MAJATA MAJA
LUGU
(JÄRG)

Tallinna Teadlaste Maja
Tallinn 2015

Kirjutas, koostas,
toimetas
Tekstid:

Elsa Pajumaa

sisestasid

Sirje Arro
Hendrik Arro
Raul Juurma

küljendas

Raul Juurma

Fotode arvutitöötlus

Raul Juurma

Kaanekujundus

Ülo Emmus

Fotod Tallinna Teadlaste Maja fotokogust; autorid:
Sirje Arro, Anne-Malle Hallik, Elle Lees
Raamatu väljaandmist on toetanud:
Tallinna Linnavalitsus

ISBN 978-9949-38-698-7
© Tallinna Teadlaste Maja
Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

SISUKORD

SAATEKS ................................................................................................. 5
1.
MUUTUMISI .................................................................................. 7
1.1. SUNNITUD AADRESSIVAHETUSED ........................................ 7
1.2. PEREHEITMISED JA UUSI LIIKMEID....................................... 9
1.3. TEGEVUSE TEISENEMISEST ................................................... 10
1.4. TEABEVAHETUSE UUENDUSED ........................................... 11
1.5. SOOJAD SOOVID TÖÖPLAANI VAHENDUSEL .................... 11
2.
PÜSIOLEK LOOB KINDLUSTUNDE ...................................... 13
2.1. ”STRIX” ON ALLES! .................................................................. 13
2.2. ÜLEVAATLIKULT MAJA KORRALDATUD NÄITUSTEST,
EELKÕIGE ”STRIXIS” ............................................................... 14
3.
MÕNDA TEADLASTEST ENDIST ........................................... 22
3.1. VESTLUSSARI ”MINU TEADLASETEEST JA
UURIMISTÖÖST” ....................................................................... 22
3.2. VEIDI OOTAMATUTKI: MÕNI LUULEKEELNE
SÕNASEADE ............................................................................... 34
3.3. UUENDUSI UUDISTAMAS ....................................................... 43
3.4. MÕNED READ KA MAJA ASUTAJALIIKMETEST ............... 57
3.5. JUTUSARI ”HINDAME MAJA ASUTAJALIIKMETE OSA
EESTI TEADUSES JA KULTUURIS” ........................................ 63
3.6. PÕLVKONDADE SIDET ON VAJA HOIDA............................. 72
4.
HUVITAV KULTUURILUGU ................................................... 78
4.1. KULTUURILOOLISED VESTLUSÕHTUD .............................. 78
4.2. AVATAKSE EESTI RAHVUSKULTUURI LAEKAID ............. 85
4.3. KILLUKESI KIRJANDUSEST JA KA ETENDUSTEST ......... 100
4.4. KULTUURILOOJAID KA KALMISTUL MEENUTADES ..... 103
5.
IKKA EESTI KEELE KESTMISE EEST ............................... 107
5.1. EMAKEELEPÄEVA TÄHISTAMISE HUVITAV TAVA ....... 107
5.2. MITTE AINULT EMAKEELEPÄEVAL .................................. 113
5.3. EESTI KEELE OLUDEST NARVAS ........................................ 121
5.4. VISA JA VIRGE VAIMUGA EESTI SELTS ............................ 127
5.5. MEELDEJÄÄVAD PÄEVAD NARVAS .................................. 128

6.

ARVAMUSI EI JÄETA VAKA ALLA .................................... 131
6.1. ÜLERIIGILISED TEEMAD PÄEVAKORDA EELKÕIGE ..... 131
6.2. MAJA NIMEKAIM TALLINN ANNAB ALATI KÕNEAINET
139
6.3. PILGUHEITE KA PEALINNAST VÄLJA ............................... 142
7.
KONVERENTSID ON ALATI OODATUD ............................ 151
8.
TALGUTÖÖ TÄHTSUS TÕUSUTEEL .................................. 158
9.
KOKKUVÕTLIKULT............................................................... 164
9.1. 2008. AASTA TEGEVUSE LOEND (KRONOLOOGIA) ........ 164
9.2. KIMBUKE PUDEMEID KÄESOLEVAST KÜMNENDIST ... 173
10. MAJA NÕUKOGU EI SAA VÄSIDA ...................................... 177
10.1. ÜLEVAADE POOLE SAJANDI JOOKSUL MAJA
NÕUKOGUSSE VALITUTEST ................................................ 177
10.2. NÕUDLIK NÕUKOGU TEGUTSEB ........................................ 180
10.3. MEENUTAMAKS ÜHT TALLINNA TEADLASTE MAJA
NÕUKOGU LIIGET – IVAR JÕERÜÜTI................................. 183
11. TEADLASTE MAJA AASTAPÄEVADEST ........................... 192
11.1. TAVAKOHANE TÄHISTAMINE ............................................ 192
11.2. MAJA 50. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISE KAVAST ........... 199
12. DIREKTIIVNE SÕNUM DIREKTORILT ............................. 202
13. LÕPETUSEKS ........................................................................... 204
14. NIMEREGISTER....................................................................... 205

2006. aasta 9. jaanuaril sai Tallinna Teadlaste Maja (edaspidi tekstis
Maja) 40-aastaseks. Sel puhul ilmutati rohkete fotodega ajalooraamat
„Majata maja lugu”, avati Tallinna Tehnikaülikooli ja Küberneetika
Instituudi fuajeedes näitused, korraldati Tallinna Raekojas pidulik kontsert,
kus esinesid Maja liikmed (naisansambel AVE, kergemuusikakoor RIDO
dirigent Imbi Potteri käe all, viiulikunstnik Mare Teearu Lille Randma
klaverisaatega) ja tervituskontserdi tõi ansambel RESONABILIS (Iris Oja,
Kristi Mühling, Tarmo Johannes, Aare Tammesalu).

Majata maja lugu (järg)

SAATEKS

Kontserdi eel tervitas Maja liikmeid Ene Ergma Riigikogust, kes
toonitas kokkuhoidmise ja ühiste tegemiste vajadust.
Enne pidulikku aastapäevaõhtut kogunesid aga Raekojas eelmise
aasta 17. detsembril Maja 38. üldkoosolekul valitud Tallinna Teadlaste
Maja 20. koosseisu nõukogu ja revisjonikomisjon, et jaotada tööülesanded.
Pea kümme aastat nõukogu esimees olnud Ülo Jaaksoo (AS Cybernetica) taandus nõukogu liikmeks ja andis esimehe ülesanded esimest korda
nõukogusse valitud Rein Vaikmäele (TTÜ), nõukogu aseesimehena hääletati jätkama mõlemad viiendat korda nõukogusse valitud Andres Kollist
(TLÜ Akadeemiline Raamatukogu) ja Peeter Normak (TLÜ), teadussekretäri ülesanded usaldati jälle, juba 19. korda nõukogusse valitud Maja asutajaliikmele Elsa Pajumaale; nõukogusse olid veel valitud: teist korda
Maja asutajaliige Valve Kirsipuu, esimest korda Anatoli Alop Eesti
Mereakadeemiast, neljandat korda Heinar Nurste inseneribüroost EnPro,
kuuendat korda Jaak Põlluste Tervise Arengu Instituudist, neljandat korda
Tiia Püss TTÜ Majanduse Instituudist, teist korda Riina Raud Tervisekaitseinspektsioonist, üheteistkümnendat korda Aleks Rulkov AS Vertex
Estoniast, neljandat korda Andres Tekkel Statistikaametist.
Kõik oma põhitöökohtadel väga vastutusrikkaid ülesandeid täitvad
kogenud õppejõud ja teadlased olid valmis üheskoos sõbralikult Maja edasi
viima viiendas kümnes.
Sedasama olid valmis tegema üheksandat korda revisjonikomisjoni
valitud Jaan Ennulo (EBS), abiks värske pilguga revideerima asuv, kuid
väga teenekas Maja nõukogu endine liige Rein Võrk (10.05.193401.05.2013) TTÜ-st.
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Vähetasustatud, kuid tunnustusväärset Maja direktori ametit nõustus
jätkama Sirje Arro, kes on sellel kohal 28. jaanuarist 1975.
Peod peetud. Tänusõnad lausutud ja kuulatud.
Aeg mõelda töiseid mõtteid ja kavandada ning ellu viia Maja viienda
kümnendi tegemisi.
Nendest olengi Maja nõukogu ülesandel kirjutanud ja koostanud
„Majata maja loo“ järjeraamatu. Et see on ajalooraamat, siis on selles palju
nimesid ja arve, kuid vastasel juhul poleks see ajalugu.
Siinkohal tänan Sirje Arrot, Hendrik Arrot, Raul Juurmad,
Sulev Mäeltsemeest, Väino Rajangut ja Jaan Rohusaart, kelle abil trükis
valmis.
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1.1. SUNNITUD AADRESSIVAHETUSED
Viies tegevuskümnend paiskas Maja mitmesse aadressivahetusse.
Maja loomisest jaanuarist 1966 kuni aprillini 1983 oli Maja Teaduste Akadeemia hoones Kohtu tn 6, seejärel kümme aastat Rävala pst 10, tollal seal
paiknevas Küberneetika Instituudi / TA Teadusliku Raamatukogu ruumis
80, edasi aga 1993. aasta novembrist juba Estonia pst 7, kus Geoloogia Instituudi ühes toas oli Maja direktori ja nõukogu teadussekretäri kabinet.

Majata maja lugu (järg)

1. MUUTUMISI

Südalinn oli suurepärane asukoht. Sageli ei jätkunud Maja külalistele kabinetis toole, sest kesklinnas, teatri ja kontserdisaali naabruses mitme
instituudi ja raamatukoguga ühendatud hoones liikus alati palju inimesi.
Maja liikmeid tuli oma ettepanekutega, mõnikord ka niisama uudistama või
liikmemaksu maksma, oli ka neid, kes tulid „tegema aega parajaks” enne
teatrisse või kontserdile minekut.
Geoloogia Instituudi mõnusat peavarju kasutas Maja ligi viisteist
aastat.
2007. aasta 17. jaanuarist sai Maja uue aadressi: Luise tn 1/3 (tuba
42, IV korrus), seda tänu Maja liikmele Jüri Kannule, kes Eesti Mereakadeemia rektorina jätkas Maja põhikirja kohaselt Maja ühisliikmete ehk kollektiivliikmete kiiduväärset tava – abistada Maja ruumide tasuta kasutada
andmisega.
Paari aasta pärast tuli jälle üllatus: mereakadeemia saab Koplis tehnikaülikoolile kuulunud hoone (Kopli 101) ja kolib sinna. Majalgi oleks
olnud võimalus „kaasa kolida”, kuid peljati pikka vahemaad südalinnast
Koplisse. Aga otsustada tuli ja 2009. aasta juunikuu töökavas kirjutati:
„ ... juunis tuleb ümberkolimine, kuid uut aadressi veel kirja panna
ei saa.”
Üha rohkem teadustegevust on koondunud aastatega Mustamäele.
Maja asutajaliige Endel Lippmaa (15.09.1930-30.07.2015) ja Maja liige
Tiit Saluvere Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusdirektorina arvasid jutuajamistes, et KBFI-s võiks leida ühe toakese. Nii ka sündis:
7
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direktor Raivo Sterni (on ka Maja liige) hoolt ja vastutulelikkust ning instituudi teiste töötajate abikätt on Maja tunda saanud 2009. aasta juunist, kui
Maja aadressiks saigi Akadeemia tee 23 -105.
Seega – viimase kümne aasta jooksul „öökullidel“ kaks uut pesaseadmist.

Mereakadeemias Luise 1/3 toas
nr 42 on Maja oma bürooruumis viimast korda nõukogu
koosolekul 11. mail 2009;
vasakult Jaak Põlluste, Andres
Tekkel, Heinar Nurste ja Tiia
Püss

Maja nõukogu koosolekut
juhatab nõukogu esimees Rein
Vaikmäe (keskel), Vaikmäe
paremal käel on Valve Kirsipuu
vasakul Jaak Põlluste

Direktor Raivo Sterni (seisab vasakul) vastutulekul sai Maja uueks asukohaks Keemilise ja
Bioloogilise Füüsika Instituudis (KBFI)
tuba nr 105
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Aruandekoosoleku eel on revisjonikomisjon Maja tegevust 9.12.2014
revideerimas. Paremalt komisjoni esimees Jaan Ennulo, Tiia Püss,
nende vastas Maja nõunik Elsa Pajumaa

Olude muutumine ja ühiskonna areng on tinginud ka Maja liikmeskonnas suuri muutusi, kahjuks vähenemisena. Kui veel 1989. aastal oli
Majal 27 ühis- ehk kollektiivliiget, sest hulk uurimisinstituute tegutses akadeemia süsteemis, siis praeguseks on need ühinenud kõrgkoolidega või
hoopis tegevuse lõpetanud. Nüüdseks on jäänud Majal ühisliikmeid alla
kümne, kellest hindamatud abistajad on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ),
Tallinna Ülikool (TLÜ), Eesti Teaduste Akadeemia, AS Cybernetica,
Tervise Arengu Instituut, Euroakadeemia, Mereakadeemia, Ökoloogia Instituut.

Majata maja lugu (järg)

1.2. PEREHEITMISED JA UUSI LIIKMEID

Nende esindajad on ikka olnud Maja nõukogus, sh nõukogu esimeeste ja aseesimeestena ka viimasel kümnel aastal (Rein Vaikmäe, Sulev
Mäeltsemees, Peeter Normak, Andres Kollist, Ülo Jaaksoo).
Põgus pilk üksikliikmeskonnale näitab veelgi suuremaid muudatusi.
Kui vaadata 1989. aastale, siis oli Majas üksikliikmeid 1044, nüüdseks on
see arv pea poole võrra vähenenud. Aeg teeb oma töö: neid liikmeid, kes
on Majas aastakümneid tegutsenud ja oma elutöö teinud oleme neid leinates
nende viimsel teekonnal üsna sagedasti saatnud.
Uute liikmete juurdetulek on kordi väiksem, seetõttu rõõmustab
eriti, et viimasel kümnel aastal on Maja liikmeskonda juurde tulnud rida
väga tegusaid inimesi:
1. Arro, Sirje – kultuuritöötaja
2. Einre, Lilian – tehnikateadlane
3. Eslon, Pille – filoloog
4. Haapala, Evelyn – geoloog (2015. aastast Lehto)
5. Jaamu, Viljar – majandusteadlane
6. Karmo, Märt – geograaf
7. Kask, Jüri – tehnikateadlane
8. Kiviloog, Jaak – arstiteadlane
9. Klanberg, Vello – tehnikateadlane
10. Kübarsepp, Jakob – tehnikateadlane
11. Leiger, Roomet – tehnikateadlane
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12. Lillak, Rein – põllumajandusteadlane
13. Meri, Marit – keskkonnaökoloog
14. Mäeltsemees, Helle – tervishoiutöötaja
15. Nutt, Mart – ajaloolane, etnoloog
16. Pikner, Tiiu – filoloog
17. Pärtlas, Margus – muusikateadlane
18. Päts, Matti – tehnikateadlane
19. Reiska, Priit – pedagoogikateadlane
20. Stern, Raivo – füüsik
21. Tabur, Lauri – innovatsioonipoliitika teadlane
22. Torokoff-Engelbrecht, Made – majandusteadlane
23. Undusk, Linda – keemik
24. Veiksar, Marie – kirurg-stomatoloog
25. Vulp, Vivian – psühholoog
1.3. TEGEVUSE TEISENEMISEST
Et liikmeskond on vähenenud ja ka eakamaks saanud, siis on tunduvalt vähemaks jäänud matku, orienteerumisvõistlustest on lausa loobutud,
lauatennise- ja sulgpallimänge Maja enam ei korralda.
Puudust tuntakse aga mitmepäevastest väljasõitudest, mis ööbimiskohtade küllaltki kõrgete hindade tõttu on tulnud töökavast välja jätta.
Viitna, Ojaäärse, Otepää, Silma, Tõravere, Aegviidu, Särghaua ja paljud
teised kohad on nüüd veel pelgalt kõneaineks, kui nostalgiliselt meenutatakse mitmepäevaseid väljasõite spordivõistluste, köitvate matkade ja meeleolukate puhkeõhtutega, mis ei möödunud kunagi tantsutuurideta. Eriti püsivad osavõtnutel meeles eriprogrammilised mitmepäevased väljasõidud
kord aastas, mis kandsid nimetust „Öökullide kokkulend“, neid toimus aastatel 1972-2002 kokku 25.
Märksa suuremat tähtsust on märgata töökavas vestlusõhtutel, arutlustel, meenutustel ja kohtumisõhtutel, millest edaspidi põhjalikumalt.

10

Kõige tuntavam on Maja teabevahetuses asjaolu, et enam ei ole tegutsemas Maja volinikke, keda kunagi oli üle saja, kes vahendasid liikmetele nõukogu otsuseid, tööplaane ning kogusid liikmemakse ja üritustest
osavõturaha. Nüüd on e-post ja kodulehekülg, aga Maja igakuist tööplaani
paberil saab siiski veel ka mõnest valvelauast (Rävala pst 10, Akadeemia
tee 23). Liikmemakse saab kanda Maja pangaarvele elektroonselt või tasuda Maja üritustel direktorile. On tunda, et Maja liikmete ja nõukogu vaheline inimlik suhtlus on volinike puudumisel seetõttu vähenenud.
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1.4. TEABEVAHETUSE UUENDUSED

Maja igakuine töökava on juba aastaid kindlakskujunenud ülesehitusega: ikka Maja asutajaliikme Paul Luhteina kujundatud öökullike ülal
vasakul nurgas, tegevusaasta arvu märkimine, juhtlause(d), mis viitavad
kuu tähtsamatele sündmustele, siis ürituste ajad ja kohad ning
neid iseloomustavad tekstid, sünnipäevalaste sh juubilaride õnnitlused, millele järgnevad teated, nõukogu liikmete loetelu ja
nende telefonid ning töökava lõpetab mõni innustav, kutsuv või
tunnustav lause.
1.5. SOOJAD SOOVID TÖÖPLAANI VAHENDUSEL
Mitu aastakümmet on Maja nõukogu kasutanud Maja igakuist
tööplaani juubilaridele, kelle eluaastad lõpevad sünnipäeval nulli või
viiega, õnnesoovide edastamiseks. Rubriigis „Õnnitleme sünnipäevalapsi“,
sh juubilare, on viimasel kümnel aastal õnnitlusi nimeliselt läkitatud aastati
järgmiselt: 2006 – 112, 2007 – 73, 2008 – 86, 2009 – 95, 2010 – 88, 2011
– 104, 2012 – 85, 2013 – 80, 2014 – 76, 2015 – 83. Suvekuudel (juulis,
augustis), kui Maja töökava ei koostata, on eakaid juubilare õnnitletud tänu
raadiorahva vastutulelikkusele VIKERRAADIO vahendusel.
Tööplaani kaudu on õnnesoove läkitatud ka mõnel muul juhul, näiteks 2009. aastal Eesti Vabariigi 91. aastapäeva puhul elutööpreemia saanud Dimitri Kaljole, Hillar Abenile ja Leo Ainolale, kes kõik on ka Maja
asutajaliikmed. 2010. aastal tänati endist TTÜ rektorit, Maja nõukogu aseesimeest Peep Sürjet (19.04.1945-12.05.2013) ja sooviti edu vastvalitud
rektorile, Maja liikmele Andres Keevallikule. 2011. aasta maikuu töökavast on lugeda: „Teadlaste Maja soovib Tallinna Ülikoolis 15. mail rektoritööd alustavale Tiit Landile edu ja loodab meeldivat koostööd!“ Sama
aasta oktoobrikuu tööplaanis on kirjutatud: „Teadlaste Maja õnnitleb Eesti
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Maaülikooli peret äsjase 60. aastapäeva puhul ja soovib edukat edasikestmist eesti maa ja rahva hüvanguks!“ Et 2011. aasta 1. detsembril möödus
50 aastat Tallinna Botaanikaaia loomisest, siis kirjutati: „Tuhat tänu selles
õitelõhnalises ja üüratut vaeva nõudvas asutuses töötanutele ja töötavatele
inimestele! Jõudu tööle!“
Kõigis siinkohal mainitud asutustes on töötanud Maja asutajaliikmeid ja liikmeid, neid teadusasutusi on külastatud korduvalt ja peetud nendes Maja üritusi.
Tänusõnu ei saa aga kunagi liiga palju.
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2.1. ”STRIX” ON ALLES!
Südalinnas endises Teaduste Akadeemia Teadusliku Raamatukogu
hoones avati sel ajal samas majas töötanud Küberneetika Instituudi asedirektori, Maja asutajaliikme Hillar Abeni eestvõttel Vello Asi kujundatud
moodne kohvik juba 11. mail 1981; ”Strixi” nimi anti sellele 1985. aasta
veebruaris. Vahepeal on rentnikud selle sisekujundust küll räsinud, kuid
Maja ja muinsuskaitsjate abiga on lükanduksega poolitatud avaras ja suurte
akendega kohvikus säilitatud vasakpoolses ääres algselt kujundatud mööbel
(pehmed rohelised diivanid, ümmargused mustad madalad lauad ja ümmargused rohelised tumbad) ning tagaseina kattev Raul Meeli ülestõstetav
maal, mille taga asub suur ekraan. Paremale poole on aga toodud üsna rohmakad kõrged nurklikud puitlauad ja tavalised kõvad vineertoolid.

Majata maja lugu (järg)

2. PÜSIOLEK LOOB KINDLUSTUNDE

Tänu lükandvaheseina säilitamisele on ”Strixis” endistviisi võimalik
samal ajal kasutada eraldi kaht saali, tõsi küll, aeg-ajalt tuleb paluda eessaali
seltskondi vaiksemaid kõnetoone kasutada, kui tagasaalis toimuvat väga
häiritakse.
Tagasaalis on sageli näha korporatsioonide seltskondi ja koolide vilistlasi koos istumas. Kord kuus koguneb seal ka Narva Eesti Seltsi liikmeid.
Eessaalis asub ka baari teeninduslett, seetõttu on selles osas ka rohkem sagimist ja hääli. On see ju ka tõsisema einestamise koht, kus süüakse
suppi ja praadi ega piirduta ainult kohvi ja koogiga.
Maja liikmed on ”Strixi” püsikülastajad. Reeglina on kolmapäeva
õhtud Maja ürituste korraldamiseks juba aastakümneid, harvemini peetakse seal ka kuu teisel esmaspäeva õhtul Maja
nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolekuid.
Kohtumisõhtud, arutelud, jutu- ja vestlusõhtud peab
Maja enamasti ”Strixis” kolmapäeviti algusega kell 17.15.
Sisenejaid ”tervitab” baari riiulist Maja asutajaliikme
Maret Tamme tikitud öökull. ”Strixi” vasak sein on endiselt
näituste tarbeks. Haruharva on see sein lage.
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2.2. ÜLEVAATLIKULT MAJA KORRALDATUD NÄITUSTEST,

EELKÕIGE ”STRIXIS”
Juba 1984. aasta märtsist alates on „Strixis“ Maja korraldanud näitusi. Avaväljapanekul olid vaadata Paul Alliku maalid.
Näituste tase on väga erinev, sest autorite seas on nii kogenud kunstnikke kui ka üliõpilasi, aga isegi õpilasi. On ka temaatilisi väljapanekuid,
milles fotodele on lisatud selgitavaid tekste, eriti tähtpäevade märkimise
puhul.
Vastavate vahendite loomisel ja paljude näituste ülesseadmisel on
aastaid abiks olnud Maja asutajaliige Kalju Vainola. Viimasel ajal on selleks tõhusalt abikäe ulatanud ka Maja liige Lindu Kaljulaid.
„Strixi“ kõrval on aastatel 2009-2014 näitusi korraldatud ka KBFI
kohvikus, mõnel korral aga ka Küberneetika Majas ning TTÜ raamatukogu
ja TLÜ Akadeemilise Raamatukogu fuajees.
Kõik need on sündinud soovist pakkuda vaatajatele uudistamist, ka
meenutushetki.
Üksikasjaliku ülevaate Maja viienda tegevuskümnendi näitustest
saab järgnevast tabelist:
Aeg

Koht

Näituse nimetus

jaanuar
veebruar

Strix

Puudega linn

Heljo Pärnaste,
GI teaduskogude
osakonna juhataja

märts

Strix

Maalinäitus (pühendatud
Maja 40. aastapäevale)

Jaan Vares,
Maja asutajaliige

aprill

Strix

Avaõppe üliõpilase
pildid

Zoja Merilo,
TLÜ II kursus

mai
juuni
juuli
august
september

Strix
Antarktikas tehtud fotod

Enn Kaup,
GI teadur

2006

14

Autor/koostaja

Küberneetika
Maja

Koht

juuli
august

Strix

Taimekompositsioonid

Külli
Kaunissaar

september

Strix

Settekivimid mujalt
maailmast, mis peaaegu
sama vanusega kui meie
(fotod)

Jaak Nõlvak,
GI teadur

oktoober
november

Strix

Üliõpilaste töid

Euroülikool

oktoober

Küberneetika
Maja

40 aastat Tallinna
Teadlaste Maja

Elsa Pajumaa,
Maja asutajaliige, koostaja

detsember

Strix

Akvarellid

Helvi Viira

2007
jaanuar
veebruar

Strix

Pastell, maalid ja keraamika

Kersti Karu

märts

Strix

Väljapaistvaid Eesti
keeleteadlasi (fotod)

Elsa Pajumaa,
koostaja

aprill

Strix

Maalid

Oivi Tulve

mai
juuni

Strix

Graafika

Enno Ootsing

september

Strix

Dokumendid, fotod

Helgi Ebber,
Maja liige

oktoober
november
detsember

Strix

Kujunduskunstiteaduskonna näitus, I
Kujunduskunstiteaduskonna näitus, II

Euroülikool

Strix

Näituse nimetus

Autor/koostaja

2008
jaanuar

Strix

Kujunduskunstiteaduskonna näitus, III

Euroülikool

veebruar
märts
aprill
mai

Strix

Vana Tallinn (süsi, sangviin)

Kersti Karu

Majata maja lugu (järg)

Aeg

15

Majata maja lugu (järg)

Aeg

Koht

veebruar
märts

Küberneetika
Maja

Autor/koostaja

Ruum kuubis (maalid)

Valeri Sakkov

oktoober

Strix

Maalinäitus „Nimeta I“

Juku, Kunstiakadeemia II kursuse üliõpilane

november

Strix

Fotonäitus „Hiina on
POP (pirakas, omane,
põnev)“

Jaak Nõlvak,
GI teadur

detsember

Strix

Looduspildid

Helve-Reet Ree

Strix

„Ajalootund: Eesti Vabariigi haridusministrid
enne okupatsioone“
(tekst, fotod)

Elsa Pajumaa,
koostaja

veebruar
märts
aprill

Strix

Fotonäitus „PõhjaNorra“

Tõnis Saadre

mai
juuni

Strix

Maalinäitus

Henn Karjatse

september

Strix

Loomaaia 70. aastapäevale pühendatud
fotonäitus

Tallinna
Loomaaed

oktoober

Strix

Maalid

Karl Nagel,
Tiiu Rebane

november

Strix

Maalinäitus „Kaheksas
korrus“

Kunstiüliõpilane
Juku

2009
jaanuar

november
detsember

16

Näituse nimetus

KBFI
kohvik

Loomaaia 70. aastapäevale pühendatud
fotonäitus, I
Loomaaia 70. aastapäevale pühendatud
fotonäitus, II

Tallinna
Loomaaed

Koht

2010

Strix

Fotonäitus

Huko Lumi

jaanuar
veebruar
märts

KBFI
kohvik

Fotonäitus

Huko Lumi

veebruar

Strix

„Eesti orhideed“, fotoEesti Orhideenäitus pühendatud orhiklubi
deeklubi 25. aastapäevale

märts

Strix

Fotomaalid „Valgus ja
vesi I“

Kirke Saarma
(elab Soomes)

aprill, mai

Strix

Fotomaalid „Taevas ja
meri“

Kirke Saarma

juuni

Strix

Fotomaalid „Valgus,
luiged, vesi“

Kirke Saarma

september

Strix

„Kummardus Küberneetika Instituudile (50!)
koos tuhande tänuga“,
fotod, tekst

Elsa Pajumaa,
koostaja

oktoober
november

KBFI
kohvik

Maalinäitus

Kunstnik Juku

oktoober
november
detsember

Strix

Kalligraafilised kollaažid

Riina KabritsVillo

veebruar
märts

Strix

„Fotod Eestimaast“,
pühendatud EV aastapäevale

Elve Ojavere,
Maja liige

veebruar
märts

KBFI
kohvik

Loodusfotod

Tõnis Saadre

aprill
mai

Strix

Maalinäitus „Tallinn
põleb“

Kunstnik Juku

aprill
mai

KBFI
kohvik

Maalinäitus „Puhas
absurd“

Kunstnik Juku

2011

Näituse nimetus

Autor/koostaja

Majata maja lugu (järg)

Aeg
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Majata maja lugu (järg)

Aeg

Koht

Näituse nimetus

september

Strix

Väike valik inimesi, kes
on kogunud, talletanud,
loonud ja edastanud
teadmisi; fotod, tekst;
teadmiste päeva puhul

Elsa Pajumaa,
koostaja

oktoober
november

Strix

Väike valik maale Eesti
põllumajandusteadlastest

Eesti Maaviljeluse Instituut
(Sakust)

oktoober
november

KBFI
kohvik

Teadlaste Maja ajaloost
I, fotod, tekst

Elsa Pajumaa,
koostaja

detsember

Strix

Maalinäitus

Kersti Karu

Paul Alliku 65. sünniaastapäevale pühendatud
maalinäitus

Elsa Pajumaa,
koostaja

Strix

Lahemaa maalid

Kersti Karu

veebruar
märts

Strix

Maalinäitus „Vennalt
vennale“ üllatus Maja
liikmele Aksel
Telgmaale juubeliks

Ülo Telgmaa,
Haapsalus elav
kunstnik

veebruar
märts

KBFI
kohvik

„Teadlastest Eesti riigimehi“, fotod, tekst, EV
94. aastapäevaks

Elsa Pajumaa,
koostaja

aprill
mai
juuni

Strix

Pastellid

Taimi Ungerson

aprill

KBFI
kohvik

Pilte ühest kodust

Elsa Pajumaa,
koostaja

mai
juuni
september

KBFI
kohvik

Akvarellid

Ülo Telgmaa

detsember
2012

KBFI
kohvik

jaanuar
jaanuar
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Autor/koostaja

Koht

Näituse nimetus

Autor/koostaja

september

Strix

Kuivpastellid

Lia-Laine
Kangur,
Ida-Virumaal
elav kunstnik

oktoober

Strix

Akvarellid

Endel Valk-Falk
(70. sünnipäeva
puhul)

oktoober

KBFI
kohvik

Natüürmorte, I

Lia-Laine
Kangur

november

Strix

Maalinäitus

Svea Raidma

detsember

KBFI
kohvik

Natüürmorte, II

Lia-Laine
Kangur

Strix

Graafika ja maal

Krista Simson

Majata maja lugu (järg)

Aeg

2013
jaanuar
veebruar
jaanuar

KBFI
kohvik

Maalid

Svea Raidma

veebruar
märts
aprill

KBFI
kohvik

Leedu 95. aastapäeva
märkimiseks Leedu
kunstnike graafikat

Elsa Pajumaa,
koostaja

märts
aprill

Strix

Üliõpilaste loomingut

Euroakadeemia

september

Strix

Siidimaalid

Kiira-Marianne
Kadarik

oktoober
november

Strix

Joonistused

Eldur Lass

Strix

Narva Eesti Gümnaasiumi õpilaste joonistusi

Narva linnasekretäri Ants
Liimetsa abiga

Strix

Joonistusi

Mati Pärtel

detsember
2014
jaanuar
veebruar
märts
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Majata maja lugu (järg)

Aeg

Koht

aprill

Strix

Lillemaalid

Lidia
Rubasžewska

mai
juuni

Strix

Maalid

Kristiina Pärk

Pilte ühest kodust, I, II

Elsa Pajumaa,
koostaja

Strix

Üliõpilaste maalid

Euroakadeemia

Strix

Suvelilled (maalid)

Euroakadeemia

Strix

Teadlaste Maja liikmed
Riigikogu VII koosseisus
(valitud esimene koosseis taasiseseisvunud
Eestis), fotod, tekst

Elsa Pajumaa,
koostaja

Strix

100 aastat kunstiharidust
Eestis ja ERKI, nüüd
Kunstiakadeemia osast
Teadlaste Majas (tekst,
fotod)

Elsa Pajumaa,
koostaja

Strix

Teadlaste Maja tegevuse
edendajaid TLÜ-s ja
Akadeemilises Raamatukogus (tekst, fotod)

Elsa Pajumaa,
koostaja

august
september
oktoober
november
detsember
2015
jaanuar
veebruarist
juulini

september
oktoober

november
detsember

Strix

Näituse nimetus

Autor/koostaja

Kokkuvõttes on viimasel kümnel aastal tehtud 77 näitust, reeglina
vähetuntud ja väheteatud ainetel. Kunstialase hariduse edendamisel on
seegi väike panus oluline.
Näitustega tuleb kindlasti jätkata!
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Majata maja lugu (järg)

Viimasel kümnel aastal on
„Strixis“ olnud koguni neli
Kersti Karu taieste näitust,
fotol paremal on „Strixis“
2008 temalt „Vana Tallinn“

“Strixis” 2008 maalinäitus “Nimeta 1” (autor varjub nime taha Juku,
Kunstiakadeemia II kursuse üliõpilane)

„Strixis“ 2009 Tõnis Saadre fotonäitus “Põhja–Norra”

Huko Lumi loodusfotod
„Strixis“ 2010
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Majata maja lugu (järg)

3. MÕNDA TEADLASTEST ENDIST

3.1. VESTLUSSARI ”MINU TEADLASETEEST JA

UURIMISTÖÖST”
Kogenud Maja nõukogu ei kahelnud hetkegi, et jätkata tuleb kindlasti neid ettevõtmisi, mis on aastate jooksul pälvinud osalejate tunnustuse.
Esimesena meenub nendest Majale ainuomane vestlussari „Minu
teadlaseteest ja uurimistööst,“ millega alustati 7. veebruaril 1985. aastal
Nikolai Alumäega, Maja asutajaliikmega, mehaanikateadlasest meie teaduste akadeemia akadeemikuga, kes aastatel 1969-1989 juhtis Maja selle
nõukogu esimehena ning jõudis varem veel olla kolm aastat ka nõukogu
aseesimees.
Maja neljakümnenda tegevusaasta lõpuks oli selleteemalisi vestlusõhtuid korraldatud 32. Ajapikku on kindlaks kujunenud selle vestlussarja
õhtu ülesehitus: kestus ligi kaks tundi, millest avasõnad õhtu juhilt mitte üle
viie minuti, seejärel poole tunni piires teadlase esinemine oma teadlaseteest, siis küsimused ja vastused, arvamused ja ettepanekud, hinnangud …
Pole olnud harvad juhud, kui kolleegid on väitnud, et koos töötamise ajal
polnud kahjuks tavakohase kiire eluviisi tingimustes aegagi muist asjust
kõnelda, isiksuse kujunemise tahkudest täit pilti saada .
Vestlusõhtu „Minu teadlaseteest ja uurimistööst lõpetab õhtu juht
tavaliselt tänusõnade ja lilledega esinejale.
Viiendal tegevuskümnendil on sari jätkunud tavakohaselt „Strixis“
(Rävala 10 kohvikus). Alustati 18. jaanuaril 2006 tehnikateadlase Ilmar
Pihlaka väga sisuka ja köitva jutuga autoteede ja liikluskorralduse igavesti
haljastel teemadel. Teinegi tehnikateadlane TTÜ-st Rain Lahtmets astus
sama aasta 22. märtsil rahva ette valgustama mitte vähem igihaljast teadusteemat elektriajamite juhtimisest ning sellest, kuidas temas tärkas huvi uurimistöö ja ka õpikute kirjutamise vastu. Sama aasta lehekuu 17. päeval kuulati imestades ja imetledes Geoloogia Instituudi töötajat Enn Kaupi, kes
polaaruurijana on meie tuntumaid teadlasi ja kes on korduvalt seal kaugel
külmas teadustööd teinud.
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Maja asutajaliige, (meie seast 22.10.2013 lahkunud) Helmut Sui sai
2008. aasta 10. jaanuaril 80-aastaseks; sel puhul kutsuti ta oma teadlaseteest
jutustama „Strixi“ 16. jaanuaril; tema pajatus oli põhjalik ja huvitav, sest
soojustehnikainsenerina teadlaskarjääri alustanud ja sel erialal termofüüsika instituudis mitu aastakümmet töötanud mehel kõneainet jätkus.

