
    

 

   

 

TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

52. tegevusaasta 
Veebruar 

                                          2017 
 

Eesti Asutava Kogu liige,  Riigikohtu liige ja tsiviilosakonna esimees  jurist Jaan Lõo 

(6.02.1872 – 18.02.1939), Holstre taluniku poeg oli ka isamaalaulik. Tema luuletusest 

„Kodumaa metsad“ (1916) on luuleread: 
 

            Kodumaa metsades kevade algus,           Mahl ülesse keeb kändudest 

            kodumaa metsades hävitav talgus:         kui veri värskeist haavadest. 

            heliseb kirves ja vihiseb saag,                Kõrgele tõusevad süllad ja riidad, 

            nende ees murdub viimane kui raag.      lõpmata soovid neid kaugele viivad … 

                                           Linnud lendavad kaevates minema,  

                                           et kõrbeks muutub mu kodumaa. 
 

Jaan Lõo oli esimene, kelle luules tuleb esile loodusesse säästva suhtumise idee. 

*     *     * 
 

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

jutustamist oma koduküladest; sarja kolmandal õhtul vestab Maja liige Kaljo Laas oma 

kodukülast. Õhtut juhib Maja nõukogu liige Valve Kirsipuu. Tulge koos sõpradega! 

Baarist saab osta suupärast enne jutuõhtu algust. 

 

2. Kolmapäeval, 8. veebruaril kell 17.15 tähistame Eesti Vabariigi 99. aastapäeva 

vestlusõhtuga „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus), kus arutleme selle üle, kuidas peame 

meeles oma riigimehi; kujundame ka riigikogule ning EV valitsusele edastatava seisukoha 

Konstantin Pätsile kavandatava mälestusmärgi asjus. Jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige, 

K.Pätsi Muuseumi liige Elsa Pajumaa.Tulge koos sõpradega!     

                                    Baarist saab osta ikka midagi maitsvat enne jutuõhtu algust. 

 

3.  Esmaspäeval, 13. veebruaril kell 17 on nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtine koosolek 

Euroakadeemias (selle uuel aadressil Tondi tn 55). Päevakorra kavas: uudiseid 

Euroakadeemiast pajatab Maja liige, rektor Jüri Martin, jaanuaris tehtu hindamine, 

märtsikuu töökava kinnitamine, Emakeelepäeva tähistamisest, uute liikmete vastuvõtmine, 

kohalalgatatud küsimused. See ongi kutse!  

 

4. Kolmapäeval, 15. veebruaril kell 17.15 on „Strixis“ ( Rävala pst 10 kohvikus) Maja 

asutajaliige Pille Kippar, jätkamas vestlussarja „Kummardus pühendusega raamatule“ 

kokkupuudetest teiste maade rahvaluuleteadlastega; sellega meenutame ühtlasi , et Eesti 

Keele Instituudi ja selle rahvaluulesektori loomisest on 70 aastat. Tulge koos sõpradega!  

                                 Baarist saab osta suupoolist enne meenutusõhtu algust. 

 

5. Kolmapäeval, 22. veebruaril kell 17.15 jätkame „Strixis“ ( Rävala pst 10 kohvikus) sarja 

„Heidame pilgu 100 aasta taha“ . Vestlema tuleb geograaf ja looduskaitsetegelane Vootele 

Hansen, kes pajatab Tallinnast veebruaris 1917. Vestlusõhtut juhib Maja nõukogu esimees 

Sulev Mäeltsemees. Tulge koos sõpradega!  

                                    Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust. 

 

 



6. Reedel, 24. veebruaril – Eesti Vabariigi 99. aastapäeval – asetame tavakohaselt lilled ja 

süütame küünlad Reaalkooli juures Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamil. 

Teeme seda ilmastikuoludest sõltumata kell 10.30 – enne sõjaväeparaadi, mis seekord on 

Vabaduse väljakul. Tulge koos sõpradega! Olete väga oodatud! 

*     *      * 

Näitus: 

„Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) „Tänukummardus Teadlaste Maja nobenäppudele 

tagantjärele“ 

Teist põlve meie Maja liige Kaarel Orviku annab teada, et Virumaal Sagadi 

mõisahoones on nüüdsest vaadata püsinäitus, mis kajastab tema poolt 1971  a. 

Korallimere ekspeditsioonil kogutud unikaalsete eluvormide mitmekesisust. 

Külastage! 

                                                                   *     *     * 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

09.02. Jakob Kübarsepp 70 10.02. Toomas Tiivel       65 

10.02. Kaie Pappel 75  Maja  endine noortekomisjoni esimees    

10.02. Aksel Telgmaa 85 11.02. Heino Lõiveke 75 

 
        Maja  endine volinik ja   

        revisjonikomisjoni liige  14.02. 
Maja  nõukogu liige  
Maie Võrk    75 

          *     *     * 

Teated: 

 Nõukogu 16. jaanuari otsusega on Maja üksikliikmemaks endiselt mittetöötavatel 

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

üritustel Sirje Arrole. 

 Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga on K.Pätsi ausamba rajamiseks kuulutatud 

korjandus. Toetuse saab kanda MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi kontole: 

EE101010031568127222 märkega „Konstantin Pätsi mälestusmärk“. 

 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 valvelauast (küsida) või  e-posti teel või kodulehelt ja TTÜ-s on Teadlaste Maja 

tööplaan teadete tahvlil (täname Signe Jantsonit!).  

 Nõukogu ootab teie ettepanekuid tööplaani! 

 Teadlaste Maja direktor Sirje Arro tel: 56 674 299, e-post: arrosirje@gmail.com 

 

*     *     * 

Teadlaste Maja nõukogu ja juhatus: 

Anatoli Alop 5145135, Ülo Jaaksoo 6397991, Valve Kirsipuu 5038391, aseesimees Andres 

Kollist 5016402, Heino Lõiveke 5101830, nõukogu ja juhatuse esimees Sulev Mäeltsemees 

5016373, aseesimees Peeter Normak 5165828, Heinar Nurste 5065181, Jaak Põlluste 5063916, 

Margus Pärtlas 6675702, nõukogu ja juhatuse sekretär Riina Raud 6943635, Aleks Rulkov  

5202602, Andres Tekkel 58378133; juhatuse liige Sirje Arro 56674299. 

Revisjonikomisjon: esimees Jaan Ennulo 56639343,liige Tiia Püss 55641120. 

Maja asutajaliige ja nõukogu nõunik Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 

 

Alanud aasta ootab uusi tublisid tegusid! 

Jõudu tööle! 
                                                                                                  Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 

http://www.teadlastemaja.ee/
mailto:arrosirje@gmail.com
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