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Sissejuhatus 

 

Reinet (a-ni 1937 Reinert), Jaan (8. mai 1905-29. nov. 1991), geofüüsik, TÜ 
dotsent, füüsika-matemaatikakandidaat 

J. Reinet sündis Villjandimaal Tarvastu vallas Lüüsil kronumetsavahi pere kolmanda 
lapsena. Alustanud 8-aastaselt kooliteed, läks ta seitse aastat hiljem Tartu Õpetajate 
Seminari, kus tema klassijuhatajaks ja eesti kirjanduse õpetajaks sai M. Kampmann, 
eesti keele õpetajaks aga A. Saareste. 

Pärast seminari lõpetamist 1925.a. valiti J. Reinet Viljandi III Algkooli eesti keele ja 
loodusloo õpetajaks. Pedagoogitöö kõrval koostas ta oma esimese õpiku 
“Deklinatsioonid ja konjugatsioonid“, mis ilmus Viljandis 1927.a. 12 aastat hiljem 
ilmus koostöös H. Jänese ja O. Parloga „Eesti keeleõpetus algkoolidele“. 

Samaaegselt koolimeistritööga hakkas J. Reinet 1925.a. õppima Tartu ülikooli 
filosoofiateaduskonnas eesti keelt ja kirjandust ning rahvaluulet ja psühholoogiat. 
Kolm aastat hiljem lahkus ta koolist ning jätkas õpinguid statsionaaris; nüüd aga juba 
matemaatikas. Lõpetanud 1935.a. ülikooli cum laude ja aasta hiljem ka aastase 
Didaktilis-metoodilise Seminari, omandas ta kesk- ja kutsekoolideõpetaja kutse 
matemaatika, füüsika ja kosmograafia alal. 

Ülikooli õpingute ajal oli J. Reinet töötanud kooliõpetajana ning repetiitorina, hiljem 
raskestikasvatatavate poiste õpetajana Tartu Linna XI Algkoolis. 1936.a. sügisel 
määrati ta Tartu Pedagoogiumi juures asuva Didaktilis-Metoodilise Seminari 
harjutuskooli õpetajaks ning Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi abiõppejõuks, aasta 
pärast aga Võrumaa ning Võru linna koolinõunikuks (1940.a. koolide inspektoriks). 
1941.a. avas ta Võrus Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi, mille üheks asutajaks 
ta oli, ning sai selle esimeseks direktoriks. Saksa okupatsiooni tõttu pidi J. Reinet 
Võrust lahkuma ning aastail 1944-1946 töötas ta õpetajana Viljandi I Keskkoolis. 

1956.a. tuli J. Reinet dots. A. Miti kutsel Tartu ülikooli, kus ta töötas üldfüüsika 
kateedris algul assistendi, seejärel vanemõpetajana ning 1962.a. alates dotsendina 
kuni pensionile minekuni 1. jaan. 1988. 

J. Reineti uurimisvaldkonnaks sai õhuionisatsioon. 1959.a. valmis väitekiri 
„Atmosfääri ionisatsiooni muutustest Tartus“, mille eest talle omistati füüsika-
matemaatikakandidaadi kraad. J. Reineti algatusel loodi atmosfäätielektri ring millest 
1964.a. kasvas välja aeroionisatsiooni ja elektroaerosatsioolide 
probleemlaboratoorium ja mille teaduslikuks juhendajaks ning juhatajaks ta oli 1975. 
aastani. Seejärel töötas ta samas viis aastat vanemteadurina, juhendades pidevalt 
ka üliõpilaste teaduslikke ettekandeid ja võistlustöid.  

J. Reinetil on nii üksi kui kaasautorluses valminud terve rida leiutisi, mille eest talle 
omistati Eesti NSV teenelise leiutaja aunimetus. J. Reineti ja tema kaastöötajate 
poolt uuringuteks konstrueeritud aparaate on eksponeeritud nii Üleliidulisel 
Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel Moskvas kui ka ülemaailmsetel näitustel 
Brüsselis ja Viinis ning Nõukogude näitustel Prahas, Londonis ja Pariisis. 



Ühe tuntuma eriteadlasena õhuionisatsiooni ja aerosoolide alal oli J. Reinet 
Rahvusvahelise Biometroloogia Ühingu (International Society of Biometrology) 
tegevliige, Ameerika Meditsiinilise Klimatoloogia Instituudi (American Institute of 
Medical Climatology) auliige ning rahvusvahelise seltsi „Aerosoolid meditsiinis“ 
(Internationale Gesellschaft für Aerosole in der Medizin) liige. Ta oli olnud kahe 
suure rahvusvahelise kongrassi (järvede klimatoloogia alane kongress Itaalias 
Comos 1971.a. ja I rahvusvaheline kongress „Aerosoolid meditsiinis Viinis 1973.a.) 
organiseeriva komitee liige NSV Liidu ja rahvademokraatiamaade esindajana. 