Majata maja lugu (järg)

2007. aastal olid vestlusõhtud informaatikaakadeemiku, Teaduste
Akadeemia peasekretäri, Maja liikme Leo Mõtusega 18. aprillil; psühholoogiadoktori Jaan Ennuloga 27. juunil, aastaid õpetab ta EBS-is (Eesti
Kõrgemas Ärikoolis); majandusteadlase Väino Rajanguga, hariduse
arengu ja kaadri ettevalmistamise uuringutega aastaid rinda pistnud teadlasega vesteldi 12. septembril.

Sarja 40. õhtul said kuulajad osa Maja väga toimeka liikme Kaisa
Mensi geoloogiateadlaseks kujunemise ja sel raskel alal toimetamise seikadest 5.märtsil. Teinegi Maja asutajaliige – Heino Arumäe ajaloolane,
paljude eesti ajalootrükiste ja artiklite autor sai esinemiskorra selle aasta 11.
juunil. Arstiteadlase Kiira Subiga jätkati 10. septembril ning aasta „pani
lukku“ ehitusteadlane TTÜ-st Karl Õiger 15.oktoobril.
2009. aasta täiendas sarja uute nimede ja huvitava teabega. Seda tõid
kuulajatele loodusteadlane, kaua aega Tallinna botaanikaaias töötanud ja
loodusteaduslikke aineid õpetav Marianne-Helena Saar 21. jaanuaril, majandusteadlane Maksim Saat 25. veebruaril ja töötervishoiuteadlane Ülo
Kristjuhan 22. aprillil, mõlemad TTÜ-st. Samal aastal astus üles Maja asutajaliige keemik Helle Martinson 13. mail; tema tegevuse kohta kümned
aastad tagasi lausus vestlusõhtul Mihkel Veiderma: „Mõnel määral sumbunud oludes oli ometi üks särav isiksus, kõrge enesehinnanguga keemiatehnoloog, kes kirjutas palju ka teaduse ajaloost.“ 2009. aasta suvel, 10.
juunil tegi sarjas ringkäigu TTÜ loodusteaduste majas ja jutustas oma teadlasetööst Erkki Truve, kes oli sel ajal ka dekaaniametis.
2010. aasta 17. novembril oli sarja vestlusringis jälle haridusloolane
Väino Rajangu, kelle mitmekülgne teadustegevus ja sellealane juhtimistöö
annab alati kõneainet. 2010. aastal jõudis see sari 25 aastase tegevuse järel
50. vestluseni ning 8. detsembril kohtuti Eesti töötervishoiu korüfee
Hubert Kahniga. Juhusega pole sel korral tegemist, sest 6. detsembril täitus ikka aktiivselt erialast tööd tegeval Hubert Kahnil 80 eluaastat; palju
Maja liikmeid sai oma soojad soovid ja kaunid õied vestlusõhtu lõpul tänuga talle kaasa anda. Lihtne tänusõna ei korva muidugi tohutut tööd, sealhulgas mahuka raamatu „Eesti töötervishoiu arengulugu 1918-2008“ kirjutamisel ja väljaandmisel. Selles teoses nimetab Hubert Kahn töötervishoidu ühiskonna arengu indikaatoriks.
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Majata maja lugu (järg)

2011. aasta 26. jaanuaril said Maja liikmed, ja nagu tavaks saanud
nende kutsutud sõbrad, arutleda koos majandusteadlase Enn Uuseniga
(25.01.1941-23.08.2012); TTÜ mäendusteadlase Enno Reinsaluga aga
peeti aru maavarade kaevandamise probleemide üle 27. aprillil; keemikust
tehnoloogi, Eesti Teaduste Akadeemia liikme Ülo Lillega juteldi 21. septembril polümeeride keerukusest, nende uurimisest ja võimalikust tähtsusest tulevikumeditsiinis ning 23. novembril kõneldi arstiteadlase Toomas
Veidebaumiga Eesti Tervise Arengu Instituudist tema isiklikust uurimistööst ning instituudi mitmetahulisest tegevusest.
2012. aasta algas 25. jaanuaril sarja 55. õhtuga merendusest ja mereteadustest, esineja Mereakadeemia õppejõud Rein Raudsalu; mereteemaga jätkas 25. aprillil sama õppeasutuse õppejõud Heino Levald
(23.11.1930-10.04.2014). Sarja jätkas vestlusega oma sisukast teadlaseteest
tehnikateadlane TTÜ-st Jüri Tanner 16.mail, seejärel matemaatik Ellen
Redi TLÜ-st 23. mail; TTÜ-st tuli filosoof Ülo Kaevats (29.09.194730.01.2015) 19. septembril. Ja juba oldigi 60. õhtus, mida sisustas erakordse pedagoogiliselt köitva oskusega Maja nõukogu aseesimees, TLÜ informaatikainstituudi juht Peeter Normak 24. oktoobril.
Edasi oli järg daamide käes: Maja asutajaliige, muusika- ja teatriteadlane Lea Tormis 14. novembril, majandusteadlane Made TorokoffEngelbrecht lõpetas 12. detsembril sarja esinejate arvult rikkaima aasta.
2013. aasta algas daamidele häälestatud eelmise aasta lõpu mõjul
jälle naisteadlaste ettekannetega. Geoloog Kaisa Mens kutsuti sarjas esinema teist korda paar päeva enne oma 85. sünnipäeva 27. veebruaril, temalt
sai vestlussarja teatepulga 29. mail keemik ja bioloog Leili Utno, kes on
tuntud ka suursaadikuna Lätis ning väliseestlaste ühe koondajana, innustajana ja selleteemaliste väljaannete koostajana ning väljaandjana.
KBFI uurimistöö üks alustalasid füüsik Georg Liidja võlus 4. septembril kuulajaid oma väga mitmekülgse tegevusega teadlaseteel ja erilise
innuga häid tulemusi toonud spordiradadelt; kirjandusteadlane Ruth Mirov
viis 27. novembril Villem Grünthal Ridala põhjaliku uurijana kuulajad
hoopis teise mõttemaailma, aga järgmisel vestlusõhtul tõi majandusteadlane, sel aastal ettevõtluse elutöö preemia saanud, EBS-i loojaid Madis
Habakuk 11. detsembril kõik kuulajad jälle tõsiste majandusprobleemide
juurde.
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23. aprillil võeti õhtu juhi, Maja nõukogu aseesimehe Andres
Kollisti sissejuhatuse järel jutuots üles Sisekaitseakadeemia rektori Lauri
Taburiga, et tema teadustöö tulemustest ja rektoriameti kõrval ka teadlase
elust täpsemalt kuulda saada. Pole lihtne juhtida nelja kolledžiga (paiknevad eri kohtades!) Sisekaitseakadeemiat, kus ainsana Eestis õpetatakse
sisejulgeolekuala spetsialiste kõrgete rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Lisaks on vaja arendada koostööd siseministeeriumi ning vastavate ametitega.
Ometi, (päev varem alles 40-aastaseks saanud!) rektor on kõigega toime
tulnud, ka teadlasena oma õppeasutuse teadustöö ohjes hoidnud, jõudnud
toimetada väga mahukaid teadustöö kogumikke jne. Kohalolijate arvukatele küsimustele vastamisel oli rektor täpne ja väga asjalik. Kohalolnud
leidsid, et mõne poliitiku ja ametniku soov akadeemiat jälle uude kohta
(Narva) nihutada pole õige ega vajalik. Muidugi kingiti tublile mehele lilli
ja sooviti jõudu!

Majata maja lugu (järg)

Nii jõutigi aastasse 2014.

26. novembril oli oma pikast teadlaseteest pajatamas Udo Margna,
endine Eksperimentaalbioloogia Instituudi teadusdirektor ja Teaduste Akadeemia peasekretär, seejärel pikki aastaid ka meditsiinikoolis teadmisi (farmaatsiast) jaganud. Paljud Maja liikmed meenutasid aga ka aegu, kui koos
sporditi ja muusikat tehti. Muidugi kasutati juhust ja õnnitleti mõni päev
varem 80-aastaseks saanud juubilari.
2015. aastal 17. veebruaril kutsuti vestlusringi Mart Nutt, ajaloolane ja etnograaf, filosoofiadoktor rahvusvahelistes suhetes; tema osa meie
rahvuspoliitika kujundamisel ning Eesti parlamendi töö analüüsimisel on
hindamatu väärtusega, ka doktoritöö „Eesti parlamendi pädevuse kujundamine ja rakendamine välissuhtluses“ on ülitähtis; selle koostamisel toetus
ta suuresti oma töökogemustele Riigikogus juba aastast 1992.
Viimasel kümnel aastal on toimunud selles sarjas vestlusõhtuid rohkem kui eelnenud neljakümnel aastal, kokku on neid olnud 70.
Majale iseloomuliku vestlussarja korraldamisel ei ole nõukogu ilmutanud väsimuse märke ja kuulajad pole väljendanud tüdimust.
Ehk kestab edasi!
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Majata maja lugu (järg)

16.01.2008 oma teadlaseteest pajatamas Helmut Sui
(üleval pildil), kuulamas
ülal vasakult Ants Martins,
Ahto Vallikivi, Heino
Salandi, alumisel pildil
vasakult Elsa Pajumaa,
Heinar Nurste ja Hendrik
Arro

05.03.2008 on jutujärg Kaisa Mensi
käes (seisab vasakul)
26

21.01.2009 võlub kuulajaid
Marianne-Helena Saar

Majata maja lugu (järg)

11.06.2008, kui akna
taga suur suvi, on ajaloo
keerdkäikudest jutustamas Heino Arumäe

Ehitusteadlast Karl
Õigerit (paremalt
esimene) on kuulamas
teiste seas tema kõrval
Rein Einasto ja ees
vasakul Kaisa Mens

Majandusteadlased Maksim Saat
vestlejana 25.02.2009 ja õhtut
juhtinud Valve Kirsipuu

Töötervishoiuteadmisi jagab
Ülo Kristjuhan (seismas)
22.04.2009, tõsine teema väärib
süvenenult kuulamist nagu teeb
seda Ahto Vallikivi
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Majata maja lugu (järg)

13. mail 2009 on oma teadlaseteest vestlemas Maja asutajaliige keemik Helle Martinson
(vasakult teine), oma arvamuse lisab Maja asutajaliige
Karl Martinson (seismas),
tänulike kuulajate seas Maja
asutajaliikmed Valve Kirsipuu
(vasakult esimene) ja Aili
Kogerman (paremal)

10. juunil 2009 korraldas ringkäigu TTÜ
loodusteaduste Majas ja jutustas oma teadlasetööst Erkki Truve
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Majata maja lugu (järg)

2010. aasta 17. novembril on
haridusloolane Väino Rajangu
oma teadlaseteest tähtsat osa
valgustamas, paar aastat hiljem
teeb seda majandusteadlane
Made Torokoff-Engelbrecht
12.12.2012

Polümeeridest ja muust saadi kuulda
keemiateadlaselt, Maja liikmelt Ülo
Lillelt (paremalt esimene), tema vastas
endine Keemia Instituudi töötaja
Andres Kollist, kuulajate seas ka vasakult Hendrik Arro, Väino Rajangu ja
Elsa Pajumaa, kes jutuõhtu lõpetamisel ka esinejat lillede ja meeneraamatuga tänamas 21. septembril
2011
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Vestlussarja „Minu teadlaseteest ja uurimistööst“ 55. õhtu esivestleja
(paremalt esimene) oli 25.01.2012 Rein Raudsalu Mereakadeemiast,
tema kõrval Madis Toomet, vestlust juhtis Elsa Pajumaa

Tehnikateadlase Jüri Tanneri väga sisuka jutuõhtu
lõpetamisel laulsid kohalolijad 16. mail 2012 talle juba
paar päeva ette sünnipäevalaulu
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24. oktoobril 2012
ollakse kuulamas
TLÜ informaatikainstituudi juhti, Maja
nõukogu aseesimeest
Peeter Normakut

14. novembril 2012 oli võimalus kuulda Maja
asutajaliikmelt, muusika- ja teatriteadlaselt
Lea Tormiselt lugusid tema erakordselt huvitavast uurimistöö ainevallast. Õhtut juhtinud
Maja asutajaliige Pille Kippar
seisab esinejast vasakul
(keskmisel fotol), mõtlikult
kuulab teda teatri- ja muusikahuviline, Maja asutajaliige,
paljude vestlus- ja
vaidlusõhtute juhtijaid
Valve Kirsipuu (paremal)
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Maja liige Georg Liidja teadlasetee arutlusel 4.
septembril 2013 lisas vürtsi matkakaaslane
Lembe Laanest (seisab riiuli ees)

26. novembril 2013 oli kirjandusteadlase, Maja
liikme Ruth Mirovi vestlusõhtu

Maja liikme Madis Habakuke teadlasetee keerdkäikudest on tulnud
teavet saama ka Maja nõukogu esimees, majandusteadlane Sulev
Mäeltsemees (vasakult esimene) 11. detsembril 2013
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23. aprillil 2014 jutustab oma tegemistest
teemal „Minu teadlaseteest ja uurimistööst“
Sisekaitseakadeemia
rektor Lauri Tabur
(paremal), õhtut juhib
Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist
(vasakul)
Oma teadlaseteed valgustab 26. novembril 2014 Udo
Margna, temast vasakul
abikaasa Evi Margna,
Andres Kollist, paremal
Hendrik Arro fotol vasakul
Mihkel Veiderma

4. veebruaril 2015 on
vestlusringis oma
teadustööst pajatamas
ajaloolane Mart Nutt (on
ka Riigikogu liige),
kuulajate seas vasakult
Väino Rajangu, Hendrik
Arro, Maja nõukogu
esimees Sulev
Mäeltsemees ja Elsa
Pajumaa
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Majata maja lugu (järg)

3.2. VEIDI OOTAMATUTKI: MÕNI LUULEKEELNE

SÕNASEADE
Teadlane on vaieldamatult loov inimene.
Loov inimene väljendab oma loovuse vilju mitmeti. Ei pääse teadlane loomisest ka kõige igavamana tunduvates rutiinsetes töövõtetes, ikka
keerleb tema mõttemaailmas küsimusi, kuidas teha üht või teist täpsemalt,
kiiremini, huvitavamalt jne.
Põhitöö loomeprotsessid pole ainsad, mis teadlase elupilti mahuvad.
Küll leidub teadlaste seas kunsti-, kirjanduse-, muusika-, spordi-, reisihuvilisi jt, kes väljendavad oma elamusi, hetkemuljeid ja mõtisklusi maalis, fotos, sõnas jne.
Järgnevalt ajalooraamatusse mõnelt Maja liikmelt väike sõnaseade.
Piiratud mahu tõttu igalt ainult üks näide.
Koguja

Mart Mäger,
(luuletajanimega Vesipapp), keeleteadlane

Päev peab päevale kõnet,
päev teisest targem on:
aeg päevade tarkust koguda.
Tühi kõik, kõneleb õhtu,
hommiku hooled ja õhtu õnn:
hommik on õhtust targem.
Päeva tarkus nii tühine,
aga öö pärib päratu tarkuse.

Mata mured
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Lembit Vaik,
tehnikateadlane, Maja
asutajaliige

Mata mured
mulla alla
hästi sügavale!
Et neid mutid
kuhja ei kuhjaks
ega laotaks laiali.
Mure koht on
mulla all,
mitte hinges
sügaval.

Arnold Milk,
keemiateadlane,
Maja asutajaliige

Aeg sind oma külge seob,
ta minuteid pidevalt loeb;
ajavoolus sa edasi tõttad,
koos temaga rinnutsi ruttad.

Majata maja lugu (järg)

Aasta lävel
Talve õhtus plingib kiir,
algamas on uue aasta tiir;
peatu hetkeks saabuva lävel
ja heida endasse pilk elev.

Kes keda siis ajab taga
mööda igavikupikka rada?
Kas inimene võidab aega
või hoopis aeg teeb seda?
Homsest me väärtusi otsime,
headust me kaasa võtame;
tulemid saavad üha tulema,
olemised jäävad meist olema.
Inimene vajab õnne ja rahu,
ükskõiksus ei tundeilma mahu;
eluteel ärgu olgu musti varje
ega kellegi kriiskavaid karje!
Hämaras lumises talvekuus
aega asub mõõtma aasta uus;
sina, inimene, peatu hetkeks,
et olla valmis selleks retkeks.

Rein Võrk,
tehnikateadlane

Kanarbikukimp
Otsin kauneid sügisõisi
pikilt metsaradadelt,
kus on tihti sõbralikult
palju kordi kõnnitud …
Soovin köita
kena kimbu,
tuua kingiks sinule.
Sügismets on lillevaene,
teisi ande rohkesti:
pihlamarjad punavad,
seened samblast sirguvad.
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Majata maja lugu (järg)

Täna mina neid ei korja,
ainult õisi püüan leida,
kimpu köita soovin need.
Leidsin ainult kanarbikke,
kimbu kokku sidusin,
kanarbikud mitut värvi,
kaunistagu sinu teed!

Ivar Jõerüüt,
majandusteadlane

Seenesupp
Seenelõhn
ja supitirin
hästi kokku kõlavad –
eriti,
kui supp on valmis.
Koputades tirinale
sööjad kokku kutsume.
Kokal endal
süüa pole aega –
kõik nüüd aina pärivad:
Millised on seened,
mida supiks keedetud?
Mida juurde lisatud?
Ega sibul maitset riku?
Mis veel juurde lisatud?
Milleks porgand?
Kas ka kartul sobib siia?
Nõnda ikka edasi…
pärimistel pole piiri.
Teatan lõpuks pidulikult:
parim seen on
hobuheinik,
neid vaid supiks korjake!
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Elsa Pajumaa,
eesti filoloog, Maja
asutajaliige

Targalt ta teatab,
jutuvoogu ei peata,
et just täna,
siinsamas Luxoris
on täiskuu

Majata maja lugu (järg)

Maailm nii väike
Rohkem kui päikesepruun
Niiluse paadimees
anub ja agiteerib,
kutsub ja keelitab
istuma paati
mustas Egiptuse öös.

kõige heledam,
kõige suurem,
kõige madalam,
kõige, kõige ilusam.
Ja et paadisõit
temaga
on kõige ohutum,
kõige huvitavam
ja muidugi –
kõige, kõige odavam.
Paadimees
saab oma reisijad
ja muidugi raha –
igaks juhuks ette –
nagu küsitud.
Niilus sädeleb
kuukiirte puutest,
oi, milline öö!
Aga meie räägime
oma linnast
– Tallinnast.
Luxori paadimees
kuulab ja sõuab,
täiskuu valgustab
hõbedast teed,
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paadi all mustavad
Niiluse veed,
ja meie kiidame ikka veel
Tallinnat, Piritat,
kus pole krokodille.
Egiptuse öös siis
paadimees puhkab,
hoiab aere,
aga meie liigume ikka
Niiluse voogude hoos
täiskuu poole.
Vaikuses paadimees äkki pärib:
„Kui teie just
Tallinnast
ehk teate ka
Luise tänavat?“
Kas saab seepeale
inimlikult
mitte imestada?
Kaugel Egiptuses
Niiluse paadimees
tunneb
Tallinna tänavat!
Paadimees
naerusui lisab:
„Seal õppis mu vend,
teate, merekoolis.“
Oh, imelist ööd!
On see maailm
vast väike …
ja Niiluse kohal
täiskuu
nii tohutult suur.
(1968)
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Silvia Hanson,
kunstnik ja kunstiõpetaja

Ei saa peatada aja kulgu,
ei taastada kõike olnut.
Jääb vaid südamerõõm,
et oled nende mälestusisse sulgund.
Ja neisse endast miskit jätnud.
„Õpetaja, kas mäletate mind?
Olen pisi-Pedast!“

Majata maja lugu (järg)

Minu lapsed
Tänaval ta tuli vastu.
Juba kaugelt viipas, reipalt astus.
Nii tuttav nägu, aga kes?
Kunagi oli teid palju mu ees,
sestap näod on ikka alles,
aga nimed kadunud.

Nii tulevad nad ja küsivad.
Hinges olete kõik mul alles
ja armastus teie vastu südames.
Teie küsimus teeb mulle siirast rõõmu,
ei kao see aastate veeredes.
Just teist sain elule elamisväärse sõõmu
ja ilmusid harmoonialaigud elukeerises.
Tekkis soov teile ikka rohkem anda
ning märgata inimeses
teinekord peale kareda väliskülje
ka sügavat sisemaailma.
Olete minus ikka alles.
Ei aeg saa kaunist ära viia,
vaid mõtteisse aina ilusat tuua.
Kaote siis, kui kustub valgus minu sees.
Jõulud
Jõulud, see on sõna, millesse palju mahub
ülevust, rõõmu ja südamevalu.
Jõulud on aeg,
millal pikemalt endasse vaatad,
aeg ju armutult
ruttu ära viib aastad.
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Hildegard Pobul,
raamatupidaja, Maja
asutajaliige

Omaste keskel on hea
jõuluajal
koos rännata
möödunud aegade rajal.
Mälust palju
on pudenenud
pikas elurutus,
aga lapsepõlv püsib
kui muinasjutus.
Meenub lumme uppunud
maja üksikul saarel,
maa ja mere valgus
kumamas taevakaarel.
Toas puhtaks pestud
põrandal „kuldsed“ õled,
jõulukuusel
palju küünlaid põleb.
Liikmeid seitse olnud
selles peres,
koduarmastus püsinud
kõigil neil veres.
Mõni neist elus
rännanud kaugeid teid,
sünnikodus
nad jälle kõik
kokku said.
Oh, et armastus
kodu ja kodumaa vastu
kestaks edasi
aastasadu,
siis iidsel pinnal
ikka eestlane astub,
jõuluööl,
ootamas
Eestimaa kodu.
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Heino Ahven,
eesti filoloog, Maja
asutajaliige

Jaan Vares,
kunstnik ja kunstiteadlane, Maja
asutajaliige

Harry Õiglane, füüsik

Majata maja lugu (järg)

Taassünd
Lamp põleb laual. Südaöine tund
on valland kambri. Nurgast musta varju
sõrm kibemõrkjaid väsimusemarju
mu suule surub, sõmerjat kui lund
veel hõõrub silmadesse. Und, vaid und
ma ihkan! Rambun keset ränki sarju,
nii mõtteraskeid kirjatähe karju.
Ah, lõppeks kord see raamatute sund!
Ent hommik uus, kui kummardab mu üle
ja laubal tunnen päiksehuulte puudet,
ma leian enese. Kui ümbermuudet
taas sünnin elule, taas avan süle
ma aateile. Ja nagu aknast tuult
töörõõmu hingan vastse päeva suult.
Mälusahtlid
Fantaasiale andes voli
sa mõttes pööningule koli!
Seal vanu asju pilla – palla
on maetud paksu tolmu alla.
Mis oli, see on juba olnud …
Ei saa öelda, et seda polnud.
Minevikku meenutada proovid,
vanu asju näha soovid.
Mälusahtlites neid palju leidub,
rõõmu, kurbustki seal peidus.
Mälusahtleid korrastada vaja,
muidu hajub kõik kui kauge kaja.
Nalja teistele
Kes ei suuda hüpata,
see võib kõrval vaadata,
teistel’ kaasa elada
ja oma võimeid võrrelda.
Ja kui kihk ei anna järele,
siis tuleb ise hüpata
kõigist kaugemale.
Alles siis saab päris nalja,
imestusest teistel suud on valla!
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Kauaks, kauaks!
Ei nüüd enam keegi
naljalt palke veereta,
kui tahab maja seinad
teha tugevad.
Nüüd teeb tehas
suured seinad ühes tükis
mõne aknaavaga
ja ühe ukseauguga.
Uuno Pall, tehnikateadlane

Töömees istub
kraana toolis,
vaatab, kuhu pöörata,
kuhu maha panna seinad,
otsustama tema peab.
Kraanal olles
kõrgel roolis
tuleb olla väga hoolas,
et ei juhtuks õnnetust
ega latsataks siit alla
majaosa poolikut.
Iga töö on vaevaline,
kraanajuhil oluline
olla imeliselt täpne,
siis vaid maja kerkib kestev.
Sild ilusse
Leida elust kild
ja see lihvida säravaks!
Nii, et sest sild
ilusse saaks.
Või see väravaks
unelmatesse muutuks.

Uno Mereste,
majandusteadlane
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Leida kild
ja see lihvida säravaks!

Malev Margus,
metsateadlane

Tuul teeb tiirud tugevad,
oksaraod langevad,
suured puudki tunnevad,
et juurtest kergelt kõiguvad.

Majata maja lugu (järg)

Vabaduse müha
Mets mühab ikka ja alati –
– see on puude tants;
väikses tukas tuulepaisus
iga puu on tuulel kaisus.
Metsa müha paisub üha,
kui puudel tantsides on püha.

Mets mühab.
See on puude koorilaul,
kostab valjult üle maa,
rahvas koos jääb kuulama.
Kostab vabaduse müha
– see on meile väga püha!

3.3. UUENDUSI UUDISTAMAS
Elu muutub pidevalt. Kerkivad uued rajatised, laboritesse paigaldatakse uusi seadmeid, teadlaste töötingimused paranevad, luuakse uusi loomeüksusi jne. Teadlast iseloomustab terve uudishimu, vastasel juhul ei sünniks midagi uut.
Maja on oma olemasolu kestel korraldanud pidevalt liikmetele
uudistamiskäike instituutidesse ja teistesse teadusasutustesse. Nendest põhjalikult ja ammendavalt selles tagasihoidlikus väljaandes ülevaadet anda
pole mõeldav. Küll aga annab mõnesuguse pildi järgnev uudistamiskäikude
kronoloogia.
2006. aastal
20.02. – Tallinna Ülikooli uus õppehoone (Narva mnt 25) Maja nõukogu aseesimehe Peeter Normaku juhtimisel;
29.03. – Ida-Tallinna keskhaigla taastus- ja hooldusravi kliinik
(Energia tn 8) peaarsti Helle Mäeltsemehe ja nõukogu liikme Jaak
Põlluste selgitustega;
26.04. – KUMU, kus eeskõndijaks Karl Kukk;
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15.06. – Paljassaare Kaisa Mensi seletuste saatel;
30.10. – 85-aastaseks saanud Riigiarhiivis, (Madara 24) ka kõige
uuemas hoones, seletusi jagamas direktor Marge Tiidus.
2007. aastal
07.05. – 100. aastapäeva tähistanud Tallinna Keskraamatukoguga
tutvumas Kaie Helme abiga;
24.05. – Firmas Roman Tavast OÜ Maja asutajaliikme Raul-Roman
Tavastiga, ka märgikabinetis;
28.05. – Eesti Filmiarhiivis (Ristiku tn 84), kus vaadati ka Lea
Tegelmani koostatud filmikava;
12.06. – Rootsi ja Ingeri bastionides;
23.10. – Mereakadeemia tollases hoones (Luise 1/3) uudistati õppetoole: hüdrometeoroloogia – seletused Katrin Ergilt, keemia- ja kalandus
– Ahto Järvik, hüdrograafia – Tarmo Sööt, uudistamiskäigu „dirigent“
Maja nõukogu liige Anatoli Alop, Mereakadeemia prorektor.
2008. aastal
29.01. – Geoloogia Instituudi uutes ruumides (Ehitajate tee 5), vastu
võtmas instituudi Maja liikmed eesotsas Maja asutajaliikme ja nõukogu endise esimehe Dimitri Kaljoga;
15.04. – Audentese erakõrgkoolis (endistes Tondi kasarmutes), kus
seletusi jagas rektori kt Peeter Müürsepp;
22.04. – Jaan Poska Muuseumi Kadriorus tutvustas meie Maja liige
Peeter Järvelaid;
19.05. – Laevaliikluse korraldamise keskusest (Valge tee 3) ülevaadet saamas selle juhi Are Pieli abiga;
30.05. – Tutvumiskäik laevale VICTORIA Maja nõukogu liikme
Anatoli Alopi korraldusel, uudistajaid võttis vastu laeva kapten Vahur
Ausmees;
20.11. – Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi eestvõttel
Tanel Lääne selgitustega tutvumine Kaitseliidu majas näitusega „Rindejoon ja Kaitseliit – 90“.
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23.03. – Eesti Krediidipangas (Narva mnt 4), mille üks rajajaid oli
meie Maja asutajaliige Rein Otsason (24.05.1931-30.10.2004), ülevaate
panga tegevusest andis selle nõukogu aseesimees Valmar Moritz;
13.04. – Jäälõhkujal Suur Tõll koos Urmas Dreseniga;
08.06. – Kutsekojas (Mustamäe tee 16) selle juhi, meie Maja liikme
Olav Aarna tegemistega tutvumas;

Majata maja lugu (järg)

2009. aastal

14.09. – Ringkäik KBFI-s (Akadeemia 23) direktor Raivo Sterni
juhtimisel;
12.10. – TLÜ-s Informaatika Instituudi tegemistest ülevaadet saamas selle direktori, meie Maja nõukogu aseesimehe Peeter Normaku vahendusel.
2010. aastal
24.03. – Tutvumine TTÜ raamatukogu uue hoonega direktor Jüri
Järsi eeskõndimisel ja seletustega;
10.05. – Euroakadeemias (Mustamäe tee 4), kus rektor, meie Maja
nõukogu endine liige Jüri Martin selgitas ka nimetuse muutmist ülikoolist
akadeemiaks;
15.06. – TTÜ majandus- ja sotsiaalteaduskonna uues hoones olid
uudistajatele selgitusi jagamas dekaan Üllas Ehrlich ja meie Maja nõukogu
liige Tiia Püss;
11.10. – Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6), kus instituudi tegemisi tutvustas direktor Urmas Sutrop;
08.11. – Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi (Tondil, Räägu 49) tegemistest ülevaate saamine Kristjan Pordi abiga.
2011. aastal
14.02. – Teine tutvumiskäik KBFI-s direktor Raivo Sterni juhtimisel;
12.09. – Maaviljeluse Instituudi (Sakus) laborite külastamine ja arutelu Saku teadlastega Maja nõukogu liikme Heino Lõivekese ja direktori,
meie Maja liikme Rein Lillaku korraldamisel;
14.11. – TLÜ-s (Narva mnt 25) uue rektori Tiit Landiga ülikooli
käekäiku arutamas;
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02.12. – Kirjastuses TEA uues kohas Mustamäel, põhjalik ülevaade
Silva Tomingalt.
2012. aastal
14.05 – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Rävala pst 16) meie
Maja nõukogu liikme Margus Pärtlase (prorektori) korraldatud kokkusaamisel osales ka rektor Peep Lassmann;
16.06. – Viimsi poolsaarel Kaisa Mensi eeskõndimisel ja seletustega;
10.09. – EBS-is uut rektorit Arno Almanni usutlemas;
08.10. – Sisekaitseakadeemias (Kase 61) selle oludest, tegemistest
ja tulevikust rektor Lauri Taburiga;
12.11. – TLÜ Ökoloogia Instituudiga (Uus-Sadama 5) tutvumine direktor Mihkel Kanguri juhtimisel.
2013. aastal
11.03. – Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42) meie Maja nõukogu
liikme Jaak Põlluste korraldamisel tutvumiskäik, kus selgitusi jagamas
meie Maja liige instituudi teadusdirektor Toomas Veidebaum;
08.04. – meie Maja nõukogu liikme Ülo Jaaksoo juhtimisel tema
juhitavas AS Cybernetica uues hoones (Mäealuse 2/1);
27.05. – Ringkäik Lasnamäel Kaisa Mensi eeskõndimisel ja seletustega;
09.09. – TLÜ Balti Filmi- ja Meediakoolis (Narva mnt 27) meie
Maja nõukogu aseesimehe Peeter Normaku korraldatud uudistamiskäik ja
arutelu koos Hagi Šeiniga;
09.12. – TTÜ uusimas ja uuendusmeelses MEKTORY-s (Raja 15),
kus uudistajaid haris prorektor Tea Varrak.
2014. aastal
29.01. – Statistikaameti uues kohas (Tatari 51), kus meie Maja nõukogu liige Andres Tekkel korraldas ringkäigu järel ka põhjaliku arutelu
Eesti maaelu üle, osales arvukalt Statistikaameti töötajaid ja ka direktor
Andres Oopkaup;
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20.05. – Pirita Kloostri väravast algas ülevaate saamine muutumistest, pajatamas Lagle Parek ja Vello Salo;

20.10. – Gustav Adolfi Gümnaasiumi muuseumis (Nunne 10), kus
selgitusi jagamas selle juhataja Helda Venderström.
2015. aastal
19.02. – TNS EMORIS (Tammsaare tee 47) meie Maja nõukogu
liikme Andres Tekkeli korraldatud uudistamiskäik ja arutelu koos juhtekspert Triinu Ojalaga.

