautida vaateid. Kooliaja matkateedel
asendusid puud võimalikult kõikide triangulatsioonitornidega ja kaugete
vaadete imetlemisega.

Vanaema Minna oma kodutalus Türgil kaksikvendade Reinu ja Mardiga. (Isa foto).

	Teises maakodus Holdre lähedal Egeril käisime harva, sest omakseid
seal pärast vanaisa surma ei elanud, talu oli rendile antud. Ainsa mälestusena
on eredalt meelde jäänud ühine ujumine järves, kui isa ja ema eemaldusid
kaldast üle järve ujuma ja isa hõikas meile: „Poisit, aurik lähep!”, summides
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jalgadega vett pritsida. Imetlesime nende ujumisoskust ja julgust üle järve
ujuma minna. Isa jutustustest teadsin, et hea ujujana on ta nooremas eas pikuti
üle Jõksi järvegi ujunud, mida on ligi 3 km.
Üks koolieelse elu raskemini alateadvusele mõjunud läbielamusi
oli 1940. a varasuvel Kukulinna noortelaagris üleelatud okupatsioonieelne
ängistav, suurt õnnetust aimav õhustik. Iga päeva õhtupoolikul ootasid kõik
kasvatajad pingeliselt Tartust tulevat laagrijuhti viimaste uudistega, mille järel
kasvatajatega kinniste uste taga ilmselt toimuvat arutati ja siis kogu laager
õue kokku kutsuti, et lastele olulisimat varjata püüdes „pehmelt” traagilisi
sündmusi selgitada. Kõigile oli selge sõnadetagi, et midagi õudset on tulemas.
Kogu eluks on meeles see raskelt talutav vaimse keskkonna lõhestumine:
sellest, mida mõtled, ei tohi rääkida, ja mida avalikult tõena räägitakse, pole
sageli tõsi. Mõni päev hiljem olime vaikivad tunnistajad nõukogude sõjaväe
sissemarsile. Otse laagri kõrvalt mööda kitsast külavaheteed veeti hobustega
raskeid moonakoormaid ja kahureid vaheldumisi jalgsikäivate, võõrast keelt
kõnelevate tõsiste, murelike nägudega sõdurite kolonnidega. Vaikiv, sõnatu
ahastus täitis südameid nagu mingi suure ja hea lõpu algus...

KOOLIAEG
Algkool
	Alguses oli tõsine aastatepikkune koolistress, mis muutis kooliskäimise
ja ka koduse õppimise vastumeelseks nagu sunnitöö. Paljugi tulenes nüüd
tagasivaadates sellest, et ma polnud koolieelsel ajal lugema õppinud. Kuidas
ma esimeses klassis imetlesin parimat lugejat Helgi-Mai Põderit, tulevast
eluaegset südamesõpra, kui klassijuhataja Silvia Jürgenson ikka jälle klassis
uut lugu laskis temal ette lugeda, mis tal alati ka ilmekalt õnnestus. Aastaid
hiljem selgus, et mu aspirantuuritöö juhendaja Erika Jürgenson on algkooli
klassijuhataja noorem õde. Vastumeelsus õppimise suhtes peegeldus
puudulikes hinnetes, tunnistuselgi põhiainetes ikka kahed ja kolmed. Süvenes
ebakindlus kõiges, saamatus suhtlemisel. Olin kasvult väiksena suurtele
sageli pilke- ja peksupoisiks. Kui neljandas klassis kevadel ähvardas lausa
istumajäämine, kõneles koolijuhist isa minuga ainult ühe korra; tema sõnade
mõte on väga kindlalt meelde jäänud: „Praegu ei oska sa veel hinnata, mida
tähendab terve aasta kaotust, aga seda ei tee sa hiljem tagasi mingi väega. Kõik
senised klassikaaslased lähevad edasi, sina jääd maha. Kogu eluks. Mõtle selle
peale! Tõsiselt. Kooliraha me ikka leiaksime, aga kaotatud aega tagasi ei saa.”
Küllap just see igapäevase hurjutamise puudumine mõjus. Klassi ma kuidagi
lõpetasin.
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	Eneseusu kasvu päästvaks allikaks kujunesid looduslugu ja
maateadus. Neid aineid nagu polekski vaja olnud õppida, mis kooliajal on
ainsate ainetena kogu aeg ka viied olnud. Niipea, kui lugemine ladusamalt
minema hakkas, ilmusid „inglise žurnaali” piltide kõrvale kolmeköiteline
„Maailma maad ja rahvad” ning reisiraamatute sari „Mehed, maad ja mered”.
