
30. aprill 2008 (7)

K ui sõita Pärnust Riia poole Uulu
ja keerata pärast vasakule jäävat

kauplust vasakule Soometsa suunda,
siis esimeste  vasakule   jäävate
põldude vahelt leidub talu, kus 13.
augustil 1935  sündis Johannes
Juhansonil  ja tema naisel  Joannal
teine laps. Seekord oli see poeg ja
nimeks sai ta Ain.

S ealt kolis perekond üsna pea
Uulu  rahvamaja  kõrval

asuvasse majja, millest pole enam
kahjuks palju midagi järgi jäänud.

V eel enne II Maailmasõda kolis
perekond Pärnusse Suur-Kuke

tänavale, kus sündis ka vanemale õele
Ainole (sündinud 1933) lisaks õde
Maie (sündinud 1937). Vahepeal oli
perekond eestistanud perekonnanime
Joalaks.

Ain Joala

Aini sünnikodu e. Marie talu

Esimene elukoht Pärnus Suur-Kuke 25
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A ga ega ka selles majas perekond
kaua ei elanud. Veel enne sõja

algamist kolisid nad Riia mnt. ja
Kanali tänava nurgal asuvasse majja.

S õja ajal elas perekond Riia
mnt.  50 hoovil väikeses

majakeses.

S eejärel elati mõnda aega
aadressil  Suur-Sepa 4-2,  kus

aknast oli näha Suur-Sepa ja Vingi
tänava ristmik. Seal sündis õde Tiiu
(1947). Praeguseks on maja asemele
ehitatud suurem telliskivimaja. Sealt
koliti Liiva tänav 7 teisele korrusele,
kus Ain pidas omad pulmad ja kus

suri isa Johannes (1974). Seega seal
elas perekond pikemat aega.

T alviti käis Ain Kooli tänaval
lasteaias. Suved  veedeti maal.

Selles samas lasteaias käis hiljem ka
tema poeg Vahur.

K ooliteed alustas Ain  lasteaia
kõrval asuvas Pärnu I mitte-

täielikus 7-klassilises koolis.

Riia mnt. 93, kus Joalate pere aknad olid
Kanali tänava pool teisel korrusel tagumised

Riia mnt. 50 hoovimaja

Liiva 7

Lasteaed, Kooli 11
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H iljem muudeti kool Pärnu  I
Keskkooliks. Seejärel  kui  I

Keskkool  kolis 9.  Mai  tänavale
(1970), tuli sellesse koolimajja Pärnu
VI 8-klassiline kool, kus õppisid ja
lõpetasid 8. klassi Aini mõlemad
pojad Vahur ja Atso.

H iljem jätkas Ain oma õpinguid
Võru tehnikumis puidu-

töötlemise alal käimata ise kordagi
Võru linnas, sest kogu õppetöö
toimus Pärnus.

O ma töömehe karjääri  alustas
Ain  11. juulil  1951 ehk 15-

aastasena Pärnu Tarbijate koopera-
tiivide rajooniliidu tööstuskombi-
naadis kastitegijana.

K astitegijana  Ain  kaua ei
töödanud. Juba novembris

1951 läks  ta tööle Pärnu Suusa-
mööbli Vabrikusse tisleri õpilaseks.
(Puidutööstuse artell Viisnurk). Seal
töötas  ta veebruarini 1953. Paar
nädalat hiljem asus tööle  Viisnurgas
tislerina.

V iisnurgas töötas ta kuni
sõjaväeteenistuse alguseni

oktoobris 1954. Huvitaval kombel
seisab tööraamatus kirjas sissekanne,
mis väidab, et 1956 (sõjaväe ajal)
viidi Ain üle tööle artelli “Töö” IV
kategooria tisleriks.

Pärnu I Keskkool, Kooli 13

Tööstuskombinaat Tallinna mnt. alguses.

Ain Joala ja kauaaegne sõber
Arvo Tominga Viisnurgas
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Pärnu I mittetäielik 7-kl. kooli III klass. Ain teises reas paremalt esimene.

Pärnu I mittetäielik 7-kl. kooli 4C klass. Ain esimeses reas paremalt kolmas.
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Pärnu I mittetäielik keskkool 7. klass 1951, Ain pildil keskel.

Pärnu I mittetäielik keskkool 6C klass 1950, Ain teises reas paremalt neljas.
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Koolikaaslaseid, Ain esimeses rivis keskel.

