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O n teada, et 1782. aasta Ambla 
kihelkonna hingeloendist 

leidub 62-aastane “Wesky Ado” ning 
tema 45-aastane abikaasa Eltz (Else). 
Tol hetkel oli neil kaks poega ja kolm 
tütart. Elukohaks oli neil hingeloendi 
põhjal Järvamaa Ambla kihelkond 
Jerwajõggi Naistewelly küla. 1795. 
aasta hingeloendist selgus, et 
vahepeal oli juurde sündinud üks 
tütar aga peremees Ado oli selleks 
ajaks surnud. Kaks poega, Mihkel ja 
Juhann (Johann), olid aga koos õe 
Lenoga kolinud lähedasse Otsa tallu. 
Mihkel oli abiellunud Stinaga ning 
neil oli tütar Britta. Järgmise 
hingeloendi põhjal oli ka Johann 
abiellunud Madlyga. Neile sündis 
kokku kuus poega. 

J ärgmises  hingeloendis (1834) 
leidub Johanni vanim poeg Ado 

koos abikaasa ja kahe pojaga Kiege 
Tõnno Jaani talust (talu peremees ise 
oli surnud 1826). Aasta hiljem 
koostatud hingeloendist, kus esimest 
korda on mainitud meessoost isikute 
perekonnanimed, leiduvad eelpool-

mainitud perekonnanime Wöllmann 
alt. 

H iljem on perekonnanime kirja-
pilt muutunud dokumentides 

mitmel moel (Vöölmann, Wöhlmann 
jne.) 

P ool sajandit hiljem ilmusid 
Wöhlmannid Tallinnasse, kus 

seejärel on tegutsetud kaupmeestena, 
ooperiteatri teatribüroo juhatajana, 
raamatupidajatena, juhtivate ametni-
kena ja koguni Tallinna linnapeana. 
1936. aastal perekonnanimede 
eestistamisel võeti endale perekonna-
nimeks Vellendi.

W öllmanne ja Wöhlmanne 
leidus veel Ambla kandist 

Rägaverest, hiljem mujaltki. 

E estistamisel on Vöölmannid 
võtnud endale uusi perekonna-

nimesid. Need on toodud käesoleva 
kirjutise lõpupoole. 

J ärgnevalt kirjeldan mõningaid 
Vöölmanne lähemalt. Uurimu-

sed pole veel lõppenud.

Vellendid ja Wöhlmannid
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Valdur Vellendi
1925-2003

Kui Eestis poleks olnud 1. 
detsembri 1924 kommunist-

likku riigipöördekatset, oleks Minu 
laste vanaisa ehk “Tallinna papi” 
suure tõenäosusega sündinud 
Soomes. Lapsepõlve veetis elades 
”Estonia” teatris, kus mängu-
seltsiliseks ka Georg Ots. 1941 
juuniküüdistamiste käigus sattus 
Siberisse asumisele, kust pääses 
lõplikult koju alles pärast Stalini 
surma 1955. Ta on lõpetanud 
traktoristide kursused, Kirovi 
Energo-mehaanika tehnikumi kolm 
kursust elektri alal, Tallinna Elektro-
mehaanika Tehnikumi tugevvoolu 
tehnik-elektriku erialal, õhtukesk-
kooli, Tallinna Polütehnilise Insti-
tuudi tööstusettevõtete ja -seadmete 
elektrifitseerimise erialal insener-
elektromehaaniku kvalifikatsiooniga. 
Sellele lisaks on ta lõpetanud 
kvalifikatsioonitõstmise kursused 
TPI-s arvutustehnika alal. Leiba 
teenis ta elektri alal peamiselt 
töödejuhatajana, osakonnajuhatajana 
ja projekteerijana. Tegeles ratsionali-
seerimisega. Üheks parimaks saavu-
tuseks pidas ise faas-null ahela 
takistuse määramise mõõteriista 
konstrueerimist. 

