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Sada aastat tagasi avaldas jurist, 1919. aastast riigikohtu esimees Jaan Lõo (6.02.1872-

18.02.1939) luulekogu „Nägemised“, millega oli esimene, kelle värssidest tuleb esile 

loodusesse säästva suhtumise idee; üks näide katkendis luuletusest „Kodumaa metsad“: 

 Kodumaa metsades kevade algus,             Ohkaval oigel langevad kased 

  kodumaa metsades – hävitav talgus:         kui surmani haavatud kangelased 

  heliseb kirves ja vihiseb saag,                    maapinnale, emarinnale. 

  nende ees murendub viimane raag.            .......... 

     Kõrgele tõusevad süllad ja riidad, 

     lõpmata voorid neid kaugele viivad. 

 

*     *     * 

1. Kolmapäeval, 6. aprillil kell 17.15 kohtume „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) 

KÜLALIIKUMISE KODUKANT juhatuse liikme Anneli Kanaga, et koos temaga 

arutleda eesti küla tuleviku üle ja eriti seoses haldusreformiga. Kõik mõttevahetuse 

tuumakad terad edastame Riigikogule ja Valitsusele. Tulge koos sõpradega! 

    Baarist saab osta suupärast enne arutelu algust. 
 

2. Esmaspäeval, 11. aprillil kell 17 on Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtine koosolek 

nõukogu liikme Ülo Jaaksoo juures (AS Cybernetica, Mäealuse 2/1).  Päevakorra kavas: 

uudiseid Ülo Jaaksoolt, märtsis tehtu hindamine, uute liikmete vastuvõtmine, maikuu 

töökava kinnitamine, Ülo Kaevatsi soovi kohaselt rahvusteemalise konverentsi sisu ja 

korraldusküsimuste otsustamine, kohalalgatatud küsimused. See ongi kutse! Kohtume 

Mäealuse 2/1 fuajees kell 16.55.       
 

3. Kolmapäeval, 13. aprillil kell 17.15 jutustab „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) Maja liige 

Kalev Kukk aastataguseid reisimuljeid Iisraelist ja Palestiinast (pilte näeb ka). Tulge 

koos sõpradega! 

   Baarist saab midagi maitsvat osta ikka enne jutuõhtu algust.  

 

4. Kolmapäeval, 20. aprillil kell 17.15 avab „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) pilgeni täis 51. 

rahvuskultuuri laeka Pille Kippari kutsutud Tartu Ülikooli folklorist Tiiu Jaago, kes 

jõuab otse Tartust; laekast võtab ta arutamiseks Fr.R. Kreutzwaldi  kirju J.Schultz-

Bertramile kui ka selle baltisaksa arsti elukutsega kirjamehe ja folkloristi kirju oma emale 

aastatest 1833-1875. Tulge koos sõpradega!       

    Baarist saab osta suupärast enne jutuõhtu algust. 

 

5. Laupäeval, 23. aprillil kell 11 on võimalus vaadata kinos Artis (Solarise keskus, Estonia pst 

9) Eesti Vabariigi 51. mittekommertslike filmide festivali lõppvooru filme ning näha ka 

võitjate autasustamist (aastaid tagasi oli see taidlusfilmide festivali nime all, ka meie Maja 

liikmed hindasime filme). Osalegem aktiivselt! 

 

 

 

 



 

 

 

6. Kolmapäeval, 27. aprillil kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja 

„Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“; sedapuhku kõneleme 

kunstiteadlasest Mart-Ivo Ellerist (24.07.1936-18.11.2003). Jutuotsa võtab üles Maja 

asutajaliige Elsa Pajumaa. Kõik juurdeütlemised väga oodatud! Tulge koos sõpradega! 

   Baarist saab midagi maitsvat osta ikka enne jutuõhtu algust.  

  

Näitus: 

 „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) aprillis Maja liikme Elve Ojavere lillemaalid. 

 

*     *     * 

 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

08.04. Maie Vikat 80 27.04. Maire Semper 80 

 
Maja endine nõukogu liige ja 

kultuurikomisjoni  esimees   
                  Maja asutajaliige  

  

11.04. Jüri Siigur 75 29.04. Urmas Sepp 60 

21.04. Maie Laaman 80 30.04. Eva Laarmann 60 

24.04. Anton Laur 65  Maja endine volinik  

 

 

Teated: 

 Nõukogu otsusel jääb 2016. aastal üksikliikmemaks samaks: mittetöötavatel 

pensionäridel 10 eurot, teistel kõigil 30 eurot aastas; tasuda saab ülekandega kas MTÜ 
Tallinna Teadlaste Maja kontole EE25 2200 0011 2006 1944   Swedbanka või Maja 

üritustel Sirje Arrole. 

 Teadlaste Majal on kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee tänu Peeter Normakule 

ja Jaagup Kipparile Tallinna Ülikoolist! 

 Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval kas Rävala 

pst 10 ja KBFI Akadeemia tee 23 valvelauast (küsida) või  e-posti teel või kodulehelt ja 

TTÜ-s on Teadlaste Maja tööplaan teadete tahvlil (täname Signe Jantsonit!). 

 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. 

 

 

Meeldivaid kokkusaamisi kaunil kevadel! 

 

 

                                                                                              Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 
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