Töökaaslasi Tööstuskombinaadist. Vasakul istub hr. Puistam, kelle juurest Ain sai oma
perega hiljem elukoha.
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S õjaväes “veetis aega” Ain
19.10.1954-26.11.1957, kus ta

oli algul Tallinnas Kalmistu tn.
Haubitsapolgus telegrafistina diviisi
kahurväestaabi ülema  rühmas koos
Elmar Piiduriga.

J uunis 1956 saadeti NSV Liidus
rahvusväeosad laiali, sealhulgas

Eesti diviis. Seejärel saadeti Ain aja-
teenistusse Kaliningradi, Pregeli jõe
äärde. Linn oli siis veel sõja järelt
varemetes. Viimased pool aastat oli
Ain Dolgorukovos. Seal oli 127 sõ-
javäe ladu. Sõdurid laadisid seitsme
vaguni jagu trofeeks saadud jalaväe-
relvi, mis saadeti Süüriasse.

Ain Joala sõjaväes. Pildil tagumises rivis keskel.

Ain Joala 1956



Veel üks pilt sõjaväekaaslastega.

Enne sõjaväge (1953) jõudis Ain rahvatantsu harrastada Pärnu II Kultuurimajas
Rohelisel tänaval Hilga Tominga juhatusel. Pildil on ta tagumises reas vasakult kolmas.
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S õjaväest saabumise järel jätkas
Ain töömeheelu artellis “Töö”.

1959 1. jaanuaril sai artell uue nime
Teeninduskombinaat   “Säde”.  Kaks
aastat pärast seda siirdus Ain tööle
“Viisnurga” I tsehhi, kus töötas IV
kategooria tööpingitöölisena (frees-
pingi masinamees).  Sealt viidi ta
üleviimise korras tagasi Teenindus-
kombinaat  “Säde” IV kategooria
tisleriks ja 1967 tõusis ametiredelil IV
tsehhi meistriks.

P ärnu jõe kaldal Suure-Jõe 44
Teenindukombinaat “Säde”

puidutöökojas   keraamikatehase
naabruses valmistas Ain hulgaliselt
mööblit ja puusärke. Vahest käidi
isegi nädalavahetustel kodu ukse taga
palumas  tema abi puusärgi kiireks
saamiseks. Hiljem võttis ta klientidelt

tellimusi  vastu ja   konstrueeris
nendele mööblit. Siit ka see, et oma
kodus on   kogu  mööbel enda
valmistatud  ja seda  tol ajal  eriti
moodsa polüesterlakiga kaetuna. Ka
kodus olev pehme mööbel on enda
valmistatud. Praeguseks on kogu
puidutsehh ära lammutatud.

A astal 1971 läks Ain tööle Pärnu
Masinatehasesse, esialgu IV

kategooria tislerina ja  seejärel  IV
kategooria   mudelsepana. Ta tegi
kõike seda  puust ette, mida pärast
valati metalli. Valmistada tuli vägagi
keerukaid ja kõrvaltvaatajale võima-
tuna  tunduvaid   valumudeleid.
Näiteks tuli teha valuvorm kanalisat-
siooni kaevu kaanele, tekstid peal ja
puha.

H iljem (1992) nimetati Masina-
tehas ümber A/S “Masina-

ehitaja”. 1995 detsembris jäi Ain
teenitud pensionile.

A ukirju ja preemiaid on Ainil
tööraamatusse kantud 14 korda.
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K utseala parima nimetus anti
talle 25.4.1966. Tööraama-

tus oli ametiks märgitud algul
tisleri õpilane ja hiljem lisatud
tehnik tehnoloog. Hariduseks oli
märgitud kesk-eri.

Pärnu Masinatehas
Jannseni (Silla) tänaval.

Hoone on tänaseks lammu-
tatud.

Pilt aegadest, kui Ain töötas
tislerina. Kahjuks kaotas Ain
tööpingiõnnetuses paar
sõrme, mis aga ei takistanud
tal olemast osav ja hinnatud
töömees.

Pilt töökaaslastest Teenin-
duskombinaadis “Säde”
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Pärnu Masinatehas vaadatuna Pärnu jõe vastaskaldalt Pärnu Jahtklubist, kus
Ain noore mehena tegeles purjetamisega.

