


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJATA MAJA 
LUGU 

(JÄRJE JÄRG) 
 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Teadlaste Maja 

Tallinn 2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjutas, koostas, toimetas Elsa Pajumaa 

Tekstid sisestas   Sirje Arro 

Küljendas   Raul Juurma 

Fotode arvutitöötlus  Raul Juurma 

Kaanekujundus   Ülo Emmus 

Fotod Tallinna Teadlaste Maja fotokogust; autorid: 

Sirje Arro, Helle Pohl-Raidla, Heidi  
Tooming 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-9916-4-0706-6 

© Tallinna Teadlaste Maja 

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas



 

SISUKORD 

SAATEKS ................................................................................................................................................... 5 
1. MAJA PÕHIKIRJA JÄRGITAKSE ............................................................................. 7 

1.1. ÜLDKOOSOLEKUTEST ..................................................................................................... 7 
1.2. KULDAVÄÄRT KOGEMUSTEGA NÕUKOGUST ................................................ 13 
1.3. JUURDETULIJAD VALMISTAVAD RÕÕMU ......................................................... 23 

2. ARUTELUD TEADLASTE TEGEMISTEST KÖIDAVAD .............................. 25 

2.1. VESTLUSSARI „MINU TEADLASETEEST JA UURIMISTÖÖST“ .................. 25 

2.2. VESTLUSSARI „HINDAME MAJA ASUTAJALIIKMETE OSA EESTI 

TEADUSES JA KULTUURIS“ ........................................................................................ 29 

2.3.  VESTLUSSARI „HUVITEGEVUSTEST, MIS KÖIDAVAD“ .............................. 41 

3. KULTUURIST KÕNELDUST....................................................................................... 44 

3.1. JUTUSARI „AVAME JÄLLE EESTI RAHVUSKULTUURI LAEKAID“ ......... 44 

3.2. EESTI RAHVA MUUSEUMI (ERM) KÜLASTUSPÄEV ....................................... 48 

3.3. VESTLUSSARI „KULTUURILOOLISED  VESTLUSED“ .................................... 51 

3.4. HINGEPAITUS ...................................................................................................................... 56 

4. EESTI VABARIIK 100! ..................................................................................................... 59 

4.1. VESTLUSSARI „HEIDAME PILGU 100 AASTA TAHA“ ..................................... 59 

4.2. EESTI VABARIIGI RIIGIMEESTEST 100. AASTAPÄEVA EEL ........................ 64 

4.3. EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVALE  PÜHENDATUD 

KONVERENTSID ................................................................................................................ 68 

4.4. EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA AKTUS .................................................... 75 

4.5. RAAMATUSARJA „EESTI VABARIIK 100“  RIKASTAJAID ............................ 78 

4.6. KUMMARDUS PÜHENDUSEGA RAAMATULE .................................................. 82 

5. EESTI KEEL KESTMA JÄÄGU! ................................................................................ 84 

6. OMA KOOL .......................................................................................................................... 92 

7. TEISTEGA KOOS .............................................................................................................. 97 

8. EESTLASTE KOONDAMISEST .............................................................................. 106 

9. RAHVUSE KESTMINE EI SÜNNI ISEENESEST OMASOODU ............... 108 

10. MÄRKIMISVÄÄRSEID TÄHTPÄEVI ON SISUKALT MEENUTATUD..... 

  .................................................................................................................................................. 110 

10.1. EMADEPÄEV .................................................................................................................... 110 

10.2. ISADEPÄEV ........................................................................................................................ 111 

10.3. VANAVANEMATE PÄEV ............................................................................................ 113 

10.4. EUROOPA PÄEV .............................................................................................................. 114 

11. SÜGAVAST SÜDAMEPÕHJAST ............................................................................ 117 

12. ÜMBERKORRALDUSTEST ..................................................................................... 120 

12.1. KUIDAS SUHTUDA ÜMBERKORRALDUSTESSE RIIGIS? ........................... 120 

12.2. KAS MAJA ARVAMUSI VÕETAKSE KUULDA? ............................................... 121 

13. TALGUTÖÖD ON MEELEPÄRASED .................................................................. 125 

14. MAJA LIIKMETE MEENUTUSI – MÕTTETALGUTE 

TULEMUSTERAKESI ................................................................................................. 129 

14.1. LEILI UTNO: TALLINNA TEADLASTE MAJAST JA KOHVIKUST „STRIX“ 

  .................................................................................................................................................. 129 



14.2. MADE TOROKOFF – ENGELBRECHT: ÜRITUSTEST JA MAJAS 
VALITSEVAST ÕHKKONNAST ................................................................................ 130 

14.3. ÜKS ERAKORDNE MEENUTUSÕHTU .................................................................. 132 
15. ERIOLUKORD!................................................................................................................ 134 
16. LÕPETUSEKS .................................................................................................................. 146 
17. NIMEREGISTER ............................................................................................................. 147 
 
 



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

5 

SAATEKS 

Pool sajandit on pikk aeg, kui seda mõõta inimeaga: selle aja jooksul 
on saanud imikust haritud ja eriala omandanud keskealine, enamasti pere-
konnainimene ja lapsevanem, sageli juba ka vanaema või vanaisa. 

Organisatsiooni puhul on 50 – aastane inimkooslus jõudnud muuta, 
mõnikord isegi korduvalt tegevussuundi, koosseisu, põhikirjalisi nõudeid 
jne. Seda on võinud täheldada meie riigis, kus okupatsioonide tõttu tuligi 
ellujäämise nimel muutuda, aga ikkagi oli oht saada suletud. Nii on olnud 
kodu – uurimise seltsi, looduskaitse seltsi, akadeemilise ajaloo seltsi, õpe-
tatud eesti seltsi jt, kes said soovikohaselt tegevust jätkama asuda pärast 
Eesti iseseisvuse taastamist. 

1966. aastal loodud õppejõude ja teadlasi ühendav organisatsioon 
Tallinna Teadlaste Maja (nüüd juba aastaid MTÜ) on pidevalt tegutsenud 
üle poole sajandi. Ikka on silmas peetud vajadust koondada ridu õilsa ees-
märgi nimel: arendada eesti keelt ja kultuuri kõikides tegevusliikides, ole-
mata sealjuures teaduslik uurimis- või koolitusasutus. 

Tegutsemisajal kordasaadetust on välja antud ajalootrükised:  

„Majata Maja lugu“, 2006, Nelikümmend aastat Tallinna Tead-
laste Maja, 392 lk, fotodega; „Majata Maja lugu“ (Järg), 2015, (tehtust 
aastatel 2006 – 2015), 212 lk, fotodega. 

Praegu hoiate käes kolmandat Maja ajalooraamatut „Majata Maja 
lugu“ (Järje järg), mis kajastab aastatel 2016 – 2020 tehtut.  

Kõiki kolme trükist ühendavad kaanekujundus (Ülo Emmus), põhi-
lised tegijad: Maja asutajaliige Elsa Pajumaa – raamatu kirjutaja, koostaja 
ja toimetaja, Sirje Arro – teksti sisestus, fotod ning korraldustöö, Raul 
Juurma – arvutitöötlus, küljendamine. 

Ajalooraamatule omaselt on selles palju nimesid ja arve ning see-
tõttu võib esmapilgul tunduda kuivavõitu ja igavgi, aga lugemisse süvene-
des saab siiski üsna rohkesti ainukordset ja uudset teavet, mida lisandub ka 
fotodelt. 

Võib tunduda kummaline, et Maja nimetuse all tegutseb õppejõude 
ja teadlasi ühendav organisatsioon, kellel pole mingisugust hoonet, mis 
kannaks maja silti (ja isegi oma bürooruumi pole juba üle kolme aasta!). 

Maja tegevus on saanud võimalikuks eelkõige tänu Maja liikmete 
ühtehoidmise ja koostegutsemise soovidele ning ühisliikmetele (Tallinna 
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Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Tervise 
Arengu Instituut, Cybernetica AS ja Euroakadeemia), kelle rahalisel toel ja 
seni kehtiva kombe kohaselt ürituste läbiviimiseks tasuta Majale ruumide 
kasutada andmisega. 

TUHAT TÄNU KÕIGILE ! 

Eriline tänu kuulub siinkohal Akadeemilisele Raamatukogule, Rä-
vala pst 10 (endine Teaduste Akadeemia raamatukogu, nüüd aga juba aas-
taid Tallinna Ülikooli alluvuses). Aastakümneid Maja koduks olnud Tea-
duste Akadeemia majas (Kohtu 6) on jäetud Majale ka viimastel aastatel 
veel võimalus mõned korrad aastas kaunist saali kasutada.  

Omamoodi ime on see Maja tõesti, kui tõdeda, et mitmedki teadlaste 
organisatsioonid, sh Teadlaste Liit on ammu oma tegevuse lõpetanud. 

Ime on seegi, et Maja rohkem kui sajast asutajaliikmest tegutsevad 
Majas seni veel mõned visad ja vaprad, kellel eluaastaid juba 90-ne lävel 
või isegi üle selle. Nende tulemuslikust tegutsemisest on ka käesolevast trü-
kisest mõndagi lugeda. 

HEAD LUGEMIST ! 
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1. MAJA PÕHIKIRJA JÄRGITAKSE 

1.1.  ÜLDKOOSOLEKUTEST 

MTÜ seaduse alusel ja Maja põhikirja kohaselt on kõige tähtsam 
otsustaja Maja liikmete üldkoosolek, mis toimub igal aastal aruandekoos-
olekuna ja iga kolme aasta järel aruande- ja valimiskoosolekuna. 

Käesolevas trükises vaadeldaval ajajärgul aastatel 2016 – 2020 on 
toimunud järgmised üldkoosolekud: 

16. detsembril 2016 STRIXIS aruande-valimiskoosolek. 

Aruandes võeti kokku viimase aasta töö ning nenditi, et ära pole jää-
nud ükski kavandatud üritus. Vanim sari „Minu teadlasetööst ja uurimis-
tööst“ sai alguse juba 7.02.1985 Nikolai Alumäega ning toimub tänaseni. 
Maja asutajaliikmete Pille Kippari ja Elsa Pajumaa korraldatud vestlus-
sarjad kultuurist on teadmisi rikastavad ja kultuuri arengu järjepidavust toe-
tavad. Ka uusi sarju on ellu kutsutud, nagu Mihkel Veiderma alustatud 
„Minu koolid“ (30. märtsil 2016) ja Aino Pihlaku algatusel vestlusõhtud 
„Kodupaikadest“. Kõrgelt hinnati Peep Nemvaltsi teaduskeele konve-
rentse ning Maja konverentsi „Eesti rahvuse kestmisest“ (19.11.2016, mis 
jätkus 11.11.2017). Vajalikud ja teaberohked on olnud Maja 50. aastapäeva 
näitused TTÜ-s ning TLÜ Raamatukogu fuajees (Rävala pst 10). 

Kahjuks ei rõõmustanud aasta liikmeskonna suurenemisega, sest 
surma tõttu lahkunute arv (36) ületas tunduvalt uute liikmete arvu. 

Koosolijad tõdesid üksmeelselt: hala ei aita, aitab arukas tegutse-
mine sõbralikult üheskoos. 

Päevakorra kohaselt valiti koosolekul Maja nõukogu 25. koosseis, 
juhatus ja revisjonikomisjon. Üksmeelselt valiti juba tegutsevad koosseisud 
tööd jätkama. 
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Seisab kõneleja Sulev Mäeltsemees, istuvad vasakult Andres Kollist, 
Jaan Ennulo, Elsa Pajumaa, Peeter Normak 

 

Sõnavõtjana kõneleb Maja asutajaliige Pille Kippar 
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Seisab kõneleja, Maja nõukogu liige Heino Lõiveke, kelle kõrval Elle 
Lees ja Väino Rajangu ja tema vastas Jaan Timmusk 

 

Seisab sõnavõtja Kaarel Orviku 
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Seisab sõnavõtja Väino Rajangu 

 

Rõõmu kohtumisest väljendavad Leev Kuum (vasakul) ja Andres 
Kollist 

10. jaanuaril 2018 STRIXIS (Rävala pst 10) ühitati Maja 2017. 
aasta aruandekoosolek Maja 52. aastapäeva tähistamisega. Kuulati kok-
kuvõtet Majas tehtust 2017. aastal, revisjonikomisjoni aruannet, arutleti, 
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meenutati mõndagi möödunust, sh sedagi, et Maja asutajaliikme, endise TA 
presidendi Johan Eichfeldi sünnist möödub 26. jaanuaril 125 aastat. 

 

Maja nõukogu nõunikule Elsa Pajumaale (seisab) oli usaldatud 2017. 
aasta aruande koostamine ja esitamine 

19. detsembril 2018 aastal SOFIS (Rävala pst 10 filosoofia saalis) 
2018. aasta aruandekoosolek. 

Nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees võttis aasta kokku nõnda: 
„On olnud väga sisutihe aasta, kõik kavandatud 64 üritust on tehtud ja veel 
40 lisaks koostööpartneritega ühiselt.“ Esimees tänas kõiki ja soovis koos-
olijaile meeldivat aastavahetust. Et oli Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
aasta, siis oli korraldatud ka ajaloohõnguline loterii (Maja varudest, trüki-
sed jm) ´a 1 euro. 
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SOFIS istuvad ja kuulavad Sulev Mäeltsemehe ettekannet (vasakult) 
Peeter Normak, Milvi Kracht, Lehte Tavel, Jaan Ennulo, Väino  

Rajangu, Heinar Nurste, Leev Kuum, tema taga Marge Koidu, Aino 
Pihlak, Ülo Niine, foto paremal nurgal Lilian Einre 

EV 100. aastapäeva tähistamine andis indu uusi asju korraldada 
ning võimaluse uhkust tunda korraldatu üle. Rõõmustati, et Maja liige Mart 
Nutt sai vabariigi aastapäeval Riigivapi II klassi aumärgi, et trükist ilmus 
kogumik „Eesti rahvuse kestmisest“ (Maja samateemaliste konverentside 
kogumik), et EV 100. aastapäeva aktus 10. veebruaril 2018 TA (Kohtu 6) 
saalis president Arnold Rüütli isamaalise kõne, Leelo Kõlari esitatud eesti 
klaverimuusika ning Mati Palmi lauludega oli südamlik ja meeldejääv. 

Maja ühisliikmed (TTÜ, TLÜ, TA, AS Cybernetica, Tervise 
Arengu Instituut, Euroakadeemia) on aidanud Majal rahaliselt hinges 
püsida. Tänu neile! 

18. detsembril 2019 STRIXIS aruande-valimiskoosolek. 

Võeti kokku kolmel viimasel aastal tehtu, millest juba eespool kir-
jas. 2019. aastast tõsteti esile seda, et oli EESTI KEELE AASTA, igas kuus 
keskenduti teatud aladele, millest ka Maja tööplaani päises kirjutati. Era-
kordselt palju peeti konverentse (Emakeele Selts, kõrgkoolid, Eesti Keele 
Instituut), millest Maja liikmed olid kutsutud osa võtma. 2019. aastal kor-
raldas Maja 63 üritust, peamiselt aastaid toimunud sariüritustena. Maja põ-
hitegevus ongi olnud mõttetegevus. 

2020. aastal tuleb detsembris tavaline aruandekoosolek. 

Järgmine aruande-valimiskoosolek tuleb alles aastal 2022! 
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1.2.  KULDAVÄÄRT KOGEMUSTEGA NÕUKOGUST 

Mistahes organisatsioon saab tulemuslikult tegutseda vaid oskusli-
kul ja otstarbekal juhtimisel. Majal on alati olnud kogenud juhte. 

Praegu on tegutsemas Maja nõukogu 26. koosseis, mis valiti 18. det-
sembril 2019 kolmeks aastaks, nii ka revisjonikomisjon. 

Mittetulundusühingute seaduse järgi on 2013. aastast Majal ka juha-
tus, kuhu on valitud 18.12.2019 nõukogu esimees, sekretär ja Maja direktor. 

Väga kogenud on nad kõik (tähestiku järjekorras): 

 

 

nõukogu liige 

Anatoli Alop 

Eesti Mere-
akadeemia, 

valitud  
kuuendat 

korda 
 

 

nõukogu liige 

Heinar Nurste 

ENPRO insene-
ribüroo, valitud 

kümnendat 
korda 

    

 

juhatuse liige 

Sirje Arro 

Teadlaste 
Maja direktor 
aastast 1975, 
valitud teist 

korda  

 

nõukogu nõunik 
aastast 2008, 

Teadlaste Maja 
asutajaliige 

Elsa Pajumaa 

 

    

 

nõukogu liige 

Ülo Jaaksoo 

AS Cyberne-
tica, valitud 
kümnendat 

korda  

 

nõukogu liige 

Margus Pärtlas 

Muusika – ja 
Teatriakadee-
mia, valitud 

neljandat korda 
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nõukogu ase-
esimees 

Andres  
Kollist 

Akadeemiline 
Raamatukogu, 
valitud küm-
nendat korda 

 

nõukogu liige, 
aastast 2008 

nõukogu  
sekretär 

Riina Raud, 

valitud seits-
mendat korda 

    

 

nõukogu esi-
mees aastast 

2011 

Sulev  
Mäeltsemees 

Tallinna Teh-
nikaülikool, 

valitud viien-
dat korda 

 

nõukogu liige 

Aleks Rulkov 

Vertex Estonia 
AS, valitud 

kuueteistküm-
nendat korda 

 

    

 

 

nõukogu ase-
esimees 

Peeter  
Normak 

Tallinna Üli-
kool, valitud 
kümnendat 

korda 

 

 

nõukogu liige 

Andres Tekkel, 
valitud kahek-
sandat korda 

Kogenud juhtide tegevust saavad hinnata veelgi kogenumad revi-
deerijad.  

Nii ongi Majas, kus revisjonikomisjoni esimees Jaan Ennulo on 
juba neljateistkümnendat korda juhtima valitud ja majandusteadlane Tiia 
Püss on komisjoni liikme ülesandeid täitmas viiendat korda. 
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Jaan Ennulo 
(10.07.1937-27.02.2021) 

Tiia Püss 

* * *  

Kahjuks on viimastel aastatel karm saatus viinud manalasse mitu väga 
tegusat nõukogu liiget, head juhti ja suurepärast inimest:  

Valve Kirsipuu 
(05.03.1933 – 
20.09.2017) 

Heino Lõiveke 
(11.02.1942 – 
30.05.2018) 

Jaak Põlluste 
(18.09.1949 - 
22.07.2020) 

* * * 

Et Majal pole praegu bürooruumi ega ka muid tööruume, siis 
käiakse koosolekuid pidamas tavakohaselt külakorda, peamiselt nõukogu 
liikmete tööpaigas. 

Jaanuarikuu arupidamised on tavaliselt Andres Kollisti kabinetis 
(Rävala 10) Akadeemilises Raamatukogus, aprillis alati Ülo Jaaksoo juu-
res AS Cybernetica (Mäealuse 2/1), mais Margus Pärtlase juures Muusi-
kaakadeemias (Tatari 13), oktoobris on oldud sageli Peeter Normaku juu-
res TLÜ-s (Narva mnt 25), kus keskustelus on osalenud ka rektor Tiit 
Land, aasta nõukogu viimane koosolemine on juba Maja algusest loodud 
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tava kohaselt TTÜ-s (end TPI-s) (Ehitajate tee 5), reeglina nõukogu saalis. 
Viimastel aastatel on seal õppeasutustest uudiseid pajatanud prorektorid 
Hendrik Voll ja Renno Veinthal (on ka Maja liige). 

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolekud on reeglina lahtised 
ning soovijatest Maja liikmed on nendest saanud osa võtta. Võib julgesti 
väita, et külakorda nõukogu koosolekute korraldamine on omamoodi väär-
tuslik leid, sest ikka saab midagi huvitavat kuulda ja näha. Nii lisanduvad 
ka uued kogemused. 

Fotomeenutusi nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolekutest: 

 

Sisekaitseakadeemias (Kase 61), 16. märtsil 2016, õppeasutusest  
pajatab Andres Pung, vasakult viimane 
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Statistikaametis (Tatari 51) 13. juunil 2016, laua otsas istub Andres 
Tekkel, kauaaegne selle ameti töötaja, kes kokkusaamise uues kohas 

ka korraldas. Maja autajaliikme Agu Aarna (11.10.1915 – 
11.12.1989), tollase TPI rektori loodud tava kohaselt peetakse aasta 
viimane nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek TTÜ-s, nii ka 12. 

detsembril 2016 

 

Paremalt esimene Renno Veinthal, TTÜ prorektor (Maja liige)  
seekord võõrustaja rollis ja jutustaja kõrgkooli uudistest, temast  

paremal Sulev Mäeltsemees, edasi Peeter Normak, Andres Kollist, 
Jaan Ennulo, Elsa Pajumaa, Riina Raud, Viivi-Maret Russ (Maja 

asutajaliige), Jüri Tanner 
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Aasta esimene nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek ikka tava- 
kohaselt Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst 10), kus direktor 
Andres Kollist (fotol istub laua otsas) ka 16. jaanuaril 2017 kostitas 

osalejaid maiuste kõrval ka mahlakate uudistega (ta on ka Maja  
liikmetest ainus, kes Tallinna linnavolikogus tegutseb ja selles  

innovatsioonikomisjoni tööd korraldab) 

 

Euroakadeemias (Tondi 55), 13. veebruaril 2017, seisab kõneleja,  
rektor Jüri Martin 
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Ülo Jaaksoo juures AS Cybernetica (Mäealuse 2/1) 10. aprillil 2017 

 

Ülo Jaaksoo juures tehtud ühispilt, esireas vasakult Sirje Arro, Elsa 
Pajumaa, Valve Kirsipuu, aprillikuu sünnipäevalaps Ülo Jaaksoo, 

Riina Raud, Jaan Ennulo, Andres Kollist, Peeter Normak; tagareas 
vasakult Aleks Rulkov, Jaak Põlluste, Sulev Mäeltsemees 
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Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6), 8. mail 2017, vasakult Silvi 
Vare, EKI direktor Tõnu Tender, Paul Kokla, Riina Raud 

 

EBS-is (A. Lauteri 3), 11. septembril 2017 kõneleb rektor Arno  
Almann (paremal) koosolekust osavõtjatele oma õppeasutuse  

muredest ja rõõmudest 
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9. oktoobril 2017 Peeter Normaku juures TLÜ-s, kus uudistest  
pajatas teadusprorektor Katrin Niglas (fotol paremalt teine) 

 

Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13) 14. mail 2018 räägib  
õppeasutuse uudisest Margus Pärtlas (istub laua otsas paremal) 
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Mereakadeemias (Kopli 101), 10. septembril 2018 seisab kõneleja  
rektor Roomet Leiger 

 

Akadeemilise Raamatukogu filosoofia saalis (Rävala pst 10) 14.  
oktoobril 2019. Samas saalis peeti 2019. aastal veel 9. jaanuaril, 13. 

märtsil, 26. juunil ja 13. novembril Maja nõukogu ja  
revisjonikomisjoni koosolekuid 
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9. detsembril 2019, Maja selle aasta viimasel nõukogu koosolekul  
ollakse ammuse tava kohaselt TTÜ-s, kus prorektor Hendrik Voll  

(seisab) räägib tehtust ja kavatsustest 

1.3.  JUURDETULIJAD VALMISTAVAD RÕÕMU 

Erinevate erialade inimeste kokkusaamised on rikastavad, sest mil-
legi uue teadasaamine või ununenu meenutamine ühiskonnast, loodusest, 
tehnikast, haridusest jne annab mõtteainet. 

Ka viimastel aastatel on Maja liikmete sekka tulnud tublisid inimesi 
erinevatelt elualadelt ja see on väga rõõmustav. Siinkohal nende loetelu tä-
hestikulises järjekorras: 

 Üllas Ehrlich – majandusteadlane 
 Signe Jantson – infoteadlane 
 Tõnu Lauk - kunstnik 
 Marja Liidja – tõlkija 
 Virma Murel – majandusgeograaf 
 Elvi Nassar – ajaloolane 
 Riho Nõmmik – kosmosefüüsik 
 Aavo Reinfeldt – majandusteadlane 
 Tiina Tammets – füüsik 
 Mare Torm – kasvatusteadlane 
 Rein Undusk – kirjandusteadlane 
 Silvi Vare – keeleteadlane 
 Renno Veinthal – tehnikateadlane  
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Mitu siinnimetatut on jõudnud juba esineda ka ettekannetega Maja 
korraldatud üritustel, näiteks konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“ 
(11.novembril 2017) tegi ettekande „Kirjandus, rahvus, riik: Eesti juubeli 
eelõhtul“ kirjandusteadlane Rein Undusk ning tehnikateadlane Renno 
Veinthal lisas samal konverentsil omapoolse käsitluse teemal „Insenerid 
(inseneriteadused) eesti ühiskonna teenistuses“. Olgu tänatud! Uued teod 
ootavad tegemist. 

Tartust pärit majandusgeograafia professori Salme Nõmmiku poeg 
Riho Nõmmik oli mitu aastakümmet Moskva Ülikooli tuumafüüsika insti-
tuudi kosmosefüüsika osakonna juhtivteadur, töö polnud kergete killast, ta 
oli mitme kosmoseeksperimendi autor ning planeetidevaheliste radiatsioo-
niväljade standardite looja, ta on üle 250 teadustöö autor. Põhitöö kõrvalt 
juhtis ta Moskvas aastatel 1996 – 2003 sealset Eesti Seltsi. 

Oma tegemistest on ta ise kirjutanud: „Olen kindlaks teinud rea Ga-
laktiliste ja Päikese kosmiliste kiirte omaseid põhiseaduspärasusi ja nende 
alusel välja töötanud kolm kosmose radiatsiooni kirjeldavat mudelit. Need 
on kinnitatud Rahvusvahelisteks Standarditeks ja on aluseks kosmoselen-
dude planeerimisel, kosmoseaparatuuri töökindluse määramisel ja astro-
nautide tervise säilitamisel (sealhulgas ka Kuu ja Marsi ekspeditsioonide 
puhul)“. 

Pikkade aastate järel kodumaale jõudnuna ühines kohe Teadlaste 
Majaga. Ta esineb sageli ettekannetega nii enda kui ka oma ema teadus-
tööst. Riho Nõmmiku etteasted on väga köitvad.  

 

 

Riho Nõmmik (fotol paremal) jutustamas oma tegemistest  
31. oktoobril 2018 filosoofia saalis (Rävala pst 10) 
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2. ARUTELUD TEADLASTE TEGEMISTEST KÖIDAVAD 

2.1.  VESTLUSSARI „MINU TEADLASETEEST JA 
UURIMISTÖÖST“ 

Just niisuguse nimetusega vestlussarjale pandi alus juba 1985. aasta 
7. veebruaril jutuõhtul STRIXIS Maja asutajaliikme ning kauaaegse nõu-
kogu esimehe Nikolai Alumäega (12.09.1915 – 27.03.1992).  

2016. aasta 10. veebruaril oli sarja 73. õhtu Elle Leesi etteastega 
tema teadlaseteest ja organiseerimistööst infoinstituudis, Tallinna Botaa-
nikaaias, kodu-uurijate seltsis, looduskaitse seltsis, K. Pätsi Muuseumi 
ühingus jne; talle pole võõras ka töö energiavõrkudes, keskkonnakaitse alal 
ning mullastiku uurijana; TÜ-s geograafiat õppinud teenekale teadusinime-
sele öeldi õhtu lõpetuseks sõnad: „Igas inimeses peitub valgust, kas vaevu 
helendavat, vaikselt vilkuvat või lausa lõõmavat. Sinus peituv hingesuurus 
lummab! Selles on haaret ja kustumatut miilamist, sellest on piisanud pe-
rele, lastele, lastelastele ja tubli annus ka Teadlaste Majale. Jõudu jätka-
miseks!“ 

 

 

Elle Lees ettekannet tegemas 
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Elle Leesile lausub tänusõnu Maja liige Märt Karmo (seisab), istuvad 
vasakult Kalev Kukk ja Anto Raukas 

Tehnikateadustesse suunduti järgmisel vestlusõhtul 9. märtsil 2016, 
sest seekordne esineja Vello Klanberg just seda ala tunneb ja on seda tee-
ninud palju aastaid. Kuulsa Bontš-Brujevitši-nimelise Leningradi Elektro-
tehnika Sideinstituudi lõpetanuna töötas ta raadiotehases RET, kus tehti 
raadiomõõteriistu, voltmeetreid jm, on saanud autoritunnistusi, täitnud juh-
tiva inseneri, peakonstruktori, laborijuhataja ülesandeid. Võõraks ei lastud 
tal jääda ka nõndanimetatud „postkasti elul“, sest teatud aparaadid pidid 
valmima tol ajal saladuskatte all kinnistes asutustes. Ta sai mõnda aega töö-
tada ka Ehituse TUI-s ja Eesti Gaasis. Põnev! Vello rääkis ka lugemishu-
vist, mis on teda saatnud alati ja teeb seda nüüdki. 

