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Jaan Penjam
Algusaastad. Jaani kohta on varasemast teada, et
üks algselt Mõisaküla ja seejärel Nõo koolipoiss oli
jõudnud Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikaõpingute
järel ETA Küberneetika Instituuti tööle. Aasta oli siis
1979. Veel on teada, et Jaan oli siis juba abielus.
Tööl Küberis ja mujal. Edasi läks Jaanil suhteliselt
ladusalt nagu edukal noorel teadusinimesel ikka.
Jaan uuris sel ajal aktuaalset teemat - atribuutgrammatikaid ja nii tulid tal sel teemal nii ülikooli
lõputöö kui ka kandidaaditöö kindlalt kätte. Edasi
läksid teadustöö ja õpetamine käsikäes, sest Jaani
leidsid kõigepealt üles Peda inimesed ja panid ta
õpetama, siis tegi sama meie automaatikainstituudi
rahvas. Nii on läinud tänaseni välja, sest Jaan õpetab
nii arvutiteaduse instituudi meeskonnas TTÜ
üliõpilasi kui ka kõrvalmaja noori ehk Eesti
Infotehnoloogia Kolledži tudengeid.
Väitekirja kaitsmise järel läks põhitöö Küberis aina
ülesmäge, sest Jaan tõusis osakonnajuhatajaks ja
siis meie instituudi direktoriks. See viimane toimus
raskel ajal, kui osa instituudi perest lahkus
Cybernetica ASi ja meil tuli nii-öelda elama jääda.
Jaan rabas siis direktorina mitme eest: tegi oma
direktoritööd kõik ära ja raamatupidamise töid lisaks
ja taotles uuringurahasid jne. See edukas aeg oli aastail 1997-2009. Jaani tegemisi kroonis aastal 2007
Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärk. Jaani suurimad saavutused on kindlasti
teaduskorralduslikul alal. See Jaani teenetelist on tõesti väga pikk ning sisaldab taotlemisi,
korraldamisi, juhtimisi, osalemisi Eesti kõikvõimalikes teadusnõukogudes, koolides ja komisjonides.
Sama edukas on Jaan olnud ka Euroopa pealinna Brüsseli suunal, kust esimesed tulemused tulid
Tempus projektidena ja ekspert on ta seal tänaseni. Nn. soome-ugri teaduskonverentside sari püsib
Eesti poole pealt elus ilmselt tänu Jaani tugevale toetusele. See tegemiste rivi on veel palju pikem...
Täna on Jaani hetke tähtsaim teadus- ja teaduskorraldustöö projektis „Model-based Java software
development technology“ (MBJSDT).
Hobid ja kodu. Jaaniga seostub mitmeid muid tegevusi, millest esikohal on kindlasti laulmine ja
muusika. Ta on laulnud nii meeskoorides kui ka kammerkoorides ja paljudes muudes kohtades ka. Kui
Küberneetika maja neljanda korruse koridoris kostub teatud üminat, siis võib kindel olla, et koridoris
on Jaan liikvel. Võib rõhutada, et just üminat või väikest vilet, sest valjuhäälsemat võõrkeelset laulu
lasevad mõned meie välismaised teadusemehed ka. Ilmselt käib ka kodutöö ja laul Jaanil koos, sest
mingit kobakäppasid krohvijamehi ta ei vaja, vaid saab oma maja remonttöödega ise hakkama. Ja siis
on Jaanil vaja veel täiskasvanud tütart ja poega suunata, lapselapsi õpetada, abikaasa kõrval olemas
olla.
Eriasju. Jaan on tihti ilmselt kõige varasem tööletulija majas. Kokkuvõtteks võib öelda, et Jaan on üks
tõsine Mulgimaa mees – ülearu ei räägi, kui vaja siis asjast ning on tegutseja tüüp ja hoiab paljusid
asju oma kindlates kätes. Selliste mehega võiks koos luurele minna!
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