J. Reinet on olnud Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi Leiutuse ja ratsionaliseerimise 
Komitee, NSV Liidu TA I. P. Pavlovi nim. Füsioloogia Instituudi juures asuva 
aeroionisatsioonialase alalise komisjoni liige, samuti Eesti Loodusuurijata Seltsi ning 
ühingu „Teadus“ liige. 

J. Reinet on kirjutanud üle 200 teadusliku ja populaarteadusliku artikli (vt. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Библиографический указатель научных 
публикаций Тартуского государственного университета за 1946-1985 г.г. Тарту, 
1986), millest umbes veerand on ilmunud välismaal, ja olnud V. A. Michelsoni 
„Füüsika“ teise köite vastutav toimetaja ning Läti NSV TA poolt välja antud 
koguteose „Voprosõ kurortologii“ V toimetuskolleegiumi liige. 

Ennastunustava teadlase- ning leiduritöö kõrval ei jäänud J. Reinetil aega 
doktorikraadi omandamise vormiliste nõuete täitmiseks. Tema praktilise töö taset, 
kaalu ning mahtu näitab tema ümber 11000 leheline kirjavahetus, mis hõlmab 
tegelikult kogu aeroionisatsiooni ja elektroaerosatsioolide laboratooriumi tööd. 
Kirjavahetuse ulatuse ja mahukuse tõttu soovitas tollane rektor prof. F. Klement seda 
isiklikult pidada ja korrastada. Sellisena on see ka TÜ raamatukogule üle antud ja  
J. Reineti isikuarhiivi põhiosana fondeeritud. 
 
J. Reineti juhtnööride järgi üliõpilaste poolt esialgselt korrastatud materjal anti TÜ 
raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnale üle mitmes osas 
(tulmed 1983:11, 1985:25, 1986:22). Mõningaid biograafilisi dokumente ja 8 fotot 
(liideti fotokogusse) andis 4. apr. 1994 täiendavalt üle lesk Karin Reinet, 1996.a. 
lisandus Karin Tuvikese vahendusel veel 4 mapitäit kirjavahetust (tulme 1996:66). 
Kuna valdav osa fondi materjalidest oli läbivalt numereeritud ning kronoloogiliselt 
järjestatud, kirjavahetuse iga mapp (hilisem säilik) varustatud sisu ja autorite 
registriga, siis ei olnud otstarbekas fondi korrastamisel mingeid muudatusi teha. 
Säilitatud on nii kirjavahetuse korraldamise üldine süsteem, vaatamata selle 
kohatisele ebaloogilisusele, kui paratamatult ka arvukad kirjade koopiad ning muu 
ballastmaterjal säilikutes.  
J. Reineti fond (F 94) korrastati aastail 1993-1996. 
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I  Biograafilised materjalid 

 
1   J. Reineti õpinguid ja teenistuskäiku kajastavad dokumendid : Tartu 

Õpetajate Seminari lõputunnistus, kutsetunnistus, Tartu ülikooli lõpudiplom, 
kandidaadi- ja dotsenditunnistus, tõend teenelise leiutaja aunimetuse 
andmise kohta, tööraamat jm 

 [Var.l.], 1932-1988 
19 dokumenti 
Masinakirjas ja trükitud 
Eesti ja vene keeles 

 
2  Ajalehelõigendid ja artikli käsikiri J. Reineti kohta 

 [S.l.], 1984-[1991] 
7 l. 
Trukitud ja masinakirjas 
Eesti keeles 

 
II  Aparaatide kirjeldused 

 
3 Reinet, Jaan 

J. Reineti ja tema kaastöötajate poolt konstrueeritud aparaatide 
kirjeldused 

   [Tartu], 1955-1959 
11 kirjeldust : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Aparaatide täpsed kirjeldused vt. register s. 3  alguses 

 
4 Reinet, Jaan 

J. Reineti ja tema kaastöötajate poolt konstrueeritud aparaatide 
kirjeldused 

 [Tartu], 1960-1965 
10 kirjeldust : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Aparaatide täpsed kirjeldused vt. register s. 3  alguses 
 

5 Reinet, Jaan 
J. Reineti ja tema kaastöötajate poolt konstrueeritud aparaatide 

kirjeldused 
 [Tartu], 1966-1971 
8 kirjeldust : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Aparaatide täpsed kirjeldused vt. register s. 3  alguses 
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III  Artiklid 
 

6 Reinet, Jaan 
J. Reineti jt. isikute artiklid 
 [Tartu], 1953-1970 
358 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, inglise keeles 
Artiklite kirjeldused vt. register säiliku alguses 

 
7 Reinet, Jaan 

J. Reineti jt. isikute artiklid 
 [Tartu], 1971-1982 
293 l. 
Masinakirjas 
Eesti, vene, saksa, inglise keeles 
Artiklite kirjeldused vt. register säiliku alguses 
 