Esimeseks lemmikraamatuks sai üllatuslikult suur ingliskeelne maailma atlas,
mille värvikail maastikel võisin õhtute viisi üle merede ja mägede, piki jõgesid
„uurimisreise” korraldada. Enamasti salaja, tavaõppimise asendustegevusena.
Esimeseks suureks eeskujuks sai Sven Hedin A. Partsi raamatust „Läbi
Aasia südame” ja reisimehe enda „Minu elu maadeavastajana” lehekülgedelt.
Seejärel peagi Fridtjof Nanseni meisterlikud reisikirjeldused „Suuskadel
läbi Gröönimaa” ning „Öös ja jääs”. Peatselt lisandusid sarjast „Suurmeeste
elulood” Roald Amundsen, Henri Morton Stanley jmt. Viienda klassi kevadel
olin kindel, et minust saab maadeavastaja. Erinevalt igavast keelte- või
matemaatikaõppimisest oli see valdkond vaimustavalt köitev, äratas loidunud
vaimu erksale mõttetegevusele. Tagasivaates olen veendunud, et just see aeg oli
päästev ärkamisaeg juurduma hakanud depressiivsusest.
Kui oma otsust maadeavastajaks hakata kogu perele kuulutasin,
soovitas isa: „Maad on avastatud, valgeid laike pole enam maakera pinnale
jäänud peale polaarsete jäämütside. Aga kui see huvi Maa uurimise vastu ikka
püsiv on, siis pööra parem pilk maa sisse, Maa sügavusse, kus peaaegu kõik on
alles tundmata.” Soovitas lugeda geoloogiast ja võttis riiulilt äsja eesti keelde
tõlgitud raamatu: W. Maxwell-Read „Jäljed kivil” (1941), millele peagi järgnes
A. Fersmani „Lugusid mineraalidest” (1949). Need raamatud otsustasidki minu
elukutsevaliku üheselt ja lõplikult.
Keskkool
	Erinevalt vend Jaanist, kes kogu vaba aja oma täheharrastusele
kulutas, tegin mina keskkoolis vastupidise otsuse: kuna ma nüüd kindlalt
teadsin, et ülikoolis pühendun loodusteaduslikele erialaõpinguile, oli
viimane aeg pisutki süveneda ka kunstimaailma, lugeda suurmeeste elust
ja loomingust eeskätt muusika ja kirjanduse vallas. Kuivõrd olime Mardiga
kodusest klaverimuusikast ja raadio kaudu sümfoonilise muusika võludest
juba sissevõetud, avas Rollandi „Beethoveni elu” uue ahvatleva maailma.
Asusin raamatuist elutarkusi välja kirjutama. Rollandi „Jean Christophe” avas
tee loova vaimu kütkestavasse tunnetemaailma. Hakkasime hoolega ülikooli
aulakontsertidel käima. Raamatud loodusest jäid mõneks ajaks tagaplaanile.
Tolle aja arusaamise kohaselt geoloogilisse keskkonda – Põhja-Eesti
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pankrannikule – jõudsin vaid korra, kui esmakordselt 1950. aasta üldlaulupeol
Tallinnas olles ka Lasnamäe põhjamurdu ja paekaldale tutvumiskäigu tegime.
Kohe kooli esimestest päevadest alates tundsin, et meil on tõeliselt
head õpetajad – eestiaegsed oma ala meistrid ja üldise vaimse kultuuri
väärikad esindajad – matemaatikas õpikute autor, hetkel ka kooli direktor
Karl Maasik; ajaloos Eesti Rahva Muuseumi juhataja F. Linnuse naine Olga
Linnus, kes valgustas ajaloosündmuste põhjuseid ja tagajärgi nii köitvalt, et
asusin tema selgitusi konspekteerima. Avar ajalookäsitlus selgete süvakultuuri
väärtushinnangutega äratas ühiskonnas toimuva vastu huvi kogu eluks.
Füüsikat õpetas kohakaasluse korras ka ülikoolis töötav Tanimäe; maateadust
kooliatlaste autor Koppel, kes veerandi lõpu viimastel tundidel meile oma oma
humoorikaid jutukesi inimeste veidratest hobidest ja juhtumistest ette luges.
