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4.

TEGEVUSVÄLI ON LAI

4.1.

RÄÄGIME MAAILMA ASJAD SELGEKS ...
VÄHEMALT ENDA JAOKS

Tallinna Teadlaste Maja tegevuse jooksul on üks või teine töövaldkond kord laienenud kord ahenenud, see on sõltunud ajast ja oludest,
liikmete huvidest ning komisjonide aktiivsusest. Üks on aga olnud kindel:
diskussioonid (vaidlused, väitlused) on Maja tegevuse vääramatu osa,
nende tähtsus väga suur.
Aastast 1970 kuni veebruarini 1984 toimusid need Teaduste Akadeemia Presiidiumi saalis Kohtu 6, seejärel kuni 1992. aastani Keele ja
Kirjanduse Instituudi saalis (Lauristini/Roosikrantsi 6) ning edasi juba
Teadusliku Raamatukogu hoones asuvas kohvikus „Strix” (Lenini/Rävala
pst 10). Aeg-ajalt mujalgi, kuid ikka iga kuu teisel teisipäeval kell 17.30,
„Strixis” aga kolmapäeviti kell 17.15.
Nagu ka hilisematel diskussioonikomisjonidel oli juba esimese –
Endel Lippmaa juhitud komisjoni teemade valik haardega ning aruteludel
mindi süvitsi. Diskussioonidele tuldi oma arvamusi välja ütlema, teisi
kuulama, tarkuseiva noppima, ühisrinnetki looma. Kuigi iga toimunud
sündmust tuleb hinnata eelkõige omas ajas, on aastakümneid tagasi toimunud vaidluste teemad tänagi huvitav mõtteaines.

4.1.1. MILLEST KÕIGEST KÜLL EI OLE RÄÄGITUD!
Ülevaate peaks andma järgnev tabel
Aeg

Teema / diskussioonikomisjoni esimees

Komisjoni esimees Endel Lippmaa – Küberneetika Instituudi sektorijuhataja
1970
märts
mai
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Teadlase suhted ühiskonnaga
Moodsa teaduse mõju ühiskonnale ja eetikale

november

Teaduse osa kaasaegsas ühiskonnas

detsember

Teaduse osa inimühiskonnas ning inimühiskonna osa maa biosfääris ja universumis

jaan., veebr.

Teaduse osa inimühiskonnas ning inimühiskonna osa maa biosfääris ja universumis

märts, aprill,
mai

Kas loodusseadused on üldkehtivad või spetsiifilised üksikutele
teadusharudele?

november

Väärtushinnangud käitumishinnanguks elus ja teaduses

detsember

Teadusliku tõeni jõudmise teedest ja samuti küsimusest, kas on
olemas ka mitteteaduslikke tõdesid?
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1971

Komisjoni esimees Ants-Peep Silvere – Eksperimentaalbioloogia Instituudi
vanemteadur
1972
veebruar

Loomingu ja tõe suhetest koos lisaküsimusega, kas teadusalane
tegevus ja selle tulemused sõltuvad maailmavaatest?

märts

Kunsti ja teaduse eesmärkidest koos lisaküsimusega, kas on olemas professionaalne looming?

aprill

Kas on olemas loova inimese põhiomadus?

mai, juuni,
september

IQ – sisu, määramise alused ja rakendamise perspektiivid

oktoober

Vabariigi teaduse perspektiivse arengu probleemidest
aastani 1990

november

Narkomaania (kohvist LSD-ni) kui inimtegevuse motivatsiooni
probleem

detsember

Ekstrasensoorse tunnetuse motivatsioon ja suunitlus

1973
jaanuar

Teoreetilise ja rakendusliku aspekti vahekord loodus- ja humanitaarteadustes ning selle areng

veebruar

Kosmose alistamine ja inimkonna tuleviku probleemid

märts

Fenomenoloogilis–intuitiivse ja instrumentaal-matemaatilise
käsitluse vahekorrast loodus- ja humanitaarteadustes ning selle
arengu perspektiividest

aprill

Elava looduse uurimise perspektiividest ja probleemidest

mai

Teaduslikust fantastikast ja fantaasiast teaduses

juuni

Kas ja kus on võimalustel piirid – teadmistes ja nähtuste mõistmiseks, toorainetel ja majanduse arengus, rahvaarvus ja elutasemel?
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oktoober

Võimaluste piiridest, seekord teaduses (paekivi orgaanilise osa
struktuuri uurimine ja kasutamine, 25 m optilise teleskoobi ehitamine, meie vabariigi Teaduste Akadeemia allveelaevastiku
asutamine jne)

november

Teadusliku uurimistöö efektiivsuse hindamisest

detsember

Teadusliku uurimistöö planeerimisest

Komisjoni esimees Ado Köstner – Tallinna Polütehnilise Instituudi
kateedrijuhataja
1974
jaan., veebr.

Inimese dimensioon teaduses ja mujal

märts, aprill,
oktoober

Haridussüsteemi probleemidest

november,
detsember

Loodus elu keskkonna ja ressursside allikana. Alustatakse veest
ja maast

1975
jaan, veebr.,
märts, aprill
oktoober,
nov., dets.

Kas ja kuivõrd on teadus ja teadlane juhitavad?
Julged hüpoteesid ja teaduslikkus

Komisjoni esimees Mati Hint – Tallinna Pedagoogilise Instituudi dotsent
1976
jaan., veebr.

Perekonnaprobleemidest

märts

Perekonnaprobleemidest (Vaino Vahingu osavõtul)

aprill

Perekonnaprobleemidest, ka armastusest

oktoober

Tänapäeva ökoloogiline kriis – maailma lõpu algus

november

Ökoloogilise kriisi aspektidest, seekord maailma toiduvarudest

detsember

Ökoloogilise kriisi aspektidest, seekord urbaniseerumisest ja
tehiskeskkonnast

1977
jaan., veebr.,
märts
aprill
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Aktseleratsioonist, devalvatsioonist, progressist
Aktseleratsioonist meie igapäevases elus

oktoober

Mis juhib meid õigemini, kas kaine mõistus või alateadvuslikud
instinktid ? (Vaino Vahingu osavõtul)

nov., dets.

Psüühilistest pingetest ja nende maandamisest

1978
jaan., veebr.,
märts
aprill

Kas teaduste ja kunstide areng on kaasa aidanud kommete puhastamisele (paranemisele)?
Teaduse eetikast (eelmiste täiendusena)

okt., nov.

Teadus ja moraal; meditsiini eetilised aspektid (sissejuhatus tervishoiuministrilt onkoloog Väino Rätsepalt)

detsember

Inseneriteaduse eetilised aspektid
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Komisjoni esimees Mart Mäger – Tallinna Pedagoogilise Instituudi dotsent

1979
jaan., veebr.

Teaduse keel ja keeleteadus

märts, aprill

Mida kaitseme, loodust või keskkonda?

okt., nov.,
dets.

Maailm, meie ja igapäevane leib

Komisjoni esimees Toivo Orav – Eksperimentaalbioloogia Instituudi sektorijuhataja
1980
jaanuar
veebr., märts
aprill
mai

Maailm meie ja igapäevane leib
Kas eesti rahvas on kultuurrahvas?
Kas ja kuidas seondub religioon poliitikaga?
Religioon ja kultuur

oktoober

Miks on (ja kas üldse on) teaduses mahajääjaid?

november

Mil määral on edukus mahajäämuse mõõduks ja milles seisneb
mahajäämus teaduses?

detsember

Rahvamajanduse planeerimine. Mis määrab planeerimise diapasooni?

1981
jaanuar
veebr., märts
aprill

Sotsiaalinfrastruktuur. Tegelikkus, perspektiivid, planeerimine
Kas teadus vajab kriitikat? Kellelt? Kuidas?
Kihelkondlikust mõtlemisest

okt., nov.

Kas ja kuidas muutub Eestimaa lähema 20 aastaga, s.o
2000. aastaks? Eriti sotsiaalse ökoloogia aspektist

detsember

Sama, eriti maaelu
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Komisjoni esimehed
Hubert Kahn – Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi sektorijuhataja
Valdek Mikkal – Tallinna Polütehnilise Instituudi prorektor
1982
jaanuar

Sama, eriti teenustest ja teenindamisest

veebruar

Sama, eriti hariduskorraldusest

märts

Sama, eriti alg- ja keskhariduskorraldusest

aprill, mai

Sama, eriti arstiabikorraldusest

oktoober

Tavatus vormis ja vaidlusteooriamaiguline (sissejuhatusega Ülo
Vooglaiult)

november

Kas, kuidas ja palju või vähe mõjutab teaduse ja tehnika areng
tervishoidu? (Vello Lutsoja algatusel)

detsember

Kas ja kuidas mõjutab teaduse ja tehnika areng toitumisteadust ja
toitlustamist? (Einar Vagase osavõtul)

1983
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jaanuar

Milline peaks olema teadlaskollektiivi juht? (Ülo Vooglaiu juhtimisel)

veebruar

Juhi osast teadlaskollektiivis (ametkonnast sõltumata)

märts

Toiduainete kvaliteedist ja tehnilisest progressist (Jüri Kannu
sissejuhatusega)

aprill

Infost: kas ja keda uputab? Millal ja kuidas?

oktoober

Kas sport või tervis või hoopis tervisesport? (sissejuhatus kehakultuuridispanseri peaarstilt Heldur Annuselt)

november

Teadlikust ja mittemõistlikust juhtimisest (juhtimisteooria tähtkuju Raoul Üksvärava hakatusel)

detsember

Kas on haridusest, hariduses ja haritusest hädasid ja kui on, siis
kuidas need mõjutavad progressi? (filosoofiakandidaat Edgar
Savisaare osavõtul)

Tabelis toodud üle 100 diskussiooni rohkem kui 70-l teemal toimus
14 aasta jooksul.
TA Kohtu tänava 6 saali seinad on kuulnud nii mõndagi, ka seda,
mis tolleaegsetele järelevalvajatele üldse ei meeldinud. (Saalitäie sekka oli
kerge end poetada ka “Pagari tänava poistel”).

Majata maja lugu

Suurriikliku surve tugevdamise tingimustes hakati Teadlaste Majale etteheiteid tegema ka diskussioonide suhtes, eriti ilmnes see pikka aega
(oktoobrist 1981 – maini 1982) käsitlusel olnud teema puhul “Kas ja kuidas muutub Eestimaa lähema 20 aastaga, s.o. 2000 aastaks?” Küll ei
meeldinud Eesti Vabariigi aegse koolikorralduse põhimõtete esitamine,
tervishoiu ja teeninduse kriitika, sh vene keele vohamise kohta, küll ei
meeldinud Ilmar Jürissoni väide, et meil küntakse aastal 2020 jälle põldu
hobustega. See oli öeldud suurtraktorite kasutamise vastu, sest need rasked masinad hävitasid mulla mikroorganismid (nagu väitsid Johan
Eichfeld, Richard Toomre, Ilmar Jürisson jt).
“Suured kõrvad” kandsid nende arvates ebaõiged ütlemised kultuuriministeeriumi (Teadlaste Maja oli registreerituna kirjas III kategooria
kultuuriasutusena) ning aseminister Raoul Viiesel oli jälle “põhjust” Maja
töö korraldajaid noomida, muidugi mitte ainult diskussioonide pärast.
Veel varem, 1975. a detsembris ähvardas ta Maja kinni panna, sest olevat
tungitud võõrale (Kunstnike Liidu) söödamaale, kui noortekomisjon (esimees Andres Kollist) oli Harkus Eksperimentaalbioloogia Instituudis korraldanud koos noorte kunstnikega kunstinäituse ja sümpoosioni “Harku
1975”.
Iga kord päästis Maja targalt tehtud põhikiri, mis justkui võimaldas
kõike, eriti kui seda pikalt ning laialt seletada ja süüdistajad sellega tüdimuseni viia. Paar korda nõudis kirjalikku seletust diskussioonide kohta ka
tollane akadeemia president Arnold Veimer, kes ei olnud Maja liige. Ta
luges seletuseks toodud paberi läbi, lükkas kõrvale ja ühmas: “Vaadake, et
seda enam ei juhtu!” (ikka see 2000. a areng!?). Ei juhtunudki, sest täpselt
sama teemat ju teiseks korraks ei sõnastatudki, vaid kõne alla võeti üldteemast mõni teine täpsem tahk.
1984. a veebruarist lükati tülikad diskuteerijad TA Kohtu tänava
saalist all-linna; uus võimalus leiti Keele ja Kirjanduse Instituudis, kus
teadusdirektorina töötas Maja asutajaliige Eeva Ahven. (Sinna instituuti
asus teadussekretärina tööle ka Maja nõukogu teadussekretär Elsa Pajumaa, kellele instituudist suurt lisatööd ei antud, ja sai pühenduda Teadlaste Majale). Diskussioonid jätkusid.
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Komisjoni esimees Jüri Martin – Tallinna Botaanikaaia direktor
1984
jaanuar

Objektiivse ja subjektiivse vahekorrast majanduselus (Vladimir
Koslovi sissejuhatusega)

veebruar

Ajalehes avaldatud haridusreformi projektist hariduselu tippjuhtide osavõtul

märts

Kodutundest, selle loomise võimalustest (või ka võimatusest)

aprill

Kodutundest, psühholoogilised aspektid kodust ja koju vaadatuna

mai

Noorsugu sotsioloogiapeeglis

oktoober

Isiksuse teispoolsus ilma müstikata (sissejuhatus Voldemar
Kolgalt)

november

Alateadvusest

detsember

Noosfäärist

1985
jaanuar

Haridusdiplomi relevantsusest ja degeneratsioonist (sissejuhatus
Väino Rajangult)

veebruar

Söömisest kui rekreatsioonist, sukulentsetest paladest, supersöömisest ja tervisest

märts

Arhigooniast ilutaimedes, viriilsetest lilledest ja lilledest kultuuris

aprill

Teadusjuhi ettenägelikkusest ja ettevaatamisest: kui kaugele, kas
üksi või koos ja kellega?

oktoober

Kus lõpeb minu ja algab meie teaduslikus loometöös?

november

Professiooni deformatsioonis

detsember

Karjerismist teaduses

Komisjoni esimees Ilmar Pärtelpoeg – Plaaniinstituudi teadusdirektor
1986
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jaanuar

Meeskonnast teaduses, kas ja kuidas luua, millal ja mil moel
laiali saata jne

veebruar

Peremehetunde tulekust, olekust ja minekust (majanduses ja juhtimises eriti)

märts

Pärimisõigusest ja sotsiaalsest õiglusest

mai

Ühiskondliku koguprodukti jaotamise printsiipidest ja praktikast
(kas meil on ja kui on, siis kellel on privileege?)
Mõtlemisest üldse ja uut moodi mõtlemisest eriti – ning mitte
ainult majanduses

oktoober

Palgast ja sellealasest eksperimendist meil ja mujal

november

Meie põllumehest (ka sellest, mis teda tööle sunnib või innustab)

detsember

Kas, millal ja kuidas asub meie tööstus inimeste nõudmisi ja vajadusi rahuldama?
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aprill

4.1.2. VAIMUSTUSEGA ISEMAJANDAMISEST JA
POLIITIKAST
Tabelist nähtub, et suurriigis püstitatud uutmoodi mõtlemise lootus
polnud meie kandis ammu võõras, vastupidi – IME hakkas tulema!
Juba 1987. a jaanuaris ja veebruaris väideldi teemal: „Kultuuri
isemajandamisest. Kas tõesti? Mis sellest tulla võib? Kas kultuur kannatab või võidab?” jne.
Järgnesid vaidlused kujutava kunsti sotsiaalsest rollist ja tellimusest, ka tellijatest, maksjatest ja maksumusest, siis kirjaniku sotsiaalsest
rollist (meie päevil iseäranis) Jaak Jõerüüdi osavõtul; seejärel muusikast
ja massikultuurist.
Huvi pakkus statistika teema üldse, statistiline keskmine eestlane
eriti.
Sama aasta 10. novembri diskussioon oli sõnastatud otsesõnu vabariigi isemajandamisest. Seeme oli idanemas.
Aasta viimasel diskussioonil väideldi Ea Janseni osavõtul jälle
rahvuskultuuri ja kõrgkultuuri üle. See jätkus järgmisel aastalgi (1988)
Ivar Trikkeli osavõtul. Komisjoni juhtis endistviisi (teist korda järjest)
Ilmar Pärtelpoeg. Päevakorda tulid avalikud diskussioonid rahvusküsimusest, dogmadest üldse ja tänapäeval eriti, seaduslikkusest, migratsioonist mitme kandi pealt, kodakondsusest, valimisseadusest, vööndiajast
meie tegelikkuses.
1989. a jaanuaris jõuti jälle IME juurde, seekord vaieldi selle üle
olmes ja olmekultuuris, siis jäeti paariks kuuks kõrvale ja võeti ette põletavamad teemad: „Kas olla segunev või hääbuv rahvus? Kuidas olla?”
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Ega vastanud otsesõnu sellele küsimusele ka osalenud rahvastikuteadlane
Toivo Mängel.
Vabariigi kodakondsuse seaduseelnõu projekti arutelu oli aga nii
kiireloomuline, et 2. märtsil 1989 tuli teha lausa erakorraline diskussioon.
Seejärel tuli juba korraliselt päevakohane väitlus kultuuride kooseksisteerimisest (Aili Aarelaiuga). Siis jõuti teemani „Eesti ja Vene IMEst”, oktoobrist aga vajas vaidlemist koos Rahvarinde juhtidega see, kas, kes ja
kuidas saab muuta Eestimaa palge kultuursemaks, aga tõstatus ka Vene
Kultuuri Seltsi olemuse selgeksrääkimine ning muidugi Eesti teadus
IMEs.
Kümnendivahetusel said meil hoogu üleminekuaastad Eesti Vabariigi taastamiseks. Majas toimusid endistviisi diskussioonid, kuid osalejaid
oli vähemaks jäänud, sest nii Eesti Kongressi kui ka Rahvarinde ning parteide tekkega olid hõivatud ka paljud teadlased. Teadlaste Maja kõrvale
tekkis uusi kohti, kus vabalt oma arvamust avaldada. Majas aga vaieldi
endistviisi kirglikult ja põhjalikult.
Komisjoni esimees Kaljo Laas – Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõud
1990
jaanuar

Kas Rahvarinne taandub või taandatakse, kui ja, siis miks ja kuhu?

veebruar

Traditsioonide osatähtsusest eestluse säilimisel

märts

Tavadest ja teadmistest eesti talus

aprill

Uued perekonnatavandid aja proovil

oktoober

Eesti majanduspoliitikast: kas on vaja oma majanduspoliitikat,
kui ja, siis kes ja kus seda teeb jne?

november

Majanduspoliitikast, keskendumisega tehnikapoliitikale (sissejuhatus Kaarel Kilvitsalt)

detsember

Ehe ja võlts elus ja laval (jutuotsa ülesvõtja Endel Zimmermann)

1991
jaan., veebr.
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JUBA KOGUNETI ROOSIKRANTSI 6 (MITTE ENAM
LAURISTINI 6)
Millest oleneb edukus poliitikas ja edukast poliitikast

märts

Linnalapsest talupidajaks – on see perspektiivikas?

aprill

Vaba ajakirjandus – reaalsus või unistus?

