
Koos on rännatud Boliivias, Peruus, Argentii-
nas, Patagoonias. Samas elab abielupaar enam 
kui tagasihoidlikult Sydney äärelinnas ja käib 
tööl rongiga. 

Karl Treffneri  
elu filosoofiast 
tema enda sõnadega 

„Miks tegelen heategevusega ja olen võimal-
danud kümnel Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
õpilasel aastatel 2002–2012 ühe aasta õppida 
Immanueli Kolledžis Austraalias? See on väga 
heal tasemel luterlik erakool, mille õppemaks 
on küllaltki suur. Olen tasunud õpilaste sõi-
du- ja elamiskulu ning õppemaksu, lisaks rei-
sid Austraalias. Mind pole kunagi huvitanud 
raha raha pärast. Omada palju raha ja sellest 
tulenev staatus pole minu moodi. Vaatamata 
sellele, et üle poole teenitud rahast maksan 
maksudeks ja riigilt pensioni ei saa, olen sel-
lega rahul, et Austraalia võttis mind kunagi 
vastu ja et võin seal elada ja töötada. Ja tee-
nida raha, mida paigutada oma äranägemise 
järele.

Tunnen tänuvõlga Immanueli Kolledži ees, 
ehkki õppisin seal lühikest aega (1949–1950). 
Olen tänulik, et nad üldse võtsid minu kui 
mujalt sissesõitnu oma õpilaseks. Mul on 
Austraalias läinud tõesti hästi ja ma tahan 
anda teenitud raha noortele inimestele õp-
pimisvõimaluste loomiseks. Pean ütlema, et 
eranditult kõik HTG õpilased, kes Immanueli 
Kolledžis õppinud, on väga säravad isiksused. 
Ja mul on olnud suur rõõm nende kõigiga 
kohtuda. Nad on saanud Immanuelis õppides 
targemaks ja julgemaks, omandanud laiema 
silmaringi ja nad löövad elus kindlasti hästi 
läbi. Kord avaldati Immanueli Kolledžis imes-
tust, kuidas küll tulevad Tartust nii tublid 
õpilased. Selle peale selgitasin: „Meil on Eestis 
kõik sellised!“

Tunnen ka kohustust Eesti ees ja püüan anda 
kodumaa andekamatele noortele võimaluse 
õppida välismaal. Tunnen kohustust Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi ees suguluse tõttu 
kooli asutaja ja juhatajatega.“

Kuulsast nimest
Karl Treffneri vanaisa ja Hugo Treffneri Güm-
naasiumi endise direktori Konstantin Treffne-
ri vanaisa olid vennad. Vennad olid ka Hugo 
Treffneri isa Ludwig ja Karl Treffneri vana-
vanaisa Paul. Nende isa Jaan oli mõisnikust 
jahimehe püssikandja. Mõisnik kirgliku jahi-
mehena lasi vahel mööda, siis anti püss Jaa-
nile, kes alati looma tabas ehk trehvas. Sellist 
võimalikku Treffneri nime saamislugu rääkis 
Karl Treffnerile tema isa, mainides muidugi, 
et see siiski ei pruugi päris nii olla.

Karl Treffner sündis 1926. aastal Viljandi-
maal Orikal veskitalu kuuelapselises peres. 
Talu peremehed olid Karli isa Paul ja tema 
vend Karl, kes mõlemad olid õppinud Riia 
Polütehnikumis inseneriks. Talus peeti lüpsi-
karja, kasvatati vilja ja metsa. Inseneriosku-
si rakendati talutöö kõrvalt hüdroturbiinide 
konstrueerimiseks ja ehitamiseks, tegeleti 
valu- ja peenmehaanikatöödega, au sees oli 
sepatöö. Taluõuel olid olemas vajalikud töö-
kojad ja masinad. Paul Treffneri ehitatud 
turbiinid töötasid enam kui kolmekümnes 
Eestimaa vesiveskis. Kui isa kodust kaugel 
veski turbiini paigaldas, korraldas talutöid 
ema Johanna, töökodades olid siis aga pe-
remeesteks pojad – sealt pärineb nende teh-
nikahuvi ja tehniline taip.

