
Ida-Virumaa maleõpetaja ja ülesannete koostaja – Arvo Kruus

Tänases malenurgas tutvustame lugejatele teenekat lastele malehariduse edasiandjat ja
mitmete huvitavate maleülesannete autorit kohtlajärvelast Arvo Kruusi, kes on üks
neist vähestest, kes tänases Eestis veel probleemmalega tegeleb.
Male juurde sattus Kruus tänapäeva mõistes suhteliselt hilja, vahetult pärast II
maailmasõda 13-aastase Tallinna koolipoisina. „Käigud sain selgeks siis, kui elasin
veel Tallinnas, mu naabripoiss vaatas kuskilt raamatust maleülesannet, istusin ta
kõrvale ja ta õpetas mulle malemängu selgeks. Edasi viis elutee mõneks ajaks
Paidesse, kus korraldasime kooliturniire ja mul õnnestus nii mõnelgi neist esikoht
saavutada. Rohkem hakkasin ma mängima just keskkooli lõpuklassides Paides,
jõudsin vabariigi paremikku,” rääkis Kruus.
Paidesse kolimine oli seotud ühe traagilise sündmusega Eesti ajaloos, Kruus
meenutas: “Pere Paidesse minek oli seotud 1949. aasta märtsi küüditamisega –
küüditatavaid toodi Pärnumaalt ja Viljandimaalt loomavagunitega mööda
kitsarööpmelist raudteed toonasesse Lasna jaama ja seal tuli nad „ümber laadida”
laiarööpmelistele rongidele, et viia Venemaale. Minu raudteelasena töötanud isa ei
olnud aga parteilane ja „nii tähtsat operatsiooni” talle ei usaldatud ning seepärast viidi
ta päevapealt üle Lasna raudteejaama ülema kohalt Paide raudteejaama ülemaks. Nii
sattus ka pere Paidesse ning 9., 10. ja 11. klassi lõpetasin Paides.”

Pärast ülikooli lõpetamist Kohtla-Järvele

Kõrghariduse omandamise eesmärgil asus Kruus pärast keskkooli lõpetamist Paides
mõneks ajaks taas Tallinna elama. “Ülikooliõpingute ajal Tallinnas Polütehnilises
Instituudis (TPI) tegelesin malega mõnevõrra vähem, kuid pärast ülikoolis kütuste
keemia- ja tehnoloogiaõpingute lõpetamist ja Kohtla-Järvele tööle asumist, hakkasin
taas aktiivselt mängima ja erinevatel linnavõistlustel kaasa lööma. Mul vedas, et
suunati tööle Kohtla-Järve kombinaati, kuna enamus keemiaeriala lõpetanuid suunati
ametisse Venemaale. Kohtla-Järvel oli palju tasemel maletajaid. Minu parimaks
tulemuseks jäi Kohtla-Järve esivõistluste kuues koht,” meenutas Kruus.
Aktiivse mängija aastatel oli Kruusi reiting veidi üle 2000. Nüüd pole ta aga enam
palju aastaid ametlikel turniiridel mänginud ja reitingutabelist on ta kustutatud.
Partiidest on Kruusile enim meelde jäänud üks kena partiilõpp, mille Jüri Randviir
avaldas „Spordilehe” malenurgas 12. juulil 1985. „Ei tea täpselt kelle algatusel, kuid
sama seis avaldati ka 1985. aastal FIDE maleinformaatoris number 39
(kombinatsioonide rubriik, number 13),” meenutas Kruus.
Kruus töötas keemiaalal praktiliselt kuni pensionieani. Nüüd, pensionärina on ta
peaasjalikult tegelenud tehniliste tõlgetega, tõlkinud materjale põhiliselt eesti keelest
vene keelde ja vastupidi.
1980. aastate keskpaiku tekkis Kruusil huvi põhitöö kõrvalt lastele male õpetamise
vastu. Maleõpetaja ameti vastu tekkis tal huvi seoses Lembit Olli esiletõusuga, Oll
polnud küll päris Kohtla-Järve kooli õpilane, vaid naabruses asunud väikese alevi
Kohtla-Nõmme koolipoiss. Siiski tema esiletõus innustas.
Kruus lisas: “Aasta enne minu maleõpetajana alustamist oli 1985. aastal Venemaalt
tulnud Kohtla-Järvele maletreenerina tööle Moskva diplomiga Svetlana Zainetdinova,
venekeelsetes koolides pandi väga hästi maleõpingud tööle. Siis mul tekkiski mõte, et
eestikeelseid lapsi on küll linnas vähem, kuid maleõpetust peaksid nemadki saama.
Enne mind oli sellega natukene tegelenud Elon Varik, kelle tuntumad õpilased olid
Lembit Oll ja Olev Schults. Varik aga siirdus elama Lõuna-Eestisse.”
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“Nii ma siis otsustasin, et maleõpetuse andmise traditsioon tuleks elustada, läksin
1986. aastal kohaliku Eesti keskkooli direktori jutule,” meenutas Kruus, kes sealtpeale
tegutsenud laste maleõpetajana. Maleõpetust on ta andnud lisaks Kohla-Järve koolile
ka Jõhvi ja Kohtla-Nõmme koolides. Veidi enam kui 20 aasta jooksul on male
algteadmised omandanud umbes 300 last, Eesti noorte erinevate vanuseklasside
meistrivõistlustelt on toodud kaheksa medalit.
Laste maleringid töötavad koolide juures ka täna, kuid Kruus näeb ohu märke: “Kui
algusaastatel oli kõik väga positiivne ja malehuvi ülisuur, siis nüüd laste mängutase
langeb, huvi male vastu langeb, treeningutel osalejate arv langeb – ma ei tea, kas ka
teistes Eestimaa paikades nii on, aga meil Ida-Virumaal on see küll kahjuks nii. Ei
oskagi öelda, millest see tingitud võib olla, ilmselt on nii palju muud huvitavat.
Põhjus võib ka olla selles, et ajal, mil ma alustasin, tulid paljud lapsed maleringi juba
algteadmistega – isa oli käigud selgeks õpetanud. Nüüd aga tuleb suurem osa
maleringi täitsa algajatena ja kui ka mõni veidi oskab, siis küsimuse peale, kes talle
käigud selgeks õpetas, kuuleme harva vastuseks, et isa õpetas, põhiliselt ikka vanaisa.
Tuleb välja, et vähemalt meie kandis vahepealne põlvkond Eesti mehi malet ei oska.
Praegune seis maleringides on tõepoolest väga kehv.”
Kruus arvab, et male on osa heast haridusest – see arendab loogilist mõtlemisvõimet,
kuid tähtis on ka male loominguline külg.