Majata maja lugu (järg)

13.10. – Eesti Mereakadeemias (Kopli 101), kus uudistajate silmaringi laiendamas meie Maja nõukogu liige, Mereakadeemia arendusprorektor Anatoli Alop;

Külaskäike ootavad Maja liikmed alati huviga. Teise ala inimeste
töö pakub huvi igale teadlasele. Tutvumiskäikudel esitatakse palju küsimusi ja saadakse põiklemata vastuseid, sest nn eeskõndijad on asjatundlikud töötajad.
Eesti Filmiarhiivis on 28. mail
2007 uudistamiseks välja
pandud riiulitäied foto- ja filmitehnikat

12.06.2007 Rootsi ja Ingeri bastionides on kogeda niiskust ja jahedust,
mis nõuab haarama mõnusaid pleede ja suurrätte sissekäigu ees ning
neid käikudes ka kasutama
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Majata maja lugu (järg)

Parempoolsel fotol esiplaanil paremalt esimene Jüri Tanner, tema
kõrval Kaisa Mens, edasi Ilme Pilv, Tiia Viru. Ees valges rüüs Valve
Kirsipuu

29.01.2008 Geoloogia
Instituudi uutes ruumides
jagab selgitusi Dimitri
Kaljo, kuulajate seas
vasakult esimene Helga
Laanpere

Oma arvamused lisab
Enn Kaup (vasakult
esimene), kuulajate
seas näha tema kõrval
Milvi Kracht, edasi
Jüri Lakson, Helga
Laanpere, paremal
Lembit Krumm
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Majata maja lugu (järg)

Jaan Poska (12.01.1866-7.03.1920) teise
eestlasena Tallinna linnapea (1913), 1920.
aastal rahuläbirääkimistel Venemaaga
Eesti Vabariigi delegatsiooni juht, tunnustatud poliitik on palju kõneainet andnud
väärinud omaenese kodus Kadriorus omanimelise muuseumi, seda tutvustas meie
Maja liige Peeter Järvelaid 8. aprillil 2008
(fotol vasakult esimene)

Kuulajate seas esiplaanil
Maie Vikat ja Kalju
Terasmaa, alumisel fotol
vasakult Hendrik Arro,
keskel seisab Arvo
Ukleika, temast vasakul
Mai Teder
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Majata maja lugu (järg)

13. aprillil 2009 ollakse uudistamas jäälõhkujal Suur Tõll,
kus kuulati Urmas Dresenit
(seisab vasakul). Kuulajate
seas esiplaanil keskel meie
Maja direktor Sirje Arro,
temast vasakul Meeri Lakson

Laeva ühes ruumis saadi ka istudes kuulata, vasakult esimene istumas
Maja nõukogu aseesimees Peeter Normak
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KBFI direktor Raivo Stern tutvustamas
instituuti 14. septembril 2009

Majata maja lugu (järg)

8. juunil 2009 ollakse
Kutsekojas selle juhi,
meie Maja liikme Olav
Aarna juures

Euroakadeemia rektor, Maja
nõukogu endine liige Jüri Martin
valgustab oma kõrgkooli
tegemisi (10.05.2010), kuulamas
ka Maja nõukogu liikmeid (on
eristatavad fotol) paremalt Maie
Vikat, Heinar Nurste ja Maja
nõukogu aseesimees Peeter
Normak

14. novembril 2011 arutatakse
TLÜ uue rektori Tiit Landiga
ülikooli käekäiku, arutelu
juhtimas (paremal) Maja
nõukogu aseesimees Peeter
Normak
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Majata maja lugu (järg)

12. septembril 2011 saadi kuulda ja
näha Sakus maaviljeluse instituudis
palju huvitavat ja harivat. Vasakul
seisab direktor, Maja liige Rein
Lillak
8. oktoobril 2012 saadi
Sisekaitseakadeemias
rektor Lauri Taburilt
väga hea ülevaade õppeasutuse paljutahulisest tegevusest. Vasakult teine
Lauri Tabur

Maja liige TLÜ ökoloogia
Instituudi direktor Mihkel Kangur (laua otsas)
kõneleb oma instituudis
uudistajatele 12. novembril 2012
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Majata maja lugu (järg)

Maja liikmel, geoloog
Kaisa Mensil on alati
toredaid ettepanekuid,
mida ta ka agaralt ellu
viib, eriti värskes õhus
kõndimas

Nii ka 27. mail 2013, kui
Lasnamäega tutvumiskäik on
jõudnud Maarjamäele. Kaisa
Mens fotol vasakult esimene
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Majata maja lugu (järg)

TLÜ Balti Filmi- ja Meediakoolis (Narva mnt 27) on
hulgaliselt Maja liikmeid
uudistamas ja kuulamas
tuntud tegijat Hagi Šeini 9.
septembril 2013
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9. detsembril 2013 on tuldud TTÜ uusimasse asutusse, mis kannab nimetust MEKTORY (Raja 15)

Majata maja lugu (järg)

Ringkäiku juhib selle juhataja TTÜ rektoraadist Tea Varrak (ees
keskel), paremal seisab TTÜ töötaja, Maja liige Jüri Lakson
Palju aastaid Maja nõukogus
tegutsenud Andres Tekkel
ootab 29. jaanuaril 2014 Maja
liikmeid seekord hoopis uues
kohas (Tatari 51), sest Endla
tänavalt on ära kolitud

Uudistajaid on kokku tulnud
rohkesti

Ka Statistikaameti direktor on uus –
Andres Oopkaup, kelle sisuka etteaste
järel oli palju küsimusi, arutelu lõpul
kuulab ta Maja pere tänusõnu Elsa
Pajumaalt
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Maja nõukogu liige
Valve Kirsipuu (keskel
tumedas kampsunis) on
kutsunud tutvumiskäigule Piritale, kus värskes õhus kuulatakse
Lagle Parekit

20. mail 2014 räägib
kokkutulnutele Lagle
Parek (vasakult teine
näoga kuulajate poole)

Vello Salo aga pajatab Pirita
kloostrist ja oma suhetest
sellega ühes saalis
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Pool sajandit muudab mõndagi mistahes eluvaldkonnas. Maja 111
asutajaliiget ei moodusta siin erandit. Maja asutamise ajal valdavalt keskealised (või selle lähedal) suurte koormustega töötanud teadlased ja õppejõud
on paljudki selle maailma toimetused toimetanud ja läinud igavesele unele.
Ligi veerandsada aga tegutseb siinilmas, kes agarasti põhitööl oma
erialal õpetades või uurides, kes elukestvast õppest huvialati osa saades, kes
lastelastega koosolemisest rõõmu tundes. Aga on ka neid, kelle tervis seda
kõike ei võimalda ning on sunnitud enamuse ajast koduseinte vahel veetma.
Siiski, siiski on ka neid, kes Maja tegevust siiani aktiivselt edendavad.

Majata maja lugu (järg)

3.4. MÕNED READ KA MAJA ASUTAJALIIKMETEST

Järgnevalt põgus ülevaade tänagi toimetavatest Maja asutajaliikmetest.
Sulgudes märgitud sünniaeg.
Ei nendele muud, kui parimaid soove: tervist, jaksu, päikselisi päevi,
tulemuslikku ja rahuldust pakkuvat tegutsemist veel pikkadeks aastateks!
Akadeemik Hillar Aben (03.12.1929)
Asutamiskoosolekul TA Küberneetika Instituudi
üks kümnest esindajast.
Maja nõukogu aseesimees 1975-1979,
linnanduskomisjoni esimees 1973-1975.
TTÜ Küberneetika Instituudi fotoelastsuse laboratooriumi juhataja ja juhtivteadur.
Matemaatik Leo Ainola (18.07.1929)
Asutamiskoosolekul TA Küberneetika Instituudi
üks kümnest esindajast.
H. Abeni kolleeg TTÜ Küberneetika Instituudi
fotoelastsuse laboratooriumis, TTÜ emeriitprofessor.
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Majata maja lugu (järg)

Koorijuht Kuno Areng (23.07.1929)
Asutamiskoosolekul Tallinna Riikliku Konservatooriumi üks kümnest esindajast.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia emeriitprofessor,
Teaduste Akadeemia meeskoori dirigent, laulupidude üldjuhte.

Ajaloolane Heino Arumäe (21.08.1928)
Asutamiskoosolekul TA Ajaloo Instituudi üks kaheksast esindajast.
Lähiajaloo viljakas uurija, paljude artiklite autor
ja konverentsidel esineja.

Ehitusteadlane Endel Jõgioja (18.03.1927)
Asutamiskoosolekul Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi üks seitsmest esindajast.
Maja spordikomisjoni liige 1973-1979.
Jõgioja Ehitusfüüsika KB OÜ rajaja ja pikka aega
tegevjuht.
Geoloog, akadeemik Dimitri Kaljo (12.10.1928)
Asutamiskoosolekul TA Geoloogia Instituudi üks
viiest esindajast.
Maja revisjonikomisjoni esimees 1977-1981,
Maja nõukogu aseesimees 1985-1989,
Maja nõukogu esimees 1989-1997.
TTÜ Geoloogia Instituudi erakorraline vanemteadur.
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Asutamiskoosolekul Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi üks seitsmest esindajast.

Majata maja lugu (järg)

Aino Kask (16.01.1935)

Arhitekt Ago-Livius Kerge (01.02.1933)
Asutamiskoosolekul Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi üks seitsmest esindajast.
Suur ajaloohuviline ja raamatute kirjutaja.

Rahvaluuleteadlane Pille Kippar (24.10.1935)
Asutamiskoosolekul TA Keele ja Kirjanduse Instituudi üks viiest esindajast.
Maja volinik KKI-s 1971-1996.
TLÜ emeriitprofessor, filoloogiadoktor,
rahvausundi- ja juttude uurija.
Majandusteadlane Valve Kirsipuu (05.03.1933)
Asutamiskoosolekul TA Majanduse Instituudi
üks kaheksast esindajast.
Maja nõukogu liige ja kultuurikomisjoni esimees
1969-1971.
Maja nõukogu liige 2005. aastast.
Eesti Vähiliidu juhatuse liige.
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Majata maja lugu (järg)

Keemik Aili (Kolk) Kogerman (03.02.1933)
Asutamiskoosolekul TA Keemia Instituudi üks
kuuest esindajast.
Keemia populariseerija, kirjutanud raamatuid ja
artikleid olme- ja toiduainete keemia teemal.

Tehnikateadlane Kalju Leppik (29.11.1931)
Asutamiskoosolekul TA Küberneetika Instituudi
üks kümnest esindajast.
Töötanud ka Tallinna aselinnapeana.

Keemik Helle (Kaar) Martinson (28.05.1934)
Asutamiskoosolekul TA Keemia Instituudi üks
kuuest esindajast.
Maja nõukogu liige 1966-1969.
Tegelnud ka Teaduste Akadeemia reformimisega.

Hurmi Oja (17.02.1938)
Asutamiskoosolekul Tallinna Polütehnilise Instituudi üks kaheteistkümnest esindajast.
Maja volinik TPI-s 1972-2001.
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Maja nõukogu liige ja spordikomisjoni esimees
1969-1971,
Maja nõukogu liige ja teadussekretär 1969-2008.
Teadlaste Maja nõunik 2008. aastast.

Majata maja lugu (järg)

Eesti filoloog Elsa Pajumaa (02.09.1932)

Matemaatik Viivi-Maret Russ (13.01.1938)
Asutamiskoosolekul Tallinna Polütehnilise Instituudi üks kaheteistkümnest esindajast.
Maja volinik TPI-s 1970-2001.

Maire (Paomets) Semper (27.04.1936)
Asutamiskoosolekul Tallinna Polütehnilise Instituudi üks kaheteistkümnest esindajast.

Klaverikunstnik ja pedagoog Heljo Sepp
(15.10.1922)
Asutamiskoosolekul Tallinna Riikliku Konservatooriumi üks kümnest esindajast.
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Süsteemiinsener Raul-Roman Tavast
(09.02.1933)
Asutamiskoosolekul TA Küberneetika Instituudi
üks kümnest esindajast.
Isanimelise firma taastaja ja omanikke.

Teatriteadlane Lea Tormis (17.12.1932)
Asutamiskoosolekul TA Ajaloo Instituudi üks kaheksast esindajast.
Lavakunstikooli emeriitprofessor, teatriuurijana
kajastab teatrielu rohkem kui pool sajandit.

Aparaadiehitaja Kalju Vainola (19.06.1930)
Asutamiskoosolekul TA Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo üks kahest esindajast.
Maja nõukogu liige ja nõunik 1981-1989.
Maja näituste („Strixis” ja KBFI-s) üks korraldajaid.

Kunstnik ja pedagoog Jaan Vares (27.08.1927)
Asutamiskoosolekul Riikliku Kunstiinstituudi
üks seitsmest esindajast.
Maja nõukogu liige ja kujunduskomisjoni esimees 1969-1981.
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3.5. JUTUSARI ”HINDAME MAJA ASUTAJALIIKMETE OSA

Majata maja lugu (järg)

Maja asutajaliikmeid on nõukogu eraldi ka aeg-ajalt koosolekule kutsunud, et nende arvamusi Maja edasise tegevuse kohta teada saada. 2009.
aastal arvati nõnda: Helle Martinson – tegevus lõpetada, Karl Martinson –
jätkata, Endel Jõgioja – jätkata ja tõmmata kaasa noori, sama arvas Kalju
Vainola, Jaan Vares aga ütles: „Uusi pookoksi on vaja, aga juuri ei tasu läbi
lõigata.“

EESTI TEADUSES JA KULTUURIS”
Maja nõukogu on pidevalt püüelnud uudsust, ikka tahtnud töökavasse midagi niisugust, mida varem pole olnud. 2011. aastal, kui Maja sai
45-aastaseks, leidis nõukogu olevat õige aja alustada siitilmast lahkunud
Maja asutajaliikmete süsteemikindlat meenutamist jutusarjaga „Hindame
Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris.“
Avaõhtuks (12.01.2011) valiti Maret Tamm (01.01.192619.04.1998), kes 1950.a TÜ matemaatikuna lõpetas ja samas juba kolme
aasta pärast füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi kaitsnuna õpetas ülikoolis paar aastat tulevastele matemaatikutele kõrgemat algebrat, funktsiooniteooriat ja funktsionaalanalüüsi, seejärel õpetas seitse aastat matemaatikat tulevastele inseneridele TTÜ-s. 1963. aastast elu lõpuni pühendus
Küberneetika Instituudis matemaatilisele planeerimisele.
Sadadele noortele püüdis ta matemaatikat meeldiva ja kasulikuna
omasemaks teha, innustada neidki sellega tegelema. Tema põhjalikkusest,
täpsusest ja pühendumisest tööle rääkisid ka endised kolleegid Küberneetika Instituudi teadussekretäri, Maja liikme Mati Kutseri ettekande järel.
Lisaks panusele teadustöös matemaatikuna jättis Maret Tamm olulise jälje käsitöökultuuri edendamisse Majas, juhtides nõukogu liikmena
daamidekomisjoni (1971-1973) ja näputöökomisjoni (1983-1996), korraldades igal aastal ulatuslikke ja sisukaid näputöönäitusi. Tema organiseerimistööst ja aja oskuslikust kasutamisest oli palju õppida, sest kõikide tegevuste kõrval suutis ta aastakümneid (alates 1970. aastast) teha ka Maja ühe
suurima liikmeskonnaga Küberneetika Instituudi volinikutööd.
Avaõhtu järel olid koosolijad veendunud, et tõtlevas maailmas, kus
meil sageli pole aega hinnata kolleegides ja Maja liikmetes paljutki, mida
nad endas kannavad ja mahajääjatele pärandavad, on vaja just niisuguseid
jutuõhtuid Majas jätkata.
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Ongi jätkatud ja sisukaid vesteõhtuid korraldatud, et saada põhjalikum ülevaade manalasse läinud Maja asutajaliikmete osast eesti teaduses ja
kultuuris (lõigu lõpus on sulgudes toimumise aeg).


Arvo Laanest (22.03.1931-10.05.2003), soome-ugri keelte uurija,
olulise väljaande „Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse“ (1975),
„Isuri keele foneetika ja morfoloogia“ (1979, doktoriväitekiri),
„Vadja keele sõnaraamatu“ üks koostajaid, keelegeograafia rahvusvahelise töörühma Eesti poolne juht; (23.03.2011);



Paul Karp (01.04.1905-07.12.1981), dirigent ja pedagoog, tromboonimängija „Estonia“ jt orkestrites, trombooni- ja tuubaõppejõud, Tallinna Konservatooriumi õppe- ja teadusprorektor (19561971); (13.04.2011);



Hans Kruus (22.10.1891-30.06.1976), rektor 1944, ajaloolane,
Tartu Ülikooli õppejõud ja prorektor (1934-1937), Balti küsimuste
uurijaid, paljude ajalooartiklite ja raamatute autor, toimetaja, TA
liige, president (1946-1950); ühiskonnategelane, Maanõukogu,
Asutava Kogu, I Riigikogu liige; kodu-uurimise algatajaid Eestis ja
vastava komisjoni asutajaid ning esimees; (28.09.2011);



Helmi Üprus (15.10.1911-27.08.1978), kunstiteadlane, raidkivikunsti uurijaid ja teose „Raidkivikunst Eestis XIII-XVII sajandini“
autor, muinsuskaitseteadlane ja vastava ameti töötajaid, tema osa
Tallinna vanalinna ja selle väärtuslike hoonete (sh Kohtu tn 6) riikliku kaitse alla võtmisel oli väga suur; (12.10.2011);



Artur Vassar (18.11.1911-07.07.1977), TÜ arheoloogina lõpetanud (1939), samas arheoloogiat ja ajalugu õpetanud ja vastavaid
kateedreid juhatanud, TA liige (1961). Pea kõik Eesti sõjajärgsed
arheoloogid ning ajaloolased on temalt õpetust saanud;
(18.11.2011);



Arvo Ratassepp (17.03.1926-22.12.1986), koorijuht ja pedagoog,
koorijuhtimisõppejõud ja kateedrijuhataja (1972-1985), TA meeskoori (1958) ja naiskoori (1959) asutajaid ja peadirigent, üldlaulupidude üldjuhte, koorilaulude looja; (30.11.2011);



Toivo Orav (18.02.1932-23.07.1989), bioloog, geneetik, vastava
sektori juhataja Eksperimentaalbioloogia Instituudis, geneetikute
vabariikliku seltsi president, taimede mutatsiooni ja kiirgusgeneetika uurijaid; (29.02.2012);

Karl Leichter (13.10.1902-07.03.1987), muusikateadlane ja pedagoog, magistritöö Richard Wagnerist (1934), muusikaajaloo õppejõud ja kateedrijuhataja, muusikateaduslike väljaannete toimetaja,
1949-1956 represseeritud ja õppetöölt eemaldatud; paljude muusikateaduslike artiklite ja raamatute autor; (31.10.2012);



Heli Arro (09.11.1927-07.08.1983), insenerigraafika õppejõud
TPI graafikakateedris (hukkus mägimatkal); (07.11.2012);



Vello Tarmisto (07.01.1918-06.11.1991), majandusteadlane,
tööstusökonoomika eriteadlane ja õppejõud, TA liige, TA Majanduse Instituudi direktor (1974-1983), Eesti Geograafia Seltsi esimees (1956-1985), Eesti Kodu-uurimise komisjoni aseesimees ja
esimees (1977-1990); (23.01.2013);



Vello Sarv (24.10.1928-16.02.2007), elektrotehnikateadlane,
elektromagnetiliste protsesside uurijaid ja sektorijuhataja; uudsete
alalis- ja vahelduvvooluregulaatorite loojaid, muundusprotsesside
uurimistöö juhataja Eesti Energeetika Instituudis; (23.10.2013);



Enno Siirde (09.01.1919-05.02.2004), keemiateadlane, anorgaanilise keemia kateedri õppejõud, keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateedri õppejõud ja juhataja (1956-1986), osooni kasutamise rakendajaid veepuhastuse tehnoloogias; tulevaste inseneride
õpetaja tehnikaülikoolis; (22.01.2014);



Heino Lepikson (26.02.1914-02.12.2002), rakendusmehaanikainsener, metallide tehnoloogia kateedri töötajaid, masinaelementide
kateedri juhataja (1957-1971), TPI teadusprorektor (1957-1984);
(26.02.2014);



Paul Luhtein (22.03.1909-09.02.2007), raamatu -ja tarbegraafik,
kirjakunstnik, õppinud ka 1931-1932 raamatukunstiakadeemias
Leipzigis Kunsttööstuskooli lõpetamise järel (1930), õppejõud,
kunstiinstituudi graafikakateedri juhataja, eeposte illustraator,
postmarkide ja eksliibriste loojaid, tuntud kirjakunstnik;
(19.03.2014);



Oskar Raunam (24.05.1914-24.01.1992), maalikunstnik, aastakümneid õppejõud Kunstiinstituudis ja TPedI-s, kirjutanud „Joonistamise ja maalimise õpiku“ (1961), juhatanud graafika kateedrit
ja olnud ka direktori asetäitja õppe- ja teadusliku töö alal Kunstiins-

Majata maja lugu (järg)
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tituudis; viljelenud figuraalkompositsiooni, portreemaali, plakatikunsti, akvarellikunsti; juba 1937.a kujundas Pariisi maailmanäitusel Balti riikide paviljoni ja sai grand prix; (04.06.2014);


Juhan Vaabel (26.08.1899-10.04.1971), rahandus- ja õigusteadlane, TÜ ja TPI õppejõud, üks esimesest kümnest akadeemikust,
akadeemia asepresident (1964-1968) ja selles ametis elutöö tähtsa
osana teaduste akadeemia teadusliku raamatukogu hoone (Rävala
pst 10) loomine ja selle sisule alusepanija; doktoriväitekiri (1934)
„Eesti riigimaksunduse põhiprobleeme“ oli riigijuhtidele asendamatu abimaterjal; (24.09.2014);



Harri Eesmaa (1919-1986), TPI tööstusökonoomika eriala lõpetanu, ka majandusteadust samas õppinud, seejärel (1948-1951) TPI
majandusosakonna ülem ja (1963-1983) haldusprorektor, TPI spordiklubi rajajaid ja juhte, spordibaaside loojaid; tema elutöö on TPI
(nüüd TTÜ) õppehoonete ehitamine Mustamäel; ajalooraamatute
„Tallinna Polütehniline Instituut 1936-1986“ ja „Tallinna Polütehnilise Instituudi hooned“ üks autoreid; (15.10.2014);



Leo Jürgenson (21.01.1901-07.09.1986), ehitusteadlane, Tallinna
Tehnikumi (1924) lõpetanu, täiendanud õpinguid USA-s, töötanud
1935. aastast professorina TÜ-s, seejärel TPI-s aastakümneid, uurinud pinnasemehaanikat, elamuökonoomikat, loomapidamishoonete soojus- ja õhuvahetust, kirjutanud selleteemalisi õpikuid; hoolitsenud eesti teaduskeele arendamise eest; (14.01.2015);



Lembit Vaik (02.04.1920-09.08.1998), tehnikateadlane, mehaanikainseneriks TPI-s õppinud (1940-1948), aastakümneid Termo- ja
Elektrofüüsika Instituudis töötanud laboratooriumijuhatajana, teadusala asedirektorina ja direktorina (1960-1987); (08.04.2015);



Arnold Pukk (20.09.1930-05.01.2012), agronoom ja rodoloog
(rooside uurimisega tegelev teadlane), temalt ka raamat „Roosikasvatus“, 1958. Elutööks kujunes Tallinna Botaanikaaia rajamine ja
sh töö direktorina 1961-1978; (27.05.2015).

Need, kes on tulnud vaagima Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses
ja kultuuris, ei ole pidanud pettuma. Vastupidi, meenutatavate sugulased,
sõbrad ja kolleegid on põhjalikult järele mõelnud mida ütelda. Öeldu on
olnud pea alati imetlust äratav: kui palju suudab üks inimene, kes oma ala
põhjalikult tunneb ja rakendab oma töö vilja ühiskonna teenimisele. Ei
muud, kui tuhat tänu nendele tagantjärele!

Majata maja lugu (järg)

Toivo Oravat, Eksperimentaalbioloogia Instituudi sektorijuhatajat ja
Maja diskussioonikomisjoni esimeest
meenutasid kohvikus
„Strix“ 29.02.2012 tema
endised kolleegid Evi ja
Udo Margna ning
Hendrik Arro (paremal)

23. oktoobril 2013 hindab oma endise kolleegi Vello Sarve teadustegevust TEFI teadussekretär Ahto Vallikivi
Naerusui teda kuulamas Vello Sarve poeg
Jaagup Kippar
(keskel) oma ema Pille
Kippariga (vasakul) ja
pisipojaga
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Keemiateadlase Enno Siirde teaduslikku
pagasit olid 22.01.2014 hindamas teiste seas
ka kolleeg Valdek Mikkal (paremal) ja
Siirde poeg Andres, Maja nõukogu endine
liige (vasakul)

Tunnustatud kirjakunstniku ja graafiku Paul Luhteina mõju ning
tähtsuse üle eesti kultuuris ja kunstihariduses oli Maja nõukogu liige
Valve Kirsipuu arutlema kutsunud „Strixi“ 19.03.2014 Kunstiakadeemia õppejõu Enno Ootsingu

68

Majata maja lugu (järg)

Oskar Raunami lesk Salme tütardega (paremal) olid kuulamas, kuidas Majas hinnatakse tema abikaasa tegemisi; 04.06.2014 oli „Strixis“
oma arvamust meelsasti jagamas kunstniku kolleeg Kunstiinstituudi
päevilt, Maja asutajataliige Jaan Vares, temast paremal nõukogu liige
Riina Raud

Jutuõhtu korraldajaid rõõmustas, et Juhan Vaabeli panusest Eesti
teadusesse ja kultuuri olid 24.09.2014 huvitatud ja esinesid omapoolsete täiendustega vennapoeg – ka Juhan Vaabel – pojaga
69

Majata maja lugu (järg)

14. jaanuaril 2015 oli
„Strixis“ Leo Jürgensoni
mitmekülgse teadustegevuse hindamisel jutuõhtul
kõnelejaid mitu, sh Valve
Kirsipuu (seismas), temast
paremal Elsa Pajumaa ja
Väino Rajangu

Ehitusteadlastest olid sõna sekka lausumas endised kolleegid ja
õpilased, vasakult Lennart Sasi, Maja asutajaliige Endel Jõgioja ja
Elmet Ein
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Paarkümmend aastat Maja nõukogus tegutsenud
ja praegugi seda koormat kandev Heinar Nurste,
tehnikateadlane, endine kauaaegne TEFI töötaja
oli 8. aprillil 2015 põhjaliku ettekandega Lembit
Vaigu teaduslikku ja organisatsioonilist tegevust
hindamas, teda toetas Ahto Vallikivi ja neid oli
teiste seas kuulamas ka Lembit Vaigu tütar Reet
oma pojaga
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3.6. PÕLVKONDADE SIDET ON VAJA HOIDA
Eestlaste vaimukultuur on sajandite jooksul edenenud ja tuge saanud
perelt. Ka siis, kui vaesus oli lahutamatu elupäevade saatja, püüti lastele
anda lugemisoskust ja seeläbi äratada huvi kodutarest kaugemate asjade
vastu. Edasipürgivatest talumeestest said küla- ja vallaelu juhid, paljudest
need, keda tänapäeval tunneme rahvusliku liikumise tegelastena.
Käesoleva sajandi algul tekkis Majas mõte vaadata põhjalikumalt
möödunud sajanditesse inimsaatuste läbi, eelkõige omaendi vanemate ja
vanavanemate tegemiste põhjal.
Majas otsustati alustada uut vestlussarja. „Majata maja loo“ esimeses raamatus on juba sarja „Räägime laste ja lastelastega vanematest ja vanavanematest“ algusest juttu lk 303-304 ja foto lk 310, millel avaõhtu peategelased Rein, Peeter ja Vello ning Kersti, Elmar Einasto lapsed; osa
võtta ei saanud Jaan Einasto, tuntud astronoom, kes viibis välismaal.
Nende pereisa, kes kandis 1934. aastani nime Eisenschmidt oli talupidaja,
ajakirjanik, vallakirjutaja ja seltsitegelane, väljapaistev isiksus, kelle jälgedes on seni käinud ka järeltulijad. Meie Maja liikme Rein Einasto laiahaardeline tegevus oligi ajendiks, et vestlussarja avaõhtule 5. detsembril 2001
paluda tema õde ja vennad, kes oma isast ja emast väga meeliköitvalt kõnelesid. Oli mõtlemapanev ja väga sisukas õhtu, mille järel sai Maja nõukogult tulla vaid üksmeelne otsus – sarja on vaja jätkata.
Pole saladus, et praegune vanem põlvkond on pidanud üle elama
mitu okupatsiooni ja küüditamised. Targad vanemad ei rääkinud palju oma
isadest ja emadest, kes Eesti Vabariigis enne II maailmasõda osalesid Kaitseliidus, kodukaitses, korporatsioonides, juhtisid talupidamisi ja ettevõtteid, kuulusid omavalitsuste ja ka riigijuhtide hulka. Lastele oli kasulikum
nendest mitte teada, siis polnud ka midagi teistele rääkida, loodeti et ehk
aitab seegi okupatsioonirežiimide repressioone vältida. Tagantjärele teame,
et see palju ei aidanud, aga siiski!
Taas vabaks saanud Eestis hakati loomulikult põhjalikumalt huvi
tundma oma suguseltsi liikmete saatuse ja elukäigu vastu - ja mida kõike ei
saadud teada! On neid õnnelikke, kes on osanud õigel ajal pärida suguseltsi
vanematelt liikmetelt ja pärimusi ka talletanud.
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Maja vestlusõhtutel küll vestlejate esitatut ei salvestata ega koguta,
seda teevad ikka omad inimesed. Majas kuulatakse aga alati huviga, mida
oma vanematest ja vanavanematest pajatatakse; on see ju piisake meie ühiskonna arenguloost.

Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist võttis 8.veebruaril 2006
kõnelda oma vanaisast Heinrich Riikojast (1891-1988), keda peetakse
eesti hüdrobioloogia rajajaks, tuntud zooloog, kes TÜ lõpetamise järel õpetas sealsamas nelikümmend aastat, kirjutas õpikuid, aitas luua eestikeelseid
zooloogia oskussõnu, uuris meie järvi ja oli ka Loodusuurijate Seltsi järvekomisjoni esimees. Lapselaps Andresel oli, keda teadusteele asudes eeskujuks võtta. Et eeskuju on mõjunud väga soodsalt, selles saab jõuda veendele, kui lugeda GO REISIAJAKIRJA nr. 5/2014, kus lapselapse ja tema
järeltulijate teadlaseteest saab teada palju põnevat.

Majata maja lugu (järg)

Viimasel kümnel aastal on mõndagi väga huvitavat kuulda saadud.

Sama aasta 11. oktoobril saadi Maja liikme Kai Malmsteini vestlusest põhjalik ja tundeküllane ülevaade tema isa Johannes Valgma
(04.08.1908-01.01.1975) väga töörohkest ja tulemuslikust elutööst: eesti
keele ja kirjanduse õpetaja ning direktor mitmes koolis, õppejõud Tallinna
Õpetajate Seminaris ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis, Pedagoogika
Teadusliku Uurimise Instituudi sektorijuhataja, haridusministeeriumi eesti
keele ja kirjanduse ainekomisjoni esimees, vabariikliku õigekeelsuskomisjoni liige, eesti keele õpikute autor.
Vestlusõhtul oli osalemas ka kümmekond Valgma endist õpilast
TPed I-st – kõik nad lisasid oma õpetajast hinnanguid ja väärtuslikke tähelepanekuid, mis neid on oma kutsetöös ikka aidanud.
10. oktoobril 2007 Maja liikme Maie Vikati jutustust oma suguvõsa
väljapaistvast inimesest Riho Pätsist (26.06.1899-15.01.1977) kuulanud
Maja liikmed ja külalised leidsid, et sellest mehest jätkuks kõneainet mitmeks-setmeks õhtuks: helilooja, koorijuht, muusikaõpetaja, konservatooriumi õppejõud, ka TPed I-s, laulikute, õpikute ja raamatute autor, üldlaulupeo lastekooride juhte! Olgu lisatud, et Maie Vikat on TPed I õppejõuna
organiseerinud oma onu fondi, millest premeeritakse väljapaistvaid muusikategelasi, tema nime kannab ka (TPed I-s, nüüd TLÜ-s) avar ja muusikaliseks tegevuseks sobiv auditoorium.
2007. aasta 5. detsembri õhtuks kavandatut võis Maja tööplaanist
lugeda: „Sarjast „Räägime lastega vanematest ja vanavanematest“; seekord
võtame kõnelda Eugen Soonvaldist, tehnikateadlasest (18. oktoobril oli
95. sünniaastapäev); ta on töötanud 1945-1973 TPI-s, sh juhatanud masinaehituse kateedrit (1947-1951) ja autotranspordi kateedrit (1958-1968), on
juhtinud põlevkivi- ja keemiatööstust, loonud Tallinna Ekskavaatoritehase
jne, jne. Oma isast on lubanud vestma tulla tütar Anne Rulkov koos abikaasa Aleksiga.“
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Kõik just nii sündiski, juteldi ja imetleti jälle kord, kui palju küll
võib korda saata oma ala hästi tundev ja kolleegidega koostööd korraldav
inimene. Järeltulevatel põlvedel on nendelt ikka õppida.
2008. aasta 22. oktoobril peeti vajalikuks kõnelda Alar Oruveega
Eesti arhitektide õpetajast Helmut Oruveest (22.10.1923-01.03.2007);
Alarile isa, paljudele Maja liikmetele endine kolleeg, Pärnust pärit arhitektuuridoktor, tuntud ruumiakustik, töötanud ligi paarkümmend aastat TPI-s,
juhatanud aastaid arhitektuurikateedrit Kunstiinstituudis; meie suured teatrisaalid on akustiliselt enamasti tema seatud, meie Laululava aga akustiliselt tema projekteeritud; tema töökust, tagasihoidlikkust ja põhjalikkust
toonitasid kõik vestlusest osavõtnud.
Maja on tema organiseerimisoskust ja haaret tunda saanud, sest ta
oli Maja asutajaliige ning aastatel 1979-1987 nõukogu liige, sh kujunduskomisjoni esimees.
Nendel vestlusõhtutel on tavaliselt sõna sekkalausujaid laste ja lastelaste kõrval ka endiseid kolleege ja sõpru. Nii ka Helmut Oruveele pühendatud kokkusaamisel. Maja liige Jaan Rohusaar oli kaasa toonud ka
kirjalikke meenutusi, millest siinkohal lisame (lühendatult):
„Helmut Oruvee tuli 1971. aastal ERKI-sse ja asus 48-aastaselt juhatama arhitektuurikateedrit, vahetades sellel kohal välja 75-aastase
August Volbergi. Tegemist oli ääretult keerulise ja vastuolulise ajajärguga,
ja seda mitte ainult arhitektuuripoliitikas, vaid ka elus üldse.
ERKI arhitektuuriteaduskond asus kuni 1969. aastani valdavalt
Õllepruuli tänavas kindral Laidoneri linnaresidentsis. Kui mina (1968)
ERKI-sse tööle läksin, toimus just ülekolimine Tartu mnt maja Gonsiori
tänava äärsesse juurdeehitisse. Kõik ruumid ei olnud veel valmis, ühes ruumis tuli töötada mitme grupiga.
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Esmane mulje professorist on hoopis kui mehest sinises töökitlis,
kes oma korrektsel moel korrastab kateedri arhiivi. Meie vahel oli normaalne kolleegide suhe, nii nagu ka ülejäänud kolleegidega arhitektuurikateedrist. Põhikohaga töötajaid oli vähe, kuid tunniandjatena töötavate arhitektuurse projekteerimise juhendajate koosseis oli vägev: prof. Mart Port,
prof. Voldemar Herkel, dots. Boris Mirov jpt. Kaasaja arhitektuuri luges
kunstiteadlane dots. Leo Gens. Joonistamist ja maalimist õpetasid kujutava
kunsti erialade õppejõud, inseneriainete õppejõud olid koosseisulised spetsialistid ehituskateedrist. Selline oli olukord, kui algas Oruvee töö Eestis
arhitektide uue põlvkonna kasvatamisel. Kooli seestpoolt vaadates oli kõik
korrastunud, selge ja rahulik.