Sarja 75. õhtul 28. septembril 2016 oli jälle tark mees taskust – 
Viljar Jaamu, majandusteaduste doktor, prorektor ettevõtluskõrgkoolist 
MAINOR; on kaitsnud doktorikraadi olulises lõigus – panganduse kriisi re-
guleerimine (2003); eelnevalt aga lõpetanud Merekooli ja ka TPI tööstusette-
võtete ökonoomika alal; ka pole võõras õpetamistöö kõrval tähtsate organi-
satsioonide juhtimistöö (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallink jt); 
mitmekülgne, energiline, laialdaste teadmistega mees parimates aastates 
annab endast kindlasti parima, et elu Eestis edasi viia. Selles olid jutuõhtu 
järel kuulajad üsna veendunud. 
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Mitmekülgne ja suure töötulemuspagasiga astus kuulajate ette juttu 
vestma 5. oktoobril 2016 Ago-Livius Kerge. Ei tulnud ta tühjade kätega, 
vaid tõi kaasa just trükist tulnud oma teise meenutusteraamatu „Tudulinnast 
Tallinna arhitektiks“, 2016, ligi 300 lk fotodega. Sisutihe raamat õpingu-
test, ka Kunstiinstituudis, vastutusrikaste tööülesannete täitmisest Tööstus-
projektis, Maaehitusprojektis, Eesti Projektis ning juhtivtööst Ehituse TUI-s, 
reisimuljetest, pereelust ja muidugi ka Tallinna Teadlaste Majast. Seda aitas 
ta algataja asutajaliikmena ellu kutsuda ning nägi vaeva ruumidekomisjoni 
esimehena, et Majale sobivaid ruume leida. Köitvaid lehekülgi Teadlaste 
Majast on raamatus mitmeid, sealhulgas (koopia) asutamisürik allkirjadega. 
Üllitis õigustab sisukuse ja ladusa esituse poolest selle endale soetamist. 
(Trükis on valminud Ago-Livius Kergelt endalt kirjastusega Canoples). 

Toimekas Maja liige Ülo Kristjuhan paluti oma tegemistest paja-
tama 16. novembril 2016, tagamõttega, et siis saab teda ka saabuva suure 
sünnipäeva (75!) puhul õnnitleda. See õnnestuski! Muidugi kuulati tema 
pajatusi teadusalastest uurimustest, tööterviseriskidest ja nende haldamiste-
gevustest ettevõtetes ning asutustes, ka töötervishoiust ja – ohutuse prob-
leemidest Euroopa Liidus jne. Arvukate raamatute ja artiklite autoril ning 
sagedasti vastavatel rahvusvahelistel konverentsidel esinejal juba jutuainet 
jätkus. Teda on huvitanud ka keskmise eluea pikendamise, vananemise 
ning rahvastiku iibe probleemid. 

Kui 11. jaanuaril 2017 tuldi kokku, et kuulata keemiateadlase 
Kadri Siimeri tegemisi teadusvallas, siis oli ammu teada, et 1947. aastal 
loodud TA Keemia Instituuti pole juba aastaid. Ligi 500- liikmelisest kol-
lektiivist on jäänud väikesearvulised nn pudemed mitmes erinevas asutuses. 
Seega saatsid seda jutuõhtut nostalgianoodid, meenutati kolleege ja juhte, 
huvitavaid juhtumeid spordiradadelt, kilde kultuuritegevusest ning loomu-
likult ka luulelembese teadusmehe Arnold Milgi toredat ülistust: „ Insti-
tuudi sektorite uljas rivis sammub töökalt kindlas taktis teadurite pere val-
geis kitleis …“ 

Nüüd oli kunagi üks nendest valges kitlis kõndinutest kuulajate ees 
pidurõivas ja võttis vastu häid soove mõne päeva pärast 80 – aastaseks saa-
mise puhul. Tervist ja jõudu, mis muud! 

Väga tagasihoidliku inimesega, kes keeleteadlaste seas kaugemalgi 
tuntud, Anu-Reet Hausenbergiga oli vestlusõhtu 24. mail 2017. Sisseju-
hatuseks pidas Võrumaalt pärit teenekas teadlane vajalikuks kohe ütelda, et 
teadlaseks ta ennast ei pea (teised küll peavad!). Ta on läbinud kõik vajali-
kud teadlaseks saamise astmed, sealhulgas pidasid komi keeleteadlased 
tema väitekirja kaitsmist looma nimetustest komi keeles komi leksikoloogia 
suursündmuseks. Komimaa ja selle keel ongi talle uurimisainet pakkunud 
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aastakümneid. Üle 20-ne aasta töötas ta Eesti Keele ja Kirjanduse Instituu-
dis fennougristika alal trükiseid koostades, aidates korraldada nõupidamisi 
ja konverentse, viibides kogumisretkedel jne. 1992. aastast juhatas õppe-
tooli TPedI-s. Temata pole aastast 1970 möödunud vist ainsatki soome – 
ugri kongressi. 

27. septembril 2017, vestlussarja 80. õhtul, oli juttu puhumas teist 
põlve Maja liige Andres Siirde, kelle isa Enno Siirde (09.01.1919 – 
05.02.2004) oli Maja asutajaliige. Rahvusvahelise haardega soojusenergee-
tikateadlane Andres Siirde on saanud TPI lõpetamise järel täiendust Poolas 
ja USA -s, olnud vanemõpetaja ja dotsent ning on doktorikraadiga professor 
2001. aastast, ikka oma nn kodukõrgkoolis TPI-s / TTÜ-s, on paljude üleeu-
roopaliste erialanõukogude ja -seltside liige, juhendab magistrante ning 
doktorante, tema sulest on hulgaliselt artikleid soojatootmiskatelde uuen-
damise ja nende tõhusamaks muutmiseks jne. 

Teadlaste Maja nõukogu liikmena juhtis pingelise põhitöö kõrvalt 
aastaid Maja spordikomisjoni, on sõitnud Tartu, Rootsi ja Soome suusama-
ratone, „käpas“ on tennis ning sulgpall …  

Uskumatu, aga temalgi kukkus kuuskümmend eluaastat vestluseelsel 
päeval.  

Mis muud – ikka õnne! 

Tollase TPI majandusteaduskonna lõpetanu Ardo Kamratovi väga 
vaheldusrikkast teaduspõllul toimetamisest vesteldi 27. märtsil 2019. 
Kõrghariduse ja teaduse ökonoomika on temale huvi pakkunud, seda huvi 
aitasid rahuldada tööaastad oma kõrgkoolis kõrghariduse ökonoomika uuri-
misgrupis (juhtis Väino Rajangu), siis tuli teenindusökonoomika ja kandi-
daadikraadi kaitsmine ning tööpaigaks sai Teenindusministeerium, tulid le-
pinguliste töövormide juurutamine, IME (isemajandava Eesti kujunda-
mine), privatiseerimised, aktsiad ja muu uudsus, mis kaasnes Eesti iseseis-
vuse taastamisega; tuli käia nõustamas ka Leedus kuidas erastamist korral-
dada, tuli nõu anda ministritele (Lia Hännile jt). TPI tollase rektori Peep 
Sürje (19.04.1945 – 12,05.2013) kutsel sai jälle tööpaigaks TPI, ees oli 
suurte muutuste aeg, sealhulgas oma seaduse tegemine juba Tallinna Teh-
nikaülikoolile, kus Ardo Kamratovi sõnal on tõsist kaalu kuratooriumis 
tegutsedes. Tagasihoidliku, väga tegusa mehe sõna on väga vaja, sest mõt-
tetornaadod möllavad sageli suurkooli seinte vahel. 

Kõnealune vestlussari „Minu teadlaseteest ja uurimistööst“ on ikka 
kinnitust andnud, et teadlane on oma tööst ja saavutustest rääkides väga 
tagasihoidlik. Neid, kes rinna ette lööksid ja kinnitaksid oma panuse mää-
ratut suurust ja tähtsust, ei ole esile kerkinud! 
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2.2.  VESTLUSSARI „HINDAME MAJA ASUTAJA‐
LIIKMETE OSA EESTI TEADUSES JA KULTUURIS“ 

Kui Maja oli saanud 45-aastaseks, siis alustati vestlussarja „Hin-
dame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“. Selles räägi-
takse meie seast lahkunud Teadlaste Maja asutajaliikmetest. Sarja esimesel 
õhtul 12. jaanuaril 2011 oli kõnealune Maret Tamm (01.01.1926 – 
19.04.1998), matemaatik TA Küberneetika Instituudist. 

2016. aastal alustati juba kahekümne viienda õhtuga 20. jaanua-
ril ja kõneaineks oli Ants Viidalepp (6.01.1921 – 9.01.2012), Tallinna te-
lefonivõrgu ülema poeg, maalikunstnik, kes jõudis pika elu jooksul pea 
poole sajandi jooksul õpetada maalikunsti õppejõuna paarisajale noorele fi-
guraalkompositsiooni, portreemaalimist ja muid maalikunsti saladusi, Eesti 
Kunstnike Liidu auliige, tema tuntumad õpilased Kalju Polli, Enno Lehis, 
Leili Muuga, Ilmar Malin, Nikolai Kormašov, Rein Raamat ja Enn 
Põldroos. 

Erakordne, et Kalevi matkaklubi maalikunstnikust president Ants 
Viidalepp tegi 1959. aastal süstamatka kuueliikmelises meeskonnas Pele-
dui kärestikulisel jõel koos skulptor Olavi Männi, telemees Grigori Kro-
manovi, kirjanik Lennart Meri jt. Matkast sündinud raamatu „Laevapoisid 
rohelisel ookeanil“ (autor Lennart Meri) illustreeris Ants Viidalepp, kes on 
veel üle 150 raamatu oma illustratsioonidega rikastanud. 

Edasi tuli 17. märtsil TLÜ aulas erakordne mälestuskontsert, sest 
koorijuht Arvo Ratassepa (17.03.1926 – 22.12.1986) sünnist möödus just 
sel päeval 90 aastat. Veel kord tõdeti, et tema panus meie noorte dirigentide 
kasvatamisel ja seeläbi eesti koorikultuuri edendamisel on juba aastaküm-
neid suurepäraseid tulemusi andnud ja küllap jätkub areng edaspidigi. 

Mart-Ivo Elleri (24.07.1936 – 18.11.2003), kunstiteadlase ja – aja-
loolase elu jooksul kordasaadetust räägiti 27. aprillil. Eriti tähtis on tema 
osa Maja loomise loos ja Maja esimeses kultuurikomisjonis. Just tema oli 
see mees, kes kogus väärtuslikke kogemusi tollal Euroopa riikides tegutse-
nud teadlaste klubidest ja tõi need Maja loojate aruteludesse. 

Oma teadustöös on uurinud eesti skulptuuri ja kunstiajaloo histo-
riograafiat, kirjutanud koos teistega „Eesti kunstiajaloo“ raamatuid, õppe-
jõuna on lugenud kunstiajaloo üldkursust ja erikursusi eesti 20. sajandi 
kunstist, on juhtinud Tartu Ülikooli kunstiajaloo kabinetti. 
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Põllumajandusteadlane Oskar Priilinn (18.05.1926 – 29.01.2012) 
oli kõrgema põllumajandushariduse saanud veel 1949. aastal Tartu Ülikoo-
lis; aspirantuuri järel olid vastutusrikkad erialased töökohad Tallinnas: bo-
taanikaaia eelkäijas bioloogia eksperimentaalbaasis juhatajana (1954 – 
1957) ja seejärel TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi direktorina Harkus 
34 aastat, pärast seda veel samas üle kümne aasta teadustööl. Bioloogiadok-
torina geneetika alal suutis ta teha tõhusat koostööd Jõgeva sordiaretusjaa-
maga teravilja aretuse alal. Tema panust eesti põllumajanduse ja -tea-
duse arengusse hinnati kõrgelt vestlusõhtul 26. mail 2016. 

Õigusteadlane Bentsian Levin (31.03.1906 – 19.04.1990) oli Maja 
loomisel tegev põhikirja ja kodukorra koostamise komisjonis. Vestlusõhtul 
tema tegemistest 8. juunil 2016 toonitati, et ta oli õiguse sektori juhatajana 
Majanduse Instituudis rahvamajanduse riikliku juhtimise, ministeeriumide 
haldusaparaadi õiguslike normide täiustamise ja sotsioloogilise uurimistöö, 
toodangu standardiseerimise ja patendialase töö eestvedaja ning õigusliku 
informatsiooni töötlemisel arvutustehnika rakendamise innustaja. Tema ju-
hitud sektoris valati õiguslikku vormi looduskaitseseadus, mis oli esimene 
NLiidus. Aastaid tegi ta õppejõutööd TPI-s ja TPedI-s, tõlkis eesti kirjan-
dust (Vilde, Luts) vene keelde. 

Sarja 30. õhtul 26.10.2016 oli kõneaineks väljapaistev tehnikatead-
lane, üks alusepanijaid Küberneetika Instituudile Eugen Künnap 
(16.10.1916 – 19.12.2001). Sõjaolude paisatuna Leningradis laevaehitust 
õppinud ja pärast seda aspirantuuri TA Energeetika Instituudis lõpetanud 
laia silmaringiga mees valiti 1960. aastal Küberneetika Instituudi moodus-
tamisel automaatika ja telemehaanika sektori juhatajaks. Instituudi teadus-
sekretär, Maja liige Mati Kutser on kirjutanud : „Sektoris uuriti mitmesu-
guseid teoreetilisi ja ka praktilist huvi pakkuvaid probleeme, olgu need siis 
seotud programmjuhtimisega, tööpinkide automaatse programmeerimise 
või põlevkivikeemia protsesside juhtimise automatiseerimisega. 

Eugen Künnapi sektorist kujuneski taimelava, kust võrsusid ise-
seisvad üksused nagu juhtimissüsteemide osakond ja kõnetehnoloogia la-
bor, kus jätkub tööd selles valdkonnas veel paljudele ja aastateks. Tema 
enam kui 30 aasta jooksul tehtu jääb ikka Küberneetika Instituudi aja-
lukku.“ Aastakümneid laulis ta Teaduste Akadeemia meeskooris. 

Muusikud on Maja tegevuses alati olnud hinnatud jõud. Üks Maja 
loojatest, pianist ja pedagoog Laine Mets (22.12.1921 – 28.04.2007) oli 
vestlusaineks 2016. aasta 23. novembril. 

Eesti klaverimuusika suurvormidest kaitses ta väitekirja (1954) 
Moskvas, siis aga sai temast aastakümneteks klaveriõppejõud Tallinna 
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Konservatooriumis ja samas ka klaverikateedri juhataja 1974 – 1987. Oma 
arvukate esinemiste kõrval võttis ta aega uurida klaverimuusika ettekan-
deprobleeme ja metoodika küsimusi, mis raamatus „Klaveriõpetuse metoo-
dika küsimusi“ (1984) aitavad tänaseidki õpilasi. 

Keemiainsener Arnold Milk (13.06.1922 – 03.03.2009), hariduselt 
metsateadlane ja keemik töötas TA Keemia Instituudis aastatel 1952–1991; 
tahke soojuskandjaga põlevkiviutteseadmete uurimine ja rakendamine ning 
põlevkivikeemia olid tema tegevusalad. Lisaks teadustööle tegeles spor-
diga, oli võrkpallitreener ja veel ka kange kalamees, koguni Eesti Kalasta-
jate Seltsi auliige. Imekspandav, et kõige selle kõrval jätkus tahtmist ja aega 
ka luuleridu seada ning luuletustest kogu „Jäljed“, 2001 kokku seada. Majas 
oli ta spordikomisjoni liige. Tema panuse hindamisega sai vestlussari jätku 
14. juunil 2017. 

Eesti Kunstnike Liidu auliige, skulptor Jaan Vares (27.08.1927 – 
16.01.2016), alustas kooliõpinguid sünnilinnas Valgas, seejärel suundus 
Tartu Riiklikku Kunstiinstituuti, järgnes aspirantuur Leningradis ning siis 
oligi valmis õpetajatööd tegema Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (nüüdse 
nimetusega Eesti Kunstiakadeemia). Peatselt sai õpetajast rektor, kellena 
töötas aastatel 1959 – 1989; pärast seda olid käed vabad loometööks. Ta on 
loonud rohkem kui poole sajandi jooksul ligi kolmsada skulptuuri, sealhul-
gas kindral Aleksander Tõnissonist, mis seisab Jõhvi keskväljakul. Vastu-
tusrikka rektoriameti kõrval suutis ta töötada mõned aastad ka Kunstnike 
Liidu juhtimisel, osaleda Ülemnõukogu töös, kus hääletas 16. novembril 
1988 Eesti taasiseseisvumise deklaratsiooni poolt.  

Esines arvukatel kunstinäitustel, sealhulgas isikunäitused Teadlaste 
Majas (kohvikus STRIX) aastatel 1996, 2006, 2007. Teadlaste Maja nõu-
kogu liikmena ja kunstikomisjoni esimehena tegi üllatavalt palju. Tema te-
gemistest kõneldi 20.09.2017, tema elutööst saab lugeda mahukast raama-
tust „Jaan Vares. Kahe peaga Jaanus“, mille ta ise kirjutas ja ilmutas 
2008.aastal. 

Klaverikunstnik Heljo Sepp (15.10.1922 – 27.11.2015) oli vestlus-
õhtu kõneaineks 11. oktoobril 2017. Juba 15-aastasena Eestile kuulsust 
toonud 1938. aastal Londonis rahvusvahelise konkursi võitja muusikutee 
oli seotud klaveriga. Heino Elleri õpilasest sai tema õpetuse ja loomingu 
edasikandja. Sadu kontsertesinemisi kodu- ja välismaal kaunistasid sageli 
Elleri loodud palad, milles aukohal „Kodumaine viis“ ja mille Eller pühen-
daski Heljo Sepale. Hulgaliselt jõudis ta teha muusikasalvestisi nii solistina 
kui klaverisaatjana, seda ikka õpetamistöö, kateedrijuhatamise, prorekto-
riameti, emeriitprofessori kutsetöö kõrval konservatooriumis 1952. aastast 
rohkem kui poole sajandi jooksul. Tema klaveriklassi lõpetanutest on väga 
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tuntud Lilian Semper, Jüri Plink, Mart Humal, Peep Lassmann, Marje 
Lohuaru, Irene Lill. 

Maja kultuuritöös oli ta alati abivalmis tooma üliõpilasi esinema 
Maja üritustele, ka aastapäevadel Raekojas. 

Ajaloolane Viktor Maamägi (12.10.1917 – 31.03.2005) tuli siia 
ilma eestlastest väljarändaja peres Berdjanskis. Suure sõja algusaastal suu-
tis lõpetada Leningradi ülikooli, seejärel pidi olema ka sõjas. Eesti ajaloo-
teadlaste elu asus ta juhtima 1951. aastal direktorina Ajaloo Instituudis, jät-
kas juba TA juhtimist peasekretärina 1968 – 1973, vastutust ja tööd lisas 
seejärel kuni 1982. aastani TA asepresidendi ametipost; Ülemnõukogu liige 
oli ta kolmes koosseisus, juhtis ühingut „Teadus“ mitukümmend aastat. 
Osales kaasautorina Balti riikide ajaloo koostamisel. Uurimisainet pakkus 
talle eestlased kui vähemusrahvus Nõukogude Liidus aastatel 1917 – 1940, 
sellest kirjutas ka raamatu „Uut elu ehitamas“ (1980). 

Maja asutamiseelses ettevalmistustöös oli ta nõus võtma isehakanud 
nõukogu esimehe ülesanded, mis polnud kerged nõukogude okupatsioo-
niaastatel. Ta tuli Maja asutamistöö juhtimisega toime ja arendas tollastes 
tingimustes võimaluste piires Ajaloo Instituuti, tõdeti tema tegevuse arute-
lul sarja 35. õhtul 15. novembril 2017. 

Johan Eichfeld (26.01.1893 – 20.04.1989), tuntud põllumajandus-
teadlane ja teadusjuht oli pärit Järvamaalt talupoja perest. I maailmasõja 
ajal töötas telegraafia alal Leedus ja teenis ka 1914 – 1918 tegevarmees 
telegrafistina. Saatus viis ta Petrogradi põllumajanduse instituudi lõpeta-
mise järel Koola poolsaarele polaarpõllundust looma ja arendama. Seda tegi 
ta 17 aastat jaama juhatajana ja siis veel tuli tal 1940 – 1950 juhtida Le-
ningradis üleliidulist taimekasvatuse instituuti, misjärel valiti juhtima Eesti 
Teaduste Akadeemiat, mille asutamisel 1946. aastal oli temast juba saanud 
tegevliige. 

18 aastat tema presidendiametis jätsid sügava jälje eesti teadusesse: 
elujõu sai Tallinna Botaanikaaed, tema juhtimise ajal tulid akadeemiasse 
uued suunad, sealhulgas küberneetika, automatiseerimine, tehnoloogiliste 
protsesside juhtimine, tahke keha füüsika, biofüüsika, teadusaparaadiehi-
tus; ehitati uusi hooneid teaduse tarbeks Tõraveres, Mustamäel, Võrtsjärvel 
jne. Ta oli arvukate teadusnõukogude liige põllumajanduslikes uurimisins-
tituutides, ENE peatoimetaja ja toimetuse liige, oli ka Ülemnõukogu mitme 
koosseisu liige ning aastaid selle presiidiumis. Ja ime küll! Jõudis aretada 
ka roose! 
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Ta oskas seista oma inimeste eest ka rasketel aastatel, suunas nii mõ-
negi inimese pealinna julgeolekuorganite vaateväljast eemale, näiteks Jõ-
geva sordiaretusjaama. Tema tegevuse ulatusest ja mõjust eesti teadusele ja 
kultuurile võib rääkida päevi, selles olid veendunud 31. jaanuaril 2018 
vestlusõhtul osalejad. 

2018. aasta 11. aprillil oli kõne all keeleteadlane Heino Ahven 
(11.11.1919 – 22.04.1988), Räpina paberivabriku raamatupidaja üks neljast 
pojast. Ta ei saanudki esimesel korral Tartu ülikoolis eesti filoloogiaõpin-
guid lõpetada, sest sõjakeerises tulid arreteerimine, mobiliseerimine, deser-
teerumine ja vangilaager, kust vabanes 1945. aastal. Töö kõrvalt lõpetas 
kaugõppes ülikooli eesti keele alal (1956). 1947. aastal kutsuti Emakeele 
Seltsi vastutavaks (teaduslikuks) sekretäriks, kelleks jäi surmani. Pingeline 
ja viljakas tegevus andis suurepäraseid tulemusi. Ta koostas ja toimetas 
Emakeele Seltsi aastaraamatuid (1 – 33), kogumikke „Kodumurre“ (1 – 21), 
algatas ja korraldas 106 keelepäeva eesti koolides; aastaid oli Teadlaste 
Maja kultuurikomisjoni esimees, korraldas ja juhtis Teadlaste Maja kohtu-
misõhtuid kirjanikega 13 aastat Tuglase majas, kokku ligi 80. Kirgliku ma-
lehuvilisena alustas ja viis ellu Teadlaste Majas maailmas ainulaadse 
F. J. Wiedemanni mälestusturniiri males (1974 – 1988), laulis TA mees-
kooris ja pidas selle koori kroonikat, oli tegev Looduskaitse Seltsis jne. 

Tema kunagine õpilane, Maja liige Endel Parijõgi on öelnud, et 
õpilased olid temast vaimustatud, ta luuletas, joonistas, temast tuli loovuse 
kiirgust. Tema luuletusi ilmus juba kooliajal õpilasajakirjades, ta osales 
Tartus kirjandus – ja kunstirühmituses „Tuulisui“. Kogumikus „Kolm Ah-
venat, Kalju, Heino, Lembitu luulet“, mille koostas Heino lesk, Eeva Ah-
ven (2002), on ka Heino Ahvena luulekogu „Kanneldaja“ üle kolmekümne 
luuletusega. 

Geoloogiateadlane Karl Orviku (17.08.1903 – 07.03.1981) oli pärit 
Virumaalt, Tartu Ülikoolist saadud haridusega oli ta juba 1940. aastast dok-
torikraadiga maavarade geoloogia uurija. Töötas samas ülikoolis lõpeta-
mise järel õppejõuna 1931 – 1958, oli geoloogiakateedri juhataja 1947 – 
1952 ja samal ajal ka TA Geoloogia Instituudi asedirektor ning seejärel 
1954 – 1968 direktor; jõudis aastaid juhatada veel ka kvaternaarigeoloogia 
sektorit ning kandis 1946 – 1952 Loodusuurijate Seltsi esimehe koormat. 
Loomult tagasihoidlik, heatahtlik inimene, erudeeritud teadlane oli ta kol-
leegide ja loodusuurijate poolt kõrgelt hinnatud. Teaduste Akadeemia loo-
misest peale selle liikmena jagus talle palju ka teadusorganisatsioonilisi 
ülesandeid, ometi oli ta nõus oma kogemusi jagama ja õla alla panema ka 
Teadlaste Maja loomisel ja hilisemas tegevuses. Tema tublide tegude hin-
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damisel eesti teaduses ja kultuuris 23.mail.2018 ei olnud kiitusega kit-
sid nii instituudi töötajad kui ka loodusuurijate kogunemistel käinud, 
ka kolleegid akadeemikud.  

Karl Orviku kasvatas poeg Kaarlist tuntud geoloogiateadlase, kes 
ka on Teadlaste Majas väga tegev ja vestlusõhtul isa tegemistest kuvas ek-
raanile pildirea isa vanematest, lapsepõlvest, õpinguaastatest. 

 

 

Vestlusõhtule tulid nii geoloogid, (fotol vasakult) Avo Miidel (seisab), 
Kaarel Orviku, Anto Raukas, kui ka teiste erialade teadlased 
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Fotol vasakult Dimitri Kaljo ja Hubert Kahn (arstiteadlane)  

 

Eesti geoloogia suurkujust ja Geoloogia Instituudi pikaaegsest  
direktorist Karl Orvikust räägib Avo Miidel kohvikus STRIX 23. 

mail 2018 
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Muusikaakadeemias (Konservatooriumis) töötanud Rudolf Sarap 
(12.03.1923 – 30.08.1995) pakkus selles sarjas kõneainet 19. septembril 
2018. Näitlemist õppinud, kuid hoopis esteetikat ja filosoofiat õpetanud, 
hulgaliselt sellealaseid materjale kirjutanud ja ka ühingu „Teadus“ liinis ar-
vukalt loenguid pidanud noorte esteetilise kasvatuse eesmärgil olid tema 
elutöö. Ta oli abiks Maja asutamisüriku loomisel ja luges selle ka asutamis-
koosolekul ette. 

Sarja 40. õhtul 28. novembril 2018 kõneldi ehitusteadlasest Alek-
sandra Alumäest (01.12.1923 – 10.06.2006), Tapalt pärit teenistuja perest 
neiu viisid veel enne TPI-sse astumist saatuseteed ta koos vanematega sõ-
japäevil NL tagalasse, kus ta tegutses aastakese ka Jaroslavli kunstiansamb-
lis kergejalgse tantsijana.  