Maohaavandid kiusasid 
Valdurit aastaid. Lõpuks tuli 

ta järeldusele, et magu paraneb ainult 

intensiivse füüsilise tegevuse järel 
ning ta hakkas tegelema matka-
misega, osaledes kuueteistkümnel 
jalgsi- ja mägimatkal, millest kaks 
olid viienda kategooria matkad. 
Paljudel matkadest oli ta ise 
grupijuhiks. Osales mitmetel suusa-
maratonidel sh. Tartu Maratonil. 
Kolm aastakümmet tegeles Valdur 
koorilauluga. Ta luges palju ja 
armastas reisida. 

Valduril oli kolm tütart ja seitse 
lapselast. 

Suitsu Valdur tavaliselt ei 
teinud aga pidusse minnes 

pistis nii mõnigi kord suitsupaki 
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taskusse. Esimene foto, millel tal 
suits näppude vahel oli on pärit 1949. 
aastast.

Valduri üheks lemmikharrastuseks 
oli fotograafia, millega tegeles 

aastakümneid. Fotosid täis albumeid 
kogunes aastatega kümneid. Samuti 
matkadelt pildistatud diapositiive. 
Valduri esimene kirjasõber oli Lätist, 
Cesises elav Valda Josere.

Esimene foto Valdurist Udrikul 1926

Tänu oma koolitusele tegi va-
hetevahel, eriti pärast Eesti ise-

seisvumist, "haltuura korras" 
elektriprojekte nii eramuehitajatele 
kui ka ettevõtetele. Elektri-, kanali-
satsiooni- ja veeprojekti tegi ta ka 
tütre Tiiu majale. Samuti osales ta 
maja elektrimontaazitöödel.

Hommikusöögiks sõi ta meelsasti 
kaerahelbeputru. Viimastel elu-

aastatel käis ujulas ja jooksmas.

Valdur osales "Estonia" seltsi tege-
vuses. Oli ta ju lapsepõlve veet-

nud "Estonia" teatris.

Pildid: 

vahetult enne 
küüditamist, 
Siberis 
ja pensionil
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5.6.1925

15.4.1927
12.1.1929
aug. 1930

sept. 1933

1935

23.3.1936
mai 1937
sept.1937
1937 

märts 1938

mai 1941

Elulugu

Valdur Vöhlmann -> Vellendi sündis Tallinnas perekonna teise 
lapsena. Isa Evald-Friedrich Vöhlmann (sünd. 22.10.1891) oli 
siis "Estonia" teatri asjaajaja ja kontsertbüroo juhataja. Ema 
Emma-Margareta Vöhlmann (Petrov, Petroff, Mikk, sünd. 
31.12.1890) oli kodune. Vanem vend Rein oli sündinud 
7.11.1916. Isa oli varem töötanud Helsingis Eesti Vabariigi 
saatkonnas raamatupidaja-atašeena aga oli vallandatud 
1.12.1924 kommunistliku riigipöördekatse ajal. Perekond elas 
Valduri sündimise ajal "Estonia" teatrimajas kuuendal korrusel, 
kus hiljem oli Teatriühing. 
Sündis vend Heldur (Udrikul).
Sündis vend Hanno, kes suri pooleteise aastasena. (Lapsehoidja 
oli "õpatanud" nii, et pea oli läinud vastu lage (suvilas), mille 
tagajärjel tekkis ajukelme põletik).
Alustas kooliteed Tallinna 18. algkoolis Lai tn. 25.
Noorkotkaste organisatsioon (kuni juuni 1940).
Käis isaga Helsingis. Stockmanni kaubamaja spordiosakonnast 
osteti pesapalli pall ja kinnas. Neid säilitas Valdur oma elu 
lõpuni, mil kinkis need tütre poegadele.
Perekond eestistas perekonnanimeks Vellendi. 
Lõpetas 18. algkooli 4. klassi.
Astus Tallinna II progümnaasiumi (reaalkooli) 5. klassi.
Kui isa läks tööle Tallinna Tehnikaülikooli (TPI) raamatupida-
jaks 14.8.1936, tuli kolida välja "Estonia" teatrist. Perekond 
kolis esialgu Vana-Kalamaja 3 ja sealt edasi Paldiski mnt. 45, 
kus ema pidas toiduainete kauplust.
Isa ostis ühe osa Väikekorterite Elamuehitusliku koperatiivi 
"Oma Kolle" elumajast Kõrre tn. 5-1. 
Lõpetas 8. klassi. Siis oli kooli nimeks muudetud Tallinna II 
Keskkool ja tunnistusel kirjas IIa klass. Tunnistusel oli märgi-
tud, et viiakse üle nõuk. Kooli VIII klassi (praegune IX õ.-a.). 
Klassijuhatajana oli olnud K. Mihkla. Huvitav on märkida, et 
tunnistusel oli kaks kolme - füüsika ja laulmine (tulevane koori-
laulja ja elektriinsener). Eksamihinded olid viied eesti ja vene
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14.6.1941

