
    

 

   

 

TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 
50. tegevusaasta 

Oktoober 

                                      2015 

 
Otsustamist nõudev aeg on käes! Maja 50. aastapäevaks kavandatud „Majata maja loo“ 

(järg) käsikiri on valminud ning ootab trükikotta saatmist, kuid trükikulude katteks ei 

jätku raha. Olukorra lahendaks raamatu ettetellimine. Olge head ja vormistage 

ettetellimine kas pangaülekandega Maja arvele või sularahas Maja üritustel Sirje Arrole 

või Elsa Pajumaale ´a 15 eurot (oktoobris, novembris). Mida kiiremini ja mida rohkem 

eksemplare tellite, seda parem! 
 

*     *     * 

1. Kolmapäeval, 7. oktoobril kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja          

„Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“ vestlusõhtuga Agu 

Aarnast (11.10.1915-11.12.1989), tehnikateadlasest ja kauaaegsest TPI rektorist. Juttu 

alustab Maja liige Mihkel Veiderma, kõik juurdeütlemised oodatud! Õhtut juhib Maja 

nõukogu aseesimees Andres Kollist. Tulge koos sõpradega! 

    Baarist saab osta suupärast enne vestlusõhtu algust. 

 

2. Esmaspäeval 12. oktoobril kell 17 peame Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtise 

koosoleku Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Maja nõukogu liikme Margus Pärtlase 

juures (Tatari 13; aadress oli enne Rävala pst 16, maja on sama!). Päevakorra kavas: 

muusikaakadeemia uudiseid sh ka arvamusi Okki raportist, septembrikuus tehtu hindamine, 

novembrikuu töökava kavandamine, uute liikmete vastuvõtmine, kohalalgatatud küsimused. 

See ongi kutse! Kohtume kell 16.55 akadeemia fuajees (Tatari 13). 

 

3. Kolmapäeval, 14. oktoobril kell 17.15 on „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) aruteluõhtu  

kõrghariduse ja teaduse juhtimise lihtsamaks ja odavamaks muutmise võimalustest, 

eriti aga kuratooriumide olemusest ja rollist. Sissejuhatava ettekande teeb Maja liige 

TTÜ hariduspoliitika emeriitprofessor Väino Rajangu, arutlust juhib Maja nõukogu 

aseesimees Peeter Normak (TLÜ). Kõik mõtteavaldused lisaks oodatud! Tulge koos 

asjasthuvitatud sõpradega!  

    Baarist saab osta suupärast enne arutlusõhtu algust. 

 

4. Kolmapäeval, 21. oktoobril kell 17.15  on „Strixis“ (Rävala pst.10 kohvikus) kultuuri-

looliste vestlusõhtute sarjast 65. õhtu, kus võetakse kõne alla Mihkel Jürgens 

(22.10.1820-15.01.1874), iseõppijast maapoisist eestikeelse raamatukogunduse loojaks ja 

edendajaks. Jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige  Elsa Pajumaa. Tulge koos sõpradega! 

    Baarist saab osta suupärast enne vestlusõhtu algust. 

 

5. Kolmapäeval, 28. oktoobril kell 17.15  on „Strixis“ (Rävala pst.10 kohvikus) veel (viimast 

korda!) mõttevahetus, mille ajendiks Okki raport Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja 

rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade ümberkorraldamisest, eriti rahvus-

vahelistumisest jne, jne. Mõttevahetust juhib Maja nõukogu. Mõttevahetuse väärt ivad 

edastame Vabariigi Valitsusele, Riigikogule, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning teistele 

asjaomastele organisatsioonidele. Tulge koos asjasthuvitatud sõpradega!  

   Baarist saab osta suupärast enne mõttevahetuse algust. 

 



 

 *     *     *  

Näitus: 

„Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) on oktoobris Maja liikme Elve Ojavere  loodusmaalid meilt 

ja mujalt, sh Toskanast. 

 *     *     *  

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

02.10. Eva Saks 65 19.10. Ants Virkus 80 

07.10. Inna Asu 85 21.10. Helvi Uibopuu 80 

 Maja  endine kultuurikomisjoni liige   Maja  endine volinik  

 07.10. Urve Söödor 80 22.10. Ants Kukrus 75 

16.10. Aino Ostrat 80           24.10. Pille Kippar 80 

 Maja  endine volinik   
Maja asutajaliige, endine volinik, eesti rahvus-

kultuuri sarja korraldaja 2007. aastast tänaseni    

17.10. Jaan Penjam 60 25.10. Heli Tiits 85 

   31.10. Ülo Rudi 75 

 

*     *     * 
NB! Tähtis teadaanne! 

Käesoleval aastal ei toimu detsembrikuus Maja aruande- ja valimiskoosolekut, mis on edasi lükatud 

2016. aasta detsembrisse. Seoses Maja 50. aastapäeva ettevalmistamise ja läbiviimisega. (MTÜ-de 

seadus annab volitatud nõukogule kuni kolmeaastased volitused, seega lõpevad praegu tegutseva 

nõukogu volitused 18.detsembril 2016). 

*     *     * 
Teated: 

1. 2015. aasta liikmemaks on nõukogu 8. detsembri 2014 otsuse alusel mittetöötavatel 
pensionäridel 10 eurot, kõigil teistel 30 eurot. Liikmemaksu saab tasuda MTÜ Tallinna 

Teadlaste Maja Swedbanga kontole 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 kas Rävala pst 

10, Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 ja KBFI Akadeemia tee 23 valvelauast (küsida) või e-

posti teel Teadlaste Maja e-post: arrosirje@gmail.com 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 58378133. 

Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120. 

Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 

 

Värviküllast sügist ning 

tuumakat mõttesaaki arutlusõhtutel! 

                                                                                              Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 
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