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V alma Põldma, ehk nagu teda osa 
lastelastest kutsub, Pärnu 

memm, sündis Läänemaal Saulepis 
Kulli külas 13. detsembril 1936.

T ema ema ja isa olid talupidajad 
Reinhold Habicht ja Aleksandra 

Blundt. Tol ajal oli talu peremeheks 
Valma vanaisa Hendrik Habicht ja 
perenaiseks tema naine Liso (sünni-
päraselt perekonnanimi Eschstamm). 
Enne Valmat oli perekonda sündinud 

tütar Asta (1933). Aastal 1935 aga 
olid Habichtid eestistanud oma pere-
konnanimeks Põldma.

H iljem sündis perekonda veel  
üks tütar ja kaks poega (Ilse 

1942, Mati 1943 ja Rein 1944). 

Valma Joala (Põldma)

Asta, Valma, Rein, Ilse ja Mati
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Valma Põldma sünnikodu, Madise talu Kulli külas Saulepis

Arvatav esimene foto, kus on ka Valma. Pilt on Valma vanaema matustelt 1937 
sügisel. Valma leidub pildi paremast servast valges kleidis ema sülest. Ema kõrval 

seisab isa, kelle ees seisab õde Asta. Vanaisa Hendrik on pildil vasakult teine. Kolm 
kuud hiljam, vahetult enne Jõule, suri vanaisa Hendrik ja nii said Valma isast ja 

emast Madise talu peremees ja perenaine.
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K ooliteed alustas Valma Saulepi 
6-klassilises algkoolis. Hiljem 

õppis ta Varbla koolis, mille lõpetas 
1951. 

P õhikooli lõpetamise järel jätkas 
ta õpinguid Pärnu turbatehni-

kumis (Nõukogude tänaval), mille ta 
lõpetas 1955 ja sai endale tiitli 
mäetehnik-tehnoloog (turbainsener).

Valma (pildil tagareas vasakult esimene) 
koos oma koolikaaslastega Saulepi 

algkoolis.

Saulepi algkool
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Varbla kooli 7. klassi lõpetamine 1951 kevadel. Valma esimeses reas paremalt kolmas. 
Esimeses reas vasakult esimene Vaike Palusalu.

Pärnu Turbatehnikum (Nõukogude tänaval). Valma teises reas paremalt viies.
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1953 praktikal Lavassaares. Taga vasakult Maike Tähendus, Valma Põldma, Anni 
Vunk. Ees vasakult Mari Allikivi, Hilja Vaher, Linda Lind (Kukk).

Praktikal Tootsis. Valma esimeses reas vasakult esimene. 
Tema kõrval sõbranna Linda Lind (Kukk).
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Maamõõdupraktikal tehnikumi ajal. Valma hoiab püsti liinikeppi.

Praktikal Pärnu Masinatehases. 
Valma pildil esireas keskel.

Punase Risti võistlused Pärnu Vallikäärus
Valma pildil esireas vasakul.
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P ärast tehnikumi algas tööelu. 
Tööraamat anti välja vahetult 

enne tehnikumi lõpetamist. Siis elas 
Valma veel Pärnus koos õe Astaga 
Jaani tänaval majas number 11. 
Seejärel saadeti ta tööle Antslasse 
Pikajärve MTJ-i (Masina Traktori 
Jaam) turbainseneriks (oktoober 
1955). Aga juba nelja kuu pärast see 
amet koondati ja Valma leidis 
töökoha Lehtsest turbatööstuse 
varustusagendina. 

A metinimetused vahetusid väga 
tihti (kolme aasta jooksul 9 

sissekannet). Niisiis oli ta vahepeal 
rabatsehhi tabelipidaja, TKO 
(Tehnilise Kontrolli Osakond) 
laborant, TKO juhataja kohusetäitja, 
rabatsehhi tehnik jne. Sellelt 
ametialalt lahkus ta omal soovil 
seoses abiellumise ja lapse sünniga 
(ametlikult 12.1.1959).