22.6.1941
24.6.1941

9.12.1941

jaan. 1942

jaan. 1943

sept. 1944

10.7.1947

keeles, matemaatikas ning neli sõjaväelises õpetuses. Puudunud 
oli Valdur koolist vaid II veerandil ja siis 21 päeva ning 
hilinenud kogu aasta jooksul vaid korra. Korralikkus, hoolsus 
ja käitumine olid kogu aeg viied. Õppetöö järgmises klassis pidi 
algama 1. septembril 1941.
Kogu perekond saadeti "juuniküüditamise" käigus välja NSV 
Liidu idarajoonidesse asumisele. Isa saadeti Sverdlovski oblas-
tisse Krasnoturinski rajooni, ema kolme pojaga Kirovi oblas-
tisse Oritši rajooni. Põhjuseks öeldi, et isa töötas Helsingis Eesti 
saatkonnas atašeena. 
Saabus Oritši turbatööstusesse.
Alustas tööd Gadovi turbatööstuses, pärastise nimetusega Oritši 
turbatööstus. Suvel töötas turba kuivatusel, tükkturba masinatel 
ja turba tükkide ümberkeeramisel. Sügisel tegeles turbaväl-
jadelt kogutud kändude lõhkumisel jmt. Talvel oli ametis 
ajutise turba väljaveo raudtee ehitusel, turba peale- ja maha-
laadimisel kitsarööpalistest vagunitest ning pealelaadimisel 
laiarööpalistesse  vagunitesse. Perekond (ema ja 3 poega) elasid 
turbatööliste barakkides 1. 2. ja 3. töölisasulas. 
Isa suri Sverdlovski oblasti Krasnoturinski rajoonis. Surmatun-
nistus saabus emale alles 1947. 
Haigestus keskkõrvapõletikku, viibis Oritši rajooni haiglas. 
Õppis intensiivselt vene keelt. Luges esimese venekeelse raa-
matu - Mendelejevi elulugu. 
Hakkas käima traktoristide kursustel 1. töölisasulas. Peale kur-
suste lõpetamist (maikuus) asus tööle traktorite ja haakeriistade 
remondilukksepana. 
Sai loa asuda õppima 39km kaugusel asuvasse Kirovi linna 
vastavatud Energo-mehhaanika tehnikumi. Sinna võeti vastu 
eestikeelse VIII klassi tunnistuse alusel metallide külmtöötle-
mise erialale. Elama asus tehnikumi ühiselamusse. Nädalavahe-
tustel sõitis rongiga Oritši turbatööstusesse.
Kirovi Industriaaltehnikumi kiituskiri III kursuse lõpetamise 
puhul elektri alal. Elektri alale määrati kohe peale sisseastumist, 
sest elektrikuid oli vähe ja lukkseppi palju. Vahepeal muudeti 
tehnikumi nime - Kirovi Industriaaltehnikumiks. 
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26.7.1947