Majata maja lugu (järg)

Seda keerulisem oli olukord väljaspool kooli. Ajajärk, mis takkajärgi on saanud nimeks stagnaaeg, oli eesti arhitektuurse mõtte ja praktika
seisukohalt kõike muud kui rahulik. Ja nii tekib noortest ERKI lõpetajatest
Tallinna Kooli nime all loominguline ühendus, kus asutakse tõsiseltvõetavalt tegelema teoreetiliste probleemidega ja Arhitektide Liidu Noortesektsiooni toel osa võtma mitmesugustest arhitektuurivõistlustest ja looma nn
paberarhitektuuri. Poliitiline surve kooli juhtkonnale oli sel ajal vägev ja
jääb vaid imetleda, kuidas rektor Jaan Vares suutis kõik selle neutraliseerida. Oma osa sai ka Helmut Oruvee, nii seest kui väljastpoolt.
Keerulises olukorras valis prof. Oruvee ainuõige positsiooni: tunnitasulistena töötasid nii noorte silmis üldtuntud „konservatiivid“ – Eesti Projekti
peaarhitekt Mart Port, ENSV Ehituskomitee aseesimees Voldemar Herkel
ja Maaehitusprojekti peaarhitekt Boris Mirov – kui ka „noored edumeelsed
mässajad“ Toomas Rein, Rein Tomingas, hiljem ka Tiit Kaljundi ja Ado
Eigi. Kired möllasid väljaspool kooli, kool suutis säilitada olümposliku rahu.
Professor pidi põhjalikult sellel ajal noorte vihaste meeste tegudega tuttav
olema, sest poeg Alar kuulus andeka arhitektuuritudengina ja hiljem loovarhitektina uuenduste pooldajate hulka.
Prof. Oruvee juhitud töö tulemused olid kõrgelt hinnatud. Mind alul
hämmastas, kui tagasihoidlikult pidas üleliidulises arhitektide seltskonnas
ennast üleval arhitektuuridoktor Oruvee, kes ei armastanud avalikke esinemisi. Ei meenu ühtegi korda, kus ta oleks suure auditooriumi ees kõnepuldis
üles astunud. Samas oli ta hinnatud ühiskondlike hoonete ekspertkomisjoni
esimees, tema hinnangud olid objektiivsed ja hästi argumenteeritud.
Üleliidulised üritused kestsid tavaliselt 3-4 päeva. Osavõtjatele oli
alati organiseeritud mingid ekskursioonid ja kontserdid. Oruvee ilmutas
suurt kultuurihuvi ja me püüdsime veel omal käel käia kontsertidel, teatris
ja muuseumides. Loomulikult ei jätnud Oruvee kasutamata võimalust mind
harida arhitektuuriakustika alal nii kirikus kui spordisaalis, seda oma tagasihoidlikul sõbralikul moel.
Tahaksin rõhutada, et kolleeg Oruvee oli väga erudeeritud, erialaliselt hästi informeeritud, tark, kuid väga tagasihoidlik ja peenetundeline inimene, kelle suurt sisu hakkad alles hiljem mõistma.“
Märtsikuu on saanud ajaks, mil enam tähelepanu pööratakse emakeelele, eesti keele arendamisele ja võitlusele tema kestmajäämise eest. Siit
ka huvi Jõhvist pärit mehe vastu nimega August Martin (04.02.189331.08.1982). Tuntud seltskonnategelase ja õpetaja tegemistest paluti 2013.

75

Majata maja lugu (järg)

aasta 27. märtsil pajatama poeg Lemme Martin. Imetlusväärsest visadusest, mitmekülgsusest ja julgusest saadi kuulda, eriti andis mõtteainet 1913.
aastal Peterburis peetud I rahvahariduse kongress, kus Jõhvi koolimees
nõudis (!) eestikeelset kooli. 1888. aastast oli ju siinmail koolis ainult venekeelne õpetus, ka laste omavaheline suhtlemine pidi olema vene keeles.
Eestlased hoidsid ühte, arutlesid ja said julgust juurde ning juba järgmisel
aastal suudeti isegi Peterburis ilmuma panna esimene eestikeelne Tõnu
Võimula loodud spordiajakiri „Jõu Ilm“.
Tugevate isiksuste tegevus mängib ikka ühiskonna arengus tähtsat
osa. Nendest kõnelemine on suur au ja ka meeldiv kohustus ja mitte üksnes
järeltulijatele.
Pereväärtuste kujunemisest ja isa osatähtsusest pereelu korraldamisel, eriti laste vaimse arengu mõjutamisel pajatas 5. novembril 2014 isadepäeva märkimiseks Maja liige Tiit Ruubel, erialalt pedagoog ja psühholoog. 3. detsembril 2014 saadi aga ülevaade pedagoogikateadlase Sylvia
Hermani (15.12.1927-17.09.2008) elutööst, kui tütar Vivian Vulp ja poeg
Olaf Herman kõnelesid oma mitmekülgsest, meie hariduselu mõjutanud
ema igapäevategemistest; nende öeldut täiendasid Sylviaga koos Majas aastaid tegutsenud, eelkõige Maie Vikat.
Pole kahtlust, et see vestlussari jätkub ka tulevikus.
Eugen Soonvaldist, oma isast vestles
tütar Anne Rulkov koos abikaasa
Aleks Rulkoviga 5.12.2007
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22. oktoobril 2008 „Strixis“, kus ka Helmut
Oruvee aastate jooksul Maja koosolemistel
istunud, rääkisid teiste seas Jaan Rohusaar ja
Valve Kirsipuu õhtu juhina
5. novembril 2014 ilmestab isadepäeva
tähistamist Maja liige ja endine volinik Tiit
Ruubel meeliköitva, väga sisuka jutuga oma isast

Sylvia Hermani elutööst rääkisid 3.12.2014 tütar Vivian Vulp (ema
jälgedes ka Maja liige) ja poeg Olaf Herman (seisab)
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4. HUVITAV KULTUURILUGU

4.1. KULTUURILOOLISED VESTLUSÕHTUD
Inimpõlvede loome vili kannab kultuuri mõistet ja on lausa piirideta.
Igale järgnevale põlvkonnale on reeglina huvi pakkunud eelmiste loodu ja
selle mõju ühiskonna arengule. Laia silmaringiga inimene suudab ju oma
tööd viljakamalt teha, ise luua ja sellest ka rõõmu tunda. Siit ka Maja liikmete huvi kultuurilooliste vestluste ja käikude vastu. Maja nõukogu on neid
ikka töökavasse pannud ja isegi sarjana vorminud juba 2001. aastast.
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa on selle sarja oma korraldada võtnud ja ka arvukalt ettekandeid pidanud. Maja viiendat tegevuskümnendit
alustati 05.04.2006 juba kolmekümnenda vestlusõhtuga, kus kõneaineks oli
Alfred Koort (29.01.1901-28.09.1956), filosoof ja õppejõud, olnud ka kunagi ajakirja „Akadeemia“ toimetajaid. Sarja korraldaja ei valinud seda teemat juhuslikult. Alfred Koort oli teda üliõpilaspäevil õpetanud ning 2006.
aasta jaanuaris täitus 105 aastat tuntud ühiskonnategelase ja hinnatud teadlase sünnist.
See ongi olnud sarja korraldamise üks põhimõtteid: märkida suuri
sünniaastapäevi ja meenutada enamasti seoses sellega ammu tegutsenud
kultuuriloojate panust.
Meenutatuid võiks ridamisi loetleda:
10.05.2000 Salme Pruuden (1896-1993) kolmekordse ülikooliharidusega eesti naine, oli 1932-1940 Kodutütarde peavanem; meenutada aitasid Maja liikmed Juhan ja Elvi Pruuden sugulastena ja tollane Kodutütarde peavanem Angelika Naris;
07.06.2006 Georg Luiga (1866-1936), ühiskonna- ja haridustegelane, ajakirjanik;
25.10.2006 Abram Holter (1798-1851), esimese eestikeelse maateaduse õpiku autor, kooli- ja kirjamees; temast kõnelemas ka Maja liige
Kaljo Laas;
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24.01.2007 Friedrich Menius (u. 1593-u. 1659), Tartu Ülikooli ajalooprofessor 1632-1638; on üksikasjalikult kirja pannud Tartu Ülikooli

11.04.2007 Jaak Järv (1852-1920), ajakirjanik ja kirjanik, (esimese
eesti romaani „Vallimäe neitsi“ autor), C. R. Jakobsoni ja E. Vilde kaasaegne;
16.05.2007 Karl Leetberg (1867-1945), kooli- ja keelemees; avaldanud eesti keele õpikuid ja artikleid keelekorraldusest; tõlkinud ka Balthasar Russowi „Liivimaa kroonika“;
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inauguratsiooni Tartus 15.10.1632; saame kirjutatust teada sedagi, et ülikooli avamisega loodeti hariduse juurde tuua ka vaeseid talupoegi, kellel
oli seni keelatud õppida;

17.10.2007 Mihkel Neumann (1866-1941), õpetaja, ajakirjanik ja
tõlkija; aidanud tõlkida ka L. Tolstoi „Sõda ja rahu“; Juhan Liivi toetajaid
ja tema „Kirjatööde kogu“ väljaandja;
10.12.2008 Friedrich Robert Faehlmann (1798-1850), esimene
eesti soost ülikooli õppejõud eesti keele ja arstiteaduse alal, Õpetatud Eesti
Seltsi president 1843-1850; üks kardioloogia rajajaid, rahvuseepose mõtte
algatajaid;
01.04.2009 Juhan Kurrik (1849-1922), koolikirjanik, õpetaja, matemaatikaõpikute ja esimese eestikeelse kehalise kasvatuse õpiku autor; oli
kehalise kasvatuse algatajaid Eesti koolis; korraldas õpetajate konverentse,
oli Eesti Kirjameeste Seltsi asutajaid ja koolitoimkonna liige ning „Vanemuise“ Seltsi abimees;
07.04.2010 Kaarel Liidak (1936. aastani Karl Liideman; 18891945), agronoomiaõpetaja, põllumajandusteadlane, Rahvuskogu liige, ajakirja „Uus talu“ peatoimetaja, aretanud talinisusordi KUUSIKU; olnud Agronoomide kogu esimees (1935-1944), Jäneda põllutöökooli õpetaja, Tartu
Ülikooli agraarpoliitika ja ühistegevuse professor, avaldanud üle 130 kirjutise ajakirjas „Agronoomia“, töötanud põllumajandusministeeriumis, olnud
Maatulunduskapitali nõukogu esimees;
09.06.2010 Johann Jakob Fromhold Nocks (1800-1890), Faehlmanni koolivend, Tallinna Kubermangugümnaasiumi esimene eesti päritolu õpetaja, Rakvere kreiskooli inspektor ja õpetaja, Õpetatud Eesti Seltsi
liige; kogus eesti keele fraseoloogilisi väljendeid;
15.09.2010 Ebba Marie Saral (1890-1942), hukatud Sosva vangilaagris; naisliikumise juht, käsitööõpetajate õpetaja ja sellealase kirjanduse
väljaandja, käsitöönäituste korraldaja Eestis ja välismaal, Naiskodukaitse
keskjuhatuse abiesinaine 1927-1936; kangakudumise eriklassi õpetaja Tartus 1922-1941 ja 1929-1940 ajakirja „Taluperenaine“ kudumise osakonna
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toimetaja; algatas rahvarõivaste käsitööndusliku tootmise, pidas Tallinnas
Eesti suurimat kodukäsitööäri;
13.10.2010 Karl Pinkovski (1875-1930), eesti keele õpetaja (ka
Tallinna sõjakoolis), tõlkija, lastekirjanik, ajakirjanik, Eesti Haridusliidu
lektor; vallakirjutaja Nõmmkülas; Eestimaa Vallakirjutajate Seltsi üks
juhte, 1914-1918 väljasaadetuna Venemaal; Eesti Kirjameeste Seltsi liige,
arvukalt artikleid haridus- ja koolielust, kirjandusest, ajaloost, teatrist; eestindas poolakeelseid teoseid, kirjutas lastenäidendeid;
01.12.2010 Bernhard Sööt (1900-1976), kirjandusteadlane, eesti
keele ja kirjanduse õpetaja, TA Keele ja Kirjanduse Instituudi vanemteadur,
TPedI õppejõud ning eesti keele ja kirjanduse kateedri juhataja, õpikute autor, koolikirjanduse loojaid. Meenutamas oli ka kümmekond tema endist
üliõpilast TPedI-st;
15.12.2010 Mihkel Usai (1901-1991), matemaatikaõpetaja, Tallinna
Õpetajate Instituudi ja TPedI matemaatika õppemetoodika õppejõud, samas
kateedrijuhataja; südamlikult kõneles oma õpetajast ja kolleegist Maja liige
August Undusk (23.07.1932-14.01.2012);
11.01.2012 Aleksander Jaakson (1892-1942), hukatud Vjatka vangilaagris; õpetaja, jurist, haridustegelane, haridusminister (1936-1939),
osales Vabadussõjas ja kuulus Eesti vaherahu komisjoni; Eesti Sõjaväe
Ühendatud Õppeasutuste ülem, EV sõjavägede staabiülem, kindralmajor;
28.03.2012 Johannes Semper (1892-1970), germaani-romaani filoloog, Asutava Kogu liige, Tartu Ülikooli õppejõud 1928-1940, ajakirja
„Looming“ toimetaja 1930-1940, Kirjanike Liidu esimees 1946-1950, luuletaja, tõlkija, romaanikirjanik;
09.05.2012 Jüri Orgussaar (1857-1912), õpetaja, kohtukirjutaja,
kontoriametnik, rahvaluulekoguja, tõlkija, näitekirjanik, Eesti Kirjameeste
Seltsi liige; kogus rahvaluulet, mida on avaldatud ka J. Hurda kogus „Vana
kannel“ II;
26.09.2012 Heinrich Laakmann (1802-1891), kirjastaja, raamatukaupmees, trükkal, trükikodade rajaja, Fr. R. Kreutzwaldi, L. Koidula,
C. R. Jakobsoni teoste kirjastajaid; tema poeg C. H. Leopold Laakmann
(1844-1908) oli isa tegevuse jätkaja;
17.10.2012 Selle sarja 50. vestlusõhtul oli kõne all Hugo Raudsepp
(1883-1952), ajakirjanik, kriitik ja följetonist, näitekirjanik. Väga põhjaliku
ettekande temast pidas Maja liige Lehte Tavel;
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22.05.2013 Jaak Kitzberg (1838-1913), kooliõpetaja, vallakirjutaja, gloobuste valmistaja õppevahenditeks, töötas Niitsalu ja Maie koolis
õpetajana üle 40 aasta, rajas seal ka kooliaiad, laulukoori rajaja ja dirigent,
virk minevikuandmete talletaja, „Postimehe“ ja „Sakala“ kaastööline ning
levitaja (kirjanik August Kitzbergi vanem vend);

Majata maja lugu (järg)

06.03.2013 Alfred Kivi (1883-1934), joonistusõpetaja, jutukirjanik,
metoodikaraamatute autor, rahvalaulude ja –juttude koguja, kunstnik,
Kunstnike Liidu asutajaid (1923) ning esimees, kunstielu korraldajaid, õppejõud Tallinna tehnikumis, seminaris Läänemaal, oli Kujutava Kunsti
Sihtkapitali Valitsuse esimees;

19.06.2013 Johannes Voldemar Veski (1873-1968), üldtuntud keelemehe tegemistest tõsteti vestlusõhtul esile tööd 20. sajandi algul Tallinnas:
„Teataja“ toimetuses, „Päevalehe“ toimetuses, keelekonverentside korraldamisel, eesti keele õppekavade loomisel, Eestimaa Rahvahariduse Seltsi juhatuses ja eriti 1910. aastal Tallinna esimese üldlaulupeo peakorraldajana;
11.09.2013 Jakob Kents (1883-1947), magistrikraadiga gümnaasiumi ja kutsekooli loodusloo ning maateaduse õpetaja, seminari ja pedagoogiumi ning Kõrgema Sõjakooli õppejõud, Vabadussõjast osavõtnu, Tallinna
linnanõunik ja koolivalitsuse juhataja, Tartu Ülikooli dotsent ja geograafiakateedri juhataja. Ettekande pidas Maja liige Tiit Ruubel;
09.10.2013 Hans Männik (1893-1941), õpetaja, ülikooli õppejõud,
Eesti Kirjastajate ja Raamatukaupmeeste Ühingu esimees, kirjastuse „Loodus“ asutajaid ja direktor, kirjastuste „Nool“ ja „Ilutrükk“ asutajaid ja juhte,
entsüklopeediate kirjastaja, loodusteaduste ja matemaatika alaste käsiraamatute kirjastajaid, romaanivõistluse korraldamise alustajaid (1926), kooliprogrammi kuuluvate ainete õpikute kirjastaja, paljude raamatusarjade
väljaandja, sh 50-köiteline Nobeli preemia laureaatide sari; osales Vabadussõjas; tema elu lõpetati Venemaal vangilaagris;
06.11.2013 Jakob Adamtau (1893-1973), võimlemis- ja tantsuõpetaja, peotantsukultuuri loojaid ja edendajaid; Eesti Tantsuõpetajate Ühingu
asutaja (1932) ja esimees, Eesti Karskusliidu kehakultuuri instruktor ja kursuste korraldaja;
15.01.2014 Jaan Roos (1889-1965), õpetaja, Vabadussõjast osavõtnu, koolijuht, toimetaja, raamatukogu juhataja, Eesti Kirjameeste Seltsi
abiesimees, Eesti Keskkoolijuhatajate ühingu esimees, „Looduse“ romaanivõistluse žürii liige, Oskar Lutsu kogutud teoste toimetaja, oli suurima
eraraamatukogu omanik; varjas end okupatsioonivõimude eest Eestis ringi
liikudes 1945-1954;
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16.04.2014 Mart Pukits (1874-1961), kunstipedagoog, graafik, maalikunstnik, tõlkija, kunstiajaloo lektor, seltsitegelane, kunstiühingu „Pallas“
asutaja ja auliige, Läti kultuuriloo uurija, ajakirjanik, Johann Köleri esimese
põhjaliku eluloo koostaja; eestindanud leedu, vene, ungari, soome ja läti kirjandust;
28.05.2014 Johann Voldemar Jannsen (1819-1890), kooliõpetaja,
alevivalitseja, ajakirjanik, rahvavalgustaja, uue ajalehe „Eesti Postimees“
toimetaja aastast 1864, lähendas külajuttudega kirjandust rahva elu kujutamisele; „Vanemuise“ Seltsi rajajaid ja juhtijaid, üldlaulupidude traditsiooni
algatajaid, Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi loojaid; vestlusõhtul püstitati küsimus: „Mida on väärt temast mäletada kaks sajandit hiljem?“ ja vastustega
ei suudetud isegi paari tunni jooksul ammendavalt toime tulla;
29.10.2014 Gustav Blumberg (1834-1892), koduloo-, matemaatika- ja ajalooõpetaja, esimesi, kes tähtsustas koolis koduloo õpetamist, kirjutas ka selleteemalise esimese eestikeelse õpiku (1871); Eesti Kirjameeste
Seltsi asutajaid, laekahoidja ja aastaraamatu toimetaja, Tartu volikogu koolikomisjoni juht; (Kreutzwaldi väimees);
04.03.2015 Eduard Vilde (1865-1933), vabakutseline ajakirjanik,
toimetaja „Postimehes“, „Virmalises“, „Teatajas“ jm, kirjanik, „Estonia“
teatri dramaturg, Tartu Ülikooli audoktor (1929); vestlusõhtul tema 150.
sünniaastapäeva tähistamiseks keskenduti tema diplomaaditegevusele Eesti
Vabariigi esimestel rasketel aastatel;
20.05.2015 Otto Aleksander Vebermann (1915-1971), kirjandusteadlane, arhiivitöötaja, raamatukogutöötaja, õpetaja, Baltimaade kultuuriloolane, fennougristik, õpetanud eesti keelt 1947-1979 Göttingenis; olnud
sõjavangis Saksamaal koos Heino Ahvena venna Kaljuga; maetud Göttingenis; temast kõnelemas ka Maja liikmed Lehte Tavel ja Paul Kokla.
21.10.2015 Mihkel Jürgens (1820-1874), töölise pojast tõusnud
iseõppijana eestikeelse kultuuri edendajaks, oma aja ühe täiuslikuma emakeelse raamatukogu loojaks, bibliofiilina tuntuks saanud Pärnu mees.
Inimühiskonna loomulikus arengus on kindel seaduspära: uued
põlvkonnad sünnivad, oma elupäevadeks antud aja läbi teinud lahkuvad.
Nad ei võta kaasa oma ehitatud hooneid, oma loodud kunstiteoseid, enda
kirjutatud raamatuid jne. Kõik see saab järeltulevatele põlvedele aluseks,
millele lisada uut. Selles protsessis on oluline tunda eelmiste põlvede loodut
ja seda vääriliselt hinnata. Meenutamaks eelmiste põlvede loojaid ongi

82

11.01.2012 kõneleb „Strixis“
Aleksander Jaaksonist Elsa
Pajumaa, kindralmajori fotot
näitab Valve Kirsipuu,
kuulajatest esiplaanil Maja
liige Silvi Alumäe
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mõeldud huvipakkuv kultuurilooliste vestluste sari, mida on neljateist aasta
jooksul korraldatud üle kuuekümne.

19.06.2013 on Johannes Voldemar Veski Tallinnas töötamise aastatest
rääkima-kuulama tuldud Harju tänavale, kus keelemees on palju
kõndinud. Kuulajaist on fotole jäänud (vasakult) Leili Utno, Elsa
Pajumaa (kõneleja), Eha Viluoja, Aino Pihlak sõbratariga
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11.09.2013 annab vestlussarja
ja sellegi õhtu juht Elsa
Pajumaa kohe jutuotsa peaesinejale, Maja liikmele Tiit
Ruubelile, vestlusõhtutel on
sagedane kuulaja ja sõna sekka
lausuja Maja liige Hendrik
Arro (fotol vasakul)
16.04.2014 seisab jälle kõnelejana kuulajate ees Elsa
Pajumaa, et valgustada ühe
erakordse eesti kultuuritegelase Mart Pukitsa
mitmetahulist tegevust

Tema 60. sünnipäeva puhul 30.
aprillil 1934 Tartu
„Postimehes“ avaldatud
materjali (koopiat) said
kohalolijad oma silmaga näha
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Rahvuseks nimetatakse teatavasti riiklikult iseseisvat rahvast, keda
iseloomustab suhteliselt kõrge arengutase. Kõik sellega seonduv ongi rahvuskultuur, mille väljendusvorme on palju ja need muutuvad pidevalt.
Areng on järjepidev ja saab toimuda tihedas koostöös põlvkondade vahel.
Uus põlvkond võtab eelnenutelt omaks vajaliku, täiustab seda ja annab
omakorda edasi järgnevatele. Eelnenute loodut tundmata on rahvuskultuuri
järjepidev areng võimatu.

Majata maja lugu (järg)

4.2. AVATAKSE EESTI RAHVUSKULTUURI LAEKAID

Tallinna Teadlaste Maja liikmeskonnas on teenekaid rahvuskultuuri
uurijaid ja edendajaid. Tänu nendele on ka teiste erialade inimestel võimalik osa saada rahvuskultuuri eri tahkude loojate saavutustest, rahvuskultuuri
säilitamise olukorrast ja tuleviku väljavaadetest.
Maja asutajaliige Pille Kippar – üks rahvuskultuuri uurijaid ja õpetajaid (TLÜ-s) võttis korraldada ja juhtida Maja ürituste sarja „Avame jälle
eesti rahvuskultuuri laekaid.“ Alustati sellega 21. novembril 2007 Rävala
pst 10 kohvikus „Strix“, mis ongi jäänud sarja toimumise paigaks.
Avaõhtul olid külalisvestlejad Veljo Tormis ja tema abikaasa Lea
Tormis, kes on ka Maja asutajaliige. Võrratu vestja ja teadmiste varalaegas
Veljo Tormis polnud esimest korda Teadlaste Majas. Temaga kohtumised
on alati ülevad, ergutavad ja sõna otseses mõttes helisevad, sest alati võetakse üheskoos ka viise veeretada. Nii ka seekord.
Õhtul viibinuid valdas sügav tänutunne määratu ja hindamatu väärtusega rahvamuusika talletaja ja edendaja tulemusliku töö eest. Üksmeelne
oli arvamus – just niisuguseid vaimu ja tundeid ergutavaid õhtuid tuleb korraldada edaspidigi. Seda nõustuski tegema Pille Kippar.
Järgnevalt ongi siinkohal kirjas seni toimunud huvitavate nn laegaste avamised. Koht sama, korraldaja ja õhtu juht sama.
2008. aastal
23.01. tõstab laeka kaane ja jutustab TLÜ vanemteadur, rahvaluuleteadlane Marju Kõivupuu teemal „Mälus ja maastikul: pühad kohad
Eestis.“
13.02. on laeka kallal Maja liige Ülo Tedre (12.02.192809.03.2015) koos Eesti Rahvaluule arhiivi töötaja Karin Maria Rooleiuga
ning jutustavad talvistest sandikskäimise kommetest, andide kogumisest;
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ajaliselt piiritleti Andresepäeva (30. november) ja Nuudipäeva (7. jaanuar)
vahelise ajaga. Õhtu lõpul õnnitleti Ülo Tedret 80. sünnipäeva puhul.
19.03. uuritakse laekas olevat teavet, kuidas ja millega on seda täitnud mitmekülgne rahvuskultuuri uurija ja edendaja Rudolf Põldmäe
(1908-1988), kellest võeti kõnelda tema 100. sünniaastapäeva puhul.
16.04. kergitab laeka kaane rahvaluuleteadlane Ingrid Rüütel ja
räägib teemal „Naised Kihnu kultuuris.“
21.05. saadi vestlusõhtul osalenute abil laeka kaane alt mõndagi ja
pandi sinna ka lisaks teemal „Kõrgkool ja teadus minu elus.“
24.09. on ette võetud laegas rahvuskultuuri filmivallast ja sealt on
mõndagi huvitavat leidnud pajatada filmitõlgetest Kalli Karise ja Marje
Liidja.
08.10. ollakse laegast avamas, et Eesti Genealoogia Seltsis talletatust targemaks saada, kuidas otsida oma juuri, kuidas uurida suguvõsa?
26.11. kergitab laeka kaant sarja korraldaja ning teeb teatavaks Maja
liikme ja juubilari Ruth Mirovi (80!) juuresolekul tema saavutused rahvaluuleteadlasena.
Aasta jooksul toimunud üheksa väga sisukat laekaavamist ainult
kannustasid jätkama. Nii tehtigi.
2009. aastal
28.01. avati August Annisti 140. sünniaastapäeval tema elutöö laegas; eeposte tõlkija ja uurija ning kirjandus- ja rahvaluuleteadlase töö tulemusi aitasid tutvustada järeltulija Sirje Annist ja õpilane Merike Rõtova.
18.03. võeti ette Peipsitagused ja Peterburi eesti laekad ning uudistati Maja liikme, keeleteadlase Ada Ambuse (24.02.1929-27.03.2015), majandusteadlase Erna Lipsi ning apteeker Sirje Võsu abiga, mida on nendes
laegastes leida eestlaste väljarändest ja koduteekonnast.
30.09. pajatas vahelduseks sarja korraldaja Pille Kippar ise oma
tööst rahvuskultuuri õpetamisel.
14.10. tõsteti laekakaas Maja liikme Paul Kokla tegemistelt, mis
kätkevad eestlaste ja ungarlaste sidemeid, hõimupäevi ja muud aktuaalset
fenno-ugrist.
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02.12. avatud eesti rahvuskultuuri laekast ammutati Maja liikme
Ada Ambuse ja Igor Tõnuristi abiga teavet nn Kuusalu väljarändest ja

2010. aastal
20.01. saabus Tartust Eesti Rahvaluule Arhiivist pajatama vanemteadur Anu Korb mahuka laekaga Siberi ekspeditsioonidelt, kus uuritud
sealseid eesti kogukondi.
31.03. jälle külalisvestleja Eesti Rahvaluule Arhiivist Piret Voolaid,
kaasas laegas koolipärimuse kogumisvõistluselt ning jutustas mõistatuste
uuematest arengusuundadest.

Majata maja lugu (järg)

eestlaste elust-olust Peterburi oblastis, eriti Zimititsas, tänini elavas külas,
kus ka veel eestlasi.

28.04. on Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpetaja Elvi Vaarmann
laegast avamas, et pajatada Punase Lageda lugusid.
29.09. avatakse väga mahukas laegas, mis sisaldab „Eesti kirjakeele
seletussõnaraamatu“; meenutati selle koostajaid ja toimetajaid (E. Raiet,
R. Karelson, L. Kiivit, I. Kont, H. Laanpere, T. Lias, A. Pikamäe,
V. Põlma, F. Vakk, M. Tiits, T. Valdre, L. Veskis, V. Kullus, P. Voll,
V. Metstak, M. Onga, H. Vihma, S. Kiindok, R. Rannat, J. Linnart,
K. Kuusik, M. Langemets, E. Vainik, T. Hallik, J. Sooberg, Ü. Viks,
A. Vutt). Kohalviibinud tegijail (meie Maja liikmetel) Helga Laanperel,
Helgi Vihmal ja Mare Ongal oli meenutusi sedavõrd palju, et ei tahtnud
äragi mahtuda ühte õhtusse. Kohalviibijate üksmeelne arvamus, et see sõnaraamat on kuldaväärt tugisammas eesti keele elujõule – ja pikk aplaus
tänutäheks ei tahtnud lõppeda.
27.10. aga paluti sarja korraldajal Pille Kipparil jälle oma laegas
avada, et oleks võimalus uudistada, mida on viimane poolsajand lisanud
eesti muinasjutu uurimise vallas. Ühtlasi kasutati juhust Maja asutajaliikme
Pille Kippari õnnitlemiseks tema 75. sünnipäeva (24.10.) puhul.
10.11. avati selle aasta viimane laegas Maja liikme Anu Haagi abiga
ja saadi selgust, kuidas uuenevad (uuendatakse) meil hinnalised murdekogud.
Laekaid jätkub veel paljudeks aastateks.
2011. aastal
16.02. saadi laekast Pille Kippari vastilmunud raamat „Saagi jagamine“ ning arutlusaine väga päevakajalisel teemal: „Maksmisest ja kättemaksmisest eesti Vanapaganaga seotult,“ see pakkus nii lõbu kui lugusid ja
ka asjalikku teavet.
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09.03. oli Pille Kippar palunud laegast avama Eesti Keele Instituudi
töötaja Mari-Liis Kalviku, et uurida, mis peitub instituudi fonoteegis ja
kuidas aitab see säilitada rikkalikku murdearhiivi.
20.04. asuti üksmeelselt avama Maja liikme Leo Villandi
(26.04.1928-12.09.2010) pärandlaegast tema lese ja järeltulijate abiga endise kolleegi Pille Kippari juhtimisel; mahukas laegas sisaldab rikkalikku
teavet ( ja ka emotsioone) bibliofiilist, õpikute autorist, laulumehest Leo
Villandi kursusekaaslastel, kes sel õhtul osalesid, oli Leost pajatada palju
ainult meeliköitvaid mälestusi.
18.05. oli rahvuskultuuri laegast avamas Õie Sarv Seto ansambliga
ja oma teiste setokeelsete kaaslastega, kes jutustasid sellest, mis praegu
Setomaal toimub, mis elus ja mis kadumas.
31.08. oli üsna erandlik õhtu: muusikaline maailmarändur Jason
Carter, kes on elanud Londonis, Dubais, Kopenhaagenis, Helsingis,
Lõuna-Prantsusmaal, on esinenud rohkem kui 70 riigis, sh Afganistanis,
mängis seekord „Strixis“ harf-kitarril ja tutvustas ka oma viimast heliplaati
(seda sai ka kohapeal soetada). Sarja korraldajat abistas seekord võõramaise
kultuurilaeka avamisel MUUILMAMUUSIKA tutvustaja Hannes Pikkat.
05.10. aga võeti avada rahvuskultuuri laegas, mis hulbib meres;
püüti bioloogiadoktor Evald Ojaveere abiga selgusele jõuda „Kas merd on
Eestile vaja?“ Lahkarvamusi ei esinenud: on vaja, väga vaja ja merest peab
teadma ja rääkima rohkem! Nii tehtigi!
Juba järgmisel kuul jätkati merest.
16.11. võeti rahvuskultuuri laegas lahti lausa tuletornide valguses ja
kuulati siis merendus- ja merekultuuriloolase Peeter Peetsalu pajatusi.
07.12. jätkati merekultuuri juttu ja Mari ning Ülo Tuuliku abiga
avatud laekast tuli välja väikesaarte asustuslugu.
Merest jätkati edaspidigi.
2012. aastal
18.01. oli Pille Kippar palunud rahvuskultuuri laegast avama Rannarahva Muuseumi uurija Külvi Kuuse ning „merest leitud laegas“ sisaldas
palju huvitavat Pakri lähedase Aksi saare elust ja kultuuripärandist.
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08.02. aga tunti huvi „mispärast Pärnus ja Haapsalus uputab? Vastus
saadi laeka avamisel mereilmade ennustamise asjatundja sünoptik Helve
Kotli suu läbi.

