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mõjutasid kasvatust,” naerab 
ta. “Meil see kommindus ei 
olnud liiga tähtis,” meenutab 
Mari, “kuigi minu ega Andre-
se vanemad hellitama ei kip-
punud. Ja vahel tuletati meel-
de – ära kraba, istu sirgelt jne. 
Kui meie lapsed, lapselapsed 
ja õdede-venna lapsed siin 
olid, siis minu ema ehk eel-
mise põlve vanaema õpetas 
lastele selliseid asju – “vaa-
ta ikka ilusti otsa ja ütle selge 
häälega tere, kui tuppa astud!” 
meenutab Mari. “Tal olid tea-
tud nõudmised, mille puhul 
kõrvaltvaatajad oleks ehk 
arvanud, et küll kamandab 
ja treenib, aga tema lapselap-
sed, kellega see jutuks on tul-
nud, Juhan ja Jaagup Kreem 
jt, tuletavad praegu hea sõna-
ga meelde, et vanaema juures 
tuli end kokku võtta. Mulle 
meeldis, kuidas Leelo Tun-
gal oma Wiedemanni keele-
auhinna kõnes ütles, et prae-
guses maailmas räägitakse 
palju laste õigustest, aga laste 
kohustustest ei räägita kusa-

gil. Tegelikult oled kohusta-
tud kasvama viisakaks ja aus-
tavaks. Selle juurde oleme ka 
meie püüdnud jääda. Kuigi 
vahel lööd käega, et on juba 
kasvatatud küll, las kasvavad 
nüüd ise,” naerab Mari.  

Vanapagana 
vanaema haual
Uurides, kas lapselapsed ka 
selle vastu huvi tunnevad, 
millega vanaisa tegeleb, sel-
gitab Andres, et tegelikult sai 
temast kliimateadlane päris 
juhuslikult. “Kaalusin üli-
kooli astudes humanitaar- ja 
loodusteaduste vahel. Kuna 
humanitaaris oli vene keele 
eksam, siis sellest loobusin. 
Ma ei tahtnud perekondlikel 
põhjustel vene keelt õppida, 
sest arvasin tollal, et kui su 
isa on venelaste poolt vangi 
pandud, siis ei sobi seda keelt 
õppida. Valisin ala, kus oleks 
matemaatikat ja füüsikat, ja 
klimatoloogia tuli kogemata.” 

Kliimateadus ei olnud tol-

lal veel kuigi populaarne, see 
on rohkem viimasel kahe-
kümnel aastal huviorbiiti ker-
kinud seoses inimmõjuliste 
kliimamuutustega. 

Pärast poliitikuametist 
lahkumist asus Andres uues-
ti teaduse juurde ja jätkas aja-
loolise kliima teemalist tea-
dustööd, mis ilmus 2013. aas-
ta lõpul. Geograafi ast ei ole 
tal laste ja lastelastega palju 
juttu olnud, aga talle mee-
nub üks tore juhus. “Sõitsime 
kord maale ringreisile esi-
vanemate haudadele. Meie-
ga oli kaasas tollal 4aastane 
pojapoeg Konrad. Seletasin 
talle Kostivere kohal pikalt-
laialt karstinähtusest, kuidas 
lubjakivi lahustub vee käes 
ja maapinda tekivad augud. 
Ja seepärast läheb seal mõi-
sa juures jõgi maa alla ning 
tuleb teisel pool maanteed 
uuesti maa peale. Kostiveres 
on aga käibel muinasjutt, kui-
das Vanakurat tuli kord küla 
peale varastama, aga koha-
likud mehed passisid teda 
nuutidega. Vanakurat jooksis 
meeste eest põgenedes maa 
sisse sarvedega ja sellest ongi 
augud maa sees. Kui vane-
mad õhtul küsisid, mida päe-
val tegite, kus käisite, võttis 
Konrad päeva kokku: käisime 
Vanapagana vanaema haual,” 
meenutavad Mari ja Andres 
naerdes. 

Luule viis kokku

Küsimusele, kuidas Mari ja 
Andres Tartus esimest korda 
kohtusid, vaatavad nad soo-
jalt üksteisele poole ja muhe-
levad. “Las see jääda meie 
teada, aga eks suur osa oli 
sarnasel taustal − olime luge-
nud samu raamatuid, liikusi-
me samades ringkondades,” 
meenutab Mari. “Oma osa oli 
Arbujate luulel, aga muidu oli 
nagu ikka – noored kevadel,” 
naerab Andres.

Abielluti üsna pea ja And-
res püüdis vene kroonu ase-
mel pääseda hüdrometeoro-
loogiateenistuse abil merele, 
aga oli siiski sunnitud Kali-
ningradi oblastisse aega tee-
nima sõitma. “Seal ei olnud 
eriti midagi teha. Kelle vastu 
sa ikka Kalašnikoviga bisk-
viidivabrikut kaitsed? Võt-
sin vahipostil inglise keele 
õppimise käsile, kuna ime-
kombel leidusid sõjaväe raa-
matukogus O. Henry novel-
lid. Lugesin need kaks korda 
läbi ja õppisin sõnu, aga eri-
ti aru ei saanud. Kolmas kord 
käis järsku nagu krõks, läksin 
lahti.” Õnneks suunati And-
res mõlemal suvel õppustele 
Eestisse Aegviidu polügoo-
nile, kus Mari sai salaja, pisi-
poeg Indrek kaasas, noore 
isaga kohtumas käia.

“Minul on õnn, et olen 

Tarandite-Viidingute väärikas suguvõsa
Maril ja Andresel on kaks poega Indrek (51) ja Kaarel (48), Indreku ja 
Kadi (48) peres sirguvad lapsed: Julius Henrik (16) Konrad Hugo (12) 
ja Helmi Laura (9). Kaarli ja Reeda peres on lapsed: Johanna Brigitta 
(22), Paul Aleksander (20), ja vanemal tütrel Kaija-Liisal on endal 
juba neli last: Laur Johannes (6) ja Pärt Taaniel (3) ning kaksikud 
Ernst Joonatan ja Lill Raahel (1 aasta 2 kuud). Pere ja suguvõsa kok-
kusaamised, kus koos ka õdede-vendade pered, on rahvarohked. 

Mari 70 aasta juubel, 2011 jaanuar.

Laulupeo reporter Mari (28) poegade 
Indreku (5) ja Kaarliga (3). Kui Andres 
Antarktikas olles postiga Mari saadetud 
foto sai, ehmus ta nähes, kui suureks 
poisid vahepeal kasvanud olid.