20. august

TAASTATI EESTI VABARIIK

Akadeemia pluss ülikool – armastus või sundabielu?

detsember

Kuidas kiiremini ühendada Eesti majandust ja kultuuri tervikuks
– Kirde–Eestit eriti?
Diskussioonitoimkonna juht
Jüri Tanner – Tallinna Tehnikaülikooli prorektor
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okt., nov.

1992
jaanuar

Tõrjututest ja tõrjutusest ühiskonnas (sissejuhatus Tiiu Kangronilt)

veebruar

Eesti Vabariigi põhiseadusest; mida eelnõuga edasi teha?

märts

Rahvuspoliitikast Eestis

aprill

Teadlaste sotsiaalsest kaitsest (ühisarutelu Eesti Teadlaste Liiduga)

mai

Riigikaitsest (koos selle ala tippjuhtidega)

mai

Erandlikult! Rahvuspoliitika programmi algvariandi arutelu (TA
Teadusliku Raamatukogu hoone kohvikus „Strix” Rävala pst 10)

Aasta teisest poolest, kui Eesti Vabariigis oli 28. juunil põhiseadus
rahvahääletusega kinnitatud, otsustati mitte igas kuus diskussioone korraldada, vaid teha siis, kui on vaja kujundada Teadlaste Maja üldist seisukohta mõne seaduseelnõu, programmi või muu projekti kohta.
Edaspidised arutlusõhtud hakkasidki toimuma enamjaolt „Strixis”
(Rävala 10 kohvikus) ikka algusega kell 17.15. Neid ei korraldanud enam
pidevalt tegutsev toimkond, vaid mõni nõukogu liige nõukogus tehtud
otsuse alusel. Esialgu jäid need ülesanded endiselt Tallinna Tehnikaülikooli prorektorile Jüri Tannerile.
1993
jaanuar

Sotsiaalteadustest ja -uuringutest, rahvusvahelistest suhetest
(mõttevahetus Priit Järvega)

veebruar

Mõttevahetus teletööst (Hagi Šeiniga)

märts

Millega tegeleb ja kuidas tegutseb Eesti riigi kasuks Patendiamet? (otseütlemisi Matti Pätsile)

aprill

Teaduskorralduse seaduse eelnõu arutelu (ühe koostaja Ülo
Jaaksoo osavõtul)

mai
oktoober

Teaduskorraldusest Rootsis ja Inglismaal (Teadusfondi direktori
Helle Martinsoniga)
Dekoloniseerimisest (Jüri Estamiga)
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Aastatel 1994 ja 1995 lootis nõukogu väitluste korraldamisel peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli professorile Rein Munterile.
1994
veebruar

Dekoloniseerimiskonverents (vt 6.6)

märts

Kultuurkapitali seaduse eelnõu arutelu (koos Riigikogu liikme
Rein Veidemanniga)

aprill

Kas teadlasel on eetiline tulla ja olla poliitikas? (koos Riigikogu
liikmete Lauri Vahtre ja Kalev Kukega)
Ringhäälingu seaduse eelnõu arutelu (koos Riigikogu liikme
Rein Veidemanniga)

mai

Esimene õhtu sarjast „Kas ja kuidas ühineda Euroopa ühenduse
ja Liiduga?” (sissejuhatus Rein Randmalt)

juuni

Keeleseaduse muutmise eelnõu arutelu

oktoober

Mida arvab teadlane tänasest ja homsest Tallinnast?

november

Euroopa Liidu poolt ja vastu (väitlemas Ivar Raig)

1995. aasta kujunes sisutihedaks mõttevahetuseks poliitikute ja valitsusametnikega
jaanuar

Ühendus Parem Eesti – Jüri Estam (esimees)
Reformipartei – Valve Kirsipuu (aseesimees)

veebruar

Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei – Tunne Kelam (esimees)
Roheliste Partei – Jüri Martin (esimees)

aprill
mai
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Mida kavatsete ette võtta Riigikogus? (mõttevahetus sinna valitud Maja liikmetega)
Keskkonnaminister Villu Reiljan

oktoober

Riigikogu haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Tõnis Lukas

november

Kaitseministeeriumi rahuvalvebüroo juhataja Raul Öpik

Järgmisel paaril aastal ootas nõukogu mõttevahetuste korraldamist
nõukogu liikmelt Rein Küttnerilt – Tallinna Tehnikaülikooli prorektorilt,
keda abistasid siiski ka teised nõukogu liikmed.

jaanuar

Mida ja kuidas teha Naissaarel?
(pärast päevast 165 Maja liikme viibimist saarel eelmise aasta
septembris)

jaanuar

Kõrghariduse suundumustest ja õppekeeltest Eestis (koos TTÜ
rektori Olav Aarnaga)

veebruar

Raudteest: poolt ja vastu, head ja vead (ER finantsjuhi Peeter
Põlluveere ja TTÜ teedeinstituudi direktori Peep Sürjega)

aprill
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1996

Ettepanekuid Maja esindajale edastamiseks Eesti rahvusliku kasvatuse kongressile

mai

Arvamusi Eesti Ringhäälingu kohta (edastamiseks Riigikogu
kultuurikomisjonile)

juuni

Haridusseadustiku uuendamise põhiseisukohtadest

november

Tallinna mälestusmärkidest

detsember

Energeetika hetkeseisust ja tulevikust Eestis (kas ameerika-onu
suleb Eesti elektrijaamade ahju- ja korstnasuud või ..?)

1997
jaanuar
juuni

Mida arvame reklaamist Tallinnas? (ettepanekud anti Tallinna
Linnavalitsusele ja Riigikogule)
Vikerraadiost (programmi juhi Ain Saarnaga)

september

Eesti rahvastiku olud ja tulevik
(Andra Veidemanniga)

oktoober

Kriminaalhoolduse seaduseelnõust (Justiitsministeeriumi ametnike Heiki Loodi ja Maarja Mändmaaga)

november

Eesti ohvitser täna ja homme (ettevalmistusest ja muust)

1998
jaanuar,
veebruar
märts
mai
november

Eesti energeetika tulevikust, ka erastamisest (koos majandusministri nõuniku Arvi Hamburgiga)
Rahvaloendusest: kas, kellele ja milleks on seda vaja?
Hariduskorralduse dokumendid „Eesti haridusstsenaariumid
2015” ja „Õppiv Eesti” (enne arutelu Riigikogus)
Euroopa Liidust (sissejuhatus Euroopa Nõukogu Assamblee asepresidendilt Kristiina Ojulandilt)

1999
jaanuar

Riigikaitsealasest haridusest, teadusest (?!) ja õppeasutustest
(sissejuhatus Boris Tammelt)
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veebruar

Pealinna olustikust ja arendamisest

märts

Mida teete Riigikogus? (jutuajamine Riigikogusse valitud Maja
liikmetega)

mai

Kas ja kuivõrd on Vabaduse väljakul ja Estonia puiesteel muinsust ja kaitsmisväärset ning kohatut ja muutmisväärset?

september

oktoober

Laulu- ja tantsupeo tulevikust
Tallinna tervishoiukorraldusest ja elanikkonna tohterdamisest
Kas ja kuidas saab, võib ja tohib kujundada ühtehoidvaid hingerikastavaid tavasid kultuuri ja keskkonna alusel (koos Paeliiduga). Teadlase ettevalmistamisest, töötingimustest ja rakendamisest Eestis (haridusministri Tõnis Lukase osavõtul)

2000
märts

Haldusreformi kavast (koos Riigikantselei vastava büroo juhataja
Väino Sarnetiga)

aprill

Kvantmeditsiinist

mai

Kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamisest, ka tellijatest ja
tellimustest, tööandjatest ja töövõtjatest

juuni

Ettepanekuid ETV ja ER töö parandamiseks

oktoober

Meie põllumajandusteaduse olud ja saatus (osalemas EPÜ professor Andres Koppel ja Põllumajandusministeeriumi büroojuhataja Illar Lemetti)
Kõrgkoolireformi viimastest seisukohtadest (Haridusministeeriumi osakonnajuhataja Rein Vaikmäega)

november
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Meie ühiskonnas toimuvatest protsessidest: kompetents, vastutus, võim (Enn Uuseni ärgitusel ja sissejuhatusega)
Eestlastest ja eestlusest, rahvusest üldse ning meie tänasest rahvuspoliitikast (sissejuhatus Andres Kollistilt)

Diskussioonid on aastakümnete jooksul kinnitanud, et Eesti teadlased ei ole kapseldunud oma uurimisvaldkonda, vaid näevad olusid ja protsesse palju laiemalt; nad on alati valutanud südant Eesti arengu pärast
ning on püüdnud seda võimaluste piires mõjutada.
Eesti taasiseseisvumise ajaks olid Maja diskussioonidel paljud
maailma asjad põhjalikult läbi vaieldud ja selgemaks saanud, mistõttu poliitikutele appi tõtanud teadlased olid vajalikult ette valmistatud.
Uue aastatuhande hakul suundusid ka Maja arutlused moodsas kõnepruugis levinud projektide teele.
Nendest edaspidi.

LIIKUMA, KA VÄRSKESSE ÕHKU

Mitmepäevased väljasõidud võeti Maja tegevuskavasse üsna algaastail. Põhikiri nägi ette spordiharrastusi ja kehakultuuriüritusi, mis toetaksid teadlaste ja õppejõudude pingsa töö tegemiseks vajalikku tervislikku toonust.
1970–1971 kuulusid nõukogu kinnitatud spordikomisjoni:
− Aleksandra Alumäe (ETUI)
− Hendrik Arro (TPI)
− Dimitri Kaljo (GI)
− Arnold Milk (KI)
− Elsa Pajumaa (TA Presiidium)
− Ilmar Pärtelpoeg (Majandusmatemaatika KI Eesti Filiaal)
− Vello Tarmisto (MI)
Esimehe ülesanded olid pandud nõukogu liikmele Elsa Pajumaale.
Käidi suusatamas, matkamas, mängiti lauatennist, malet, loodi
ujumis- ja võimlemisrühmi jne.
6.12.1971 taotles spordikomisjon järgmise aasta eelarvest (rublades):
Auhindadeks

210

Ruumide üüriks

390

Transpordikuluks

440

Ööbimiskuludeks

230

Komandeeringurahaks

30

Postikuluks

10

Nõude ja matkavarustuse laenutamiseks

100

Leningradi Teadlaste Maja maletajate,
võrk- ja korvpallurite toitlustamiseks

170

Kokku
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4.2.

1680.-
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Lisatud oli ka kavandatud tööplaan, milles oli üritusi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

136

male – 5
suusatamine – 3
ujumine – 2 võistlust ja pidev töö 1 kord nädalas
lauatennis – 3 võistlust ja pidev töö 1-2 korda nädalas
korv- ja võrkpallivõistlusi – 3
orienteerumisvõistlusi – 2 (1 valikorienteerumine septembris ja teine
juunis „Öökullide I kokkulennul”)
tennisevõistlusi – 1
matku (kahepäevane Ravilas 16.-18. juunil, teine sügisel Viitna metsades, koos orienteerumisega)
võimlemine naistele
sulgpallitunnid