TPI ehitusteaduskonna lõpetamisel suunati tööle Ehituse Teadusliku 
Uurimise Instituuti, kus kulgeski tema elu teadlasena ehituste soojapida-
vuse laboris. Instituudi lagunemise järel töötas koos kauaaegse kolleegi En-
del Jõgiojaga tema loodud ehitusfüüsika laboris, kus jätkati hoonete soo-
japidavuse-, radooni- ja mürataseme mõõtmisi. Tegeldi ka normide koosta-
misega. Konstruktsioonide ning üldehituslike ekspertiiside tegemisel ja ehi-
tusfüüsikaliste normkriteeriumite kontrollimisel kasutati kõige uuemaid 
tehnikaid ja meetodeid, sh termograafiat jm.  

Teadlaste Majas oli ta aastaid instituudi volinik Maja loomisest ala-
tes. Spordiharrastajana oli tegus spordikomisjoni liige, viibis sageli orien-
teerumisradadel, mängis võrkpalli; muusikahuvist ajendatuna käis tihti 
kontserditel. 

16. jaanuaril 2019 meenutasid vestlussarja õhtul osalejad keele-
teadlast Eeva Ahvenat (4.02.1924 – 28.10.2009), kes tuli ilmale Tartus, 
kus sai ka hariduse ja alustas teadlaseteed J.V. Veski juhendamisel aspiran-
dina. Tõsist tööd tuli alustada juba viienda kursuse üliõpilasena keele ja 
kirjanduse instituudis, mis oli siis ka veel Tartus 1952. aastani. Järgmisel 
aastal koliti Tallinna ning E. Ahvenast sai instituudi teadussekretär, 1968. 
aastal tuli tal vastu võtta juba teadusdirektori vastutus ja määratu tähtsusega 
töökoormus, mis kestis instituudis 1991. aasta lõpuni, sealhulgas viimased 
paar aastat leksikoloogiasektori vanemteadurina. Ta oli väitekirjade kaits-
mise nõukogu liige, oluliste trükiste koostaja ja toimetaja, III fennougristika 
kongressi korraldajaid, V ja VI kongressi delegaat; oli instituudi keelesea-
duse töörühma korraldajaid, keeleteaduslike artiklite toimetajaid jne. 

Tema sulest on 2007. aastal ilmunud unikaalne raamat (1395 lk) 
„Pilk paberpeeglisse“, Keele ja Kirjanduse Instituudi kroonika 1947 – 
1993.  
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Teadlaste Maja tegevust toetas ta alati ja tõhusalt ka sellega, et loodi 
instituudis võimalus Teadlaste Maja teadussekretäril töötada instituudis ja 
selle palgal.  

Elu keerdkäike võisid vestlusõhtul osalejad jälle kord tõdeda, kui 
heietati 24. aprillil 2019 pedagoogi Alice Roolaiu (12.06.1914 – 
09.10.2001) tegemiste üle. Tartu Ülikoolis majandusteadust õppinud neiu 
suundus hoopis muusiku teele ja lõpetas Tallinna konservatooriumis Tiit 
Kuusiku lauluklassi (1951) ning hakkas siis Tallinna muusikakoolis ja ka 
konservatooriumis lauluõpetajaks; tema kuulsad õpilased (Heli Lääts, 
Kaljo Räästas, Urve Tauts, Maarja Haamer jt) on laialt tuntud eesti kul-
tuuri edendajad. Ta ise oli ka tuntud metsosopran ja vokaalsümfooniliste 
suurvormide esitaja solistina. 

Maja kultuurikomisjoni liikme ja juhina oli Alice Roolaid alati hu-
vitavate ürituste algataja ja elluviija. 

Majandusteadlane Vello Tarmisto (7.01.1918 – 6.11.1991) nägi tõ-
siseid organiseerimistöö sekendamisi juba lapsepõlves Võru maavanaema 
pojana. Geograafiakandidaat 1952, majandusteaduste doktor 1973 ja 1974 
juba TA Majanduse Instituudi direktori ametis 1984. aastani. Tootlike jõu-
dude paigutuse ja regionaalökonoomika probleemide uurimine pidi andma 
pidepunktid kohalike looduslike, demograafiliste ja majanduslike tingi-
muste täielikumaks kasutamiseks tootmise efektiivsuse suurendamiseks. 
Lääne-Eesti saarte majanduse arendamisel seati esiplaanile transpordikor-
raldus saarte ja mandri vahel ning kalapüügi suurendamise abinõud.  

Eesti Geograafia Seltsi esimehena 30 aastat ja üle paarikümne aasta 
Kodu – Uurimise komisjonis aseesimehena ning esimehena nõudsid palju 
aega, hingejõudu, teadmisi ja suhtlemisoskust.  

Tema tegemiste arutelul ja hindamisel 6. oktoobril 2019 esitles 
Teadlaste Maja liige Kalev Kukk ka raamatut „Tundmatu Vello Tar-
misto“. 
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Kalev Kukk kõnelemas SOFI-s oma raamatust „Tundmatu Vello 
Tarmisto“ 
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Keemiateadlane Oskar Kirret (27.11.1909 – 
18.12.1991) võeti kõneaineks tema 110. sün-
niaastapäeval 27. novembril 2019. Rikkaliku 
teaduspärandi jätnud Kooraste vallast pärit tead-
mishimuline noormees jõudis enne sõda lõpetada 
Tartu Ülikooli ja olla täiendõppel Dresdeni tehni-
kaülikoolis. Sõjaajal oli teadustööl NL tagalas ja 
seejärel sai kodumaal järjepanu juhtida tööstusa-
renguga seotud kolme instituuti, viimased 18 aas-
tat (1960 – 1978) TA Keemia Instituuti. 

Samal ajal täitis akadeemikuna kümmekond aastat keemia–, geoloo-
gia – ja bioloogiateaduste osakonna akadeemiksekretäri ülesandeid. Direk-
toriametist vabaks saanuna jätkas teadustööd instituudis polümeeride uuri-
mise sektori juhatajana, kus huvipakkuvaks uurimisaineks kujunesid talle 
tekstiilkiudained ja keemiatööstuse uued tooted, sh põlevkivist toodetud 
põlevkiviõli. On avaldanud üle 100 keemiaalase uurimistöö. 

Spordimehena oli kuulitõukaja ja juba enne Helsingi olümpiamänge 
(1952) aastaid Eesti Kergejõustikuföderatsiooni esimees; instituudi direk-
torina hoolitses, et puhkebaasis oleks ka spordiinventari ja võimalused 
sportida. 

Sarja 45. õhtul 8. 01.2020 saadi osa tundeküllastest arvamustest, 
viiulimuusikast ja Maja liikme Silvi Alumäe koostatud elulooraamatu 
„Jõuproov“ esitlusest, kõik seotud Vladimir Alumäega (6.04.1917–
25.03.1979), viiulikunstniku ja õppejõuga, konservatooriumi kauaaegse ju-
higa (1944 –1948 ja 1964 –1970). 

 

Kohvikus STRIX Silvi Alumäe (fotol seisab) 
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Tallinnas kooliõpetaja peres sündinud poiss oli otsiva vaimuga; 
täiendava muusikaõpingu järel pärast konservatooriumi viiuliklassi lõpeta-
mist Londonis (1938) rahuldas uudishimu (1939 – 1940) Tallinna Tehni-
kaülikooli keemiateaduskonnas. Sõda tõmbas uudishimutsemisele pidurid 
ja sundis tegutsema ellujäämise nimel, õnneks pääses ta rindelolekust, küll 
aga esines NL sõjaväeosades Eesti riiklike kunstiansamblite solistina ja 
viiulikvarteti liikmena. Pärast sõda tuli kodumaal elustada muusikategevus 
ning rajada tuhastatud konservatooriumi asemel tegus õppeastus. End sääst-
mata, ka spordist (võrkpall, tennis) jõudu ammutajana tuli toime kõigega: 
Vladimir Alumäe õpetas, esines, juhtis, osales ühiskonnaelus, kirjutas raa-
matuid „Interpretatsioonist“ (1966), „Struktuurne ja kujundiline mõtlemine 
viiulimängus“ (1975), „Mõtisklusi viiulimängu teooriast ja pedagoogikast“ 
(1981). Arvukate õpilaste seas on paljud tuntud muusikuid (Endel Lippus, 
Iivi Tivik, Mare Teearu, Tiiu Peäske, Urmas Vulp jt). 

Kõige selle kõrval oli ta Teadlaste Maja loomisel mitte kõrvaltvaa-
taja, vaid asjalik isetekkinud korraldustoimkonna ning nõukogu esimese 
koosseisu liige ja Maja sisukale kultuuritööle alusepanijaid. 

 

Mare Teearu (fotol paremal), kelle esituses sai kuulata lindilt köitvaid 
viiulipalu, mida vahendas Mare poeg Raul Sepper (fotol vasakul) 

Kõnealune vestlussari „Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti 
teaduses ja kultuuris“ on oluline, sest ei lase ununeda erinevates oludes 
tehtut ja tegijaid. Vestlusõhtute järel tõdetakse korduvalt: unustada ei tohi! 
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Seega tuleb edasi kanda põlvest põlve loodud vaimseid väärtusi. Võib olla 
kindel: kui Maja kestab, siis kindlasti ka kõnealune vestlussari. 

2.3.   VESTLUSSARI „HUVITEGEVUSTEST, MIS  
KÖIDAVAD“ 

Inimloomusele on omane huvi tundmine teiste tehtu vastu (näituste 
külastamine), aga ka ise millegi huvitavaga tegelemine. Kui see on aidanud 
valida eriala (kunstnikud, muusikud), siis on võimalus ka teistel nende loo-
dut nautida. Kõrgkoolide ja akadeemia koorid on kuulsust kogunud, lau-
luhuvilised õppejõud ja teadlased on saanud tulemuslikult oma huvi rahul-
dada. Loomulikult on köitnud kehaline tegevus: matkamine, ujumine, ten-
nis, võrkpall, korvpall, sulgpall jne. 

Kõike kirjeldatut on viljeldud ka Teadlaste Majas. Lisaks on aastaid 
töötanud Majas ka peotantsuring. 

Mida kõike pole tehtud! 

Maja asutajaliige Leo Jürgenson, ehitusteadlane, mainis sageli, et 
tema tegutseb puunikerdusega. Ja tõesti: küllap on paljudel Maja liikmetel 
tema voolitud puukulbid, - lusikad sahtlipõhjas. 

Õpetlased on oma loomult tagasihoidlikud ega tiku oma tegemistest 
igal pool valjuhäälselt teada andma. 

Võime rõõmu tunda, et oleme saanud nautida foto- ja kunstinäitusi, 
ka filme, mida oma põhitöö kõrval on pakkunud teist põlve Maja liige Alek-
sei Turovski, Elve Ojavere, Jaak Nõlvak, Tõnis Saadre, Enn Kaup, 
Mati Viiul, Tiina Tammets jt. 

Maja liige, julge daam Anne Rulkov pakkus välja, et Majas võiks 
teha sarja köitvatest huvitegevustest ning 2020. aasta 26. veebruaril tegigi 
algust : näitas kohvikus STRIX pilte ja jutustas millest ja kuidas midagi 
huvitavat sünnib. Oli põnev! Ise ta kõneles nõnda „Huvi keraamika vastu 
tekkis umbes 10 aastat tagasi. Esimene kursus oli Tallinna Rahvaülikoolis. 
Kui avastasin KUMU-s korraldatavad keraamikakursused, sai minust juba 
tõsisem huviline. 

Erakordselt hea ja rahustav loominguline tegevus, lisaks võimalus 
just oma võimeid proovile panna on ka iPadis, kus saab kasutada prog-
rammi Paper. See on tore programm, mis võimaldab ekraanile joonistada 
lisaks spetsiaalsele pliiatsile ka näpuga. Põnev on ka erinevate fossiilide 
kogumine“. 



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

42 

Saime näha näiteid Anne Rulkovi valmistatud keraamikast, arvutis 
tehtud joonistustest ja ka Anne kogutud fossiilidest. 

 

Anne Rulkov oma fossiilide kogu tutvustamas kohvikus STRIX 

Anne Rulkovi valmistatud keraamika 
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Anne Rulkovi katsetused programmis Paper 

 

Autoportree 
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3. KULTUURIST KÕNELDUST 

3.1.  JUTUSARI „AVAME JÄLLE EESTI RAHVUSKUL‐
TUURI LAEKAID“ 

 

Pille Kippar järjekordset „laegast“ 
avamas 

Vaieldamatult on aja-
pikku Maja vestlusõhtute pea-
teemaks kujunenud just see 
jutusari. Juba teema nimetuses 
sisalduv sõna LAEGAS eeldab, 
et see sisaldab väärtuslikku, 
hinnalist, säilitamisväärset. 

Kogenud rahvaluule-
teadlane Pille Kippar (fotol) 
tegi seega juba sarja nimetami-
sega imeteldava otsuse. 

See on end igati õigustanud. Juba 2007. aasta 21. novembril Maja 
asutajaliikme Pille Kippari algatatud kõnealune jutusari eesti rahvuskul-
tuurist oli 2016. aastaks jõudnud sellest osavõtjaid võluda 49 korda. 

23. märtsil 2016 tuldi 50. vestlusõhtule kuulama Tartust Eesti Rah-
valuule Arhiivist saabunud Mall Hiiemäed, kes oma kodukandi Virumaa 
kaasaegseid materjale kasutades püüdis selgeks teha teema „Kuidas portre-
teerida idaviru rahvakalendrit?“ Kuulajad imestasid, et üks teema võib olla 
nii keeruline, rikkaliku ainevallaga ja siiski meie rahvaluule uurijatele jõu-
kohane. 

20. aprillil suutis Pille Kippar jälle kohale võluda Tartust, seekord 
ülikooli folkloristi Tiiu Jaago, kes oli arutlusaineks võtnud Fr. R. Kreutz-
waldi kirju arsti elukutsega baltisaksa kirjamehele ja folkloristile J. Shultz-
Bertramile ning lisaks ka viimase kirju oma emale aastatel 1833 – 1875. 
Eesti keelt valdajana suutis arstist–kirjamees lugeda „Kalevipoega“, arvus-
tas seda kirjalikult, aga tõlkis ka osa eeposest saksa keelde. 

Ka 1.juunil oli jutusarjas külaline Tartust, Kirjandusmuuseumi folk-
lorist Katre Kikas, kes õhtu juhi Pille Kippariga üheskoos valgustasid 
kaugetel maadel elavate eesti rahvaluule kogujate tunnetust kohalikust ja 
rahvuslikust. 
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2017. aastal toimus sarjast neli vestlusõhtut: 29. märtsil oli sarja 
korraldaja Pille Kippari abiliseks 53. vastava laeka avamisel jälle tart-
lanna, rahvaluuleteadlane Tartu Ülikoolist Kristel Kivari, kes leidis huvi-
tavat materjali ufodest folklooris ja oskas seda kuulajatele köitvalt esitada. 

31. mail ikka jälle külaline Tartust, seekord oli valgustamas pasto-
rite kultuuritööd rahvaluuleteadlane Eda-Kai Simmermann.  

1. novembril tuli kuulajate ette koos Pille Kippariga Maja liige 
Elvi Nassar, Vabaõhumuuseumi etnograaf, kes tutvustas Petserimaa hari-
duselu. Selles kandis lapsepõlve veetnud teadlane tõi kuulajatele lähemale 
möödunud sajandi 20-40 aastate elu-olu: teadaolevalt elas seal siis ligi 
65 000 inimest, enne okupatsioone oli poolsada kooli, sh põllutöökool, 
tööstuskeskkool, ametikool, kodutööstuskool, ehitus- ja keraamika tööstus-
kool ning muidugi keskkoolid ja gümnaasiumid ja nende vastavad eelast-
mekoolid. Kirjaoskajate arv suurenes märgatavalt. 

6. detsembril oli väga mahukat rahvuskultuurilaegast avamas Elve 
Võsamäe (Eesti Raadio töötaja aastatel 1961 – 2005). Temalt sai kuulda 
sellest, kust ja kuidas saadi muusikat Eesti Raadios esitamiseks okupatsioo-
niaastatel. 

 

Elve Võsamäe kohvikus STRIX 6. detsembril 2017 

2018. aasta lisas sarja vaid paar laegast, sest palju ettevõtmisi Majas 
seondus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga. 
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17. jaanuaril võtsid Pille Kippar ja Tartu Ülikooli teadur, folklorist 
Merili Metsvahi avada väga vana ja mahuka laeka, millest sai selgitusi 
selle kohta, kuidas tekkis ja levis ettekujutus esimese öö õigusest ja kõigest, 
mis sellega kaasnes. 

 

24. oktoobril oli pajatamas Tallinna Ülikooli õppejõud Maria-
Magdalena Jürvetson, kes püüdis kuulajaile selgitada teemat „Kuidas 
soomlaste linnud laulavad?“ Raske, aga huvitav teema, millega tähistati 
ühtlasi HÕIMUKUUD.  

2019. aastal kutsus sarja korraldaja Pille Kippar 22. mail juttu 
vestma perearsti Tanel Laurbergi, sest rahvuskultuuri laeka „Külatohtrist 
kutselise perearstini“ avamine sai toimuda vastava erialainimese käe ja 
mõistuse abil. Väga mõtlemapanev jutuõhtu. 

5. juunil oli vaja avada sarja korraldajal kultuurilaegas, millest saadi 
teavet ja huvitavaid lugusid kultuuripoliitika kujundamisest, tsensuurist ja 
huvitavatest kirjainimestest okupatsiooniaastatel. 

6. novembril võttis Pille Kippar avada juba sarja 61. laeka, et leida 
sellest pajatusi tabuteemadel vaikimistest, sunnitutest ja tavapärastest. Ül-
latav, kui palju teemakohast võib kogeda meid ümbritsevas keskkonnas tä-
napäevalgi. 
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Fotol vasakult Lehte Tavel, Pille Kippar, Mari Tarand 

 

6. novembril SOFIS Pille Kippari ettekannet kuulamas fotol vasakult 
eesreas Koidu Marge, Aino Pihlak, Urve Söödor, Kaisa Mens  

tagareas Rein Einasto, Kaarel Orviku ja Marja Liidja 

Järgmised kultuurilaekad ootavad avamiseks oma järge. 
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3.2.  EESTI RAHVA MUUSEUMI (ERM) KÜLASTUS‐
PÄEV 

2012. aasta 23. oktoobri ERMi lehes „Värat“ kirjutas ERMi direk-
toriametit pidav Krista Aru: „Kutsume teid sellesse majja, mis saab ERMi 
koduks aastal 2016. … hoone kerkib Mälestuste välja keskpunktina: piisa-
valt suur, et mahutada endasse korraga minevikku, olevikku ja tulevikku. 
Ja küllalt võimas, et pidada kahekõnesid ümbritseva looduse, linna, maa ja 
inimestega.“ 

Juba 2006. aastal võitis Jaapanist pärit Tsuyoshi Tane koos kahe 
kolleegiga ERMi uue hoone arhitektuurivõistluse.  

Tartu bussijaamast 2,4 km ja Raekoja platsilt 2,1 km kaugusel 
ERMi uus hoone tegi uksed külastajatele lahti 2016. aastal. Tollane kul-
tuuriminister Rein Lang kirjutas ERMi lehes: “Olen ka seda meelt, et peak-
sime võtma tugevama seisukoha soomeugrilisuse osas. Soomeugri rahvus-
riike on praegu ju ainult kolm – Soome, Ungari ja Eesti. Meil on neist kol-
mest kõige suuremad võimalused!“ 

20. mail 2017. aastal võttis Teadlaste Maja ette tutvumise ERMiga. 
Eribussiga Tartusse sõidetud pikast päevast (üle 12 tunni) veedeti tubli töö-
päeva jagu ERMis, kus giidide juhatusel saadi hea ülevaade hoonest ja selle 
sisust. 
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Aili Künstler, SIRBI keeletoimetaja (vasakul) ja Pille Kippar  
soome-ugri püsinäitust uudistamas 
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Muljetavaldav oli soome – ugri püsinäitus „Uurali kaja“ neljas saa-
lis. Näituse tegijate ilmne eesmärk oli tekitada külastajates mõistmine 
soome-ugri rahvaste kaduvusest, haprusest ja erilisusest, aga ka nende pä-
randi rikkusest. 

Huvitav oli muuseumi lipusaal, kus on hoiul Eesti esimene rahvus-
värvides lipp. Väga teaberohke ja sisukas oli süvaaineline „Ajarada“, kus 
võis uuendada teadmisi alates kiviajast ja lõpetades vabaduste ajaga, kui 
seljataha oli jäetud nõukogude aeg. 

Tagasiteel Tallinna oli bussis vestlustes kosta erinevaid arvamusi: 
kuuldus isegi ütlemisi, et hoone on ilmetu ja lame, et eesti talupoeg oleks 
oma tarkusest ehitanud ikka hoone, mis vääriks ehituskunsti ime nimetust, 
ERMi uus hoone olevat arhitektuuri mõistest kaugel jne. 

Üksmeelselt kinnitati uudistamisreisi lõpul, et see päev muuseumis 
oli sissejuhatus järgnevatele külastustele, mida igaüks ise kavandab edas-
pidi ja küllap teeb ka teoks. 

3.3.  VESTLUSSARI „KULTUURILOOLISED  
VESTLUSED“ 

Vestlused kultuurist on Majas toimunud juba algaastatest peale, kuid 
omaette sarjaks kujundati 2001. aastal, uue sajandi hakul. Maja asutajaliige 
Elsa Pajumaa on seda sarja korraldanud ja ka palju ettekandeid pidanud. 

Vaadeldava ajavahemiku avaõhtu oli 2016. aasta 15. juunil ja arvult 
juba kuuekümne kuues. Järgnevalt nende lühiülevaade: 

15.06.2016 August Gustavson (19.12.1894 – 26.12.1941), hukku-
nud Ussolje vangilaagris; kaptenikutsega merendusõpetaja, merendusalaste 
õpikute autor; Tallinna linnavolikogu liige 1912 – 1938. 

Merekultuuri aasta puhul eriti oluline meeldetuletus meie meren-
duse ja merekultuuri kujunemisloo suurkujust!; 

19.10.2016 Marie Haava (25.07.1881 – 10.05.1947), abielunimega 
Marie Tõlts, kihelkonnakooli haridusega taluperenaine, kirglik iseõppija, 
saksa, inglise, vene ja prantsuse keelest tõlkija, jõulise isamaaluule looja, 
viljakas sahtlissekirjutaja, et mitte võistelda Underi ja teistega; 

19.04.2017 August Roosileht (26.02.1887 – 8. või 9.08.1941) huk-
kus fašistliku terrori ohvrina Paides. Peterburi ja Müncheni kunstiharidu-
sega joonistamis- ja ilukirjaõpetaja Paides; õpetas ka kodukaunistamist ja 
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kunstiajalugu, õhutas õpilasi loometööle, illustreeris raamatuid ja ajakirju, 
kirjutas laulumänge. 

Köitvalt ja sisukalt kõneles temast vestlusõhtul Koigi põhikooli eesti 
keele õpetaja Tiina Ruubel, Maja liikme Tiit Ruubeli õde; 

10.05.2017 Ernst Raatma (17.02.1891 – 21.09.1959), Valga semi-
nariharidusega haridus- ja kultuuritegelane, eesti keele, laulmise ja muusika 
õpetaja Rakveres, 35 aastat Virumaa esinduskoori dirigent, Virumaa laulu-
pidude korraldajaid ja ühendkooride juht; kohaliku kaitseliidu vanemate-
kogu liige, Riigikogu tööerakondlasest liige 1926 – 1929; 

7.06.2017 Torba Adam (13.07.1817 – 18.12.1857), selle nimega 
vähetuntud muusikategelane ja õpetaja, enam tuntud C.R. Jakobsoni isana, 
tähtis eesti kultuuri edendaja; 200 aastat sünnist; 

20.09.2017 Jaan Parv (28.09.1867 – 29.10.1899), luuletaja ja kir-
jamees, saksa luule tõlkija, ajakirjanik, valla- ja kohtukirjutaja Võrumaal; 
150 aastat sünnist; 

22.11.2017 Luuletaja Minni Nurme 100. sünniaastapäeva puhul 
korraldas vestlusõhtu Maja liige Made Torokoff-Engelbrecht, kelle kutsel 
oli oma emast kõnelemas Minni Nurme tütar Eeva Park; 

14.02.2018 Theodor Koik (02.01.1888 – nov.1942), hukatud Sosva 
vangilaagris; üks eesti riigi ülesehitajaid, Asutava Kogu liige, haridustege-
lane, matemaatikaõpetaja ja koolijuht, kirjamees, matemaatikaõpikute au-
tor; 

04.04.2018 Jaagup Loosalu (1923. aastani Weide; 01.01.1898 – 
05.05.1996), Tartu Ülikooli põllumajandusharidusega Riigikogu liige 1926 
– 1937 ja 5. koosseisu juhatuse esimene sekretär; Jõgeva sordiaretusjaama 
ja Polli katsejaama teadustöötaja, suhkrupeedi seemnekasvatuse uurijaid, 
ka ajakirjanik; redutas okupatsioonivõimude eest tosin aastat Lätis; 

30.05.2018 Edmund Valtman (31.05.1914 – 12.01.2005), maail-
makuulus eestlasest karikaturist, kes sõjapõgenikuna kodumaalt lahkununa 
pidi kaks kolmandikku oma elust veetma paguluses USA-s, kus ajakirjan-
duses pidevalt ilmunud tema karikatuuride eest omistati 1962. aastal Puli-
zeri auhind. Eestis on ajakirjanik Heiki Raudla temast kirjutanud, koosta-
nud ja avaldanud sisuka ülevaateteose „Edmund Valtman. Eestlane, kes 
võitis Pulizeri“, 2006; 

03.10.2018 Anton Härma (19.05.1896 – 07.03.1979), haridus- ja 
ühiskonnategelane, koolijuht, ladina keele, loogika-, psühholoogia-, filo-
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soofia ja laulmisõpetaja; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haridusega Rii-
gikogu liige 1929 – 1932; koostanud 15 ladina keele õpikut, kirjutanud las-
tenäidendeid; tegutsenud ka vaeslaste kohtu esimehena Viljandis; 

14.11.2018 Ivo (Johannes) Lillioja (27.02.1895 – 5.06.1942), ap-
teekrist maailmakuulus universaalsete püssi- ja tekstiiliõlide leiutaja, karas-
tusjookide tootmisele alusepanijaid; kaitseliidu asutajaid, kompaniipealik 
ja staabi liige Läänemaal; kogu pere küüditati 1941, Ivo hukati Sosva van-
gilaagris; 

06.02.2019 Miina Härma (1935. aastani Hermann; 09.02.1864 – 
16.11.1941). Tema 155. sünniaastapäeva puhul meenutusõhtu; oli konser-
vatooriumiharidusega orelikunstnik, klaveriõpetaja, koorijuht, rahvaviiside 
koguja, muusikaõpetaja, laulupidude juhatajaid, üle 200 koorilaulu looja, 
paljude eesti luuletajate loomingu viisistaja, laulumängude ja ka puhkpilli-
muusika looja; Tartu Ülikooli audoktor ning Tallinna Konservatooriumi 
auprofessor 1939;  

06.03.2019 Evald Aav (07.03.1900 – 21.03.1939), helilooja, koori-
juht, esimese eestiainelise ooperi „Vikerlased“ looja, ooperikoori laulja, 
mitme koori asutaja, XI üldlaulupeol meeskooride üldjuht; ajakirja „Muu-
sikaleht“ toimetajaid, Eesti Lauljate Liidu juhatuse liige; lühikeseks jäänud 
elu jooksul jõudis teha palju, sh luua sümfoonilist muusikat, kammerlaule, 
koorimuusikat; 

10.04.2019 Erakordselt huvitav isikupärane meenutuste rida Maja 
liikme Tiia Viru (sündinud 9. juunil 1936) rikkalikust koorilauljakoge-
muste varamust, mis täitunud aastakümnete jooksul korduva osavõtuga 
laulupidudest. Oli selle vestlussarja 80. õhtu; 

08.05.2019 Luuletaja Lydia Koidula isa Johann Voldemar Jann-
sen (16.05.1819 – 13.07.1890), tema 200. sünniaastapäevale pühendatud 
vestlusõhtul kõnelesid osavõtjad paljust, mida see mees on korraldanud, 
kirjutanud ja loonud. Tõdeti, et väärib ikka meenutamist ka mitmesaja aasta 
pärast üksnes järgneva lause pärast: „Eestimees! Jäe igas riides ja iga nime 
all Eestimeheks, siis oled aus mees oma rahva ees“ (1863); 

12.06.2019 Artur Adson (03.02.1889 – 05.01.1977), köitva ja sisu-
tiheda ettekande pidas kirjandusteadlane, Maja liige Lehte Tavel, toonita-
des tema laiahaardelist tegevust luuletajana, näitekirjanikuna, teatrikriiti-
kuna ka sõjapõgenikuna paguluses Rootsis. Tema sünnist möödus juba 130 
aastat; 

18.09.2019 Jaan Nebokat (05.09.1844 – 15.09.1908 Riias), Kuuda 
seminari kasvandik ja hiljem samas õpetaja, oli seitse aastat Siberis Eesti 
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asundustes rändjutlustaja (eesti keeles!), oma asutatud ajalehe „Kündja“ 
väljaandjana Riias, samas ka Liivimaa talurahvaasjade komisjoni tõlk, on 
tõlkinud ka inglise keelest luulet, koostanud õpikuid, sõnastikke, laulikuid; 

02.10.2019 Anna Haava (15.10.1864 – 13.03.1957), armastatud 
eesti luuletaja 155. sünniaastapäeva puhul meenutati teda isemoodi: iga 
vestlusõhtul osaleja sai oma valikul ise esitada mõne tema luuletuse. Seda 
võimalust kasutasid kenasti Maja liikmed Lilian Einre, Sulev Mäeltse-
mees, Aino Pihlak, Sirje Arro, Ülo Niine, Lehte Tavel, Hubert Kahn; 
õhtu korraldaja, Maja asutajaliige Elsa Pajumaa aga mõtles üllatada osa-
lejaid ja luges omaloodud luuletuse, mis sündinud tudengipõlves 1955. 
aasta kevadel pärast Anna Haava külastamist Tartus tema kodus:  

„Luuleõed“ 
Lydia Emilie Floretine Jannsen 

ja Anna Rosalie Haavakivi – 
– teis on palju sarnast, 

valasite värssidesse üksindust, 
igatsust armastuse ja isamaa järele. 