aug. 1947

aug. 1947

sept. 1947
märts 1948

Lubati puhkusele Eestisse kuni 1. september 1947. Mais sai 
passi kätte noorem vend Heldur, kes väljasaatmise momendil ei 
olnud veel 16. aastane. Kuueteistaastastele ja vanematele passi 
ei antud. Vanem vend Rein ja ema sõitsid koos noorema ven-
naga Eestisse, lootes ENSV võimude vastutulelikkusele. 
Eestis läks Valdur ENSV Ülemnõukogu Presiidiumisse Toom-
peal ja palus elamisluba Eestis. Ministrite Nõukogu esimehe 
asetäitja Boitsov andis korralduse Siseministeeriumile või-
maluse korral Valdur Vellendi sisse kirjutada. Ministri asetäitja 
Kalvo andis korralduse Miilitsa valitsusele sisse kirjutada 
Tallinnas. Asus elama noorema venna ja ema juurde V. Kloos-
tri 2 (I KK võimla peal). Vend töötas I KK majandusjuhatajana. 
Vastuseks Valduri palvele saatis Kirovi Industriaaltehnikum 
Tallinnasse tema dokumendid. 
Koos passiga anti sõjaväepilet (reamees). Passi äravõtmisel 
1948 jäi sõjaväepilet alles.
Astus Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi IV kursusele.
Valdur arreteeriti ja peeti kolm päeva kinni Pärnu mnt. ja 
Sakala tänava nurgal asuva maja keldris süüdistatuna asumiselt

Tallinna 18. algkooli 4. klass 1937. a. kevadel. Valdur istub õpetaja kõrval.



Lk.  7 22. märts 2007 (2) 

14.5.1948

28.5.1948

juuni 1948

8.6.1948

2.8.1948

14.8.1948

21.11.1948

ärajooksmises. Toimik anti uurijale. 
Avaldus Eestis elamisloa jätkamiseks ENSV Siseministeeriu-
mile.
Uurija otsus: puudub kuriteo koosseis. Võtta ära pass ja teha 
ettepanek pöörduda tagasi asumise kohta juuni algul.
Tänu tehnikumi direktori Laduševile lubati Valduril erandkor-
ras diplomi kaitsmisele juuni algul.
Sai diplomi Tallinna Elektromehaanika Tehnikumist tugev-
voolu tehnik-elektriku erialal. Diplom: 172653. Diplomis 
märgitud õpingute lõpuajaks 6.6.1948.
Ostis piletid, istusid emaga rongile ja sõitsid tagasi Kirovi 
oblastisse. Avaldus ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esime-
hele otsuse muutmiseks jäi tagajärgedeta. 
Asus tööle Oritši turbatööstuses elektrotehnikuna. Varustas 
elektriga ehitusi. 
Valdur määratakse 6kV elektriliinide ehitusmeistriks. Samal 
ajal ehitatakse 35/6kV rajoonialajaama ja 35kV õhuliini Kiro-
vist. Toimub turbatööstuse elektrifitseerimine. Enne seda töötas 
1. Töölisasulas   vee  pumpamiseks  ja  osaliseks  valgustuseks

Tallinna II progümnaasiumi (reaalkooli) 5. klass 1937.a. sügisel. Valdur teises 
reas vasakult kolmas.
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1.1.1950

jaan. 1950

26.7.1955

aug. 1955

mootor-generaator ca. 50 kW.
Määrati tööle elektritsehhi meistriks. On ehitatud umbes 50 km 
6kV õhuliine ja 14 alajaama. Nüüd asutakse neid 
ekspluateerima. Elas koos emaga 1. töölisasulas Sovetski tn. 7 
kuhu oli eraldatud tuba-köök. 
Tapiga saabub Siberisse noorem vend. Seda vastavalt 
kõrgemale otsusele Moskvast saata tagasi asumisele kõik 
noored, kes varem olid vabastatud. Vanem vend pandi kolmeks 
aastaks Narva laagrisse asumiselt ärajooksmise pärast. Seejärel 
läks temagi ema ja vendade juurde. 
Perekonnale antakse tõendid eriväljasaatmisest vabastamise 
kohta ja passid. Nad võivad sõita kuhu tahavad. Turbatööstuse 
juhtkond soovitab sõita ära, sest neil on korteritega kitsas. Sel 
kevadel lõpetas Valdur õhtukeskkooli ja sai küpsustunnistuse. 
Asutakse emaga teele Tallinna poole. Vennad sõitsid ära juba 
varem. Valdur peatub Leningradis 2.-20. augustil, et sooritada 
sisseastumiseksameid Leningradi Elektrotehnilisse Instituuti. 
Ema sõitis Tallinna ja sai ulualuse tuttavate-sugulste pool. 
Valdur konkursiga instituuti sisse ei saanud.