Foto Valmast praktika ajalt Turbatehnikumis.

Kaks pikaaegset sõbrannat. Linda Lind ja 
Valma Põldma tehnikumi ajal Järvakandis 

praktikal.



Tehnikumi ajal, 1. mail 1953 tut-
vus Valma Pärnus Rääma II 

Kultuurimajas tantsupeol noormehe 
Ain Joalaga. Varsti pärast Aini sõ-
javäeteenistust (1954-1957) nad 
abiellusid: 30. aprillil 1958. Tege-
likult oli plaan pulmad pidada täpselt 
viis aastat pärast esimest tutvumist, 
aga kuna 1. mail abielusid ei regist-
reeritud, peeti pulmad 30. aprillil.

P ulmad peeti Pärnus Aini 
vanematekodus Liiva tänaval. 

Elukoha soetasid nad endale Väike-
Sepa 6 hoovile, kuhu nad ise ehitasid 
pisikese kodukese, milles elasid 
aastani 1966. Siis sai Valma oma 
töökoha kaudu elamise, kus nad 
elavad praeguseni.

E simene laps sündis 2. novembril 
1958, kellele anti nimeks 

Vahur. Teine poeg sündis 16. märtsil 
1962, kes sai nimeks Atso.

K una aga millestki tuli elada ja 
lapsehoolduspuhkus oli tol ajal 

väga lühike, läks Valma tööle juba 
siis, kui Vahur oli nelja kuune. Sedasi 
tuli temast Pärnu Kalakonservi-
kombinaadi hooajatööline Liiva 
tsehhis. Valma puhastas öösiti 
autoklaavist tulnud konservipurke 
õlist. Ja seda tööd tegi ta lapse 
aastaseks saamiseni. 

Ain Joala ja Valma Põldma pulmapilt 
30.4.1958 Pärnus.
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Valma esimese pojaga 1958.

Valma pojaga Väike-Sepa tänaval.



S eejärel sai Valma töökoha 
Projekteerimisinstituudist 

“Eesti Põllumajandusprojekt” joo-
nestajana. Tegelikult töötas ta aga 
eelarvestajana. Ametinimetused 
vahetusid ja palgad kasvasid (tehnik, 
vanemtehnik, insener). 1964 alguses 
jagunes ettevõte kaheks ja Valma 
siirdus uude ettevõttesse RPI “Eesti 
Maaehitusprojekt” Pärnu osakonda. 
Huvitav on märkida, et ettevõtte 
reorganiseerimise ENSV MN  (Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu) määrus nr. 
37 võeti vastu pea neli nädalat hiljem.

E ttevõtte asukoht oli 
V.Kingissepa 34 (praegu 

Kuninga 34).

K ui teenekas eelarvestajate 
grupijuht Volli Unger jäi 

1967.a. alguses pensionile, sai Valma 
endale esialgu grupijuhi kohusetäitja 
ametikoha. Sama aasta oktoobrist aga 
määrati ta lõplikult grupijuhiks. 

Tosin aastat hiljem muudeti grupijuhi 
ametinimi grupijuhatajaks. Selleks 
ajaks oli ettevõte kolinud uude 
kontorisse, L.Koidula pargi vastas-
serva aadressiga Ringi 10.

1972. aasta märtsis õppis Valma 
kolm nädalat Moskvas NSV Liidu 
Riikliku Ehituskomitee kõrgemate 
inseneride kursustel. Seal oli ta 
õppinud ka mõned aastad varem. 
1991 muudeti ettevõte aktsiaseltsiks 
nimega A/S Arinco (praegu OÜ 
Arinco). Sama aasta detsembris jäi 
Valma teenitud pensionile.

