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Ahto Kalja - 65
Ahto Kalja saab 24. mail 65 aastaseks ning
sellest 40 aastat on ta töötanud Küberneetika Instituudis. Pidupäevane paatoslikkus on omal kohal, kui väita et Ahto on
pühendanud oma elu sellele asutusele. Võiks
ka täpsustada, Ahto on olnud läbi aegade
tarkvara osakonna raudvara, muuhulgas
pikalt ka selle osakonna juhataja, kui selle
eelmised ja järgmised juhid olid kas
omatahtsi või olude sunnil muudes ametites
või ülikoolides. Igas organisatsioonis peab
olema keegi, kes on alati kohal. See toidab
meie pidetus maailmas kindlustunnet, et midagi on kõigele vaatmata püsiv –
inimesed vajavad seda, et töötada ning olulisele keskenduda.
Ahto temaatika on olnud pikalt tarkvaratehnika, mida ka ta TTÜs õpetab ning
juurutab erinevates ettevõtmistes nii instituudis kui mujal. Eestis pea kõigile tuntud
suurprojekti X-tee juhtimine on andnud talle ainest paljudeks teadusartikliteks ning
paari aasta eest pälvis see ka Vabariigi presidendilt saadud riikliku teenetemärgi.
Ahto järjekindlus suhete hoidmisel Baltimaade kolleegidega ning organiseerimistöö
konverentside korraldamisel tõid talle Lätimaa Ülikooli audoktori tiitli. Tema
pikaajalised ning mitmekülgsed sidemed Soome kolleegidega on kasu toonud
mitmetele. Eriti tuleks siin esile tuua Ahto sügavat sõprust Hannu Jaakkolaga, kelle
nõuandeid, aga ka Eesti jaoks keerulistel aegadel korraldatud materiaalset abi, on
raske ülehinnata.
On paratamatu, et instituudis ja ülikoolis tõusevad esile eelkõige ametialased suhted
ning me tunnustame inimesi peamiselt nende saavutuste ja töötulemuste põhjal.
Aga kõigil on ju ka nn eraelu. Vähemalt lähemad kolleegid hindavad kõrgelt Ahto
teadmisi ja kogemust kodumajapidamise, remondi ja autode alal. Kohvipauside
keskustelu rikastavad Ahto lugemusest tulenevad teadmised ja huvi kirjanduse
vastu, sealhulgas autode, lennukite ja ajaloo vallas. Ahto on see, kes hoolitseb, et
meie naised ja tütarlapsed ikka naistepäeval ka lilleõie saaksid…
Anton Hansen Tammsaare on "Tõe ja õiguse" kolmandas osas kirjutanud, et inimesel
võib ka üle kahekümne sõbra olla, kui ta aga ise pole liig uhke ja nõudlik. See mõte
hakkab millegipärast kummitama Ahto tegemistele mõeldes. Äkki selles ongi
moraal, miks mõnda inimest armastatakse ning temaga koos tegutseda soovitakse.
Soovin Ahtole õnne, head tervist ja ustavaid sõpru – kui need on olemas, siis kõik muu
tuleb iseenesest!
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