
    

 

   

 

TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

53. tegevusaasta 
 

         Detsember 

                     2018 
 

                                                                  Jõudu tööle! 

Nii nagu kadakas kestnud sa tormi käes,                    kus mööda see torm oli läinud! 

mis su kallal sind katsumas käinud;                             Iga painutus kui uut jõudu tõi, 

sa paindusid küll, aga tõusid taas,                                aga maru sind nagu uueks lõi. 

                                                          Jõudu tööle! Jõudu tööle! 

 
Folklorist, karjalaste, vepslaste ja vadjalaste elu tundmaõppijaid, üks meie tähtsamaid 

   vanavara  kogujaid ja uurijaid Matthias Johann Eisen (28.09.1857 – 6.08.1934) 
 

*    *     * 
 

1. Teisipäeval, 4. detsembril kell 12 toimub Eesti Panga Muuseumis (Estonia pst 11) Jaan 

Tõnissoni 150. sünniaastapäeva tähistamiseks temale pühendatud hõbemündi esitlus ja 

müük. Oleme oodatud!   

 

2. Kolmapäeval, 5. detsembril kell 17.15 koguneme „SOFIS“ (Rävala pst 10) ja teeme 

mõttetalgud Tallinna teemal; arvame: mida on meie pealinnas vähe, mida palju, mis ei 

sobi pealinna? Meie ühise mõttetöö tuumakad terad edastame Tallinna Linnavalitsusele ja 

volikogule. Tulge koos sõpradega! (Muuseas, Tallinn sai 1248. aastal Lüübeki õiguse).  

 

3. Reedel, 7. ja laupäeval, 8. detsembril toimub Tallinna Ülikoolis meie Maja liikme 

keeleteadlase Peep Nemvaltsi korraldusel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale  ja TLÜ 

teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastapäevale pühendatud VI  EESTI TEADUSKEELE 

KONVERENTS; algusega kell 10 Uus-sadama 5 Mare – hoone Tallinna saalis.  

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ 

peab TÜ professor Birute Klaas-Lang. Registreerida saab hiljemalt 1. detsembril  TLÜ 

konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu (erandlikult ka kohapeal). 

https://www.tlu.ee/teaduskeelekonverents/registreerimisvorm  

 
 

4. Esmaspäeval, 10. detsembril kell 17 toimub meie Maja asutajaliikme Agu Aarna loodud 

ammuse tava kohaselt aasta viimane  Teadlaste Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni 

lahtine koosolek Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5); meid ootab ja võtab vastu 

meie Maja liige, TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal. Päevakorra kavas: uudiseid 

Tehnikaülikoolist, novembrikuus tehtu hindamine, jaanuarikuu töökava koostamine, uute 

liikmete vastuvõtmine, kohalalgatatud küsimused. See ongi kutse! Kohtume fuajees 

(Ehitajate tee 5) kell 16.55! 
 

5. Kolmapäeval, 12. detsembril: üks meist – teist põlve Maja liige geoloogiateadlane Kaarel 

Orviku  on hakkama saanud tähtsa teoga, on koostanud raamatu „Rannad ja rannikud“ 

(sobib ka kõrgkooli õpikuks). Selle raamatu esitlus toimub ERANDLIKULT kell 16.00 

„SOFIS“ (Rävala pst 10) . 

 

 

 

 

 

https://www.tlu.ee/teaduskeelekonverents/registreerimisvorm


6. Neljapäeval, 13. detsembril kell 13 toimub Metsakalmistul kenotaafi juures Jaan 

Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud mälestustalitus. Oleme oodatud! 

 

7. Kolmapäeval, 19. detsembril kell 17.15 peame „SOFIS“  (Rävala pst 10) Teadlaste Maja 

aasta aruandekoosoleku (valimisi ei ole, sest praegusel nõukogul on veel volitus 2019.a 

töötada!). Võite ka sõbrad kaasa kutsuda! Päevakorra kavas: 1.Aruanne 2018. aastal tehtust,  

2. revisjonikomisjoni aruanne, 3. arutelu. See ongi kutse! Teie osavõtt on väga vajalik! 

Võiksite 1 euro kaasa võtta, sest tuleb ka ajaloohõnguline loterii. 

 

                                                                 *     *     * 
 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 
 
 

07.12. Hannes Teder 65  30.12. Avo Vain      80 

           Endine Maja nõukogu liige, 

          noortekomisjoni esimees 
   Maja endine volinik  

25.12. Anne Joonsaar 65  31.12. Lehte Tavel 80 

       
 

*    *     * 

 

Teated: 

• Kogumikku „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ saab soetada Maja üritustel „SOFIS“. 

• Kui Te pole veel jõudnud k.a. liikmemaksu tasuda, siis palume seda teha kas  

ülekandega MTÜ Tallinna Teadlaste Maja kontole EE25 2200 0011 2006 1944   

Swedbanka või Maja üritustel Sirje Arrole; äärmisel juhul 19. detsembril üldkoosoleku eel 

(mittetöötavatel pensionäridel 15 eurot, teistel kõigil 35 eurot). 

• 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 Teadlaste Maja koduleheküljelt www.teadlastemaja.ee ja 

endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval Rävala pst 10 valvelauast (küsida).  

• 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, aseesimees Andres Kollist 5016402, 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 56660218, 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. 

 

Meeldejäävat aastalõppu 

ja head uut aastat! 

      Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 

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