04.04. avas oma laeka mereväe ajaloo uurija Reet Naber ning tutvustas koosolijaile Johan Pitkat (19.02.1872-07.09.1944), Asutava Kogu
liiget, Eesti merenduspoliitika kujundajat, Vabadussõjast osavõtnut, üht
Kaitseliidu organiseerijat, võimekat kirjameest (pseudonüüm Ansomardi).
11.04. ikka mere- ja rannajutte, seekord laekast, mille avas Maja
liige, Eesti Keele Instituudi teadustöötaja Piret Norvik ja kõneles teemal
„Meri – rannarahva põld;“ Kuusalu ja Haljala randlaste kalapüügivahenditest ja kalapüügist.

Majata maja lugu (järg)

21.03. jätkati ikka juttu merest. Pille Kippari kutsutud Maja liige,
geoloog Kaarel Orviku tegi sõnas ja pildis selgeks, miks ja kuidas merejää
ründab rannikut.

21.11. avas ikka veel mereteemalise laeka ajalooteadlane Raimo
Pullat ning tutvustas oma uusimaid uurimistulemusi salakaubaveost Läänemerel kahe sõja vahel.
2013. aastal
16.01. avati selle aasta esimene laegas Maja liikme Evi Juhkami
abil ning saadi seejärel temalt teada eesti-rootslastest ja nende keele mõjust
Lääne-Eesti murretele.
20.03. uus laegas ja päris uus teema, milles Tallinna Ülikooli õppejõud Annika Kilgi otsis eesti kirjakeelest piiblitõlgete mõjutusi.
03.04. avas kultuurilaeka kultuuriajakirjanik Martin Viirand teemal „Silmapaistvad eestlased oma meenutuste peeglis.“ Tema selleteemalist mahukat raamatut „Olnust olevatele“ (Martin Viirandi heliarhiivist) oli
võimalus kohapeal soetada. Ja milline rõõm soetatust leida ka teenekate
Maja liikmete Mati Hindi, Voldemar Milleri ja Mart Mägeriga tehtud
intervjuusid.
30.10. avas laeka jälle oma uurimistöö alusel Pille Kippar ja andis
teada katoliku pühakute kajastustest meie rahvuskalendris.
20.11. leidis rahvuskultuuri laekast Kirjandusmuuseumi töötaja Eda
Kalmre väga huvitava jututeema „Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus.
Kuulujuttude tekkimisest ja tähendusest.“ (Samal teemal on temalt ilmunud
ka teine trükk samanimelisest raamatust).
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2014. aastal
12.02. tegeles Pille Kippar koos Toomas Luhatsiga haridus- ja
kasvatusteadusliku salalaeka muukimisega. Väga päevakohane teema kajastus ka ETV-s teleseriaalis „Üheksandikud.“
02.04. astus sarja korraldaja suure sammu juulis toimuva laulu- ja
tantsupeo suunas ning avas koos Gustav Ernesaksa õpilase, lauluõpetaja
ja Ellerheina lastekoori kauaaegse dirigendi Tiia-Ester Loitmega rahvuskultuuri laeka, kus rikkalikku materjali saabuvast laulupeost, tütarlaste laulureisidest laias maailmas, võidetud auhindadest ja paljust muust.
07.05. sisenes „Strixi“ selle vestlussarja juht ja korraldaja Pille
Kippar suure laekaga, millest saime teada palju huvitavat Vana-Koloverest
elupaigana ja kasvatusasutusena. Tuli ilmsiks, et Pille isa töötas selles asutuses aastaid õpetajana, mistõttu möödus seal Pille lapsepõlv. Meeleolukaid
meenutusi lisas ka Pille Kippari õde.
10.09. avab oma uurimistöö põhjal väga mahuka laeka jälle kord
Maja asutajaliige Pille Kippar ise ja kohalolijad saavad kinnitust teadmisele, et juba teist sajandit kestab Jakob Hurda mõju; 175 aastat tema sünnist (22.07.1839-13.01.1907).
19.11. jätkub Jakob Hurda laeka ammutamine koos rahvaluuleteadlase Rein Saukasega Tartust; püütakse selgust saada, kui kaugele on
jõutud Hurda kavandatud eesti rahvaluule publitseerimisega tänase päevani.
17.12. aga ootab koosolijaid üllatus, sest rahvuskultuuri laekast astub välja geoloog Enn Kaup koos oma äsjailmunud raamatuga „Armulugu
Antarktikaga“, milles kirjas autori üheksa ekspeditsiooni eredamaid muljeid kliimamuutustest, järvedest, eestlastest, saunadest ja naistest.
2015. aastal
18.01. on rahvuskultuuri tantsulaegas avatud kõigile, sest Pille
Kippar on kutsunud 45-aastase rahvakunstiseltsi LEIGARID vanema
rühma ÜRGLEIGARID juhendaja Georg Jüriado proovi Nõmme kultuurimajja: mitu tundi tantsu, sõna ja rahvalaulu!
21.01. oli sarja juht Pille Kippar laegast avama palunud Haapsalu
Lasteraamatukogu töötaja Krista Kumbergi, et avalikustada saladusi teemal: „Kuidas heast paremat teha ehk muinasjuttude töötlemisest.“
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01.04. toimetavad uue laeka kallal koos Pille Kippariga Eesti Muusikaakadeemia doktorant Celia Roose koos oma juhendaja folklorist
Janika Orasega, et lausa näidete varal ja soovi korral kaasa lauldes kindlaks teha, kas regilaul on oma või võõras muusikakeel.
Ootel on palju uusi ja huvitavaid laekaid. Jätkugu Maja asutajaliikmel Pille Kipparil indu ikka neid oma heade kolleegide ja rahvuskultuuri
sõprade abiga avada!

Majata maja lugu (järg)

18.03. on käsil uus laegas, millest avamise järel leiab TLÜ professor
Leili Argus huvitava arutlusaine „Lapsele suunatud jutt kui lapse kõne
arengu mõjutaja“.

Veljo Tormise ettepanekul on „Strixis“ 21. novembril 2007 üles
võtnud rahvalaulu Pille Kippar ja näitab ette ka lauluga kaasneva
kehakeele ilmingud
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Majata maja lugu (järg)

13. novembril 2008 on
Maja liikme Ülo Tedre
(alumisel fotol keskel)
jutuõhtut lõpetamas
akadeemia meeskoori
lauljaid eesotsas Maja
asutajaliikme, dirigent
Kuno Arenguga
(ülemisel fotol paremal)
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Majata maja lugu (järg)

19. märtsil 2008 räägib Rudolf
Põldmäest (ülemisel fotol) Alo
Põldmäe, kuulab siis (keskmisel
fotol paremal), mida on öelda
koosolijatel, sh Maja liikmel,
mitmekülgsete huvidega väga
tuntud ja tegusal Rein Einastol
(paremal)
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Teadlast Ruth Mirovit
(seisab) on 26. novembril
2008 kuulamas palju
sõpru ja kolleege, sh
vasakult Evi Ross, Maia
Randma, Aino Pihlak,
Helgi Vihma, Viktor
Vihma ja Helju Kaal

28. jaanuaril 2009 oli
eeposte uurija August
Annisti kohta oma
arvamust avaldajate seas
ka ajaloolane, Maja
asutajaliige Heino
Arumäe (keskel)
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18. märtsil 2009 oli Maja liige Ada Ambus, ajaloohuviline keeleteadlane Peipsi tagusest ja Peterburi eestlastest kõnelemiseks kaasa
toonud hulgaliselt dokumentaalset materjali

Majata maja lugu (järg)

2. detsembril 2009 on ikka
veel jutuaineks eestlaste eluolu Peterburi oblastis,
seekord Igor Tõnuristi ja ka
Ada Ambuse abiga vaetakse
nn Kuusalu väljarännet

„Strixi“ näitusel on küll taiesed põllumajandusteadlastest, kuid jutt käib hoopis merest
5. oktoobril 2011, kui bioloogiadoktor Evald
Ojaveer harib kuulajaid merest üldse ja
sellestki, miks on seda vaja paremini tunda ja
meremajandust rohkem arutada

Kuulajate seas on fotol esiplaani juhtunud
koguni kolm arstiteadlast: Maja
nõukogu endine liige
Ilme Pilv, Maja liige
Merileid Saava ja
Maja nõukogu endine
liige Astrid Saava
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Majata maja lugu (järg)

Peeter Peetsalu teadjamehena on avaldanud
2006. a „Eesti laevanduse aastaraamatus“
väga sisuka loo „Tallinna alumine tuletorn
200“ (lk 113-119)

16. novembril 2011 on
sarja korraldaja ja juht
Maja asutajaliige Pille
Kippar tuletornidest
vestma kutsunud
merendus- ja merekultuuriloolase Peeter
Peetsalu

18. jaanuaril 2012 on sarja
korraldaja jutujärje andnud Rannarahva Muuseumi teadurile Külvi
Kuusele, kes pajatab Aksi saare elust
ja kultuuripärandist
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Ajaloolane Raimo Pullat on
tuntud Tallinna ajaloo uurija ja
paljude raamatute autor, imekombel on ta aega leidnud ka
uurida salakaubavedu Läänemerel. Sellest ta 21. novembril
2012 kõnelebki, kuulajate seas ka
Maja nõukogu esimees Sulev
Mäeltsemees (keskel) ja tehnikateadlane Heiki Lubi
16. jaanuaril 2013 on Maja liikme Evi
Juhkami (fotol paremal) ettekande
järel eesti-rootslastest ja nende keele
mõjust Lääne-Eesti murretele omalt
poolt mõndagi lisada Maja liikmel
Paul Koklal. Maja liige MarianneHelena Saar aga on lausa ehtinud end
selle kandi rahvarõivastesse

97

Majata maja lugu (järg)

Kirjandusmuuseumi töötaja Eda
Kalmre sõitis Tartust Tallinna ainult
selleks seekord, et 20. novembril 2013
harida vestlussarja korraldaja Maja
asutajaliikme Pille Kippari kutsel
kokkutulnuid võõra võimu all
elamisest, hirmust ja vihast
sõjajärgses Tartus

12. veebruaril 2014 on
Toomas Luhats kõnelemas Pille Kippari
kutsel ETV-s näidatud
teleseriaali „Üheksandikud“ ainetel
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Majata maja lugu (järg)

Tiia-Ester Loitme,
tuntud koorijuht
(fotol paremalt esimene) valgustab
2. aprillil 2014 oma
arvukaid laulureise
kooridega ja eelseisvaks laulupeoks
ettevalmistamisest

7. mail 2014 vestab Maja
asutajaliige Pille Kippar
oma kunagisest kodumajast Vana-Koloverest

Maja liige Enn Kaup
(esipaanil keskel)
esitleb 7. detsembril
2014 oma uut
raamatut „Armulugu
Antartikaga“ ja
jutustab oma
ekspeditsioonidest,
abikaasa Raili aga
valmistub kuulajaile
midagi pakkuma
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Rahvakunstiseltsi
tantsurühma
ÜRGLEIGARID juht
Georg Jüriado (seisab
keskel) kutsus Pille
Kippari, rahvuskultuuri sarja
korraldajaga eesotsas
kõiki oma proovitundi
18. jaanuaril 2015

Kuigi on 1. aprill 2015 ei
tehta siin Rävala pst 10
arvutiklassis nalja, vaid
kõneldakse Pille Kippari
kutsel Celia Roose ja
Janika Orasega tõsiselt
regilaulust

4.3. KILLUKESI KIRJANDUSEST JA KA ETENDUSTEST
Maja tegevuses käesoleval kümnendil on kahvatunud kirjanduselu,
sest üle kolme aastakümne, juba 1978. aastast korraldatud väga sagedastest
kirjandusõhtutest Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses (suupäraselt ja harjumuslikult: Tuglase majas) on saanud väga harvad kirjandusalased kooskäimised.
Mõnda tasub siiski meenutada, sest Tuglase nimelist novelliauhinda
antakse välja endiselt igal aastal ja nende saajad kirjanikud on köitvad isiksused, kellega kohtumine on alati ainukordne.
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Järgmise aasta 8. novembril saadi võimalus kirjandus- ja kohtumisõhtul tänusõnu lausuda ja õnne soovida 75. sünnipäeva puhul Virumaalt
pärit mehele Valter Kruudile, kelle hoole all oli üle 30 aasta kirjanduskeskuse muuseumi vara. Temalt oli selleks ajaks ilmunud ka juba üle paarikümne luulekogu ning neid on lisaks tulnud veelgi, ka juturaamatuid lastele. Juba tema esimene luulekogu „Libaelu“, milles satiiri ja irooniat kaasaja kohta, pani ootama järge. Ja oodatud polnud tühja!

Majata maja lugu (järg)

2006. aasta 18. aprillil saadi Tuglase majas juttu puhuda Ülo
Tuulikuga, kes oli saanud kõnealuse auhinna novelli eest „Eri Klasiga Kielis,“ kokkusaamine 18. mail oli teise laureaadi Armin Kõomäega, kes oli
laureaadiks saanud oma esimese novelli „Anonüümsed logistikud“ eest.

Maja liikmed kutsuti Tuglase majja 2012. a 3. veebruaril, kui seal
peeti Eha Lättemäe luulehommikut, kus peakõnelejaks oli TÜ magistrant
Lea Eermann. Aasta hiljem kutset korrati sedakorda 4. veebruaril Artur
Adsoni sünniaastapäeva tähistamisele koos Lauri Sommeriga, kes kõneles ja ka musitseeris.
Kirjandusõhtu ei pea olema alati lihtsalt kohaletulek ja kuulamine.
Vahelduseks tehti 2009.a suve viimasel päeval sügisluuleõhtu „Strixis“,
mille kordaminekuks oli igaüks eelnevalt teinud tõsist tööd: meenutanud
luuletajaid, lugenud nende loomingut ja teinud valiku, mida teistele ette lugeda. Tulemus oli huvitav ja sisukas: Anna Haava, Juhan Liivi, Ernst
Enno jpt kõrval juleti pakkuda ka omaloodut. Lõpuks leiti, et niisuguseid
luuleõhtuid tuleks edaspidigi korraldada.
Viimasel paaril aastal on olnud huvitavaid kokkusaamisi Maja
liikme Made Torokoff-Engelbrechti eestvõttel kirjaniku ja ettevõtjaga,
kes jõuab veel ka talu pidada – Jaak Kõdariga. Temalt on viimastel aastatel ilmunud mitu lustilikku, aga ka tõsisisulist lasteraamatut Silvi Väljali
väga kaunite illustratsioonidega. Esimene kohtumine toimus temaga
5.02.2014 „Strixis“, teine aga sama aasta 19. juulil juba suurejoonelise
MULGI KULTUURIFESTIVALI IX NAVALAVA raames Lilli külas.
Selle festivali peakorraldaja Jaak Kõdar oli kohale võlunud näitlejad, kes
etendasid Silvia Soro näidendit „Kalev Raave,“ Tallinna vanalinna ansambli „Tuuleviiul“ ning noored muusikatähed Katariina Maria Kitse
koos vend Marcell Johannesega. Pikk sisutihe kultuuripäev vabas õhus
kaunis Eesti külas oli väga hingekosutav.
Kirjandushuviliste hinge aga kriibib tõsiasi, et pole enam meie kooskäimisi ka Särevi korter-muuseumis. Meenutada on vaid seal 2006. a 25.
aprillil toimunud luuleõhtut ja kohtumine Viiu Härmiga, 2. novembril Iivi
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Lepiku ülevaatlikku ning tundelist Marie Heibergi loomingu tutvustamist
ning aasta hiljem 22. novembril Salme Reegi 100. sünniaastapäeva tähistamist. Iivi Lepik on meie arvates Särevi korter-muuseumi hing, kes hoidis
selles tegutsemisega elus ajastu vaimsust ja kultuuriloojaid. Seda tegi ta ka
nelja etenduse korraldamisega 2006. a aprillis Tammsaare nime kandva
teatri etendusega „Mere vaikus.“
Meie Maja rahval on olnud hea võimalus vaadata Heidi Sarapuu
loodud VARIUS teatri etendusi alates teatri loomisest 1988. aastal. Etenduspaiku on erinevaid.
Majas on olnud käsiloleval tegevuskümnendil võimalus nautida
2007. a 31. märtsil lavastust „Tänu tulemast“ Elo ja Friedebert Tuglasest
nende endi kodumajas ning samas ka 2012. a 4. märtsil lavastust „Lageda
taeva all“ Underist ja Adsonist.
2008.a 3. veebruaril tõi VARIUS Tammsaare Majamuuseumis vaatajate ette lavastuse „Ei see pole Tammsaare!“, millega tähistati kirjaniku
130. sünniaastapäeva. Kirjaniku abikaasana oli laval väljapaistva osatäitmisega näitlejanna Ene Järvis.
Järgmisel aastal – muuseumi aasta puhul – võisime 29. novembril
süüvida Eduard Vilde tegemistesse temale pühendatud lavastuses „Rida
on raha“, ja seda jällegi uues etendusepaigas, Eduard Vilde kunagises kodumajas, nüüd temanimelises muuseumis.
Järgmise aasta 25. oktoobril üllatas VARIUS meid jälle uues kohas
– Rahvusraamatukogu kohvikus – ja Heidi Sarapuu uue lavastusega „Üksi
ja vaba,“ milles said särada ka René Soom ja Priit Volmer ESTONIA teatrist. Ka järgmisel aastal rakendas Heidi Sarapuu oma uues lavastuses „Lõbusad estoonlased“ tuntud teatriinimesi , kes tõid meile lähemale ja meelde
Alfred Sälliku, Gustav Avessoni, Benno Hanseni ja Paul Pinna laule ja
lugusid, seekord sündis see 5. detsembril Rahvusraamatukogu teatrisaalis,
mida VARIUS ka oma koduteatriks nimetab.
Aga VARIUS suudab ikka ja jälle üllatada! 2013.a 29. jaanuaril
saime vaadata Heidi Sarapuu järjekordset uut lavastust „Kui me elasime
raamatukogus …“, mis oli pühendatud Tammsaare sünniaastapäevale ja
seda etendatigi raamatukogus, mis kannab Tallinna Keskraamatukogu nimetust. Selle etendusega toodi vaataja ette aastatel 1921-1950 seda raamatukogu juhtinud Aleksander Sibul, kes oli ka Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu asutajaid ja kauaaegne esimees ning ajakirja „Raamatukogu“ toimetaja.
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2015. aastal andis VARIUS veel võimaluse nendele, kes polnud selleks ajaks jõudnud vaadata etendust „Viis kuud Vildega“, tulla VARIUSE
koduteatrisse 15. aprillil, et imetleda Peeter Kaljumäed Vildena ja nautida
René Soomi, Priit Volmeri, Urmas Põldma jt meisterlikku esitlust kunagisi estoonlasi Viitolit, Hansenit, Sällikut jt kehastades.

Majata maja lugu (järg)

2014. a kevadel oodati meid jälle VARIUSE koduteatris 12. mail,
kui esietendus Heidi Sarapuu uuslavastus „Undset“, Norra kirjandusklassikust Sigrid Undsetist Ene Järvisega nimiosas.

Jätkuks vaid Heidi Sarapuul tervist ja indu selle erakordse trupi
(VARIUS) toitmiseks uute lugudega!
Ja muidugi – tuleks Maja nõukogul edaspidi püüda jätkata suurepärast ja aastaid kestnud tava: teha Tuglase novelliauhinna saanutega kohtumisõhtuid Tuglase majas.
4.4. KULTUURILOOJAID KA KALMISTUL MEENUTADES
Õpetajakutsega kodu-uurija Karl Laane (10.02.1907-03.11.1986)
ühes omamoodi elutööraamatus „Tallinna kalmistud“ (2002), on sissejuhatuses suur üldistus: “Esmase ülevaate saamiseks ühe või teise maa kultuurist soovitatakse võõral ära käia selle maa turul ja kalmistul. Turg fikseerib
hetkeseisu oma elu ja liikumisega, kalmistu annab pildi möödunust ja igavikulisest.“
Maja on poole sajandi jooksul teadjameeste Heino Gustavsoni,
Rasmus Kangropoole, Vello Lõugase, Sulev Mäevälja jt eeskõndimisel
palju igavikku meenutavaid jalutuskäike teinud Tallinna vanalinnas, mujal
Harjumaal, aga ka Hiiumaal, Naissaarel, Narvas, Haapsalus ja mujalgi. Ikka
on püütud ka pilk heita lahkunud kultuuriloojate kalmudele, süüdatud küünlaid, asetatud lilli ja kõneldud nendest.
Käesoleval tegevuskümnendil on ette võetud põhjalikke tutvumiskäike Tallinna kalmistutele väga asjatundliku mehe, endise kirjastustöötaja
Ants Haljamaa eeskõndimisel ja seletustega.
2008. aastal oldi leinapäeval Sõjaväekalmistul Eesti Kaitseväe ja
Kaitseliidu endiste juhtide eluteid meenutamas, küünlaid nende kalmudel
süütamas.
Järgmise aasta septembris ja oktoobris tutvuti Rahumäe kalmistu
tekkelooga ja peatuti küünalde süütamiseks paljude kultuuritegelaste viimsetel puhkepaikadel, ka Eduard Vilde vanemate kalmul. 2010. aastal käidi
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korduvalt Metsakalmistul, kus Ants Haljamaa sõnastatud teemal „Eesti sajandi 100 suurkuju, kes puhkavad Metsakalmistul“ said tänuväärselt kaasa
rääkida ka kaaskõndijad, sest endisi kolleege puhkab seal paljudel. Nende
seas ka Maja asutajaliikmed Agu Aarna (11.10.1915-11.12.1989), Eeva
(04.02.1924-28.10.2009) ja abikaasa Heino Ahven (11.11.191922.04.1988), Nikolai (12.09.1915-27.03.1992 ja vend Vladimir Alumäe
(06.04.1917-25.03.1979), Leo Jürgenson (21.01.1901-07.09.1986) jpt.
Jutuainet ja meenutusradu jätkus Metsakalmistul, seekord uues osas, ka
2011. aasta mais. Seejärel kõnniti juba 16. juunil Rahumäel juudi kalmistul
ja 7. oktoobril ikka veel Rahumäe kalmistul, kus teiste seas meenutati ka
Maja asutajaliiget Boris Tamme (23.06.1930-05.02.2002).
2012. aastal märgiti 21. mail maailma kultuuriarengu päeva jalutuskäiguga Pärnamäe rahulas, jätkati samas 2. juulil ja siis kõneldi põhjalikumalt Eesti filmitegelaste kalmudel. Järgmisel aastal oldi 7. mail muinsuskaitsekuu üritusena talgutel Kaitseväe kalmistul ja siis juba 4. oktoobril
Liiva kalmistul, kus puhkab palju õpetajaid, teadlasi, kunstnikke, kirjanikke, nende seas ka luuletaja Marie Heiberg (1890-1942), kelle kalmutähise on kujundanud skulptor Juhan Raudsepp.
2014. aastal tehti 17. juunil ja 15. septembril meenutuskäigud HiiuRahu kalmistule, kus on viimse puhkepaiga leidnud ka meie Maja teenekas
liige, Maaviljeluse instituudi endine volinik Jaan Viru (16.08.193001.05.1988). Samas rahulas kõrgub (arvatavalt Jaan Koorti loodud) dolomiidist sammas riigivanem Juhan Kukke (1815-1942) perekonna hauaplatsil. Riigivanem, kaubandus-tööstusminister, enne veel raha- ja riigivarade minister, Asutava Kogu ning I ja II Riigikogu liige, Eesti rahasüsteemi
loojaid hukkus Venemaal Kargopollagi vangilaagris.
Meie Majalt ikka tänutundes paljude kalmudele küünlad ja lilled.
Kalmistukäikudel osalejad näevad aga väga sageli südamevaluga paljusid
eesti kultuuritegelaste korrastamata kalme igal pool, sh ka Metsakalmistul.
Eriti mahajäetud on ka armastatud kirjanike (sh Eduard Bornhöhe) kalme.
Maja liikmed on neid mõnikord korrastanud ja kalmistu juhtide ning asjaomaste loomeliitude tähelepanu sellele juhtinud, kuid vastus on üks – raha
on vähe ja vastavaid hooldelepinguid pole sõlmitud. Võibolla peaksid loomeliidud ja omavalitsustegelased rohkem nn üldrahvalikke talgutöid ka just
kalmistutel korraldama.
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Suur rännumees Ants Haljamaa on aga 2014. aasta 10. detsembril
ja 2015. aasta 28. jaanuaril alustanud väga kaasaegset ja uudset ürituste
sarja – virtuaalsed matkad maailmakuulsuste viimsetele puhkepaikadele
mitmes riigis ja mitmel mandril. Üks eesmärk on näidata, kus puhkavad

Ants Haljamaa on ka kalmistulkäikudest osavõtnute arvates just
see õige mees, kes suudab jätkata väärikalt Karl Laane tööd kalmistute
uurimisel ja selleteemaliste raamatute kirjutamisel.
25. märtsil 2008 ollakse
Sõjaväekalmistul,
vasakult esimene on
eeskõndija ja jutustaja
Ants Haljamaa

Majata maja lugu (järg)

viimset und ka meilt pärit ja meie kultuuritegelased. Tõotavad kujuneda sisukad nn pildi- ja sõnaõhtud.

Maja poolt paneb lilled ja süütab küünla
Maja asutajaliige Kalju Vainola

Kuulajate seas on sõjatee ja
vangilaagrid läbi käinud Maja
liige Hendrik Arro, kes on
nendest aegadest ka mitu
raamatut avaldanud
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17. juunil 2014 on Hiiu-Rahu
kalmistul peatuse teinud Ants
Haljamaa, et rääkida Peeter
Grünfeldist (1865-1937),
kirjanikust ja üle 450 raamatu
tõlkinud mehest, kes on olnud
ka Tallinna Meestelaulu Seltsi
juhatuses

Hiiu-Rahu kalmistul puhkab viimset und üle 5500 nõmmelase,
paljude kalmud on rohtunud ja hauatähised tuhmunud ja maetute
nimed raskesti loetavad. 1923. aastal rajatud kalmistul on aeg oma
töö teinud. Leho Lõhmuse raamatust „Hiiu-Rahu kalmistu“,
leheküljel 203 saab täpse ülevaate selle rahula kujunemisest
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5.1. EMAKEELEPÄEVA TÄHISTAMISE HUVITAV TAVA
Emakeelepäeva tähistamine on Majas kindlalt juurdunud tava, mis
sai alguse 1996. aasta 14. märtsil Kristjan Jaak Petersoni 190. sünniaastapäeval: austati Maja asutajaliiget, murdeuurijat Mari Musta ning entsüklopeediakirjastuse keeletoimetajaid. Austamisõhtute juurde ongi jäädud ka
viiendal tegevuskümnendil, ja austatavaid tuleb õnneks aina juurde.

Majata maja lugu (järg)

5. IKKA EESTI KEELE KESTMISE EEST

Riikliku tähtpäevana tuli Emakeelepäev teatavasti kalendrisse alles
1999. aastal.
Akadeemilise Raamatukogu hoones (Rävala pst 10) töötav kohvik
„Strix” on saanud Emakeelepäeva korraldamise meelispaigaks. Siia on palutud Keeleinspektsiooni töötajaid (ka maakondadest) eesotsas Ilmar
Tomuskiga. Nende austamisõhtul (14.03.2007) sai „Strixis” veel vaadata
ka näitust „Eesti keelemeeste fotod”. Järgmisel aastal olid austatavate ringis
Eesti Rahvusringhäälingu tollased töötajad ja saadete tegijad, kes oskavad
ja tahavad eesti keelt, emakeelt kaunilt kasutada: Helgi Erilaid, Ivo Linna,
Maris Johannes, Tiit Karuks, Meelis Kompus, Piret Kriivan, Kaja
Kärner, Haldi Normet-Saarna, Aarne Rannamäe, Margus Saar, Mart
Ummelas. Paljud nendest võimaldavad oma ilusat keelekasutust ka tänagi
kuulajatel nautida.
Eesti teaduskeel, sh terminoloogia nõuab pidevat tähelepanu, seetõttu oli 2009. aasta märtsis austatav Terminoloogiaühing eesotsas Siiri
Lauguga. Emakeelepäeva tähistamisele tulnuid võlus eriti Eesti tuntumaid
mehi Mati Kaal, kes Tallinna Loomaaia direktorina on loomaaia asunike
heaolu tagamise kõrval ka hoolas olnud vastava valdkonna oskuskeele korraldamisel.
2010. aastal polnud Maja nõukogul vaja kaua mõelda, keda austada:
loomulikult Maja liiget, Emakeele Seltsi kauaaegset töötajat Helju Kaalu,
kelle eluaastate arv lõi ette 80!
Kes kord on kätte võtnud ajakirja „Horisont”, see selle kütkesse jäänud. Austusväärne ajakiri, õigemini selle tegijad said Maja tähelepanu osaliseks 14. märtsil 2011. Reaalteaduste toimetaja Rein Veskimäe ja peatoimetaja Kärt Jänes-Kapp olid tänusõnade kuulajad. On ju Rein Veskimäe
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selle eestikeelse populaarteadusliku ajakirja kaalukas tegija olnud aastakümneid, 1967. aastast, kui ajakiri loodi.
Ikka rohkem on kuulda ja lugeda, et eesti keel vajab tehnoloogilist
tuge, selle nõrkus või koguni puudumine soodustavat emakeele hääbumist.
Nii see ka on. Õnneks on meil teadlasi, kes seda sündida ei lase. Eesti Keele
Instituudi keeletehnoloog Meelis Mihkla koostöös Küberneetika Instituudi
keeletehnoloogide Einar ja Lia Meistri ning Tanel Alumäega on teinud
palju austusväärset, veel rohkem vajalikku tööd on ees, nende teadlaste võimekuses pole põhjust kahelda. Kauneid viise pühendas Emakeelepäeva
austamisõhtul Teadlaste Majas 14. märtsil 2012 nendele ansambel „Amibile”.
Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse mured, ka konverentside korraldamisel, on oma kanda võtnud Maja liige, keeleteadlane Peep Nemvalts,
keda austati Emakeelepäeval 2013. aastal.
Keeletoimetajad on suurt koormust taluvad töötajad. Teisiti lihtsalt
ei saa. Maja asutajaliige Heino Ahven (11.11.1919-22.04.1988), kes töötas
Emakeele Seltsi teadussekretärina 41 aastat, on täheldanud: „Korrektorid ja
keelelised toimetajad on üks väga vajalik rahvatõug, kes südilt kaitseb keelt
stiihia ja anarhia eest”. Kultuurileht SIRP on teinud rohkem kui teised ajalehed ja annab aeg-ajalt välja ka keele erilehte. 2014. aastal austati Emakeelepäeva puhul sellele eelnenud õhtul SIRBI keeletoimetajaid Aili
Künstlerit ja Ellen Arnoveri.
2015. aastal tehti Emakeelepäevale pühendatud austamisõhtu juba
11. märtsil, kui austatav oli Leelo Tungal, luuletaja, ajakirjanik, toimetaja,
paljude laulusõnade autor, vastne Wiedemanni keeleauhinna laureaat.
Loodetavasti seda kaunist Emakeelepäeva tähistamise kava ka jätkatakse.
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2008. aastal tähistati
Majas Emakeelepäeva
juba 12. märtsil Rahvusringhäälingu töötajate
austamisega. Mart
Ummelas tänusõnu
lausumas ja oma
arvamust avaldamas

Mari Tarand, Tiit Karuks, Haldi Normet-Saarna, Piret Kriivan,
Maris Johannes austatavatena ütlesid ka oma sõna sekka

Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist
(paremal) ja nõukogu
liige Rein Võrk olid
tänulike kuulajate seas
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11. märtsil 2009 oli Emakeelepäeval terminolooge austamas
ka Maja nõukogu liige, endine
kauaaegne nõukogu esimees
Ülo Jaaksoo (paremal), kes
kuulas huviga austatavat Mati
Kaalu (prillidega)

2010. aastal tähistati
Emakeelepäeva juba
10. märtsil, austataval
Helju Kaalul (paremal)
oli ka 6. märtsil 80.
sünnipäev. Emakeele
seltsi liikmel, kolleegil
Helga Laanperel on häid
sõnu juubilarile lausuda

Emakeelepäeval 2012.
aastal olid austatavad
keeletehnoloogid, sh
Meelis Mihkla Eesti keele
Instituudist (seismas),
esiplaanil vasakul
kuulamas Maja asutajaliige aparaadiehitaja
Kalju Vainola
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Küberneetika Instituudi teadussekretär,
Maja liige Mati Kutser
õhtujuhina oskas lisada
väärtuslikke tähelepanekuid instituudi
keeletehnoloogide
tegemistest. Tema
paremal käel kuulajate
seas Maja liige Mati
Hint, tema ees Maja
liige Lehte Tavel

Keeleinimestele on laulmas ansambel AMABILE Meeli Lassi
juhendamisel
Emakeelepäeva tähistamisel
12. märtsil 2014 (erandlikult
paar päeva varem) austati
kultuurilehe SIRP keeletoimetajaid Ellen Arnoveri ja
Aili Künstlerit (seismas ja
kõnelemas). Filmimees võtab
kaadreid Maja 50. aastapäevaks
valmivaks filmiks. Esiplaanil vasakul Maja teenekas liige Väino
Rajangu
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Emakeelepäeva tähistajate
seas on „Strixis“
(12.03.2014) ka Maja nõukogu esimees Sulev
Mäeltsemees (vasakult
esimene), Maja revisjonikomisjoni liige Tiia Püss,
Maja liige Anto Raukas ja
Maja liige Mati Viiul (geoloogia instituudist), kes on
ka valmistava filmi autor
2015. aastal tähistati
Emakeelepäeva juba
11. märtsil luuletaja ja
toimetaja Leelo Tungla
austamisõhtuga,
kuulajad kogunevad,
esiplaanil vasakul on
istet võtnud teenekas
keeleinimene Maja liige
Helju Kaal

