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Alati viisakas härrasmees, kes kunagi kellegagi tülli ei pööranud, kirjeldavad kolleegid
professor Alekandi.
Kauaaegne maaülikooli maaparanduse kateedri vanemlaborant, ligi aastat Alekandi kolleeg
olnud Aino Kiisler ütleb, et Alekand tekitas kogu oma olemusega lugupidamist oma
tudengites kui ka töökaaslastes. „Viisakas, korrektne härrasmees, samas kõigiga sõbralik – see
tuli tal iseenesest. Ta elas oma elu pahandusteta. Tudengid ei kartnud teda, vaid pöördusid
alati nõu saamiseks tema poole. Ta tundis kõiki nägupidi, aga vahel pidin ukse vahelt salaja
nimesid ütlema,“ meenutab ta.
Koos tudengitega reisiti ka mööda toonast Nõukogude Liitu. „Kui ma noorem olin, siis
kaldusin siis bussis ikka tudengite poole hoiduma ja nendega nalja tegema. Ükskord sai Koit
päris pahaseks ja ütles, et sa pidid mulle abiks olema“, meenutab ta.

Leppimise märgiks ostis professor Ainole maasikaid. „Ma olin ikka ohanud, et Lätis ja
Leedus on need juba valmis. Kui me kohale jõudis, siis ta lepituseks ostis ta mulle need“.
Alekandil oli tema sõnul väga head suhted ka kõigi oma eriala autoriteetidega – ta oli see,
kellelt alati nõu küsiti.
Pühapaik metsas
Küüditatud vanemate laps ja tudengipõlve täiesti iseseisvana veetnud Alekand ei soovinud
pikka aega tõsta jalga oma kodutallu Palamusel, sest see meenutanuks liiga palju kurbi
üleelamusi. „Kui lõpuks õde selle talu korda tegi ja Koidule jäi sama maakoha mets, siis
selles metsas käis ta palju. See oli tema jaoks pühapaik. Ta unistas, et saab seal kasvanud
suurest kasest ja selle käsnast midagi meisterdada – ta oli tõeline loodusemees“. Koidu
eesnime kannavad neli põlve: tema ise, poeg, pojapoeg ja pojapojapoeg.
1996.aastast oli Koit Alekand Eesti Maaülikooli emeriitprofessor. Alekand uuris
kuivendussüsteemide töökindlust ja maaparandusobjektide looduslikku ökoloogilist
kujundamist.
Ta pani pärast Eesti taasiseseisvuse taastamist aluse maastikuarhitektuuriõppele. Alekandi
teene on maastikuarhitektuuri eriala avamine toonases EPA-s. Üliõpilaste vastuvõtt
maastikuarhitektuuri erialale algas 1995. aastal.
Ta oli ka Tartu ökoinseneri keskuse asutajaid ja selle esimees.
Koit Alekandi 2006.a. autasustati Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
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