A utasusid ja ergutusi leidub 
Valma tööraamatust 15. Kolmel 

korral pandi ta instituudi autahvlile 
Tallinnas (1971, 1977, 1984).
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RPI “Eesti Maaehitusprojekt” Pärnu osakond 
V. Kingissepa 34

RPI “Eesti Maaehitusprojekt” 
Pärnu osakond, Ringi 10



Valma Joala tööhoos.
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Valma Joala töökohal.
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Eelarvestajad RPI “Eesti Maaehitusprojekti” 
Pärnu osakonnast. Ees istuvad vasakul Tiiu 

ja tema kõrval Elle. Tagareas vasakult 
Endla, Valma ja Astrid.

Valma töökaaslastega.

Valma kabevõistlustel.

Valma Joala 1981.
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Valma, Ain ja poeg Vahur Väike-Sepa 6 

Valma poeg Atsoga.

Valma poegadega kodus (u.1978)

Valma Joala 1970

Valma Saulepi bussipeatuses u. 1970
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Valma esimese lapselapse Janiga 1982.

Valma esimese lapselapselapse Sophie 
Amanda Joala ristsetel Tallinnas. 
Pildil on ka teine vanavanaema - 

Laine Vellendi.

Valma Joala  1957 Lehtses.

Valma ja Ain Joala 1983.
25 aastat abielus.
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Selles kasvuhoones Reius ja ka mitmes teises on Valma tegelenud aastaid aedvilja-
kasvatusega. Siin kasvatatust on nautida saanud lapsed ja lapselapsedki.

Valma sünnikodus Kulli külas Saulepis. Pildil õed Asta ja Ilse ning poeg Vahur oma 
tütre Epuga.



Valma on armab lugeda ja on 
hankinud suurepärase kodu-

raamatukogu. Valma on olnud ka 
teadmishimuline. Ta õppis Jurii-
dilises Rahvaülikoolis ja Meditsiini 
Rahvaülikoolis, käis soome keele 
kursustel, et oskaks sõprade ja 
tuttavatega Soomest suhelda. Aastaid 
on ta tegelenud käsitööga, kudunud, 
tikkinud ja kaunistanud oma kodu. 
Tema tikitud maalidest ( raamid on 
teinud abikaasa Ain) ja tikitud 
patjadest võiks kokku seada 
korraliku näituse.

Aiandusele lisaks on Valma 
usinalt käinud metsas marjul ja 

seenel, konserveerinud ja teinud 
mahlasid. Kodus sai valmistatud 
veine ja arvatavasti tuhandeid 
hõrgutisi, mida külalised on nautinud 
teda tähtpäevade puhul külastades.

Aastal 1978 käis ta Moskvas 
keerulisel ja haruldlasel  neeru-

operatsioonil, mille teostas  akadee-
mik Lopatkin. Kõrge vererõhk on 
teda vaevanud juba pikemat aega.

Valma on üles kasvatanud kaks 
poega. Tal on seitse lapselast ja 

esialgu kolm lapselapselast. 
Mis toimus ... 
aastal 1936?

Saulepist pärit, Valma isa 
trennikaaslane, Kristjan Palusa-

lu võitis Berliini olümpiamängudel 
raskekaalus nii vabamaadluses kui ka 
kreeka-rooma maadluses. 

Septembris avati Tallinna 
Tehnikaülikool, mille lõpetas 

hiljem Valma ja Aini poeg Vahur 
(siis oli selle nimeks Tallinna 
Polütehniline Instituut).

 ... 13. detsembril?

Aastal 2002 otsustati Eesti 
Vabariik võtta vastu Euroopa 

Liidu liikmeks. Maltast sai 1974 
vabariik. 1533 sündis Rootsi 
kuningas Erik XIV ja 1553 Prantsuse 
kuningas Henri IV.
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Valma ja Aini käsitöö näide Fragment Valma tikitud padjaümbrisest.



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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Valma ja Ain - 50 aastat abielus

Valma 70-aasta sünnipäev. Eesrivis vasakult Vahur, Ain, Valma ja Atso. Tagarivis 
seisab osa lastelastest: Mikk, Laura, Eveli ja Ott.


