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T iiu Joala (Vellendi) sündis 18. 
aprillil 1958 Tallinnas. Päev 

hiljem sündis Tiiu onule tütar Helle 
ehk kahele vennale sündisid päevase 
vahega tütred. Samalaadne sündmus 
kordus 29 aastat hiljem, kui Tiiule ja 
tema õele Hillele sündisid kahel 
järjestikusel päeval tütred.

T iiu vanemad Valdur ja Laine 
Vellendi (Polt) elasid aadressil  

Külmaallika 8A. Sellel aadressil elas 
Tiiu niikaua kui valmis oma kodu  
sünnikodu lähedal aadressil Tiigi 6. 
13.5.1958 anti välja Tallinna Linna 
Perekonnaseisuaktide büroo poolt 
Tiiu sünnitunnistus ja selle kohta tehti 
perekonnaseisu-aktide sünnikannete 
raamatusse vastav sissekanne.

H iljem sündis Tiiule kaks õde: 
Hille (1962) ja Anneli (1965). 

Kooliteed alustas Tiiu 1965. aastal 
Tallinna 44. Keskkoolis ja lõpetas 
selle 1976. 

L enini rajooni (Tallinn) Laste ja 
noorte Spordikooli suusatamise 

osakonda astus Tiiu 1971. aastal. 
1976 sai Tiiu Eesti NSV Haridus-
ministeeriumi Laste Spordikooli 
diplomi selle kohta, et  lõpetas kooli I 
spordijärguga ning talle omistati 
ühiskondliku instruktori nimetus ja 
spordikohtuniku kategooria. Aga sel-
lega tema aktiivne tegevus suusa-
aladel ei lõppenud, vaid jätkus kõrg-
koolis ja veel pärast sedagi.

Tiiu Joala (Vellendi)
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ELKNÜ liikmeks astus Tiiu 1972 
sügisel ja oli seal aastani 1986 

kuni ületas vanusepiiri. Aktiivse in-
imesena jätkus tal aega ja tahtmist 
komsomolitöö jaoks ka TPI-s. 

Esimese lõputunnistuse sai Tiiu 
1973, kui ta lõpetas 8. klassi. 

Käitumine oli eeskujulik. Hinded 
kõik neljad-viied. Viied olid inglise 
keel, ajalugu, geograafia, kehaline 
kasvatus, muusikaõpetus, tööõpetus. 
26 tundi õppis ta fakultatiivselt    
fotograafiat, 35 tundi Nõukogude  
riigi ja õiguse aluseid.

6-kuune Tiiu Tiiu 5-aastasena
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T allinna 44. Keskkooli (aadressil 
Keskuse 18) lõpetas Tiiu 1976. 

aastal. Käitumine hinnati eeskuju-
likuks. Tunnistusel oli 11 nelja ja 7 
viite. Pedagoogikat ta õppis 35 t. 
ulatuses ja süvendatult erikeemiat. 
Samal aastal alustas ta õpinguid 
Tallinna Polütehnilises Instituudis 
keemiateaduskonnas konserveeri-
mise tehnoloogia erialal (KO). TPI-s 
oli Tiiu hästi aktiivne, tegeles 
ühiskondliku tööga, sportis ja õppis 
korralikult. Suvevaheaegadel oli ta 
juba varem olnud tööl kodukoha 
lähedal ETKVL-i ladudes (kokku 

neli suve). 1978.a. suvel käis ta 
praktikal Moldaavias ja järgmisel 
suvel Ungaris. 1978.a. sügisel käis 
Tiiu TPI komsomolikomitee 
delegatsiooni koosseisus esimesel 
välisreisil Soomes (Helsingi, 
Tampere, Kotka), kustkohast ta ostis 
kaasa paar LP-d, mis said hiljem 
Tallinnas eriti populaarseks.

S amal ajal tutvus Tiiu TPI-s 
Pärnust pärit noormehe, 

automaatikat õppiva Vahur Joalaga. 
1980.a. veebruaris viisidki Tiiu ja 
Vahur sisse abiellumisavalduse. 27. 
juunil 1980 abiellusid Tiiu ja Vahur 

Kuigi peamiselt oli Tiiu kodune (vanaema oli kodune), jõudis ta siiski käia ka lasteaias. 
Pildil on Tiiu esimeses reas vasakult teine. (1964)
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ENSV Tallinna Linna RSN TK 
Pereseisuosakonnas Pärnu mnt. 
alguses ning Tiiu sai uueks 
perekonnanimeks Joala. Viiulit 
mängis abiellumistseremoonial 
kuulus estraadikunstnik Vladimir 
Sapožnin, kes oli kuulus ka oma Eesti 
suurima üleskeeratavate mänguasjade 
kollektsiooni poolest. 