Elasite üle oma 
kallite inimeste lahkumised – 

– ja ikka lohutasite teisi. 
Muusika teis helises, 

paljud teie värsid 
on valatud muusikasse, 
need helisevad Eestis 

veel kaua, kaua … 
Luuleõed Lydia, vainulill 

ja Anna, nõmmelill – 
elate eestlaste südameis. 

23.10. 2019 Vello Agori (aastani 1935 Georg Tõnisson), 20.02.1894 
– 7.10.1944), tuntud kunstnikunimega GORI; Pärnust kooliteenija perest 
pärit kirjamees, toimetaja, karikaturist sai paar aastat gümnaasiumiõpila-
sena kunstiharidust õpetaja Rudolf Lepikult; pidi läbi tegema mobiliseeri-
tuna tsaariarmeesse sõjakoledused, sealhulgas ka saksa sõjaväelaagris (Ees-
tis levis isegi kuuldus tema surmast ja „Päevalehes“ ilmus nekroloog Ras-
mus Kangro-Poolilt); 1918 jõudis õnneks tagasi kodumaale, kus avaldas 
ajakirjades ja ajalehtedes pidevalt karikatuure, ka följetone; 1925. aastast 
avaldati tema töid Soomes, Rootsis, Inglismaal, Prantsusmaal ja mujalgi, 
esines 1929–1932 maailmas suurnäitustel; Põhjamaades kvalifitseeriti ta 
tippkarikaturistide hulka; kokku töid ligi 40 000, sh karikatuuride kogumik 
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„Knock – out“ (1928); saksa okupatsiooni ajal pandi koonduslaagrisse ja 
ka vanglasse. Psüühiline kriis viis elu lõpetamisele 7.oktoobril 1944; 

04.12.2019 Eesti keele aasta ja eestikeelse hariduse kuu puhul 
otsustati meenutada oma eesti keele õpetajaid. Kohalolijad polnud vest-
lusõhtul meenutustega kitsid: Lilian Einrelt kuuldus kiitust Helmi Otta-
sest (7.Kk), Pille Kippar jätkas Gerda Laugastest (TÜ) ja Vello Saagest 
(Tartu 8.Kk), Koidu Marge lisas Anna Adsonist (Jaani algkool) ja Ella 
Arumäest (õhtukool), Kaisa Mens jutustas Helene Rünklast (Rakvere 
Kk), Tiit Maksim Aliide Idlast, Imbi Künrusest, Leelo Topmanist (Ra-
humäe kool), Nikolai Remmelist ja Linda Randmaast (10. Kk) ning Karl 
Mihklast (5. töölisnoorte kk), Ülo Niine meenutas Lea Andresenit 
(46.Kk), Elsa Pajumaa rääkis oma esimesest õpetajast Ella Tammest (Il-
luka kool) ja Rakvere Õpetajate Seminari eesti keele õpetajatest Hilda 
Jõulmast, Miia Salutamm-Kuivast ning Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
keele- ja kirjandusõpetajatest Johannes Valgmast ja August Raielost. 

Sellest õhtust, mis oli kultuurilooliste kõneluste vestlussarja 85. 
õhtu, on Õpetajate Leht toimetaja Raivo Juuraku abil avaldanud lehekülje 
20.12.2019.  

 

Fotol vasakult Helga Laanpere, Lilian Einre, Pille Kippar, Raivo  
Juurak 
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Fotol vasakult Ülo Niine, Tiit Maksim, Koidu Marge 

12.02.2020 Alfred Teaste (15.02.1895 – 03.11.1992), haridustege-
lane, matemaatika – ja looduslooõpetaja, juhtinud eesti algkoole Petseris, 
Pihkvas, gümnaasiume Petseris ja Tallinnas Nõmmel, Õpetajate Seminari 
Läänemaal; õpetanud ihtüoloogiat Tallinna Kalandustehnikumis; ebasea-
duslikult vanglas 1951–1954; Nõmme arendamisel on etendanud juhtivat 
osa gümnaasiumihoone ehitamisel, muuseumi ja raamatukogude rajamisel, 
rahvaülikooli loomisel, Nõmme laulukooride ja laulupäevade ellukutsumi-
sel, noorkotkaste maleva organiseerimisel, oli aktiivne Nõmme linnavoli-
kogu liige; toimekas laulja ka veel 90-selt Alfred Karindi kooris. 

Vestlussari aitab meenutada aastakümneid tagasi eesti kultuuri 
loonud erakordseid inimesi ja nende loometöö vilju, mida tänapäevalgi 
saame nautida. 

3.4.  HINGEPAITUS 

Korduvalt Maja asutajaliikmel Heljo Sepal külaskäimisest meenub 
ikka, kuidas ta katkestas jutupuhumise või kohvijoomise lausega: „ Teeme 
hingele pai“, istus siis klaveri taha ja hakkas mängima. 

Küllap on kõik elus kogenud muusika mõju, mis on väga erinev sõl-
tuvalt muusika liigist, esitamispaigast ja esinejatest. Lauluväljakul koore 
kuulates helisevad ühed hingekeeled, viilimuusiku poogna alt voogavad he-
lid ja laulja sooloesitus paitavad kuulaja hinge hoopis teisiti. 
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Tänu Maja nõukogu endisele liikmele, kultuuritöö juhile Maie Vi-
katile on Maja liikmed saanud ka viimastel aastatel osa mõnestki meelde-
jäävast hingepaitusest. 2016. aastal Maja tööplaanis teatati: kolmapäeval, 
21. septembril kell 18 saame kogeda midagi erakordset! Teaduste Akadee-
mia saalis (Kohtu tn 6) korraldab Maja liige Maie Vikat muusika- ja vest-
lusõhtu õdede Ilvestega, keda on mitu (!) ja kes saabuvad selleks õhtuks 
spetsiaalselt, kes lähemalt (kodumaalt), kes kaugemalt (välismaalt)! Ilus ja 
õdus saal oli kuulajatest tulvil. Õed Ilvesed mängisid viiulit, tšellot, klave-
rit ja olid ka mõnusad vestlejad. Klassikalised helid paitasid kuulajate 
hinge. Nagu lubatud, oligi kõik erakordne. 

Maie Vikat jätkas üllatustega ka 2017. aasta 8. jaanuaril, kui võlus 
Maja aastapäeval esinema klassikatähe Sten Heinoja, kes tuli lausa Lon-
donist õpingute kõrvalt ja esitas kaunist klaverimuusikat. Sellega sai Maja 
alustada oma 52. tegevusaastat. 

Loomulikult esinesid Majas kõik muusikud ainult tänusõnade 
eest! 

Meeldivat koorimuusikat said Maja liikmed nautida korduvalt Tea-
duste Akadeemia meeskoori esituses: 9.01.2016 Maja 50. aastapäeva tä-
histamisel, 17.03.2016 Maja asutajaliikme Arvo Ratassepa 90. sünniaas-
tapäeva puhul ja 17.03.2019 Lauluväljaku klaassaalis Arvo Ratassepa mä-
lestuskontserdil. Omapoolse panuse kaunile koorimuusikale lisas 20. mail 
2016 kevadkontserdil Nõmme Kultuurikeskuses TÜ Naiskoori Tallinna Vi-
listlaskoor, kus lauljaid ka Maja liikmeskonnast. Sama koor võlus kuulajaid 
ka 28. mail 2017 Hopneri Majas.  

Kunagine hea tava, mille kohaselt muusikaüliõpilased esinevad sa-
geli Maja liikmetele, on viimastel aastatel väga katkendlik. Üksiknäiteid 
siiski leidub: 4. mail 2016 pakkus klaveriüliõpilane Leo Dubovsky võima-
lust kuulata tema esituses Mozarti, Skrjabini, Debussy ja Rahmaninovi kla-
verimuusikat Muusikaakadeemia kammersaalis. 

Maja asutajaliige Pille Kippar pole Maja asutamisest peale selle te-
gevuse korraldamisest eemaldunud, vastupidi, ta juhib ja korraldab ise vest-
lussarju ning on Maja käekäiku edendama toonud ka oma poja. Teadaole-
valt on Jaagup Kippar Maja kodulehekülje korraldaja. Rahvuskultuuri vil-
jelejana on tal kuulajatele ikka midagi harivat teada anda.  

Nii sündiski 24. jaanuaril 2018 Majas kohtumisõhtu Jaagup Kip-
pariga, TLÜ õppejõu, pillimehe, ansambliliikme, õhtujuhi ning pulmavana 
tegevuse tutvustamisega; need eri vaatevinklid tutvustasid kultuurisünd-
muste tagamaid ja mõjuvälju. Oli väga hariv saada teavet ka seltskonnalau-
ludest viimastel kümnenditel. 
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Fotol Jaagup Kippar esitab seltskonnalaule 

Maja asutamisel ei kujutatud üldse ette Maja, kus poleks muusika-
tegevust ja erinevate muusikaliikide nautimise võimalust. Asutajaliikmetel, 
kelle seas oli ka kümmekond Konservatooriumi õppejõudu, oli õige tulevi-
kutunnetus - nii on näidanud aeg. 

Ajalugu on tõestanud, et kultuuri järjepidevusele ja rahvuse kestmi-
sele on suuresti kaasa aidanud ka muusika. Oli ilmselge, et isamaalised tun-
ded said soovijaist igaühes paisuda veel ka Eesti Vabariigi 100. aastapäevale 
järgnenud aasta suvel, kui toimusid XXVII laulupidu 7. ja 8. juulil ning XX 
tantsupidu 4. juulil 2019. aastal, kui tähistati 150 aastat 1869. aasta laulu-
peost, mille vaatamata näljahädale ja tüüfusele suutsid kanged mehed Jann-
sen, Kunileid ja Hurt korda saata. Seda oli vaja tähistada vääriliselt ja nii see 
ka sündis. Kõik soovijad ei mahtunud Lauluväljakule ning üle Eesti oli pai-
galdatud laulupeo vaatamiseks ekraane. 7. juulil osales kontserdil 1020 kol-
lektiivi 32411 lauljat ja orkestranti. Maja pole arvestust pidanud, kui mitu 
liiget laulab koorides, kuid Lauluväljakul oli näha hulgaliselt Maja liikmeid. 
Ülevad tunded ja uhkus oma kultuuri üle olid nii kuulajatel kui esinejatel en-
dil ning juba laulupeo rongikäiku jälgides ja esinejaid tervitades. 

Muusikas on ju meie rahva seast esile tõusnud maailmatasemel tegi-
jaid. Jääb vaid loota, et ka sellel laulupeol dirigentidena (võib nimetada) 
maailmakoori ees juhatamisoskust näidanud Valter Soosalu ja Rasmus 
Puur viivad meie muusikakultuuri uutesse kõrgustesse, nagu püüdsid seda 
oma eluajal teha ka dirigendid, Maja asutajaliikmed Kuno Areng 
(23.07.1929 – 8.12.2017) ja Arvo Ratassepp (17.03.1926 – 22.12.1986). 
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4. EESTI VABARIIK 100! 

4.1.  VESTLUSSARI „HEIDAME PILGU 100 AASTA 
TAHA“ 

2016. aasta algus oli veel eelmisi tegemisi meenutav. Seda oligi hea 
teha ilmunud Maja ajalooraamatu järje toel ja näituste kaudu nagu:  

 50 aastat Tallinna Teadlaste Maja 
 Kummardus TLÜ Raamatukogule ja Tallinna Ülikoolile 
 TTÜ/TPI osast Tallinna Teadlaste Majas 

Näitused olid Rävala pst 10 Akadeemilise Raamatukogu fuajees, 
kohvikus STRIX ja TTÜ peahoone fuajees (Ehitajate tee 5). 

On aga siililegi selge, et ainult tehtu najale toetumine ja sellega ra-
huldumine ei ole edasiviiv. Et saada uusi tulemusi ja elamusi on vaja tegut-
seda. 

Majas peeti nõu ja leiti, et on vaja keskenduda eelseisvatele 
suursündmustele, eelkõige Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. On ju kõigile 
teada, et meie riik ei sündinud üleöö, vaid paljude inimeste kümnete aastate 
jooksul tehtu tulemusena. Mis oludes tegutseti, kes ja kuidas lõi kaasa oma 
riigi loomisel, seda peeti vajalikuks täpsemalt meenutada. Maja nõukogus 
otsustatigi, et tuleks teha uus vestlussari „Heidame pilgu 100 aasta 
taha“. Otsus viidi ellu mõne aasta jooksul.  

Alustati 2017. aasta 25. jaanuaril, kui avaõhtul heideti pilk 100 
aasta tagusele jaanuarikuisele Tallinnale; Maja asutajaliikme Elsa Paju-
maa sissejuhatava ettekande järel oli võimalus kõigil näidata oma tähele-
panekuoskust märgata muutumisi linnapildis, inimeste toimetamistes, lin-
naehituses jne; 
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Fotol vasakult Rein Einasto ja Mihkel Veiderma 

 

Fotol vasakult Ülo Kristjuhan, Heinar Nurste, Väino Rajangu, Imant 
Kuimet 
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22. veebruaril jätkati sarja ja vestlemas oli geograaf ning  
looduskaitsetegelane Vootele Hansen. Fotol vasakult Vootele Hansen, 

Andres Kollist, Sulev Mäeltsemees, Lehte Tavel, Milvi Kracht 

Vestlussarja jätkati kogu aasta jooksul. 

1. märtsil räägiti Virumaast; jällegi oli virulase Elsa Pajumaa sis-
sejuhatavate lausete järel kõigil kohalolijail võimalus oma teadmisi Viru-
maast jagada; 

2. aprillil võeti kõnelda sajanditagusest haridusest, kasvatustead-
lane, Maja liige Mare Torm tegi põhjaliku ülevaate, millele mõndagi õhtu 
käigus ütlemistes lisandus; 

17. mail heideti järgmine pilk 100 aasta taha ning Maja liikmete, 
kirjandusteadlaste Ülle Kursi ja Lehte Taveli pajatus tollasest kirjandusest 
oli hariv ning tundeküllane; 

21. juunil kõneles kohalolijaile Maja asutajaliige Pille Kippar sel-
lest, kus, kuhu, kuidas ja kellele rajati erikoole. Et tema isa oli üks sellise 
kooli juhte Koloveres, siis oli kõnelejal palju rääkida; 

6. septembril oli jutujärg Maja nõukogu esimehe, ühiskonnatead-
lase Sulev Mäeltsemehe käes; omavalitsustegelasel oli palju huvitavat ju-
tustada omavalitsustest, kellel oli riigi loomisel väga suur tähtsus, võib 
öelda isegi määrav osa elanike koondamisel abiandmiseks Vabadussõjas 
osalejatele; 
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20. detsembril oli selle vestlussarja viimane õhtu 2017. aastal; Maja 
liige arstiteadlane Hubert Kahn laiendas kuulajate silmaringi teadmistega 
sellest, kuidas ja millega 100 aastat tagasi inimesi raviti. 

 

Fotol Hubert Kahn 

Vestlussari „Heidame pilgu 100 aasta taha“ jätkus 2018. aastal; 
siinkohal lühiülevaade: 

21. veebruaril saadi Maja nõukogu liikme, tehnikateadlase Heinar 
Nurste juhitud jutuõhtul kuulata tehnikateadlasest Maja liikme Jüri Tan-
neri selgitusi tollasest tehnikaharidusest; 

28. märtsil vesteldi muusikast ja muusikutest Maja nõukogu liikme 
Margus Pärtlase vastavasisulise ettekande järel; nenditi, et eestlasi on 
koos hoidnud laulu- ja mänguseltsid, mida oli juba enne 20. sajandi algust 
16-nes eri paigas; 

16. mail räägiti maleelust ja maletajatest sajandi taga; omamoodi 
ainest oli saadud Kerese- aasta puhul eelmise aasta lõpul STRIXIS olnud 
Teadlaste Maja maleelu kajastanud näitusest; 

5. septembril tuldi esimest korda TLÜ filosoofia saali (STRIX 
pandi remonti!), kus Maja ürituste toimumispaigale pandi nimeks SOFI; 
kõne alla võeti meie filosoofid ja nende tegevus sajand tagasi; sissejuha-
tuse tegi meie esimese kutselise filosoofi Alfred Koorti üliõpilane olnud 
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa; 
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10. oktoobril võttis õhtu juhina Maja direktor Sirje Arro kõneai-
neks maanaiste elu 100 aastat tagasi; oma vanaemadest oli osavõtjatel 
mõndagi meenutada. 

Huvitavat ja harivat vestlussarja „Heidame pilgu 100 aasta 
taha“ jätkati ka 2019. aastal. 

Esimesena kuulati 3. aprillil Andres Seene ettekannet sõjakooli 
loomisest;  

4. septembril kõneles Elsa Pajumaa kuulajatele eesti kirjanike elu-
olust ja nende I kongressist 6. – 7. septembril 1919; 

9. oktoobril tõi Maja asutajaliige, ajaloolane Heino Arumäe (fotol) 
kuulajatele väga huvitava teema, mis käsitles Asutavas Kogus 9. oktoobril 
1919 vastu võetud Maaseadust ja selle mõju Eesti arengule. 

 

Heino Arumäe tõdes: „Maaseadus kindlustas ühiskonna sidususe. 
Loodi 56 000 uut väiketalundit“.  

20. novembril võttis Maja liige Heinar Nurste jututeemaks sporti-
mise ja sportlased 100 aastat tagasi ning kutsus jutukera harutamist alus-
tama endise sporditegelase, Maja asutajaliikme Elsa Pajumaa. 

Eesti riigi loomeloo tähtsündmused – Vabadussõja lõpp ja Tartu ra-
hulepingu sõlmimine jõudsid lõppjärku 1919. aasta viimastel ja 1920. aasta 
esimestel kuudel. See aeg puudutas paljusid Eesti koolinoori, mistõttu peeti 
Majas asjakohaseks kõnelda 29. jaanuaril 1920 koolinoortest ja nende II 
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ülemaalisest õppiva noorsoo konverentsist, keskliidu loomisest ja hääle-
kandjatest. Eesti Koolinoorsoo Keskliidu konverents oli jaanuaris 1920; 
mõnigi osavõtja tuli lausa sõjaväeosast; häälekandjaks sai ajakiri „Uudis-
maa“ (hiljem „Tõusmed“). 

Vestlusõhtu ettekandja oli läbi töötanud ligi 700 ankeeti, mis olid 
kogutud koolinoortelt konverentsi eel; see materjal on erakordne ja väga 
huvitav, ankeet sisaldas ligi sada küsimust – vastust. Selle materjali põhjal 
koorus Eesti koolinoorsoo põhiolemus: Vabadussõjast osavõttu peeti loo-
mulikuks ja vajalikuks, igatseti õppimist (usuvabas koolis!), kõige rohkem 
muret valmistas vaesus. See rikkalik ankeetmaterjal vajaks eraldi trükist, et 
ka tänapäeva noored saaksid sellega tutvuda. Niisuguse järelduse tegi ette-
kandja, Maja asutajaliige Elsa Pajumaa. 

Maja 2020. aasta veebruarikuu tööplaani päises võidi tõdeda, et saja 
aasta eest 2. veebruaril allkirjastatud Tartu rahuleping aitas luua meie riigis 
tingimused inimeste püüdluste elluviimiseks.  

Oma püüdlusi on täitnud ka Tallinna Teadlaste Maja. 

4.2.  EESTI VABARIIGI RIIGIMEESTEST 100. AASTA‐
PÄEVA EEL 

Juba 1991. aasta 22. veebruaril said Majas alguse vabariigi aasta-
päeva tähistamiseks korraldatavad vestlusõhtud, kus vaetakse meie riigi-
meeste tegemisi, nende panust Eesti riigi loomisel ja riigi järjepidavuse 
hoidmisel. 2015. aastal oli jõutud 25. jutuõhtuni, kus kõneaineks Eduard 
Vilde kui saadik. 

Maja enda korraldatud üritustele lisaks on ka koostööpartneritelt 
saadud kutseid osavõtuks. 

24.01.2016 saime osa Jaan Poska 150. sünniaastapäeva puhul te-
male ausamba avamisest Kadriorus Luigetiigi kaldal. Teenekale riigime-
hele polnud antud vabas Eesti riigis elada (maeti 10.03.1920), kuid tema 
kõnes 10.02.1920 Asutavas Kogus on oluline tõdemus: „Maitskem rahu, 
aga hoidkem alal ja kasvatagem sõjalist jõudu“. Öeldu on ja jääb aktuaal-
seks kuni kestab Eesti riik. 

2016. aasta 17. veebruaril võeti põhjalikult kõne alla Tõnis Kint 
(a-ni 1939 Kind), (17.08.1896-05.01.1991). Viljandimaalt Taevere vallast 
taluperest pärit noormehest sirgus mitmekülgne riigimees, kelle eluteel oli 
palju karisid, mida ta suutis edukalt ületada. 
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Mobiliseerituna tsaariarmeesse tuli olla Austria – Ungari rindel 
Transilvaanias, pääsenud sealt jõudis kodumaal astuda eesti polku Viljandis 
(1917), kus 1918. aasta 23. veebruaril oli üks kuulajatest, kui advokaat Gus-
tav Talts luges Rahukohtu maja rõdult rahvale Eesti iseseisvuse manifesti.  

Vabadussõjas oli soomusrongi nr 2 kuulipildurite komandos, kust 
selle ülemusena vabanes sõjaväest 15. mail 1920. 

Soov ise omal maal peremees olla viis Tõnis Kindi, TÜ agronoo-
miaharidusega noormehe Eesti Põllumeeste Keskseltsi, hilisem Põllutöö-
koda, kus tuli täita abidirektori, peasekretäri ja seejärel ka direktori üle-
sandeid (1936 – 1940); töötajaid ligi kolmsada. Oli maaelu vastutusrikas 
muutmise aeg: loodi ühistuid, hakati kasvatama sordivilja, soetati tõukarja, 
mehaneseeriti talutöid, arendati linakasvatust, mis tõi raha sisse. Kodutalu 
Paasioja nõudis aega ja tahet, aga oli ka mõneti redupaik, kust läbi raskuste 
okupatsioonide esimestel aastatel toimetamise järel põgenes 1944. aastal 
Rootsi. 

 

Aastatel 1936 – 1940 oli Riigivolikogu liige ja selle põllumajanduse 
komisjoni esimees; tema usk eesti talu elujõusse süvenes, isiklikud talupi-
damise kogemused tulid kasuks, muuhulgas ka suure mesila rajamine. Kõi-
gele sellele tegi lõpu NL teine okupatsioon, mille eest T. Kindil õnnestus 
Põõsaspealt kalapaadiga põgeneda Rootsi. 

Paguluses veedetud aastad tõid põhitöö kõrval ühes Rootsi põlluma-
janduse uurimise instituudis huvipakkuvaid ülesandeid Eesti Vabariigi ek-
siilvalitsuses põllutööministri ja sõjaministri tegevusaladel (1952 – 1970) 
ning 1971 – 1990 juba peaministrina Vabariigi Presidendi ülesannetes. 

Mitmekülgse põllumajandusjuhi ja riigimehe elutee lõppes Rootsis 
Örnsköldsvikis: on maetud Stockholmi Metsakalmistule. 

Eestis pole temast palju kirjutatud, on Jaan Pordi „Ühe õppur – sõ-
duri sõjatee“ Tartu, 1936. Eksiilis on Tõnis Kint 1986. aastal Stockholmis 
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välja andnud „Mälestuskilde Eesti elust ja põllumajandusest“, 60 lk foto-
dega. Tänu Maja liikmele Elle Leesile on K.Pätsi Muuseum kajastanud 
selle väärika riigimehe elutee põhietapid brošüüris „Eesti riigivanemad 
märtrid ja tulehoidjad“, Tallinn, 2006; korraldanud 2001. aastal Maarjamäe 
lossi kaminasaalis silmapaistva riigimehe 105. sünniaastapäeva tähista-
mise, kus ettekande pidas Teadlaste Maja liige Peeter Järvelaid. 

Rootsis oli Tõnis Kint Eesti Rahvusnõukogu asutajaliige ja viis aas-
tat selle esimees, oli aastaid Vabade Eestlaste Põllumajandusliidus – ühes 
aktiivsemas pagulasorganisatsioonis – selle juhatuse liige ja esimees, selle-
järel veel auesimees; oli valitud ka Eesti Agronoomide Seltsis Rootsis au-
liikmeks. 

Tema erialatöö ja eestluse elushoidmine paguluses (pagulaste polii-
tilist tegevust ei soositud) pea pool sajandit väärib põhjalikku ja väärilist 
trükist, et ta ei ununeks kodumaal ka Eesti Vabariigi teisel aastasajal. 

8.02.2017 võtsime vestlusõhtul kõnelda üldse sellest, kuidas peame 
meeles meie riigimehi. Leiti, et pole määratud riigiasutust, kelle kohus 
oleks seda teemat arendada ja koos omavalitsustega hea seista selle eest, et 
hindamatu panuse Eesti riigi edendamisse andnud ja siitilmast lahkunud 
inimesed ei jääks unustushõlma. 

29.01.2018 jätkasime eeltoodut ning kohtusime Toompea Lossiaia 
väravas Riigikantselei töötajaga, et selgust saada, kui kaugele on Konstan-
tin Pätsile mälestussamba rajamisega jõutud. Teabetulemus oli enam kui 
kurb: lossiaeda seda ei rajata mõne poliitiku ja ajaloolase vastuseisu tõttu. 
Küsimuse lahendus sõltuvat Tallinna Linnavalitsusest. 