Nii tuleb esimest korda trükitult sõnapaar „Öökullide kokkulend”,
mis äraseletatult tähendab suvist mitmepäevast väljasõitu.
1972. aasta juunikuu töökavas oli täpne teave:
„Öökullide kokkulend” telklaagris Ravilas. Väljasõit reedel, 16.
juunil kell 17.30 Sakala 3. Saabumine samasse 18. juunil kella kuue paiku
õhtul. Toiduraha ‘a 4 rbl. maksta volinikele 7. juunini. Kaasa võtta toidunõud (kauss, lusikas, nuga, kahvel, kruus) ja magamisvarustus telgis
ööbimiseks (võimaluse korral ka telk), piiratud arv ööbimiskohti on majas
(kaasa võtta tekk ja linad).
Rahvast oli rohkesti. Toidunõusid polnud kõik võtnud, mistõttu pilt
oli kurb ja kaootiline: kes ootas järge, kes sõi-jõi midagi purgist. Korraldajad olid jaganud omavahel, kes milliseid toiduaineid kaasa ostab, aga
sellest ei oldud täpselt kinni peetud. Komisjoni esimees langetas seda nähes otsused:
1. Tuleb osta Majale nn matkaserviis;
2. Tuleb osta üheskoos toit ette koostatud menüü alusel, et oleks
mitmekesine ja maitsev;
3. Osavõtjad tuleb jagada toimkondadesse, kes kohapeal toidu
valmistavad, laua katavad ja hiljem nõud pesevad.
Nendest põhimõtetest on kõik aastakümned kinni peetud.
„Öökullide I kokkulend” oli looduskaunis kohas Pirita jõe käärus
Ravila sovhoosi puhkemajas ja selle ümbruses. Kavas: jalgsimatkad,
orienteerumine, saun, puhkeõhtud mõttevahetuse ja vestlustega selle paiga
kultuuriloost ning tantsuga.
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Kõik need tegevused on kavas olnud ka kõikidel hiljem toimunud
väljasõitudel, kusjuures püüti iga kord leida uus „kokkulennu“ paik. Sügiseti on muidugi lisaks veel seenelkäigud, talveti suusatamine ja suusavõistlused.
Esimesest kokkulennust ei ole kahjuks fotosid ega slaide. Sellel
juhtus aga lugu, mis äärmiselt pahandas tollast nõukogu esimeest Nikolai
Alumäed ja spordikomisjoni liikmeid. Maja direktor Mart Mõtuste, tahtes
valmistada üllatust, oli spordikomisjoni ja nõukogu esimeest asjasse pühendamata tellinud Saku Õllevabrikust vaadi õlut. Spordikomisjoni põhimõte oli – alkoholita väljasõidud. Direktor eksis selle põhimõtte vastu ja
nõukogu väljendas õigustatult pahameelt.
Ööbimiseks oli isiklikke telke kaasa võetud vähe. Direktor laenutas
neid matkatarvete laenutusest ja vedas kohale suure autokoorma; see läks
täie ette.
Esimene „Öökullide kokkulend” läks korda ja hilisematel osavõtjate read aina täienesid.
1973. aastaks palus spordikomisjon juba 2500.- rubla, sh juba ka
tasu rajameistritele ja võimlemistreenerile (165.- rbl), honorari malesuurmeistritele (60.- rbl) ning maletajate sõiduks Tartusse ja Jõgevale koos
ööbimiskuludega (180.- rbl).
Tööplaanides oli spordiüritusi hulgaliselt, eelpoolnimetatutele oli
lisaks võetud ka laevasõit Võrtsjärvelt või Tartust Pihkvasse seal ööbimise
ja ekskursiooniga ning purjelaevasõidud Tallinna lahel.
Pihkvasse jäi laevasõit siiski ära, sest laevukese üürimine kujunes
kavandatust palju kallimaks.
Selle aasta spordivõistlustel selgusid ka esimesed Maja meistrid.
17. märtsil 1973 tulid suusatamises Maja meistriteks: N – Laine
Tagamets (TA Keskasutus); M – Olev Tapupere (TPI). Naisi võistles 14,
mehi 20.
Valikorienteerumise meistrid selgusid Viitnal: N – Laine Tagamets (TA Keskasutus); M – Eeli Tiigimägi (TPI).
Lisaks perekondade klass, kus meistritiitli said Uuno ja Helju
Kreis (ETUI).
„Öökullide II kokkulend” toimus 22.-24. juunini Haapsalu lähistel Silma jahilossis. Väljakuulutatud kavas oli: valikorienteerumine, linnulaulud, jaanituli, keskööprogramm, minimatkad, öine orienteerumine.
Silma talu vanaperenaine, kes elas välismaal, oli Maja asutajaliikme Lembit Vaigu sugulane. Ta saabus viimase abiga just meie kokkulen-
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nu ajaks Eestisse ning Silmale. Vanaprouaga vesteldes veedeti mitu sisukat tundi.
Suundorienteerumise võitsid Silmal: N – Tiiu Luks (MI); M – Eeli
Tiigimägi (TPI); perekondadest – Valdek ja Maret Mikkal (TPI).
Kokkutulek oli rahvarohke (ligi 90 osavõtjat), ilmad olid väga ilusad, telklinnak oli muljetavaldav. Selma Arro huikas tõelise öökulli kombel ja õpetas teistelegi, rannas päevitamas olnud „öökullid” muutsid end
ühtäkki mudameesteks ja mudanaisteks Hunniuse õpetust järgides. Meeldejäävaks kujunes matk Laikmaa kodumajja ja tema kalmule. Erakordne
sääserohkus tekitas võimaluse korraldada koguni võistkondlikud sääsepüüdmisvõistlused, mis suure naeru saatel ka teoks tehti.
Sellest kokkulennust on Jaan Vaitmaa tehtud slaide, millest ka fotod.
Vahepeal oli aja möödudes 1973. a. detsembris spordikomisjoni
juhtima asunud Endel Jõgioja (ETUI), kes spordikomisjoni aruandes kirjutas:
“Öökullide III kokkulend viidi üle septembrisse ja toimus Ojaäärsel 13.-15.09.1974. Osavõtjaid oli 56.”
Teatavasti oli sel aastal erakordselt vihmane suvi. Sügisel oli väga
palju seeni. Toimkonnad valmistasid maitsvaid seenetoite. Meelde jäid
hubased kaminaõhtud tantsutuuridega, kultuurikomisjoni esimehe Leo
Normeti värvikad meenutused Indiast, Lahemaa Rahvuspargi (loodud
1.06.1971) tuleviku arutamine koos selle direktori Ilmar Epneriga, matk
Palmse mõisa, metsaandide skulptuurinäitus.
Säilinud märkmetest on näha, et köögitoimkondades olid:
R – Õ Koidu Marge, Evi Pärsim, Malle Mõistlik, Meeri Ratas,
Tiia Mänd
L – H Liidia Pets, Robert, Helgi ja Heli Raudsepp, Jaan ja Tiia
Viru
L – L Leo Jürgenson, Ilme Pilv, Galina Mikk, Elsa Pajumaa,
Illa Veigel, Hilja Vihalem
L – Õ Pille Kippar, Kalju Möller, Eeli ja TiiuTiigimägi, Jaan
Timmusk abikaasaga
P – H Nikolai Alumäe, Karl Peterson abikaasaga, Kadri Sisask,
Harry ja Tiiu Õiglane
P – L Ahto Jaanivald, Endel Jõgioja, Koidu Marge, Hilmo ja
Tiia Seppel, Ilmar Öpik.
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Olgu lisatud ka menüü:
R – Õ Hakkšnitsel kurgisalatiga, leib, lõikesai, või, tee, teekook,
suhkur
L – H Suitsuvorst, omlett seentega, leib, lõikesai, või, kohv, kreemisai, suhkur
L – L Nuudlid muna ja vorstiga, tomatisalat, punasesõstramahla
jook, kooresai
L – Õ Keedetud kartulid praetud seentega, leib, lõikesai, või, tee,
keedis
P – H Juust, kilud, leib, või, kohv, kooresaiad, suhkur
P – L Hernesupp, seapraelõigud, leib, praetud sai, õunad.
Toiduraha oli kogutud 5 rubla inimese kohta.
Saunatoimkond: Hendrik Arro ja Lia Raud suutis vastu pidada
vahetuseta 2 päeva.
Kui programm täidetud, toad koristatud, matkaserviis kastidesse
pakitud, istuti pooleks tunniks üheskoos kokkuvõtteid tegema ja tänu tegemiste eest avaldama. Märkmetes on kõik kirjas, kellele ja mida ning
mille eest.
Suundorienteerumise võitjatele: N – 1. Evi Pärsim – puust leivaalus, 2. Koidu Marge– laastudest ehtekarp, 3. Malle Mõistlik – väike
korv; M – 1. Eeli Tiigimägi – kadakapuust leivaalus, 2. Udo Margna –
leivaalus, 3. Oolu Rõõs – tuhatoos; perekonnad – 1. Viru – suur saunalina,
2. Peterson – suur saunalina, 3. Timmusk – suur saunalina
Kultuuriürituste sisustajatele: 1. Lahemaa RP direktor Ilmar Epner
– kasetohust märsike, 2. Leo Normet India muljete eest – puidust luuvalumassaaži muna, 3. Silvia Hanson kujundustegevuse eest – puust kuuseke.
Toimkondadest märgiti: 1. Petersoni peret köögis tegutsemise eest
– 2 linikut, 2. Seppeli peret köögis tegutsemise eest – 2 linikut, 3. Lia
Rauda saunatoimkonnast – puust kausike.
Spordikomisjon oli auhinnad ja meened valinud kõik looduslähedasest materjalist. Sama põhimõtet on rakendatud ka „Öökullide IV kokkulennul”, mis toimus 27.-29. juunil 1975. aastal Rakvere Metsamajandi
valdustes Mustjärvel. Spordikomisjoni esimees oli siis Eeli Tiigimägi
(1975-1979. Rajameistrid Aavo Teigar ja Marje Liim olid juba varem
kohal orienteerumist ette valmistamas; 1,5 km enne baasi oli tee märgistatud öökulliviitadega.
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Mis on osavõtjatele eriti meelde jäänud? Mõndagi:
− Lõputu vihm, mistõttu ainult 45 osavõtjat;
− Saima Loigu juhtimisel kehastatud nn elavad pildid (skulptuurid);
− Leo Jürgenson sai sestpeale tuntuks omavalmistatud puulusikameistrina (kinkis Koidu Margele ja Evi Pärsimile);
− Mõnus tantsumuusika, mida tegi oma akordioniga Hilmo Seppel;
− Osavõtjate lõppematu lauluhimu ja kohapeal „kultuuriministriks” nimetatud Helle Martinsoni kaasakiskuv tegutsemislust.
Seekordki kuulati asjalikku juttu, mida Kaug-Ida ekspeditsioonist
rääkis Vello Karise, ning tehti meeleolukas lõkkeõhtu vihmahoogude vahel ja peletamiseks.
Kava järgi on öörahu alanud kell üks öösel, hommikust söödud kell
9 ja 10.30 antud orienteerumisstart; saun pidi 12-neks valmis olema.
Orienteerumise võitsid: N – 1. Silvi Roomets, 2. Tiia Mänd,
3. Selma Arro; M – 1. Oolu Rõõs, 2. Jaan Timmusk, 3. Jaan Allikvere;
Perekondadest – 1. Nirk, 2. Lõhmus, 3. Kracht.
„Öökullide V kokkulend” peeti 18.-20. juunini 1976 VäänaJõesuus. Maja nõukogu 22.06.1976. aasta protokollis on selle kohta kirjas:
“18.-20. juunil “Öökullide kokkulend” Vääna-Jõesuus oli osavõtjate arvult (44) üks väiksemaid, kuid sportlik programm oli väga tihe; esmakordselt võisteldi ka öises orienteerumises (meeldis väga!). Ilm ei soosinud, sellest ka osavõtjate vähesus.”
„Öökullide VI kokkulend” toimus 24.-26. juunini 1977 Aegviidus TPI baasis, kus ilmnesid ruumipuudus ja sääsepaljusus. Kultuurikomisjoni esimees Ahto Lõhmus lõi eriti agaralt kaasa, aidates spordikomisjoni esimeest Eeli Tiigimäge kõiges.
„Öökullide VII kokkulennuks” võtsid “öökullid” 30.06.1978
suuna Tõraverre. Ööbiti Mosinal, peamiselt telkides. Tehti põhjalik ekskursioon observatooriumi, vaadati tähti ja vaimustuti. Muidugi oli ka
orienteerumine.
„Öökullide VIII kokkulend” oli 29.06.-1.07.1979 Kloogal TPI
baasis, kus olid kasutada tennise-, võrk- ja korvpalliväljakud, riietus- ja
saunaruumid, mõned toad (enamus eelistas ööbida telkides). Eriti innukalt
ja palju mängiti võrkpalli.
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1979 kuni 1983 juhtis spordikomisjoni Enn Uusen (Plaanikomitee
Instituut).
„Öökullide IX kokkulend” 1980. aasta 13.-15. juunini langes
olümpiamängude aastale; see toimus Võrtsjärve ääres ühe Tartu ettevõtte
puhkebaasis. Etendati olümpiamänge, isegi „ajastuhõnguline” kaarik oli
kasutusel. Muusikalist osa eesti rahvaaineliselt, ent olümpiasisuliselt täitis
vaimukalt ja meeldejäävalt Jüri Laving eeslauljana.
Sel korral võeti ette jalgsimatk mööda Võrtsjärve kaldateid
Zoloogia ja Botaanika Instituudi Võrtsjärve Limnoloogiajaama, mis osutus neli korda kaugemal asuvaks kui algselt teatatud (4x7 km). Aga pärale
jõuti, veedeti palju kauneid tunde Võrtsjärve teadlasi kuulates, käidi nende
laevaga järvelgi. Lahke teadlasrahvas leidis bussigi, millega „ülekäinud”
jalgsimatkajad „öökullid” oma „olümpiabaasi” tagasi saadeti.
„Öökullide X kokkulennuga” nägi suurt vaeva Enn Uusen. Rahvas nõudis korduvalt kokkulendamist mõnele saarele. Valiti Hiiumaa, aga
sel ajal oli ju range piiritsoon, kuhu sai kas isikliku kutse alusel või mõnele teaduslikule üritusele Siseministeeriumi loaga. Ehedad selleaegsed dokumendikoopiad kõnelevad ise selle aja keelt ja meelt.
Lubati ainult üks bussitäis – 40 inimest, soovijaid oli algul üle 60.
Spordikomisjoni 1981. aasta tähtsündmus toimuski 26.-28. juunini
Hiiumaal, kus arheoloog Vello Lõugas tutvustas meile saare läänepoolset
osa. Enn Uusen kirjutab sellest: „Ekskursioon kujunes väga sisukaks ja
huvitavaks. Saime teada väljakaevamistulemustele toetudes, milline oli
minevikus põlluharimine ja kivikoristus, millised olid Hiiumaa kalmed,
kus oli asustus ning missuguses territoriaalses järjekorras on Hiiumaa
kerkinud”. Kokkuvõttes on nimetatud kõik vaadatud kohad: Kõpu suurkivi, ohvripärn, Kõpu ja Ristna tuletornid, Andruse mägi, Reigi, Ristimägi,
Kõrgessaare alevik, 17. saj. tegutsenud Hüti klaasimanufaktuuri asukoht,
Isabella mõis, Vanajõe org, Luidja rand, jugapuu Emmaste kooli aias jne.
Enn Uusen toonitab, et „Maja suvised üritused ei saa mööda orienteerumisvõistlusest. Nii ka seekord. Kahjuks aga puudus kaart (piiritsoon!).
Mul oli kohalike teede skeem, mille alusel valmistasin käsitsi kaardi.
Maastiku reljeef jäi mängust välja, tuli vaid jälgida teid. Juhtus aga äpardus. Väga kogenud orienteeruja Tiia Viru ei saabunud õigel ajal finišisse,
oli jätnud ühe risttee märkimata ning jooksnud täistuuril Kärdla suunas.
Kõik lahenes lõpuks õnnelikult, isegi praamile jõuti õigeks ajaks. Ainult
tavakohane kokkutuleku lõpetamine ühisistumisega enne teeleasumist jäigi tegemata.”
Aastatel 1983-1987 juhtis spordikomisjoni Rein Võrk.
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Jrk
XI

Aeg
25.-27.
06.1982

Koht
GI baasis
Särghaual
Pärnumaal

XII

24.-26.
06.1983
26.06.1.07.
1984

Jõgeval

XIII

Vaiblas
Võrtsjärve
ääres

XIV

28.-30.
06.1985

Pada orus
Aseri Tellisetehase
puhkebaasis

XV

27.-29.
06.1986

Ahjal

XVI

3.-5.
07.1987

Hobulaiul

Mõnda iseloomulikku
C. R. Jakobsoni 100. surma-aastapäevaga seotud matkad tema Kurgja talumail, tema kalmule. Niitsime, suplesime, orienteerusime, kõnelesime, ka lõkkeõhtul C. R. Jakobsoni mõjust,
tema kolmest isamaakõnest
Põhitegevus keerles Jõgeva Sordiaretusjaamas
ja selle ümbruses
Et oldi Tartu elektrimeeste puhkebaasis, siis
oli põhjalik tutvumine Lõuna-Eesti energiaprogrammiga. Orienteerumisel sumati juhtumisi ka rinnuni kraavides. Tantsumuusika oli
valinud ja laskis kuulda Ivar Jõerüüt. Söödi
ülimaitsvat suitsukala!
Matkati Aserisse, kus tutvuti keskkooliga (direktor Jaan Saar aitas kõik kohapeal korraldada), käidi Aseri Tellisetehases, selle spordihoones, külastati kultuurihoonet. Põhjaliku
ülevaate Pada orus tehtud arheoloogilistest
kaevamistest tegi seal kaevanud ajaloohuviline
koolipoiss Indrek Pajumaa. Orienteeruti Uljaste järve ääres.
Orienteerumise võitsid: N – 1. Juta Nappus,
2. Astrid Saava, 3. Maaja Truuvert; M – 1.
Rein Randma, 2. Rein Võrk, 3. Enn Uusen
Tuglase 100. sünniaasta. Tutvusime selle kandi loodusega, eriti sipelgate kaitsealaga; tõusime väga vara hommikul, et kopraid jälgida.
Tutvusime kooliga, mõisahoonega, Tuglase
radadega. Abiks oli Astrid Saava – DK esinaine, kes sealtkandist pärit. Segavõistkondade
jalgpallimängud kooli staadionil
Paadisõit Hobulaiule – romantika! Kaunis
loodus. Vaikus, aga seda rebestasid sagedased
vene lennukite sõjaharjutuste lennud. Kohtumine Haapsalu Põllumajandustehnika juhtidega. Ikka ka orienteerumine
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Järgmistest kokkulendudest kokkusurutult allpool
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Andres Siirdel tuli spordikomisjoni juhtida 1987. aasta detsembrist kuni
1991. aasta lõpuni – üleminekuaastatel; sealt edasi pole püsivat komisjoni
olnud.
XVII

1.-3.
07.1988

XVIII

30.06.02.07.
1989

XIX

22.-24.
06.1990

XX

28.-30.
06.1991

Värskas
Vabariikliku Õpetajate
TäiendusInstituudi
baasis
Vormsi
saarel

Niinsaarel
Jõhvi
„Agro”
puhkebaasis
Jälle
GI baasis
Särghaual

Väga sooja veega järv. Väga suured rahvarohked toad. Väga kaunid metsad. Väga hea seltskond nagu ikka. Lõkke ääres raadiost uudiste
püüdmine (aeg ju ärev). Ja muidugi orienteerumine
Tutvumine saarega vormsilase Oiva Urva juhtimisel, kohtumine külanõukogu esimehe
Ilona Urvaga, minimatkad, ühistöö, lõkkeõhtu, ööbimine SKB puhkemajas ja telkides,
orienteerumine. Aime Piirsalu ootamatu öövisiit.
Matkad Kurtna järvistus ja Pühtitsa Kloostri
uudistamine; arutelud hilisööni Virumaa probleemide üle
C.R.Jakobsoni 150. sünniaastapäev. Enamuse
ajast veetsime Jakobsoni talumuuseumis
Kurgjal. Tutvusime põhjalikult Vändraga, ka
sealse kalmistuga, panime lilli ja küünlaid Lilli
Suburgi, Mihkel Lüdigi jt kultuuritegelaste
kalmudele. Jõime iga päev Kurgjalt toodud
piima. Oli igati ilus ja hingekosutav isamaaline kokkulend

1992. a maikuu töökavas oli eelteatena „Öökullide kokkulennu”
ajaks märgitud 26.-28.06., kuid ... 1992. a. juunis oli rahareform ja mitmepäevane kokkulend jäi rahapuudusel ära. Midagi siiski toimus!
XXI
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19.06. 1992
ühepäevane
NB! Osavõtusoov oli
esmakordselt kroonides!

Raplamaal
Jalase
külas

Teejuhiks oli maja liige Aino-Helene Valgma.
Tutvusime kohaliku muuseumiga, Villandite
ettevõttega, kus toodeti paest esemeid, Maja
Kergemuusikakoor laulis Jalase küla rahvale.
Perenaised kostitasid meid maitsvate pirukatega. Aino-Helene Valgma oli selle küla hinge
äratanud ühistööle: korrastamisele ja teede
remontimisele, kooskäimistele ja – otsustamistele

XXII

1.-2.07.
1995

Arukülas

Sõideti rongiga 10.37; pilet maksis 3kr 50 senti, toiduraha koguti á 25 krooni. Orienteerumist ei olnud kavas, kuid matkati, niideti rohtu, lõhuti puid, parandati katust, söödeti loomi
(ööbiti Hellema talus Anne Eenpalu juures).
Kõige väiksema arvuga kokkulend – koos pererahvaga istus lauas 23 (!) inimest
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1994. a juuniks ei kavandatud kokkulendu, sest tuli laulupidu, millega märgiti esimese üldlaulupeo 125. aastapäeva. 23.-25.09. olid küll sügisesed matkapäevad Arbaveres, aga see ei olnud „öökullide kokkulend”.

1996. a kavandati XXIII kokkulendu Muhusse Maja liikme Lauri
Eineri juurde, kuid teoks ei tehtud, sest 6. maiks olid teada andnud ainult
mõned soovijad (osamaksuks oli 225.- krooni).
Sügisel korraldati ühepäevane matk Pääsküla rabasse Maret Tamme algatusel, kuid see ei olnud kokkulend.
Ka 1997. aastal ei kasutatud väljasõidul Lainela puhkemajja Käsmus „Öökullide kokkulennu” nimetust. Seal matkati, kohtuti kohalike kodu-uurijatega, loeti mereluulet.
1998. aasta juunikuu töökavas oli teada antud, et XXIII kokkulennul matkame ca 10 km ja kohtume kohaliku elanikuga (üllatus!). Paljudele
saigi üllatus, kui kohaliku elanikuna tuli meile vastu Heimar Peremees.
XXIII

28.06.
1998
ühepäevane

Ülgasel

Sõideti liinibussiga 184A. Matkajuht oli nõukogu endine aseesimees Heimar Peremees. Ta
näitas vanu fosforiidikaevandusi, tutvustas
Ülgase küla ja võõrustas meid oma kodus.
Pidasime sellel kokkulennul Heimar Peremehe
sünnipäeva, mis oli just sel päeval. Kringel
meie poolt, kõik muud maitsvad toidud proua
Evi Peremehelt

„XXIV Öökullide kokkulend 10.-12.09.1999 toimus jälle GI baasis Särghaual. Töökavas oli kuulutatud: mõttetalgud maaelust, matkad, sh
Kurgjale Jakobsoni tallu, saunamõnud, lõkkeõhtu, jalakeerutus ja seeneotsingud. 12. septembril meenutame Nikolai Alumäed tema 84. sünniaastapäeval.”
Nii sündiski, kohapeal tehti ka tordid, sõprusringis oli igaühel
meenutada midagi toredat alati kokkulendudel osalenud Nikolai
Alumäest. Pikalt aeti juttu Tartust Särghauale elama asunud Ernst Peter-
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son-Särgava sugulasega ja käidi tema uues kodus. Käidi C.R. Jakobsoni
perekalmistul lilli viimas ja küünlaid süütamas.
Seeni oli ülivähe. Kurgjal oli üleriigiline meepäev – osteti mett.
Käidi ka kohaliku mesiniku kodus mett ostmas ning lauldi pererahvale
eesti laule.
Sajandi lõpuaastal – 2000. aastal – Maja „öökullid” kokku ei lennanud. Ka 2001. aastal, kui tehti küll 22.09. kultuurilooline seenematk
Ruilas ja Varbolas, ei olnud see kokkulend.
Arvult XXV kokkulend oli 2002. aastal, selle tekst töökavas:
„Kolmapäeval, 12. juunil kell 17.15 „lendame öökullide kokkulennule”
„Strixi” (Rävala pst 10) kohvikusse. Vaatame slaide ja fotosid, meenutame ... Esimesest lennust saab k.a. 16. juunil 30 aastat!”
Kokkutulnud tõdesid, et „Öökullide kokkulennud” on:
−

loonud ühtekuuluvustunde;

−

rikastanud uute teadmistega nendest paikadest ja inimestest;

−

lisanud paar päeva mitmekesist ja meeldivat tervistavat tegevust, on olnud suurepärane vaba aja veetmine;