P ulmapidu peeti kahes osas. 
Vanemate sugulastega istuti 

Tallinna Raekoja platsil Õpetajate 
Maja teisel korrusel, kus aknad olid 
väljaku poole. Noorematele sugulas-
tele, õpingukaaslastele ja sõpradele 
korraldati pidu Tiiu ema töökoha 

saunas.

S eoses uue perekonnanimega 
anti välja uus pass ja hiljem 

komsomolipilet, mille oli alla 
kirjutanud TPI komsomolisekretär 
Raivo Vihvelin ja seda imelikult vene 
keeles. Kui tööd polnud, tuli 
komsomolimaksu maksta kuus 10 
kopikat (Tiiu sai stipendiumit 
eeskujuliku üliõpilasena 57 rubla) või 
siis 0.02 rubla (kui stipendiumit ei 
saanud). Suurim kuumaks Tiiu 
komsomolipiletis oli 5.49 rubla.

J ärgmisel aastal (1981) tuli 
lõpetada TPI ja koostada 

diplomiprojekt. Samal ajal ootas Tiiu

Suusapäev 4. klassis. Tiiu pildil vasakult kolmas.
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1973. Vasakult: Hille, Tiiu, Anneli ja 
ema Laine teel Loobus asuva Laine 

sünnikodu poole.

Parempoolsel pildil Tiiu TPI 
algusaegadel.

Tiiu isa Valdur Vellendi oli aktiivne matkaja ja fotograaf. Loodusesse võttis ta kaasa tihti 
ka omad tütred ja vennatütred. Piltidel on Tiiu, Helle, Anneli ja vennatütar Helle. 1970
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oma esimest last ja sedasi aitas Vahur 
teda diplomitöö tegemisel. Diplo-
mitöö oli sufleekommide valmista-
misest kondiitritoodete vabrikus 
“Kalev”. Tuli projekteerida uus toot-
misliin. 

Karl Marxi pst. sünnitushaiglas 
sündiski 28. aprillil 1981 poeg, 

kes sai nimeks Jan. Poolteist kuud 
hiljem toimus diplomiprojekti 
kaitsmine. 

TPI lõpetamisel 22.6.1981 sai 
Tiiu diplomi selle kohta, et astus 

1976 Tallinna Polütehnilisse Insti-
tuuti ja lõpetas nimetatud instituudi 
täieliku kursuse konserveerimise 
tehnoloogia erialal. Riikliku eksami-

komisjoni otsusega 10. juunist 1981. 
a. anti talle tehnoloogiainseneri 
kvalifikatsioon. Instituudi rektor oli 
tol hetkel Boris Tamm. Tööle suunati 
Tiiu Kondiitritoodete vabrikusse 
"Kalev". Hinneteleht oli venekeelne.

Sedasi alustaski Tiiu oma 
töökarjääri K/V “Kalevis” 

tehnoloogina. 

Järgmise aasta (1982) sügisel 
alustas ta sõbranna õhutusel  

kaugeõppes õpinguid Tallinna 
Polütehnilises Instituudis II kursusel 
tööstuse planeerimise erialal. Ta 
sooritas majandusgeograafia, 
majandusajaloo, poliitökonoomia, 
tõenäosusteooria ja matemaatilise 

1973-1974 kooli spordiorganisaatorid: Tiiu Vellendi, Tuuli Voosalu, Sirje, Urve, Rene 
Valtenberg, Aarne, Mati, Peeter Mölder, Heino Enden
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Tiiu kooli lõpuaktused. Vasakul 8. klass ja paremal keskkool. 
Mõlemal pildil istub Tiiu kõrval klassiõde Ellen Silm.

Tiiu TPI lõpupilt 1981. Tiiu seisab teises reas paremalt viiendana.
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Kõrgkoolide parimad lõpetajad kutsuti igal aastal Toompeale riigijuhtide vastuvõtule. Sinna 
sai kutse ka Tiiu, kes seisab viiendas reas vasakult viiendana. Esimeses reas istuvad 
parteisekretär Karl Vaino, Ülemnõukogu esimees Johannes Käbin, Teaduste Akadeemia 

president Karl Rebane, TPI rektor Boris Tamm ja palju teisi selle aja mõjukaid iskuid.

Tiiu Vellendi ja Vahur 
Joala esimene ühispilt 
aasta 1980 algusest.
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Tiiu Vellendi ja Vahur Joala pulmad 27.6.1980.

Tiiu ja Vahur Joala koos esimese poja Janiga Tiiu TPI lõpetamise päeval 22.6.1981.



statistika eksamid. Lisaks tegi ta ühe 
kursusetöö ja sooritas arvestuse 
arvutusmasinatest ja programmee-
rimisest. Õpingud jäid aga pooleli 
teise lapse sünni tõttu 1983 aprillis. 
Poeg Mikk sündis 2. mail 1983.