 

Fotol Lossiaias arutelul osalenuid (vasakult) Jüri Tanner, Helga 
Laanpere, (paremalt) Elsa Pajumaa, Heinar Nurste, Tiia Püss 
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14.02.2018 vestlusõhtul kõnelesime Theodor Koigist (02.01.1888 
– november 1942). Hukkunud Sosva vangilaagris. Hariduselt matemaatika 
– füüsikaõpetaja, tegutses Viljandimaal õpetajana, Viljandi linnasekretä-
rina, maavalitsuse haridusosakonna juhatajana, 1920 – 1940 Viljandimaa 
poeglastegümnaasiumi direktorina ning matemaatika – ja astronoomiaõpe-
tajana; on kirjutanud õpikuid „Elementaarne algebra“ (1920), „Matemaa-
tika õpperaamat kesk- ja kutsekoolidele“ (I ja II 1935, 1936); kuulus Vil-
jandimaa Õpetajate Liitu ja Isamaaliitu, oli valitud 1919 Eesti Asutavasse 
Kogusse, kus tegutses haridust ja koole puudutavate otsuste koostamisel ja 
langetamisel, esines (1917) Eesti II rahvahariduse kongressil programmi-
lise ettekandega, toetas skaute ja noorkotkaid. Küüditati 14.06.1941. 

4.12.2018 saime osa Eesti Panga Muuseumis Jaan Tõnissoni 150. 
sünniaastapäeva puhul hõbemündi esitlemisest. 

12.02.2019 olime oodatud Viimsi mõisaparki Maria ja Johan Lai-
doneri mälestusmärgi juurde ja seejärel Sõjamuuseumi Johan Laidoneri 
135. sünniaastapäeva puhul tema mälestusloengule, mille pidas Kaitse-
väe juhataja Martin Herem. 

Maja liige Elle Lees K. Pätsi Muuseumi tegevjuhina pole lasknud 
unustusehõlma vajuda riigivanemal Otto August Strandmanil (30.11. 
1875 – 5.02.1941), keda on korduvalt mälestatud Tallinna Siselinna kal-
mistul ja kellele avati mälestustahvel 2005. aastal Roosikrantsi tänaval tema 
kunagisel kodumajal 4A. 

20. veebruaril 2019 tegi Elle Lees Majas riigimeeste meenutussar-
jas väga põhjaliku ettekande O. Strandmani elutööst, sellega tähistati Tead-
laste Majas ka Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. 

Virumaalt Kadrina kandist külakoolmeistri perest pärit Otto August 
Strandman oli juba gümnaasiumiõpingute järel Tal-
linna Riigipanga ametnik, õppis Tartus ja Peterburis 
õigusteadust, töötas advokaadina (1903) Narvas ja 
aasta pärast juba Tallinnas, kus 1904. aastal pääses 
valimiste järel linnavolikokku. Eestile autonoomia-
taotlejana vangistati ja paigutati Krestõ vanglasse, 
kust vanglaülemast venna abiga pääses põgenema 
Šveitsi. Seal oldi koos K. Pätsi, J. Teemandi jt Ees-
tile autonoomiat taotleva seaduseelnõu koostamisel. 
Alles 30.03.1917 andis Ajutine Valitsus Eestile tema 
etnilistes piirides omavalitsuse õigused. Eesti Vaba-
riiki luues olid pingelised tööaastad Maanõukogu 
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esimehena 11. oktoobrist 1917, seejärel valitsuse välisministrina, põllutöö-
ministrina, pea- ja sõjaministrina 8. maist 1919. Ta oli Riigikogu I, II, III, 
IV ja V koosseisu liige ning ka Riigikogu esimees 1921 aastal; aastatel 1929 
– 1931 jälle riigivanema koorem kanda, siis aga mõne aasta pärast tuli era-
korralise saadiku töö Prantsuse, Belgia ja Hispaania valitsuse juures Parii-
sis. Saadikutööst sai vabaks tervislikel põhjustel 11.03.1939, misjärel elas 
Kadrina lähedal vennalt ostetud (1924) Kanarpiku talus. Seal ka lõpetas 
oma elutee 5. veebruaril 1941. aastal. 

Põhjalikumalt kirjeldatud seigad kahe eesti riigimehe elust näitavad, 
et nende eluteed olid erineva pikkuse ja mustriga, aga ühendav põhikoe niit 
oli üks - pühendumus oma riigi ja rahva heaks töötamisel. Nad väärivad 
igavest austust! 

22.02.2019 osalesime Konstantin Pätsi kirjatööde bibliograafia 
esitlemisel Rahvusraamatukogus. 

Sellega põhjalikult tutvudes võib teha järelduse, et K. Pätsi valimine 
mitmes riigis akadeemiliste asutuste auliikmeks juba üksnes tema kirja-
tööde põhjal oli sisuline ja põhjendatud. 

Riigimeeste puhul väärib imetlust, et rasket võimukoormat kandes 
suudavad paljudki neist avardada oma silmaringi ja omandada teadmisi, 
analüüsivõimet ning oskavad vajalikke mõttearendusi ka kirjasõnas rahvale 
arusaadavalt teada anda. 

4.3.  EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVALE  
PÜHENDATUD KONVERENTSID 

Vaieldamatult oli vaadeldaval ajalõigul tähtsündmus Eesti Vabariigi 
100. aastapäev. Seda tähistati kogu riigis paljude näituste, kokkutulemiste, 
võistluste, konverentside, uustrükiste esitluste ja veel paljude muude üritus-
tega. 

Maja oli juba 2014. aasta oktoobris kokku leppinud Maja liikme, 
endise riigisekretäri Ülo Kaevatsiga (29.09.1947 – 30.01.2015), et teeme 
konverentsi „Eesti rahvuse kestmisest“ ja anname välja ettekannete kogu-
miku Eesti 100. aastapäevaks. Kahjuks ei õnnestunud Ülo Kaevatsil nendes 
tegemistes kaasa lüüa. 

Konverents aga peeti ja koguni kahel aastal: 19. novembril 2016 
ja 11. novembril 2017; seda tingis rikkalik ainevald. Osavõtjaid oli 58-st 
organisatsioonist 157 inimest, nende seas ka president Arnold Rüütel.  
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Anti välja ka lubatud kogumik „Eesti rahvuse kestmisest“, 150 
lehekülge fotodega. 

 

Osavõtjate lehele kirjutab oma nime president Arnold Rüütel  
Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) 

 

Osavõtjana paneb oma nime kirja Mati Hint 
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Osavõtjad kogunemas Teaduste Akadeemia (Kohtu 6) saali 

 

Fotol konverentsil esinejaid (vasakult) Arvo Sirendi, Lauri Vahtre, 
Jüri Viikberg, Peeter Normak, Tarmo Kerstna 

 

Konverentside kogumiku esitlemine oli kavas 2018 Eesti Vabariigi 
100. aastapäeval. 
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SISUKORD: 
1. MÕNEST MÕISTEST 
2. KONVERENTSI  
1. PÄEVA KAVA 19. 11.2016 
3. RAHVUSE PARATAMATUS  

LAURI VAHTRE
4. RAHVUSRIIK TÄNAPÄE-

VAL 
MART NUTT

5. EI SAA ME LÄBI KEELETA  
JÜRI VIIKBERG

6. KOOL KUI RAHVUSE HÄLL  
TARMO KERSTNA

7. EESTLUS JA TEMA PÕLLU-
MAJANDUS  

ARVO SIRENDI
8. 20 AASTAT VIIMASEST 

RAHVUSLIKU KASVATUSE 
KONGRESSIST 

ANDRES KOLLIST
9. ÜLO KAEVATS KUI EESTI 

ISESEISVUSE TAASTAMISE 
ÜKS JUHTE 

IVAR RAIG
10. ÜLO KAEVATSI ELUTEEST 
11. KONVERENTSI  
2. PÄEVA KAVA 11. 11.2017 
 

 
12. MUUSIKATRADITSIOONIDE 

OSAST RAHVUSE KESTMI-
SEL 

MAIE VIKAT, INGE RAUDSEPP  
13. KIRJANDUS, RAHVUS, RIIK: 

EESTI JUUBELI EELÕHTUL 
REIN UNDUSK 

14. DIPLOMAATIA JA RAHVUS-
LUS 

JAAK JÕERÜÜT 
15. SPORT JA RAHVUS 

KALEV KUKK 
16. EMAKEELE SELTS EESTI 

KEELE HOIDJANA JA AREN-
DAJANA 

JÜRI VALGE 
17. INSENERID (INSENERITEA-

DUSED) EESTI ÜHISKONNA 
TEENISTUSES 

RENNO VEINTHAL 
18. VAATEID EESTI RAHVAS-

TIKU ARENGULE 
ALLAN PUUR 

19. NOPPEID MÕTTEVAHETUS-
TES OSALENUTELT 

20. KOKKUVÕTTEKS 
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Konverentsi „Eesti rahvuse kestmisest“ materjalide kogumiku esitle-
mine toimus alles 21. märtsil 2018 STRIXIS. 

 

Esitlusõhtul pakkus kauneid muusikahetki Maja liige Mati Viiul oma 
kaaslastega 

 

Konverentsil ettekande pidanud Maja liige Maie Vikat (fotol  
paremal) on kogumikuga ilmselt rahul 
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Kogumiku esitlemisel kohvikus STRIX 21.03.2018 

Kogumik raamatukauplustes müügil ei olnud, seda said Maja liik-
med ja kogumikku saadeti maavalitsustele, gümnaasiumidele, keskkooli-
dele, kõrgkoolidele ja selle said ka kõik tollased Riigikogu liikmed.  

 

Sirje Arro laadib oma autosse kogumikke viimiseks Riigikogu  
liikmetele 
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17.04.2018 Riigikogu ees andis Elsa Pajumaa Maja esindajana Riigi-
kogu liikmetele mõeldud kogumikud üle Riigikantselei töötajatele  
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4.4.  EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA AKTUS 

Aktusepaigaks võeti kõige pidulikum saal - Kohtu 6,Teaduste Aka-
deemia saal Toompeal. Peeti vajalikuks ka kutseid saata.  

  

Maja nõukogu otsustas teha riigi ajaloos erakordse tähtpäeva – 100. 
aastapäeva – aktuse mõni päev enne õiget päeva, et ametlikke üleriigilisi 
pidustusi oleks võimalik Maja liikmetel pereringis ETV-st jälgida või 
minna kohapeale uudistama. 

Maja ammuse tava kohaselt on EV aastapäeva aktuse kavas alati isa-
maaline kõne;  

100. aastapäeva aktusel leidis Maja nõukogu kõige sobivama kõne-
pidaja olevat president Arnold Rüütli, kes nõustus ettepanekuga ja esines 
väga sisukalt ning meeldejäävalt. 
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Fotol president Arnold 
Rüütel 

 

Õnnitleti Maja liiget Mart Nutti, kes sai 
Vabariigi aastapäeval Riigivapi II 

klassi aumärgi. Alates Eesti iseseisvuse 
taastamisest Riigikogu kõikides koos-

seisudes töötanud filosoofiadoktor,  
inimõiguste edendaja ka rahvusvaheli-
sel tasandil, erudeeritud ja tasakaalu-

kas riigimees oli selle teenetemärgi auga 
välja teeninud 
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Klaveril esitas eesti muusikat klaverikunstnik Leelo Kõlar 

 

Eesti heliloojate loomingut esitas ka ooperilaulja Mati Palm 
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10. veebruaril 2018 pidulikust sündmusest osavõtjate nägudelt võib 
märgata rahulolu ja rõõmugi 

4.5.  RAAMATUSARJA „EESTI VABARIIK 100“  
RIKASTAJAID 

Riigikantselei kutsus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks 
ellu raamatusarja, milles kajastati eri valdkondade tegemisi ja tulemusi. Au-
torite seas on mõnigi teadlane. Maja võib rõõmu tunda, et EV 100 raama-
tusarja autorite seas on ka Maja liikmeid: 

 „Eesti teaduse 100 aastat“ – üks selle autoreid on Jüri Engelbrecht; 
 „Eesti majanduse 100 aastat“ – ainuautor on Kalev Kukk; 
 „Eesti energeetika 100 aastat“ – üks autoreid on ka Endel Risthein. 

Peale nende on veel mõnigi Maja liikmeskonda kuuluv teadlane li-
sanud viimastel aastatel kirjasõna varasalve tuumakaid teri, millest siinko-
hal näiteid autorite tähestikulises reastuses: 
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 Fotol vasakul autor Heino Arumäe (Maja asutajaliige, ajaloolane) 
„Eesti ja Soome. Sõjast sõjani“ esitlusel 3. oktoobril 2018; 

 Hubert Kahn (arstiteadlane) „Mälestusi ja mõtteid“, 2016 ning 
„Teadus ja usk“, aastal 2018, on autor pühendanud väljaande EV 
sajandale ja reformatsiooni 500. aastapäevale; 

 Ago-Livius Kerge (Maja asutajaliige, arhitekt) „Tudulinnast Tal-
linna arhitektiks“, 2. raamat, 2016; 

 Kalev Kukk (majandusteadlane) „Vello Tarmisto“, 2019; K. Kukk 
on selle Eesti Geograafia Seltsi väljaande põhiartikli autor;  

 Sulev Mäeltsemees (Maja nõukogu esimees, majandusteadlane, 
omavalitsustegelane) „Tallinna linnavolikogu 140“, 2017; 

 Kaarel Orviku (geoloogiateadlane, teist põlve Maja liige) „Ran-
nad ja rannikud“, 2018, õpik kõrgkoolidele, aga pakub lugemis-
huvi ka teistele huvilistele; 

 Väino Rajangu (majandusteadlane) „Kadrioru ja sadama vaheli-
sest piirkonnast“, 2016, pühendatud EV 100. aastapäevale ja 
„Reidi tee ehituslugu“, 2020, pühendatud EV 100. ning Tallinna 
800. aastapäevale; 
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Fotol Väino Rajangu (seisab vasakul) esitlemas raamatut „Reidi tee 
ehituslugu“ kohvikus STRIX 15. jaanuaril 2020 

 Arvo Sirendi (põllumajandusteadlane) „Kaheharuline inimaru ja 
mõtte hargnemine“, III osa 2017, IV osa 2018; 

 Tõnu Tender (keeleteadlane) „Keel + haridus = poliitika“, 2006; 
Eesti Keele Instituudi väljaande „Keelemaitsest, luuleantoloogia“ 
üks kahest koostajast, 2018; 

 Raimund-Johannes Ubar „Pildikesi poolest sajandist. Arvuti-
tehnika instituudi lugu“, 2016. 

Talletatud elutarkuse ja muud mõttelood on sündinud erinevate eria-
lateadlaste suure töö tulemusena. On oluline, et need leviksid raamatutena 
mitte ainult tänases, vaid ka kaugemas tulevikus. On ju raamat vaimuvara, 
mis püsib erilisel kohal raamatukogudes ja kodudes. Raamat aitab kanda 
tuumakat vaimutöö vilja põlvest põlve, hoides sellega kultuuri järjepidevust 
ning aidates kaasa rahvuse kestmisele. 

Tunnustusväärselt on selleks oma panust andmas ka ajakiri „Aka-
deemia“, mille mõnestki viimasest aastakäigust on lugeda väga sisukaid ja 
harivaid kirjutisi ka Maja liikmetelt. Siinkohal vaid mõned näited.  

Aastast 2017: 

 Rein Einastolt „Mahe – Eestist rahvusriikluseni. Inimkesksu-
sest ökosüsteemini“, nr7; 
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 Hubert Kahnilt „Mõeldes Eesti riigi sajandale sünnipäevale“, 
nr 9; 

 Tõnu Tenderilt „Maakeelest ning emakeelest ja isamaast“, nr 
10; 

Aastast 2018: 

 Jüri Engelbrechtilt „Kolm printsi Serendipist“, nr 5 ning „Tä-
napäeva haridusest ja komplekssüsteemidest“, nr 11; 

 Mati Hindilt „Salatsiliivi keele õppetunnid …“, nr 7; 

 Helle Metslangilt koos Birute Klaas- Langiga „Eesti keele 
kestlikkus kõrghariduses“, nr 4; 

 Ello Maremäelt „Mõnda nõukogudeaegsest teadustööst. Kui-
das ma 15 aastat salajast väitekirja tegin“, nr 9; 

 Enn Tõugult „Teadmised sisalduvad ainult andmetes“, nr 11; 

Aastast 2019: 

 Jüri Engelbrechtilt „Teadmistest ja ennustustest“, nr 7; 

 Peeter Järvelaiult arvustus „Suure unistuse täitumisest“, Tal-
linna arhiivi tagasitoomisest Saksamaalt“, nr 10; 

Aastast 2020: 

 Riho Nõmmikult dokumentaaljutustus „Teadusega Maalt 
Marsile“, nr 3; 

 Enn Tõugult „Arvutid toodi Eestisse õhinal“, nr 5; 

 Tiiu Kuurmelt „Tõmbetuuled ja tõmbekeeled uues haridusest 
kõnelevas sõnavaras“, nr 5; 

 Rein Veskilt „Viirused ja elusorganismid: millist universumi 
arengujärku nad esindavad?“, nr 6. 

Võib kindel olla, et see, kes neid kirjutisi loeb, ei kahetse ajakulu, 
vaid hoopis rõõmustab. 
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4.6.  KUMMARDUS PÜHENDUSEGA RAAMATULE 

Maja asutajaliikmel Pille Kipparil on juba sarjadeks kujunenud üri-
tuste kõrval alati pakkuda midagi uut, niisugust, mida Majas pole veel teh-
tud.  

Nii ta siis 24. aprillil 2015 tegigi ettepaneku alustada uut sarja 
„Kummardus pühendusega raamatule“. 

Selle ühel järjeõhtul 15. veebruaril 2017 võeti kõnelda kokkupuu-
detest teiste maade rahvaluuleteadlastega ning nendelt saadud pühendus-
tega väljaannetest. 

Jutuõhtuga meenutati ühtlasi Eesti Keele Instituudi rahvaluule-
sektori loomist 70 aastat tagasi. 

Sektori töötajad hindasid sel ajal eriti Soome kolleegidelt nn käest 
kätte saadud kirjalikke uurimusi, mis vastasel juhul oleksid kinni jäänud ja 
kadunud NL vastavate organite „postikontrolli“. 

Jutuõhtu lõpul arvati, et peaksime sagedamini oma raamaturiiuli-
tesse vaatama, kus nii mõnigi eriline pühenduslause raamatutes peidus. 

 

Pille Kippari sellest üleskutsest innustatult vaatas siinkirjutaja veel 
samal õhtul ühte oma riiulisse ja sai juba esimese paarikümne raamatu seast 
meeldivat ainest, millest olgu lisatud siinkohal mõned näited. 

Raamatu „Johannes Käis (1885 – 1950), koolile pühendatud elu“ on 
autor Ferdinand Eisen (oli Maja liige) kinkinud 25.03.1986 pühendusega, 
milles on read:… „ hea koostöö meenutuseks“.  
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12. novembril 1992 on Aseri kooli kauaaegne juht, Rakvere Õpeta-
jate Seminari lõpetanud koolivend Jaan Saar kinkinud kogumiku „Meie 
kool“ (ilmunud 1991) pühendusega: „Elsa! Oli üks tore kool see meie kool 
Rakveres“. 

Südantsoojendava tunde sain, kui lugesin Maja liikme August Eel-
mäe raamatu „Eluvõla kandmise raske kohus“ avalehelt tema pühendust: „ 
… tänulikult ammuse koostöö tähiseks“ jaanuar 2013, samuti Maja liikmelt 
Anto Raukaselt tema raamatust „Kuld ja kalliskivid“, mille kinkis 
2.09.2002 sissekandega : „ Kulda ja kalliskive ihaldavad kõik, kuid inimlik 
õnn on sellest hoopis tähtsam“. 

Vaatamisel aina lisandus raamatuid, milles kaunid pühendused, kuid 
oleks kohatu ainult oma riiulilt leituga käesoleva trükise mahtu suurendada. 
On aga kindel, et meie kõigi riiulites leidub meeldivate pühendustega raa-
matuid. Kui aga ise kingime trükiseid, siis oleks kena teha nendesse oma 
kaunid ja sisukad pühendused. 
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5. EESTI KEEL KESTMA JÄÄGU! 

Siinkirjutaja lauasahtlis on keelemärkmete ümbrikus järgmised 
read: 

Kaunimat sõna kui KODU ei ole, 
hellemat sõnast EMA me keeles ei leidu … 

Kui aga paotada sõna kodu uks 
ja lasta sisse sõna KEEL 
– mis siis küll sünnib? 

Välja tulevad üksteise järel sõnad: 
emakeel, kodukeel, laulukeel, 
töökeel, luulekeel, lembekeel, 

lapsekeel, köögikeel, ametikeel … 
ja ikka veel ja veel, 
kuni lõpuks tühjaks 

saabki KEELEKODU. 

Need read poetas paberiribal siinkirjutajale Kohtu 6 saalis Maja asu-
tajaliige Hildegard Pobul (24.01.1923 – 21.02.2015) veebruaris 1979 pä-
rast tulist diskussiooni „Teaduse keel ja keeleteadus“, lisades häbelikult „ 
Pärast kunagi loe!“. Olen neid ridu korduvalt lugenud ja ikka liigub mõte 
sellele, kui sisukas ja innustav oli Maja tollase diskussioonikomisjoni esi-
mehe Mart Mägeri (luuletajanimega Vesipapp) teema valik ja käsitlus, et 
elukutselt raamatupidaja innustus ja tihkas arutelu ajal ise ridu luua. Ema-
keel oli ja on ikka see, mis innustas ja annab mõttejõudu ka edaspidi. 

Emakeelepäeva tähistamine on Majas kestnud 1996. aastast, kui 
see polnudki veel riiklik tähtpäev, (selleks sai 1999. aastal). Majas on 1996. 
aastast alates kujundatud tava, et austatakse eesti keelt kaunilt kasutajaid 
ühiskonnategelasi, ajakirjanikke, keeletoimetajaid jne. 

Kõnealustel aastatel on austatavad olnud: 

14.03.2016 Priit Ennet, Vikerraadio teadussaadete tegija; 
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Vikerraadio teadussaadete tegija Priit Ennet vestlemas austamisõhtu 
eel Elsa Pajumaaga kohvikus STRIX 14.03.2016 

14.03.2017 Õpetajate Lehe toimetuse töötajad Heiki Raudla, Karl 
Kello, Piret Klaus, Anne Lauter; 

 

Mihkel Veiderma ja Elsa Pajumaa kohvilauas kohvikus STRIX 
14.03.2017 koos Heiki Raudla, Piret Klausi, Anne Lauteri ja  

Karl Kelloga  
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14.03.2018 laulja Ivo Linna; 

 

Laulja Ivo Linna kohvikus STRIX 14.03.2018 

13.03.2019 Rahvusringhäälingu töötajad Ülle Karu ja Mart Lin-
nart; 

11.03.2020 Juhan Kilumets, Rahvusringhäälingu sporditoimetuse 
töötaja. 

Keele arenguks ei piisa selle tähtsustamisest ühel päeval aastas, vaid 
töö peab olema igapäevane, sihikindel ja hõlmama kõiki tahke. 

Maja on alati oluliseks pidanud eesti keele kasutamist kõikidel elua-
ladel, eriti aga teaduses. Siinkohal on sobiv meenutada, et juba paarküm-
mend aastat tagasi korraldati Majas konverents „Eesti teaduskeel ja Eu-
roopa Liit“, millele eelnes aasta jooksul seitse arutelu teadusalati. Konve-
rentsi materjalidest anti välja 2002. aastal kogumik „Eesti keel teaduskee-
lena ja Euroopa Liit“, selle sisu pole tänagi tähtsust kaotanud. 

Rõõm on tõdeda, et üks konverentsil osalenu, Maja liige Peep Nem-
valts on teaduskeele tervise eest hoolitseda võtnud ning teeb seda innukalt 
ja koostöös ka Emakeele Seltsiga. Tähelepanuta pole jäänud ka Johannes 
Aaviku Selts, kelle auesimeest Helgi Vihma (ka Maja liige) saadi 85. sün-
nipäeva puhul suurejooneliselt Rahvusraamatukogu Milleri salongis 6.06. 
2016, õnnitleda ja tehtu eest tänada. 
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Sisutiheda kahepäevase – IV eesti teaduskeele konverentsi korraldas 
Peep Nemvalts 2. ja 3. detsembril 2016 Tallinna Ülikoolis. Samas, samuti 
kahepäevase 1. ja 2. detsembril 2017 – V eesti teaduskeele konverentsi. 
2018. aastal 7. detsembril korraldas TLÜ teaduskeele keskus Peep Nem-
valtsi eestvõttel ikka Tallinna Ülikoolis VI eesti teaduskeele konverentsi, 
mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning TLÜ teaduskee-
lekeskuse 10. aastapäevale. VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne 
ja üleilmne teadus“ toimus 21. novembril 2019 Eesti Teaduste Akadeemias 
(Kohtu 6). 

Tuhat tänu tehtu eest! 

Osasaamisvõimalus oli Maja liikmetel 2018. aasta Emakeele Seltsi 
kolmepäevasest konverentsist „Emakeelne Eesti, omakeelne Euroopa“ III 
Väike-Maarjas 22. ning 23. ja 24.aprillil Rakveres; see oli pühendatud kee-
lemees F. J. Wiedemannile (30.03.1805 – 29.12.1887). 

2019. AASTA SAI RIIGIS KUULUTATUD EESTI KEELE 
AASTAKS. 

See lause oli ka Maja igakuise töökava päises. 

24. jaanuaril saime osa Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) 
toimunud Teaduste Akadeemia, Emakeele Seltsi ning Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi keeleosakonna korraldatud konverentsist "Eesti riigikeele 
sajand“, kus ettekannetega esinesid keeleteadlased Martin Ehala (TÜ), 
Raimo Raag (Uppsala Ülikool), Urmas Varblane (akadeemik, TÜ) ja Il-
mar Tomusk (Keeleinspektsiooni peadirektor).  

Samas esitleti Karl Pajusalu raamatut „Eesti keele sada aastat” ning 
Uppsala Ülikooli professori Raimo Raagi raamatut “Välis-Eesti sada aas-
tat”. 

16. mail oli Emakeele Seltsi eestvõttel teaduskeele konverents 
TA saalis (Kohtu 6).  

Et november 2019 oli kuulutatud ka veel eestikeelse teaduse- ja kee-
letehnoloogia kuuks, siis oli kokkutulemisi ja arutelusid korraldatud mitmel 
pool, näiteks 1. novembril Lääne maakonna keelepäev Pärnus (Aida tn 3) 
ja ajakirja „Oma keel“ tegijate korraldusel seminar Eesti Keele Instituudis 
(Roosikrantsi 6).  

Loomulikult ei jätnud Peep Nemvalts pidamata eesti teaduskeele 
konverentsi „Eestikeelne ja ülemaailmne teadus“, mis seekord peeti TA 
saalis (Kohtu 6).  
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27. novembril oli aga võimalus osa võtta konverentsist „Rahvus-
keelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“ TÜ raamatukogu konverent-
sisaalis (Struve 1) Tartus. 

Et Eesti Keele Aastal oli ühtlasi keeleõppe ja tõlkijate kuu septemb-
ris, siis oli 2. – 30. septembril võimalus nautida Tartus Eesti Kirjandusmuu-
seumis keelenäitust „Vana, aga vigureid täis“. 

Niisugust tähelepanu osutamist eesti keelele aasta jooksul kuude lõi-
kes keelekasutusele erinevates tegevusvaldkondades pole varem tähelda-
tud, kui mitte arvestada 1935. aastal eestikeelse trükitud raamatu 400. aas-
tapäeva tähistamist aktuste, raamatunäituste ja mitmesuguste kultuuriüri-
tuste korraldamisega. 

Meie väikese rahva kõrgesti arenenud eesti keel väärib austust ja 
Maja töökava päises 2019. aasta jaanuaris kinnitati seda veel kord Maja 
asutajaliikme, ehitusteadlase, akadeemiku, Emakeele Seltsi liikme Leo 
Jürgensoni (21.01.1901 – 07.09.1986) sõnadega aastast 1979: 

„Eesti keel saab kestma üle aegade vaid siis, kui saab tugineda 
kõikide teaduste ühisele tugevale alusele“. 