−

rikastanud vaimu, sest teiste erialade inimestega lävimine koos
veedetud päevil pakkus selleks palju võimalusi;

−

„Öökullide kokkulendudest” osavõtnud on kujunenud sõbralikuks ja koostööaltiks tuumikuks Maja liikmeskonnas.
Liikumine värskes õhus on olnud Maja liikmetele alati meelepärane. Aastakümnete jooksul on arvukatel, ka ühepäevastel matkadel kõnnitud sadu kilomeetreid, eriti Tallinna lähistel, suusatatud, joostud orienteerumisradadel. Peatumiste meelispaikadeks on kujunenud Viitna, Käsmu,
Aegviidu, Otepää, (viimatinimetatud olid kõrgkoolide suusabaasid), muidugi Ojaäärse, kus viimati käidi 2005. aasta sügisel.
Liikumine on rõõmu valmistanud paljudele Maja liikmetele võimlemistundides ja sulgpalli mängides, sellest on olnud kasu tervisele. Ürituste korraldajaid, juhendajaid ja eeskõndijaid on olnud kümneid, ikka
Maja liikmete hulgast – ja ilma tasu saamata. Omamoodi rekord kuulub
Ants Vaimelile: sulgpalli hakati Majas mängima juba 1972. aastal, algul
TPI kilehallis, peatselt võttis juhendamise enda kanda tema ja tegi seda
veel 2001. aasta maikuus. Vapustav ja vaimustav pühendumine!
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22.-24.06.1973 sõideti Silma jahilossi ümbrusse suvistele matkapäevadele
(öökullide teisele kokkulennule) busside ja ka oma autodega
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Lõunatoimkonnal: Heli Arro,
Eeli Tiigimägi (keskel) ja Anatol
Sügis tuli 83-le “öökullile”
koorida mitu potitäit kartuleid

Öine suundorienteerumine oli
kavas esimest korda ja nõudis
korralikku päevast
ettevalmistust, vasakult Arvo
Einre, Olev Tapupere ja Eeli
Tiigimägi – tema ka võitis;
naistest oli võitja Tiiu Luks,
perekondadest Mikkal
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23.06.1973 suundutakse kaunis päikesepaistes Silmalt üheskoos Ants Laikmaa
kodumajja

Hunniuse mudaravi proovivad nn ennetustöös oma nahal vasakult Heino
Arumäe, Endel Küllik ja Maie Tomson
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Suvised matkpäevad – „ÖÖKULLIDE VI KOKKULEND” – Aegviidus TPI
puhkebaasis 24.-26.06.1977

Jaaniõhtu järel on hommikueinele jõudnud varem virgunud „öökullide” vahetus,
kellele pakub kohvi direktor Sirje Kalam (seisab, vasakult esimene). Kosti võtavad
vasakult Ilme Pilv, väsimatu kitarrimees Oolu Rõõs, Enn Uusen, Elsa Pajumaa, Kadri
Sisask, Tiia Viru, Aavo Teigar; paremalt on näha Helle Martinson, Ahto Lõhmus
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Aegviidu metsaradadelt puhkebaasi jõudnud jalgu puhkamas, vasakult
Tiia Viru (istub), Jaan Viru, Eeli Tiigimägi, Helga Laanpere, Ahto Lõhmus
abikaasaga, Selma Arro

Matkalt naasnutest nautisid paljud ehtsat allikavett; esiplaanil vasakult Hendrik
Arro, Oolu Rõõs, Enn Uusen
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Viitnal 21.-23.09.1979 toimunud matkapäevadel tunti suurt rõõmu
orienteerumisest

Nikolai Alumäe
uurib stardi eel
väga tähelepanelikult raja
legendi
Finišeerivad Leev Kuum (ees)
ja Oolu Rõõs
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Naised ootavad stardiluba, vasakult Koidu Marge, rajameister Liim (seljaga)
juhendamas Arne Tunisega viimase abikaasat, Heli Arro, Tiia Mänd, Ilme Pilv, Helga
Laanpere, Meida Mayer, Küllike Vee, Heli Raudsepp, Evi Pärsim (valges)

Majata maja lugu
Rajameistrite Liimi (istub vasakul) ja Teigari Meestesumm tuleb, võistlus on lõppenud;
juures uudistavad lõpetanute aegu Enn
ees Eeli Tiigimägi, tema taga Olav Keerberg,
Uusen (vasakul) ja Eeli Tiigimägi
Ülo Vaher, kõige taga Arne Tunis, tema ees
Ado Köstner, Nikolai Alumäe, Jaan Viru

Eeli Tiigimäel (vasakul) ja Heino Lelumehel paistab jagada olevat
meeldivaid muljeid; istub rajameister Marje Liim
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Leitud metsakõdust kokku seatud metsaskulptuuri “Metsavana” tunnistasid
hindajad eesotsas Harry Õiglasega parimaks; koostamist juhendanud Leo Jürgenson
arvas, et tema oli lihtsalt hea modell
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Maja liikmete meelispaiku on Viitna metsahõrvikud, mis pakuvad silmailu, hingeülendust
ja tervisekosutust igal aastaajal; seeneline Lilian Issako metsaüksindust ei leia

Käbejalgsemad on enne teisi minimatkal Viitnalt Sagadisse jõudnud (23.09.1979); tagareas
vasakult Kadri Sisask, Sirje Kalam, Ants Kala, istuvad Aisre Koha (vasakult teine) sõbrannaga,
Helga Laanpere, Elsa Pajumaa, Veera Zahharova ja Vilma Kala
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XXII “ÖÖKULLIDE KOKKULEND” 1.-2.07.1995 Arukülas
Anne Eenpalu juures

Pererahva seas grupp „öökulle”, esireas vasakult Jüri ja Meeli Lakson tütrega, Evelin
ja Sirje Kalam, Mall Latik, Helga Laanpere, Elsa Pajumaa, esiplaanil valges Anne
Eenpalu; seisavad vasakult esimene Kadri Sisask, kolmas Ilmar Laan, edasi Ingrid Laan,
Koidu Marge, Ilme Pilv, Ada Ambus, Kaarel Eenpalu mälestustahvlit uurib Rein Võrk,
tema kõrval Lembit Vaba, Mai Teder, tema ees Merilaid Saava
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Toiduvalmistamise eest hoolitsevad seekord (vasakult) Mall Latik, Evelin ja Sirje
Kalam ning Helga Laanpere; valvsal pilgul jälgib tegevust nõukogu liige Rein Võrk
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4.3.

VAIMUVIRGUTUSI MALE JA KABEGA

4.3.1. MALEPISIK NAKATAB
„On loomulik, et üheks viljakamaks spordiharrastuseks Majas kujunes male, mis pakub üheaegselt mõtlemispinget, paeluvaid emotsioone
ja mõnusat suhtlusvõimalust. Male oli paljudes akadeemilistes asutustes
toredaks vahelduseks ja ajaviitmisviisiks vabadel minutitel. Ikka leidus
mõni malekell, karp nuppe, ruuduline laud ja oskaja–huviline. Juhtus sedagi, et mindi mänguhasardis liiale”, meenutab Maja maleelu innukas
korraldaja Enn Pirrus (GI).
Maja maleürituste kenas nahkköites kroonikaraamatus leidub palju
huvitavat. Esimese sisulise kande on teinud Enn Pirrus 26. novembril
1970: „TTM malehuviliste esimene kokkutulemine leidis aset TA Sakala 3
saalis. Tulnuid oli 11: U. Kreis, U. Margna, I. Mikk, L. Mölder,
E. Pirrus, A. Päss, O. Rõõs, A. Räni, N. Štšeglov, V. Talts, Ü. Tedre.
Tutvuti, vahetati mõtteid edaspidisest, valiti initsiatiivgrupp 1971. aastaks
(V. Arhangelski, E. Pirrus, I. Rozenfeld, Ü. Tedre). Peeti välkturniir
1970. aasta TTM meistri selgitamiseks. Meistriks tuli Vello Talts, ergutusauhinnad said Ülo Tedre, („keskmine mees”) ja Nikolai Stšeglov („tagumine mees”).” Nii E. Pirrus kui V. Talts said mõlemad 8 punkti ja jagasid 1.-2. kohta.
Raamatust on näha, et esimesel kokkusaamisel viibinute nimed
korduvad sageli ka järgmistes sissekannetes, aga juurde tuleb arvukalt
uusi.

4.3.2. JULGESTI RINDA PISTMA RAHVUSVAHELISTE
MEISTRITEGA
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Maleelu toimumispaigaks saab paljudeks aastateks TA hoone Kohtu 6. Esimene rahvusvaheline kohtumine toimus 2. märtsil 1971. a rahvusvahelise meistri R. Wade’ga – Suurbritannia esindajaga turniirilt „Tallinn 1971”. Külaline vestles oma Tallinna muljetest, Inglismaa maleelust,
Paul Keresest, prognoosis ka maailmameistri pretendentide väljavaateid
eelseisvatel matšidel. Lõpuks andis külaline simultaani, milles võidupunkti sai Isai Rozenfeld, viigi mängis välja Rein Vaher.
9. veebruaril 1972. a oli Maja maleseltskonnal külas Paul Keres.
Kroonikast loeme: „Kohtumisõhtul, mis vältas ligemale 3 tundi, vastas
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suurmeister meie paljudele pärimistele, kosutas end vahepeal Majas pakutud musta kohviga ning pidas maha tõsise simultaani”. 32-st kohalolnust riskis Kerese vastu astuda 15, kellel õnnestus koguda vaid 3,5 punkti.
Kerest võitsid Teet Tobias, Raul Renter ja Isai Rozenfeld, viigi sai Uno
Mikkov.
Ka kohtumine rahvusvahelise meistri Ivo Neiga 18. jaanuaril
1973. a teemal „R. Fischer ja B. Spasski eile ja täna” lõppes simultaaniga,
milles Maja malemehed võitu ei saanud, kuid Rein Vaher ja Valter
Küchle said viigi. Sama aasta 5. märtsil oli kohtumine ja simultaan rahvusvahelise suurmeistri Lev Polugajevskiga, kellega malelahingut pidas
22 julget. Võidupunkti sai jällegi Isai Rozenfeld, viigiga väljusid võitlusväljalt Hillar Bachman, Viktor Hendrikson, Vello Press, Teet Tobias ja
Ahto Räni.
14. märtsist 1974 on Maja malekroonikas väga hoogsas käekirjas
sissekanne: „Jutud on räägitud, mängud mängitud, jutud jätkuvad, mänge
mängitakse ikka. V. Heuer”. Temaga mänginud 10-st mehest said viigi
Vello Press ja Arvi Ravasoo.
27. veebruaril 1975. a võõrustasid Maja maletajad turniiri „Tallinn
1975” üht osavõtjat, kellel seisis järgmisel päeval ees kohtumine eksmaailmameistri Boris Spasskiga; rahvusvaheline meister L. Espig (Saksamaa)
andis siiski ka simultaani, milles Majale tõid võidupunktid Uno Hiie ja
Enn Pirrus, lisaks pool punkti Vello Pressilt.
Rahvusvahelisi meistreid välisriikidest on Maja maletajad aastate
jooksul korduvalt vastu võtnud, näiteks:
− 4.03.1977 – Axel Ornstein (Rootsi);
− 4.03.1979 – Rainer Knaak (Taani), keda simultaanil võitsid
Ahto Kennik, Uno Mikkov, Vello Talts, viiki mängisid Hillar
Bachman, Uuno Kreis, Ilmar Mikk, Enn Pirrus, ja Hindrek
Tamvelius;
− 17.03.1981 – L. Barczay (Ungari);
− 3.03.1983 – Vlastimil Jansa (Tšehhi), kellest said võitu Maja
malemehed Uno Mikkov ja Vello Talts;
− 4.03.1985 – J. Jrjöla (Soome) jne.
Enn Pirrus meenutab: „Neid külalisi saadi peamiselt traditsioonilistelt Tallinna rahvusvahelistelt turniiridelt nii P. Kerese osavõtul toimunuist, kui ka tema mälestuseks peetuist. Neil toimunud vestlused maailma
maleelust ja muidugi ka simultaanid – jõukatsumised olid harivad ja ergastavad. Maja kohtumistel käisid ka ridamisi kõik Eesti paremad maleta-
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jad: juba eespooltoodud Keresele, Neile ja Heuerile lisaks ka J. Randviir
(1979), T. Õim (1975, 1983), H. Luik (1987) jt, ka rahvusvahelise kategooria kohtunik L. Vahesaar (1985). Temaga oli kõne all peamiselt Karpov-Kasparovi tiitlimatš.”
Kroonikaraamatusse tegi L. Vahesaar ka sissekande: „Oli meeldiv
kohtumine Teadlaste Maja malehuvilistega. Rõõmustas suur huvi kõigi
aktuaalsete maleprobleemide vastu. Soovin parimat edu kõigis malesektsiooni edasistes ettevõtmistes.” (11.12.1985).

4.3.3. OMAKANDIMEHEDKI POLE “PAPIST”
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Dateerimata, kas aastast 1970 või 1971, on kroonikaraamatus kirjas
arutlus: „TTM ja male. Millised peaksid olema need suhted? Sportlikul
alusel? Vaevalt. Seltskondlikul? Küllap enam. Meenutada aeg–ajalt kunagist harrastust, otsida ilu males eneses, veeta vaba õhtutund mõttekaaslaste seltsis, kuulda huvitavat laiast maailmast? Just see! Siit siis ka programm : rohkesti välkmalet, kohtumisi huvitavate malemeistritega, sõprusmatše omataoliste maleharrastajatega.”
Omataolisi otsiti ja leiti: Ajakirjanike Liit, Inseneride Maja, koondis „Algoritm”, Plaanikomitee, Kirjanike Liit jne.
Kroonikaraamatust: „15. detsember 1981 – toimus huvitav kaheringiline sõpruskohtumine Plaanikomitee TU Instituudi malehuviliste ja
TTM võistkonna vahel. Ehkki tulemus kujunes ettearvatust ühepoolsemaks, veedeti mõnus õhtu.” Seekord jäi peale Maja meeskond 15,5:4,5.
Ajakirjanike Liiduga kohtuti korduvalt. Esimesest – 22. märtsil
1972. a oli lugeda ajalehestki: „Tallinnas oli sõprusmatš välkmales Teadlaste Maja ja Ajakirjanike Maja meeskondade vahel. 48:16 võidu said
ajakirjanikud. Sügisel kohtutakse uuesti.” Peeti sõna ja kohtutigi 4. detsembril 1972. a. Kroonikaraamatus on kirjas: „Võistlus toimus sedapuhku
individuaalturniirina, milles võistkondlikku arvestust peeti individuaalvõistlejate punktide summeerimise teel. TTM-l oli kolm, AL-l üks võistkond”. Maja I võistkond (Renter, Mikkov, Vaher, Hütt) sai seekord punktidega 43,5:30,5 võidu ajakirjanike üle.
Malehuvilised Maja liikmed olid erineva ettevalmistuse ja tasemega, meenutab Enn Pirrus: „olid endised Eesti meistriklassi kuuluvad maletajad (Renter, Rozenfeld, Mikkov, Kühle), neile lisandus suur hulk
keskklassi harrastusmaletajaid õppejõudude ja teadurite hulgast, aegajalt sattus üritustele ka episoodilisemaid osavõtjaid. Põhivormiks kujunes välkmale, mis pakkus kõige enam meeldivat suhtlusvõimalust.“