Kommivabrikus innustus Tiiu 
jälle sportima, käis suusatamas 

ja võttis usinalt osa suusamarato-
nidest. Tiiu sõitis ennast naiste 
arvestuses päris ette otsa. Viimati 
osales ta Tartu maratonil 2007. 
Vahur, kes oli end sinna 
registreerinud, jäi haigeks ning Tiiu 
võttis suusad ning sõitis pika 
maratoni ilma erilise ettevalmistuseta 
uhkelt lõpuni. Orienteerumises täitis 

ta II spordijärgu ja osales Ilvesteates 
ja Mihklipäevajooksudel. 

Tol ajal käis Tiiu turismireisidel 
Portugalis, Alma-Atas, Sotšis ja 

Lvovis. See viimati mainitu sattus 
olema just siis, kui plahvatas 
Tšernobõli tuumaelektrijaam. 
Õnneks  juhtus see just viimasel reisi 
päeval ja nad lahkusid Lvovist 
kiirendatud korras.

Sekeldusi oli olnud ka 1980 
Poola reisil, kus ta tutvus hilise-

ma pikaaegse sõbranna apteeker 
Ruth Kosenkraniusega. Poolas käisid 
nad Varssavis, Krakowis jm. Plaanis 
oli käia ka Sopotis. Kuna  aga 
sadamalinnades olid töölised 
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Tiiu K/V “Kalevis” tehnoloogina (pildil vasakul). Pildil on ta koos kolleegide Urvi ja Liidiga.



alustanud rahutusi (Solidaarsus), siis 
sinna ei saanud.

Perenaisena on Tiiu olnud alati 
usin. Igal aastal konserveeris ta 

aiasaadusi ja käis ämmal-äial turul 
abis aedvilju müümas. Tallinna ja 
Pärnu turud ning sealsed kombed 
said talle päris tuttavaks. Isegi Riia 
turul sai käidud kauplemas. 1986 õppis Tiiu kolm nädalat 

kvalifikatsioonitõstmise kursustel 
töö  normeerimist. Lõputöö nimi oli 
"Töö normeerimise täiustamine”. 

Kolm kuud hiljem lahkus ta K/V 
“Kalevist“ ja asus tööle ENSV 

Teraviljasaaduste Ministeeriumi 
konstrueerimise ja tehnoloogia 
Büroo standardiseerimise ja tehno-
loogia normeerimise sektori I kat. 
tehnoloogia-insenerina. Algul Mere 
puiesteel, hiljem praeguse 
Prantsusmaa saatkonna ruumides 
(pööningul).

Et kiirendada oma eluaseme 
hankimist, kirjutasid Vahur ja 

Tiiu ennast sisse aadressil 
Akadeemia tee 48-155. See oli 
ühiselamutuba viiendal korrusel, 
kuhu õieti radikatesse sooja vett ei 
tulnud ja vetsu pidi ämbriga vett 
viskama. Palju see manööverdamine 
eluaseme hankimisele siiski kaasa ei 
aidanud - korterit ei saadud. Kolm 
aastat hiljem saadi siiski majaehitus-
krunt Tiigi tänavalt, kuhu pärast 
pikka ja vaevalist ehitamist ning tänu 

Vahuri isa tõsisele kaasalöömisele, 
hiljem oma praegune kodu ehitati.

Vahepeal aga sündis Tiiule kolmas 
laps, seekord tütar Epp ning seda 

Jõululaupäeva õhtul 1987. Nii ei 
saanudki Tiiu Jõuluvana kodus vastu 
võtta ja Vahur ootas Külmaallika ja 
Kaste tänava nurgal ning nuputas, et 
kumb tuleb varem, kas Jõuluvana või 
kiirabi. Kiirabi tuli esimesena.1989 septembris sai Tiiu Eesti 

kodanike komitee tõendi nr. 
TNM-147910 selle kohta, et ta on 
registreeritud kui Eesti Vabariigi 
kodanik. Kaks kuud hiljem käis ta 
Vahuriga Soomes, kust nad ostsid 
endale esimese auto (VAZ 2102). 
Selleks pidi valuutaks vahetama 
199.88 rubla ja kotti panema paar 
pudelit viina. Õnneks sai valuuta 
vahetatud õigel ajal, sest paar päeva 
hiljem muutus valuutakurss palju 
kehvemaks ja auto oleks jäänud 
ostmata. Järgmisel aastal õppis siis 
Tiiu auto juhtimise ära ja sai load. 1990 septembris hakkasid Tiiu ja 

Vahur ehitama endale kodu 
aadressiga Tiigi 6. Tiiu sünnikoduni 
polnud sealt pikk maa - kahe krundi 
vahele jäi vaid kaks maja. Maja 
ehitamine kestis päris kaua. Vahepeal 
oli koguni plaanis pooleli olev maja 
maha müüa. 1997 kevadel koliti 
sinna elama ja seal elatakse praegu-
seni. Viimati ehitas poeg Mikk 
endale sinna vabaks jäänud pinnale 
oma elamise  (4 tuba, köögi ja WC).
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Valma poeg Atsoga.

