
Saku maleisa Hans Tomson (II osa) 
 
Jätkame eelmise nädala malenurgas alustatud ülevaatega Hans Tomsoni elu- ja maletajateest. 
Eelmise aasta lõpus oma 80. sünnipäeva pidanud Hans Tomson on tänaseks Saku maleelu 
vedanud enam kui pool sajandit, malega tegelenud aga juba enam kui 70 aastat! Jätkame sealt, 
kus eelmisel nädalal pooleli jäime. 
Niisiis pärast perekonna küüditamist Siberisse 1949. aastal läks Tomson elama tädi poole 
Viljandimaale ja hakkas õppima Suure-Jaani Keskkoolis. Ka seal sai malering käima pandud. 
Sügisel mängis Tomson Viljandimaa võistkonnas Oktoobriturniiril (Eesti võistkondlikud 
meistrivõistlused) ja täitis esimese järgu. 
1950. aasta oli Tomsoni jaoks keskkooli lõpetamise aasta, sama aasta veebruaris kutsuti teda 
aga mängima Eesti meistrivõistluste poolfinaali Pärnu. „Sõita tuli kohe. Ma ei saanud kooli 
direktorit kätte ja küsisin minekuks luba klassijuhatajalt, kes lubas asja korda ajada. Turniir 
kestis 18 päeva. Elasin vähemalt selle aja eemal ülekohtusest reaalsusest. Turniiri tulemusega 
jäin ka rahule – sain 5,5 punktiga 16 tugeva maletaja hulgas 11. koha ja suure hulga 
kogemusi. Koolidirektoriga toimus aga tõsine vestlus. Mahajäämus õppetöös oli vaja 
likvideerida. Võtsin õppimise tõsiselt käsile ja lõpetasin koolikursuse edukalt. Mind esitati 
kuldmedali saamiseks, kuid Haridusministeerium medalit siiski ei andnud, sest mu ankeet ei 
vastanud nõuetele,“ meenutab Tomson. 
 
Pärast ülikooli lõpetamist Sakku 
 
1950. aastal asus Tomson õppima Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonda, 
vesiehituse harru. Harrastusteks jäi aega napilt. 1955. lõpetas ta TPI hüdrotehnika insenerina 
cum laude. Ülikooli aega jääb ka pere loomine – Tomson abiellus 1953. aastal, tal on kaks 
järeltulijat – poeg (1954) ja tütar (1957). Jätkame nüüd aga male lainel. 
Millal ja kuidas sai alguse seos Harjumaa malega, maleorganisatoorne tegevus? Tomson: 
„Lõpetasin 1955. aastal TPI ehitusteaduskonna vesiehituse haru ja kuna ma olin 
kohamääramise juures esimene, sest lõpetasin cum laude, siis ma sain valida. Üks pakkumine 
oli Saku Maaparandus- ja Maakorraldustehnikumi eriainete õpetaja koht. Maaparandus 
puutub vesiehitusega kokku ja mul oli tollal naine ja poeg ning kuna Sakus pakuti korterit, siis 
võtsin sellest pakkumisest kohe kinni. Tulin Sakku. Pedagoogilist haridust mul muidugi ei 
olnud, aga sain hakkama. Kõik noored õpetajad pandi klassijuhatajateks ka. Kohe alguses tuli 
oma klassiga minna kartulipõllule kuuks ajaks, kolhoosidesse kartuleid võtma. Siis sai lastega 
hästi tuttavaks, nendega koos tööd tehtud ja õhtuti malet mängitud, poistele õpetasin selgeks 
ka bridži algtõed. Õpilased olid lõpetanud kõik seitse klassi, mõned olid ka tööl olnud ja oli 
isegi peaaegu minuvanuseid – tegemist oli tehnikumiga. Ma nägin, et vähemalt selles klassis, 
millega mina tegelesin, oli malehuvi suur ja kui päris õppetööks lahti läks, siis kuulutasin 
välja malesimultaani Saku tehnikumis. Osalejate arvu ma enam ei mäleta, aga paarikümne 
ringis neid ehk oli. Kohe samal õhtul tegime maleringi ja valisime välja õpilased, kes 
hakkavad maleringi juhatama, organiseerima. Mina olin nagu ainult juhendaja koolis. Seejärel 
pandi käima igasugused võistlused. Sellest ajast alates sai alguse organiseeritud maletegevus 
Sakus. Kuna Harju rajoonis toimusid ka mingisugused malevõistlused, põhiliselt olid alguses 
võistkondlikud võistlused, siis panime ka tehnikumi võistkonna välja. See oli aastal 1955, 
toona oli kolmeliikmelised võistkonnad – kaks meest ja üks naine. Võitsime selle võistluse 
(Harju rajooni „Kolhoosniku“ meistrivõistlused välkmales). Seega huvi Sakus oli ja siis Harju 
spordijuhid ka nägid, et seda meest võib male huvides ära kasutada.“ 
Tehnikumis töötas Tomson kuus aastat, 1961. aasta suvel viidi tehnikum üle Tihemetsa, sest 
sellesse hoonesse, mis oli mõeldud tehnikumi õppehooneks, koliti sisse Tallinnast Eesti 
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut (EMMI). „Tollal oli 