2019. aasta 18. jaanuaril tähistati keeleseaduse vastuvõtmise 30. 
aastapäeva kõnekoosolekuga „Keeleseadus 30“ Maarjamäel Ajaloomuu-
seumis. 

Sõna said ka Teadlaste Maja liikmed: 

 

Mart Nutt 
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Keeleseaduse üks  
tegijaid Elsa  

Pajumaa 

Väino Rajangu Rein Einasto 

11. oktoobril 2019 olime kutsutud Eesti Keele Instituuti hõimu-
päevade konverentsile  

„Põlisrahvad ja keeled globaliseeruvas maailmas. Väljakutsed, või-
malused ja ohud.“ 

 

Konverentsi juhte TÜ professor Martin Ehala  



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

90 

 

Konverentsil osalejad (vasakult) Elsa Pajumaa, Sirje Arro, Meeri 
Lakson omavahel muljetamas 

 

Kõneleb kultuuriminister Tõnis Lukas 

2019. aasta oli ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks põlis-
keelte aastaks. 
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Maailmas kõneldavast 7000st keelest on ohus rohkem kui kolman-
dik ehk 2680 põliskeelt. Ka enamik soome-ugri keeli on hääbumisohus või 
ohustatud. Seetõttu oli selle aasta hõimupäevade konverents pühendatud 
põlis- ja vähemuskeeltele. 

2020. aasta oktoobris võisime rõõmustada, kui Maja liige, Ema-
keele Seltsi juhte Helle Metslang pälvis F.J. Wiedemanni keeleauhinna. 
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6. OMA KOOL 

Haridusest ja kooliteest juttu vestes toonitab eestlane sageli 
uhkusega sõnapaari: meie kool, meie klass, minu õpetaja, minu klas-
sikaaslane, minu pinginaaber jne. Sellega on kinnitatud omasust ja 
meeldivust. Polegi ime, et oma klassi ja oma kooli kokkutulekud on 
au sees, nendest võetakse meelsasti osa, on kujundatud kindlad ajad, 
millal need toimuvad. 
Seltskondlikel kokkusaamistel, mis polegi kooliga seotud kokkutule-
kud, poetab mõnigi osavõtja oma jutus kinnituseks näiteid oma koo-
list. 

Üks niisugune mees Teadlaste Majas oli Mihkel Veiderma 
(27.12.1929 – 25.10.2018). Tema ettepanekul algatati 2016. aasta 30. 
märtsil uus vestlussari „Minu koolid“, ta oli ka selle sarja avajutus-
taja. Ainet tal jätkus, ise arvas, paarisajaks tunniks peaks vähemalt 
jätkuma! 

Juba vanaisa Jaan oli olnud vallakooliõpetaja, isa Aleksan-
der oli haridustegelane, koolidirektor ja ka haridusminister (1922 – 
1924), ema töötas emakeele ja kirjanduse õpetajana, kodu asus koo-
limajas … Mihkel Veidermal oli kõigest sellest palju pajatada, li-
saks veel tädi Friedast Lenderi gümnaasiumis. Oma koolidest West-
holmi gümnaasiumist ja Reaalkoolist ei väsinud ta kunagi mäles-
tusi jagamast. 

Pärast nii võimsat avalööki ei olnud palju julgeid, aga ikkagi 
leidus, et vestlussarja jätkata. 

Ette astus julge ja jutukas mees Rein Einasto, goloogiatead-
lane, paljude seltside ja organisatsioonide liige. Tema kool algas ka 
kodust, sest isa Elmar Einasto (18.11.1895 – 28.03.1976) oli geog-
raafiaõpetaja ja koolijuht. Sõda rikkus aastaid inimeste elusid, seal-
hulgas laste (ka Reinu) kooliskäimist. Kodus olid haridus ja vaimsus 
hinnas, lapsed võtsid need varakult omaks. Rein on ikka rõhutanud, 
et harituks saamine tähendab inimeseks saamist. Looduslähedus tuli 
kaasa lapseeast, Tartus oli kodumaja ümber suur aed, aiatööd sai teha 
ka vanaema juures Võrumaal. Esimesed kooliaastad olid tollases 
Tartu 7. algkoolis, siis tuli Treffneri gümnaasium, kus peeti au 
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sees matkamist. Õpetajad Karl Maasik ja Olga Linnus oskasid nen-
des surutud okupatsioonitingimustes huvi äratada ka ajaloo vastu. 
Reinu arvates algas sellest ajast kahestumine: üks asi, mida näed, 
mõtled, teine asi – mida räägid. Ausameelsetel õpetajatel oli raske. 

Loodusteadus ja maateadus olid tundunud siirad, isagi soovi-
tanud vaadata maa sisse. Reinust saigi Tartu Ülikooli geoloogiahari-
dusega maa sisse vaataja Karl Orviku juhendamisel. 
Reinu tugevat hariduspõhist vaimsust hindavad tema õpilased, seda 
said nautida ka 2017. aasta novembris Maja konverentsist „Eesti rah-
vuse kestmisest“ osavõtjad. 

 

Maja nõukogu liige Heinar Nurste (fotol paremal) juhtimas Rein  
Einasto vestlust oma koolist 18. mail 2016 STRIXIS 

Maja liige, kirjandusteadlane Ülle Kurs rääkis 2016. aasta 7. sep-
tembri vestlusõhtul väga köitvalt oma esimesest – Albu koolist. Sünnilt 
Tallinna tüdruk sattus sõja ajal Järvamaale vanavanemate juurde nende 
tallu Tammsaare maile. 

Albu kool oli 1921. aastal asutatud Albu mõisahoonesse, kus olid 
kaunid lae- ja seinamaalingud, kus ahjudki uhkete lilleornamentidega, par-
gis tiigid. Kooli direktor oli armastatud ja õpetajad autoriteedid. Direktor 
Karl Karlson (1901. aastal sündinud, elas 105-aastaseks), oli põllumajan-
dusharidusega ning seetõttu oskas ja kandis hoolt pargi korrashoiu ning 
kooli õppeaia eest, aias olid isegi ladina- ja eestikeelsed sildid, palju lilli, 
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koolis õpiti külvikordi ja pookimist. Oli väga tore kool! Andis eluks vaja-
likke teadmisi. 

Palju põnevat oli ühe kooli saatusest pajatada Maja liikmel Lilian 
Einrel. Selle kooli nimi on meie haridusloos tuntud, kandis oma asutaja 
Elfriede Lenderi nime, oli tütarlaste eragümnaasium. Selle uus hoone 
valmis 1935. aastal (nüüd on selles Kunderi tänaval asuvas majas Tallinna 
vene gümnaasium). Lilianil oli kooli astumisel esimeses klassis 50 kaaslast, 
tung sellesse kooli oli suur. Esimese klassi lõpetamise järel (1940) tulid 
suured muutused, sest koolist tehti Tallinna 8. gümnaasium. Direktoriks oli 
ka siis veel (1941 – 1944) Elfriede Lender. Õpetajad olid nõudlikud. Koo-
limajas oli näha Gustav Ernesaksa, sest tema abikaasa Stella oli koolis 
võimlemisõpetaja. 

Tütarlastegümnaasiumi mitu õpetajat põgenes 1944. aasta septemb-
ris nõukogude okupatsiooni eest välismaale, sealhulgas ka Elfriede Lender 
Rootsi, kus kirjutas 1967. aastal raamatu „Minu lastele“.  

 

Fotol (paremal) Lilian Einre oma kooli meenutamas. Fotol (vasakult) 
Sirje Arro ja Elsa Pajumaa 



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

95 

 

Lilian Einret kuulajate seas ka (vasakult) Kaisa Mens, Mihkel  
Veiderma, esiplaanil Helga Laanpere STRIXIS  

12. oktoobril 2016 

Maja liige, kirjandusteadlane Lehte Tavel võis uhkusega kinnitada 
vestlusõhtul 7.detsembril 2016, et tema suguvõsas on õpetajatööd teinud 
kümmekond inimest.  

Sõjaaeg pillutas Lehtet mitmesse kooli. Esimene oli Leedi algkool, 
kus ema Anna õpetas ühes ruumis ligi 30 last, see oli liitklass, kus saadi 
kenasti hakkama ja oli isegi huvitav. 

5. klassis oli Lehte juba Sadala alg- ja täienduskoolis, kus oli tore-
daid õpetajaid: Hilda Tamm (eesti keel), Priidu Toomepuu (loodusõpe-
tus, maateadus), matemaatik Karl Tiidenberg, kes hästi õpetas peastarvu-
tamist, direktor oli Rudolf Tiidenberg. 

6. ja 7. klass kulgesid jälle uues koolis, ikka samas Jõgeva vallas Laiuse 
mittetäielikus keskkoolis. Kool töötas 7- klassilisena. Tore oli teadasaamine, 
et selles koolis on Hugo Raudsepp ja teisigi kuulsusi õppinud. Inglise keelt 
õpetati huvitavalt. Kooli lõpetas Lehte kiituskirjaga. 

Edasi järgnes Tartu II keskkool (nüüd Miina Härma nimeline 
kool), kus tehti seinalehte, õpiti joonistamist Pallases õppinud Vanda Ju-
hansoo juhendamisel ka kunstiringis, astronoomiat andis Roopi Hallmäe 
jne. Pole siis imegi, et see kool oli üliõpilaste meelispraktikabaas. Raske oli 
aeg, aga kool huvitav… 
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Palju eredaid mälestusi pealinna koolidest oli kuulajatele 2017. aasta 
8. märtsil jagada Maja liikmel, arvutusmatemaatikul Aino Pihlakul, kes 
oma esimese klassi ukse avas 1945. aastal 4. keskkoolis (Kevade 4). Saksa 
okupatsiooni ajal õpetati selles koolis 45 tundi nädalas saksa keelt, Aino 
koolilapseks saades oli teine okupatsioon ja teised nõuded. Oli tütarlaste-
kool, õpiti kahes vahetuses. Muusikaõpetaja Ludmilla Väinmaa oli teatri-
huviline, lavastas nukukeste tantse ja muud, V klassis tehti veel pabernukke 
ja peeti salmikuid. 1951. aastal oli koolireform, mille järgi kõik pidid käima 
oma rajooni koolis. Nii sattus Aino VII d klassi tollasesse I keskkooli (on 
olnud ja on jälle Gustav Adolfi gümnaasium) vanalinnas. 

Võimlemisõpetaja Harri Aumere tõi kooli võrkpallivaimustuse, 
kooli võistkonnas mängis Ainogi ning Tallinnas tuldi esimeseks. Joonista-
mist õpetas maalikunstnik ja joonistusõpetaja Arnold Akberg, järjekindel 
kubismi viljeleja, kunstnikuna (1950 – 1967) Eesti Kunstnike Liidu nimekir-
jast kustutatud. Koolis tegutses näitering. Aino Pihlak (kooliajal Taidla) on 
lõpetanud hõbemedaliga 1. keskkooli 1956. aastal, hiljem on ta kirjutanud 
lehekülgi 1981. aastal ilmunud kooli ajalooraamatusse „Tallinna 1. keskkool 
1631 – 1981“ ning andnud selles oma koolile hinnangu: „Kool suutis meile 
anda tugeva teadmiste vundamendi, millele oleme kogu elu ehitanud oma 
teadmiste maja: igaüks just niisugust nagu ta võimed kannavad. Kui vun-
dament on tugev ega siis majagi viltu vajuda saa. Meie kool andis midagi 
püsivat ka meie vaimumaailmale. See midagi on armastus spordi ja teatri 
vastu“. 

Nüüdsed nn koolireformid lõikavad kahjuks läbi noorema ja vanema 
kooliastme, eraldatakse põhikool gümnaasiumist nn puhta gümnaasiumi 
(ka riigigümnaasiumi) loomise eesmärgil. 

Keegi pole arvestanud, kui palju see toob kahju eesti haridustava-
dele. 
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7. TEISTEGA KOOS 

Koostöövorme asutuste ja organisatsioonide vahel on mitme-
suguseid. On neid, mida valmistatakse ette ühistoimkondade poolt 
kindla kava alusel, on aga lihtsam võimalus, kui üks teeb kõik ette-
valmistustööd ja kutsub siis teisi osalema. Seda võimalust on Majale 
sageli pakutud. 

Aastakümneid on Majas tehtud üht-teist ka koos nende organisatsioo-
nidega, millest mõndagi on juhtinud ja juhivad tänagi Maja liikmed. 
Nii on juhtimas Emakeele Seltsi Helle Metslang ja Jüri Viikberg, 
Johannes Aaviku Seltsi Peep Nemvalts, K. Pätsi Muuseumi Elle 
Lees, Välis-Eesti Ühingut Leili Utno jne. 

Maja saab sageli kutseid teistelt organisatsioonidelt osavõtuks 
nende korraldatud üritustest. Siinkohal ainult mõned näited. 

2016 aastast: 

24. jaanuaril J. Poska 150. sünniaastapäeva puhul tema mälestus-
samba avamisele Kadriorus; 

10. märtsil kirjastuse Hea Lugu kutse vabadusvõitleja Toivo Uibo 
mälestusraamatu „Vabadustahtega KGB vastu“ esitlusele; 

10. mail muinsuskaitsekuu puhul Kinomajja filmi „Patarei ärkab 
ellu“ vaatamisele ja arutelule koos filmi ühe looja Trivimi Vellistega; 

2. juunil Johannes Aaviku Seltsi kõnekoosolekule „Rakendus-
lingvisti raskustest Aaviku näitel“; 

30. juulil Konstantin Pätsi küüditamise aastapäeval tema meenu-
tamisele Metsakalmistul perekonna rahulas ja seejärel tema koduõuel 
Kloostrimetsas (Botaanikaaias); 
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16. septembril Tabivere rahvamajja Emakeele Seltsi jt konverent-
sile „Kaks sajandit Õ – tähega“; 

15. novembril kell 19 – 22 keelenõuandeööle Eesti Keele Instituuti 
(nõuandeöö 50. aastapäeva puhul); 

21. novembril Eesti Vabadussõja mälestuskontserdile Estonia 
teatris (korraldajad Eesti Lipu Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts, Estonia 
Selts, Kindral Johan Laidoneri Selts, Konstantin Pätsi Muuseum). 

2017 aastast: 

12. jaanuaril Eesti Panga muuseumi loengule „Andmed kui kapi-
tal – statistika mõjuvõimust 21. sajandil“; 

24. veebruaril ringkäigule Eesti Panga muuseumis Märt Karmo 
(on Maja liige) juhtimisel; 

11. märtsil Koeru kultuurimajja ajalookonverentsile „Karl Ernst 
von Baer 225“; 

14. märtsil Rahvusraamatukogu konverentsile „Kas emakeelele 
lüüakse hingekella?“; 

17. – 18. mail Kirjanike Liidu musta laega saali konverentsile 
„Siuru 100“; 

3. juulil Jaan Tõnissoni mälestustalitusele ja kõnekoosolekule 
Tartus; 

28. septembril Järvamaale kultuuriloopäevale ja konverentsile 
„Hermann Hesse 140 – Paide päritoluga maailmakuulus kirjamees“; 

21. oktoobril hõimupäevade peakontserdile Vaba Laval (Tallin-
nas); 

25. novembril Inseneride Meeskoori 30. aastapäeva kontserdile 
TTÜ aulas; 

28. novembril Metsakalmistul kenotaafi avamisele. 

2018 aastast: 

27. jaanuaril Rahvusraamatukogus Peeter Luksepa mälestuskon-
verentsile (korraldajad Instituut Pro Patria, Tunne Kelam jt.) Ettekande 
pidas ka Maja liige Mart Nutt; 

31. jaanuaril Teaduste Akadeemia 80. aastapäeva aktusele; 

7. veebruaril väljaande „Keele maitsest“ (462 lk koostajad Mart 
Velsker, Tõnu Tender) esitlusele Kirjanike Maja musta laega saalis; 
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22. veebruaril kõnekoosolekule „Eesti ja Soome 100“ Tartus 
Veski auditooriumis; 

8. märtsil Rahvusarhiivi galeriis Eesti ja Leedu ühisnäituse ava-
misele; 

13. märtsil Rooma klubi ettekandekoosolekule „Eestlusest ja 
selle teekonnast 100 aasta jooksul“; 

24. märtsil Koeru kihelkonna kultuuriloopäeva seminarile 
„Eduard Viiralt 120“; 

14. aprillil Eesti Rahva Muuseumis toimuvale filmi „Rein Taage-
pera – kahemõtteline Eesti“ esitlusele; 

20. aprillil Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saali Teaduste 
Akadeemia aastakoosolekule ja konverentsile „Eesti Mõttelugu“; 

21. aprillil Riigikogu 99. aastapäeva puhul lahtiste uste päevale; 

28. aprillil talgutöödele koristama Hüüru mõisa parki; 

 

Elsa Pajumaa ja Sirje Arro tööhoos Hüürus 
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Elle Lees talgusuppi nautimas 

15. mail ajarännakule Tallinna päeva puhul Taani Kuninga Aeda 
teemaõhtule „Suurtükk Punane Lõvi tagasi Tallinnas“; 

19. mail Raudtee Kultuuriseltsi laulu- ja pasunakoori kontserdile 
Hüüru mõisas; 

8. juunil Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse korraldusel Marie 
Underi pingi avamisele, kus kõnelesid Elle-Mari Talivee ja Jaan Un-
dusk. 
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Pingi avamisel võis näha ka Maja liikmeid (vasakult teine) Ülle Kurs, 
Andres Tarand abikaasa Mariga, kelle seljataga seisab Kirjanike 

Liidu esimees Tiit Aleksejev 

 

Kokkutulnutele jagas päevakohast materjali luuletaja Viiu Härm 
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Mälestuspink Koidu tn. 46 

9. juunil Võrumaa XI laulupeole dirigent Triin Kochi kooride 
ühiskontserdile „Südame Suvi“ Sulbi laululaval; 

7. – 9. augustil Eesti Geograafia Seltsi suveekskursioonile Mulgi-
maale; 

14. septembril Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse korraldusel 
Narva ettekandepäevale „Narva, piiri- ja tööstuslinn: kirjanduslikke 
kajastusi“; 

 

Fotol (vasakul) eeskõndija Elle-Mari Talivee 
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16. septembril Eesti Vabaõhumuuseumi Eesti Leiva Päevale ja sü-
gislaadale; 

26. septembril vastupanuvõitluse päeva tähistamisele Tallinnas 
ja Valgas; 

28. septembril Maja liikme, arstiteadlase Hubert Kahni korraldu-
sel konverentsile „TEADUS ja USK“; 

10. oktoobril Riigikogu konverentsisaali konverentsile „Kuidas 
teadus muudab ühiskonda?“; 

12. oktoobril Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6) Dimitri Kaljo 
90. sünnipäeva tähistamisele, (akadeemik, Geoloogia Instituudi direktor 
1969 – 1989, Teadlaste Maja nõukogu esimees 1989 – 1997 jne, jne); 

25. oktoobril Oskar Kallase päevale Tartus (konverents, näitus 
„Armasta mu rahvast! Oskar Kallas 150“, film „Kadunud hõim: lugu Lutsi 
maarahvast“); 

16. novembril Eesti suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäeva 
rahvusvahelisele konverentsile Rahvusliku arengu fondi korraldusel Rah-
vusraamatukogus; 

22. detsembril Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäeva tähistami-
sele Tartus (konverents „Jaani kood“, kontsertetendus jm). 

2019. aastast: 

18. jaanuaril Maarjamäe filmimuuseumi kõnekoosolekule „Keele-
seadus 30“; 

24. jaanuaril Keeleaasta avakonverentsile „Eesti riigikeele sa-
jand“ Teaduste Akadeemias; 

15. veebruaril rahvusvahelise põliskeelte aasta avaüritusele kul-
tuuriministeeriumi, Rahvuskultuuri keskuse ja UNESCO Eesti Rahvusliku 
Komisjoni korraldusel Kirjanike Majas; 

22. veebruaril Rahvusraamatukogus Konstantin Pätsi kirjatööde 
bibliograafia esitlemisele; 

25. märtsil Leelo Tungla vestlusõhtule VABAMUS ja filmi „Selt-
simees laps“ vaatamine; 

29. märtsil president Lennart Meri 90. sünniaastapäeva tähista-
misele Metsakalmistul; 

18. aprillil Välis-Eesti Ühingu 91. aastapäeva tähistamisele Eu-
roakadeemias; 
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29. aprillil Trivimi Velliste raamatu „Eesti muinsuskaitse 100 
aastat“ esitlusele Solarise Apollos; 

6. mail Kinomajas filmiõhtule „Narva enne ja nüüd“ Lauri 
Vahtre juhtimisel; 

4. juunil Eesti Keele Aasta kontsertaktusele Estonia teatris; 

3. juulil ESTO raames Välis-Eesti Kongressile Maarjamäe lossi 
suvesaalis; 

 

Fotol osalejate seas esireas paremalt kolmas korraldaja, Maja liige 
Leili Utno 

23. augustil Vabaduse väljakule ajaloopäevale Balti keti 30. aas-
tapäeva tähistamisele (üks juhtidest Andres Kollist); 

26. augustil Eesti ja Hiina keeleteadlaste ühisseminarile ning 
eesti – hiina põhisõnavara sõnaraamatu esitlemisele Eesti Keele Instituudis; 

18. septembril Botaanikaaias Aleksei Paivelile (oli Maja asutaja-
liige) pühendatud konverentsile võõrpuuliikide kasvatamisest ja uurimi-
sest Eestis; 

24. septembril Tartus Ülikooli raamatukoguhoones Riia–Tartu kee-
leretke lõpukonverentsile „Kas siis selle maa keel …?“; 

9. oktoobril Botaanikaaias hõimupäevade puhul näituse „Uurali 
rahvaste looduslikud pühapaigad“ avamisele; 

15. novembril viieteistkümnendale Muutuva Keele Päevale TLÜ-s; 
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30. novembril 91. Välis-Eesti Päeva tähistamisele Rahvusraama-
tukogu Kuppelsaalis; 

19. detsembril Rahvusraamatukogus konverentsile „30 aastat 
MRP salaprotokollide tühistamisest“. 

2020. aastast: 

23. veebruaril saime osaleda Toila vallavanema Eve Easti kutsel 
K. Pätsi ausamba avamisel Toilas Oru lossipargis koos K. Pätsi Muu-
seumi liikmetega (Heidi Toominga foto) 

 

Toodud on vaid väike valik kutsetest konverentsidele, kõnekoosole-
kutele, arupidamistele, näitustele, raamatute esitlusele jne.  

Eriti palju toimus ju Eesti Keele Aasta puhul üritusi Emakeele Seltsi, 
Eesti Keele Instituudi, TLÜ, TTÜ jt korraldusel. Aga igale poole kahjuks 
ju ei jõua!  
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8. EESTLASTE KOONDAMISEST 

Eestlasi on ajaloosündmused maailma maid mööda pillutanud paar 
sajandit ja rohkemgi. Tsaarivõim ahvatles maaomandi saamise võimalu-
sega, sõjad ajasid kodust välja lahingute eest põgenemisega, aga alati on 
leidunud ka rännulustilisi uudishimulikke, kes on läinud paremaid paiku 
otsima. 

Nii ongi ajapikku kujunenud eestlaste kogukonnad paljudes riikides 
(suurim arv pendelrändajaid on viimastel aastatel Soomes). 

18. aprillil 1928 asutati Eestis väliseestlastega suhtlev Välis-Eesti 
Ühing (VEÜ), et hoida ja tugevdada kodumaal ja välisriikides elavate eest-
laste sidemeid. Okupatsiooniaastatel olid suletud kõik ühingud ja seltsid 
(1940), nii ka Välis-Eesti Ühing. See taastati õigusliku järjepidevuse alusel 
1995. aastal, järgmisest aastast hakati jälle välja andma ka ajakirja „Välis-
Eesti“, mis ilmus Eestis juba enne sõda 1928. aastast ja suleti 1940. Nüüd 
kavatseti hakata avaldama ülevaateartikleid eestlaste organiseeritud tege-
vusest välisriikides. Nii on ka toimunud. 

 

Nagu VEÜ juhataja nii ka ajakirja peatoimetaja ülesandeid on kõik 
need aastad täitnud Leili Utno, kes ühingu taastamisel töötas TA Keemilise 
ja Bioloogilise Füüsika Instituudis juhtivteadurina, kannab suursaadiku tiit-
lit ja on ka Teadlaste Maja liige. 

Alustati tähtsa ettevõtmisega: korraldati Tallinnas 1996. aasta au-
gustis üleilmne Eesti teadlaste kongress, mille läbiviijaid oli Teaduste Aka-
deemiast ja ka teistest uurimisasutustest ning kõrgkoolidest, mitmedki nen-
dest ka Teadlaste Maja liikmed (Jüri Engelbrecht, Jüri Martin, Rein 
Küttner, Tavi Nirk, Jaan Metsaveer, Udo Margna, Anto Raukas, Too-
mas Veidebaum, Boris Tamm (küberneetik) jt). Mõned neist on tänagi 
selles ühingus aktiivselt tegevad. 
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Ajakirjas on artikleid avaldanud Maja liikmed August Eelmäe, 
Mati Hint, Pille Kippar, Andres Kollist, Malev Margus, Sulev Mäelt-
semees, Viive Rosenberg, Merileid Saava jt, sealhulgas ka siinkirjutaja, 
kes oli ajakirja algaastatel ka selle keeletoimetaja. 

Toredaid mõtteid on nii ajakirjas kui VEÜ kongressidel kõlanud sel-
lest, kuidas ja miks on vaja eestlasi kokku tuua, eestlust hoida ja edendada. 

 

Üks viimaseid huvitavaid algatusi tuli arstiteadlaselt, Maja liikmelt 
Jaak Kiviloogilt Soomest.  

Põhjamaade eeskujul kutsus ta üles 2019. aasta novembris kõiki 
eestlasi üle maailma lugema ühel õhtul (11. novembril) mõne eesti kirjan-
dusklassiku teost.  

2019. aastal valiti lugemiseks A. H. Tammsaare pala „Truudus“, 
mille lõpulaused : 

„Sellepärast, kui tahame end tõelikult aidata, peame kasvatama 
sisemist veendumust, et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma 
maa, oma rahva, oma omapära vastu. Kui meil see tõetundmine puudub, 
siis ei või meid keegi aidata, sest me oleme siis nagu hunnik liivateri, mida 
tuulepuhang lennutab või nagu suits, mis hajub ilmaruumis.“ 

Seni puudub täpne teave sellest, kas, kuidas ja kus toimus ühisluge-
mine ning kas see ka edaspidi toimub. 

On imetlusväärne, millise energiaga on Leili Utno aastakümnete 
jooksul väliseestlaste koondamistegevusele pühendunud ning kuidas ta on 
sellesse tegevusse kaasanud paljusid teadlasi ja ühiskonnategelasi nii Ees-
tist kui välisriikidest. 

Jääb üle soovida vaid jõudu jätkamiseks! 
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9. RAHVUSE KESTMINE EI SÜNNI ISEENESEST OMA‐
SOODU 

Väikerahvuse omakultuur rikastab maailmakultuuri, seetõttu on 
nende elushoidmine oluline, nende kadumine on korvamatu kahju. 

Rahvuse eneseharitus ja oma oskuste ning võimaluste tundmine on 
tähtis. Vastavate uurimistööde põhjal on võimalik koostada rahvuse aren-
gukavasid, mis on väga vajalikud, et väikerahvused kestma jääksid ja are-
neksid. 

Ajaloolane Hans Kruus (oli 1966.aastal Maja asutajaliige) tegi 
Eesti Vabariigi algaastail tohutu töö ja selle tulemusel ilmus tema toimeta-
misel 1926. aasta juulis koguteos „Eesti. Maa, rahvas, kultuur“ (1200 lk). 
See andis mõtteainet.  