Tiiu sünnikodu Tallinnas Külmallika 8A

Tiiu praegune kodu Tallinnas Tiigi 6.



Aastal 1991 jätkas Tiiu tööd Riik-
likus aktsiaseltsis "Viljar" aad-

ressil Mere pst. 6. Ta tegi praktiliselt 
samat tööd kui varem ministeeriumis. 
1992 aga jätkas ta aktsiaseltsis Harm 
Tallinna postimaja taga. Palgaks 
maksti tol ajal 490 krooni kuus. 

Mingil hetkel tekkis Tiiul suur 
huvi rootsi keele vastu. 

Kõigepealt alustas ta õpinguid Eesti 
Teaduste Akadeemias võõrkeelte 
kursustel. Seejärel täiendas ta end 
1992.a. suvel Rootsis Blekinge Läns 
Folkhögskolas (I kursus 120 tundi). 
Ta oli koguni aastal 1992 rootsi keele 
õpetajaks Tallinna 54. Keskkoolis 

(Sütiste tee 20). Kodus köögi seinal 
on Tiiul suur kollektsioon Rootsitee-
malisi taldrikuid.

Tööraamatu põhjal võeti Tiiu AS 
Eesti Merelaevandusse tööle 

detsembris 1992. Tööleping tööks 
laeval M/S Estonia koostati jaanuaris 
1993 ja tööd alustas ta laevas 
8.2.1993 restorani ettekandjana. See 
töö andis siis Tiiule võimaluse regu-
laarselt külastada Rootsit.1994. aasta algul õppis Tiiu 

täiendavalt Malungis rootsi keelt. 
Viiekuulistel kursustel oli kaasas ka 
tütar Epp, kes käis sel ajal kohalikus 
rootsikeelses lasteaias.
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Valma Joala  1957 Lehtses.

Tiiu 1992.a. suvel Rootsis rahvusvahelistel rootsi keelte kursustel. Tiiu esireas keskel.



Segane on lugu Tiiu tööandjaga. 
Kord on see paberites Eesti 

Merelaevandus, siis EstLine, E-Line, 
Hansaliini, Hansatee ja Tallink. Palka 
maksis peamisel Merelaevandus 
(ESCO). Et tööl käia, pidi käima 
kursustel. Nii ongi Tiiul tõendid selle 
kohta, et ta on käinud Side ja 
Transpordiministeeriumi Eesti Mere-
hariduse Keskuse IMO poolt aktsep-
teeritud kursustel õppe-treening-
laeval “Arzamas” (arstlik esmaabi, 
isiklik ellujäämise tehnika, tuletõrje 
alused, päästevahendite kasutamise 
oskus). 

Hispaania veinide müügivõistlus-
tel laevas sai ta korra auhinnaks 

kolmepäevase reis Hispaaniasse. Seal 
käis ta tutvumas Hispaania veinitoot-
jate tööga.

Laevaga on Tiiu käinud ka St. 
Peterburgis hotelliks suurel rah-

vusvahelisel kohtumisel, mille pere-
meheks oli Putin ise.

Töö kõrvalt on ta käinud inglise ja 
prantsuse keelte kursustel, 

hoolitsenud oma maja ja aia eest, 
abistanud sõpru ja tuttavaid ning 
andnud peavarju seda vajavatele. 
Sellel lisaks leidis ta endale uue 
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M/S Estonia 1994. See pilt on Tiiu enda poolt tehtud Stockholmis enne tema viimast reisi 
selle laevaga Tallinnasse. Kaks nädalat hiljem hukkus M/S Estonia tormisel Läänemerel. 

Tiiu pidi järgmisel reisil uuesti laeval tööd alustama.



talvise harrastuse - mäesuusatamise. 
Suvel müttab ta oma koduaias ja käib 
trennis. Tiiul on kolm last ja 
momendil kolm lapselast. 
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M/S Mare Balticum - Tiiu töökoht 1994-1996

M/S Regina Baltica - Tiiu töökoht 1996-2004

M/S Victoria I - Tiiu töökoht 2004-praeguseni

Tiiu laeval tööhoos.

Tiiu kasvuhoone.

Tiiu roosiaed.

Parempoolsel pildil Tiiu abis 
poeg Janil maja ehitamas.



Ilmub aastast 2007
Toimetab: Vahur Joala
Tiigi 6 12616 Tallinn
E-mail: vahur@tiigi.ee
Korrektor: Anneli Vellendi

All materials contained on this publication are protected by copyright law 
and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published or 
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. 
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Tiiu ja Vahur esimese lapselapsega Sophie Amanda Joalaga 2006

Tiiu lilleaed