Töökaaslased Masinatehasest. Tagumises reas paremalt: Ain Joala, Kalju Väli, tsehhi
meister Ülo Koodi, Unu Kruusmaa, Feliks Kikkul, Nikolai, ... Ees istuvad Arno Kangur

(paremal) ja Pärnu jalgpallimeeskonna endine väravavaht Elmar Kuusi.
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30.aprill 1958

T ol päeval abiellusid Pärnus Ain
Joala ja Läänemaalt Saulepist

pärit neiu Valma Põldma. Pulmad
peeti  Pärnus Aini  vanematekodus
Liiva 7.

E simest korda tutvusid nad viis
aastat varem 1. mail 1953 Pärnus

Rääma II Kultuurimajas tantsupeol.
Kuna 1. mail abielusid ei registreeri-
tud, peeti pulmad 30. aprillil.

E simene oma elukoht  leidus
Väike-Sepa 6  hoovil asuvast

kuurist, kuhu Ain ehitas köögi, elutoa
ja ”magamistoa”. Aadressiks oli
Väike-Sepa 6-4. Seal sündisid

mõlemad pojad: Vahur (2.11.1958)
ja Atso  (16.3.1962). Maja pere-
meheks olid Puistamid (peremehega
tutvus Ain Tööstuskombinaadi
aegadel).

Lk.  12 30. aprill 2008 (7)

Ain ja Valma Joala pulmapilt 30.4.1958

Väike-Sepa 6-4

Väike-Sepa 6 Pärnus



Aasta 1966 aprillis kolis pere-
kond  uude  kodukohta Pärnus

aadressil Aisa 74b-7.  See  saadi
Valma töökoha kaudu. Selles ja naa-
bermajas  elas  mitmes korteris
maamõõtjaid, mistõttu ei tasu imesta-
da, et tänapäeval  on poeg  Vahur
töödanud maamõõdu alal.

H iljem muudeti see osa Aisa
tänavast Ruudu  tänavaks ja

elukoht sai uue aadressi Ruudu 7-7
(Naabermajas elas õde Aino oma
perega ja nende aadress oli Ruudu
5-5). Privatiseerimise käigus muudeti
rivimaja korterid “majaks” ja nii sai
elukoht uue aadressi Ruudu 7G.

S elles elukohas on Ain ja Valma
elanud tänapäevani. Mööbel on

Aini enda valmistatud, aed ja maja
ümbrus oma käe järgi roheliseks ja
kauniks muudetud. Puuriitade taga
oleval maalapil on kasvatatud aed-
vilju ja tulpe, praegu ilutseb seal kas-
vuhoone.
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Sepa peremees ja perenaine (Puistamid)
oma 80-nda sünnipäeva pidustustel.

Ruudu 7G
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Puukuur Ruudu 7G maja läheduses. Selle kõrvalt puuriitade vahelt pääseb aiamaale.

Ruudu 5 maja otsas asub autogaraaz, milles Ain on ehitanud paate, remontinud autot ja
teinud palju muud huvitavat ja vajalikku.
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Pea 30 aastat on Ain ja Valma “harrastanud” põllumajandust. Peamiselt on kasvatatud
porgandeid, kurke, tomateid ja muud Reiu jõe ääres Aini õe Maie kodukoha kõrval. Pildil
on Aini ja Valma kasvuhoonete kompleks talvises maastikus (1984). Sealt leidus köetav

kasvuhoone ja suur kilekatusega kasvuhoone. Oma tooteid müüdi peamiselt turul Pärnus,
Tallinnas ja Riias. Värsket aedvilja on saanud maitsta ka poegade pered.

Aini ja Valma esimene auto (Ziguli 1981) ja selle ees seisavad lapselapsed Mikk ja Jan.
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Vasakult: Ain, Atso, Valma ja Vahur (u. 1979)

Aini 70. juubel 2006. Vasakult tagareas poeg Atso, poeg Atso tütar Eveli, Valma, Ain,
Vahuri tütar Epp, poeg Vahur. Esireas Atso poeg Ott ja Vahuri poeg Mikk.



Veemoto

Ain Joala oli üks esimesi, kes
hakkas tegelema Pärnus

veemotoga. Võistlejana oli ta
pärnakatest esimene ja on eest
vedanud Pärnu veemotot kogu selle
ajaloo jooksul alates aastast 1961. Ise
võitis  ta   kaks  Eesti meistritiitlit
(kokku  10  medalit Eesti   meistri-
võistlustelt). VSÜ “Kalev” meistriks
tuli ta   kolmel   korral    ja täitis
meistrikandidaadi      spordijärgu
nõuded.   Ain ehitas   hulgaliselt
võidusõidupaate    ning    valmistas
võidukaid vinte (propellereid). Tema
juhendamisel täitis hulgaliselt Pärnu
veemotokaid meistrijärke   ja
meistrikandidaadi  järke. Sealhulgas
täitsid meistrijärgud mõlemad tema
pojad. Atsost tuli koguni NSV Liidu
koolinoorte meister. Ain  on ka ise
olnud Eesti koondise liige.

