
    
 
   

 
TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

48. tegevusaasta 
                                               Detsember 

                                     2013 
 

100 aastat tagasi 1.detsembril lahkus siitilmast 49- aastane Juhan Liiv (1864-1913). 
Pikemas luuletuses „Isamaale” (1906) lausub luuletaja: 
 

„Ja sinu häda mu häda,                    Oh ela sa igavesti! 
su õnn on minu õnn ka,  Õnn olgu sinuga! 
ja sinu viga mu viga,   Head võitlemist sina võitle, 
ja sinu iga mu iga -    head sõitlemist sina sõitle, 
   - oh kallis isamaa!                              jää alalõpmata!” 

*     *     * 
1. Kolmapäeval, 4. detsembril kell 17.15 võtame „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) – 

pärandkultuuriaasta lõpukuul - arutleda tähtsa küsimuse üle: kuhu ja missuguseid 
ausambaid tuleks püstitada meie väljapaistvatele riigimeestele Eesti Vabariigi 100. 
aastapäevani; loodame osa  võtmas kuulda arvukalt Maja liikmeid ja sõpru, ka 
asjasthuvitatud organisatsioonide juhte, arhitekte, kunstnikke, linnaametnikke ja –volinikke 
jt. K.Pätsi Muuseumi Ühing on lubanud olla arutelu algatamas. Arutelu juhib meie Maja 
nõukogu aseesimees  Andres Kollist.     

    Baarist saab osta suupoolist enne arutelu algust. 

2. Esmaspäeval, 9. detsembril kell 17 tutvume TTÜ uue õppehoonega MEKTORY 
Mustamäel (Raja tn 15); maja ja selles tehtavat tutvustab innovatsiooni ja rahvusvaheliste 
suhete prorektor  Tea Varrak. Registreerimiseks tulge kohale veidi varem, kohtume 
hiljemalt kell 16.55 fuajees.  

 

3. Esmaspäeval, 9. detsembril kohe pärast tutvumist MEKTORY-ga peame samas (pika-
ajalise tava kohaselt on aasta viimane nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek alati 
toimunud TTÜ-s!) Teadlaste Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtise koosoleku, kus 
hindame novembris tehtut, kinnitame jaanuarikuu töökava, võtame vastu uusi liikmeid, 
täpsustame Teadlaste Maja 48.  aastapäeva tähistamise kava ja aruande-valimiskoosolekuga 
seonduvat, arutame koos Mati Viiuliga Maja tegevuse jäädvustamist filmis, arutame 
kohalalgatatud küsimusi. See ongi kutse!   

4. Kolmapäeval, 11. detsembril kell 17.15 on „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) selle aasta 
viimane kohtumine sarjast „Minu teadlaseteest  ja uurimistööst”; vestlemas on meie Maja 
liige  Madis Habakuk, kes pärjati hiljuti ettevõtluse elutöö aastapreemiaga. Tulge koos 
sõpradega! Õhtut juhib Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees. 

    Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust.  

5. NB!  NB!  NB! Nagu juba novembrikuus teatatud on (erandlikult!) tööpäeva õhtul
 kolmapäeval, 18. detsembril kell 17 Teadlaste Maja aruande- ja valimiskoosolek EBS-i  
(Eesti kõrgema ärikooli) saalis ( A.Lauteri tn 3).  

  Päevakorras: 
  1. Maja nõukogu 2013. aasta tegevuse aruanne; esitab nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees 

      2. Maja revisjonikomisjoni k.a. aasta aruanne; esitab komisjoni esimees Jaan Ennulo; 
    Aruannete arutelu. 
 3. Maja nõukogu ja juhatuse valimine kaheks aastaks; 
 4. Revisjonikomisjoni valimine kaheks aastaks; 
 5. Kohalalgatatud küsimused. 
NB! TEGELIKULT  ALUSTAME  KELL 17.05 TAVAKOHASELT  KONTSERDIGA! 

 



 Kauneid laule kuuleme tütarlasteansamblilt „Vanaemad”. 
 Selle aasta viimase koosolemise lõpetame tagasihoidliku kohvilauaga  
 (tasuda saab a` 2 €  kohapeal). 
 OLETE   KOGU  ÕHTUKS  OODATUD  KOOS  KAASADE  VÕI  SÕPRADEGA ! 

*     *     * 
NB!  NB!  NB! 

Eelteade: 
Teadlaste Maja 48. aastapäeva tähistame Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu tn 6) 
neljapäeval, 9. jaanuaril kell 17 meenutuste, muusika ja kohvilauaga. 
       SEE  ONGI  KUTSE ! 

*     *     * 
Näitused: 
„Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) on saab detsembris näha Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste  
joonistusi. 

*     *     *  
Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

05.12. Ilme Pilv 85 25.12. Anne Joonsaar 60 

 
Maja nõukogu endine liige, endine 

daamidekomisjoni einaine  28.12. Madis Habakuk 75 
  07.12. Hannes Teder 60 30.12. Avo Vain 75 

 
Maja nõukogu endine liige, endine 

noortekomisjoni esimees   
Maja endine volinik 

  
08.12. Gunnar Kiivet 80 31.12. Lehte Tavel 75 

 
Maja revisjonikomisjoni endine 

aseesimees ja aastaid esimees     
17.12. Hurmi Oja 75    
  Maja asutajaliige ja endine volinik     

Teated: 
 

1. 2013. aasta liikmemaks on mittetöötavatel pensionäridel 5 eurot, kõigil teistel 15 eurot. 
Liikmemaksu saab tasuda Tallinna Teadlaste Maja Swedbanga kontole 1120061944 või 
Teadlaste Maja üritustel! Nõukogu loodab Maja kontole ühtlasi ka annetusi, mida lubab Maja 
põhikiri. 

2. Teadlaste Majal on kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee tänu Peeter Normakule ja 
Jaagup Kipparile Tallinna Ülikoolist! 

3. Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval valvelaudadest kas 
Rävala pst 10, 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 6397991, 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 58359260. 
Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120. 
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 

Lõpetame aasta sisukate ühistegevustega! 
Kaunist aastavahetust! 

Rõõmsate kohtumisteni uuel aastal! 


