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ARVO TÕNISSOO – 80
Aprilli lõpupäevadel pühitsesid oma 80-ndat sünnipäeva
Arvo ja Anu Tõnissoo. Koos
nendega jõuavad sellise verstapostini tervelt kolmandik
1964. aastal EPA Agronoomiateaduskonna lõpetanud
õpetatud agronoome, kes vastavalt ajastu nõuetele, on andnud oma panuse põllumajanduse hüveks.
Arvo Tõnissoo on pärit Mulgimaa südamest. Pärast
Halliste 7-klassilise kooli lõpetamist astus ta Kehtna
Kolhooside Esimeeste Ettevalmistamise Põllumajanduskeskkooli, kus omandas nooremagronoomi kutse.
Praktilise põllumehe kogemused said alguse Penuja
sovhoosis põllundusbrigadirina töötades. Järgnesid
õpinguaastad Eesti Põllumajanduse Akadeemias ja aastatel 1968–1971 aspirantuuris. Pärast akadeemia lõpetamist töötas Arvo Halliste sovhoosis osakonna juhataja ja peaagronoomina. Huvist teadutöö vastu siirdus
Arvo aspirantuuri ja hiljem tööle EPA maaviljeluse kateedrisse assistendina. 1975. a kaitses ta professor
E. Halleri juhendamisel valminud kandidaadikraadi
väitekirja teemal "Kevadise mullaharimise aja ja viisi
mõju odrasaagile erinevatel külviaegadel". Arvo Tõnissoo on olnud üliõpilaste diplomitööde juhendaja, oponendiks mitmetele dissertantidele ja juhtinud ka EPA
Agronoomiateaduskonna Riikliku Eksamikomisjoni
tööd. Aastatel 1973–1977 töötas ta Tori näidissovhoosi
peaagronoomi ametikohtal.
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1977. aastal asus perekond Tõnissoo elama Sakku,
kus Arvost sai EMMTUI Saku katsejaama juhataja,
seoses instituudi struktuuri muutumisega, hiljem ka
tera- ja kaunviljakasvatuse osakonna juhtivtöötaja. Samas jätkus teadustöö külvieelse mullaharimise, füüsikaliste meetoditega seemnete töötlemise (laser jt) ja teraviljasortidele sobiva agrotehnika uurimise alal. Töötulemusi on kajastatud artklitena põllumajanduslikes
ajakirjades, teadustööde kogumikes ja arvukates konverentside materjalides.
Alates 1994. a töötas Arvo Tõnissoo endise Riigi
Seemne ja Sordikatse Inspektsiooni süsteemis, kus tegeles teravilja sordivõrdluskatsete korraldamisega.
Oma töös ja õpingutes on Arvo Tõnissoo alati olnud
väga täpne ja kohusetundlik, nii enese kui alluvate suhtes nõudlik.
Ühiskondlikus korras juhendas ta rida aastaid Saku
Keskkoolis noorte liiklusinspektorite tööd ja tegeles ka
Harju koondvõistkonna võistlusteks ettevalmistusega.
Tema juhendamisel tuli võistkond alati Eesti meistriks.
Koos abikaasa Anuga on juubilar kasvatanud ja koolitanud kõrgema haridusega insenerideks kolm poega ja
rajanud kauni aiaga suvekodu, kus veeta mõni ilus suvepäev laste, lastelaste ja sõpradega.
Jätkuvat õnne, vastupidavat tervist ja palju aastaid!
Erika Vesik