Austamisõhtu juht, Maja asutajaliige
Elsa Pajumaa kooskõlastamas õhtu
kulgemise üksikasju Leelo Tunglaga
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Eesti keel on meie riigikeel, seetõttu peaks see nauditaval tasemel
olema lausa igapäevane nii kõnes kui kirjas. 2006. aasta märtsikuu töökavas
anti Maja liikmetele teada, et 04.12.2005 on tuntud keeleteadlased, sh Maja
liikmed Mati Hint, Uno Mereste, Mari Must jt asutanud Wiedemanni
fondi ning paluti seda annetustega toetada, et seeläbi edendada eesti keele
õpet ja rahvuslikku kasvatust.
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5.2. MITTE AINULT EMAKEELEPÄEVAL

Samal aastal analüüsis Emakeelepäeva puhul oma ettekandes Maja
asutajaliige, K. Pätsi Muuseumi Ühingu liige Elsa Pajumaa Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi eesti keele kasutust ja tõi esile
palju huvitavat, nii rahvapärasust kui ka uudsust.
Ongi ajapikku tavapäraseks saanud Maja tööplaanide päisest märtsikuus ikka lugeda midagi keelealast.
2008. aasta märtsis oli Maja asutajaliikme, murdeuurija Mari
Musta (11.11.1920-20.02.2008) meenutus 1949. aasta suvel olnud ekspeditsioonilt: „Tehniliseks varustuseks oli meil kaasas fonograaf oma vaharullidega ning Eesti Raadiost laenatud akudega magnetofon, mille transportimiseks oli vajalik hobuseküüt. Ekspeditsioon lõppes meil Pihkvas parteikomitees oma tegevusest aru andmas. Võimumeestel Vilo vallas tekkinud
kahtlus, et kas me viimati ei õhuta setudes ebasoovitavaid rahvustundeid”
2009. aasta märtsikuu töökavas olid Maja asutajaliikme, keemiateadlase Arnold Milgi (13.06.1922-03.03.2009) värsid tema luuletusest
„Kodupaik”:
Laulan oma rahva laule,
laule kõlavas emakeeles;
sõnad kaunid helisevad,
eesti keeles ikka meeles.
2010. aastal, jällegi märtsis, oli tööplaani päises Enn Soosare
(13.02.1937-10.02.2010) tõdemus: „Eestil on üks väga oluline iseärasus,
võrreldes ÜRO ülejäänud 184 liikmesmaaga. See on ainuke koht terves
maailmas, kus eestlased saavad säilitada iseennast rahvana, arendada oma
kultuuri, keelt, omapära.”
2012. aasta märtsis peeti vajalikuks meenutada kaugemast minevikust, et 170 aastat tagasi Tartu Ülikoolis eesti keelt õpetama asunud
Friedrich Robert Faehlmann (31.12.1798-22.04.1850) väitluses Luunja
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mõisniku Nolckeniga on lausunud: „On rahvas natukene kaugemale jõudnud hariduses, siis laieneb tema keel ja saab ka rohkem haritud keeleks ja
eesti keel on väga haridusvõimeline.”
Majas 2002. aastal toimunud konverentsi „Eesti keel teaduskeelena
ja Euroopa Liit” samanimelist materjalikogumikust laused juhatavad sisse
2013. aastal märtsikuu: „Eesti keel on kõrgesti arenenud rahvuskeel, mille
korrastamiseks ja edendamiseks on andnud oma panuse paljude põlvkondade haritlased. Meist kõigist, eriti aga eesti teadlastest, õppejõududest ja
õpetajast ning õppuritest sõltub see, kas Eestis jääb kestma eesti keel ja edenema eesti teaduskeel.” See nõuab igapäevast tõsist tööd. Õppusevõtmist
ka minevikust.
14. jaanuaril 2009 peeti Majas vajalikuks meenutada seda, kuidas ja
kes tegid eeltööd, et lõpuks jõuti 18.01.1989 keeleseaduse vastuvõtmiseni.
Sellest möödus juba kakskümmend aastat. Üks ja teine poliitik kõneles siinseal selle seaduse muutmise vajadusest. Maja nõukogu otsustas 2009. aasta
novembrikuu tööplaani võtta 11. novembril eesti keele seadusliku kaitse
hetkeseisu ja selle muutmise kavatsuste arutelu koos Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse töötaja, meie Maja liikme Tõnu Tenderiga; ühtlasi peeti vajalikuks meenutada 90. sünniaastapäeval Maja asutajaliiget
Heino Ahvenat, kelle elutöö oli innukas emakeele kaitsmine ja Emakeele
Seltsi tegus juhtimine üle 40 aasta.
Arutelu oli üsna murelik, mitmekeelsuse pealesurumise eesti keele
taandamisega olid kergitanud mõned poliitikud. Leiti, et Maja peab korraldama sel teemal diskussioone ja edastama vastavad materjalid ka Riigikogule ja valitsusele. Maja nõukogu pidas vajalikuks nimetada selle diskussioonisarja koordinaatoriks Elsa Pajumaa, eesti filoloogi, Emakeele Seltsi
liikme, kes oli tegev ka esimese keeleseaduse tegemisel ning keelekaitsekomisjonis. Asjaga oli kiire. Juba detsembrikuus tehti kaks arutelu. 9. detsembril keskenduti teemale „Mitu keelt on keeles (kui on) ja mis sellest
kõigest tuleneb?“ Kiigati ka 1968. aastal Rootsis Eesti Teadusliku Seltsi
väljaandena ilmunud tuntud keeleteadlase Valter Tauli „Keelekorralduse
alustesse“ ja vaadati, kas on sealt midagi veel nüüdki õppida. Saadi kinnitust üldiselt teada olevale, et ühiskeelt ehk kirjakeelt tuleb korraldada ja
arendada, õpetada ja neid tegusid peaksid suunama eelkõige keeleteadlased.
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Juba 16. detsembril jätkati mõttevahetust, kus arutati ühiskeelt ohustavate tegurite üle ja sedagi kuidas keeleseadus, eriti selle täitmise kontroll
ühiskeelt kaitseb. Loomulikult tekkis elav arutelu murrete ja üldkeele suhtest.
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Haridus- ja Teadusministeerium pidas Majas toimuvat projekti oluliseks ja andis sellele omapoolset toetust. Uue aasta alguses korraldati kohe
kaks projektikohast mitmekeelsuse diskussiooni. 13. jaanuaril võeti täpsemalt kõnesse teadus- ja õppetöö keel (keeled) ja arutleti, mida sellest peaks
olema kirjas keeleseaduses. 27. jaanuaril aga süveneti nn töökeeltesse (asjaajamine, teenindamine, ka ajakirjandus jne) ja püüti selgusele jõuda põhimõtetes, mis peaksid sõnaselgelt kirjas olema keeleseaduses. 10. veebruaril lõpetati mitmekeelsuse diskussioonisari valitsusele ja Riigikogule
esitatava dokumendi tutvustamisega. Selleks dokumendiks sai keeleseaduse uue eelnõu tekst, mis ka siinkohal lisatud.
UUS KEELESEADUSE EELNÕU PROJEKT
1. PEATÜKK
SEADUSE EESMÄRK
Keeleseaduse eesmärk on eestlaste kui Eesti põlisrahva keele kaitsmine, arendamine ja säilitamine ning eesti keele kasutamise tagamine kõigis Eesti avaliku elu valdkondades.
2. PEATÜKK
EESTI KEELE SEISUND
§ 1. Eesti riigikeel on eesti keel.
§ 2. Eesti viipekeel on eesti keele esinemiskuju.
§ 3. Eesti keel on Euroopa Liidu üks töökeel.
§ 4. Eesti keel on eesti rahvuskeel.
§ 5. Iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel.
§ 6. Eesti keel on eesti kultuuri alus. Võõrkeelte oskus on kultuuri osa.
3. PEATÜKK
EESTI KEELE ARENGU JUHTIMINE
§ 7. Eesti keele alast teaduslikku uurimistööd suunab ja korraldab Eesti
Teaduste Akadeemia koostöös Eesti Keele Instituudi ja Eesti Keelenõukoguga.
§ 8. Eesti keele õpet, eesti keele oskussõnavara (terminoloogia) arendamist
ja rakendamist ning eesti keelele suunatud keeletehnoloogia arendamist ja
rakendamist suunab ja korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös
kõrgkoolidega.
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§ 9. Vabariigi Valitsus moodustab Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde
Eesti Keelenõukogu, kuhu kuulub volitatud esindaja: Eesti Teaduste Akadeemiast, Eesti Keele Instituudist, Akadeemilisest Emakeele Seltsist, Eesti
Terminoloogiaühingust, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsist, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidust, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna
Ülikoolist, Eesti Kirjanike Liidust, Eesti Ajakirjanike Liidust, Riigikantseleist, Justiitsministeeriumist, Kultuuriministeeriumist ning Haridus- ja Teadusministeeriumist.
§ 10. Vabariigi Valitsus kinnitab Eesti Keelenõukogu esimehe, aseesimehe
ja põhimääruse ning eelarve.
§ 11. Vabariigi Valitsus esitab kord kahe aasta jooksul Riigikogule ettekande eesti keele arengu olukorrast ja ülesannetest.
4. PEATÜKK
EESTI KEEL ÕPPEKEELENA
§ 12. Koolid ja teised õppeasutused tegutsevad riigikeeles.
§ 13. Vabariigi Valitsus kinnitab riiklikest õppekavadest tulenevalt koolides eesti keeles ja võõrkeeltes õpetatavate ainete loetelu ja mahu.
§ 14. Eestikeelene õppekirjandus on normitud (reeglistatud) kirjakeeles.
§ 15. Kirjakeele reeglistiku (normid) kinnitab Eesti Keelenõukogu.
§ 16. Välismaalt ülikooli kutsutud ajutise õppejõu võõrkeelsele loengutekstile peab olema lisatud tõlge eesti keelde.
§ 17. Keelekursustele ja keeltekoolidele annab eesti keele õpetamise loa
Haridus- ja Teadusministeerium ministri kinnitatud määruses toodud nõuetele vastavuse korral.
§ 18. Teiste riikide koolides korraldab eesti keele õpetamist Eesti riigi kulul
Haridus- ja Teadusministeerium.
§ 19. Väljaspool riiklikku õppekava võib koolide huvialaringides õpetada
soovijatele murdekeelt omavalitsuse kulul.
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EESTI KEEL TEADUSKEELENA
§ 20. Korralise õppejõu või teaduri kohale valimistel ja uurimistoetuse saamisel peab olema üheks eelduseks eestikeelsete trükiste olemasolu, mida
arvestatakse võrdselt võõrkeelsetega.
§ 21. Eestis avaldatavatel ja kaitstavatel võõrkeelsetel teadustöödel peab
olema eesti teaduskeelne kokkuvõte, mille maht on vähemalt kümnendik
selle töö kogumahust.
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5. PEATÜKK

§ 22. Eesti teadlase välismaal kaitstud doktoritööst tuleb avaldada eestikeelne sisukokkuvõte, mille maht ei tohi olla vähem kui kümnendik selle
töö kogumahust.
§ 23. Riik tagab Eesti Teaduste Akadeemia suunamisel ja korraldusel teadusliku referaatajakirja (ka elektroonilise) ilmumise, mis peale teadusteabe
levitamise laiendab eesti teaduskeele toimimist ja levikut.
§ 24. Teadusega seotud taotlused, aruanded ja hinnangud peavad olema ka
eesti keeles.
6. PEATÜKK
EESTI KEEL TÖÖKEELENA
§ 25. Töökeel on tööalasel suhtlemisel ja ametlikel üritustel kasutatav keel.
§ 26. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, riigiametid ja –asutused, kohalikud volikogud ning omavalitsused ja nende ametid ning asutused töötavad riigikeeles.
§ 27. Eesti kaitsejõudude töökeel, sh teenistus- ja käskluskeel on eesti keel.
§ 28. Eestis registreeritud asutused, ettevõtted, firmad, isikettevõtjad, mittetulundusühingud, organisatsioonid, seltsid, sihtasutused, ühingud, ühistud, õigusteenusbürood tegutsevad riigikeeles; vajadusel ametlike tõlkide
abiga.
(1) Töölepingud sõlmitakse eesti keeles.
(2) Eesti seaduste kohaselt esitatavad aruanded on eesti keeles.
(3) Tööülesannete kirjeldused on eestikeelsed; nendele võib vajadusel
olla lisatud võõrkeelne tõlge.
(4) Töökoosolekud on eesti keeles; erandlikult võõrkeelsetel tõlgitakse
esinemised eesti keelde
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7. PEATÜKK
AVALIKE TEKSTIDE JA KÕNEDE KEEL
§ 29. Avalikud sildid, viidad, loosungid ja plakatid on eesti keeles.
§ 30. Avalikud teated, kuulutused reklaam ja veebileht on eesti keeles; tekstile võib lisada mitte suuremalt võõrkeelse tõlke.
§ 31. Avalikud kõned on eesti keeles; võõrkeelne kõne tuleb tõlkida eesti
keelde.
§ 32. Eestis müüdavatele kaupadele peab olema lisatud loetav eestikeelne
teabetekst kauba hinna, koostise, omaduste, kasutamisvõimaluste, päritolu
ja tootja kohta.
8. PEATÜKK
FILMIDE, TELE- JA RAADIOSAADETE KEEL
§ 33. Eestis näidatakse filme eestikeelsetena või varustatult eestikeelse
tekstiga (subtiitritega).
§ 34. Etendused, tele- ja raadiosaated on eesti keeles.
(1) Võõrkeelsed etendused peavad olema varustatud eestikeelse tõlkega.
(2) Võõrkeelsed televisiooni otsesaated, sealhulgas intervjuud peavad
saama samas sisult ja vormilt vastava eestikeelse tõlke.
(3) Eestikeelses raadiosaates sisalduv võõrkeelne osa tuleb samas tõlkida
eesti keelde.
§ 35. Rahvusringhäälingus edastatavate võõrkeelsete laulude arv ei või ületada poolt päevasel ajal esitatavatest eestikeelsetest lauludest.
(1) Võõrkeelsete laulude saates tõlkimist eesti keelde seadus ei nõua.
9. PEATÜKK
REGISTRITE JA TÄHTMÄRGISTE KEEL
§ 36. Kohanimed on eestikeelsed.
§ 37. Registrid on eesti keeles.
(1) Tähtmärgises kasutatakse ainult ladina tähti.
§ 38. Välismaal kasutatakse Eestis tarvitusel olevaid nimesid ja nimetusi
Eestis kasutataval ladinatähelisel kujul.
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§ 39. Pitsatid, templid ja kirjaplangid on eestikeelsed.

EESTI KEELE OSKUSE NÕUDED
§ 40. Teenistuskohuste või tööülesannete täitmiseks on vaja keeleoskuse
taset, mis võimaldab toime tulla ja suhelda. Euroopa Nõukogu koostatud
kuue keeleoskustaseme alusel kehtestab Vabariigi Valitsus Eestis eesti
keele oskuse kuus taset avalikele teenistujatele ja töötajatele ning avalikkusega suhtlevatele inimestele.
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10. PEATÜKK

§ 41. Eesti keele oskust hinnatakse tasemeeksamil.
(1) Tasemeeksameid korraldava eksamiasutuse, eksamite läbiviimise
korra ja eksaminaatorid määrab haridus- ja teadusminister.
(2) Eksamitulemuste võimalike vaiete läbivaatamiseks ja nendele vastamiseks kinnitab haridus- ja teadusminister vaidekomisjoni ning selle põhimääruse.
(3) Tasemeeksami sooritanu saab eksamiasutuselt eesti keele riikliku tasemetunnistuse, mille vormi, väljaandmise, registripidamise ning kehtetuks tunnistamise korra määrab haridus- ja teadusminister.
(4) Eesti keele tasemetunnistuse saab põhikooli või gümnaasiumi (keskkooli) lõpetamisel eesti keele kui teise keele eksami sooritanu.
§ 42. Eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama need, kellel on esitada:
(1) Põhikoolis, keskkoolis (gümnaasiumis), põhiharidusele järgnenud
keskeriharidus-õppeasutuses, kõrgkoolis eestikeelse hariduse omandamise tunnistus.
(2) Eesti keeles kutseeksami sooritanu kutsetunnistus ja kui ta töötab tunnistusel märgitud kutsealal.
11. PEATÜKK
VÄLISSUHTLUSE KEEL
§ 43. Välisriikide ja –organisatsioonidega suheldes kasutatakse kokkuleppeliselt mõlemale poolele sobivat keelt.
§ 44. Välissuhtluses kasutatavale eestikeelsele kirjaplangile võib olla lisatud tõlge võõrkeelde.
§ 45. Eesti välisesindus peab andma teavet ka eesti keeles.
119

Majata maja lugu (järg)

12. PEATÜKK
ASJAAJAMINE VÕÕRKEELES
§ 46. Võõrkeeles ametiasutusse pöördunult võib vajadusel nõuda esitatava
dokumendi tõlget eesti keelde, sealhulgas notariaalse kinnitusega, pöördunu kulul.
§ 47. Võõrkeelsele dokumendile vastab ametiasutus riigikeeles.
§ 48. Suulise võõrkeelse pöördujaga suhtleb ametiasutus poolte vahel
kokku lepitud keeles, vajadusel tõlgi vahendusel.
13. PEATÜKK
SEADUSE TÄITMISE JÄRELEVALVE
§ 49. Oma võimkonnas (valitsemisalal) vastutavad seaduse täitmise eest
ministeeriumid.
§ 50. Riiklik järelevalve seaduse täitmise üle lasub Keeleinspektsioonil,
kelle koosseisu, põhimääruse ja eelarve kinnitab Vabariigi Valitsus.
§ 51. Keeleinspektsioonil on õigus teha ettekirjutusi ja trahvida seaduse
täitmisest kõrvalehoidmise või puuduliku täitmise korral rahatrahviga
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud määrade ulatuses.
***
Riigikogu kultuurikomisjon küll meie Maja esindajaid aruteludele
Riigikogus ei kutsunud, kuid arvati, et kasutatakse ka meie antud hästi ja
selgelt sõnastatud teksti.
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20. sajandi algaastatel ja ka enne seda oli Narvast võrsunud tuntud
Eesti kultuuritegelasi, nimetagem siinkohal vaid üksikuid, nagu Georg
Otsa isa raudteeametnik Karl Ots, hiljem juba “Estonia” koorilaulja,
ooperi- ja operetisolist (1882-1961), helilooja Leo Tauts (1914-1973), sopran Ia Uudelepp (1913-1983), laulja Artur Rinne (1910-1984), helilooja
ja pianist Erich Jalajas (1912-1987), viiuldaja August Milli (1892-1971),
maletaja Paul Keres (1916-1975), õpetajad, koolijuhid, haridustegelased
Albert Borkvell (1900-1963), Villem Nano (1893-1965), Gustav Matto
(1886-1972), koorijuhid ja laulupidude korraldajad Jüri Välbe (18821942), Peeter Penna (1873-1943), Heino Kaljuste (1925-1989) jt.
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5.3. EESTI KEELE OLUDEST NARVAS

Okupatsioonid ja sõjad hävitasid nii linna kui ka elanikkonna. Ometi
on püütud tuhast tõusta ja luua linnas inimväärset elu kogu selle mitmekesisuses, sh eestikeelset kooli ennast ja selle abil eestikeelset seltsi- ja kultuurielu.
Meie Maja on Narvas korduvalt käinud ja üht-teist seal teinud. Meenutagem, et juba enne keeleseaduse vastuvõtmist (1989) käidi koolides
eesti keele- ja kultuurielu selgitamas ning ka omapoolset kultuurilist külakosti viimas. Keeleseaduse vastuvõtmise järel selgitati seda sealsetes suurtes ettevõtetes ja ka õpetajaskonnale.
Narva päevi on tehtud korduvalt ja oldud ühenduses Narva Eesti
Seltsiga. Kõnealusel tegevuskümnendil on ette võetud kaks tiheda programmiga Narva päeva Maja liikmetele, kes on selles soovinud kaasa lüüa
(iga kord ligi poolsada inimest suures bussis).
Sinnasõidul on tavaliselt nn rahvaülikool bussis, kus on räägitud
Narva tähtsamatest ja põletavatest probleemidest, poliitikutest ja nende tegemistest.
7. juulil 2007 oli sõitjail võimalik bussis lugeda ka ajakirjanduses
ilmunud lugusid Narva Sõpruse sillast, Aleksandri kiriku ajaloost ja taastamistöödest, suurest töötusest jne.
Reisi korraldanud Maja nõukogu liikmed kõnelesid eestluse olukorrast, eestlaste arvust, eestikeelsest koolist. Narvas tehti ringsõit linnaga tutvumiseks, pandi lilli Vabadussõjas langenute ausamba juurde, kohtuti linnasekretäri Ants Liimetsaga, kes on ka Narva Eesti Seltsi esimees, eesti
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koolis räägiti eesti kooli oludest ja kuulati laste esinemisi. Õhtu eel koduteed alustanute arvamus oli ühine – Narvas tuleb aina käia ja olla ning aidata
kõikvõimalikul viisil. Tagasiteel sõideti läbi ka Narva-Jõesuust.
2012. aasta lõpul hakkas kostma mõnelt haridusministeeriumi töötajalt hääli, et Narvas tuleks nn keelekümbluse sildi all ühendada Narva
Eesti Gümnaasium mitu korda suurema Vene Gümnaasiumiga.
Maja nõukogus peeti vajalikuks selle protsessi suhtes arvamus kujundada ning volitati Maja nõunikku Elsa Pajumaad sellega põhjalikult
tegelema, osalema Narvas nõupidamistel ja püüdma asja arutleda ka haridusministriga eraldi; see toimuski 14. augustil 2013; kuu aega hiljem, 13.
septembril oldi Narvas, kus haridusministeeriumi algatusel peeti nõu Narva
Eesti Gümnaasiumi sulgemise asjus. Ettepanekut ei toetanud ei gümnaasium ise ega loomulikult ka meie Maja. 28. septembril korraldas Maja nõukogu Narva päeva, et kohtuda sealse Eesti Seltsiga, linna juhtidega, õpetajate ja õpilastega, tutvuda TÜ Narva kolledži uue hoonega ja selles tehtava
tööga jne.
Maja liikmete veendumus aina süvenes – Narvas peab tegutsema
(õpilaste arvust sõltumata) eestikeelne gümnaasium, ainus riigikeelne õppeasutus Narvas. Tänu „Õpetajate Lehele“ said 11. oktoobril 2013 Maja
seisukohad ka laiemale üldsusele teatavaks (leidsid toetust!). Toome siinkohal selle kirjutise ka Maja ajalooraamatu lugejatele.
Tallinna Teadlaste Maja Narvas
Elsa Pajumaa, Tallinna Teadlaste Maja asutajaliige
Sirje Arro, Tallinna Teadlaste Maja direktor
Peamiselt Tallinna õppejõude ja teadlasi ühendav organisatsioon
(MTÜ) Tallinna Teadlaste Maja (TTM) on haridusküsimusi alati tähtsaks
pidanud, neid arutanud, hariduskorralduse asjus valitsusele ettepanekuid
esitanud, kohtunud ministrite ja teiste asjaosalistega.
28. septembril korraldas TTM Narva päeva. Maakondade ja linnade
päevi on ka varasematel aastatel tehtud, ikka kindla eesmärgiga, iga kord
erinevaga. Seekord taheti oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda, kuidas läheb Narva Eesti Gümnaasiumil (NEG), missugune on väliselt uuenenud TÜ
Narva Kolledž ja kuidas elab Narva Eesti Selts (NES).
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Suures bussitäies TTM seltskonnas olid TTM nõukogu aseesimees,
Tallinna Ülikooli infotehnoloogia instituudi direktor Peeter Normak, TTM
nõukogu liikmed arstiteadlane Jaak Põlluste Tervise Arengu Instituudist,
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firma EnPro tegevjuht tehnikateadlane Heinar Nurste, endine Riigikogu
liige, TTM asutajaliige, majandusteadlane Valve Kirsipuu, TTM revisjonikomisjoni esimees EBS-i professor Jaan Ennulo, sama komisjoni liige, endine nõukogu liige, majandusteadlane Tiia Püss TTÜ-st, TTM asutajaliikmetest ettevõtja Raul-Roman Tavast (küberneetik), Pille Kippar rahvaluuleteadlane Tallinna Ülikoolist; oli erinevate alade õppejõude ja teadlasi,
sh psühholooge, arvutiteadlasi, filolooge, tehnikateadlasi, geolooge, põllumajandusteadlasi jt. Loetlesime neid siinkohal, et meie sõidu järeldusi ei
võetaks kui mõne üksiku eesti filoloogi arvamust.
Narva jõudmiseks vajalikud kolm tundi kasutati teemakohaseks ettekandeks ja selle aruteluks. Saadi ülevaade viimastel kuudel meedias kõlanud
hinnangutest ja väidetest, mis puudutavad NEG-i edasist käekäiku ja eestikeelset õpet Narvas üldse. Kuulati ka 13. septembril Narvas toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi (ministeeriumi) esindajatelt Kalle Küttiselt ja
Irene Käosaarelt teada saadud põhjendusi vene kooliga keelekümbluse sildi
all NEG-i tegevuse olulisest muutmisest. Elavat arutelu tekitas haridus- ja
teadusministri (ministri) Jaak Aaviksoo meediast loetud hinnang; „NEG
tase ei vasta üldsuse ootustele.”
Mis tasemed? Kes need määrab? Mida ootab üldsus ehk rahvas
kõige üldisemas mõttes?
Eesti Vabariigis ei ole teadaolevalt ministeeriumis inspektuuri, kes
kavakindlalt, ühtse metoodika alusel perioodiliselt kontrolliks ja hindaks
koolide tööd mitmekülgselt. Koolid peavad ise arengukava tegema ja selle
täitmise sisehindamise aruandeid koostama. Ministeerium seab kokku koolide riigieksamite edetabeli, mis k.a. 18. septembri „Postimehe” veergudel
annab teada 237 kooli tulemused aastatel 2011, 2012 ja 2013. Sellest
leiame NEG-i vastavalt 33., 113. ja 109. kohalt. Olgu võrdluseks juhuslikult
võetud Viimsi keskkooli (72., 56., 115.); Tallinna Nõmme gümnaasiumi
(67., 95., 107.) ja Tallinna 37. keskkooli (134., 180., 219.) kohad. Kolme
aasta keskmise punktisummagi on ministeerium välja arvutanud ja siin on
NEG 64,18 punktiga 109. kohal (esimene 85,98 Tallinna Reaalkool, viimane 237. on 38,36 punktiga Pärnu Vene Gümnaasium).
Mida see teadmine üldsusele annab? Teadagi, tung õppima asuda
esimesse suureneb, viimasest püütakse lahkuda. Kas see edetabel on hariduse edendamise eesmärk või soodustav tegur?
27.09.2013 „Õpetajate Lehes“ arvab Gustaf Adolf Gümnaasiumi
direktor Hendrik Agur: „Riigieksamite statistika avaldamine annab objektiivse pildi hariduse kvaliteedist üle riigi.” Kas ikka annab?
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Gümnaasiumilõpetajate haridustaset on seni ikka avalikkuses hinnatud eelkõige kõrgharidust omandama asunute läbi (protsendiga).
NEG-i lõpetajatest on kõrgkoolidesse õppima asunute % aastati :
2004

47 %

2009

78 %

2005

92 %

2010

100 % (!)

2006

62 %

2011

83 %

2007

73 %

2012

88 %

2008

71 %

2013

78 %

Otsustagu lugeja, kas on seda vähe? NEG-ist on tulnud ka medalitega lõpetanuid. Praegu õpib NEG-s 230 õpilast.
Vestlused NEG-is ja ka Narva Eesti Seltsis kinnitasid seda, et ministeeriumi töötajad pole kooli tööd analüüsinud, kuid on NEG-i kohta hinnanguid kujundanud, ka halvustavaid ja neid levitanud, koguni ministri suu
läbi.
Narva võttis meid vastu torude vahetamiseks üleskaevatud tänavatega (nagu näha teisteski Eesti linnades valimiseelsetes ettevalmistustes),
aga NEG-is ootas tõeline üllatus: eesti rahvarõivais õpilaste keskmise ja
vanema rühma rahvatantsijad ootasid, et meile tantsida ja näitasidki kümnekonna tantsuga, et oskavad seda kenasti teha. Loomulik, et vestlesime ka
tantsulastega.
Üks noormees, pannud käe siinkirjutaja käele, küsis väga vaikselt:”
Kas te ikka toetate meid ja meie kooli?” Juurdlesime selle küsimuse üle ka
tagasisõidul omavahelistes jutuajamistes ning järeldus saab olla üks: lapsed tunnevad siirast ja sügavat muret oma kooli käekäigu pärast, eestikeelse gümnaasiumihariduse saamise pärast, seetõttu on vaja neid igati
toetada, julgustada ja nende mure lahendada kõigil ühiselt ja kohe, et mitte
traumeerida neid noori, eestikeelse kultuuri hoidjaid ja edendajaid piirilinnas Narvas.
„Narvas peab töötama Eesti Gümnaasium, õppigu selles või ainult
20 last ja maksku see Eesti riigile kas või miljoneid. On see ju terves maailmas ainus niisugune erandlik paik, kus omas riigis on ohus riigikeelne haridus.” Juba k.a 14. augustil edastas selle TTM paljude liikmete arvamuse
jutuajamisel minister Jaak Aaviksoole Teadlaste Maja asutajaliige, erialalt eesti keele ja kirjanduse õpetaja Elsa Pajumaa.
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Lapsele on tähtis ja tähenduslik mõiste OMA: oma kodu, oma kool,
oma klass ... Need mõjutavad tema arengut sünnist iseseisvaks saamiseni,
omane loob kindlustunde, jätab palju ruumi rõõmule ja rahuldab tunnustusvajadust. Oma kool, kuhu astutakse esimesel koolipäeval ja lahkutakse
lõpuaktuse järel, on lapsele (noorele) läbinisti omane. Aastakümneid käivad koos vilistlased omas koolis, peavad aastapäevi, klassi kokkutulekuid
jne. Omane võtab võõrast vastu just nii palju, kuni see ei tekita põhjalikku
häiringut ega riku meelerahu. Niisugune koolitüüp on saanud aga halvustuse osaliseks, minister Jaak Aaviksoo on seda nimetanud koguni torukooliks; ministeerium seletab ja teostabki põhikooli lahutamise sellest OMAST
koolist, Kalle Küttise sõnul tehakse puhtaid gümnaasiume. Minister kirjutas 2.septembril „Postimehes” : „ Enamik põhikoolidest on seni olnud peidus torukoolide kõhus, ilma oma näo ja nimeta.” Nüüd on alanud ministri
sõnutsi „alasti gümnaasiumi algus.”
Seega – vähem omasust, vähem sõprussidemeid, vähem turvatunnet
... Kellele on seda vaja ja kellele on see kasulik?
Teadaolevalt tulevad puhtad gümnaasiumid riigikoolidena (nagu
sündisid tänavu Jõgeval, Viljandis, Haapsalus). Riigi – see on riiklik; need
mõisted eemaldati nimetustest paarkümmend aastat tagasi, näiteks Tartu
Riiklikust Ülikoolist sai Tartu Ülikool.
Kas nüüd toonitame iga kooli puhul riiklikkust või jääb see nn eliitkoolidele?
Loomulikult on kool arenev, pidevalt uuenev ja põhjendatult uuendatav. Uute seaduste sünd eeldab vastava ala oskussõnade väga põhjalikku
käsitlust ja korrastamist, sisu avamist, tavade jätkamist ja nõuetekohasust
(korrektsust). Oskuskeele- ja haridusteadlaste ühistöös peaksid sündima
sobivad sõnad. Kui vaadata sõna „toru” tähendust: „silindriline õhukeseseinaline, suhteliselt pikk õõneskeha”, siis torukool on ilmselt sobimatu.
NEG on vaatamata sõdade purustustele ja ka hilisematele rünnakutele vastu pidanud, sest on pika ajalooga kool, kuigi etapiti erinevaid nimetusi kandnud ja Eestile palju tuntud inimesi andnud. Alati on kooli toetanud
Narva Eesti Selts („Ilmarine” loodud 1874), on töötanud üheskoos eesti
keele ja kultuuri säilitamise ja edendamise nimel alati vähese rahaga nagu
tänagi. Narva Eesti Seltsil on praegu liikmeid 180.
TTM on Narvaga seotud olnud 1988. aastast, juba keeleseaduse tegemise ajast; on külastatud ka venekeelseid koole, kingitud eestikeelset kirjandust, aidatud tutvustada õpetajatele eesti kultuuri sh eesti kirjanike (Ülo
Tuulik, Jaan Kaplinski jt) kaasabil, on tegutsetud ka Vana-Narva Eesti
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Seltsiga Tallinnas jne, jne . Ka aprillis 1996 toimunud III rahvusliku kasvatuse kongressil anti kõnetoolist teada TTM arvamus, et Eesti riik peab
rohkem, ka rahaliselt hoolt kandma Narva Eesti Gümnaasiumi eest. TTM
on endiselt arvamusel, et eesti keele õpetamise taset ja haaret kõigis Narva
koolides tuleb tõsta ja laiendada ning riigikogu ja valitsus peaksid leidma
selleks raha.
Palju jutuainet andev keelekümblus, sobivas keskkonnas ja erilistes
tingimustes on see üks hinnatud metoodiline võte, kuid seda rakendada
NEG-i puhul liitmisega mistahes teise Narva kooliga ei tuleks lubada. Narvast pärit tuntud keeleteadlane, ka üks keeleseaduse tegijaid Henn Saari
(15.2.1924-8.9.1999), ka sõna „kümbla” loojaid on lausunud (küll enne
keelekümblusmeetodi ametlikku kasutust meie koolides): „Kool pole
kümbla ega keel pole vesi.”
TTM arvab, et teisedki eesti koolid saaksid läbimõeldult NEG-i aidata. Teada on, et NEG pole aastaid raha saanud raamatukogu täiendamiseks (saatkem raamatuid!); huvitav oleks kui mõni NEG-i õpetaja läheks nn
vahetuse korras mõnda teise eesti kooli – ja vastupidi; olgugi, et on arvutiaeg ja internet, pole õpiajal liiast kirja teel keeleoskust täiustada; miks
ei võiks NEG-i lapsed ja ka Narva vene koolid saada sõprusklasse mõnest
teisest eesti koolist kirja teel jne.
Need ja paljud teised mõtted kõlasid tagasiteel Narvast Tallinna.
Siinkohal pole võimalik kõiki edasi anda. Küll aga veel kord toonitada:
erandlikes oludes töötav Narva Eesti Gümnaasium peab saama, kas või
erandlikult kõik vajaliku Eesti riigilt, et olla imetletav nii väliselt kui seesmiselt, eriti sisult Eesti riigi Euroopa Liidu piiril, kus eesti keel ja kultuur
oleksid elujõulised ja nauditaval tasemel. Kui meie riik suudab täna 22 välisriigis 63 kohas õpetada eesti keelt ligi 3300-le lapsele, siis pole kahtlust,
et hea tahtmise korral suudab ka Narvas luua ja süvendada eestikeelset haridust ning kultuuri.
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Sellega pole teema ammendunud. Maja kavatseb jätkata hariduselu
teemade arutelu nii Riigikogu kultuurikomisjoni kui ka haridus- ja teadusministriga, sh riigikeele õppetaseme tõstmisest, koolide sh väikekoolide
edendamisest ja tervikkoolide säilitamisest (1. klassist gümnaasiumi lõpetamiseni) jne, jne.
5.4. VISA JA VIRGE VAIMUGA EESTI SELTS
Imesid ju ikka juhtub. Omamoodi imeks võib pidada ka Narva Eesti
Seltsi, kes tähistas 2014.aasta septembris oma 140. aastapäeva. Sel puhul
ilmutatud väljaandes ”Narva Eesti Selts 140” on paarikümnel leheküljel
ülevaade seltsi minevikust ja olevikust. Selle järgi olevat ristiisaks – nimepanijaks olnud Hans Ots, Georg Otsa vanaisa, Karl Otsa isa ning esimene
raamatupidaja Juhan Weitzenberg (1838-1877). Seltsi nimeks pandud siis
”Ilmarine”. Seltsis loodud näitetrupp, ehitatud 1000-kohaline saal. Sõjad ja
okupatsioonid räsisid seltsielu ja 1945-1988 oli see praktiliselt võimatu.
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Taasasutati Narva Eesti Selts 1988. aasta 14. oktoobril eesmärkideks
ka eesti kultuuri ja hariduse järjepidevuse hoidmine, eesti keele propageerimine ja au sees hoidmine igapäevases elus, ajalehe ”Põhja Kodu” väljaandmine jne. Kahjuks enam Narvas eesti keeles ajalehti ei ilmu.
Narva Eesti Selts tegutseb aga aktiivselt, liikmete arv on kasvanud
(1998 oli 72, 2014 juba 216); eestlaste arv Narvas on aga vähenenud (1998
oli 2950, 2014 veel siiski 2326). 1998. aastast on seltsi eestseisuse liige olnud Ants Liimets, kes tänagi seltsi juhib oma vastutusrikka põhitöö – linnasekretäri ameti kõrvalt.
Meie Majal oli suur au saata oma esindus Narva Eesti Seltsi suurjuubelile. Lühikese ülevaate sellest on kirjutanud järgnevalt meie Maja teenekas liige Väino Rajangu.
5.5. MEELDEJÄÄVAD PÄEVAD NARVAS
„Laupäeval ja pühapäeval, 20.-21.septembril 2014. a viibisime Narvas ja Narva-Jõesuus Narva Eesti Seltsi 140. aastapäeva tähistamisel Tallinna
Teadlaste Maja viieliikmelise delegatsiooni koosseisus (Maja nõukogu liige
Heinar Nurste, Eha Viluoja, Kaljo Laas, Maili ja Väino Rajangu).
Tallinnast sõitsime sinna ja tagasi Narva Eesti Seltsi tellitud autobussiga; kokku oli meid 24 inimest. Osa Narva Eesti Seltsi liikmeid on aastate jooksul elama tulnud Tallinna, kuid sidet Narvaga pole nad kaotanud.
Auväärsel Narva Eesti Seltsil on üle kahesaja liikme ja seltsi eestseisust juhib juba 23. aastat Narvas Linnavalitsuse sekretärina töötav Ants
Liimets.
Seltsi juubeliüritusi austas oma osavõtuga ka Eesti Vabariigi President aastatel 2001-2006 Arnold Rüütel koos abikaasa Ingrid Rüütliga.
Laupäeval toimus kõigepealt mälestushetk Narva Garnisoni kalmistul koos lillede asetamisega. Teadlaste Majalt panime lilleseade lindiga
„Eesti vabaduse eest langenuile igavene au“. Lilli asetati veel mälestusmärgile „Juured“, millel olev kiri meenutab elanike sundkorras lahkumist
Narvast ja linna suurpommitamist. Pommitamisega hävinud Peetri kiriku
asukohta tähistab mälestuskivi ja sellele asetati ka lilled.
Pärast lõunat kella kahest kuueni toimus pidu Narva Kultuurimajas
Rugadiv. Räägiti, et Rugadiv olevat olnud Narva linna kunagine nimi? See
vajab täpsustamist, vähemalt mina pole niisugust nime varem kuulnud. Sel-
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Ööbisime Narva –Jõesuus, Rahu tänav 7, külalistemajas Laine, mis
on väga kenasti remonditud ja meeldiva sisekujundusega silikaatkividest
kolmekorruseline hoone. Pühapäeval, pärast hotellis toimunud hommikusööki, käisime lisaks õhtusele ringkäigule tutvumas ka sadama ja muuliga.
Kell 11 aga võttis Narva Linnavalitsuses meid vastu Linnavolikogu esimees
Tarmo Tammiste, kes tutvustas linna elukorraldust ja vastas meie arvukatele küsimustele. Seejärel külastasime Ants Liimetsa juhtimisel Tartu Ülikooli Narva Kolledži uut maja ja vana raekoda. Kolledžile on ehitatud väga
omapärane uus hoone, mille arhitektuuris on maitsekalt ja põnevalt ühendatud uus ja vana. Raekojas vaatasime peale remontivajava hoone ka Narva
vanalinna maketti, mis annab asjaliku ülevaate kunagisest hoonestusest.
Selle, suurt ruumi haarava maketi on rajanud vanade kaartide ja fotode põhjal Fjodor Stopõtsa. Ruumi seintel on ka vandest fotodest suurendused ja
kõik see kokku loob küllaltki selge ülevaate linnast, mis pommitamisega
1944. aastal hävitati.
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lel, väga rahvarohkel laudade ja tantsuga üritusel istusime ühes lauas Rüütlitega. Seltsi juubelil osalesid linnapea Eduard East ja mitmed teised ametlikud isikud ning Narva erinevate rahvusseltside esindajad. Rahvusseltside
südamlikud tervitused näitasid erinevate rahvuste meeldivat läbisaamist.

