
    
 
   

 
TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

49. tegevusaasta 
Oktoober 

                                         2014 
 „On püha mulle                                 Ja mis mu vaimus 

mu kodumaa muld!   ning hinges elab valguslist,   

Ja kodumaa päikesest,  mis töös ja teos 

joon mina elutuld!   saan tuua tululist 

                                                       - toon mina selle 

                                                     mu kodumaa jõust!“ 

                                                                                   (1935) 

Need sõnad kuuluvad ühele vähestest diplomeeritud 19. sajandi õpetajast, tõlkijast ja luuletajast 

Anna Haavale, kelle sünnist möödub 15. oktoobril 150 aastat; lahkus siitilmast 13.03.1957. 

*     *     * 

1. Kolmapäeval, 8. oktoobril  kell 17.15 vestab „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) Maja 
nõukogu endine liige ja diskussioonikomisjoni esimees Hubert Kahn poliitikakultuurist 
ning esitleb oma äsja ilmunud samateemalist raamatut (saab osta ka kohapeal!) 
Vestlusõhtut juhib nõukogu liige Valve Kirsipuu. Tulge koos sõpradega!  

Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 

2. Esmaspäeval, 13. oktoobril kell 17 peame Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtise 
koosoleku nõukogu liikme Mereakadeemia arendusprorektori Anatoli Alopi juures   
(Kopli 101). Päevakorra kavas: uudiseid TTÜ Eesti Mereakadeemiast ja tutvumine 
simulaatorikeskusega, septembrikuu töökava täitmisest, novembrikuu tööplaani 
kinnitamine, uute liikmete vastuvõtmine, kohalalgatatud küsimused. See ongi kutse! 

3. Kolmapäeval, 15. oktoobril  kell 17.15 jätkame „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarja      
„Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“, seekord on kõne all 
Harri Eesmaa, kelle 95. sünniaastapäev on 26. oktoobril k.a. Harri Eesmaa oli TPI haldus-
prorektor 1951 – 1983, spordiklubi juhte jne, jne! Kõik arvamuseavaldused väga oodatud. 
Tulge koos sõpradega!  

Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 

4. Esmaspäeval, 20. oktoobril kell 17 uudistame Gustav Adolfi Gümnaasiumi muuseumi 
(Nunne 10) selle juhataja Helda Venderströmi abiga. Sellest koolist on saanud haridust 
palju meie Maja liikmeid, sh nõukogu esimehi Dimitri Kaljo. Tulge koos sõpradega! 

5. Kolmapäeval, 22. oktoobril  kell 17.15 arutame „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) teemal 
„Uued ideed Ida-Viru uude tegevuskavasse“; neid, mis juba teada antud, tutvustab 
Siseministeeriumi regionaalosakonna nõunik Aimar Altosaar, seejärel meie arvamus-
avaldused. Arutelu juhib Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees.  
Tulge koos sõpradega! 

Baarist saab osta suupoolist enne aruteluõhtu algust. 

6. Kolmapäeval, 29. oktoobril kell 17.15 jätkame „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) 
kultuurilooliste vestluste sarja jutuga Gustav Blumbergi (11.10.1834 – 04.09.1892) eesti 
haridus- ja kultuuritööst (ka Kreutzwaldi väimeheks olemisest). Oli esimese eestikeelse 
kodulooõpiku autor. Jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige Elsa Pajumaa, kõik 
juurdeütlemised väga vajalikud ja oodatud. Tulge koos sõpradega!  

Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 

 

 



 

Näitus: Oktoobris on „Strixis“ II näitus sarjast „Pilte ühest kodust“. 
Teie pakkumisi ikka oodatakse Sirje Arrole e-posti arrosirje@gmail.com või telefonitsi 56674299. 

*     *     * 

Laupäeval, 15. novembril kell 12 – 17 toimub TA saalis Kohtu 6  meie Maja endise liikme 
Ferdinand Eiseni 100. sünniaastapäeva puhul konverents. Olete oodatud! 

*     *     * 
Järgmise aasta veebruarist alustame Pille Kippari juhtimisel uut sarja „Pühendusega raaatuid 
minu riiulis“. Heitke süvapilke oma riiulitele ning leidke need raamatud! Et kõik ei kuhjuks ühele 
õhtule, andke oma soovist oma leide tutvustada teada kas e-postiga või telefoniti Sirje Arrole 
detsembrikuu lõpuni. Seame esinemised järjekorda! 

 
Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 
 

O1.10. Silver-Lello Jõks 85  16.10. Andrus Ristkok 65 

 
Maja endine volinik 

      29.09. Valdek Mikkal 85 
13.10. Raivo Vokk 65     Maja  endine  nõukogu  liige  ja  
15.10. Heino Ross 85             diskussioonikomisjoni esimees, nõunik  

      
                Juubilar Valdek Mikkal kätleb oma õnnitlejaid 

           Mustamäel TTÜ peahoones Keemiahoone sööklas 29. oktoobril kell 15 – 16. 
*     *     * 

Teated: 
1. 2014. aasta liikmemaks on mittetöötavatel pensionäridel 10 eurot, kõigil teistel 30 eurot. 

Liikmemaksu saab tasuda MTÜ Tallinna Teadlaste Maja Swedbanga kontole 1120061944 , 
IBAN: EE25 2200 0011 2006 1944   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 ja 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: arrosirje@gmail.com 
 

*     *     * 

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. 
 

 

Ikka meeldivaid kokkusaamisi 

kaunil värvikireval sügisel! 

 

Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 