Perepidu Siberis: Valdur, vend Rein, hetkel tundmatu, Irene Laussen (Reinu hilisem 
abikaasa) ning Valduri ja Reinu ema Emma.
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1.9.1955

10.12.1955

Suvi 1956
1.9.1957

2.11.1957

aprill 1957

Asus tööle Tallinna Eritööde trustis töödejuhatajana elektro-
montaazi alal. Hiljem sai ettevõtte nimeks "Selelektrostroi". 
Elas emaga tema õe juures Lehe 3-3.
Kalinini rajooni Rahvakohtu otsusega toimus perekonna kope-
ratiivkorteri vabastamine sõjaväelase perekonnalt temale uue 
korteri andmisega. Perekond kolib tagasi elama aadressil Kõrre 
5. Ema oli 1947. aastal paberid korda ajanud, kuna koopera-
tiivkorterid ei kuulunud natsionaliseerimisele. 
Kordusõppused sideväeosas Aegviidus (kolm kuud).
Alustab õpinguid Tallinna Polütehnilise Instituudi kaugõppe-
osakonnas tööstusettevõtete ja seadmete elektrifitseerimise eri-
alale, eelnevalt sooritanuna sisseastumiseksamid. 
Abiellus neiu Laine Polt'iga. Pulmad toimusid Laine vanemate 
kodus Tallinn Külmallika 8A (siis veel Allika tn.). Seal asus 
noorpaar ka elama. Maja oli ehitatud 1954.
Töökoht sai uue nime - Vabariiklik trust "Elektromontaaz", 
Tallinna Montaazivalitsus. Ametikohaks oli töödejuhataja ja 
vanemtöödejuhataja. Objektid Tallinnas näit.: Teaduste Aka-
deemia raamatukogu, elamu Lenini pst. jt.

Rühmapilt Siberist. Valdur pildi ülemises reas paremalt seitsmes.
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18.4.1958
23.4.1958
27.10.1958
1959

12.8.1960

23.1.1962
1.4.1963

Sündis tütar Tiiu.
Kordusõppused Kloogal ( 5 päeva pärast tütre sündi, kuu aega).
Valdur saab mootorrattajuhi load. 
Määrati vanemtöödejuhatajaks ja asus tööle jaoskonna juhata-
jana.
Eesti Rahvamajanduse Nõukogu sotsialistliku võistluse ees-
rindlase rinnamärk eeskujuliku töö eest.
Sündis tütar Hille.
Trust "Elektromontaaz" lakkab olemast. Tekib Eesti Energia 
trust "Eesti Elektrivõrkude Ehitus" ja Leningradi trusti 
"Sevzapelektromontaaz" (SZEM) Eesti Montaazivalitsus. Val-
dur oli sel aja diplomieelsel puhkusel (veebruar-juuni 1963). 
Tallinnas olev Leningradi trusti juhataja Stassiloits tegi Val-
durile ettepaneku töötada trusti SZEM EMV-s tootmisosakonna 
juhatajana. Ühtlasi pakuti komandeeringut Kandapoga (Karjala 
ANSV) paberivabrikutesse maikuus, kuna diplomiprojekti tee-
maks oli "Räpina paberivabriku elektriseadmestiku rekon-
strueerimine". Valdur on mõlema ettepanekuga nõus. 

Valdur abikaasa, tütre Tiiu ja abikaasa vanematega (Johannes ja Katariina 
Poltiga Külmaallika tänaval 1961
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29.6.1963