IV  Kirjavahetus 
 

1. Välismaa asutuste ja teadlastega 
 
8  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 958-1964 
161 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
9  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1958-1974 
290 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti jt. keeltes 

 
10  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1965-1967 
271 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
11  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1967-1970 
204 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 
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12  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 
   [Var.l.], 1971-1973 

373 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
13  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1974-1975 
230 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
14  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1975-1978 
270 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
15  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1979-1980 
238 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
16  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1980-1983 
338 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas ja trükitud 
Eesti jt. keeltes 

 
16a  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1959-1985 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti jt. keeltes 

 
16b  J. Reineti kirjavahetus välismaa asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1969-1986 
175 l. 
Masinakirjas ja  trükitud 
Eesti jt. keeltes 
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2. NSV Liidu teadlastega 
 
17  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

[Var.l.], 1952-1958 
434 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
18  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1958-1963 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
19   J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1963-1964 
157 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
20  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1965-1968 
382 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
21  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1968-1970 
239 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
22  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1971-1972 
183 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
23  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1972-1974 
197 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
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24  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 
 [Var.l.], 1974-1975 
211 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
24a  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1963-1985 
94 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
24b  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teadlastega 

 [Var.l.], 1949-1983 
349 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
3. NSV Liidu teaduslike asutustega 

 
25  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1954-1959 
456 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
26  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1959-1961 
375 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
27  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1962-1964 
481 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
28  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1965-1967 
445 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
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29  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 
 [Var.l.], 1967-1970 
412 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
30  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1971-1974 
389 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
31  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1974-1976 
584 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
32  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu teaduslike asutustega 

 [Var.l.], 1977-1981 
253 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 

4. Teaduslik kirjavahetus 
 
33  J. Reineti teaduslik kirjavahetus 

[Var.l.], 1948-1974 
308 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, inglise ja eesti keeles 

 
34  J. Reineti teaduslik kirjavahetus 

 [Var.l.], 1975-1981 
222 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, inglise ja eesti keeles 
 

5. Kirjavahetus TRÜ asutuste ja teadlastega 
 
35  J. Reineti kirjavahetus TRÜ asutuste ja teadlastega 

 [Var.l.], 1954-1970 
216 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
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36  J. Reineti kirjavahetus TRÜ asutuste ja teadlastega 
 [Var.l.], 1971-1980 
120 l. 
Masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 

6. Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide labori tegevusega seotud 
kirjavahetus 

 
37   J. Reineti kirjavahetus seoses aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide 

labori organiseerimise, selle kategooria tõstmise ja revideerimisega 
 [Var.l.], 1964-1978 
323 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
38  Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide labori tegevusega seotud 

materjalid : tööplaanid, protokollid, hinnangud, J. Reineti vastavateemaline 
kirjavahetus 

 [Var.l.], 1963-1970 
265 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
39  Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide labori tegevusega seotud 

materjalid : tööplaanid, protokollid, hinnangud, J. Reineti vastavateemaline 
kirjavahetus 

 [Var.l.],| 971-1982 
181 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 

7. Kirjavahetus NSV Liidu eraisikutega 
 

40  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu eraisikutega 
 [Var.l.], 1955-1964 
434 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 

 
41  J. Reineti kirjavahetus NSV Liidu eraisikutega 

 [Var.l.], 1964-1979 
200 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
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V  Konverentside materjalid 
 
42  NSV Liidus toimunud konverentside programmid, kutsed jm. 

materjalid, kirjavahetus seoses osalemisega 
 [Var.l.], 1955-1963 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 

 
43  NSV Liidus toimunud konverentside programmid, kutsed jm. 

materjalid, kirjavahetus seoses osalemisega 
 [Var.l.], 1963-1964 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 

 
44  NSV Liidus toimunud konverentside programmid, kutsed jm. 

materjalid, kirjavahetus seoses osalemisega 
   [Var.l.], 1965-1973 

122 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 

 
45  NSV Liidus toimunud konverentside programmid, kutsed jm. 

materjalid, kirjavahetus seoses osalemisega 
 [Var.l.], 1971-1983 
150 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 

 
46  Välismaa teaduslike ühingute põhikirju ja liikmete nimestikke 

 [Var.l.], 1956-1982 
140 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Paljudes keeltes 

 
47  Välismaal toimunud teaduslike kongresside programmid, infolehed 

 [Var.l.], 1961-1982 
66 l., 20 trükist 
Masinakirjas ja trükitud 
Inglise, eesti ja prantsuse keeles 
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Selles inventarinimistus on 51 säilikut numbritega 1-47 ja 16a, 16b, 
24a, 24b. 
 

Fondi korrastas ja nimistu koostas vanemraamatukoguhoidja Leili  
 Punga 

 
 
Tartus, 27. jaan. 1997 
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