niinimetatud Hruštšovi periood ja tema ütles, et kõik põllumajanduse asutused olgu linnast 
maale viidud,“ meenutab Tomson humoorikalt. 
Tomson kutsuti seejärel EMMI maaparanduse osakonda teaduslikule tööle ja ta nõustus selle 
pakkumisega. Instituudi juures töötas toona mõnda aega laborandina Eesti üks läbi aegade 
paremaid naismaletajaid Maaja Ranniku (1941-2004), Tomsonil tekkis võimalus olla tollal 
avaneva talendi treeneriks. Pikemalt kirjutame sellest koostööst mõnes järgnevas malenurgas, 
kus keskendume Maaja Ranniku tegemistele. 
Tomson töötas instituudi juures maaparanduse osakonna teadurina (aastast 1961), hiljem 
maaparanduse osakonna juhatajana (aastast 1987) kuni 1996. aastani, kuni pensionile 
minekuni. 1971. aastast on Tomson tehnikakandidaat (põllumajanduslik drenaažkuivendus). 
 
Kirimale juurde sattumise lugu 
 
Saku maleelust, mis kujunes EMMI malesektsiooni juurde (1961-1990), hiljem pärast Saku 
Maleklubi loomist (1990) klubi ümber, kirjutame pikemalt järgmises malenurgas. Järgnevalt 
anname ülevaate Tomsoni tegemistest kirimaletajana, milles teda samuti edu on saatnud. 
Millal oli esimene kokkupuude kirimalega? Tomson: „Esimeseks kirimale turniiriks oli mulle 
1957. aastal maaspordiühingu Jõud meistrivõistlused. Spordiühingus Jõud oli moodustatud 
male sektsioon ja selle juhtkond, mida nimetati presiidiumiks, koosnes: esimees Lembit 
Vahesaar ja mina olin tema asetäitja, abiline ning veel oli kaasatud siit ja sealt rajoonidest 
entusiaste. Ma arvan, et see oli Lembitu idee, et kas saaks ka kirimalet mängida. Saime kokku 
päris korraliku koosseisu. Turniir oli kaheringiline, seitsme osalejaga. Turniiri võitis Erik 
Vooremaa, kes oli Sauel jaoskonna velsker, praktiliselt arst. Tallinnas ei lubatud tal töötada, 
nagu tollal ikka Saksa sõjaväest tulnutega käituti. Teise koha sai Valev Meriste Toilast, kes 
oli ka Jõus üsna tugev mängija. Kolmandaks õnnestus tulla minul, neljas oli Heino Veiper, 
viies Elmar Kask. Sealtpeale olengi kirimalega regulaarselt tegelenud.“ 
Kirimale populariseerimise kohta oskab Tomson rääkida järgmist: „Ajalehe „Harju Elu“ 
vahendusel organiseerisime ajalehe toimetuse töötaja Heino Veiperiga kaks simultaani 
lehelugejatega, milles mängisime nendega vaheldumisi käike tehes. Kolmapäevaks saadetud 
käikudele vastati laupäevases lehes. Tulemuseks oli see, et Harjumaal hakati mängima 
kirimalet ja malesse tuli üleüldse rahvast juurde. Need malepropagandat eesmärgiks pidavad 