Vaatasime kõrgelt kaldapealselt Venemaad ja jõe kaldale rajatud
promenaadi, mille ametlik avamine pidi toimuma 1. oktoobril. Väga suurt
tööd on tehtud vanade kaitserajatiste (Pimeaia) väliste müüride renoveerimisel. Tulemuseks on ajaloo säilimine ja meeldiv väljanägemine, kuid seda
müüri taastamist jätkub veel ilmselt mitmeks aastaks.
Ringsõidu viimaseks kohaks oli Narva veehoidla kaldalt vetevälja
imetlemine. Möödusime ka nn Veneetsia kanalitest, mille ääres on garaaže
meenutavad paadikuurid.
Tagasisõit Tallinna pühapäeva õhtupoolikul viis meid läbi Sillamäe,
kus nägime ka Stalini- aegset arhitektuuri, millest erilisem ehitis on endise
parteikomitee torniga hoone, kus nüüd töötab linnavalitsus.
Kokkuvõttes olid need kaks päeva väga sisutihedad, vaheldusrikkad,
meeldivad ja õpetlikud. Imetlust väärib Narva Eesti Seltsi sihikindel ja sisukas tegevus. Jääb üle vaid visadust ja virget vaimu edasiseks tegevuseks
soovida!“
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Lilledepanekul Narva Garnisoni kalmistul (20.09.2014) vasakult
Heinar Nurste, Kaljo Laas ja Väino Rajangu

Vabadussõjas 1918-1920
langenute mälestussammas
Narva sõjaväekalmistul
(nimetatud ka Garnisoni
kalmistuks). Esmaavamine
29. septembril 1921, autor
Voldemar Mellik
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6.1. ÜLERIIGILISED TEEMAD PÄEVAKORDA EELKÕIGE
Maja ei ole poliitiline organisatsioon. See aga ei tähenda, et teadlastele ei paku huvi poliitika ehk teisisõnu mistahes valdkonna juhtimiskunst
(kultuuripoliitika, välispoliitika, teaduspoliitika, hariduspoliitika, tervishoiupoliitika, riigikaitsepoliitika jne, jne). Kuus – seitse, aga mõnel aastal
ka üle kümne korra kogunetakse Maja igakuises töökavas teada antud teemal vaidlema, oma arvamust avaldama ja teiste mõttemõlgutusi kuulama.
On ammune tava, et Maja nõukogu kutsub jutuks tulevat teemat kõige rohkem puudutavaid valitsusametnikke, poliitikuid, ametkondade esindajaid
arutelus osalema ja koosolijate arvamusi kuulama, lootes, et nad oma töös
neid vahetult kuuldud asjalikke mõtteid ja ettepanekuid ka edasises töös
rakendavad.
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6. ARVAMUSI EI JÄETA VAKA ALLA

Ühegi tõsisema teema arutelu tulemusi ei jäeta ainult Maja teada,
ikka esitatakse vastavaid materjale asjaomastele ametnikele ja asutustele.
Eesti riigi oleviku ja tuleviku põhilised arengujooned on alati aruteluainet pakkunud. Maja nõukogu liige, põllumajandusteadlane Heino
Lõiveke võttis 2007. a alguses üles teadmistepõhise Eesti teemad, mida
arutati mitu korda ka koos Riigikogu kultuurikomisjoni tollase esimehe
Peeter Kreitzbergiga (14.12.1948-3.11.2011). Edasi liiguti otseteed Teaduste Akadeemia oleviku, tuleviku ja tema rolli selgitamise juurde meie
ühiskonnas; seda tehti koos Maja liikme, akadeemia peasekretäri Leo
Mõtusega 17. juunil 2009. Omamoodi vürtsi ja keerukust lisas ühes vaidluses Maja liige Ülo Kess, kes (25.09.2013) juhatas sisse arutelu teemal
„Teadlased digiajastul“, Kaljo Laas tuli tuumaka mõtisklusega
(19.01.2011) „Kui vabaduse põlvkond tahvelarvutiga ülikooli astus, olid
tunnid juba alanud“; see aines leidis jutuõhtul lisa mitme kandi pealt.
Meie koolid ja kõrgkoolid on pidevalt reformide tõmbetuultes. Maja
liikmed on leidnud vajaliku olevat selles protsessis oma sõna sekka öelda, nii
tehti seda ka põhikooli ja gümnaasiumi seaduseelnõu arutelul (15.04.2009)
koos Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Peeter Kreitzbergiga ning kõrghariduse reformi otstarbekust ja käike vaagides (2.05.2012) koos Riigikogu
kultuurikomisjoni liikme Lauri Luigega. Juba aastaid varem (12.12.2007)
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oldi koos Heli Mattiseniga, Tallinna Ülikooli prorektoriga mõtteid vahetamas Katariina kolledži loomise kava suhtes, koosolijatelt see valdavalt pooldamist ei leidnud.
Meri – mitte ainult võrratu vaateväli, vaid eelkõige üks meie majandustegevuse aluseid - annab palju käsitlusteemasid, mis on leidnud pidevalt
koha ka Maja töökavades. Eraldi kõne alla võetud mereharidus ja mereteadused Eestis (13.09.2006) koos Jüri Lemberiga leidis arutlusõhtul korduvalt kinnitust: meri on, meri jääb, mereharidus ja mereteadused peavad
olema Eestis ka eesti keeles katkematult viljeldavad, neid on vaja pidevalt
tutvustada ja tulemusi levitada. 2008. aasta 14.mail toonitati seda jälle ning
arutati põhjalikult Tarmo Kõutsiga, Eesti Merendusnõukogu liikmega, kes
oli ka Riigikogu liige. Seda on kinnitatud ka Maja nõukogu koosolekul
Mereakadeemias 13.12.2014, kui õppeasutuse juhi kohale oli äsja saanud
Roomet Leiger.
Töö, kui väärtuste loomine ning selle saamise võimalused ja tasustamine on ühiskonnas pidevalt ka kõneaine. Maja nõukogu liige Aleks Rulkov
leidis, et on vaja selgeks rääkida tööpuuduse kohta levinud kuuldused, tegelikkus ja see, mida teha (12.04.2006); töö tasustamine on selles kõiges möödapääsmatu teema, mida väga põhjalikult käsitles 7.05.2008 Maja nõukogu
endine liige Enn Uusen (25.01.1941-23.08.2012). Katkematu niidina on läbinud alati töö ja töötajate teema inimarengu aruannete arutelusid, nii ka
(29.04.2009) koos TLÜ õppejõu Parbi Pilvrega ning rahvaloenduse kokkuvõtete arutelus koos Statistikaameti osakonnajuhataja Diana Beltadzega
(11.06.2012). Kõik ülaltoodud teemad on tihedalt seotud ja mistahes täiendav
teave ühe kohta aitab teisi märksa asjatundlikumalt käsitleda.
Ülimalt köitvad on olnud mõttevahetused (17.05.2006, 17.12.2014)
tööst erakordsetes tingimustes Antarktikas, mida on seal rühkinud korduvalt teha Maja liige Enn Kaup; temalt on ilmunud (2014) ka selleteemaline
raamat „Armulugu Antarktikaga.“
Kalendrites on juba mõnda aastat kirjas 9. mai kui Euroopa päev.
Sel puhul on ikka kõne alla võetud mõni väga päevakohane teema Euroopa
Liiduga seonduvalt.
2010. aastal oli väga elav väitlus teemal „EURO – kas ikka ja
miks?“, Maja liige Kalev Kukk, kes oli siis ametis peaministri nõunikuna,
ei jäänud hätta arvukatele küsimustele vastamisega ja suutis kokkutulnuile
veenvalt sisendada euro vajalikkust. Järgmisel aastal oli jälle Kalev Kukk
rahvast harimas teemal „Kas kümne aasta pärast võib Eesti leida end uni-
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taarriigist?“ Eranditult kõik koosolijad olid seda meelt, et Euroopa Liit unitaarriigina pole vastuvõetav. Ühel õhtul seda ainest ammendavalt käsitleda
ei jõutud ning 19.oktoobril 2011 tuldi koos diplomaat Mart Helmega selle
juurde veel kord tagasi teemal „Eesti koos Euroopa Liiduga ristteel. Kuhu
liigume?“ Elavalt arutati igasuguseid variante ning leiti, et ikka on kõige
õigem Euroopa Liit kui riikide liit ning avaldati kahetsust, et see kuidagi
praeguses nimetuses ei kajastu. Eesti ja Euroopa Liidu suhetest tulevikus
oli väitlus ka 10.04.2013 koos Maja liikme Ivar Raigiga. 2014. aasta mais
märgiti Euroopa päeva nõukogu lahtisel koosolekul Euroopa Liidu teaduspoliitika arutlusega, kus põhjaliku ettekande pidas Maja nõukogu aseesimees Peeter Normak.
2013. aastal peeti Euroopa päeva tähistamisel (8.05.) väga põhjalik
arutelu Eesti kui Euroopa Liidu eesistujariigi ülesannetest 2018. aastal, seda
koos Riigikogus just loodud komisjoni liikmetega; teema oli aga Majas üles
võetud juba 30. jaanuaril 2013, et selgust saada, mis kohustusi peab täitma
Euroopa Liidu eesistujariik. Sellest teemast ei pääseta veel niipea. Veendutud on ikka ja jälle, et niisuguste ulatuslike rahvusvaheliste ülesannete täitmise eel on põhjalikud arutelud vajalikud, eelkõige nendele ametnikele ja
poliitikutele, kes neid ülesandeid täitma hakkavad. Selged sihid kergendavad tööd ja annavad loodetavasti ka paremaid tulemusi.
Ei ole aga kõrvale jäetud suure Euroopa asjadega hõivatud olles
meie oma väikese riigi elutähtsaid asju. 2006. aastal kergitati meie ühiskonnas palgaarmee loomise mõte. Seda võeti (1.03.) arutada koos Balti Kaitsekolledži ülema kindral Ants Laaneotsaga teemal „Mis on etem ja miks,
kas kohustuslik riigikaitseteenistus või palgaarmee?“ Väga elav mõttevahetus lõppes täielikus üksmeeles kohustusliku riigikaitseteenistuse kasuks.
Sama aasta 20. aprillil oli arvukalt Maja liikmeid külas Politseiameti
peakorteris (Pärnu mnt 139) peadirektori Raivo Aegi juures, kellega mitme
tunni jooksul vaeti politseinike ettevalmistamist, nende töötingimusi ja ka
koostööd elanikkonnaga.
Aeg-ajalt tõstatavad usutegelased ühiskonnas jälle meie koolis
usu(usundi)õpetuse laiendamise küsimuse. 2006. aasta 25. jaanuaril tulid
Maja liikmed kokku, et kujundada Maja seisukoht usu(usundi)- või religiooniõpetuse mittevajalikkusest või vajalikkusest meie koolis. Avaettekanne siseministeeriumi usuasjade osakonna juhatajalt Ilmo Ault sisaldas
vajalikkust toonitavat. Sõnavõtjad polnud sugugi seda meelt. Leiti, et koolide õppekavad on teatavasti tugevasti üle koormatud ja veel uusi aineid
juurde lisada pole otstarbekas. Tauniti kirikumeeste püüdeid õpilasi klassiti
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kirikutesse viia, mõnes koolis koguni koolitunnistusi kätte saama. Kultuuriainest sisaldavad õppeained võimaldavad praegugi meil valdavatest usunditest ülevaadet saada. Nendesse süvenemine peaks jääma täiskasvanuks
saamisel igaühe otsustada, sundust lastele ei peaks olema ei kodus ega koolis. Vastavad põhiseisukohad saadeti ka Haridus-ja Teadusministeeriumile,
Riigikogule, Valitsusele ja Siseministeeriumile.
Ikka ja jälle leidub meil ka poliitikuid, kes oma tuntuse huvides tõstatavad meie kodakondsuspoliitika muutmise, alati nõuete leevendamist
toetades; riigikeele eksam olevat raske, nõudeid üldse liialt palju jne, jne.
Maja liikmed on nendele puhangutele tähelepanu pööranud omapoolsete
aruteludega. Nii ka 2009. aastal koos riigikogulaste Mart Nuti ja Aarne
Veedlaga. Oldi ühel meelel: nõudeid leevendada pole vaja, kodanikuks
saamine pole mingi ostu tegemine, vaid nõuab inimeselt vastavaid teadmisi
ja veendumusi, sh kodanikult vajadust oma riigi heaks tegutseda.
Eesti raadio ja televisioon on ka sageli Majas kõneaineks. 2006. aastal kerkis päevakorda nende ühendamine ja vajalikud ehitised. Maja võttis
teema arutada 21. juunil koos Margus Allikmaaga. Ühendamise vastu poldud, küll aga ei leidnud heakskiitu olemasolevate hoonete mahajätmine ja
uute hoonete linna äärde rajamine. Meeldiv tõdeda, et ongi jäädud oma endisesse paika. 6.06.2012 oldi jälle Majas koos Margus Allikmaaga raadio
ja televisiooni olevikku ning tulevikku arutamas. Rahvusringhäälingu raadio- ja telesaadete üle on mõtteid vahetatud ka 12.11.2014 ja lisaks materjale analüüsitud.
2015. aasta suvel saadeti meie Maja nii kriitilised märkused kui ka
kiitvad seisukohad ringhäälingu juhtidele. Kiidetakse omakeelseid ja oma
tehtud saateid, millest näha ka laiem pilk meie maale ja rahvale (AK, Ringvaade, Maahommik, Rakett 69, Kahekõne, Me armastame Eestit, Kus?
Mis?, Millal?, oma filmisari Õnne 13, Vana aja asjad, teatriõhtud), taunitakse aga valdavalt välismaiseid vägivalda külvavaid filme ning raadios
maad võtnud anonüümset, paljuski võõrkeelset (müra) muusikat. Leitakse,
et noortele on tehtud vähe saateid, et lastesaated varahommikuti on ebasobival ajal, et meie maakondi, valdu, linnu, külasid ja koole tutvustatakse
vähe, eriti pildis.
On selge, et raadio ja TV kohta arvamuste avaldamine ei lõpe ealeski
ja see ongi hea.
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Üleriigiliselt tähtsa küsimusena kerkis 2015. aastal päevakorda nn
riigireform. Pärast 1.03.2015 toimunud Riigikogu valimisi lootis ka Maja
nõukogu, et ametisse pandud uue nimetusega riigihalduse minister tuleb
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Maja liikmetega arutlema, kuid lootus aasta esimesel poolel ei täitunud.
Arutelud ikkagi korraldati, peamiselt Valve Kirsipuu ettevõtmisel. Juba
18. märtsil oli riigireformist kõnelemas Annika Uudelepp, vaieldi ka termini „riigireform“ sisu ja kasutusala üle jne. 25. märtsil kõneldi „Maalehes“
avaldatud erakondade sellealaste seisukohtade põhjal. 29. aprillil võeti täpsemalt ette omavalitsuste (vallad, maakonnad, linnad, alevid, alevikud) teke
ja ülesanded. 20. mail aga arutleti selle üle, millest üldse peaks haldusreformi alustama, kes, millal ja kuidas alustab ja selle alustatu lõpuni viib.
Teadaolevalt peab 2016. aasta jaanipäevaks olema vastu võetud
omavalitsuste haldusreformi seadus. Ettevalmistused käivad.
15. aprillil 2009 põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse eelnõu
arutelu Peeter Kreitzbergi
(vasakul) osavõtul juhtis Peeter
Normak. Nagu pakub rõõmu kool
nii pakkus seda ka koolielu
puudutava seaduseelnõu arutelu

17. juunil 2009 arutleti Teaduste
Akadeemia olevikku ja tulevikku
(Kohtu 6) koos TA peasekretäri Leo
Mõtusega

TLÜ tollane prorektor Heli Mattisen
(paremal) oli 12.12.2007 „Strixis“
kaitsmas Katariina kolledži loomise
ideed
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Mõõtmatu meri annab ammendamatult kõne- ja
tegevusainet, Tarmo Kõutsil on 14.05.2008 mereharidusest, mereteadustest ja meremeeste töö
korraldamisest selle ala asjatundjana pajatada
väga palju

Majandusteadlane Valve Kirsipuu on Maja nõukogu liikmena juhtida
võtnud euro vajalikkuse või mittevajalikkuse üle mõttevahetuse,
millesse väga põhjaliku sissejuhatuse tegi Maja nõukogu endine liige,
peaministri nõunik Kalev Kukk (seisab paremal). Kuulajaist näha
esiplaanil vasakul Maja liige Tavi Nirk (12.05.2010)

11. veebruaril 2009 olid Majas kõne
all kodakondsuspoliitika ja integratsioon, selle keerulise teemavaldkonna väga hea asjatundja Riigikogu
liige Mart Nutt oli peakõneleja (fotol
keskel), ürituse juht Valve Kirsipuu
oli kohale kutsunud ka Aarne Veedla
riigikantseleist
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Rahvusringhäälingu juht Margus
Allikmaa on Majas olnud korduvalt
raadio- ja telesaadete üle mõtteid
vahetamas, ka 21.06.2006, kui
kummitas kolimine veel olematusse
majja äärelinna, palju meeldivam
oli jutuaine 06.06.2012

Suursaadik Mart Helme on 19.10.2011
arutlemas, kuhu liigume Euroopa Liiduga

Eesti ja Euroopa Liidu suhetest teeb ettekande ka 10.04.2013 Maja
liige Ivar Raig (keskel hallis pintsakus)

Annika Uudelepa esinemist
kuulamas ka Maja liikmed
(vasakult) Valve Kirsipuu,
Koidu Marge ja Meeri Lakson
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18. märtsil 2015 võtab Annika Uudelepa jutt nn riigireformist
kuulajate näod väga tõsiseks. Kuulajaid, Maja liikmeid, esiplaanil
Georg Liidja ja Kaisa Mens

Riigikogu valmiste eel „Maalehes“ erakondade avaldatud nn riigireformi materjalid andsid põhjust 25. märtsil 2015 arutlusõhtul sõna
võtta ja oma arvamus lagedale tuua, mida teevadki ka Väino Rajangu
(vasakul) ja Georg Liidja
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2006. aasta 28. veebruaril oli tollane Tallinna linnapea Jüri Ratas
kohtumisõhtul Maja liikmetega „Strixis“. Eelnevalt oli laekunud arvukalt
küsimusi ja ettepanekuid, mis andsid kõneainet mitmeks tunniks. Eriti murelikuks on teadlasi teinud rohealade vähenemine ja kehvapoolne hooldus,
Tallinna vanalinna muutmine suvekuudel suureks vabaõhukõrtsiks ning alkoholi müügikohtade arvu pidev suurenemine ja niigi kauase lahtiolekuaja
pikenemine. Juba sama aasta 30. mail võeti ette jalutuskäik Tallinna haljastusosakonna juhataja, peaaednik Liis Valguga, kõnniti temaga ka Harjumäel. Saadi osa juunis Tallinna visioonikonverentsist ja vanalinna päevadest, 20. septembril aga kohtuti Maja liikme Dimitri Brunsiga, kes oli
1966. aastal Tallinna vanalinna riikliku kaitse alla võtmise peategelasi (oli
siis linna peaarhitekt).
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6.2. MAJA NIMEKAIM TALLINN ANNAB ALATI KÕNEAINET

Käesoleva sajandi algaastatel hakati pealinnas kõnelema uue raekoja
rajamisest Tallinna. Meie Maja võttis sel teemal ette 22. novembril 2006
diskussiooni „Kas üldse on vaja Tallinna uut raekoda, kui jaa, siis milleks,
kellele, kuhu...?“ arhitektide ja linnajuhtide osavõtul; Arhitektide Liidu esimeeski Ülar Mark oli kohal. Arutelul osalenud Maja liikmed uue raekoja
rajamist ei pooldanud.
Maja üks asutajaliikmeid Helmi Üprus oli andunud ja teadlik muinsuskaitsetegelane. Tema algatatud asju on tänagi vaja hoida, kaitsta, ellu
viia. 2007. aasta 7. veebruaril arutati koos Mart Kalmuga muinsuskaitse
olukorda, sama aasta 3. oktoobril kujundati Maja seisukohad ja ettepanekud
Estonia pst 7 ja Rävala pst 10 hoonete ning viimases paikneva Vello Asi
kujundatud kohviku „Strix“ muinsuskaitse alla võtmiseks.
Tihedalt muinsuskaitsega seotud on ka mälestusmärgid ja haljasalad. 2007. aasta 6. juunil arutleti Majas Rahvusraamatukogu esise haljasala
kujundamist ja tehti vastavad ettepanekud, sh skulptuuriaia rajamiseks ka
linnavalitsusele. 2012. aasta 4. detsembril lõpetati pärandkultuuriaasta Majas aruteluga, kuhu ja milliseid ausambaid Eesti Vabariigi 100. aasapäeva
eel meie riigimeestele rajada. 2014. aasta 26. märtsil aga vaeti koos
MEMENTO juhi, Maja liikme Leo Õispuuga küüditamisohvrite mälestusmärgi rajamise sooviga seonduvat, sama aasta 17. septembril olid Majas
nõukogu aseesimehe Andres Kollisti juhtimisel kõne all Tallinna rohealad.
Arutluse tulemused esitati linnavalitsusele, kes koostas vastavat arengukava.
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2008. aasta 5.juunil said Maja liikmed osaleda sisukal, juba XVII
Tallinna vanalinna päevade konverentsil, 17. septembril aga arutada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Anu Kivilooga linna ülesandeid
seoses eelseisva Euroopa kultuuripealinnaks saamisega. Samal teemal jätkus arutelu 22.09.2011 koos vastava programmi juhi Jaanus Rohumaaga.
Sama aasta 26. oktoobril oli tähtis arutelu koos Linnakantselei arengukavade osakonna juhataja Mark Sepaga Tallinna arengukava uuendamise üle, 9. novembril aga juba uuel teemal - hariduselu päeva – ja tulevikuprobleemidest koos Tallinna Haridusameti juhataja Andres
Pajulaga.
Rohelise Tallinna teemad on olnud pidevalt päevakorral, sest tahetakse ju 2018. aastal Tallinn teha Euroopa Roheliseks Pealinnaks. Juba
4.06.2009 saadi võimalus osaleda vanalinnapäevade konverentsil teemal
„Roheline Tallinn“, 3.10.2012 arutleti „Strixis“ selle üle, kas Tallinnal on
väljavaateid kandideerida 2018. aasta Euroopa Roheliseks Pealinnaks ning
mida huvitavat ja iseloomulikku tuleks enne seda pealinnas teha? Seda mõttevahetust jätkati veel 28.11.2012 koos mõtte algataja Jüri Ratasega, kes
siis oli juba linnast tõusnud Riigikogu asejuhatajaks.
18.09.2013 saadi „Strixis“ kokku Maja liikmetega, kes olid kandideerimas Tallinna volikogusse ning sooviti teada, mis komisjonides nad kavatsevad kaasa lüüa ja mida korda saata.
Maja liikmed on ette võtnud ka põhjaliku tutvumise (26.05.2011)
Tallinna volikogu majaga (Viru 12) ja selles tehtavaga; selgitusi andis
mitme tunni jooksul Tallinna Linnavolikogu aseesimees Jaak Juske.
Aastaid on Tallinna juhtimisel volikogu liikmena saanud kaasa rääkida ka praegune meie Maja nõukogu aseesimees , TLÜ Raamatukogu direktor Andres Kollist.
Maja liikmed (vasakult)
Kaisa Mens, Silvi
Õispuu, Leo Õispuu,
Helgi Vihma
MEMENTO mälestusmärkide temaatika
arutelul 26.03.2014
(Tallinnaga seonduvalt)
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Tallinna arengukava
uuendamist juhtiv Mark
Sepp Linnakantseleist oli
26.10.2011 Majas seda
tutvustamas, arutelu
juhtis Maja nõunik Elsa
Pajumaa

Jüri Ratas, endine Tallinna linnapea oli
28.11.2012 Majas tutvustamas tehtut ja
kavatsusi, mille elluviimine annaks
võimaluse kandideerida 2018. a Euroopa
Roheliseks Pealinnaks

18.09.2013 on „Strixis“ jutuõhtul Tallinna volikogusse kandideerijad Maja liikmed (vasakult)
Ülo Kaevats (29.09.1947-30.01.2015), Väino
Rajangu ja Valdek Mikkal ning Andres Kollist.
Maja asutajaliige ja nõunik Elsa Pajumaa
paneb lubadused kirja, et saaks hiljem ka
lubatu elluviimist jälgida
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6.3. PILGUHEITE KA PEALINNAST VÄLJA
Elu edendamine mistahes Eestimaa paigas on alati Maja liikmeid
huvitanud. Ikka on püütud oma silmaga seal olud üle vaadata, kohapeal inimestega kohtuda ja elu üle aru pidada. Kõne all oleval kümnel aastal on
küll väljasõite vähemaks jäänud, kuid neid on siiski ka toimunud, mõnes
kohas käidud korduvalt. Üks niisuguseid kohti on Ida-Virumaa oma linnade
Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäega. Eespool oli juba juttu Narvast seoses
eesti keele oludega, aga selle kõrval on erilist huvi pakkunud ka linnaelu
juhtimine üldse, töökohtade loomine ning piirilinna eriprobleemid. Narva
linnasekretär Ants Liimets on meid ikka vastu võtnud ja sisuka Narvapäeva programmi koostanud. Nii ka 2007. aasta 7. juulil ning 2013. aasta
28. septembril. Siis ametis olnud linnapea ja volikogu esimees on selles
kõiges kaasa löönud.
2014. aasta 11. juunil paluti Narva linnapea Eduard East Tallinna
sõita ja kohtuda Maja liikmetega. Väga töist arupidamist, mille käigus tehti
ka palju ettepanekuid, juhatas Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees,
kes on hästi kursis eluga kogu Eestimaal. Et kohtumisel Eduard Eastiga lubati talle ettepanekuid ka must-valgel läkitada, siis tehtigi seda 30.06.2014.
Üksmeelel oldi arvamusel, et Ida-Virumaa teema on väga oluline. Seetõttu
tehti juba 22.10.2014 arutelu Siseministeeriumi regionaalosakonna nõuniku
Aimar Altosaarega teemal „Uued ideed Ida-Viru uude tegevuskavasse.“ Sedagi arutelu juhtis asjatundlik Sulev Mäeltsemees, kes lõpetamisel toonitas
vajadust sel teemal edaspidigi jätkata.
Järgnevalt Narva linnapeale saadetud kirja tekst ettepanekutega:
V.a. Narva linnapea Eduard East!
Teiega kohtumisel Tallinna Teadlaste Majas 11. juunil k.a. lubasime
saata Teile mõned ettepanekud, mis meie Maja liikmete arvates võiksid
Narva linnale sobida. Järgnevalt väike valik, mis ei ole reastatud tähtsuse
järjekorras:
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1.

Luua Narvas Tallinna meditsiinikooli osakond (praktikabaas
haigla näol on ju olemas);

2.

Ehk saaks käima panna ka mõnda liiki meditsiiniliste abivahendite valmistamise?

3.

Narvas on kunagi olnud (1918) 3-klassiline merekool. Võiks üritada Eesti Mereakadeemia eriklassi avamist.

Narva Eesti Gümnaasiumi (NEG) juurde võiks luua eelkooli 6aastastele lastele eesti keele õppimiseks (lasteaedades ju pole kõigile võimalust) kõigile soovijatele emakeelest sõltumata.

5.

Kord nädalas või kaks korda kuus võiks olla Narva koolide eesti
keele õpetajatele paari-kolmetunnine kokkusaamine eesti keele
oskuse täiendamiseks ning eesti kultuuri tutvustamiseks (ka ajaloo!!) nn kultuurilektoorium.

6.

Haridusministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Kaitseliidu
abiga võiks korraldada vabariigi koolidele riigikaitse õppenädala
(NEG-i abiga) Narvas. Muidugi mitte ühel ajal kõik koos, vaid
kooliti. See oleks ka Narva tutvustamine Eestimaa teistele koolidele.

7.

NEG-i hoones saaks ehk luua ka eesti rahvuskultuuri õppekoja,
mis oleks tihedas seoses Eesti Rahva Muuseumiga (või isegi selle
alluvuses).

8.

Eesti Muusikaakadeemia abiga peaks olema võimalik Narvas
eesti rahvamuusika (osakonna) klassi avamine.

9.