Välkmaleõhtuid oli Maja tööplaanis vähemalt kord–kaks kuus.
Sõbralikus ringis, ent hasardiga peeti malelahinguid Maja malemeistri
nimele. Seni on seda tehtud 18 korda:
− Seitse korda oli malemeistri tiitli pingelistes malelahingutes
saanud Uno Mikkov (1971, 1976, 1977, 1982, 1984, 1985,
1987);
− Viiekordne meister Valter Küchle (1975, 1978, 1981, 1983,
1986);
− Kaks korda heitles end meistriks Raul Renter (1972, 1974);
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− Üks kord on meistritiitli oma nimele saanud Vello Talts (1970),
Ahto Räni (1973), Isai Rozenfeld (1979) ja Enn Pirrus (1980).
Endastmõistetavalt kujunes Majas kaunis komme: aasta malemeister andis järgmisel aastal simultaani, näiteks 1975. a meister V. Küchle üle
õnnestus võit saada vaid E. Pirrusel, 1973. a meistri A. Räni mängisid
aga üle Vello Press ja Uno Kanarik, 1974. a meister R. Renter loovutas
oma simultaanil ainult Rein Vaherile pool punkti.
Imetlusväärne on olnud Enn Pirruse tegutsemine. Aastast aastasse
on tal jätkunud jõudu ürituste korraldamise kõrval ise pidevalt kaasa mängida ja meistritiitligi eest võidelda. Maja maleelu temata olnuks olemata.
„Tore traditsioon kodustel võistlustel oli autasustada meenetega
mitte ainult võitjat, vaid ka nn “keskmist meest” ja sageli ka viimaseks
platseerujat, mis ei peletanud nõrgemaidki ning lõi võistlustel õdusa ja
sõbraliku õhkkonna. Kena oli tähistada ka mõnd juubelisünnipäeva maleturniiriga, samuti manalasse lahkunud kolleege samal viisil meenutada”,
arvab E. Pirrus tagasihoidlikult, lisamata muidugi, et just tema need kaunid tavad ongi loonud.
29. oktoobrist 1980 sai maleelu püsipaigaks „Strix” (siis veel Lenini pst 10 kohvik). Välkmaleõhtul osalejad tundsid end uues kohas õdusalt
ja mängisid huviga. Tulemused: 1. Valter Küchle, 2. Ado Köstner, 3. ja 4.
kohta jagasid Enn Pirrus ja Toomas Kööp.
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4.3.5. MAAILMA AINULAADNE MALETURNIIR
Elevust tõi Maja maleellu täiesti erakordne ja omapärane Majas
korraldatud maailma ainulaadne akadeemik Ferdinand Johann Wiedemanni mälestusturniir males.
Algas see nõnda: 1973. a ilmus Paul Aristelt kaunis ja ülevaatlik
raamatuke Wiedemannist (30.03.1805-29.12.1887), milles oli trükitud
šarž „Wiedemann malet mängimas.” See ärgitaski mõtte teha väljapaistva
keelemehe meenutuseks maleturniir 1974. aastal ning tutvustada turniiri
avatseremoonial Wiedemanni elu ja tööd, eriti tema 1869. a ilmunud
„Eesti-saksa sõnaraamatut”(üle 55 000 sõna), mille esmatrükkimisest täitus 105 aastat. Et 1973. a oli ilmunud ka selle sõnaraamatu kolmas kordustrükk, millesse kasutamise juhised oli kirjutanud Maja asutajaliige,
kultuurikomisjoni aseesimees, Emakeele Seltsi teadussekretär, suur malehuviline Heino Ahven, oli selge, et maletajatele saab väga huvitava Wiedemanni elu ja tööd tutvustava ettekande just temalt.
16. veebruaril 1974 saigi teoks Wiedemanni I mälestusturniir males (TA saalis Kohtu 6); osalejad said auhinnaks või meeneks raamatu,
millesse lisati turniiri tarbeks Evald Okka tehtud raamatuviit (nii tehti ka
kõikidel järgnevatel turniiridel).
Esimesel Wiedemanni mälestusturniiril oli mängimas 6 võistkonda: TTM I, TTM II, TPI üliõpilased, Eesti Energia, Inseneride Maja ja
Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus. Spordilehes avaldatud sõnumist loeme: „Tallinna Teadlaste Maja korraldatud välkturniiriga tähistati NSVL
Teaduste Akadeemia 250. aastapäeva ja meenutati Eestist võrsunud akadeemikust maleharrastajat F.J. Wiedemanni. Võitsid võrdse arvu punktidega Tallinna Inseneride Maja ja Tallinna Teadlaste Maja I võistkond.”
Olgu lisatud, et selles mängisid Mikkov, Renter, Talts, Küchle ja Räni.
Edaspidi toimusid Wiedemanni mälestusturniirid järgmiselt:
II – 21.02.1976 Sakala 3 TA saalis, osales 6 võistkonda, võitis Inseneride Maja I oma II meeskonna ees, Teadlaste Maja I (Küchle, Rozenfeld, Talts, Vaher, Tedre) jäi neljandaks, teine võistkond viimaseks;
III – 26.02.1978 samas saalis, osales 16 meest, peeti individuaalturniirina, millel summeeriti 3-liikmelistele võistkondadele saavutatud
punktid; võitsid TPI üliõpilased, TTM I jäi teiseks;
IV – 29.02.1980, Wiedemanni sünnist oli siis 175 aastat; osavõtjaid 24, kes jaotusid 6 võistkonda. Need reastusid: 1. TTM I (Mikkov,
Küchle, Sokk, Pirrus), 2. Malekool (Eintalu, Tamme, Rõtov, Nei), 3.
TPI, 4. Spordileht, 5. TTM II (Vaher, Kennik, Bachman, Kreis), 6. Ülejäänud kokkutulnud.
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Individuaalselt võitis Eintalu, 2.-3. kohta jagasid Küchle ja
Mikkov;
V – 20.02.1982 TATR hoones II k aspirantuuri saalis (tol ajal Lenini pst 10, nüüd Rävala pst 10); osales 5 võistkonda. 24. veebruari Spordilehest: „Individuaalselt võitis peaauhinna meister Jüri Randviir (Spordileht). Järgnesid meister Uno Mikkov, meistrikandidaat Valter Küchle
(mõlemad. Teadlaste Maja) ja Sergei Gogolev („Algoritm“). Meeskondlikult oli parim Tallinna Teadlaste Maja (U.Mikkov, V. Küchle, U. Kreis,
E. Pirrus, R. Vaher) 40 p. Järgnesid: „Algoritm“ 35,5, Põhja-Kõrgepingevõrgud 29,5, Spordileht 24 p. jt.”;
VI – 31.03.1984 samas saalis; osales 4 võistkonda, individuaalselt
võitis Küchle, võistkondlikult TTM I, teiseks jäi Malekool, kolmandaks
„Algoritm”;
VII – 30.03.1985 samas saalis; sellega tähistati akadeemik Wiedemanni 180. sünniaastapäeva; osales 4 võistkonda, kellest esimeseks tuli
Inseneride Maja, teiseks jäi TTM (Mikkov, Pirrus, Vaher, Kennik);
VIII – 19.03.1988 maletati samas saalis, (turniirid aga lõpetati tavaliselt samas hoones kohvikus „Strix”). Seekordki oli võistlemas 4 võistkonda, kes jaotasid kohad: esimene – Inseneride Maja, teine –Teadlaste
Maja (Mikkov, Pirrus, Mikk, Küchle), kolmas – Kirjanike Liit, neljas –
TA Meeskoor;
IX – 31.03.1990 osales 10 meest, individuaalselt: I–Mikkov, II–
Räni, III–Pirrus. Kroonikaraamatust: „Võistluse käigus moodustusid kaheliikmelised võistkonnad. Rebimine nende vahel oli pingeline, liidrirollis
oldi vaheldumisi. Lõpuks kujunes asi nii: „Tehnika” (A. Räni,
B. Pellenen) 22 p.; 2. „Majandus” (U. Mikkov, A. Marksoo) 21,5 p.; 3.
„Kirjandus” (Ü. Tuulik, J. Tuulik) 20,5 p.; 4. „Kõnemehed” (E. Pirrus,
Ü. Tedre) 17 p.; 5. „Geoloogia” (R. Vaher, T. Meidla) 9 p.
Üritus läks korda. Auhindadena viidi kaasa huvitavat kirjandust ja
turniirimeeneid. Korraldus ladus. Akadeemiku elutee huvitavamatest tahkudest pajatas Ü. Tedre”;
X – ja seni viimane Wiedemanni mälestusturniir peeti aastaid hiljem 29.03.2000 „Strixis” aegumatu tähtsusega eesti keelt arendanud keelemehe 195. sünniaastapäeva tähistamiseks. Ühtlasi meenutati sellega
heade turniiride üht korraldajat, Majas üle paarikümne aasta maletanud
keelemeest Heino Ahvenat (11.11.1919-22.04.1988), kes viimse turniiri
mängis veel kuu enne oma lõplikku lahkumist (Wiedemanni VIII mälestusturniiril 19.03.1988), jäädes 18 osavõtja seas jagama 9.-11. kohta.
Kümnes Wiedemanni mälestusturniir, kus U. Mikkov tuli esimeseks, jäi
temale ka viimseks.

163

Majata maja lugu

Kümnendal turniiril hõivas teise koha kirjanik Ülo Tuulik ja kolmanda tema kolleeg Tarmo Teder. Võistkondi oligi ainult kaks, esimese
koha võitis Kirjanike Maja. F.J. Wiedemannist ja H. Ahvenast vestis
ning austas osalejaid Maja nõukogu liige Elsa Pajumaa.
Välja anti ikka Evald Okka tehtud raamatuviit. Neid on Majal
veelgi – ootamas järgmisi Wiedemanni mälestusturniire. Tavaliselt kutsuti
külla malevõistkondi, kellega oldi varem juba kohtutud, aga ka Haapsalu
Wiedemanni kooli, tollase Tallinna I keskkooli (endine Kubermangugümnaasium, mis Wiedemanniga seotud) ning ka üliõpilaste võistkondi. Kahjuks ei ole koolinoored aktiivselt kutseid alati kuulda võtnud. Aga lootus
jääb!
Maja malehing Enn Pirrus võtab Wiedemanni mälestusturniirist
öelda nõnda: „See kujunes küllaltki põnevaks sündmuseks Tallinna maleelus. Sellel võideti ja kaotati, kuid toredad kirjandusteosed meenutavad
neid heitlusi paljude kodulaual.“

4.3.6. MALEFESTIVALIL
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Majas on olnud ka üks erakordselt huvitav ja tähelepanuvääriv maleüritus – Teadlaste Maja võistkond osales Läti linnas Ventspilsis korraldatud üleliidulisel malefestivalil neljaliikmelise võistkonnaga 1.-13. augustini 1976. a. Saadi jõukohane 26.-30. koht 66 võistkonna seas.
Kroonikaraamatust loeme: „Festival osutus järjekorras kuuendaks.
Meie kõigi aegade ainsad eestlased sellel. Ühtekokku osales 222 võistlejat, neist 5 meistrit ja 49 meistrikandidaati. Võistlus toimus šveitsi süsteemis. Meie võistkond: H. Bachman, A. Kennik, E. Pirrus ja M. Vahemetsa (naismaletaja).Ühtekokku 11 vooru, konkurents oli tihe, vastased
tugevad, partiid võistluslikud.”
Kahjuks pole Maja üliahtad rahavõimalused lubanud Maja maletajatel ringi sõita ega ka kaugemalt külalisi kutsuda, auhinnad ja meenedki
on olnud ülimalt tagasihoidlikud. Kui siia lisada Maja paljude tugevate
malehuviliste lahkumine meie seast ning E. Pirruse arvamus: “Noori malehuvilisi juurde ei tulnud – algas arvutite võidukäik meie ellu! Isegi elevust tekitanud iga-aastased Maja meistrivõistlused kaotasid oma pinge.
Maleelu mõõnab, et mitte öelda halvemat. Kahju! Majal oli üsna kena
materiaalne baas. Ehk sünnib veel ime?”, siis jääb üle tõdeda: ime peaks
küll sündida saama, sest Maja male „raudvara” – A. Kennik, R. Vaher ja
E. Pirrus on ju alles ja kroonikaraamatus jätkub veel tühje lehti! Küllap
kasvab ka noori teadlasi, kes malet vaimuvirgutusena hindavad!

Uno Hiie

Ahto Kennik

Valter Küchle

Ilmar Langeberg

Ilmar Mikk

Enn Pirrus

Paul Rahno

Raul Renter

Isai Rozenfeld

Ahto Räni

Vello Talts

Teet Tobias

Rein Vaher
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Hillar Bachman
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Rahvusvaheline meister Rootsist
Axel Ornstein andmas simultaani
Teadlaste Majas 4.03.1977
(Kohtu tn 6) 12-l laual; teda
võitsid Väino Klaus, Hillar
Bachman, Indrek Koolmeister,
Peep Pirrus, punkti poolitas
Marino Talfelt
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Vasakult Rein Vaher, Peep ja Enn Pirrus
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Fotomeenutusi 1988. aasta 19. märtsil peetud VIII Wiedemanni mälestusturniirilt;
tänukäe ulatab Heino Ahvenale ettekande, osavõtu ja korraldusabi eest Elsa Pajumaa,
keda täiendab spordikomisjoni esimees Andres Siirde

Vasakult Rein Vaher, Enn Pirrus, Uno Mikkov, Ilmar Mikk, Ülo Tedre
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Ülo Tedre
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Ants Erm
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Võistluskahureid paugutavad Valter Küchle (vasakul) ja Uno Mikkov

Midagi põnevat! Vasakult Ülo Tedre, Ants Erm, ?, Paavo Kivine, Ülo Tuulik
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4.3.7. KABEKÖITVUS KASINAM
1975. aastast edasi viie aasta jooksul toimetasid Majas agarasti ka
kabehuvilised. Alustati 24. veebruaril kell 17.30 Kohtu 6 saali kõrval, kus
nüüd juba aastaid presidendi kabinet, siis aga oli asepresident K. Rebase
ja TA presiidiumi teadussekretäri E. Pajumaa ühine töötuba.
Tööplaanis anti Maja liikmetele teada: „Esimene kabemänguõhtu
ja edasise tegevuse täpsustamine.” Kavandati ja täpsustatigi. Juba sama
aasta aprillis kohtuti ETKVL-i kabetajatega, maikuus võeti mõõtu omavahel. Suvekuid, ka septembrit ei kulutatud väga tubastele tegemistele.
Külaliskabetajatega kohtuti jälle sügisel. Esimene sõprusvõistlus
Plaanikomitee kabehuvilistega peeti 25. novembril, meistrivõistlused pandi kavasse päris detsembri lõpuks. Selle aasta väga aktiivse kabeelu korraldamise eest pälvis Maja tänutähise Tiit Saluvere (KBFI).
Järgmisi kabeaastaid sisustab juba Toivo Orav, Maja asutajaliige
(EBI). Kõik toimub endistviisi kindlas rütmis: ikka omavaheline jõukatsumine kord kuus, sekka ka tugevaid külalisi ETKVL-ist, Plaanikomiteest
ning Kirovi-nim. kalurikolhoosist. Korraldustöös abistab teda Vello Pihelgas (EBI).
1979. aastal võeti tavakohaste ürituste kõrval ette ka kasvav põlvkond ja korraldati 15. aprillil TA saalis Sakala 3 rahvusvahelisele lasteaastale pühendatud kooliealiste laste kabevõistlused.
Mitukümmend huvilist pidas Majas kokku 26 kabelahingut. Kahjuks ei peetud kroonikaraamatut, ei saa siinkohal võitjate nimesid pakkuda.
Tänamatu organiseerimistöö väsitas, korraldajate töökoormus põhitööl suurenes ning ülemajalised kabeüritused Maja töökavast taandusid.

NOBEDAD NÄPUD AITAVAD ALATI

Rahvaste iidvana näputöö- ehk käsitöökultuuri pole suutnud tööstus välja suretada. Oludest sõltuvalt, kord rohkem, kord vähem, on olnud
vajadus luua igapäevaseid tarbeesemeid, ning inimese enamasti loomulik
ilumeel on saanud seeläbi esemelise väljundi. Tarvidus kauneid esemeid
ja asju luua ei sõltu igakord inimese kutsealasest ettevalmistusest. Seda on
tõestanud ka Maja nobenäpud.
Rahvasuus laialt kasutatud ütlemine: „Kes palju teeb, see palju
jõuab,” kehtib paljude Maja liikmete, iseäranis aga Maret Tamme kohta.
Pingelise matemaatikutöö kõrval Küberneetika Instituudi vanemteadurina
oli ta Maja asutajaliikmena ka agar Maja volinik. Nõukogu liikmena juhtis
ta 1971-1973 daamidekomisjoni, 1979-1983 kohvikukomisjoni, seejärel
1983-1996 näputöökomisjoni. Just Maret Tamm, kes ise oskas teha väga
palju mitmes tehnikas käsitööd, oli see, kes innustas teisi tegema ja koondas arvukad tegijad.
Huvi äratamiseks ja teadmiste edastamiseks ning oskuste proovimiseks oli aastate jooksul naistel mitu kokkusaamist enne, kui loodi kavakindlalt igal nädalal koos käiv näputööhuviliste ring. Maja töökavades
teatati:
1973. a 24. oktoobril toimub TPedI-s (Narva mnt 41) õhtu „Täna
koome ja heegeldame” Laine Aarne ja Saima Loigu juhendamisel; kaasa
võtta lõng, vardad, heegelnõel;
1974. a 18. septembril – TA aspirantide saalis (Lenini 10 III k.)
tarbekunstniku vestlus “Mida teeme lappidest?”;
1974. a 20. novembril – TPedI töökojahoones (ruumis C-5) „Täna
tikime”, nõuanded L. Aarnelt; tikkimise uudistest vestleb S. Loik. Kaasa
võtta soovikohane materjal;
1975. a 19. novembril ja 10. detsembril TPedI käsitööklassis (C-4)
Saima Loigu juhendamisel naise ja mehe köögiriietuse valmistamine;
kaasa võtta oma materjal;
1976. a 18. märtsil – TA aspirantide saalis Kaisa Puustaku vestlus
portselani maalimisest;
1978. a 15. novembril – samas, Virve Abeni vestlus tekstiilist kodus;
1979. a 14. veebruaril – samas, Lea Valter: „Kuidas teha gobelääni?”
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1979. a 23. mail kell 17 koguneti samas näputööringi avakoosolekule, juhendajaks Aino Veenre, korraldajaks Maret Tamm. Sama aasta
oktoobrist jätkati tööd juba kolmes grupis. Siitpeale muutusid Maja töökavas tavaliseks teated: „Näputöötegijate kooskäimised. Teated Maret
Tammelt tel. ...” Nii oli vaja, sest kohti, kus käidi koos õppimas ja tööd
tegemas oli mitu. Lisaks eelnimetatutele, nagu meenutab ringi liige Kaisa
Mens: „Üheks püsivamaks kogunemiskohaks sai Vabariiklik Õpetajate
Täiendusinstituut (VÕTI) Sakala tänavas, milles töötav konsulent Maimu
Põldoja võttis meid oma hoole alla. Veel kasutas näputööring TA Presiidiumi (Kohtu 6) ja Küberneetika Instituudi ruume (Mustamäel). Viimase
pööningukorrusel olid üleval ka kudumisteljed.” Korraldati ka välilaager
Kloogal Tallinna Polütehnilise Instituudi spordibaasis, kus värviti mitmesuguseid riideid mitmes batika tehnikas. Nahkehistöö saladustega tutvuti
huvikeskuses “Kullo” ning saadi juhendeid nahkesemete tegemiseks.
Kõik aastad Maret Tammega koos käsitööd teinud geoloogiateadlane Kaisa Mens jätkab: „… kogunenud olid käsitöötehnika oskustes tasemelt erinevad. Oli päris algajaid kui ka väga häid oskajaid. Esimeseks
juhendajaks oli suurte kogemustega käsitööõpetaja Aino Veenre, kelle
abil saadi selgeks, et peale tavalise heegelnõela on võimalik pitsi teha
tuniisheegelnõela, heegelhargi, niplis- ja süstikpitsitehnikas, omandati ka
makrameetehnika, milles valmistati käekotte, vöösid, seinakaunistusi ja
lillepotiümbriseid.
Esimestel aastatel õpiti tikkimist, milles lemmikmotiiviks kujunes
lilltikand. Selles tehnikas tehti muhu susse (pätte), pilte, prillitoose, nõelapatju, veste ja isegi üks seelik (Lihula kihelkonna motiividel).
Üheks meelistehnikaks kujunes silmuskudumine, milles valmisid islandi kampsunid, sõrmkindad, šanellkostüümid, kleidid ja pitslinad. Maimu Põldojalt saime teadmisi kudumite mitmesuguste detailide tegemiseks
(kandid, taskud, nööpaugud, kaelused jne).
Käsitöötehnikatest käsitletigi põhjalikumalt heegeldamist, tikkimist, kudumist, makrameed, gobelääni, nahkehistööd, kangaste värvimist
(batika ja siidtrükk) ning lapitööd. Käsitöötehnika valik sõltus eelkõige
seda tehnikat valdava juhendaja olemasolust. Esemete tegemine õpitud
tehnikas oli paratamatult seotud tolleaegsete majanduslike oludega nii
materjalide kui ka töövahendite valikul. Siiski, juhendajad ja ka mõned
osavõtjad suutsid hankida defitsiitseid töövahendeid (harke, süstikuid,
pitsipulki jne) kogu ringi tarbeks. Organiseeritult õnnestus osta põrandariiete kudumiseks ketellõikeid ja tikkimiseks lõnga, lasta tallutada muhu
susse ning raamida pilte.
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Lähenev XX üldlaulupidu (1985) äratas huvi rahvarõivaste vastu
ja soovi neid endale valmistada. Konsulteeriti rahvakunstikoondise
„Uku” meistritega, külastati Eesti Etnograafiamuuseumi ning otsiti seelikuriiete kudumiskohti. Laulupeoks jõudsid nobedamad valmis teha oma
soovirõiva komplekti, teised valmistasid üksikesemeid oma seniste rõivaste täiendamiseks: tehti seelikuid, särke, käiseid, tanusid, liistikuid, sukki ja
kirivöösid, aga ka lastele ja lastelastele kinkimiseks vöösid ja sukapaelu.”
1991. aastal tekkis võimalus toetada meie piirikaitsepoisse (nii oligi detsembrikuu töökavas kirjas) soojade sokkide, kinnaste ja sallidega.
Loomulikult algatasid esemete kogumise Majas näputöötegijad. Nad kogusid ja pakkisid ning andsid ka üle.
Järgmisel aastal algatas Monika Oit piirivalvuritele kardinate,
kruuside, tasside ja raamatute kogumise jõulukingitusteks. See läks korda,
jällegi olid kogumise korraldajad ja üleandjad näputööhuvilised.
Jätkab Kaisa Mens:
„Näputööringi tegevus jagunes kaheks omavahel tihedalt põimunud liiniks. Esiteks – mitmesuguste käsitöötehnikate õppimine ning siis
oma võimete ja oskuste proovilepanek esemete valmistamisel selles tehnikas.
Teiseks – klubiline tegevus, mille käigus kuulati asjatundjate huvitavaid esinemisi (Anu Raud, Anni Kreem, Saima Loik, Elgi Reemets,
Maimu Plees, Silvia Hanson, Laine Aarne, Virve Aben jt), külastati
„Mistrat”, „Ukut”, „ARSi” ning mitmeid käsitöönäitusi; lehitseti mitmesuguseid defitsiitseid ning vanu käsitöö- ja moeajakirju (Burda, Triinu,
Taluperenaine, Maret jne).
Sügistalvised näputöötegemised lõpetati kevadeti näitusega. Need
toimusid kas TA aspirantide saalis, VÕTI-is või Küberneetika Instituudis
ja kestsid 2-3 päeva. Väljapandud esemete ning ka külaliste vähesuse üle
ei saadud kurta. Näitusel esinemiseks andis julgust asjaolu, et esemed
pandi välja autori nimeta.”
Maja 1996. a jaanuarikuu töökavas oli teade:
„4. ja 5. jaanuaril 16-19 Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudis võtame esemeid näitusele „Ajahambast puremata.” Näitus peaks andma
ülevaate sellest, mida 30 aasta jooksul on Teadlaste Maja näputööhuvilised õppinud ja teinud. Näituse pühendame Maja asutajaliikmele, näputööhuviliste koondajale ja juhendajale, KüI volinikule Maret Tammele,
kes peab 1. jaanuaril oma suurt juubelit. Teave Koidu Margelt või Juta
Tarviselt.
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Esmaspäeval, 8. jaanuaril kell 18 avame näituse, õnnitleme Maret
Tamme. Näitus jääb avatuks 8.01. 16-18, 9.01. 11-17, 10.01. 11-18 ja
11.01. 11-15.”
See oligi Maja viimane näitus, mis oli näputöötegijate õpetaja ja
eestvedaja Maret Tamme 70. sünnipäeva puhuks korraldatud. Lahkus
siitilmast Maret Tamm, lakkasid näputöötegijate kooskäimised. Kes tuleb
näputööhuvilisi innustama ja kas tuleb asendaja? Seni ei ole tulnud, aga
võiks juba tulla! Ammu on aeg!