Vene keele muutis huvitavaks ülikoolist õppepraktikale tulnud noor Pravdin,
kes kirjanduse kaudu äratas soovi sõnaseadmise, väljenduste valiku kaudu
oma mõtteid ka võõrkeeles väljendada, ja nii, et see oleks üheselt mõistetav ka
teisele poolele.

Perepilt koduaias 1956. a jaanipäeval. Seisavad isa, ema, Tiina, Vello, Kersti ja
Andres; istuvad Mart, Peeter ja Rein. Fotolt puudub vanem vend Jaan, kes pildistas.

	Võimlemistunde viis läbi kogu Eestis tunnustatud spordipedagoog
Endel Aarand, kes oskas need tunnid ahvatlevaks tegevusajaks muuta, nagu
vaba aja veetmise üheks mooduseks ilma mingite sunnivahenditeta, nii
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et kehakultuur kasvas alateadvuses keha kultuuriks. See, kui palju meie
koolist sirgus tippsportlasi vabariigi tasandile, on kindlalt Endel Aarandi
meisterlikkuse mõju. Ta jäi aastateks ka vilistlaste kokkutulekutel seltsivaks
sõbraks, kellel elutarkuse arsenalist iga mehe jaoks hinnalist lisa oli anda.
Matkamine
	Esimesed meeldejäänud „maadeavastused” loodusesse ja huvitavaile
ehitistele: äsjavalminud Kärevere ja Luunja sillale üle Emajõe tegime sõidu
30ndate lõpuaastail isa väikese Austin-autoga. Maateadusele pühendumise
veendumust süvendas keskkoolipäevil samm-sammult toimiv tõeline noorpõlve
„maadeavastuslik” tegevus – matkamine. Sellele tegevusele kulus oluline osa
vabast ajast. Algul sõitsime jalgratastel Mardiga lihtsalt linnast Võru teed
mööda välja lähiümbrusesse, mis aga peagi muutusid üha ulatuslikumateks
Lõuna-Eesti vaheldusrikka maastiku „vallutusretkedeks”. Matkalemineku
eel sai põhjalikult uuritud koguteoseid „Tartumaa”, „Võrumaa” ja „Valgamaa”;
eriti lehekülgi loodusest ja rändajale ning detailseid kaardiskeeme raamatu
lõpus. Nende järgi sõitsime Mardiga läbi ka väiksemad külavaheteed Otepääni
ja Taevaskojani. Eriti tõmbas metsade, veekogude ja kaugete vaadete järele.
Läbi sai ronitud kõik teelähedased „trängud” (triangulatsioonitornid).
Kui esimesed matkad tegime kahekesi, siis hilisemaile agiteerisin kaasa
koolikaaslasi. Sagedasemad matkasõbrad olid oma klassi poisid Heino Kapp,
Ants Suurmets, Kuno Laan. Oodatuimad olid muidugi tüdrukud III Keskkooli
paralleelklassist – Hilla Jaakson sõbratar Maie Mutsoga, hiljem ka Linda
Ratassepp samast klassist ja Mall Sullan II Keskkoolist. Iga uus matk
hõlmas osaliselt senitundmata kohti. Väikese 5–8-inimeselise grupiga viisid
meie teed korduvalt ka Tartust põhja poole, esmajoones Vooremaale kuni
Kuremaa järveni ja Peipsi äärde Alatskivile, Kuningvere järvele ja Kallastele.
Lemmikmaastikuks on kogu eluks jäänud Otepää kuplistik vaheldusrikka
reljeefi ning kaugete vaadete, metsade ja veekogudega.
	Matkalemineku eelduseks oli positiivne seisund koduaia töödega ja see
tiivustas meie kohustuseks olnud töid korralikult ja kiiresti tegema. Mäletan eriti
selgelt 1950. a mai lõpus kogu aia kordategemist ühe nädalaga enne esimesele
neljapäevasele Koiva äärde matkale minekut. Magasime varakevadest alates
Mardiga kuuri kõrvale ehitatud „heinaküünis”, et end väliööbimisteks matkadel
karastada. Otsustasime kogu kohustusliku töö teha suhtelise saladuskatte
all hilisõhtustel ja varastel hommikutundidel, sest eksamite ajal majast
kaugemasse „all-aeda” polnud teistel asja. Toas ütlesime, et oleme õppimisest
väsinud ja läheme varem magama ja hommiku äratusaja eel ronisime lakka
tagasi, et isa tavapärasele hõikele köögiaknast: „Poisit, tulge nüüt!”, saaksime
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nagu ärgates vastata. Nii nädalapäevad järjest. Kui peenrad rohitud; vahed ja
teed kõblatud, siledaks riisutud ja kompostihunnik korda tehtud; vedelema
jäänu kohale pandud, läksime süütutena isa käest küsima, et mida ikka tuleb
aias teha? Isa vastas pahaselt, et sellest on korduvalt räägitud, hakake aga pihta.