1927. aasta 2.-3. jaanuaril peeti Tartus I rahvusliku kasvatuse 
kongress, kus arutleti eestluse tuleviku üle. Madalat sündimust peeti suu-
reks ohuks. Kongressil defineeriti rahvus järgmiselt: „Rahvus on äärmiselt 
keerukas pikaajalise ajaloolise protsessi lõpptulemus. Ta on rahva ühise 
sünnipära, ühise asumisterritooriumi, ühise keele, ühise ajaloo, ühise kul-
tuuri ja ühise riiklusaate saadus.“ 

II rahvusliku kasvatuse kongress toimus Tallinnas 2.-3. jaanuaril 
1935. aastal. Sellel püüti arvukates ettekannetes ja sõnavõttudes leida või-
malusi ja vahendeid, mis aitaksid suurendada iivet, pikendada eluiga ning 
rakendada asunduspoliitikat, mis soodustaks sündimust. Tõdeti, et vähe-
musrahvustega tuleb korraldada sõbralik kooselamine nõnda, et eesti rah-
vus ja riiklus selle all ei kannataks. Kongressi materjalid, avaldatud kogu-
mikus „Eesti rahva tulevik“, (142 lk, „Tuleviku“ kirjastus Tartus) on sisu-
tihe ja vajalik teabematerjal tänagi. 

III rahvusliku kasvatuse kongress toimus alles 12.-13.aprillil 
1996. aastal Tallinnas. Selle algatustoimkonda kuulusid ka Teadlaste Maja 
liikmed Andres Kollist ja Kalev Kukk, osavõtjate seas oli 55 Maja liiget 
(osalejaid üldse 558). Materjalide kogumik (355 lk, ilmunud Tallinnas 
1997) sisaldab 29 ettekannet; on oluline teabematerjal tegutsemiseks ja aru-
teludeks. 

Majas on sageli kõneldud, et tuleks ka edaspidi neid kongresse kor-
raldada. Maja nõukogu kinnitas töökavasse 27. veebruaril 2019 arutelu: kas 
üldse, kui ja siis millal ja kes korraldaks järgmise kongressi? Üldine arva-
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mus kujunes, et on vaja korraldada ja pöörati pilgud Maja aseesimehe And-
res Kollisti, III kongressi peakorraldaja poole. Esialgu pole järgmise kong-
ressi toimumise aega siiski veel otsustatud. 

Maja loodab, et kui nüüd on ametis rahvastikuminister, siis võiks 
tema olla peakorraldaja. Sellest mõttest tulenevalt korraldati Majas 22. jaa-
nuaril 2020 kohtumine rahvastikuministri Riina Solmaniga, kellega pea-
mine arutelu kulges pereelu soodustavate ja segavate tegurite üle, kongressi 
asjus selgust ei saadud. Tuleb edasi tegutseda! Seda nõuavad ka sünged 
sündmused eesti rahvuse eluteel, neid ei saa unustada.  

NL okupatsioonivõimu üht suurt eestlaste hävitustööd meenutati 
vestlusõhtul 20. märtsil 2019. Möödus ju 70 aastat massiküüditamisest 25.-
27. 03.1949. Koosolijaist polnud kedagi, keda poleks see kohutav ülekoh-
tutegu puudutamata jätnud. 

11. detsembril 2019 oli Majas vestlusõhtu „Minu Siberireisi hirm, 
arm ja õnneelamused“, millest Maja liikme Made Torokoff-Engelbrechti 
(seisab fotol paremal) muljed Krasnojarski kraisse 2019. aasta suvel korral-
datud küüditatute kalmude otsingutest tõid kuulajatele jälle meelde need 
koletud eesti rahvuse hävitamise sündmused. 

 

 

Järeldati: meil on vaja tugevdada oma riiki, et hoida selle iseseisvust, 
anda rahvuse püsimiseks kindlustunne ka järgnevatele põlvedele.  
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10. MÄRKIMISVÄÄRSEID TÄHTPÄEVI ON SISUKALT 
MEENUTATUD 

10.1.  EMADEPÄEV 

Tänapäeval leiame kalendrist EMADEPÄEVA maikuu teisel püha-
päeval lipupäevana. 

See pole alati nii olnud. NL okupatsiooniaastatel seda päeva kalend-
rist ei leia, aga siiski, 1989. aasta kalendrist on lugeda: 14. mai pühapäev 
Looduskaitsepäev. Emadepäev. 

Ema on perekonnas erakordselt oluline, sest temata ei ole perekond 
kasvav organism. Eesti ei ole pärast suuri sõdu hiilanud paljulapseliste pe-
redega, neid pole palju ka tänapäeval. On loodud tavasid, mis tähtsustavad 
suurperede osa eesti rahvuse kestmisel (aasta ema, aasta isa tunnustamine, 
suurperede vastuvõtud Raekojas jne). Sündimus jääb aga praegugi suremu-
sele alla. Emade peades, südametes ja tegudes valmib eesti rahvuspolii-
tika. 

Teadlaste Majas on oldud seda meelt, et emadepäeval (maikuu tei-
sel pühapäeval) emadele eraldi Majas üritust ei korraldata, et nad saaksid 
olla oma perekonna keskel. Küll on Maja töökavas seda päeva märgitud 
peamiselt töökava päises vastavasisuliste ridadega, sageli ka luulevormis. 
Olgu siinkohal lisatud vaid paar näidet: 

2016 mais: 

Esiemad on pärandanud to-
hutu jõu 

kõigist koormatest, mida 
nad talund. 

Tunded, mida on iganes 
tundnud mu põu, 

pole üksiku rõõmud ja valud 

Elan tundes, et vastutan 
kõikide ees, 

kes on enne meid elanud 
ammu. 

Elan tundes, et vastutan 
kõikide ees, 

kes kord pärast meid sea-
vad siin sammu.

Minni Nurme luulekogust „Juured mullas“ (1957) 
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2017. mais: 

On kohane meenutada meie Maja nõukogu endise liikme, veerand 
sajandit Tallinna Pedagoogilises Instituudis õppejõuna töötanud kahe poja 
ema ja kolme pojapoja vanaema, kunstnik Silvia Hansoni (13.08.1923-
11.03.2016) luuleridu: 

 

Kuis olla tahaksin muretu, reibas, 
lapsena koduõues mängida. 

Ema sülle pead peita, 
emaga õrnusi jagada. 

Ema nägu, ema paitust 
unustada ma ei saa. 

Tema hellitavat siirust 
ikka soovin omada. 

Luuletusest „Ei unune“ (1949). 

Vaieldamatult on emadepäev ka Maja töökavas edaspidigi märgitud. 

10.2.  ISADEPÄEV 

Ka isadepäev pole kalendris lipupäevana kirjas väga ammu, seda 
tähistatakse novembrikuu teisel pühapäeval. Maja tava kohaselt ei lõhuta 
pereidülli ega kutsuta sel päeval isasid üritustele perest eemale, seetõttu 
võeti Majas, näiteks 2018. aasta isadepäeva kokkusaamine kavasse tööpäe-
val, 7. novembril luuletuste lugemise ja isade tegevuse meenutamisega SO-
FIS. 

Sissejuhatuseks meenutas õhtu juht vanasõnu isadest ja lastest nagu: 

 Häist lastest saavad head mehed (Wiedemann); 
 Isa oli ilmatark, pojast sai parem tark (Kreutzwald); 
 Seni om poig, ku ta naise võtab (Tarvastu); 
 Mees on naise pea (Lüganuse); 
 Isa sõna enam kui ema vits (Muhu). 
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Isadest pole küll väga palju luulet loodud, kuid õhtu jooksul loeti 
August Sanga „Kojutulekut“ (novembrist 1939), Heino Ahvena venna 
Kalju Ahvena luuletusi (1945) „Esä“ I, „Esä“ II ja muidugi Maja asutaja-
liikme Heino Ahvena oma isale 60. sünnipäevaks loodud 11 – salmilist luu-
letust „Raske päev“ (1946). 

 

Heino Ahven  

(11.11.1919 – 22.04.1988) 

Selle algusread on kaunid looduspildid: 

„Tuul laulab, 
puude ladvul laulab tuul 

ja jalge ette heidet pikki varje, 
mets lõhnab, kanarbik 

ning kullikarje 
ja kuldsed oksad 

kuldsel pihlapuul!“ 
Edasi annab Heino Ahven sõjaõuduste aastatest värsspildi: 

„Kuid muutus päev. 
Sai kütkest lahti raev. 

Õud, pragin, tulinooled viskund risti, 
teelt mäkke alla kuristikku kisti 

kus soises võsas ilkus võikalt vaev.“ 

Niisuguseid pilte jätkub veelgi ja teame, et neid elasid üle paljud isad 
sõdades ja vanglates. 

Üks õhtul osaleja (siinkirjutaja) täiendas oma isast mälestustega 
1938. aasta maikuust „Õitekuul“: 
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Talu tagaõues 
õitsvate õunapuude all 

kiiguvad lapsed: 
neljane perepoeg ja 

paar aastat vanem tema õde. 

Taamal aiatoolis istub isa 
ja loeb ajalehte, 

laste kilked teda ei häiri. 
Leht sai loetud. 

Isa tõuseb ja hõikab: 
„Lapsed läki kurnima!“ 

Küllap on soovinud ja soovivad kõik põlvkonnad oma isadele vap-
rust isamaa kaitsmiseks ja pikka ning kaunist elu, et suudetaks olla oma 
pere kooshoidjaks, kaitsjaks ning toetajaks. 

10.3.  VANAVANEMATE PÄEV 

Mõne aasta eest ilmus kalendrisse uus lipupäev – vanavanemate 
päev – septembrikuu teisel pühapäeval. Pole veel välja kujunenud erilisi 
riiklikke tavasid, kuid üks on kindel – sellel päeval räägitakse vanavanema-
test, peetakse neid meeles, eelkõige peredes. Viimane on väga oluline, sest 
ammustest aegadest peale on järglaste kasvatamisel palju tähelepanu ja 
aega pühendanud vanaemad ja vanaisad. On ühiskonnas ka neid lapsi, kellel 
on just vanavanematega tihedam hingeline ja usalduslikum side kui ema ja 
isaga. 

Majas on juba 2001. aastal alustatud vestlussarjas „Räägime lastega 
vanematest ja vanavanematest“ ikka tõdetud, et põlvkondade omavaheline 
suhtlemine rikastab inimeste tundeelu, annab hingejõudu, väärtuslikke 
teadmisi ja ka oskusi. Et vanavanemate päev on lipupäevana pühapäeval, 
siis otsustas Maja nõukogu seda 2016. aastal märkida ürituste tavapäeval – 
kolmapäeval – 14. septembril ning võttis arutleda selle üle, kuidas siinmail 
meie vana – vana – vana … vanemad kaks sajandit tagasi toimetasid. 

Ajaloost ju teame, et 19. sajandi algul kaotati siinmail küll pärisor-
jus, kuid perekonnanimeta maainimene jäi edasi talitama mõisnikule kuu-
luval maal harkadra, vikati ja sirbiga. Petrooleumilambi valgel kedrati vo-
kiga ja kooti kangastelgedel ihukatete tegemiseks linaseid ja villaseid kan-
gaid. Koole oli vähe, lapsed said lugemist õppida Bengt Gottfried Forse-
liuse, Otto Wilhelm Masingu jt abiga ilmunud aabitsatest… 

Kui ammu see kõik oli – võime tänapäeval imestada. 

Iga vestlusõhtul osaleja sai meenutustevakka omapoolsega täien-
dada. Oli väga huvitav! Üllatav, et paljudki on üsna põhjalikult oma sugu-
võsa ajalukku süüvinud. Näiteks, Kaljo Laas (18.01.1932 – 12.07.2017) 
rääkis oma vanaisast kui suurest meistrist, kes oma tööriistadega valmistas 
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külas mööblit, vankreid, ehitas elumaju, tegi turbalõikamismasina ja palju 
muudki. 

Tänased vanavanemad on peaaegu pooled kõrgesti haritud, töötavad 
arvutitega, nuputavad digilahendusi, reisivad tuhandete kilomeetrite taha 
uudistama sealseid kultuurikoldeid jne, jne. Oma tarkusi jagavad laste- ja 
lastelastega. See ongi ühiskonna arenguks vajalik põlvkondade- vaheline 
koostöö, mis viibki elu edasi. 

On kiiduväärt, et võimukandjad on seda kõike tähtsustanud ja teinud 
lausa riiklikuks tähtpäevaks vanavanemate päeva. 

10.4.  EUROOPA PÄEV 

Eestist sai Euroopa Liidu liige 1. mail 2004. aastal koos Küprose, 
Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungariga, kokku 
oli siis EL–s 25 riiki. 

Maja otsustas 9. mail 2018. aastal tähistada Euroopa päeva, et aru-
tada Euroopa riikide õnnestumiste ja ebaõnnestumiste üle ning rääkida ka 
Eesti muutumisest … 

Arutelu oli elav. Loomulikult oldi üksmeelselt selle poolt, et Eesti 
ühinemine EL–ga oli ainuõige samm. 

Leiti aga ka, et nimetus Euroopa Liit on ebaõnnestunud, et tuleks 
nimetusse lisada sõna liit ette sõna riikide. Sõna Euroopa tähendab ju 
mannert; kellega on siis mandril sõlmitud leping? (On ju liit sõltumatute 
osapoolte omavaheline leping). 

Arutelu lõpetamisel peetigi vajalikuks panna meie poliitikutele sü-
damele alustada vajalike otsustajatega kõnelusi Euroopa Liidu nimetuse 
täiendamiseks. Sõna riikide lisamine aitaks ehk vähendada hirmu nendes, 
kes kardavad üha rohkem EL -i föderatsiooni poole suundumist. 

Maja liige Mart Nutt, Riigikogu liige, kes küll arutelul ei osalenud, 
oli meelsasti nõus küsimusega tegelema; oli tal ju filosoofiadoktori kraad 
rahvusvahelistes suhetes, ta toetas rahvusvahelisel tasandil inimõiguste 
edendamist ning rahvusriikide arendamist Euroopa Liidus. Kahjuks lõppes 
tema elutee ootamatult 2019. aastal 2. juunil. (Puhkab Metakalmistul). Pä-
rast seda ei ole selle küsimusega Maja enam tegelenud (pole Majal ka enam 
esindajat Riigikogus). 
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Fotol vasakult Kaarel Orviku, Rein Einasto ja Elsa Pajumaa 

 

Euroopa päeva tähistamise õhtul 9. mail 2018 oli STRIXIS palju- 
kogenud Maja liikmetel (fotol vasakult) Eino Väärtnõul, Arvo  

Sirendil, Heinar Nurstel ja Kalju Vainolal ning Kaisa Mensil väga 
kaalukaid arvamusi teistega jagada 
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Kuulajad arutelul Euroopa Liidust 9. mail 2018 kohvikus STRIX 
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11. SÜGAVAST SÜDAMEPÕHJAST 

 

Aastakümneid on Majas juurdunud tava kohaselt korraldatud mäles-
tushetki Tallinnas Reaalkooli kõrval asuva Vabadussõjas langenute mä-
lestussamba juures, ikka paar korda aastas: 24. veebruaril ja 23. juunil.  

Asetatakse lilleseade lintidega, millelt lugeda austus ja tänuavaldu-
sed ning süüdatakse küünlad. Soovijad saavad lausuda meenutusi oma su-
gulaste ja vanemate osalusest Vabadussõjas ja Eesti Vabariigi loomisaasta-
tel 

Need on tundeküllased sõnad, mis tulevad sügavast südamepõhjast. 
Tänusõnu ja küünlaid jagub ka koolipoiste õpetajale ja kaasvõitlejale Ernst 
Peterson – Särgavale, kelle mälestussammas seisab koolimaja vastas Eesti 
Panga Muuseumi ees. 
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Mida vanemaks saadakse, seda rohkem saab kuulda lausujatelt imet-
lust: kuidas üldse suudeti tollastes tingimustes – peaaegu relvadeta ja täna-
ses mõistes armeeta – võidelda isamaa vabaks! 

Ja ikka ei väsita kordamast, et tänu nendele poistele ja meestele 
võime siinolijad nautida oma elamist vabas Eestis. 

Maja asutajaliige Endel Jõgioja (18.03.1927 – 07.12.2018), tehni-
kateadlane, kes vaatamata halvenenud nägemisele, oli ikka kohal Reaal-
kooli juures mälestushetkil. Siis aga juhtus nii, et ta eksis kuupäevaga ja 
2016. aastal tuli ta kohale 22. juunil. Oli arusaamatuses ja helistas õhtul 
siinkirjutajale ning noomis, et miks on ammusest tavast loobutud. Ta oli 
tahtnud 23. juunil lausuda omalt poolt järgmist: 

„Kallid poisid! Eesti Vabadussõja kangelased! 

Olete kirjutanud oma nimed Eesti ajalukku ja eestlaste südametesse. 
Puhake rahus! 

Kodumaa iseseisvuse sünniga olete loonud oma riigi ja mitte ainult 
need, kes sõjas võitlesid, vaid ka need, kes sõjakaaslastega üheealised ja 
tegid Eesti Vabariigi organiseerimisel suurt tööd. Puhake rahus!“ 

 

23.06.2020 Võidupühal Reaalkooli juures Sirje Arro oma tütrepojaga 
lilli asetamas 



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

119 

 

Fotol vasakult Lilian Einre, Mare Torm, Elsa Pajumaa, Kaarel  
Orviku, Aino Pihlak 

Loodetavasti kestab Majas see meenutushetke tava ning kooskäijate 
tunded ei kuhtu. Olgu lisatud, et lintidega lillekimbud on tavaliselt vaadata 
Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamil pea paar nädalat pärast 
nende asetamist. 
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12. ÜMBERKORRALDUSTEST 

12.1.  KUIDAS SUHTUDA ÜMBERKORRALDUSTESSE 
RIIGIS? 

Teatavasti tõstsid valitsusorganid 2015. aastal tähtsale kohale riigi 
reformimise. Maja nõukogu liige Valve Kirsipuu (05.03.1933 – 
20.09.2017) kutsus esinema sellega tegelevaid inimesi (vastav minister aga 
ei tulnud!). „Maalehes“ avaldatud erakondade selleteemaliste seisukohtade 
üle arutleti Majas 25. märtsil 2015, küsimusi aina kerkis ja neid jätkus ka 
aastasse 2016. 

Maja liige Aino Pihlak, laia silmaringiga arvutusmatemaatik, on 
alati tähelepanelik ja valmis arutlusainet pakkuma. Nii ka riigireformiga 
seoses. Ta tunneb pidevalt huvi ja muret eesti küla saatuse üle. Riigis oli 
tekkinud juba ka külaliikumine „Kodukant“, mille juhatuse liikme Anneli 
Kanaga sai kokku lepitud kohtumine 6. aprillil 2016. Aino Pihlak oli ette 
jõudnud ja juba 27. jaanuaril 2016 saadi Majas arutleda kodupaikade, ko-
dukülade olukorra ja tähtsuse üle. Huviga kuulati Aino juttu kahest külast 
Kissast ja Kõpust, esimese kohta oli lausa kaart 35 talu paiknemisega kahel 
pool külateed. Külaelanike vajadusteks olid ka kaardil märgitud koolimaja, 
palliplats ning lubjaahi. Selle küla elust on 1994. aastal ilmunud raamat 
„Õhtuks koju“, mille kirjutas külavanema tütar Ester Kuntor (Laos). 

Küla vajalikkuses ei ole palju kahtlejaid, kuigi kahjuks on neidki. 
Kodu kui püsiv elupaik on inimese elus hädavajalik. Mida rohkem oma elus 
ja arengus vajalikke tegevusi saab inimene kodu lähedal, kodupaigas, ko-
dukülas toimetatud, seda rohkem hindab ta oma elukeskkonda, koolikaas-
lasi, rahvakultuuri ja tublisid külaelanikke.  

Seega, eesti küla peab jääma, arenema ja kestma kuni kestab 
meie oma riik. 

Selle sõnumiga lõpetati kohtumine liikumise „Kodukant“ juhatuse 
liikme Anneli Kanaga ning paluti see edasi anda ka valitsuse liikmetele ja 
Riigikogule. 

Riigi juhtimises ja arendamises etendavad tähtsat osa omavalitsused. 
Käimasoleva reformi käigus on neist palju räägitud. Maja nõukogu esimees 
Sulev Mäeltsemees pole paljuks pidanud Maja liikmetega omavalitsuste 
üle korduvalt arutleda. 6. septembril 2017 valgustas ta omavalitsuste tege-
misi Eesti Vabariigi loomise ajal, 18. juunil 2018 aga oli Majas vestlusõhtu 
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haldusreformist ja mis saab selle käigus maakondadest. See puudutab valu-
salt ka mõndagi linna ja valda, on ju kirjutatud ning räägitud Pärnust, Ku-
ressaarest, Alutagusest ja teistestki. 

Tõsiseid teaduslikke uurimusi pole. Ilmne on, et formuleering „linn, 
kui kompaktse hoonestusega asula, mis on ümbruskonna keskus ning kus 
inimesed ei elatu põllumajandusest“ ei kehti enam Pärnu puhul. 

Majas oli kavandatud 25. märtsil 2020 Sulev Mäeltsemehe järje-
kordne ettekanne „Kohalikud omavalitsused reformide tõmbetuultes“ ja 
sellele järgnev arutelu, kuid koroonaviirusega võitlemise eriolukorras tuli 
üritused ära jätta ning arutelu ei toimunud. 

12.2.  KAS MAJA ARVAMUSI VÕETAKSE KUULDA? 

Maja liikmed löövad oma oskuste, teadmiste ja tegemiste kaudu 
kaasa meie riigi edendamisele, kes erialatöös mõnes ametis, kes seltsides ja 
organisatsioonides. Kui tuntakse, et on vaja oma arvamus välja öelda ja 
teada anda otsustajatele, siis seda ka tehakse. (Ajakirjanduse vahendusel 
peaaegu mitte!). 

Vaadeldaval ajajärgul (2016 – 2020) on mõndagi teha olnud. 

26. septembril 2016 saatis Maja kirja Riigikogu liikmetele presi-
dendivalimistest. Teatavasti olid valimised luhtunud valimiskogus ja Riigi-
kogus. Maja liikmed arutasid seda kõike grupiti ning leidsid vajaliku olevat 
nn lihtinimeste arvamus igale Riigikogu liikmele teada anda.  

Kirjutatigi:  

„Teil igaühel Riigikogu liikmel on võimalus teha imelist ajalugu: 
valida lausa 101 häälega Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel president, näi-
dates seega armastust oma riigi vastu … Taastage rahva usaldus Riigikogu 
liikmete koostöövõime suhtes! Tõmmake oma nägemustes eesriie eilsele, 
unustage mõneks päevaks erakondlikkus …Tehke ajalugu! Jõudu!“ 

Teame, et valimised Riigikogus õnnestusid. Pole muidugi teada, kas 
ja kuidas meie kiri riigikogulaste hingekeeli ja tegutsemistahet mõjutas. 

12. oktoobril 2016 saatsime valitud presidendile Maja õnnesoovid 
(koos Maja ajalooraamatuga) ning soovidega, et presidendil oleks kaalutle-
misoskust ja tegutsemisindu.  
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23. mail 2017 saatsime Riigikogu juhatajale kirja, milles taunisime 
haldusreformi käigus valdade sundliitmist, maavalitsuste kaotamist ning te-
gime ka järgmise ettepaneku: pöörata see tohuvabohu teadusliku eksperi-
mendi sissetoomisega eesti rahvale meelepärasemaks uuendusprotsessiks. 

See tähendab, et vaprad väikevallad, kes tahavad olla iseseisvad 
(näiteks Illuka jt) tuleks arvata teadusuuringute gruppi ja jätta tegutsema 
iseseisvalt. 

Teadusuuringute projekt võiks kanda nimetust „Väike või suur?“ 
ja kesta ca 10 aastat. Sellega õigustab Eesti ka kõneldud teaduspõhisust riigi 
juhtimises. 

Uuringute projekti võiksid kuuluda need 22 (või rohkem või vähem) 
valda ning juurde võtta uuringutoimingutesse vähemalt kümmekond tekita-
tud suurvalda; uuringute kava sisaldaks küsimusi, mida võrdlevalt uuri-
takse. Seda saavad teha teadlaste juhendamisel ka üliõpilased (magistran-
did). 

Selle protsessi käivitamine ja vabaduse andmine teatud valdadele 
taastaks rahva usu oma valitsejatesse ning tooks rõõmu ja uhkustunnetki, et 
EV 100. aastapäeva eel on ikka rahva sõna ka kuulda võetud. 

See oleks teaduspõhise riigijuhtimise üks tõsine, kuigi väike ent 
siiski oluline samm.“ 

Sellele kirjale ei ole Maja saanud mingisugust vastust. 

2018. aasta 12. septembri vastava arutelu järel saatsime kolm ette-
panekut Tallinna Linnavalitsusele K. Pätsi monumendi paigutamise kohta 
Tallinna. Tallinna linnaarhitekt Ignar Fjuk tänas telefoni teel. 

22. juulil 2019 saatsime kirja EV valitsusele, Riigikogule ja Maaüli-
koolile, milles tegime ettepaneku Ida-Virumaal järvekalanduse arendami-
sest, suunates sinna põlevkivitööstusest koondatud inimesed. Kirjas „Kas 
nüüd on õige aeg?“ viitasime Maja liikme Helle Simmi juhtimisel tehtud 
ulatuslikule uurimistööle Kurtna järvestikus ning 1968. aastal ilmunud raa-
matule „Eesti järved“. Vastukaja seni ei ole tulnud. 

30. oktoobril 2019 tegime kirjalikult peaministrile, kultuuriminist-
rile ja Tallinna linnapeale ettepaneku Tallinna Linnahalli asjus, lisades kir-
jale väljavõtte meie ajalooraamatust lk-d 223 – 231. 
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7. novembril 2019 oli Vikerraadiost kuulda meie saadetud kirjast 
ning selles kirjutatud arvamusest konverentsikeskuse kohta. 14. novembril 
2019 saatis Tallinna linnapea Majale vastuse.  
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Teistelt adressaatidelt Linnahalli asjus vastust ei ole tulnud. 

Nagu toodud näidetest paistab, pole tegemist olnud „liivaterade suu-
remaks puhumisega, vaid üsna suurte paekivide õigesse kohta paigutamise 
juhistega …“, on ütelnud Maja liige, paevana Rein Einasto. 
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13. TALGUTÖÖD ON MEELEPÄRASED 

Taasiseseisvunud Eestis elustati talgukomme ulatuslike korrastus-
töödega „Teeme ära!“ 2008. aastal. 

Tollest ajast on ka Teadlaste Maja talgutöödel osalenud. Viimastel 
aastatel ikka tuttavais paigus. Underi- ja Tuglase Kirjanduskeskuse aias on 
koristustöid tehtud 7. mail 2016 ja 6. mail 2017 ning 5. mail 2018 ja 4. mail 
2019. 

Selles aias toimetamine tuletab meelde, et aastakümnete jooksul on 
siin majas käidud kümnetel kirjandusõhtutel. 

 

Fotol vasakult Sirje Arro ja Mare Torm tööhoos 
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Puhkepaus Underi- ja Tuglase Kirjanduskeskuse aias 

 

Hoolsast tööst annab tunnistust prügikottide kuhil 

Maja on talgutöödel olnud korduvalt ka Metsakalmistul; üle-
maailmsel koristuspäeval, 15. septembril 2018 ning 21. septembril 2019, 
koristati kirjanike künkal kirjanike kalme. Jätab soovida nii üldine korras-
hoid, kui ka ammulahkunud kirjanike viimased puhkepaigad.  
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Teatavasti oli Eduard Vilde (4.03.1865 – 26.12.1933) esimene, kes 
maeti 30.12.1933 vastrajatud Metsakalmistule 

 

1952. aastal maeti 1951 likvideeritud Kopli kalmistult ümber kirjanik 
Eduard Bornhöhe (17.02.1862 – 17.11.1923); Vilde tädipoja kalm 
asub Vilde omast kolmandana vasakul. Nende korrastamisega on 

ametis Helga Laanpere 
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Noorim talguline ei pelga ka paljakäsi lehti koristada. Koos  
vanaemaga (Sirje Arro) talgutele tulnud neljaaastane  

Hendrik-Aleksander Lehto rõõmustas, et saab midagi korda teha 

On mõnel korral peetud ka mõttetalguid, näiteks: 

5.12.2018 – Mida on Tallinnas vähe, mida palju? 