LAULAME ISE

1986. aasta 17. oktoobril toimus Maja Kergemuusikakoori „Rido”
10. aastapäeva kontsert Tallinna Matkamajas. Juba kümme (!) ohkas mõnigi.
Esimest korda kutsuti töökava kaudu lauluhuvilisi Maja liikmeid
1976. a 12. oktoobril TA saali Sakala 3. Sestpeale käisid laulu- ja muusikahuvilised koos kolmapäeviti kell 17.30. Konservatooriumi üliõpilane
Imbi Potter (Maja liikme Arvo Ratassepa õpilane) arendaski kirglikest
lauluhuvilistest Kergemuusikakoori. Hiljem on dirigentidena „Rido” juures kätt proovinud veel Sven Peterson ja Irene Schifrin. „Rido” on esinenud aastate jooksul korduvalt Maja pidudel ja pidulikel aastapäevaõhtutel
Raekojas, aga ka mujal – ja mitte ainult Maja rahvale. Solistidena on võlunud kuulajaid koori liikmed Silver-Lello Jõks, Aave Kerkel ja Helvi
Uibopuu.
1983. a oktoobrist käis koor harjutamas TA IV korruse saalis (Estonia pst 7), mille SKB oli vabastanud seoses Mustamäele kolimisega.
Koorivanemaks oli Tiit Kallaste järel saanud Jaan Allikvere. Maja töökavas anti aeg-ajalt teada, et oodatakse uusi lauluhuvilisi, eriti mehi.
Koor ja dirigent võtsid üksmeelselt asja väga tõsiselt: suviti korraldati isegi laululaagreid, mõnikord koos pereliikmetega, harjutustunde vahele ei jäetud. Kooriga koos arenes jõudsalt ka naisansambel „Jingle
Bells”, kes ulatusliku, sh võõrkeelse repertuaariga käis laulmas isegi väljaspool Eestit: Leningradi ja Moskva teadlaste majades, Bulgaarias, Soomes. 18. mail 1990 laulsid nii koor kui ansambel Maja korraldatud Narva
päeval Narva eestlastele. Sama aasta 6. juuli kirjas Narva-Jõesuu linna
juhile Juri Andrejevile palub nõukogu abi, et seal läbi viia 13.-16. septembrini koori järjekordne laululaager; selleks on vaja: klaveriga harjutussaali, 5-7 autole parkimiskohta ning öömaja (14 naist, 9 meest). Kirja lõpul lubatakse: „Laupäeval või pühapäeval võiksime anda ka sõpruskontserdi kas puhkajatele või Narva-Jõesuu elanikele.” Lubadused ka täideti,
selle eest seisis hea ka juba uus koorivanem (1990. aastast) Tiia Mänd,
kes laulab nii kooris kui ansamblis.
Väga südamlikult võtsid koori esinemise vastu Raplamaa Jalase
küla elanikud 19. juunil 1993. Esineti küla keskel kaevu juures, kuhu külaelanikud olid tänutäheks kaasa toonud Maja rahvale pakkumiseks maitsvaid küpsetisi. Selle korraldas Maja toimekas liige Aino-Helene Valgma,
kohaliku kultuurielu ilmestaja oma lapsepõlvemail.
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1993. a 4. mail korraldas Maja nõukogu (kooskõlastatult välisministeeriumiga) kevadkontserdi ja tagasihoidliku vastuvõtu Tallinnas asuvate välisriikide saatkondade töötajatele Küberneetika Instituudi saalis
Mustamäel. Esinesid Maja Kergemuusikakoor „Rido” ja naisansambel.
Mitme saatkonna töötajad tänasid pärast kontserti meeldiva üllatuse eest,
olles imestunudki, et teadlased nii kenasti laulda oskavad. See olevat olnud neile meeldiv ja erakordne üllatus, et neid esindustöö eest siin riigis
teadlased oma kontserdiga tänavad.
Aastaid hiljem pole koori tegevus küll väga sihipärane, kuid lauljad
on hääles ja aeg-ajalt ka laulavad rõõmsasti üheskoos, et koori eelseisvat
30. aastapäeva kenasti tähistada. Naisansambel jätkab aga tänini kavakindlalt, mitte küll enam Maja nime all, sest juhendaja ja harjutamisruum
leiti mujalt. Sellest pajatab Tiia Mänd: „... avanes võimalus saada peavari Vanurite eneseabi ja Nõustamisühingu juures Poska 15. See oli
1996. aastal, mil meid kaasati delegatsiooni, kes sõitis EURAG-i kongressile Berliini. Viibisime seal terve nädala ja saime ka esineda, laulsime
vanu kätteõpitud laule.
Kui varem laulsime ainult ingliskeelset repertuaari, siis uues kohas
tekkis vajadus ka eestikeelsete lugude järele. Meid hakkas juhendama
muusikaharidusega Sirje Merelaid. Lisandusid veel mõned välisreisid:
2001. aasta kevadel käisime Soomes, kus andsime ühe päevaga kaks kontserti; sama aasta advendiajal esinesime Vantaa linna Myyrmäe kirikus;
juba nädal hiljem sõitsime viieks päevaks Berliini, kus tähistati Sotsiaalkeskuse 30. aastapäeva, iga päev oli 100-kohaline saal täis erinevat publikut; meie esinemine peegeldus ka kohalikus ajakirjanduses. Viimane välisreis oli 2003. aasta mais Turu linna, kus toimus sotsiaaltöötajate rahvusvaheline konverents. Välissõitude puhul oleme saanud toetust ka Tallinna linnalt.
Praegu olemegi Poska maja esindusansambel. Oleme laulnud mitmes Eesti paigas Saaremaal, Hiiumaal, kaks korda Viinistus. Ja loomulikult oleme esinenud ka Teadlaste Maja üritustel.
2005. aasta juulis valmis 22 lauluga CD, mille tegemise eest võlgneme tänu Jüri ja Meeri Laksonile. Ja selleks, et oleks vähem arusaamatusi meie ansambli keerulise nimega „Single Bells”, kanname nüüd nime
„Ave”. Praegune juhendaja ja klaverisaatja on Laine Sermand. „Aves”
laulavad: I sopran – Aave Kerkel, II sopran – Tiia Mänd, I alt – Ello
Maremäe, II alt – Helvi Uibopuu, algkoosseisus laulis seda häält Lembe
Laanest.
Alguse saanud kooslaulmine 1967. aastal Teaduste Akadeemia inglise keele klubi suusalaagrist arenes paarkümmend aastat Teadlaste Majas, jätkub jõudumööda Poska majas.”
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Kergemuusikakoori vastutusrikkamaid etteasteid – nn trepikontsert TATR fuajees
Teadlaste Maja 20. aastapäeva näituse avamisel 9.01.1986. Fuajeetäis fotosid,
dokumente, sümboolikat jms oli vaadata jaanuarikuu lõpuni

Kuulajaid esireas
(vasakult) Eve-Reet
Tammet, Maie Vikat,
Oskar Raunam

Teises reas paremalt esimene koorivanem Jaan Allikvere
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Muiates kuulavad Agu Aarna ja
Leo Normet

178

Dirigent Imbi Potter (end
Järvet)

Paistab meeldivat! Vasakult Endel Pata, Eve-Reet Tammet, Maie Vikat, Sirje
Kalam, Jaan Vares, Eugen Künnap, Hurmi Oja, Paul Luhtein, teises reas näha
(vasakult) Lembit Vaik, Oskar Raunam, Erika Jürgenson
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Igas olukorras nakatavalt elurõõmus ja
väljendusrikas dirigent Imbi Potter
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Maja Kergemuusikakoori „Rido” kümnenda aastapäeva kontserdil Matkamajas
17.10.1986; ülal võrratu häälega solist Helvi Uibopuu, keda klaveril saadab Imbi Potter
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Samal kontserdil esineb koori meeskoosseis (solist on Helvi Uibopuu)

Mitukümmend kontserti paljudes kohtades laulnud ligi 30-aastasel “Ridol” oli jälle
kord vaja laulda Raekojas, seekord Teadlaste Maja 40. aastapäeva tähistamisel
181
Tallinna Raekojas 9.01.2006; dirigent endiselt Imbi Potter
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4.6.

TANTSUTUURID AINA ÜLEVAL

Tants on kaunis ja tervislik liikumine, seetõttu pole ime, et enamasti istuva eluviisiga teadlased seda liikumist armastavad ning harrastavad.
Sihipäraselt hakati tantsukursusi korraldama juba Maja algaastail.
1973. aasta oktoobrikuu kavas on kirjas: „10. oktoobril kell 20
oodatakse TA Sakala 3 saalis Ants ja Malle Taela tantsutundi neid, kes
veidi tantsivad ja end edasijõudnuks ei pea.” Sellest alates jäid Taelad
Maja tantsuhuvilistega seotuks paljudeks aastateks. Koos käidi üle nädala
kord, sest rühmi oli mitu: esmaalustajad, edasijõudnud, edukad … Rühmavanema tööd tegid järjestikku Endel Jõgioja, Rein Allikas (1975), Juhan Tamm (1980). Maja noortekomisjon korraldas diskosid. Üks teade
kõlas töökavas nõnda: „Eesti praegune tõsine rock. Teated Viktor
Siilatsilt”.
1983. a 20. oktoobrist hakkasid peotantsutunnid toimuma TA SKB
kohvik-klubis (Akadeemia tee 19/21): 3. novembril kell 19 oli edukate
peotantsuhuviliste tund, teatati veel, et oodatakse neid, kes Taelade juures
on varem tantsinud (rühmavanem Rein Vaikmäe); järjekordne rühm esmaalustajaid tuli kokku nädal hiljem (rühmavanem Kati Kukk).
Nimekirjadest on näha, et 1983. a oli alustajaid 26 paari, 1984. a
tegutses edasijõudnute rühmas 22 paari, 1988. a ligi 30 paari … ja nii
edaspidigi. TA SKB kohvik-klubi toredas parkettpõrandaga saalis tantsiti
kaheksa aastat. 1991. a detsembris saadi teha seal viimaseid tantsutunde,
seejärel tulid uued peremehed (SKB taandati ning parkettpõrandaga saali
rajati … kauplus (!).
Paremad tantsupaarid leidsid Ants ja Malle Taelaga koos tantsimisvõimalusi Mustpeade Majas ja mujalgi. Juba mitu aastat, tänaseni on
tantsutreener Hillar Nuude võimaldanud Maja peotantsijail tulla oma tundidesse pühapäeva õhtuti spordiklubi „Flexer” saali (Tartu mnt 50).
Maja liikmed on saanud oma tantsuoskusi rakendada järjekindlalt
pidudel, sest on toimunud kevad-, sügis- ja vana-aastapeod. Kes küll pole
pidudel tantsuks mänginud: „Rock-Hotell” Ivo Linnaga (korduvalt),
„Apelsin” Mati Nuudega (korduvalt), „Tavaline” koos Ants Mattiseniga,
„Defitsiit”, „Rodeo”, „Kuld ja hõbe”, „Pihlapojad” (Aserist), „Meedikud”,
„Eufooria”, Silvi Vrait oma grupiga „Nemo”, Peeter Selise ansambel
„Kontor”, „Kukerpillid”, „Velled”, „Troika” jne. Lisaks korraldati Tallinna Varietees (Harju tänavas) mitu korda aastas õhtuid, kus enne tantsu
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kuulati suure huvi ja kaasaelamisega meie tuntud näitlejaid (T. Aav,
L. Ulfsak, E. Koppel jpt).
Viimastel aastatel on pidusid jäänud küll vähemaks, kuid Maja
vana-aastapidudel on hoogsad tantsutuurid ikka üleval ning muusikamehigi on jätkunud. 2004. a 18. detsembril saadi jalga keerutada jälle kord AS
Cybernetica külalislahkes majas (Akadeemia tee 21) ja koguni Tartust
kohale palutud „Senior sving bändi” saatel; selles mängib ka tuntud teadusemees Agu Laisk.

Sellel lustilisel kevadpeol (1986) astus üles SKB meesansambel,
kus laulis tosina mehe seas ka Maja volinik Meldo Papp; ansamblit juhendas noor muusikamees Ants Soots.
183

1983
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1988

1991
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Kevadpidu 18. mail 1985 oli mitmeti
eriline; seni ainsa praktikandina Majas
olnud Tiiu Aasmäe lõpetas praktikumi
meil eksamipeoga; Leo Jürgenson ei
jätnud eksaminaatorit Elle Sagrist
istuma ...

SKB rahvas oli nende majas toimuva
peo tarbeks kõik nendest sõltuva
teinud, värsked kasedki toonud, nüüd
veedeti mõnusasti aega, vasakult
Väino Paasik abikaasaga, Boris Mehilane
abikaasaga, esiplaanil Väino Milli
abikaasaga
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Kuulati tõsisemat lüürilist muusikat, mida pakkus Moskva Teadlaste Maja; kuulajate
seas (pildil all) on eriti keskendunud revisjonikomisjoni esimees Gunnar Kiivet (esireas
vasakult), komisjoni liige August Undusk ja tulevane esimees Jaan Ennulo
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Silver-Lello Jõks

Claudia Sevtšenko

Publik elavnes, kui laulu võttis üles Silver-Lello Jõks – ja aplodeeris tuliselt kaasa
Claudia Sevtšenko (alles üliõpilane) mustlasrütmidele ...
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Väsimatut laulu- ja pillimeest Oolu Rõõsi
toetamas Ado Köstner

Tantsust on alati lugu peetud ka
mitmepäevastel väljasõitudel matkama,
orienteeruma, suusatama (fotod
11.03.1972), Viitna motelli suures
kaminasaalis suusapäevadel Tavi ja Pärja
Nirk, keskel Ants Teetsov
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Tantsu löövad Ilmar Öpik ja
Maret Mikkal; keskel Ain Kann

Vasakul Ants Virkus, taga
keskel Nikolai Alumäe ja Heli
Arro, paremal Valdek Mikkal ja
Elsa Pajumaa
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Kevadpeole Glehni lossi 21.05.1977 on jõudnud ka tartlastest Maja
liikmed, vasakult Jaan Eilart, Harry Õiglane ning Majas korduvalt
soololauludega külas olnud Olaf Prinits – kõik oma kaasadega

Külalised Tartust koos asutajaliikme Vladimir Alumäe ning Maja
voliniku Silvi Alumäega
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4.7.