Meie ikka, et tulgu ja näidaku. Kui ta siis emaga tuli ja nägi, et kõik plaanitu
on hästi tehtud, aed on teiseks saanud, patsutas ta naerdes õlale ja lausus:
„Nüüt, poisit, on teie vabat päevat käess... Küll matkaraha leiap kaa.” Selle
nädalaga õppisime vajaliku töö oodatavast tulemusest tõelist rõõmu tundma ja
tööriistade käsitlemisoskuse mõnu reaalselt tajuma. Ja hämmastav, seda kogu
edaspidiseks eluks. Pärast 10. klassi tehtud jalgrattamatk ümber Eesti: Tartu–
Viljandi–Häädemeeste–Pärnu–Sindi–Kirbla–Haapsalu–Vasalemma–Tallinn–
Narva–Pihkva–Petseri–Tartu avardas silmaringi oluliselt nii geograafilises,
sotsiaalses ja psühholoogilises kui ka enesetunnetuslikus mõttes. Kõige
sügavamaid elamusi pakkus Peipsitagune Venemaa.
	Selline vaimne keskkond – head õpetajad koolis, toimekas
rõõmsameelne õhkkond kodus ja üha kasvav looduse kutse matkaradadele –
kujundas dünaamilist tasakaalu võimaluste, soovide ja vajaduste vahel
esialgselt oletatavale otse vastupidises suunas: mida enam aega kulutasime
matkamisele, seda paremini läks õppimisega. Sageli sõitsime ratastega linnast
välja ka õppima. Keskkoolis kadusid kolmed ja lõputunnistusele jäi ainult üks
neli (saksa keel) ja ülikooli lõpetasin tunnistusel ainult viitega.
Ülikool
Keskkooli viimasel aastal (1952) ei olnud selgust, kas Tartu ülikoolis
geoloogide vastuvõtt jätkub või see katkestatakse, sest Eestil polnud igal aastal
nii palju kohti pakkuda, Siberi jaoks aga Eestis kaadrit kasvatada, ei loetud
Moskvas mõttekaks. See küsimus kummitas veel aastaid igal kevadel. Sellises
ebakindlas olukorras kujunes meie klassis nn Vägev rühm, kes valmistus
moraalselt Leningradi Mäeinstituuti sisse astuma väljaspool ametlikku
konkurssi igale liiduvabariigile ette nähtud kohtadele.
	Vastu suve, otse lõpetamise eel selgus siiski, et ka tänavu võetakse
geoloogiasse 25 kohale. Aastaid hiljem jõudis ka meieni, milline pingutus see oli
akadeemik Orvikule visa selgitustööna ministeeriumites Tallinnas ja Moskvas
põhjendusega sajandivanustele traditsioonidele geoloogide ettevalmistamisel
Tartus. Mina viisin kohe paberid sisse, teised „Vägevast rühmast” valisid
siiski teised erialad arstiteadusest füüsikani. Geolooge ootas ees veel tugev
ideoloogiline sõel nn dopuski saamiseks salajastele materjalidele ligipääsuks,
kus ligi kolmandik soovijaist tagasi lükati. Minul õnnestus ka sellest sõelast
läbi pääseda.
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	Esimesel õppeaastal olid programmis üldained, ainukese erialaainena
üldine geoloogia, mida luges L. Orviku. Kursusetööks valisin karstinähtused,
aga erialane põhihuvi seostus paekaldakihtidega. Lademete nimed: Toila,
Kunda, Aseri.
Pangajärsakul paljanduvate lademete nimed Toila, Kunda, Aseri,
Lasnamäe olid eestiaegsetest maateaduse õpikutest isa raamatukogus
kinnistunud mällu kui pühad mõisted, mis ootasid läbitunnetamist. Väga
oluliseks geoloogilise mõtte arengukeskkonnaks kujunes aktiivne osalemine
geoloogiaringi tööst kohe esimesel kursusel, kus oli võimalus sõbralikult
suhelda vanemate kursuste tudengite ja õppejõududega. Üllatuslikult valiti
mind kohe esimese kursuse sügisel ringi juhatusse. Hästi on meelde jäänud
ringi tollase juhi, V kursuse aktivist Dimitri Kaljo esinemised ja koosolekute
juhatamised omalaadses kambavaimus.