üritused leidsid laialdast vastukaja ja soodustasid male levikut, eriti maaelanike hulgas. 
Esimesest simultaanist 1960/61 võttis osa 38 lehelugejat, teisest, 1961/62 toimunust, 55, 
sakulasi nende hulgas vastavalt 17 ja 6.“ 
Tomson jätkab: „Kirimalega alustades ei mänginud ma korraga eriti palju, kirimale oli töö 
kõrvalt mängida väga raske. Pealiskaudselt mängida ei tahtnud. Aastas mängisin ehk 
keskeltläbi 10-12 partiid. Üks raskemaid turniire oli minu jaoks minu elu kolmas turniir – 
Eesti meistrivõistlused (1962/1963), võitis Johannes Türn ja mina jäin seal viimaseks. 
Koosseis oli väga tugev. Kirimale andis siiski malemängule sära juurde. Kohtusin Jõu 
igasugustel turniiridel August Elleriga (1907-1990), temaga sobisime hästi ja võistluste ajal 
elasime alati ühes toas. Ükskord võtsin kaasa oma kirimale partiid, mis ma olin mänginud 
eelmainitud Eesti meistrivõistlustel, kus ma haledalt tappa sain. August tegi need partiid 
pihuks ja põrmuks, analüüsis pulkadeks. Sealt mul tekkis kohe tunne, mismoodi avangust 
keskmängu üle minna. Plaani valik on tegelikult noorele maletajale väga raske. Augusti käest 
sain selles osas väga kõva kooli.“ 
Millised on paremad tulemused kirimales? Tomson: „See oli see aeg, kui polnud veel male 
arvutiprogramme. Mängisin Eesti koondise 7. lauda NSV Liidu meistrivõistlustel (1968/1970) 
ja me tulime Vene Föderatsiooni järel teisele kohale ühepunktise vahega. Mina võitsin oma 
laua, see tegi mulle küll toona palju rõõmu. Nüüd arvutiajastul on kirimales asjad teistmoodi, 
nüüdsed tiitlid ei maksa enam nii palju ja ei paku ka nii palju rahulolu – praegu ma mängin 



seepärast, et millegagi peab ju pensionär tegelema. Arvutiprogrammide tulek kirimalesse 
tähendab seda, et teise järgu mängijad võivad väga kergelt meistrikandidaadi normid ära täita. 
Kui aga sealt tasemelt edasi jõuda, siis võib programmi usaldamisel alt minna, kui ise ei oska 
õiget mänguplaani valida. Programmi järgi mängides leiad 5-6 käiku hiljem, et asjad on viltu 
läinud, strateegias on programmid nõrgad.“ 
Tomsoni paremateks tulemusteks kirimales on veel individuaalselt Eesti kirimale 
meistrivõistlustel 2002 hõbe, 2003 kuld (ja Eesti rahvusliku meistri järk kirimales), 2007 
pronks, 2008 pronks. Meeskondlikult: Eesti kirimale võistkondlikel meistrivõistlustel Harju 
võistkonnas 1992 hõbe, 1998 kuld, 2000 pronks ja Saku võistkonnas 2005 pronks, 2006 kuld. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 
(järgneb) 