KÖITEV KULTUURILUGU

Aastakümnete jooksul on Majas toimunud sadadesse ulatuvaid kultuuriloolisi vestlusõhtuid ja tutvumiskäike. Sagedasti on toimumise paigaks olnud „Strix” (Rävala pst 10 kohvik). Nimetame kasvõi viimasel
viiel aastal toimunud õhtuid eesti kultuuriloo tegelastest:
2001. aastal
− Kas võiksime ja tohiksime unustada Lilli Suburgi ? (sünnist 160
aastat);
− Ärkamisaja tegelane ja kirjamees Jakob Pärn (85 aastat surmast);
− Ajaloolane, kodu-uurija, ülikooli rektor, TA president, Maja
asutajaliige Hans Kruus (110 aastat sünnist);
2002. aastal
− Villem Grünthal-Ridala (60 aastat surmast);
− Miks on tänagi meile tähtis Brunbergi Eedi – Eduard
Bornhöhe? (sünnist 140 aastat);
− Mida teame Alide Ertelist (25.07.1877–20.12.1955), suure talupere tütrest, rahvavalgustajast, kirjanikust?;
− Jüri Jürison, kellele kuulub reisikirjeldus “Eestimehe teekond
ümber maailma “Askoldi” laeva peal” (sünnist 170 aastat);
− „Beiträge” tegija Rosenplänteri sünnist 220 aastat;
− Juhan Kunderist, kes lahkus siitilmast 35-aastaselt ja tegi – oh
kui palju! (sünnist 150 aastat);
Ado Reinvald (sünnist 155 aastat);
2003. aastal
−
−
−
−
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−

Estonia Seltsi esimees ja laulupidude korraldaja August Busch
(sünnist 135 aastat);
Peterburi eestlastest selle linna 300. aastal;
Mees nimega Michael Ignatius (sünnist 290 aastat);
Miks võiksime (või peaksime!) mäletama ja teadma, kes olid
meie kultuuriloos vennad Erlemannid ?;
Mihkel Veske tähendus eesti kultuuris (sünnist 160 aastat);
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2004. aastal
− Suurte sildade looja Ottomar Maddison (sünnist 125 aastat);
− Liisa Perandi tegemised (sünnist 125 aastat);
− Meie ajaloo suurkuju Johann Voldemar Jannsen (sünnist 185
aastat);
− Sancho Panza nime all kirjutanud kirjandustegelane – Paul Ambur (100 aastat sünnist);
− Eestikeelne kultuur Narvas ajast aega (Eesti Seltsi “Ilmarine”
130. aastapäeva eel);
− Mida võiksime (või ehk peaksime?) mäletama Dietrich Heinrich Jürgensonist ? (sünnist 200 aastat);
− Anna Rosalie Haavakivi, üks meie 19. sajandi haritum naine,
kes luuletas end läbi kahe sajandi Anna Haavana eesti kultuurilukku (sünnist 140 aastat);
2005. aastal
− Mida tegi meie maal notar Johann Renner ligi pool tuhat aastat
tagasi? ;
− Meenutame keele- ja kirjandusteadlast, Maja nõukogu endist liiget Mart Mägerit (saanuks k.a. 70-aastaseks);
− Eduard Vilde 140. sünniaastapäev;
− Eesti haridusloost, ka haridusminister Ferdinand Eisenist omas
ajas;
− Meenutame kodu-uurimise korraldajat, Treffneri Gümnaasiumi
direktorit, eesti keele ja kirjanduse õpetajat, aastakümneid
TPedI-s töötanud ja sadade eesti keele ja kirjanduse õpetajate
õpetajat August Raielod (26.04.1905–7.10.1982);
− Jüri Annusson, põlevkiviuurija, Riigikogu hariduskomisjoni
esimees, haridusminister (40 aastat surmast; USA-s);
− Mida Georg Arnold Eggers siinmail kultuuri ja tööstuse alal
korda saatis?;
− Tallinna Kubermangugümnaasiumi eesti soost õpetajast Johann
Jakob Frommhold Nocksist (1800-1890).
Ühiskonnaelu, kirjanduse ja muu loomeelu ning õpetamise hindamine omas ajas – mis see muud ongi, kui kokku huvipakkuv kultuurilugu
ajaloos. Arvatakse, et vestluste teemad ja arvukus ning põhjalik käsitlus
võiksid kokku välja kanda lausa rahvaülikooli teaduskonna nimetuse. Jutuotsa ülesvõtjaid on ikka leida olnud Maja liikmete seast. Küllap ka
edaspidi!
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4.8.

TEISTE LOOMETÖÖ VILJU MAITSMAS

4.8.1. KIRJANIKEGA KIRJANDUSEST JA MUUSTKI
Teadlased on kirjandusega alati olnud sina-peal, teisiti poleks
mõeldavgi. Loovad nad ju ise teaduskirjandust, paljud ka populaarteaduslikku rahva harimiseks ning töötavad pidevalt kirjandusega. On neidki,
kes langevad ilukirjanduse loomevõludesse ja pööravad selja teadusele.
Teadlastele, ja mitte ainult nendele, pakub huvi kohtuda kirjanikega silmast silma ja kuulda autori enda arvamust oma kujunemistee, teoste
loomeprotsessi, ainestiku, keele jms kohta. Seesama terve uudishimu on
aastate jooksul Teadlaste Majas kokku viinud palju kirjandushuvilisi Maja
liikmeid ja kirjanikke.
Korraldada täpselt samasuguseid kirjandusüritusi nagu Kirjanike
Majas ei tahetud ega tulnud kõnessegi. Midagi teisiti! Kuidas ja mida?
Millestki ja kellestki tuli alustada. Dokumendid näitavad, et Majas toimus
7. detsembril 1971. aastal Majanduse Instituudi ruumes kohtumine Enn
Vetemaaga. Miks valiti alustuseks Vetemaa ? Sellele on lihtne vastata.
Vetemaa oli TPI-s õppinud ja saanud keemiainseneri kutse, töötanud mitu
aastat Eesti Televisioonis kirjanduse- ja kunstisaadete peatoimetajana,
õppis Konservatooriumis, oli sel ajal Kirjanike Liidu luulekonsultant ning
avaldanud lisaks luuletustele ka lühiromaane, sh just palju kõneainet pakkunud „Munad Hiina moodi” ja „Kalevipoja mälestused.”
1973. a 25. jaanuaril suundusid Maja kirjandushuvilised kunstiklubisse KUKU, kus Paul Rummo vestis väliseesti kirjandusest. Aasta jätkus
veel Rummoga, aga juba Paul-Eerikuga tema luulest 19. aprillil kunstiklubis ning veel kord 29. novembril Kohtu 6 TA saalis tema uuest luulest.
Jõudmata kõiki kohtumisi üles lugeda märkigem siinkohal veel
1975. a Aimée Beekmani kohtumist Maja liikmetega aspirantuuriosakonna saalis (sel ajal Lenini pst 10); temalt oli selleks ajaks ilmunud juba kaheksa romaani. Kirjanike Liidus käidi juttu vestmas Vladimir
Beekmaniga, Liidu esimehega.
Kohtumisteks sobivate ruumide leidmisega oli tükk tööd. Kohtu 6
TA saal osutus meeldivaimaks kohaks. Seal peeti 1977. a 18. mail kohtumisõhtu Jaak Jõerüüdi ja Jaan Kaplinskiga ning aasta lõpul, 1. detsembril Veera Saarega.
Maja kirjandusellu tõi murrangulise muudatuse tollase nimetusega
Tuglase maja valmimine muuseumina. Aastaid hiljem (1997) on Teadlaste
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Maja liige August Eelmäe, kes Tuglase Majamuuseumi selle loomisest
peale juhatas, kirjutanud ajakirjas „Välis–Eesti”: “1978. a aprillist hakkas
Tallinna Teadlaste Maja Elsa Pajumaa ettepanekul ja toetusel Tuglase
Majamuuseumis korraldama kirjandusõhtuid iga kuu viimasel neljapäeval. Sihiks võeti kohtuda kõikide Tuglase novelliauhinna laureaatidega.
Nii on ka toimunud, välja arvatud üksikud erandid (Betti Alver, Madis
Kõiv). Tähelepandav osalejate huvi ja aktiivsus on mõne kirjaniku puhul
tinginud koguni kahe õhtu korraldamise (P.-E. Rummo, J. Peegel,
J. Kaplinski), sest saalis on vaid 40 istekohta. Teadlaste Maja rahvas on
heasoovilik, mõistev ja leplik, nii et mõnikord on olnud osalejaid kaugelt
üle istekohtade arvu.
Eriti väärtuslikuks on nende kirjandusõhtute korraldamise teinud
asjaolu, et Tuglase maja on esinejate nõusolekul helisalvestanud kõik senised jutuajamised, sundimatud vestlused. Ei tohiks olla kahtlust, et tegemist on kultuuriloo seisukohalt olulise ja tänuväärse materjaliga, mille
väärtust aja edasine kulg üksnes suurendab. Nende materjalide publitseerimine ootab alles oma järge.”
Kord kuus sündisid need sundimatud vestlused Tuglase majas eelkõige tänu Teadlaste Maja asutajaliikmele, kultuurikomisjoni aseesimehele Heino Ahvenale, kes aastaid neid õhtuid ette valmistas ja jutuajamisi
juhtis. Heino Ahven saatis kirjanikule küsimusi, määratles vestlusteemasid, kuid jättis valiku kirjanikule. Mõni päev pärast üritust saatis kirjanikule tänusõnadega südamliku kirja. Mõned näited:
27. märtsil 1986 toimunud õhtu järel kirjutab Heino Ahven
8. aprillil Andres Vanapale: „ Juba kaks nädalat saab täis Teie külaskäigust Tallinna Teadlaste Maja kirjandushuviliste juurde. See oli tore rõõmsameelne õhtu ning ikka ja jälle tulen mõttes selle juurde tagasi. Aitäh
meeldivate õhtutundide eest!”
9. veebruaril 1988 teine kiri: „ Lugupeetud Priit Aimla! Väga suur
tänu ilusa rõõmsameelse vestlusõhtu eest! Kui õhtu kestis oodatust kauem
ja tegi Teile järgnevad õhtutunnid ülearu pingeliseks, siis palun vabandust, et ma varem ei lõpetanud. Kahetsen, et ma ei saa osa võtta Teie teisest vestlusõhtust Tuglase majas 11.veebruaril s.a. Olen sel päeval Elvas
keelepäeval. Tänu ja lugupidamisega H.A.”
23. detsembril 1987 kiri Herman Sergole: “Veel kord aitäh mõnusate vestlustundide eest nädalapäevad tagasi, 16 skp. Tuglase majas Tallinna Teadlaste Maja kirjandushuvilistele. Teie eestvedamisel saime mitme tunni vältel heita uudistavaid pilke meremehe ellu, teha kaasa huvitavaid mõttematku ning meenutada ka ühe unustatud rahvakillu minevikku
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(Reigi rootslased). Südamlik tänu kõige eest! Teile ja Teie perele häid jõule ja õnnelikku uut aastat! Teie H.A.”
Mahukad kaustad materjale on Heino Ahven kirjutanud nende kirjandusõhtute ettevalmiste käigus; igale kirjanikule oma lähenemisnurga alt.
22. septembril 1983 on Heino Ahven kirjutanud (tema sõnutsi viisaka meeldetuletuse) Asta Põldmäele: „Minu ülesandeks on see kohtumisõhtu (29.09.) sisse juhatada ja olla Teile üks vestluspartnereid – kui
seda vaja on ... Eelnevaga seoses küsiksin Teilt, kas Teil on õhtuga ühenduses mingeid soove, mida me peaksime ja saaksime arvestada?”
Kirjandusõhtut Rein Saluriga 1. novembril 1979 sisse juhatades
lausus Heino Ahven: „Oma loomingus olete küllaltki sageli ja mitme vaatenurga alt kujutanud teadlaste elu, olete esitanud konfliktsituatsioone.
Filoloogina, lingvistina olen kogenud küll väga teravaid sõnalisi kokkupõrkeid teaduse pinnal või selle ääremaadel sama ala inimeste vahel,
ometi ei kujutle ma omal alal selliseid vaidlusi kuni rusikateni minekuni,
nagu lasete näiteks „Väitekirjas” jutustada Killil. Kas see on teadlik
kunstiline liialdus või peate selliseid juhtumeid teaduselus tõepoolest võimalikuks?”
25. novembril 1982 on kirjandusõhtul Debora Vaarandiga Heino
Ahven tema poole pöördunud: „Üldiselt peetakse Teid vist saarlaseks.
Kas on Teis ka veel: – võrumaalast – sest olete sündinud Võrus; – tallinlast – sest mitmed algkooliaastad olite Tallinnas; – tartlast – sest seal on
möödunud Teie üliõpilasaastad; ja lõpuks hiidlast – sest Hiiumaalt on
pärit Teie emapoolsed vanavanemad ja sealgi olete veetnud pikki aegu?
Kas ja mida on need eri maakohad, eri elukohad, erinevad inimesed ja
erinevad elukeskkonnad andnud Teie kujunemisse ja Teie loomingusse?”
25. mail 1986 on Heino Ahven teiste küsimuste seas pärinud Rein
Veidemannilt: „Praegusajal on elavamalt kui varem hakatud kõnelema
emakeelest, selle tähtsusest vaimsuse kujunemisel, selle suhtlemisväärtustest jne. Kuivõrd Teid toetab või ei toeta näiteks oma lapsepõlvekodu keeletarvitus ja kool ning koolis õpitu?”
Esitatud küsimused andsid kirjanikule vastuste leidmiseks juhtniidi
ja avasid ühtlasi võimaluse laiemalt arutleda. Nii need õdusad ja ladusad
vestlusõhtud sündisidki. Neid oli palju. Näiteks, aastal 1979: 29.03. – Juhan Peegel; 26.04. – Jaan Kross; 31.05. – Arvo Valton; 27.09. – Mati
Unt; 01.11. – Rein Saluri; 29.11. – Paul Kuusberg; 27.12. – Mats Traat;
aastal 1980: 31.01. – Teet Kallas; 21.02. – Toomas Vint; 27.03. – Mari
Saat; 24.04. – Heino Väli; 29.05. – Jaak Jõerüüt; 25.09. – Uno Laht;
30.10. – Jaan Kruusvall; 27.11. – Tuglase novelliauhinna laureaatide
ühisõhtu.
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1981. aasta külalised kirjandusõhtutel: Hando Runnel, Ain Kaalep, Toomas Liiv, Paul-Eerik Rummo.
1982. aastal kohtumise ettevalmistamiseks Juhan Viidinguga on
Heino Ahven valinud ühe küsimuse kriitikast: „Kes kriitikutest on – Teie
enda arvates – kõige paremini tabanud Teie luule olemust, Teie taotlusi?
Näiteks: ... ja järgneb loetelu üheksa kriitiku nimega ning nende artiklite
nimetustega aastatest 1971-1980; Heino Ahven oli need loomulikult ise
läbi töötanud, endastmõistetavalt oli see nii ka teiste kirjanike puhul.
Väärib siinkohal meenutamist, et Heino Ahven ei olnud kirjandusteadlane, ent kuulates teda haaravalt kirjandusõhtuid juhatamas ta lausa
hiilgas ainetundmisega; see nõudis põhjalikkust ja palju tööd. Ainsaks
valitud näide kinnitab seda.
1982. a olid veel õhtud Vaino Vahingu, Aadu Hindi, Minni Nurme, Ellen Niidu, Ralf Parve, Debora Vaarandi ja Viivi Luigega.
1983. a oli külas Jaan Kaplinski, kellele H. Ahven kirjutas kohtumise ettevalmistamiseks muuhulgas: „Praegu võiksin Teile öelda väga
üldjoontes, et Teadlaste Maja kirjandussõpru on ikka huvitanud kirjaniku
tee kirjandusse, kodu ja kooli mõjud seejuures, loomeprotsess (kui sellest
on võimalik kuidagi kõnelda), mõne konkreetse teose (või luuletuse) sünnilugu, loomingukavatsused jms. Ühe põhisoovi ütleksin välja nüüd: palume Teid õhtul lugeda oma luulet!”
Kaplinskile järgnesid õhtud Arvi Siia, Kersti Merilaasi, Asta
Põldmäe, Doris Kareva, Aleksander Suumani ja Helvi Jürissoniga.
31. märtsil 1983. a peeti Marie Underi õhtu, kuhu olid palutud,
nagu ütles H.Ahven:”need poetessid, kes on kord juba olnud meie külalised: Debora Vaarandi, Minni Nurme, Ellen Niit ja Viiu Härm, nendega
koos on samuti meie head tuttavad Jaan Kross ja Paul-Eerik Rummo.”
Ning jätkas „... siinsamas majas, selle läve taga liikus, elas ja töötas Marie Under. Ja nähtavasti siinsamas majas on ta kord küsinud:
„Kes istub ümber minu laua,
kui ükskord olen ära kaua?
Ja kelle, kelle jalapuute
all nõtkub kord mu vaibaruute?”
(„Kes?”)
Adsoni ja tema kaasa Underi ehitatud majas, kus nad elasid
3. oktoobrist 1933 – septembrini 1944, ja kus kogu sõjajärgse aja kuni
oma surmani (1971) elas Friedebert Tuglas, on arvukalt Teadlaste Maja
liikmeid veetnud kirjandusõhtutel sadadesse ulatuvaid õdusaid tunde, teinud selles majas ka oma „jalajälgi”.
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Aastal 1984 olid teadlastele oma loometööst pajatamas: HennKaarel Hellat, Andres Langemets, Viiu Härm, Lehte Hainsalu, August
Eelmäe, Aira Kaal, Lennart Meri.
Tuglase novelliauhinna laureaadi nimetuse saab aastas (2. märtsil)
mitte üle kahe kirjaniku, seetõttu oli kohtumisõhtuid endastmõistetavalt ka
teiste kirjameeste ja – naistega, kelle seas oli ka tõlkijaid, toimetajaid ning
kriitikuid.
1985. a olid juttu puhumas Endel Nirk, Enn Vetemaa, Einar
Maasik, Ülo Mattheus, Heljo Mänd, Valda ja Anu Raud, kellele
H. Ahven hiljem kirjutab: „Mulle näib, et õhtu köitis osavõtjaid – neid oli
ruum täis – ning vestlusest võeti elavalt osa. Elati kaasa Teie mõtetele.”
Küllakutsutute rida jätkus Lembit Remmelgaga, kellega H. Ahven
võttis jutuks nii tema 1956. a ilmunud artikli „Vigadest ja väärhinnangutest” (käsitles M. Laossoni „Mõningaid eesti kirjandusteaduse ja kirjanduskriitika küsimusi” (1949) ja E. Sõgeli „Rahvalikust ja rahvavastasest
kirjandusest” (1951)) kui romaani „Vahva sõdur Švejk” tõlkimise ning
„Tallinnfilmi” stsenaariumide kolleegiumi töö. Oli teisigi teemasid, mis
kõik ühe õhtu jooksul osalejate silmaringi avardasid.
1986. a on Maja kirjandushuviliste ees Raimond Kaugver, Ülo
Tuulik (vestlemas Juhan Smuulist), Andes Vanapa (Viktor Mellov),
Olaf Utt, Kaido Liiva, kes satiiri- ja huumoriajakirja „Pikker” plangil vastab toimetajana H. Ahvena tänukirjale: „Tänan meeldiva kirja eest. Kuulajate siiras kaasaelamine on oraatoreile varemgi komistuskiviks saanud
– unustad mitte ainult aja, vaid ka iseenda. Sellegipoolest olen ka edaspidi nõus kahel jalal seistes samale kivile komistama.”
Samal aastal olid veel Rein Veidemann, Andres Ehin ja aasta lõpetas Ülo Tuulik, nüüd juba endast ja oma loometööst kõnelemas, abiks
H. Ahvena hoolsalt ette valmistatud kaheksa vähemalt poolel leheküljel
lahtikirjutatud teemat:
Lapsepõlvekodu. Abruka ja Saaremaa;
Rännud ja reisid. Mered ja mandrid;
Tartu ja ülikool;
Tee kirjandusse;
Oma loomingust;
Eesti ja maailmakirjandus;
Huvid ja harrastused. Mis edasi?;
Friedebert Tuglas ja tema looming.