Esimese kursuse poisid 1953 aasta kevadel Vanemuise õppehoone geoloogia
osakonna tagatrepil koos kursuse hooldaja vanem-õpetaja Leonidia Orvikuga.
Vasakult ees: Vello Karise, Einar Klaamann, Jaan Maldre, Aare Võsu;
keskel: Heino Saarelaid ja Aavo Miidel; taga: Valdar Viires (lõpetas
konservatooriumi koorijuhina), ...Vahersalu, Valter Petersell, Elmar Sildnik,
Rein Einasto (kursusevanem), Karl Susi, Rahuleid Arbeiter.

	Teisel kursusel algasid geoloogilised üldained, neist huvitavaim –
paleontoloogia, mida väga kaasakiskuvalt luges van. õp. Arvo Rõõmusoks.
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Tema loenguid oli hea konspekteerida, sest ta luges aeglaselt, selgelt, loogiliselt
nagu dikteerides. Praktikatundides joonistasime konspekti täiendades
kivististest pilte, nii et sellest sai omamoodi õpik, mille järgi oli väga hea
korrata ja eksamiks õppida. Kuna kivististe näited selgrootutest toodi Eesti
aluspõhja lademetest, tekkis suur soov kohe Eesti geoloogiat kõrvuti õppida,
aga õppekavas oli see alles IV kursusel. Nii käisin vanematelt kursustelt
(Viktor Kõrvel, Reet Arike) korduvalt Eesti geoloogia konspekti laenamas ja
sain lademete süsteemi selgeks juba teisel kursusel. Sellest sündis ka esimese
iseseisva välitöö plaan pärast teise kursuse õppepraktikat Krimmis: jalgrattal
üksi läbi sõita Adavere lademe avamus Põltsamaalt Kirblani vaatlemisoskuse
treeninguks ja paeproovide, eriti kivististe kogumiseks paljandites. Iga päev
sadas vihma, madalamad teelõigud olid üle kallaste tõusnud jõgede ääres vee
all. Paljanditest kõnelemata. Geoloogiline tulem sai kesine, aga looduselamuste
mäletamist eluajaks.
Kolmandal kursusel A. Rõõmusoksa ajaloolise geoloogia eksamiks
õppides täiendavat kirjandust uurides sain üllatavalt erutava, küllap kõiki
teadusuuringuid motiveeriva avastusrõõmu tunnetamise kogemuse: planeedi
eri piirkondades settekivimite paigutuses mingit korrapära otsides avastasin
enese jaoks ühel hetkel üldkehtiva triviaalse süsteemi: mäestike jalamil
jämepurdsed konglomeraadid ja liivakivid, kaugemal peenpurdsed savikivid ja
kulutusalast kõige kaugemal paekivid – lihtne ja selge, tuleb ainult erinevatel
ajastutel toimunud kurrutusfaaside piirkonnad selgeks teha, kõik ülejäänu
on loogiliselt tuletatav. See oli laamtektoonika peatselt saabuva geoloogilise
üleilmastumis-revolutsiooni mingi eeltunnetus, mis tiivustas looduse ajaloo
suuri seaduspärasusi otsima ja peatselt neid ka leidma. Maakera kivine
maailm oli üldise arengu tunnetamise läbi elavaks saanud. See oli mõtete ja
tunnete määratu meretõus, kus senituntu ei olnud enam jõus! Sigines kärsitu
soov Eesti lademete järjestuses samu arenguseadusi esile tuua, see omakorda
julgustas koos Einar ja Aita Klaamanniga seni vähem uuritud Saaremaa Siluri
lademeid diplomitöö teemaks valima. Ja nii ka sündis.

Esimesed tööaastad
Ülikoolijärgsed esimesed tööaastad ja aspirantuur olid paeuuringute
probleemidesse, metoodikasse laiuti ja sügavuti sisseelamise sissejuhatav
periood, mil tuli läbida ka üks raske tunnetuslik enesekaotuse mõõnaseisund.