1.7.1963

1.8.1963

Mai 1965

19.10.1965
juuni 1966

19.04.1967

mai 1967

juuli 1967

sept. 1967

1968
21.6.1968
sept. 1968

21.6.1969

12.2.1969
1969
Sügis 1970

Diplomiprojekt on kaitstud ja TPI rektori käest saab Valdur 
diplomi tööstusettevõtete ja -seadmete elektrifitseerimise eri-
alal insener-elektromehaaniku kvalifikatsiooniga. 
Nõmme haiglasse maohaavandtõvega.
Alustab kohustuste täitmist trusti "Sevzapelektromontaaz" 
Eesti Montaazivalitsuse Tootmisosakonna juhatajana Pärnu 
mnt. 139d.
Käis ravi- ja puhkusereisil Kislovodskis. (Reis Kaukaasiasse: 
Baksaani org, Elbruse jalamil, molübdeeni linna Tõrnauusis, 
Narsaani allikatel, Tšeget, Mašuk, Pjatigorsk, Kislovodsk, Es-
sentuki).
Sündis tütar Anneli.
Reis Heinrich Polti Pobedaga koos Laine, Ada, Ailiga : Riia 
(loomaaed), Klaipeda, Palanga, Kemeri-Jurmala, Koiva jõgi, 
Pärnu.
Avaldus TPI kaugõppeaspirantuuri "elektriseadmete" erialale. 
Õpinguid aspirantuuris ta siiski ei alustanud.
Turismireis laevaga Ukraina (Moskva, Suhhumi, Batumi): Ko-
hiida, Mahuntseti kosk, Zeljonõi Mõs, Batumi (botaanikaaed), 
Hala küla, Türgi piiritsoon, Tuapse, Novorossiisk, Poti, Jalta. 
Sooritasid jalgsimatka Dzavari-Tšakvishali 13.-18.5.1967.
Reis Mineralnõje-Vodõ, Tšerkess, Suhumi, Dombai, Teberda, 
Narsaani org. Sooritasid seal muu hulgas jalgsimatka mägedes. 
Koju saadetud kaardil tekst "Tervis hakkab paranema". 
Haigena tuberkuloosi dispanserisse, kus oli veebruarini 1968 ja 
edasi Kose tuberkuloosisanatooriumisse kuni 22.5.1968.
Reisid Baltikumis
Tehnikumi 20.a. kokkutulek.
Alustas laulmist Tallinna õpetajate Maja juures tegutsevas 
Kõrgemate Koolide Lõpetanute Segakooris, II tenor.
Komandeeringus Tšerepovetsis. Sealt tegi laupäeval-
pühapäeval kõrvalpõike varasemasse asumiskohta Oritšisse 
(Torf).
Suri ema, maetud Pärnamäe kalmistule. 
Laulupidu
Tõstis kvalifikatsiooni TPI-s arvutustehnika alal (arvutid, prog-
rammeerimise alused, algoritmiseerimise alused, matemaati-



Lk.  12 22. märts 2007 (2) 

25.9.1971

1972

apr. 1974

juuni 1974

12.7-
3.8.1974
juuni 1975
1975
8.5.1976

lised mudelid, matemaatiline statistika, informatsioonisüs-
teemid, kodeerimine).
Kiirabiga Tõnismäe haiglasse mao mulgustusega. Verejooks 
peatatakse. Haiglas 10. oktoobrini.
Käis koos Lainega Krimmis. Nik Boti aed, Vorontsovi loss, 
Uspenski skit, Bahtšinnarai, Simferopol, Dzufut kall, Sevas-
topol ja suplemas Nikolajevis.
Lõpetas mägimatkakursused TPI hoones, kuna oli tulnud 
järeldusele, et magu paraneb ainult intensiivse füüsilise tege-
vuse tagajärjel.
Hakkas osa võtma Tallinna Turismiklubi Mägimatka sektsiooni 
tööst.
Mägimatk (2 kategooria) Lääne-Kaukaasias (Gvandra). Esi-
mene matk, millel Valdur osales.
Tagastab sõjaväepileti, lastakse erru.
Jalgsimatk Lääne-Kaukaasias (3 kategooria).
Haridus- ja Teadusala Töötajate Maja rahvakoori nimetust 
kandva Kõrgemate Koolide Lõpetanute Segakoor. Alfred Ka-
rindi 75, Laine Karindi 50.

