
    
 
   

 
TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

47. tegevusaasta 
                                            Mai 

                       2012 
 

Pühapäeval, 13. mail on EMADEPÄEV! 
„Inimeseks kujunemisel oli kõige olulisem minu ema osa. Ta oli sajandi alguse keeristes 
jäänud väga vähese haridusega, aga ometi kujunes meie sugulaskonna keskpunktiks, 
küllap vist oma südamesoojuse tõttu. Ma arvan, et tema osa on olnud minu üldises 
mõttemaailmas väga suur, ja mida vanemaks saan, seda rohkem seda  tajun.” 

Teadlaste Maja liige Jüri Engelbrecht (sünd. 1.augustil 1939) 
Trükisest „Lapsepõlvest tuleme kõik”, Tallinn, 2001 

*     *     * 
1. Kolmapäeval, 2. mail kell 17.15 arutame “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) koos Riigikogu 

kultuurikomisjoni liikme Lauri Luigega kõrgharidusreformi kava. Arutelu juhib Maja 
asutajaliige, nõukogu liige Valve Kirsipuu. Kutsuge asjasthuvitatud sõpru ka kaasa! 

   Baarist saab osta suupoolist enne arutelu algust. 
 

2. Laupäeval, 5. mail kell 17 on Reaalkooli aulas (Estonia pst 6 ) TÜ Akadeemilise Naiskoori 
Tallinna Vilistlaskoori kevadkontsert; dirigent Triin Koch. Sissepääs prii! 

 
3. Kolmapäeval, 9. mail – EUROOPA PÄEVAL -  kell 17.15 on “Strixis” (Rävala pst 10 

kohvikus) kultuurilooline vestlusõhtu tavalisest tegusast eurooplasest Jüri Orgusaarest 
(15.10.1857), kes lahkus siitilmast 100 aastat tagasi 18. mail; ta jõudis olla õpetaja, 
kirjamees, tõlkija, lavastaja ... Juttu alustab Maja asutajaliige Elsa Pajumaa, kõik 
lisandused väga oodatud.Kutsuge sõpru ka kaasa! 

    Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 
 

4. Laupäeval, 12. mail kell 12 tähistame Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) pidulikult  
EMADEPÄEVA ; lauluviise veeretab trio SIRJE (Aave, Lena, Sirje), klaverihelid 
tulevad duo (Sirje, Lena) kätest,  sõnu seab Maja asutajaliige Elsa Pajumaa. Tuleb ka 
üllatusi! Olete väga oodatud, ka koos pere ja sõpradega! 

 
5. Esmaspäeval, 14. mail kell 17 peame üle pika aja Teadlaste Maja nõukogu ja 

revisjonikomisjoni koosoleku nõukogu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Rävala pst 
16) Maja nõukogu liikme Margus Pärtlase juures. Päevakorra kavas: uudiseid 
Muusikaakadeemiast, aprillikuus tehtu hindamine, juunikuu töökava kinnitamine, uute 
liikmete vastuvõtmine, novembris korraldatava mereteemalise konverentsi kava 
kinnitamine, kohalalgatatud küsimused. Nõukogu koosolek on lahtine. See ongi kutse!  

 
6. Kolmapäeval, 16. mail kell 17.15 on “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarjast „Minu 

teadlaseteest ja uurimistööst” vestlusõhtu Jüri Tanneriga, tehnikateadlasega, meie Maja 
nõukogu endise liikmega, TTÜ endise prorektoriga. Saame teda ka eeloleva juubeli puhul 
õnnitleda.  

   Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 

7. Esmaspäeval, 21. mail – MAAILMA KULTUURIARENGU PÄEVAL – teeme jälle 
kultuuriloolise jalutuskäigu Ants Haljamaa eeskõndimisel ja seletustega, seekord 
Pärnamäe kalmistul ja seoses eesti filmi 100. aastaga tänuküünalde süütamisega filmiloojate 
kalmudel.  Kohtume kell 17.15 bussiliini 34A Ristaia peatuses (see on peatus pärast 
Pärnamäe ja Laiaküla peatust; sobivad ajad väljumiseks Viru terminalist 16.17 ja 16.36)  
Kutsuge sõpru ka kaasa! 