Paljandite ja puursüdamike läbilõigetes vahelduvate paetüüpide mitmekesisust
ja eripära vajalikul määral eritlemiseks ei piisanud sõnu, detailne tekketunnuste süsteemile tuginev tingmärkide süsteem oli alles välja töötamata;
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vaevaga koostatud kirjeldused tundusid nii küündimatud, et süvenes
alaväärsuskompleks oma võimetusest ja sobimatusest teadustööks. Detailide
rohkus takistas kihtide järjestuses üldisemat arengut peegeldavate muutuste
selget nägemist ja sõnastamist. Lohutas vaid see, et kogenumaid kolleege
vaevasid samad hädad. Kõhkluste ja kahtluste seisundis kimbutas ahvatlev
asendustegevus – kultuuriülikool ja „kõrvasügamise” seltskond (vt eespool
Jürissoni meenutused). Oli ka naisevõtu-eelne vastutusrikas inimsuhete
sõlmimise aeg.
	Sellest tunnetuslikust mõõnaseisust aitas mind välja laienev koostöö
kolleegidega, suurimal määral aga kaks suurt eeskuju – professor Roman
Hecker ja doktor Ralf Männil. Kui ma esimest korda Leningradis Üleliidulise
Paleontoloogia Seltsi aastakonverentsi vaheajal julgesin oma puu-venekeelse
küsimusega professor Heckerit peatada, et Saaremaa Eurypterus-dolomiidi
tunnused ei haaku seniste tekketeooriatega, ta lausa hõiskas erutatult,
selgitades, et nende töörühm on Kesk-Aasias Ferghana orus Paleogeeni
dolomiitide uurimisel jõudnud sama tulemuseni, ja haruldaste kivististe
poolest kuulus Saaremaa Siluri näide kinnitab suurepäraselt, et senised
hüpoteesid ei seleta dolomiidi tekke kõiki võimalusi. Ta pani mind suure saali
ees oma tulemustega sõnavõtu korras ettevalmistuseta esinema, täiendades
mind selgitustega ja virgutas sellest kohe artiklit kirjutama. Oodatud artikkel
võttis küll loodetust palju rohkem aega, ent sellega sündis mu esimene
rahvusvahelises väljaandes avaldatud artikkel (nimistus 25). Algas suhtlemine
paljude Nõukogude Liidu tuntud geoloogiateadlastega.
Ralf Männiliga alanud koostöö tulemustest olen kirjutanud eespool
Eesti ökostratigraafia koolkonna kujunemise loos. Just temaga koostöös algas
meie paelasundi ruumiliste muutuste ja kujunemisloo sihipärane uurimine,
mis viis Balti settebasseini erinevate tingimustega vööndilisuse ja settimise
etapilisuse väljaselgitamiseni, jätkudes Dimitri Kaljo eestvedamisel basseini
settimismudelite väljatöötamise ja Põhja-Euroopa paleogeograafiliste kaartide
seeria koostamisega rahvusvahelises koostöös paljude maade asjatundjatega.
Aga kujunemisaeg kestab, jätkudes paekasutuse pakiliste probleemide
esilekerkimise ja paekivi rahvuskivina tunnustamise missiooniga ning
üleilmsete keskkonnaküsimuste pakilise lahendamise vajadustega. Keskseks
on kerkinud vaimse keskkonna reostusega seotud probleemid. Tajun
poliitilise vastutuse tõsidus. Kestab inimkonna senise ajaloo kõige enam
üleilmset keskkonda mõjutavate muutuste protsess – vabaturu liberaalselt,
paljuski kõlvatult, pillavalt majanduselt riiklikult reguleeritud piirangutega
ökosotsiaalsele säästlikule turumajandusele üleminek. Põhiväärtusteks
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tõusevad eetilised kriteeriumid – õiglus ja hoolivus. Aluseks saab olla vaid
arenenud kodanike tugev riik. Üleilmsete keskkonna-muutuste kontrolli alt
väljumise vältimise eelduseks on kõigi vastutustundega inimeste oluliselt
suurem kodanikuaktiivsus – peame ise aktiivselt tulema poliitikasse,
sekkuma poliitika-tegemisse! Aega on vaid kümmekond aastat planeet Maa
inimväärilise elukõlblikkuse säilitamiseks!
Kestab tunne – kuni isiksuse kujunemine pole lõppenud, ei ole
vaimsel vananemisel ruumi, parimad loomeaastad ootavad ees. Küllap taas
enesepettus, aga hoiab üleval soovi ja tahet pooleliolevat jätkata.
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TÄNUAVALDUSED
	Siiras südamlik tänu selle raamatu koostamise suure töö tegijaile –
bibliograafia koostaja Mare Kurvetile, toimetaja Mari-Leen Toomele,
kujundaja Henry Vürstile, kõigile hoolivaile kolleegidest-sõpradest
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