Haridus- ja Teadusala Töötajate Maja rahvakoori nimetust kandva Kõrgemate 
Koolide Lõpetanute Segakoor 1984



Lk.  13 22. märts 2007 (2) 

1976
9.12.1976

1977
1978
1979
27.6.1980
1980
28.1.1981

28.04.1981

1981

1982
1982

1983
1984

1984
21.7.1985
1985

1985
18.10.1985
1986
Okt. 1986
17.12.1986

1987

Mägimatk (2 kategooria) Pamiiri-Alai.
Asus tööle Eesti Metsainstituudi Spetsiaalsesse konstrueerimis-
büroosse projekteerijana. Tegi elektriprojekte kõikidele metsa-
majanditele, kalamajanditele ja looduskaitsealaldele. 
Jalgsimatk Lähispolaar-Uuralis (4 kategooria).
Viienda kategooria jalgsimatk Ida-Sajaanides.
Mägimatk Pamiiri-Alais, FAN (3 kategooria).
Vanem tütar abiellub ja saab uue perekonnanime Joala.
Mägimatk Kesk-Kaukasuses (4 kategooria).
NSVL Metsamajanduse sotsialistliku võistluse eesrindlase rin-
namärk.
Valdur saab austava tiitli vanaisa kui tütrel Tiiu sünnib poeg Jan.
Viienda kategooria mägimatk Pamiiri-Alai, Matša. Raskeim 
matk, millel Valdur osales. Reisi kohta kirjutas grupijuht ajale-
hes kogu lehekülje suuruse reisikirja koos fotodega. (Ülo Kan-
gur,  Mägede kontrastid, Noorte Hääl, 21.9.1986, 2lk.)
Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse ministeeriumi 
aukiri (nr. 5720) tubli töö eest ning seoses üleliidulise metsa-
töötajate päevaga. Alla kirjutanud minister Teder.
Koos Lainega reisil Sotši, Novõi Afon.
Esimene mägimatk, millel Valdur oli grupijuht. Kaukasus-Bak-
sani org (1 kategooria).
Mägimatk Lääne-Kaukasus, Nauri (1A kategooria).
Turismimatk Bulgaariasse. Esimene reis välismaale nõukogude 
ajal.
Mägimatk Lääne-Kaukasus, Aksaut (2 kategooria).
Laulupidu
Mägimatk Kirgiisia, Alatau (3 kategooria). Raskeim matk, 
millel Valdur oli ise grupijuhiks. Gruppi kuulusid ka Valduri 
tütar Hille ja väimees Kalju.
Reis Krimmi koos Lainega.
Sai pensioniraamatu aga töötab edasi SKB-s.
Mägimatk Mägi-Altais (2 kategooria).
Kooriga Salme külas.
Eesti Kooriühingu Tallinna osakonna "Tallinna lahe pidu" lae-
val "Georg Ots".
Jalgsimatk Dagestanis.
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6.12.1987
20.3.1988
apr. 1988
3.5.1988

1988
Mai 1989

1989

1990
24.9.1990
30.10.1990

13.12.1990

27.-
28.9.1991

Salme tn. Kultuuripalees kooriga "Võistu" lõppkontsert.
Esineti koos Läti kooriga Gustav Ernesaksa juhatusel.
Laulukooriga Riias.
Asus tööle S.M.Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi Projekt-
büroosse. Alates 2. augustist poole kohaga. 
Mägimatk Põhja Tjan-Šanis (1 kategooria).
Kooriga Karpaatides (Strõi). Märtsis käis Strõi koor Tallinnas.
Mägimatk Azerbaidzanis-Dagestanis, Ida Kaukasuses (1 kate-
gooria). Viimane matk, millel Valdur osales.1.8.1991.
Jäi pensionile
Laulupidu
Suri vanem vend Rein.
ENSV Siseministeeriumi õiend nr. 27718 Valdur Vellendi 
rehabiliteerimise kohta. 
ENSV Prokuratuuri tõend nr.13/1890-90 isa, Vellendi, Evald 
Jakobi p. rehabiliteerimise kohta.
Esimene ülemaailmne realistide kokkutulek Eestis. Reaali Päe-
vad '91. Valdur õppis Tallinna Reaalkoolis. Hiljem nimetati 
kool Tallinna 2. Keskkooliks. 

