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9. novembril 2014. a. lahkus meie seast kauaaegne Tallinna
Tehnikaülikooli matemaatikaõppejõud Arno Kass.
Arno Kass sündis 1. detsembril 1929. a. praeguses Põdrala vallas
Valgamaal. Ta vanemad – ema Salme ja isa Johan – pidasid talu,
pärast sõda aga olid kolhoosnikud. Alghariduse omandas A. Kass
Riidaja 6-klassilises koolis aastail 1938–1944, keskkoolihariduse aga
Tõrva keskkoolis, mille lõpetas 1949. a. kevadel.
1949. a. sügisel jätkas A. Kass õpinguid Tartu Riikliku Ülikooli
matemaatika-loodusteaduskonna matemaatika-mehaanika osakonnas. Ülikooli lõpetas ta 1954. a. juunis mehaanika erialal. Ülikooli
ajal töötas ta viimasel kursusel pool aastat (detsember 1953 – juuni
1954) EPA matemaatika kateedri laborandina.
Pärast ülikooli lõpetamist töötas A. Kass kuus aastat matemaatika- ja füüsikaõpetajana, aastail 1954–1957 Suure-Jaani keskkoolis ning seejärel Tallinna 10. keskkoolis (1957–1960). Tallinna
Polütehnilise Instituudi hoogsa laienemise perioodil avanes tal
võimalus asuda tööle TPI-sse. Nii oligi A. Kass alates 1960. a. septembrist kuni pensionile minekuni 1998. a. augusti lõpus Tallinna
Tehnikaülikooli teenistuses, kogu aeg matemaatika kateedris/instituudis. Ta alustas assistendina, kuid juba 1962. a. valiti ta va120
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nemõpetajaks. Vanemõpetaja oli ta 30 aastat, kuni 1992. aastani.
Ametinimetuste muutumisega seoses oli A. Kass viimastel aastatel
matemaatikainstituudis töötamise ajal lektor (1992–1998).
Tehnikaülikoolis töötades luges A. Kass kõiki matemaatilisi üldkursusi, põhiliselt kõrgemat matemaatikat, matemaatilist
analüüsi ja lineaaralgebrat. Ta oli üliõpilaste poolt hinnatud lektor,
paistes silma loengute hea ülesehituse ja oma huumorimeelega.
Ehkki ta sooritas ka kaks kandidaadimiinimumi eksamit (ﬁlosooﬁa
ja võõrkeel), teadustööle ta siiski ei pühendunud temale sobiva
teadusteema puudumise tõttu. A. Kassi huvid olid seotud matemaatika õpetamise metoodikaga ja tema sulest ilmus tehnikaülikoolis
töötamise jooksul arvukalt metoodilisi juhendeid ja ülesannete
kogusid. Kuna ta oli töötanud keskkooliõpetajana, siis tundis ta
hästi koolimatemaatika probleeme. Seetõttu kirjutas A. Kass koos
kolleegidega (E. Etverk, A. Garšnek, P. Kass, H. Krusberg, M.
Teeäär) 64-leheküljelise brošüüri Harjutusi ja ülesandeid keskkooli
matemaatikakursuse kordamiseks, millest ilmus TPI rotaprindil viis
trükki (1962, 1965, 1967, 1969, 1971). Sama kollektiiv kirjutas ka
kaheosalise õpiku Õpik keskkooli matemaatikakursuse kordamiseks
I, II (112 lk. ja 128 lk.), millest ilmus samuti viis trükki (1963–1971).
Järgnesid sarnased trükised teiste pealkirjade all. Üliõpilastele
kirjutas A. Kass metoodilisi juhendeid põhiliselt kaugõppe jaoks.
Eelöeldut arvestades on üsna loomulik, et A. Kass määrati
korduvalt tehnikaülikooli vastuvõtueksamite matemaatika ainekomisjoni nii aseesimeheks kui ka esimeheks. Nende vastutusrikaste
ülesannetega sai A. Kass hea suhtlemisoskuse tõttu hästi hakkama.
Nende ametite täitmise eest sai ta enamasti rektori käskkirjaga
kiita, aga oli ka juhus, kus talle koos kolleegidega avaldati rektori
käskkirjaga märkus vastuvõtueksamite eeskirja rikkumise eest. Siin
pole aga midagi imestada, sest tol ajal oli tüüpiline, et eksamipäeva
hommikul tuli ülikooli partorg eksamikomisjoni esimehe juurde
nimekirjaga sisseastujatest, kes pidid tingimata kõrge hinde saama.
Ja sellises olukorras oli lihtne eksida.
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Ka pärast pensionile jäämist aitas Arno Kass mitmel korral
matemaatikainstituuti õppetöös, lugedes lineaaralgebra kursust.
Pidevalt võttis ta osa matemaatikainstituudi üritustest.
Arno Kass kasvatas üles kaks poega, Indreku ja Joeli. Tema
abikaasa Pilvi Kass töötas samuti matemaatika kateedris, olles oma
varase surmani 1977. a. assistent.
Mälestus Arno Kassist kui TTÜ matemaatikakateedri/instituudi raudvarast jääb veel kauaks püsima nooremate kolleegide
mälusse.
Peeter Puusemp
Tallinna Tehnikaülikool
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