19.02.2020 – Millist ja kuidas teha Maja ajalooraamatu järjele veel 
järg? Oli tore raamatuloome õhtu, millest mõndagi koorus käesolevasse 
väljaandesse.  
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14. MAJA LIIKMETE MEENUTUSI – MÕTTETALGUTE 
TULEMUSTERAKESI 

14.1.  LEILI UTNO: TALLINNA TEADLASTE MAJAST 
JA KOHVIKUST „STRIX“ 

Tallinna Teadlaste Maja olemasolust sain teada 1970-ndatel nädala-
lehest „Sirp ja Vasar”, mida tellisin posti teel Riiga, kus siis elasin.  

Selle ajalehe iganädalane saabumine meie kortermaja postkasti Riia 
linnas oli oivaline side sünnimaaga, mille piir oli vaid 100 kilomeetri kau-
gusel.  

„Sirbi ja Vasara” artiklite ja Eestis toimunud kultuurisündmuste kir-
jelduste lugemine tõi Eesti veelgi lähemale ja lõi tihtipeale meeldiva kuju-
telma, et elangi oma koduses Tallinnas.  

Sellesse pilti sigines ühel päeval Tallinna Teadlaste Maja, pärast 
seda, kui olin lehest selle eesti teadlaste poolt hinnatud asutuse huvitava 
ürituse kohta lugenud .  

Kujutlesin, et see maja asub Tallinna vanalinnas, võimalik, et erilise 
arhitektuuriga hilisgootika stiilis hoones, kus teatud kindlatel aegadel ko-
gunevad eesti teadlased akadeemilistele loengutele või seltskondlikele üri-
tustele. Peaaegu nagu mainekas akadeemilises klubis, mis nähtud mõnest 
heast brittide tehtud filmist! 

Oleksin meelsasti mõnele üritusele kohale sõitnud, kuid keegi ei kut-
sunud ja intensiivne teadustöö Läti Bioloogia Instituudis ei jätnud palju 
vaba aega sellisteks reisideks. 

Erialased konverentsid toimusid Tartus ja mujal maailmas. Neid oli 
palju! 

Ka bioloogiateaduste kandidaadi väitekirja kaitsesin Tartus, kuigi 
kaitsmiseks vajalike dokumentide esitamine toimus Eesti Teaduste Aka-
deemia presiidiumi esinduslikus hoones Toompeal.  

Tallinna Teadlaste Maja külastamine oli jätkuv soov, mis lükkus 
aina edasi. 
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Kuid, aeg ei peatu. 1986. aastast said hoo sisse rahvaalgatuslikud 
isemääramisõiguse rakenduste otsingud, nii Lätis kui Eestis! Professio-
naalse ehk palgatöö kõrval leidsime aega seltskondlikeks üritusteks ja tea-
dusuuringute tutvustamiseks haridusasutustes. 

Balti riikide iseseisvumise idee ja taastamine innustas mind ja pal-
jusid teisi Läti eestlasi vastama uutele ühiskondlikele väljakutsetele. Röö-
biti labori juhtimisega Riia Meditsiini Instituudis, osutusin valituks 1988. 
aasta novembris Läti Eesti Seltsi presidendiks.  

Sel vastutusrikkal ametipostil õnnestus septembris 1989 avada Riia 
Eesti Kool.  

Meie pühendumust haridustegevusele eesmärgiga, et Riia eestlaste 
lastele võimaldada õppida emakeeles, märgati ka Eestis. Paljud eesti ühis-
konnategelased külastasid vastavatud Riia Eesti Kooli, mis asus Läti Eesti 
Seltsi majas, Riia Eestlaste Hariduse ja Abiandmise Seltsi ajaloolises hoo-
nes Riia Agenskalni linnajaos. 

Hea tahte avaldusi ja üllatusi oli tol ajal rohkesti. Üks neist oli Tal-
linna Teadlaste Maja visiit, mille organiseeris pr Elsa Pajumaa. Üllatus 
oli, et pr Elsa Pajumaa kaaskonda kuulus juba tollal menukas kirjanik Mats 
Traat, keda ma polnud näinud üle paarikümne aasta alates ajast, kui Mosk-
vas kõrgkoolid lõpetasime. Kohtumine kujunes meeliülendavaks kirjandus-
likuks ürituseks ning pakkus elavat huvi Riia eestlastele ja kooliperele.  

Niisiis sai 1990. aasta sügisel teoks minu unistus tutvuda Tallinna 
Teadlaste Majaga ja meeldiva üllatusena ka tudengiaegsete sõprade kohtu-
mine.  

See meeldejääv sündmus polnud kohtumine viivuks, vaid algatas 
kestva koostöö ja kuulumise loomingulisse Tallinna Teadlaste Maja liik-
meskonda. 

14.2. MADE TOROKOFF – ENGELBRECHT: ÜRITUS‐
TEST JA MAJAS VALITSEVAST ÕHKKONNAST 

Kuigi olen Majas suhteliselt uus liige, siis Tallinna Teadlaste Maja 
(TTM) tegemistega sain tuttavaks palju varem. Nimelt, 1986.aastal juhtisin 
kultuuritöötajate lastelaagrit Valklas, imekaunis Kaberneeme rannas, kus 
suviti töötas vabatahtlikult elektrikuna TPI dotsent Rein Võrk. Aegajalt 
palus ta lisa vabu päevi, et osaleda TTM suveüritustel. Rein jutustaski vai-
mustunult TTM-st kui erinevaid teadlasi ühendavast organisatsioonist, kui 
huvitavad inimesed sinna kuuluvad ja kui sisukad üritused seal toimuvad. 
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Kõige sagedamini kuulsin Rein Võrgu juttudest proua Elsa nime: kui tähe-
lepanelik, kui hea organisaator, kui suur innustaja ja erinevaid isiksusi-tead-
lasi ühendava võimega ta on jne, jne. Tabasin end mõttelt, et kui kahju, et 
ma pole teadlane ja ei saa sinna ühingusse kuuluda, aga unistus mu mõt-
teisse jäi. 

Aastad möödusid ja kui olin kaitsnud teadusmagistri ja doktorik-
raadi Tartu Ülikoolis, viis töö hindamiseksperdina mind kokku Eesti Kõrg-
hariduse Kvaliteediagentuuris (EKKA) majandusteadlase Tiia Karinguga. 
Taas kuulsin Tiialt vaimustavaid lugusid TTM-st. Võtsin julguse kokku ja 
küsisin, et kas Tartu Ülikooli teadlasena võiksin ka TTM liikmeskonda 
kuuluda. Tiia oli kohe nõus mind soovitama. Nii täituski mu ammune unis-
tus. 

Tartu ja Tallinna, hiljem oma Kuressaare suvekodu ja Tallinna vahel 
aega jagades, olen saanud TTM üritustest osa võtta valikuliselt. Ma olen 
alati läinud nendele õhinaga ja tulnud TTM koosolemistelt ära sooja tunde 
ning nii vaimselt kui emotsionaalselt rikkamana. Igal üritusel on võimalus 
tutvuda uute teadlastega ja iga üritus on olnud meeldejääv omal viisil. Kui 
ilusad on olnud pidulikud TTM aastapäevade üritused Teaduste Akadeemia 
saalis erakordsete muusikutega (Akadeemiline meeskoor, klassikatähest 
pianist Sten Heinoja, legendaarne klaverikunstnik Leelo Kõlar ja ooperi-
laulja Mati Palm, õed Ilvesed jne)! 

Mõned säravamast säravaimad esinejad ja üritused kohvikus 
STRIX: sari „Minu teadlaseteest ja uurimistööst“ (Elsa Pajumaa ja Sirje 
Arro juhtimisel), ajaloolised meenutused Maja liikmetest, näiteks vestlus-
sarjast „Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“, pe-
dagoogikateadlase ja endise TTM liikme Sylvia Hermani 85.sünniaasta-
päeva tähistamine koos Sylvia laste peredega; Pille Kippari juhitud jutuõh-
tud “Avame jälle eesti rahvuskultuuri laekaid“ ning laulu ja lugudega esi-
nemised koos poja Jaagup Kippariga, emeriitprof. Väino Rajangu raa-
matute presentatsioonid; füüsikust kosmoseteadlase Riho Nõmmiku era-
kordselt köitev ja sisukas esinemine jne, jne. 

Olen tänulik, et ka mõned minu ideed ja kutsutud külalised on Tead-
laste Majas soojalt vastu võetud (kirjanik Eeva Park ja Minni Nurme 100, 
Merike Rõtova ja Paul Keres 100) jt.  

Kõige liigutavam on TTM liikmete omavaheline õhkkond, mis on 
nii sõbralik, hea, rahulik ja alati nn oodatud tunde tekkimine. Tähelepanu 
ja meelespidamine iga liikme juubeli puhul, eakate teadlaste sünnipäevaõn-
nitlused ka ERR kaudu – kõik need pisiasjad omavad tähtsust, mille eest 
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sügav tänukummardus TTM eestvedajatele, peaorganisaatoritele Elsa Pa-
jumaale ja Sirje Arrole.  

Soovin Maja liikmeskonnale jätkuvat kokkuhoidmist, uusi, põne-
vaid ülevaateid teadlaste loometöödest ja hobidest. Uute kohtumisteni! 

Sõbralikul meelel, TTM liige alates 2010.aastast; Made Torokoff-
Engelbrecht, PhD (majandusteadus), MA (pedagoogika), defektoloogia 
(kõrgkooli diplom). 

14.3.  ÜKS ERAKORDNE MEENUTUSÕHTU 

Maja liikmed Lehte Tavel ja Kaisa Mens tegid ettepaneku meenu-
tada 30. oktoobril 2019 üle 60 aasta tagasi toimunud nn uudismaade akt-
siooni.  

See meenutusõhtu toimuski. Oli väga huvitav kuulda tollaste üliõpi-
laste Lehte ja Kaisa ning Lembe Laanesti jt „seiklusi“, mis järgnesid tol-
lase suure parteijuhi Nikita Hruštšovi kõnele 23.02.1954, milles kutsus 
üles teraviljatootmise suurendamisele ning uudis- ja jäätmaade kasutusele-
võtmisele. 

 

Juba 1955. aasta juulis sõitis Eestist 1500 tudengit nn uudismaaron-
gis Kasahstani poole: Tartust 15 ja Tallinnast 24 vagunit. 
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Lembe sattus kaaslastega Viktorovka rajooni keskusse, elama pandi 
sealauta (!), poisid külvasid lennukitelt taimemürki, tegid kohalikust ehitu-
sainest mudaplokke jne . Laulmiseks aga võeti ikka ka aega ja lausa hüm-
niks kuulutati laul „Mu isamaa armas“. 

Lehte meenutas Toboli kandis põllutöödel kombaini peal põhuko-
gumist, soolajärves ujumist. 

Külas sai näha toredaid musti kitsi. Vabal ajal lauldi, tantsiti. Ok-
toobris saadi koju, tööd oli tehtud kõvasti ja palka saadud üsna korralikult. 

Kaisa oli sealkandis mitu korda. Esimene kord oli TPI rühmaga nn 
veeotsimise ekspeditsioon, järgnes põllutöösuvi ühes sovhoosi osakonnas, 
kus tuli düsenteeriapuhang üle elada; Kaisa oskajana asendas haigestunud 
lüpsjat, tegi poes inventuuri jne. Hilissügisel jõuti tagasi koju. 

Üle 60 aasta tagasi üleelatu ärkas meenutustes elule, kuulajatele, 
kellele see oli kauge minevik, oli väga põnev kuulamisaines. 
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15. ERIOLUKORD! 

2020. aasta veebruarist täheldati mitmes Euroopa ja Aasia riigis hai-
gestumist COVID-19 viirusesse. Eesti keeles hakati seda nimetama koroo-
naviiruseks. Haiguse levik oli kiire ja nõudis juba märtsikuu alguses Itaa-
lias, Saksamaal ja mitmes teises riigis kaugelt üle kolme tuhande inimelu. 

Esimene nakatumisjuhtum Eestis leidis kinnitust 27. veebruaril.  

Maailma Terviseorganisatsioon liigitas 11. märtsil haiguspuhangu 
pandeemiaks. Samal päeval tuvastati Eestis neli uut koroonaviirusega na-
katunut, mille järel tõusis nakatunute arv 17 inimeseni. 12. märtsil teatas 
Terviseamet juhtude arvu tõusmisest 27-ni ning haiguse kohalikust le-
vikust. Sama päeva hilisõhtul kehtestati Eestis eriolukord.  

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra 12. märtsil 
2020 

 

Teadaolevalt tõid viiruse Eestisse Itaalia võrkpallurid, kes mängisid 
Saaremaal Eesti võrkpalluritega. 
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Viirus oli tundmatu, ravi tema tõkestamiseks ei tuntud, puhkes nn 
Saaremaa sõda. Asi oli naljast kaugel. 

Meedikud koondasid oma ridu, peeti nõu, hangiti teavet välismaalt, 
kus see viirus tegi oma hävitustööd. 

Kui Maja liikmed kogunesid tööplaani kohaselt tähistama Emakee-
lepäeva 11. märtsil, siis pillas keegi naljatamisi, et huvitav kumb on kan-
gem, kas eesti keel või koroona. Järgmisel päeval saimegi kuulda ja lugeda 
eriolukorrast. 

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks viidi 16. märtsist kõik koolid 
üle distantsõppele. 

Meelelahutus- ja spordikeskused suleti, ka muuseumid ja kinod ning 
teatrid. Konverentsid ja muud rahvakogunemised tuli ära jätta. Nii tuli 
eriolukorra tõttu ära jätta ka Majas märtsikuusse kavandatud üritused 18. ja 
25. märtsil, aprillikuuks tööplaani ei koostatud, samuti maikuuks. Eriolu-
kord pandi kehtima kuni 17. maini.  

Mais hakati küll piiranguid leevendama, kuid TLÜ Raamatukogu 
(ning STRIX) jäid suletuks vähemalt maikuu lõpuni. Ka juunikuuks Majas 
ürituste plaani ei koostatud. 

Suvekuudel juulis ja augustis pole Majas ka varem plaanilisi üritusi 
korraldatud, et pereliikmed saaksid veeta suve koos. 

Selgust loodeti saada septembris, kuid kahjuks olulist paranemist 
viiruse tõrjumisel maailmas ei täheldatud. Nakatanute arv asus tõusuteele 
kõikjal. Kui algul arvati, et viirus puudutab eelkõige vanemaid, üle kuue-
kümneseid inimesi, siis septembris ilmnes nakatumist ka nooremate, isegi 
kooliõpilaste hulgas.  

Majas on kinni peetud Terviseameti soovitustest, et välditaks rahva-
kogunemisi. Ka septembris ja oktoobris tavakohast tööplaani ei koostatud. 

Kuigi septembriks tööplaani ei tehtud, ei tähendanud see, et Majas 
midagi ei tehtud.  

14. septembril peeti üle hulga aja Maja nõukogu koosolek, kus aru-
tati murelikult olukorra üle ja kavandati, mida ja kuidas toimetada edasi. 
Direktor ja nõukogu nõunik lennutasid abipalveid rahalise toetuse saami-
seks valmiva käsikirja (ajalooraamatu järje) trükkimiseks. 17. septembril 
saadeti kiri Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile palvega eraldada 5000 
eurot ning samal päeval ka TA presidendile Tarmo Soomerele aidata Tead-
laste Maja 2000 euroga. Meie palveid ei rahuldatud. Seejärel esitasime Tal-
linna Kultuuriametile taotluse Maja ajalooraamatu trükkimiseks toetuse 
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saamiseks. Toetust Majale ei eraldatud. Seega 14. septembril peetud Maja 
nõukogu koosolekul algatatud abipalved ei kandnud vilja. 

Kavandatud raamatu käsikirja loomisel töötati siiski pidevalt. Nõu-
nik Elsa Pajumaa saatis järjest valminud peatükke posti teel trükkimiseks 
kodukontoris töötavale direktor Sirje Arrole. Juhtus see, mida ei osatud 
oodata: neli kirja ei jõudnudki pärale (ka mitte uuel aastal!?) ning see kir-
jutamistöö tuli teha uuesti! 

 

Kodukontoris töötav Sirje Arro (Elsa Pajumaa foto) 

Koostööpartnerid jätkasid endiselt kutsete saatmist. 

3. oktoobril pakkusid Koeru kultuuriselts ja Järvamaa muuseum 
osalemise võimalust kultuuriloopäevast ja konverentsist Koerus. „Kalju 
Lepik 100“ – isamaaline mängumees, mälu ja valguse hoidja. 

Kavas oli ka Kalju Lepiku monumendi avamine Aruküla mõisa 
pargis, kõnelejate seas oli nii kultuuriminister Tõnis Lukas kui Järvamaa 
muuseumi teadusjuht Ründo Mülts, kes oligi selle ürituse peakorraldaja. 
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Heidi Toominga fotol vasakul kõneles Kalju Lepiku tütar Aino Lepik 
von Wiren, tänas isa kuju autorit skulptor Elo Liivi, kes lubas  

julgesti ka kivile ronida, et seal raamatut lugeda, mida ka kohe järele 
prooviti 

 

Esimeste seas ronis kivile kultuuriminister Tõnis Lukas 
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Heidi Toominga (fotol paremalt) Maja liikmed Sirje Arro, Elle Lees, 
Mall Laidoner 

14. oktoobril said Maja liikmed kuulata Maja liikme, teeneka ter-
vishoiutöötaja, õpikute autori, endise riigi peaepidemioloogi Kuulo Kut-
sari vestlust teemal “Kui ohtlik on COVID-19 ja kuidas me Eestis sel-
lega toime tuleme“. Väga tänuväärt ettevõtmine! 

 

Kuulo Kutsar loengut pidamas TLÜ Raamatukogus UNO  
konverentsiruumis 14.10.2020 
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Oktoober tõotaski justkui uue elu algust – kutseid tuli siit ja sealt. 

Hõimupäevade korraldajad olid kavandanud konverentsi „Hõimu-
keeled ja küberruum“ 16.oktoobril Rahvusraamatukogus, pärimusmuusika 
kontserdi 17. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis, segakoori Vox Po-
puli ja soome-ugri rahvaste lauljate kontserdi 18. oktoobril Tallinnas Vaba 
Lava teatrikeskuses jne. 

Korraldajad võtsid kõik selle kokku sõnadega: „Hõimupäevad 2020 
lähevad ajalukku, sest piiritaguste sugulasrahvastega kohtume esmakord-
selt digisillal.“ 

30. oktoobril korraldas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Kirja-
nike Majas Raimond Kaugveri raamatu „Kirjad Sigridile sõjatandrilt ja 
vangilaagrist“ esitluse. Üks esineja oli ka Maja liige Andres Tarand, raa-
matu üks tegijaid oli Maja liige Ülle Kurs; kuulajate seas oli saalis märgata 
paarkümmend Maja liiget. 

12. oktoobril Tallinna Ülikoolis oli nõukogu koosolek aseesimehe 
Peeter Normaku juures. Murelikult arutleti tervishoiu olukorra üle, aga ot-
sustati siiski novembrikuuks tööplaan koostada ning piiranguid silmas 
pidades üritusi korraldada. 

Siinkohal olgu avaldatud „ajalooline“ tööplaan: 

TALLINNA TEADLASTE MAJA 
55. tegevusaasta 

November 2020 

NB! Üle poole aasta on Majal jälle „täisteraline“ tööplaan! 

* * * 

Maja asutajaliige, keeleteadlane, murdeuurija Mari Must (11.11.1920 – 
20.02.2008) elas üle raskeid aegu, tegi oma tööd ikka hingestatult idee 
nimel: 

EMAKEEL JA ISAMAA ONGI MEIE ELU! 

Ta oli Eesti Keele Instituudi esimesi töötajaid selle loomisel (1946), esi-
mesi murdekogujaid Kihnus (1948) ja Setumaal (1949); oli 1960 aastal 
loodud Vabariikliku Õigekeelsuse Komisjoni liige; seisis oma elutöö lõ-
puni eesti keele edendamise eest. 

* * * 
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1. Kolmapäeval, 4. novembril kell 17 teeme UNO konverentsiruu-
mis (Rävala pst 10, II korrus SOFI vastas; saal UNO on nimeta-
tud arhitekt Uno Tölpuse auks) meie Maja liikme Mati Viiuli 
esimese filmiõhtu „Seal, kus meid ei ole“ (Austraalia – Tasmaa-
nia – Uus-Meremaa). 

PÜHAPÄEVAL, 8. NOVEMBRIL ON ISADEPÄEV ! 

2. Esmaspäeval, 9. novembril kell 17 on SOFIS (Rävala pst 10) 
Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek. Päevakorra ka-
vas: Maja 55. aastapäeva ja eelseisva üldkoosoleku korralda-
mine, detsembrikuu tööplaanist, kohalalgatatud küsimused.  

SEEKORD ON KOOSOLEK KINNINE! 

3. Kolmapäeval, 11. novembril kell 17 teeme UNO konverentsiruu-
mis (Rävala pst 10) Mati Viiuli teise filmiõhtu „ Aastaaegade 
meeleolus“ (neli aastaaega instituudi Särghaua välibaasis) ja 
„Seenevaheaeg“ (filmitud Mustamäel). 

4. Kolmapäeval, 18. novembril kell 17 tähistame UNO konverent-
siruumis (Rävala pst 10) Läti Vabariigi aastapäeva: igaüks saab 
esitada oma meenutusi „Kui mina Lätis käisin“. 

5. Kolmapäeval, 25. novembril kell 17 tähistame UNO konverent-
siruumis (Rävala pst 10) kodanikupäeva ning teeme Maja liikme 
Jaak Kiviloogi ja Välis-Eesti Ühingu ettepanekul nimetatud üle-
maailmse eesti kirjanduse lugemise õhtu Kalju Lepiku loomin-
gust; igaüks valib ise, mida teistele ette lugeda. 

* * * 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

04.11. Väino-Rahuleid Järv 90 20.11. Eino Väärtnõu 80 

06.11. Väino Rajangu 75 21.11. Tõnu Tender 55 

17.11. Aade Lemmik 65 25.11. Rein Küttner 80 

* * * 

Teated: 

Teadlaste Maja 55. aastapäevaks valmiva Maja ajalooraamatu „Majata 
Maja lugu. Järje järg“ trükkimiseks puudub Majal praegu raha. Palume 
annetusi! 

* * * 



 

 

M
aj

at
a 

M
aj

a 
lu

gu
 (

jä
rj

e 
jä

rg
) 

141 

 13. jaanuari 2020 nõukogu otsusega jäid liikmemaksumäärad muut-
mata: mittetöötavatel pensionäridel on aastamaks 15 eurot, teistel 
kõigil 35 eurot ; tasuda saab kas MTÜ Tallinna Teadlaste Maja kon-
tole EE252200001120061944 Swedbanki 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 Teadlaste Maja koduleheküljelt 
www.teadlastemaja.ee ja endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel 
päeval Rävala pst 10 valvelauast (küsida).  

 Kogumikku „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ saab soetada Maja 
üritustel enne algust. 

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

* * * 

Teadlaste Maja nõukogu ja juhatus: 

Anatoli Alop 5145135, Ülo Jaaksoo 5016879, aseesimees Andres Kol-
list 5016402, nõukogu ja juhatuse esimees Sulev Mäeltsemees 5016373, 
aseesimees Peeter Normak 5165828, Heinar Nurste 5065181, 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. 

Tõrjume koroonat ja tegutseme sõbralikult! 

Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

Loomulikult kuulati nõukogus ka uudiseid ülikoolist, neid jutustas 
seekord prorektor, Maja liige Katrin Niglas; teadaolevalt tulevad rektori 
valimised! 
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Katrin Niglas pajatab uudistest Tallinna Ülikoolis 

Tavakohaselt tänatakse nõukogu koosolekul võõrustajat, kelleks 
seekord oli Peeter Normak, seda enam, et tal oli 15. oktoobril 69. sünni-
päev. Roosidele lisaks jäeti osalejate allkirjadega õnnitluskaart, millel muu-
hulgas sõnad: 

„Meie Peeter! 

Juba mitukümmend aastat on meil olnud võimalus Sinu kui nõukogu 
liikme, aseesimehe suunamisel tegutseda Teadlaste Majas, selles majata 
Majas. 

Ole tänatud! Palju tervist ja rõõmu tulemuslikust tööst!“ 

(Muuseas, Majas on üldse 11 tegusat Peetrit!). 

Novembris kogunesime paar korda TLÜ raamatukogus (Rävala pst 
10) UNO konverentsisaali, mis on nimetatud arhitekt Uno Tölpuse auks. 
Ees ootasid Mati Viiuli, meie Maja liikme filmiõhtud: 4. novembril film 
„Seal, kus meid ei ole“ (Austraalia – Tasmaania – Uus-Meremaa) ja 11. 
novembril „Aastaaegade meeleolus“; selle filmi neli aastaaega on filmitud 
Geoloogia instituudi välibaasis Särghaual ja „Seenevaheaeg“ on jäädvusta-
tud Mustamäel. 
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Mati Viiuli filmiõhtu UNO konverentsisaalis 

 

Mati Viiulile sai osaks kohalolijate südamlik tänu, suur aplaus ja üks 
tulipunane roos 
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9. novembril kogunes SOFIS Maja nõukogu ja revisjonikomisjon. 
Koosoleku päevakorra kavas oli detsembrikuu tööplaani koostamine ja 
Maja 55. aastapäeva ning eelseisva üldkoosoleku korraldamine.  

Kuna Maja liikmeskonnas on valdavalt eakamad inimesed, siis puu-
dutab siseruumides ürituste korraldamise piirangute karmistamine ja soovi-
tavalt kokkusaamiste vältimine eelkõige neid. 

Maja nõukogu otsustas, et detsembris üritusi ei korraldata, ka 
mitte algselt kavandatud 2020. aasta aruandekoosolekut. 

 

Maja nõukogu SOFIS 09.11.2020 (fotol vasakult) Riina Raud, Tiia 
Püss, Andres Kollist, Elsa Pajumaa, Jaan Ennulo ja Peeter Normak, 

laual lilled on novembrikuu sünnipäevalapsele Sirje Arrole. 
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2020. aasta viimasel kokkusaamisel UNO-s tähistasime jutuõhtuga 
Läti Vabariigi aastapäeva: igaüks sai esitada oma meenutusi teemal „Kui 
mina Lätis käisin“. 

 

(Fotol vasakult) Pille Kippar, Mare Torm, Lilian Einre ja Kaisa Mens 

Aeg näitab, et olukord COVID-19 viirusega võitlemisel pole veel 
võitu toonud, seetõttu ei plaanitud ka 2021. aasta alguseks üritusi. Ära jäeti 
ka Maja 55. aastapäeva tähistamine 9. jaanuaril 2021. 

Pole veel kindel, kas õnnestub kokku saada tavakohaselt 24. veeb-
ruaril Reaalkooli juures Vabadussõjas langenute mälestussamba juures. 
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16. LÕPETUSEKS 

Jääb üle vaid lausuda tänusõnad kõigile Maja üksik- ja ühisliikme-
tele sõbraliku, sihikindla ja tulemusliku tegutsemise eest selles majata Ma-
jas! 

Hoidkem tervist ja kosutagem vaimu raamatute, raadio, televisiooni 
ja arvuti abil ning võimaluste piires ka näituste, etenduste ja kontsertidega! 

KÜLLAP KOHTUME TULEVIKUS VEEL MAJA ÜHISTEL 
ETTEVÕTMISTEL! 

Elsa Pajumaa 
Maja asutajaliige 

28.01.2021 
Tallinna Teadlaste Maja nõukogult:  

Eriline tänu Elsa Pajumaale, kes on koostanud ja toimetanud järje-
kordse Maja ajalooraamatu järje ja Sirje Arrole, kes on trükkinud raamatu 
käsikirja, lisanud fotosid, edastanud teateid, õnnesoove jne!  

UUTE KOHTUMISTENI! 
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