Valdur matkal 1977 ja tööhoos 1973



Lk.  15 22. märts 2007 (2) 

1991/1992
1992
juuni 1993

1.7.1994

26.7.1994

juuni 1996
23.09.1996

19.11.1999
2.10.2002

1.8.2003

Õpetas Tallinnas venekeelses 50. keskkoolis eesti keelt.
Reis abikaasaga Soome tütrele külla. 
Kooriga Soomes Joutsenos.
1994 Laulupidu.
Kohtumine Reaalkooli klassivendadega. Kohale tuli 8 klassi-
venda.  
Kohtumine Reaalkooli klassivendadega vanas koolimajas. Ko-
hale tuli 10 klassivenda. Kõik kokkutulnud olid klassi algkoos-
seisust, mitte juurdetulijatest aastate kestel. Elus oli sel hetkel 
45-st alustanust 15-16 mitmel mandril. Kohal oli teiste hulgas 
Ilmar Pleer, kes sel ajal elas USA-s Texases. 
Käis kooriga Soomes Savonlinnas.
Eestimaa Rahvaliidu liige kuni surmani. Ametlikult võeti nime-
kirjast maha 1.1.2005.
Suri vend Heldur.
Omal soovil Koeru Hooldekodusse. Untsuläinud songaoperat-
sioon oli tervise nii vussi keeranud, et kodus iseseisev toime-
tulek oli muutunud üle jõu käivaks. 
Suri Koeru hooldekodus, maeti Pärnamäe kalmistule ema ja 
noorema venna kõrvale. 

1986 kooriga Salme külas ja 1982 matkal pildistamas
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Nimede Vöölmann ja Vöhlmann eestistamine 
Kodulehe www.history.ee/ono andmetel.

Onomistika kodulehe andmetel anti Järvajõe kandis perekonnanimedeks 
Vollmann e. Wollmann aga mitte Vöölmann. Hingeloendid aga seda ei näita. 
Samasuguseid perekonnanimesid (Vollmann, Wollmann ning Wöllmann) on 
19. sajandi algul antud ka mujal: Viljandi, Põltsamaa, Kuusalu, Koeru, Türi 
ning Mihkli (Pärnumaa) kandis.

Ilmub aastast 2007
Toimetab: Vahur Joala
Tiigi 6 12616 Tallinn
E-mail: vahur@tiigi.ee
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broadcast without the prior written permission of  © Vahur Joala or in the 
case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or 
remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content. 
However, you may copy and one print copy for your personal, noncommer-
cial use only. 

Enne  Pärast  Elukoht  Kuupäev
Vöölmann Voogla  Kodasoo  22.  3.1935
Vöölnamm Voolma  Lehtse  18.10.1935
Vöhlmann Vöötla  Lehtse  29.10.1935
Vöhlmann Vahtra  Lehtse  31.  3.1936
Vöhlmann Vellemäe  Lehtse  31.  3.1936
Vöhlmann Vellendi  Tallinn  24.  4.1936
Vöölmann Veelma  Väinjärve 29.  6.1936
Vöölmann Veelmaa  Võhmuta 18.  8.1936
Vöhlmann Vellemäe  Tallinn  15.  9.1936
Vöhlmann Vellemäe  Tallinn    9.10.1936
Vöhlmann Vöölmaa  Lehtse    9.10.1936
Vöölmann Ojasaar  Oru  22.12.1936
Vöölmann Vahar  Tallinn  22.  1.1937
Vöhlmann Voolmaa  Rakvere  29.  1.1937
Vöölman  Ojasaar  Oru  29.  1.1937
Vöhlmann Valgma  Kaarepere 19.  2.1937
Vöhlmann Voolma  Tallinn  16.  4.1937
Vöhlmann Vöölmaa  Tallinn  16.  4.1937
Völlmann Kaljumäe Esna  20.  4.1937
Vöhlmann Voolma  Tallinn  30.  4.1937
Vöölmann Vahar  Rakke    4.  2.1938
Vöölmann Veelma  Väinjärve   3.  1.1939
Vöölmann Vahar  Rakke  27.  1.1939
Vöhlmann Veetla  Lehtse  27.  6.1939
Vöhlmann Veetla  Lehtse  26.  1.1940
Vöhlmann Võsandi  Lehtse  28.  3.1940
Vöölmann Veelmaa  Väinjärve   6.  8.1940