−
−

„Missugused on olnud Teie kokkupuuted Friedebert Tuglasega?
Tema isik, tema kirjanikukuju Teie silmis?

−

Kuidas olete vastu võtnud Tuglase loomingu – koolipoisina ja hiljem?
Kas on Teid midagi eriti köitnud Tuglase loomingus?”

−
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Lahtiseletatult on see kirjas nõnda:

Seosed ja suhtumine Tuglasesse olid ja on Teadlaste Maja kirjandusõhtutel tavakohane küsimus igale küllakutsutud kirjanikule, toimetajale, kriitikule.
1987. aasta algas Jüri Tuulikuga, seejärel olid Heino Kiik, Jaan
Undusk, Holger Pukk, Heljo Mänd, Hugo Angervaks (Eduard Päll),
Vello Lattik, Herman Sergo. 1988. a on kohtumisõhtud Priit Aimla,
Toomas Haugi ja Joel Sangaga, viimane jäi Heino Ahvenale viimseks
Teadlaste Maja kirjandusõhtuks (31.03.1988).
Mida need arvukad kirjandusõhtud on Teadlaste Maja rahvale andnud? H. Ahven ise on ühel õhtul selle küsimuse esitanud ja vastanud nõnda: „... võiksin päris kindlasti väita üht: nende õhtute kaudu olen paremini
tundma õppinud eelkõige eesti tänapäeva kirjandust. Olen enda jaoks
avastanud mitu väga huvitavat kirjanikku, keda seni olen lugenud vähe ja
juhuslikult või hoopiski mitte (kõike ilmunut ei jõua ju lugeda!). Olen saanud – endale ootamatultki – väga meeldivaid ja tugevaid lugemiselamusi.
Kui nimetada autorite nimesid, siis prosaistidest Jaan Kruusvall ja Jaak
Jõerüüt, Vaino Vahing ja Mihkel Mutt, Rein Saluri ja Toomas Vint,
Teet Kallas, Mari Saat ja Asta Põldmäe ja teisigi. Luulest vahest nii palju
otse avastuslikku ei olnud – luulet olen lugenud pisut järjepidevamalt,
kuid luuleõhtud on ikka palju ilusat andnud, meenutagem kasvõi Kersti
Merilaasi või Debora Vaarandit, Minni Nurmet või Viiu Härmi, Doris
Karevat või Lehte Hainsalu, Paul-Eerik Rummot või Jaan Kaplinskit,
Hando Runnelit või Aleksander Suumanni ja teisi.”
Heino Ahvenast endast kui luuletajast räägiti alles Teadlaste Maja
korraldatud tema mälestusõhtul Tuglase majas 24. novembril 1988. a. Õhtu läbiviija Elsa Pajumaa luges alustuseks Heino Ahvena Teet Abaja varjunime all loodud luuletuse „Kuhu viivad neil teed?”
Ma seisatan rannal.
Mu silme ees sinine meri.
On tuuletu.
Kuid lõputu mühin.
Ja lõputult veerevad lained
mu jalge ees liivale.

Kuhu viivad neil teed ?
Kuhu kannavad laevu need veed ?
On meresid mitmeid
ja maailmas maidki on mõnda,
on sündivaid
ja surevaid randu.
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Nõnda seisatan rannal ...
Üle päikeses helkleva vee
silmapiirile
heidan pilgu ja saadan
mulle võõraid ja tundmatuid laevu
kuni kaovad nad kaugele ...

2002).
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On troostitult kustuvaid päevi,
on säravaid hommikuid !
Iga laev valib endale rannad.
Igaüks valib endale tee !

(Kogus „Kolm Ahvenat.” Kalju, Heino, Lembitu luulet”, ilmunud

Selle kirjandus- ja mälestusõhtu lõppedes jäi üle vaid tõdeda: määratu vaimurikkus on see, mille Heino Ahven oma suure koormusega põhitöö kõrvalt Maja kirjandushuvilistele vahendas.
Pärast Heino Ahvenat on Tuglase majas kirjandusõhtuid juhtinud
Mart Mäger, August Eelmäe, Elsa Pajumaa ja Ülle Kurs. Neid on toimunud märksa vähem. Tormilised üleminekuaastad kallutasid Maja liikmete huve senisest palju rohkem ühiskonnakorralduse ja teadustöö süsteemi muutmistele ning kaunid kunstid olid sunnitud taanduma. Seda kinnitab ka järgnev.
Aastal 1989 olid külas: Ott Kool, Mart Mäger, Toomas Raudam,
Sirje Ruutsoo, Olev Remsu. Märgiti ka majaperemehe Artur Adsoni 100.
sünniaastapäeva ning 30. novembril Teadlaste Maja 100. kirjandusõhtut
Tuglase Majamuuseumis.
Et oli edaspidi kavas kutsuda kohtuma esimest korda Tuglase novelliauhinna laureaadi nimetuse saanuid, siis kahanes ka seetõttu kirjandusõhtute arv. 1990 – jõudis kohtuma piiri tagant Kalju Lepik ning tähistati Hendrik Visnapuu 100. sünniaastapäeva. 1991 – loetakse Tuglase
aias lõkke ääres sügisluulet (tehnikateadlane Andres Siirde toob lõkkesse
uue tehnoloogia nn lõkkepaku), tähistatakse vestlusõhtuga suure osa oma
elust Tuglase majale ja kirjaniku pärandi tutvustamisele pühendunud August Eelmäe (Maja liige) 60. sünnipäeva, kohtutakse Elo Vee ja Linda
Viidinguga.
Sügisluulet on sügise hakul edaspidigi Tuglase aias lõkke ääres ja
ka majas sees loetud, näiteks Juhan Sütiste 100. sünniaastapäeva puhul
(1999). Aastal 1992 on külas noored daamid Triin Soomets ja Liisi Ojamaa, aga ka Jaan Kruusvall ning 50-aastaseks saanud Paul-Eerik Rummo; väga südamlikuks ja mõjusaks kujunes kirjandusõhtu Marie
Heibergist ja tema saatusest.
Juba pikemat aega oli kirjandusõhtute korraldaja (siinkirjutaja)
püüdnud leida teadlasi, kes uurimistöö või muu põhitöö kõrval kirjandus-
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loomega tegeleks ning oleks nõus Maja kirjandushuvilistega kohtuma.
Lõpuks ka õnnestus: Eksperimentaalbioloogia Instituudi teadusdirektori
Oleg Toompuu tagasihoidlikkust sai sedavõrd murendatud, et südamlik
jutu- ja luuleõhtu temaga toimus (1992). Järgmisel aastal jätkati sama liini
Valter Kruudiga, Tuglase maja peavarahoidjaga, kes selles majas ametis
juba 1976. aastast ja kes on tänaseks ilmutanud mitu kogu ühiskonnakriitilisi ja humoristlikke värsse või nagu ta ise ühe kogu „Issanda loomaed”
esilehel märgib: „Tölplala värsslugusid, humoristlikke tundeluuletusi,
lembelaule, reklaami, limerikke ja Maarjamaa tšastuškasid.” Värsikoguni
pole küll jõudnud, kuid eelmistest julgust saanud, saarel sündinud, romantilise meelega raamatupidamist elu aeg teeninud Maja asutajaliige
Hildegard Pobul riskis oma värsse kuulajatega jagada (1994).
Muidugi on jätkunud kohtumised tuntud kirjanikega, Tuglase novelliauhinna laureaatidega: Eva Park (1994), Peeter Sauter ja Mats Traat
(1996), Tõnu Õnnepalu ja Jüri Ehlvest (1997), Andrus Kivirähk (1998),
Mart Kivastik (1999), Andres Vanapa ja Mehis Heinsaar (2000), Tarmo
Teder (2001).
Siis võeti ette uutmoodi kirjandusõhtu. Et Mehis Heinsaar sai laureaadiks teist ja Mats Traat kolmandat korda (2002), siis otsustati teha nn
kirjanduse „isa ja poja” kokkusaamine. Õnnestus – ja oli väga huvitav
kuulata loomeinimeste eri põlvkondade vaateid elule ning loomingule.
Õhtul leidis kinnitust tehnikateadlase, Maja asutajaliikme Enno Siirde
kunagi lausutu: „Loomisvõime on inimesele eriomane võime probleeme
uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada.”
Väga huvitavaid kirjandusteaduslikke tekste loonud Jaan Undusk,
kes juhibki Underi ja Tuglase Kirjanduskeskust, nõustus Tuglase novelliauhinna laureaadina oma ilukirjanduslikku loomingut tutvustama Maja
liikmetele 2003. aastal. Järgmisel aastal astus aga lugejate ette siis veel
üsna vähetuntud, aga laureaat Lauri Pilter.
Kirjanduselamusi on Maja rahvale pakkunud ka Eesti Raamatu
Aastal, Tammsaare ja Kreutzwaldi aastal Majas korraldatud üritused, aga
ka kohtumised „Strixis” Olivia Saarega (2000), Debora Vaarandiga
(2001), Mihkel Mutiga (2004) jt ning meeleolukad õhtud näitlejatega
Särevi Kortermuuseumis (Tina 23).
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4.8.2. KUNSTI NAUTIMAS
Kunstiteadlasest Maja asutajaliige Mart-Ivo Eller lausus kord:
”Kunstiteos mõjub rohkem siis, kui seda rohkem vaadatakse ja sellest vähem räägitakse.” Ehk ongi nii!
Majas on tehtud mõlemat – räägitud kunstiteadlaste ja kunstnikega
ning vaadatud palju näitusi, ka koos kunstnikega, näiteks Kunstihoones:
Tiit Pääsukesega (4.05.1989), Jüri Hainiga (21.11.1989), Raul Meeliga
(9.10.1990). Kultuurikomisjoni liige Endel Parijõgi korraldas agarasti
aastaid kevad- ja sügisnäituste ühiskülastusi, millele järgnes tavaliselt arutelu koos kunstnikega.
On käidud ka kunstnike ateljeedes, sh Olev Subbi (25.04.1975) ja
Jaan Varese juures (06.06.1983). Koos ERKI kateedrijuhatajate ja prorektor Mait Summatavetiga analüüsiti vastaval näitusel ERKI diplomitöid
(2.11.1989). On vaadatud rahvusvahelist näitust “Ruum ja vorm”
(30.01.1990), aetud “Strixis” juttu Heinz Valguga (13.01.1986), arutatud
Ants Viiresega värve ja sümboleid eesti rahvakunstis (20.02.1989), Kaljo
Põlluga Skandinaaviamaade kaljujooniseid (21.03.1990), kuuldud Irina
Solomõkovalt New Yorgi eesti kunstnike koondisest “Fraternitas Artis”
(29.05.1989) jne, jne. Kord aastaid tagasi (1974) võeti ette isegi sõit Leningradi külastamaks seal Kairo muuseumi Tutanchamoni hauakambrite
aarete näitust.
Need üksikud eripalgelised näited lisaks “Strixis” korraldatud sadadele kunstinäitustele kõnelevad kultuurikomisjonide kunstialaste ettevõtmiste laiast haardest; osavõtjad hindasid neid harivateks, tunde- ja ilumeelt rikastavaks, üksnes nende loetelust saaks kümneid lehekülgi.
Miks kunstiüritusi üldse korraldati? Ikka selleks, et paremini mõista teise ala loovisikute loomise motiive, kunsti arengu järjepidevust ning
kunstnike suhet ühiskonnaga.

Polnud juhus, et Maja asutama tulnute seas oli kümme Konservatooriumi õppejõudu eesotsas rektoriga. Algusest peale võeti suund rakendada Majas võimalikult palju tulevasi muusikuid, tuua neid teadlastest
publiku ette praktiseerima. Nõnda ongi tehtud pidevalt ning seda on korraldanud kas nõukogu liige või kultuurikomisjoni liige konservatooriumist
(Vladimir Alumäe, Heljo Sepp, Lilian Semper, Mare Teearu, Andres
Pung jt).
Juba 18.10.1974 sai teoks TA Sakala 3 saalis suurejooneline kohtumine TA nais- ja meeskooriga; neid koore juhatas Arvo Ratassepp, asutajaliige ja kultuurikomisjoni liige. Hiljem on vähemalt üle aasta kokku
saadud ja kuulatud häid eesti koore Tallinnast, Tartust, Sakust jm, sh
Arsise kammerkoori Aivar Mäe juhatusel 9.04.1991.
Põhjalik tutvumine Konservatooriumiga võeti ette 1979. aastal: 10.
aprillil alustati (siis veel Vabaduse pst. 130) jutuajamisega rektor Viktor
Gurjevi, prorektor Heljo Sepa (asutajaliige), dekaan Venno Laulu ja professorite Herbert Laane, Hugo Lepnurme ning Roman Matsoviga. Aasta
jooksul käidi juba kateedrites. Ka Konservatooriumi uues kauaoodatud
kodus Rävala pst 16 on korduvalt käidud. Kultuurikomisjonid on nuputanud huvitavaid sariüritusi, näiteks:
− „Eesti klassikalist muusikat”, seitse õhtut, sh Heino Elleri,
Gyrillus Kreegi ja Eduard Tubina loomingut;
− „Ajaloolised kontserdid ajaloolistes paikades” viie aasta jooksul;
− „Eesti rahvalaulud” (koos Celia Roosega 1990, 1991);
− „Õhtud muusikute perega” rohkem kui seitse aastat, sh näiteks
Rene Eespere pereõhtul 19.03.1990 Küberneetika Majas olid
juttu vestmas ja musitseerimas pereisa (helilooja), pereema
(koorijuht, muusikaõpetaja) kaks perepoega ja peretütar, kes
kõik tegelevad muusikaga.
Sarjade kõrval on hulgaliselt muudki põnevat tehtud:
− Kuulatud magistrikontserte ja üsna algajaid üliõpilasi;
− Nauditud muusikakoolide lõpetajate etteasteid;
− Kutsutud esinema Rapla laulustuudio „Klükk” Thea Paluoja
juhendamisel (21.12.2002) ja Paldiski Eesti Gümnaasiumi noored õpetaja Sirje Kulluse juhtimisel (18.12.2004);
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teteta.

Kuulatud välismaal staþeerinud lauljaid (Anu Kaal, Mati Palm
jt.);
Vesteldud muusikast Ivo Linna ja Alo Matiiseniga (18.01.1989)
jne, jne.
Allpool nopmeid paarist aastast tervikuna
Endastmõistetavalt ei möödu Majas ükski pidu muusikaliste etteas-

Näited 1983 ja 1987 kuuluvad enamasti klassikalise muusika valdkonda, mis ei tähenda, et niinimetatud lõõgastusmuusika kergemad þanrid
maja liikmeid ei huvitanud; käidi meelsasti nautimas ka varieteede programme jm. Kui algas stereoajajärk, siis alustati seda ühiskuulamisega ja
erialateadlaste selgitustega. On olnud palju mitmekülgseid muusiküritusi;
õhtud heliloojatega Heliloojate Majas olid alati suurele tänulikule kuulajaskonnale; üks meelispaiku oli Kadrioru Kunstimuuseum, kuhu alati oli
kontserdile soovijaid rohkem, kui suudeti vastu võtta.
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Kultuurikomisjoni kõrval pidas Maja nõukogu vajalikuks eraldi kinokomisjoni loomist; seda on juhtinud Toivo Nigol (1971-1979), Eugen
Ojamaa (1979-1983), Uno Vergi (1983-1985), sellest edasi on hoolt
kandnud Aleks Rulkov.
Üksikuid kohtumisi filmiloojate ja -kriitikutega on toimunud pidevalt, juba näiteks 22.02.1973 kuulati kohvikus „Tuljak” Tatjana
Elmanovitšilt huvitavat filmikunstist. Sellest aastast algasid filmiõhtud
teisipäeviti TPI-s (koostöös TPI filmiklubiga) ning kestsid vahetpidamata
1994. aasta juunikuuni – kokku 21 aastat!
Samal ajal tehti ühistööd Kinomaja ning „Tallinnfilmiga”. Saalitäied Maja filmihuvilisi hindasid „Tallinnfilmi” dokumentaalfilme 25.
oktoobrist 1985, iga aasta toodangule pühendati kuni kuus õhtut. See kestis kokku seitse aastat (kuni stuudio „Tallinnfilm” tegevuse lõpetas). 1991.
aasta 27. veebruaril käisid Maja filmihuvilised veel Harju tn 9 stuudios
kohtumas direktor Škubeliga.
Kinomajas korraldas Teadlaste Maja eraldi seansse, näiteks Leida
Laiuse lühifilmidest (1981), Kaljo Kiisa loomingust; Telemajas käidi vaatamas Mati Põldre uusi filme ja kohtuti temaga (22.02.1989). Loetelu
saaks üsna pikk. Maja filmiklubi sai 1990. aasta algul koguni Eesti Filmiklubide Seltsi liikmeks.
Uus tahk ilmus püsivalt filmihuviliste tegevusse 18.11.1983, kui
Kinomajas korraldati esimene õhtu sarjast „Taidlusfilmid ja nende loojad”; alustati Tõnu Aruga – tema on juba aastaid rahvusvahelises taidlusfilminduses tehtud mees. Sellesse seltskonda kuulub ka meie Maja liige
Mati Viiul. Maja on aastaid hinnanud üleriigilistel amatöörfilmifestivalidel taidlusfilme ning andnud Maja poolt tagasihoidlikke meeneid, peamiselt parimatele teadus- ja populaarteaduslike filmide loojatele; rõõmustav,
et nende hulka on sageli mahtunud ka Tõnu Aru ja Mati Viiul. Rõõmustab seegi, et riigis on hulgaliselt koolinoori ja üliõpilasi, kes neid filme
loovad.

Majata maja lugu

4.8.4. MITMEKÜLGNE FILMIKAVA