    
8. Kolmapäeval, 23. mail kell 17.15 on “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarjast „Minu 

teadlaseteest ja uurimistööst” vestlusõhtu meie Maja liikme, kauaaegse voliniku  Ellen 
Rediga nüüdsest Tallinna Ülikoolist (end. Tallinna Pedagoogikaülikoolist). Muuhulgas 
saame kuulda Pythagorase ja Heroni kolmikutest, ladina ruutudest, Düreri graafikast 
„Melanhoolia” jm. Olete väga oodatud, ka koos sõpradega. 

   Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 
9. Kolmapäeval, 30. mail kell 17.15 on “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) vestlusõhtu meie 

Maja liikme tehnikateadlase, endise öölahingulenduri Hendrik Arroga Eesti lennundusest. 
Olete väga oodatud, ka koos sõpradega. 

   Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 
*     *     * 

Näitused: 
“Strixis” (Rävala pst 10) jätkub Taimi Ungersoni pastellide väljapanek; 
KBFI kohvikus (Akadeemia tee 23) Haapsalu kunstniku Ülo Telgmaa akvarellid.  
Sarja „Pilte ühest kodust” jätkamiseks ootame ettepanekuid! Pildid pannakse välja reeglina üheks 
kuuks „Strixis” või  KBFI kohvikus. Pere nime ja kodu aadressi ei avalikustata (soovi korral 
avalikustatakse). 

*     *     * 
Teadlaste Maja nõukogu tänab Maja asutajaliiget Kalju Vainolat ja  

KBFI töötajat Arvo Aguraiujat näituste korraldamise eest (ja loodab abile edaspidigi!). 
 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

  08.05. Jüri Sutt 75 18.05. Jüri Tanner 70 
14.05. Ene Ilison 60        Maja nõukogu endine liige  
15.05. Mare Onga 60 22.05. Monika Oit 60 

 Maja endine volinik  Maja näputöökomisjoni  endine liige  
                 26.05. Ene Rohumägi 75 

 
Teated: 
1. 2012. aasta liikmemaksu mittetöötavatel pensionäridel 5 eurot, teistel kõigil 15 eurot 

aastas saab tasuda kas Tallinna Teadlaste Maja Swedbanga kontole 1120061944 või Teadlaste 
Maja üritustel! 

2. Teadlaste Majal on detsembrist 2011 oma kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee 
Selle eest täname Peeter Normakut ja Jaagup Kipparit Tallinna Ülikoolist! 

3. Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval valvelaudadest kas 
Rävala pst 10, Küberneetika Majast Akadeemia tee 21, Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 
valvelauast või KBFI –st Akadeemia tee 23 (küsida) või e-posti teel Teadlaste Maja e-post: 
Sirje.Arro.001@mail.ee või kodulehelt. 

4. Maja nõukogu ootab teie ettepanekuid töökavasse kas e-posti või kirja teel või telefonitsi 
(numbrid allpool) või koduleheküljele. 

5. Teadlaste Maja direktor Sirje Arro tel 56 674 299, e-post: Sirje.Arro.001@mail.ee 
*     *     * 

Teadlaste Maja nõukogu: 
Anatoli Alop 5145135, Ülo Jaaksoo 6397990, Valve Kirsipuu 5038391, Andres Kollist 5016402, 
Heino Lõiveke 5101830, Sulev Mäeltsemees 5016373, Peeter Normak 5165828, Heinar Nurste 
5065181, Jaak Põlluste 5063916, Margus Pärtlas 6675702, Riina Raud 6943635, Aleks Rulkov  
5202602, Andres Tekkel 6259169. 
Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120. 
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 

Nautigem meiegi ettevõtmistele sammudes lehelõhna ja linnulaulu! 

Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 
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