Vabal ajal tegeleb probleemmalega

Lisaks lastele maletarkuste edasi andmisele on Kruus koostanud ka mitmeid häid
maleülesandeid ja -etüüde. Kuna laste malehuvi on viimasel ajal kõvasti langenud,
siis aitab Kruusi sõnul just malekompositsioonide loomine vähikäiku treeneritöös
kompenseerida.
Probleemmale juurde sattus Kruus juhuslikult: “Vahel lihtsalt tuleb mõni mõte pähe,
ei saa just öelda, et ma eriti armunud oleksin maleprobleemide koostamisse.
Mõnikord tuleb mingi skeem ajusse ja püüan sellest siis midagi teha. Rohkem kui
matiülesandeid meeldib mulle etüüde teha, sest see on praktilisele mängule lähedasem
ja seetõttu südamelähedasem. Maleülesanded on tegelikust malest kaugemal, tihti
esinevad imelikud seisud jne.”
„Olen eelkõige malehuviline, kes niivõrd punkte ei jahi, kui partiidest ilu otsib.
Praktilised partiid on mõnikord saanud aluseks paari etüüdi koostamisel,” selgitas
Kruus.
„Kui maleetüüdid on minu jaoks muusika, siis matiülesanded – matemaatika (mis
mind vähem huvitab). Hea ülesannete koostaja ei pruugi hea maletaja olla ja
vastupidi,” rääkis Kruus.
Kas maleprobleemide koostamine võtab kaua aega, on see raske protsess? “Mõni
maleprobleem sünnib ühe päevaga, mõne tunniga. Samas läheb mõnikord ka mitu
nädalat. Loomise ajal on oluline vaikus ja rahu, üksi peab olema.”
Mis on hoidnud nii kaua male juures? “Minu jaoks on tähtis male kui kunst, mitte
male kui sport. Mängijana ei püüdnud ma eriti kaugele jõuda, sest mind absoluutselt
ei huvita avangud (kuivad), mind huvitab keskmäng, kus on võimalused
kombinatsioonideks, ja lõppmäng, kus on ilusad ja ühesed lahendused.”
Järgnevalt toome ära Kruusile endale tema loodud maleülesannetest kõige enam
sümpatiseeriva neljakäiguline vankriohvriga miniatuurivormis (kuni seitse malendit)
matiülesande.

Arvo Kruus



Postimees 2007

(Ke1 Vd2 Vd4 ed3 / Kg3 eh4)

Matt nelja käiguga!
Lahendus: 1.Vh2! K:h2 2.Kf2 h3 (2...Kh3 3.V~4 Kh2 4.V:h4++) 3.Vh4 Kh1
4.V:h3++; 1...h3 2.V:h3+ K:h3 (2...Kg2 3.Vdh4 Kg1 4.Vg3++ või 4.Vg4++) 3.Kf2
Kh2 4.Vh4++; 1...Kf3 2.Vd:h4 Kg3 (2...Ke3 3.V2h3++) 3.Kf1 Kf3 4.V2h3++.

Arvo Kruus
Postimees 2007

(Ke1 Lc1 Vg1 Vh1 Oh2 Oh5 / Kh8 Lc7 Vc6 Vg8 Oa8 Rd7 ea5 ef5 eg6 eg7)

Matt kolme käiguga!
Lahendus: 1.Oe5! (ähvardab 2.Lh6++ ja 2.Oh5-~++) 1...L:e5+ 2.Oe2+ Lh2 3.V:h2++;
1...V:c1+ 2.Od1+ O:h1 3.V:h1++; 1...Ve8 2.Lh6+ Kg8 3.L:g7++; 1...g6:h5 2.V:h5+
Vh6 3.L:h6++ või 3.V:h6++; 1...Rf6 (1...Rf8) 2.O:g6+ Rh7 3.V:h7++.

Margus Sööt,
meistrikandidaat males

ARVO KRUUS
Sündinud: 20.04.1934 Viljandis
Haridus: Paide Gümnaasium 1952, Tallinna Polütehniline Instituut (TPI) 1957
Töö: aastaid keemikuna V. I. Lenini nimelises Põlevkivitöötlemise Kombinaadis
(hiljem kandis ettevõte nime AS Kiviter ja Viru Keemia Grupp), maletreener alates
1986. aastast
Andekamad õpilased (medalivõitjad Eesti noorte meistrivõistlustelt): Mariana
Seppern (3 medalit), Sofia Ratsõborskaja, Andre Sepp, Külli Kruus (kõik neli



tüdrukut on esindanud Eestit ka Euroopa noorte meistrivõistlustel), Stanislav
Ratsõborski, Mihkel Saks
Perekonnaseis: teist korda abielus, abikaasa Urve Kruus, esimesest abielust tütar ja
poeg, teisest abielust tütar
Hobid: male, tervisesport, luule