Ain Joala on teenitult saanud oma
peatüki veemoto ajalooraamatus

ja temast on korduvalt kirjutatud aja-
kirjanduses.

Lk.  17 30. aprill 2008 (7)

Aini esimesi proovisõite Pärnu jõel 1961.

Innukana lõi poja veemotoharrastuses kaasa
isa Johannes, kes pildil aitab Aini stardis.

Ajalooline foto Tartust O-175 klassi paatide
ühest viimastest võistlustest Eestis, kus Ain
Joala (esiplaanil) möödub viimasel ringil

Lembit Aaslav-Kaasikust.

Ain Joala üks viimastest võidusõitudest
(klassis O-500). Seejärel varastati

sissesõidul olev paadimootor ja võistlemine
jäi katki. Ain Joala hakkas juhendama Pärnu
Noorte Tehnikute majas noori võidusõitjaid.



Ain Joala Meistrisõit (PK 14.12.1961)
Tuulega võidu (PK 10.10.1964)
Poisid ja paadid (PK 16.9.1977)
Väikese ala suur entusiast (SL 19.9.1986)
Pildireportaaz (PK 23.10.1986)
Neli esikohta viiest paadiklassist (PP
9.9.1988)
Kolme värvi medaleid Aluksnest (PP
12.9.1989)
Vee-mootorisport (PP 15.6.1993)
Pidulik pleenum (PK 29.1.1981)Pärnu
veemotosport võiks uuel sajandil uuesti
sündida (PP 4.2.2000)
Raamat: Veemoto Eestis 1954-2003

(PK - Pärnu Kommunist, PP - Pärnu Postimees,
SL - Spordileht)

Ehitamisest

N agu eelpool tuli juba mainitud,
ehitas Ain ise oma perele

esimese eluaseme ja kasvuhooneid.
Palju muudki tuli ehitatud.

S eoses veemotoga ehitas Ain ja
sisustas mitu veemoto töökoda.

Samuti  ehitas ta endale töökoja
Reius, mis praegugi igapäevases
kasutuses.
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Ain Joalast ja tema veemotoharrastusest on
kirjutatud palju.

VAPAKU ehk vana paadi kuur Reiu jõe
kaldal. Majake, kus võis magada, puhata,
hoida pisikest paati ja muud varandust.
Kevadine jääminek on mitmel korral üritanud
VAPAKU-t endaga kaasa viia, aga alati on
õnnestunud see ära päästa.

Heinaküün Reius õde Maie hoovil.



S uurim ehitis, mille valmimisel
Ain kaasa aitas, on selgelt poeg

Vahuri maja Tallinnas Tiigi tänaval.
Siin “mässas” Ain aastaid, vunda-
mendist selle viimistlustöödeni.

Lk.  19 30. aprill 2008 (7)

Praegune töökoda Reius.

Tallinnas Tiigi tänava ehitustöödel. Tallinn Tiigi 6



Lühikokkuvõte

Sündis 13.8.1935 Uulus. Õppis Pärnu I mittetäielikus 7-klassilises
koolis. Hiljem jätkas õpinguid puidutöötlemise alal. On pidanud tisleri
ja mudelsepa ameteid. Vabal ajal ehitanud palju. Tegelenud aastaid
veemotoga, kahekordne Eesti meister. On edukalt mänginud
koroonat. On olnud rahvasaadik. Abielus, kaks poega, seitse lapselast
ja kolm lapselapselast.

Mis on toimunud 13. augustil?
Rahvusvaheline vasakukäeliste päev.
3114 ema. algas maiade ajaarvestus (lõpeb 23.12.2012).
1961 suleti piir Ida- ja Lääne-Berliini vahel
Tol päeval on sündinud Sir Alfred Joseph Hitchcook ja Fidel Castro.
1913 leiutati roostevaba teras

Mis toimus 1935?
Leiutati nailon, avastati neutron. Võeti kasutusele parkimis-
automaadid. Pärsia nimetati Iraaniks. Maavärin Pakistanis tappis
26000 inimest. Tuli müüki populaarne lauamäng Monopol.

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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