Treffnerite pere lahkus 1941. aasta märtsikuus 
Eestist Saksamaale, kus nad paigutati põgeni-
kelaagrisse. 1948. aastal siirdus pere Austraa-
liasse. Karl õppis sealses Immanueli Kolledžis. 
Algus ei olnud kerge. Varsti alustas Karl Treff-
ner koos vendadega masinate konstrueerimist 
kilerullide ja penoplasti tööstuslikuks lõika-
miseks. Ettevõtmine oli nelja venna: Peetri, 
Karli ning kaksikute Harry ja Hansu ühis- 
äri. Karl Treffner on leiutajatüüpi inimene: 
tema ehitas, konstrueeris, oli eestvedaja, ven-
nad abistasid. Ehitatud masinatele võeti mitu 
patenti. Hiljem jäi firma tegevuseks ainult pe-
noplasti tootmine, lõikamine ning turustami-
ne. Äril on tehaseid üle kogu Austraalia: Syd-
neys, Brisbane’is, Melbourne’is, Adelaide’is. 
Ettevõtte peakontor asub Sydneys. Praeguseks 
on Sydney tehas üle antud Karl Treffneri ven-
napojale. Penoplasti kasutamine majaseinte 
isoleerimisel võimaldab energiat kokku hoida 
ja seetõttu läheb äri hästi.

Isiklikust elust ja 
harrastustest

Karl Treffneri abikaasa Leena Treffner sündis 
Saksamaal 1946. aastal. Tema vanemad olid 
Eestist kaks aastat varem põgenenud, kodust 
kaasas vaid üks Viiralti töö ja hõbedased su-
pilusikad. Need on Leenal seniajani alles ja 
kunstitöö kodus seinal. Leena on olnud inglise 
keele õpetaja, ka tema vanemad töötasid enne 
sõda kooliõpetajatena. Karl ja Leena Treffneri 
kodune keel on alati olnud eesti keel.

Karl Treffneri üks hobidest on purilennundus. 
Purilennuki ehitamine oli teismelistel poistel 
plaanis juba Orikal, kuid seda oleks tulnud 
teha isa teadmata ajal, kui ta on kaugemal 
veskiturbiini paigaldamas. Plaan jäi ellu vii-
mata. Hiljem Austraalias ehitas ta ometi oma 
aja uhkeima purilennuki ning venna Peetri 
sõnul oli ka Austraalia parim purilendur.

Karl on ka innukas kalamees. Samuti hu-
vitavad teda meie kaks tähtsat loodusvara: 
mets ja turvas. Ta tellib ja loeb regulaarselt 
erialaseid ajakirju ja raamatuid. Tänapäeva-
ni käib Karl Treffner pärast tööd ujumas. Ta 
tegeleb body surfing’uga. 2008. aastal mat-
kas Karl Treffner abikaasaga Antarktikas.  

Karl Treffner ja Vlada Schotter laste-
ga 2012. aastal Märdi veskimaja õuel 
Amuuri korgipuud istutamas

Karl Treffner 2004. aastal 
Treffoonias

Leena ja Karl Treffner 2009.  
aastal linnapea vastuvõtul 
Tartu raekojas

Treffneristid Leena ja Karl Treffneri 
Eesti kodus Märdi veskimajas

Karl Treffner 2012. aastal

Ott Ojaveer, Immanueli Kolledži direktor 
Kevin Richardson ja Karl Treffner  
2010. aastal Immanueli Kolledžis.  
Taamal stendil koolihoone, kus õppis  
K. Treffner

2014. aastal andis Tartu linnavalitsus 
Karl Treffnerile – Hugo Treffneri Güm-
naasiumi suurtoetajale – linnale osuta-
tud eriliste teenete eest aumärgi Tartu 
Täht.

Karl Treffner koos treffneristidega  
Märdil 2012. aastal