Tallinna Ülikooli abil tuleks hoogu anda filmiklassi loomisele
Narvas (sealt on kogu aeg olnud noori osavõtjaid taidlusfilmide
festivalil).

10.

Narvas tuleks luua Georgi ja Karli muusikasalong koos kohvikuga. Karl Ots on sündinud 10.09.1882 Narvas, töötanud seal
raudteeametnikuna ning 1913.a. 31-aastaselt üle viidud Peterburi
raudteejaama dispetšeriks, hiljem koliti 1918.a. Moskvasse;
1920.a. sügisel asus koos abikaasa Lydia ja seitsmekuuse poja
Georgiga Tallinna, kus töötas „Estonia“ teatris ligi 40 aastat.
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4.

Kuuldavasti tahetakse Georgile elusuurust mälestussammast panna
Peterburi. Ärge andke käest võimalust seda Narva püstitada! Muusikasalongis saaks kuulata nii Karl kui Georg Otsa ooperiloomingut, kammerlaulu, vaadata temaga tehtud filme jne. See annaks suurepärase võimaluse
ka Peterburi turistidele sõiduks Narva.
Muuseas, Georg tegi ujujana 1500 m Eesti rekordi 1939.aastal vabaujumises. Ükski spordiorganisatsioon ei kasuta seni võimalust teha temanimeline ujumisvõistlus. Äkki teeb Narva!
Teile on siin punktis kirjapandu kindlasti ammuilma teada, aga …
kordamine on ju tarkuse ema!
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Kõigis neis siinkohal kirjapandud ettepanekutes on Teadlaste Maja
edaspidi Teie soovi korral nõus arutlema, jõudumööda kaasa aitama.
Jõudu soovides ja veel kord kohtumise eest tänades!
S. Arro
Teadlaste Maja direktor

E. Pajumaa
Teadlaste Maja nõunik

Sellele kirjale tuli Narva linnapealt järgmine vastus:

Huvi on pakkunud teisedki Eestimaa paigad.
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2006. aasta 3.-5. augustil võeti nõukogu liikme Heino Lõivekese
ettepanekul ja korraldusel kavasse pikk sõit Võrumaale, kus 4. augusti õhtul
sai vaadata Obinitsas ka Vanemuise etendust „Taarka“. Seda sisukat sõitu
ööbimisega kutsuja valdustes meenutatakse tänaseni ja võrdväärset sellele
pole pakkuda. Ehk edaspidi!

Majata maja lugu (järg)

28. juunil 2008 lõpetati Maja kevadhooaeg pika ja sisutiheda Keila
linna päevaga. Tollane linnapea Tanel Mõistus rääkis linnavalitsuse saalis
linna minevikust ja olevikust, edasistest arengukavadest ning vastas arvukatele küsimustele; seejärel sõideti ringi uudistama uut ning imetlema vana
koos Keila Gümnaasiumi direktori kt Marike Ivandi ning Harjumaa Muuseumi direktori Riine Kallasega. Loomulikult astuti sisse ka mõlemasse
asutusse. Lõpuks tõdeti tagasiteel bussis, et üksinda Keilas käies poldud
kunagi nii rikkalikku teavet kogetud.
Lahemaal on Maja liikmed veetnud aastakümnete jooksul korduvalt
palju päevi ja tunde, ka juba siis, kui 01.06.1971 loodud rahvuspargi tulevikku oli vaja selgemaks rääkida, näiteks „Öökullide III kokkulennul“ 13.15.09.1974 koos Lahemaa rahvuspargi tollase direktori Ilmar Epneriga.
2011. aasta 24. septembril võeti ette sõit Lahemaale, et kohtuda Rahvuspargi juhtidega, saada ülevaade pargi olukorrast 40 aastat hiljem ja püüdlustest ning veeta veidi aega ka Ojaäärsel – meie Maja liikmete ööbimiste
meelispaigas; loomulikult saadi metsaskäigul ka seenekorvid täis.
Imekaunid Eesti metsad pakuvad vaadata eriti ilusaid värvipilte just
sügiseti.

Maja nõukogu liige
Heino Lõiveke (ülemisel
fotol) etenduse „Taarka“
vaheajal 4. augustil 2006
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Võrumaal
Obinitsas läks
suure menuga
korduvalt etendus
„Taarka“

Narva Eesti Gümnaasiumi saalis tervitab 28.09.2013 Maja liikmeid
gümnaasiumi direktor Uta Kroon Assafrei, esipaanil kuulajaid Maja
liikmeid (paremalt) Made Torokoff-Engelbrecht, Jüri Tanner, Peeter
Normak

Välejalgsed gümnaasiumi rahvatantsulapsed näitavad oma oskusi
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Narva linnasekretär, Narva Eesti Seltsi esimees Ants Liimets (vasakul) ja volikogu esimees Tarmo Tammist olid Narva oluliste küsimuste arutelul 28.09.2013 Narva Eesti Majas (nimetatakse ka koguduse majaks) Maja liikmete ees. Virulane Elsa Pajumaa, Maja asutajaliige on aastakümneid Narva asjadega kursis ja neid Maja nimel
jõukohaselt lahendada püüdnud. Ka 28.09.2013 on ta ühena sõna
sekka ütlemas saalitäie Maja liikmete ees
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Ringsõidul jutuajamiste järel heideti pilk üle piiri ka naaberriigi
Ivangorodi linnale ning saadi kuulda vana Raekoja ja uue TÜ Narva
kolledži nn ruumiprogrammi sulandamisest
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Omamoodi uudistamist ja mõtteainet arutluseks pakkus kunagine
rahvarohke suvituslinn lähiminevikust ja juba eelmisel sajandil
hinnatud mitte väga rahvarohke suvituskoht Narva-Jõesuu
149

Majata maja lugu (järg)

11. juunil 2014 oli Narva linnapea
Eduard East „Strixis“ Maja
liikmetega kohtumas (fotol keskel),
temast vasakul Milvi Kracht. Foto
vasakul ääres Maja nõukogu liige
Riina Raud (neljas), nõukogu
esimees Sulev Mäeltsemees (seisab),
jutuajamist juhtimas, temast
vasakul nõukogu liige Heinar
Nurste ja Maja nõukogu aseesimees
Peeter Normak
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Juba palju aastaid on Majal hea komme osaleda koostööpartnerite
konverentsidel ja ka neid koos korraldada. Valdavalt peetakse tõsiteaduslikke arutelusid kaunis Teaduste Akadeemia majas (Kohtu tn 6), sh ka
üliõpilaste teaduslikke konverentse. Nii toimus ka 2006. aasta 26. novembril, kui akadeemia poolt vastutas selle eest Georg Liidja, ka meie Maja
teenekas liige. Samal aastal kolm päeva hiljem peeti sealsamas teaduste
tippkeskuste konverents, kuhu said kutse ka meie Maja liikmed. 21.02.2007
saadi osa seminarist teaduse ja tootmise koostöö teemadel.
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7. KONVERENTSID ON ALATI OODATUD

2007. aasta novembrikuu Maja tööplaanis oli kirjas: „30. novembril
alustame uut sarja „Eesti Vabariik 90.“ Avaürituseks on teaduskonverents
Balti riikide valitsemispoliitikast 20. sajandi 30-nendatel aastatel K. Pätsi
Muuseumi, Teaduste Akadeemia ja Teadlaste Maja korraldusel.“ Väga sisukas arupidamine toimuski kavakohaselt.
Aasta hiljem korraldas 29. novembril meie Maja Teaduste Akadeemia toel jälle Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsi „Haritlaste osa Eesti Vabariigi loomisel ja taastamisel.“
2010. aasta 30. novembril aitas meie Maja Johannes Aaviku Seltsil
teoks teha Aaviku 130. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverentsi
„Sajand hiljem. Keeleuuenduse poolt ja vastu.“ 5. ja 6. aprillil 2011 said
Maja liikmed osa Akadeemilise Raamatukogu 65. aastapäevale pühendatud
konverentsist nii Rävala pst 10 fuajees kui ka Baltika osakonna lugemissaalis. Sama aasta 18. novembril aga oldi jälle Toompeal TA saalis, kus
akadeemik Valter Langi peakorraldusel toimus konverents „Arutlusi arheoloogiast ja ajaloost. Artur Vassar 100;“ et kõnealune mees oli ka meie
Maja asutajaliige, siis oli see ühtlasi meie Maja üritus sarjast „Hindame
asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris.“
8. juunil 2011 oli „Strixis“ koos Johannes Aaviku Seltsiga Maja endise Eesti Keele Instituudi voliniku, Aaviku Seltsi rajaja ja auliikme Helgi
Vihma 80. sünnipäevale pühendatud jutuõhtu (Aaviku Selts dokumenteeris
konverentsina). Põhiettekanne oli Aaviku Seltsi esimehelt Jaan Õispuult.
2013. aasta kaunil suvepäeval, 15. juunil olime oodatud Koeru
valda, kus K. Pätsi Muuseum (tegevjuht meie Maja liige Elle Lees) ja
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Koeru vald korraldasid sisuka arutelu „Puhmu küla ja tuntud isikud;“ kõneldi Eesti riigimehest Karl Selterist (115 aastat sünnist) ja Puhmu külast
aegade tuultes (760 aastat). Selteri mälestuskivi avamisel kõnelesid ka tuntud poliitikud Urmas Paet ja Sven Mikser. Väärt ettevõtmine, mis ettevalmistuse käigus liitis ka külarahvast ühistegemise vaimus.
2014. aasta 15. novembril kutsus meie Maja haridusajaloo huvilisi
konverentsile, mille pühendasime meie Maja liikmele, endisele kauaaegsele haridusministrile Ferdinand Eisenile, tänu kellele suutis eestikeelne
kool ellu jääda ka ränkadel okupatsiooniaastatel. Olgu siia lisatud ka selle
konverentsi kutse (konverentsi juhatasid Maja asutajaliige Elsa Pajumaa
ja Maja revisjonikomisjoni esimees Jaan Ennulo).
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29. novembril 2008 korraldas Maja Teaduste Akadeemia toel ja selle
saalis (Kohtu 6) konverentsi „Haritlaste osa Eesti Vabariigi loomisel
ja taastamisel“, avasõnad Sulev Mäeltsemehelt, temast paremal seisab
konverentsi juhataja, Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist

Enne konverentsi algust on
mõtteid vahetada
president Arnold Rüütlil
ja Maja nõukogu liikmel
akadeemik Ülo Jaaksol
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Huvitavaid arutelusid korraldab igal aastal ka Välis-Eesti Ühing,
eestvedajaid meie Maja liige Leili Utno, kes töötas aastaid Eesti saadikuna
Lätis. Siinkohal näiteks ka üks kutse.
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2014. aasta lõpul (5. ja 6.12.) korraldas eesti teaduskeele eest väsimatu seisja, meie Maja liige Peep Nemvalts TLÜ-s, kus ta juhib vastavat
keskust, III teaduskeele konverentsi. Jätkugu tal ikka jõudu neid edaspidigi
teha!

15. novembril 2014 avab
Ferdinand Eisenile
pühendatud konverentsi
Maja asutajaliige Einseniga
aastakümneid koostööd
teinud Elsa Pajumaa ja
annab kohe jutujärje
tervituseks Haridus- ja
Teadusministeeriumi
kantslerile Janar Holmile
(vasakult esimene)
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Konverentsi osavõtjad Teaduste Akadeemia saalis Kohtu tn 6
kuulamas esinejaid

Mare Torm
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Ilmar Kopso

Veronika Varik
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Tiia-Ester Loitme

Viivi Maanso
Eva Maaring

Urve Läänemets
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8. TALGUTÖÖ TÄHTSUS TÕUSUTEEL

Vastastikuse abistamisena tehtav ühistöö on eesti kultuuris ammu
tuntud kogukondlik tava, mis sajandite jooksul on üle elanud käänakuid
alates lõbusa koosviibimisega lõppenud naabrite, sugulaste ja sõprade abiga
aeganõudvast, ka igavast tööst kuni mõisa poolt peale pandud teokoormisteni. Taasiseseisvunud Eestis on kommet elustatud ulatuslikumate korrastustöödega, nagu 2008. aastal nimetuse all „Teeme ära!“
2008. a Maja maikuu tööplaanis oligi kutse ühineda 5. mail ühistoiminguga ning suunduda Nõmmele Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
aeda (Väikese Illimari 12) kevadisele aiatööle korrastama ja roose istutama.
Sellega märgiti ühtlasi 30 aasta möödumist Maja pidevate kirjandusõhtute
korraldamisest tollase nimetusega Tuglase majas.
Järgmise aasta 8. mail tähistati muinsuskaitsekuud talgutega Sõjaväekalmistu korrastamisel koos K. Pätsi Muuseumiga. Need kaks kohta
ongi jäänud Maja talgutööde peamisteks paikadeks. 2011. aastal alustati lehekuud 1. mail talgutöödega Tuglase maja aias, 6. mail aga oldi koos Muinsuskaitse Seltsiga jälle Sõjaväekalmistul.
2013. aasta 4. mai talgutööd olid pühendatud Marie Underi 130.
sünniaastapäevale tema kunagises koduaias (Väikese Illimari 12). Seda aastat tähistati kultuuripärandi aastana ning talgutöid tehti veel 7. mail Kaitseväe kalmistul (sõjaväekalmistul) Tallinnas ja 16. mail Narvas Vangilaagri
Kalmistul koos Muinsuskaitse Seltsiga.
2014. aasta 30. aprillil täitus Juhan Liivi sünnist 150 aastat. Tuglase
maja aias alustati selle märkimiseks 29. aprillil meenutushetkede järel
Juhan Liivi mälestuskivi juurest talgutöid. Töö tehtud, koguneti majas
kohvilauda, kus meenutati Liivi, Tuglast ja Teadlaste Maja kirjandusõhtute
korraldamist.
Tuttav aed vajalike kevadtöödega ootas Maja liikmeid ka 2015. aastal, juba 25. aprillil, kuigi üleriigiline talgupäev oli välja hõigatud 2. maiks.
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Tinglikult võib Maja tegevustki nimetada kogukondlikuks talgutööks. 2013. aasta 6. veebruaril tuldi tööplaani teate alusel „Strixi“ nn mõttetöötalgutele, et anda oma soovid ja ettepanekud käesoleva trükise kokkuseadmiseks. Sooviti dokumentaalset ja kokkuvõtlikku ülevaadet sisualati,

Sellel kokkusaamisel ei saanud enam osaleda tervislikel põhjustel
Maja nõukogu liige aastatel 1983-2005 ja seejärel revisjonikomisjoni liige
2005-2012 Rein Võrk (10.05.1934-1.05.2013), kelle soov 2012. aasta mais
telefonivestluses oli, et „Majata maja loo“ järg tooks ära aastast tervikmulje
saamiseks vähemalt ühe aasta tegevuse kronoloogia ning nimetas, et see
aasta võiks olla 2008. Nii saigi tehtud, tema soov on täidetud käesolevas
trükises on see järgmise peatüki esimene osa.

Majata maja lugu (järg)

raamatu lõppu selles esinevate nimede loendit, fotosid, mille juurest võiks
leida nendel olevate inimeste nimesid jne.

2008. aasta 5. mail on talgutöödel Tuglase maja aias tähtsamaid töid
rooside istutamine, sellega käsikäes lillealade korrastamine üldse. Siis
veel Tuglase majas juhatajana töötanud Teadlaste Maja liige Eha
Rand (seisab paremal), suur kirjandus- ja loodushuviline Maja liige
Ilme Pilv sirutab hetkeks selga (seisab vasakul)

Maja direktor Sirje
Arro valmistab istutuskohti ette (esiplaanil
paremal) lausa sõrmed
mullas, kinnasteta
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Majata maja lugu (järg)

Väike puhkehetk, kohvilonksuga kosutavad end
Maja asutajaliige Valve
Kirsipuu, Maja liige
Marianne-Helena Saar jt,
Maja asutajaliige Elsa
Pajumaa on aga otsustanud
nendele ka vaimutoitu
pakkuda
4. mail 2013 alustavad Maja
talgulised Tuglase maja aiatöid
lausa peavärava kõrvalt, et
vabastada Tuglase kivi võõrliikide maadligi hiilivast
pealetungist

Seejärel saab küünla kivisamba ees süüdata Underi
ja Tuglase Kirjanduskeskuse juhataja Jaan
Undusk

Kõige noorem talguline,
6-aastane Johannes Erik
Pajumaa ja kõige eakam
ning elukogenum, Maja
liige Hendrik Arro
(keskel) on otsustanud
keha kinnitada
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Majata maja lugu (järg)

Värskes õhus maitseb
talgulistele eriti
vürtsikas ja paks
talgusupp

Enne, kui talgulised
lahkuvad, tuleb peaukseesine
trepp puhtaks pühkida, seda
on Tuglase majas aastakümneid üritusi korraldanud
Elsa Pajumaa meelsasti
tegemas

Talgulised võivad 4.
mail 2013 Tuglase maja
aias tehtuga rahule
jääda, aiast kogutud
prahikotirida värava
taga annab sellest
tunnistust
161

Majata maja lugu (järg)

Uuel aastal uued lehed aga ikka vanaks
saanud, sestap Maja talgulised 29. aprillil
2014 jälle Tuglase maja aias koristustöödel,
kus Maja tegevust kajastava filmi tarbeks
jäävad filmilindile ka Maja asutajaliige ja
praegugi nõukogu liikmena pea igas kuus
mõnda üritust kavandav ja korraldav Valve
Kirsipuu

Maja asutajaliige, rahvuskultuurilooliste ürituste
korraldaja Pille Kippar
(paremal) ning Maja
asutajaliige Elsa Pajumaa
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Talgulistest on kohvilauas pildile jäänud vasakult Elsa Pajumaa,
Kalju Vainola, Heinar Nurste, Mati Viiul, filmimees, MarianneHelena Saar, Valve Kirsipuu, Ilona Rosenvald, Pille Kippar, Kaisa
Mens. Kohvilaua peamine kõneaine oli Juhan Liiv, kellel 30. aprillil
oli 150. sünniaastapäev

Majata maja lugu (järg)

Talgutööd selleks korraks lõpetatud
ja enne Tuglase majja sisenemist
(29.04.2014) saab Maja direktor
Sirje Arro süüdata mälestusküünla
Juhan Liivi kivi juures ja tänuküünla Tuglase kivi juures
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Majata maja lugu (järg)
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9. KOKKUVÕTLIKULT

9.1. 2008. AASTA TEGEVUSE LOEND (KRONOLOOGIA)

(REIN VÕRGU VIIMNE SOOV JA AASTA VALIK)
3.01.-

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval lilledepanek mälestussambale Reaalkooli juures

9.01. -

Raekojas Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni ühiskoosolek

9.01. -

Raekojas Maja 42. aastapäeva pidulik õhtu Rahvusraamatukogu naiskoori kontserdiga

16.01. -

Oma teadlaseteest kõnelemas „Strixis“
Helmut Sui

19.01. -

Raekojas Kristjan Mõisniku kontsert

23.01. -

Rahvuskultuuri laeka avas „Strixis“ rahvaluuleteadlane
Marju Kõivupuu teemal: „Mälus ja maastikul; pühad kohad
Eestis“

29.01. -

Tutvumine Geoloogia Instituudi uute tööruumidega (Ehitajate tee 5)

3.02. -

VARIUSE etendus „Ei see pole Tammsaare“ (Koidula 12a)

6.02. -

Sarjast „On põhjust“ vestlus „Strixis“ Maja asutajaliikme Aili
Kogermaniga

11.02. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek nõukogu aseesimehe Andres Kollisti juures Raamatukogus (Rävala 10)

13.02. -

Rahvuskultuuri laeka avasid rahvakultuuriteadlane Ülo
Tedre ja Karin Maria Rooleid rahvusarhiivist (talvine sanditamine)

23.02. -

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva pidu Mereakadeemias (Luise
1/3); isamaaline kõne rektor Jüri Kannult

27.02. -

Riigimeeste sarjas meenutati Kaarel Eenpalu ja „Öökullide
22. kokkulendu“ Hellema talus

Maja asutajaliige

Oma teadlaseteest „Strixis“ pajatamas Kaisa Mens

10.03. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Mereakadeemias (Mustakivi tee 25) Jüri Kannu juures

12.03. -

Emakeelepäeva tähistamine kaunilt eesti keelt kasutajatest
Eesti Raadio töötajate austamisega

19.03. -

Rahvuskultuuri laegas avati „Strixis“ Rudolf Põldmäe 100.
sünniaastapäeva tähistamiseks

25.03. -

Leinapäeval Ants Haljamaa eeskõndimisel Sõjaväekalmistul meenutamas Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu juhte

26.03. -

Suursaadik, Maja liige Leili Utno vestles „Strixis“ eestlastest
Lätis

7.04. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek nõukogu
liikme Ülo Jaaksoo juures Küberneetika Majas (Akadeemia
tee 21)

15.04. -

Tutvumine Audentese erakõrgkooliga (Tondi 55) ja rektori kt
Peeter Müürsepaga

16.04. -

Rahvuskultuuri laeka avas „Strixis“ rahvaluuleteadlane
Ingrid Rüütel ja kõneles naistest Kihnu kultuuris

22.04. -

Peeter Järvelaiu abiga uudistati Jaan Poska Muuseumi
Kadriorus

5.05. -

Aiatöö Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse aias (Väikese Illimari 12)

7.05. -

Diskussioon „Strixis“ Maja liikme, majandusteadlase Enn
Uuseniga töö ja palga teemal

12.05. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Tartu Ülikooli
Mereinstituudis (Mäealuse 4) direktor Toomas Saadi juures

14.05. -

Kohtumine „Strixis“ Riigikogu liikme, Eesti Merendusnõukogu liikme Tarmo Kõutsiga

17.05. -

Välis-Eesti Ühingu 80. aastapäeva tähistamine Okupatsioonide Muuseumis (Toompea 8)

19.05. -

Tutvumine Laevaliikluse Korraldamise Keskusega (Valge 3)
ja selle juhi Are Pieliga

Majata maja lugu (järg)

5.03. -
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Majata maja lugu (järg)
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21.05. -

Rahvuskultuuri laegast täiendati „Strixis“ ühiselt teemal
„Kõrgkool ja teadus minu elus“

30.05. -

Anatoli Alopi korraldatud tutvumiskäik laevale VIKTORIA,
kus vastu võttis kapten Vahur Ausmees

5.06. -

Osalemine XVII Tallinna Vanalinna Päevade visioonikonverentsil (Raekoja plats 14)

9.06. -

Sakus EVIKA-s (Teaduse 6a) meie Maja liikme Viive
Rosenbergi juures rahvusvahelise kartuli aasta puhul

9.06. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Sakus Maaviljeluse Instituudis, kus vastuvõtjad direktor, Maja liige Rein
Lillak ja Maja nõukogu liige Heino Lõiveke

11.06. -

Oma teadlaseteest vestis „Strixis“ Maja asutajaliige, ajaloolane Heino Arumäe

23.06. -

Võidupühal lilledepanek Vabadussõjas langenute mälestusmärgi jalamile Reaalkooli juures

28.06. -

Keila linna 70. aastapäeva puhul Keila linna päev linnapea
Tanel Mõistuse, gümnaasiumi direktori kt Marike Ivandi ja
Harjumaa Muuseumi direktori Riine Kallasega

8.09. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Nõmme Muuseumis (Jaama tee 18) direktor Piret Loide juures

10.09. -

Oma teadlaseteest rääkis „Strixis“ Maja liige arstiteadlane
Kiira Subi

17.09. -

Kohtumine „Strixis“ Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Anu Kivilooga

24.09. -

Rahvuskultuuri laeka avasid „Strixis“ Kalli Karise ja Marje
Liidja pajatustega eesti filmivallast

8.10. -

Rahvuskultuuri laegast avamas Eesti Genealoogia Seltsi juhid, kes andsid juhiseid oma juurte otsimiseks

13.10. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek nõukogu aseesimehe Peeter Normaku juures (TLÜs Narva mnt 25)

15.10. -

Oma teadlaseteest kõnelemas „Strixis“ Maja liige, tehnikateadlane Karl Õiger

Maja asutajaliikmele Helmut Oruveele pühendatud mälestusõhtu „Strixis“

29.10. -

Vestlusõhtu „Strixis“ õudustest, mis tabasid meie maad 300
aastat tagasi

5.11. -

Kohtumine „Strixis“ Geoloogia Instituudi teaduri Jaak
Nõlvakuga tema fotonäituse „Hiina on POP“ avamise puhul

10.11.

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Statistikaametis (Endla 16) Maja nõukogu liikme Andres Tekkeli juures
ameti peadirektori Priit Potisepa ja töötajate osavõtul, kus
räägiti rahvaloendusest

12.11. -

Maja asutajaliige Jaan Vares esitles „Strixis“ oma mälestusteraamatut „Kahe peaga Jaanus“

20.11. -

Kaitseliidu majas (Toompea 8) näitusega „Rindejoon ja Kaitseliit 90“ tutvumine koos Tanel Läänega

26.11. -

Rahvuskultuuri uue laeka avas „Strixis“ rahvaluuleteadlane
Ruth Mirov

29.11. -

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsi „Haritlaste osa EV loomisel ja taastamisel“ läbiviimine

3.12. -

Vestlusõhtu „Strixis“ sarjast „Üks meist“ endise nõukogu
liikme, arstiteadlase Ilme Pilvega

4.12. -

Linnamuuseumis kohtumisõhtu Mari Tarandiga (Juhani
lapsepõlvest)

8.12. -

Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek TTÜ-s Maja
nõukogu esimehe, TTÜ teadusprorektori Rein Vaikmäe juures

10.12. -

Vestlusõhtu „Strixis“ esimesest eesti soost ülikooli õppejõust
F. R. Faehlmannist (210 aastat sünnist)

20.12. -

Eesti Meestelaulu Seltsi kontsert Küberneetika Majas (Akadeemia tee 21) Maja asutajaliikme Kuno Arengu dirigeerimisel

20.12. -

Teadlaste Maja aastakoosolek ja vana-aasta pidu Küberneetika Majas

Majata maja lugu (järg)

22.10. -
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Majata maja lugu (järg)

Oli üsna tavaline see aasta 2008. Maja liikmetel oli võimalus, ka
koos sõpradega tulla Maja ettevõtmistele sel aastal 57 korda. Oli seda vähe,
palju või parajalt, saavad otsustada Maja liikmed ise.

3. veebruar 2008
VARIUSE etendus „Ei see
pole Tammsaare“
(Koidula 12a) on lõppenud

11. veebruaril 2008
peab Maja nõukogu
koosolekut aseesimehe
Andres Kollisti juures
(Rävala 10), vasakult
Andres Tekkel, Heinar
Nurste, Peeter Normak
ja Riina Raud, paremal
Elsa Pajumaa
23. veebruaril 2008 peab paari tunni
pärast algama EV 90. aastapäeva pidu
Mereakadeemias (Luise 1/3), aga saalis
on veel nn rasketehnikat, mis teeb Elsa
Pajumaa nõutuks, aga kohe laabub
kõik, kui Maja direktor Sirje Arro
tuleb oma ülalkorrusel asuvast
kabenetist ja käed külge lööb
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Majata maja lugu (järg)

23. veebruaril 2008 EV 90. aastapäeva peol pidas isamaalise kõne
Mereakadeemia rektor, Maja
liige Jüri Kann

Mereakadeemia (Luise 1/3) saalis kogunetakse
Maja asutajaliikmel Elsa Pajumaal
on Jüri Kannule kõne kohta
tunnustavaid sõnu lausuda, enne
kui rektor saab kohvi ja kringli
juurde asuda

Luise 1/3 saal oli väga hea tantsupõrandaga, mida kohe elavalt
kasutatakse, vasakult Maja liige
Kalev Kukk abikaasaga, keskel
Maja väga teenekas liige Hendrik
Arro abikaasa Sirjega
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Majata maja lugu (järg)
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10. märtsil 2008 on Maja
nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek Mereakadeemias (Mustakivi tee
25). Rektor Jüri Kann
(vasakul) ja Maja liige Heiki
Lindpere (akadeemia
töötaja) viisid koosolekust
osavõtjad ka moodsasse
laevajuhtimiskeskusesse.
Vasakult Peeter Normak,
Jaak Põlluste, Andres
Kollist, Jüri Kann, Ülo
Jaaksoo, Valve Kirsipuu

26. märtsil 2008 ollakse „Strixis“ kuulamas suursaadiku, Maja liikme Leili Utno (paremal)
pajatusi eestlaste elust Lätis

Majata maja lugu (järg)

12. mail 2008 oli Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni
lahtine koosolek Tartu Ülikooli
Mereinstituudis Tallinnas
(Mäealuse 4) direktor Toomas
Saadi juures

Osalejaist mõned ka
fotole jäänud – vasakult
Valve Kirsipuu, Ülo
Jaaksoo, Jaak Põlluste,
Kalju Vainola, Heinar
Nurste, Elsa Pajumaa

24. septembril 2008 uudiseid
„Strixis“ vahendasid rahvuskultuuri filmivallast Kalli
Karise (vasakul) ja Marje
Liidja

Maja asutajaliige, endine Maja
nõukogu liige ja kujunduskomisjoni esimees Jaan Vares
esitles 12. novembril 2008 oma
mälestusteraamatut „Kahe
peaga Jaanus“, autor
(paremal) mõtleb, mida
endisele kolleegile Jaan
Rohusaarele raamatusse
pühenduseks kirjutada, taamal
Hendrik Arro
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Majata maja lugu (järg)
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3. detsembril 2008 oli „Strixis“ vestlusõhtu sarjast „Üks meist“ Maja
nõukogu endise liikme ja daamidekomisjoni esinaise Ilme Pilvega, kes
sai paari päeva pärast 80-aastaseks

20. detsembril 2008 oli Maja
aastakoosolek ja vana-aastapidu Küberneetika majas
(Akadeemia tee 21), meeliülendava kontserdi andis
Eesti Meestelaulu Seltsi koor
Maja asutajaliikme Kuno
Arengu dirigeerimisel. Neid
tänas seejärel Elsa Pajumaa.
Tantsuloo on lahti löönud
ansambel „Päkapikud“ ja
rütmiproovi teevad kohe
Maja liikmed Hannes Sildnik
ja Eha Rand

Siia on kogutud mõned olulised, kuid sariürituste või mõnes muus
ainevalla jaotuses esiletõstmata jäänud Maja ettevõtmised väga kokkusurutud lausetega.















Septembris 2006 Maja ajalooraamatu „Majata maja lugu“ ettetellimine (veel kroonides), 18. oktoobril esitlemine Küberneetika Maja
saalis (Akadeemia tee 21), tervituskontsert ansamblilt AVE.
Aastal 2006 olid veel tantsutunnid Tartu mnt 50 saalis tantsuõpetaja Hillar Nuudega.
20.12.2006 koosviibimine „Strixis“ endiste ja veel tegevate volinikega, et tänada neid aastakümnete jooksul tehtu eest.
Kodanikupäeva tähistamine Harjumäel Vilde mälestusmärgi juures
26. novembril 2007; ka romaani „Mahtra sõda“ ilmumist 105 aasta
eest meenutamisega.
Maja nõukogu liige Ülo Jaaksoo selgitas 28.11.2007 „Strixis“ küberkaitse küsimusi.
23.08.2009 “Strixis“ Balti-Keti meenutamine, samas kohas toimus
ka 23.08.1989 Balti-Ketis osalenute Maja liikmete kokkusaamine
(lõpuüritus). Küllap on paljudel riiulis Lembit Koigi raamat „ Balti
–Kett“ (ilmus 2004), selles ürikus on lk 84 kirjas ka Teadlaste Maja
ning tema koht ja vastutaja (oli siinsete ridade kirjutaja). Maja esindus seisis Viljandi maanteel Raku lähistel, meie ajalooraamatus on
sellest kirjutatud lk 269 ja 283.
28.10.2009 Maja liikme Arvo Sirendi järjekordse põllumajandusajaloo suurteose III osa esitlus (Rävala 10).
04.11.2009 Maja asutajaliikmete arupidamine „Strixis“ Maja tuleviku üle.
Maja liige, endine kultuurikomisjoni aseesimees Endel Parijõgi
vestlemas „Strixis“ 18. novembril oma aastatepikkusest tööst, sh
kunstinäituste külastuste korraldamisel (16.11.2009 täitus tal 80
eluaastat).
03.02.2010 Maja liikme Tiit Made raamatu „Idüllist ahastuseni
1939-1941“ esitlemine „Strixis“.
Maja liige Mati Viiul Austraalia reisist „seal, kus meid ei ole“
14.04.2010 „Strixis“.
2010 – lugemisaasta – sel puhul koguti septembris ja oktoobris IdaVirumaa Kurtna raamatukogule väärtkirjandust (üleandmine novembris).

Majata maja lugu (järg)

9.2. KIMBUKE PUDEMEID KÄESOLEVAST KÜMNENDIST
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Maja liikme Silvia Hansoni luuleraamatu „Merel ääretul“ esitlemine „Strixis“ 24.11.2010.
2010 peoraha viimast korda kroonides.
Koguteose „Kakskümmend aastat taasiseseisvust Eestis 19912011“ tutvustamine „Strixis“ 14.12.2011 (peatoimetaja Leili Utno,
autorid Jakob Kübarsepp ja Diana Beltadze).
Detsembrist 2011 Majal oma kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee
13.08.2012 tähistati Sakus Maja endise nõukogu aseesimehe Ilmar
Jürissoni 100. sünniaastapäeva konverentsiga. Temast on Maja
liikme Arvo Sirendi koostatud raamatus „Ilmar Jürisson - 100“ ka
kirjutis Elsa Pajumaalt „Üks muhe mees Tallinna Teadlaste Majas.“ Saku keskuses on ka temanimeline pink.
2012. aasta novembrikuu töökavas teade, et Maja kauaaegne koostööpartner Konstantin Pätsi Muuseum algatas korjanduse ausamba rajamiseks Konstantin Pätsile (hiljemalt 24.02.2018 eeldatav avamine); toetusi oodatakse MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
a/a 10022043616005 SEB Pank.
Riigikogu esimehe Ene Ergmaga jutuajamine 5.12.2012 „Strixis“.
Märtsis ja aprillis 2013 väärt raamatute kogumine suurperedele.
Maja liikme Mati Viiuli vestlusõhtu 15.05.2013 „Strixis“ ja tema
filmi „Mälestus“ (sai eriauhinna 48. amatöörfilmifestivalil) vaatamine Ilmi Kolla 80. sünniaastapäeva tähistamiseks.
Jaanuari 2014 töökava päises meenutus, et omamoodi ime sündis
25 aastat tagasi, kui Ülemnõukogu võttis vastu keeleseaduse ja
eesti keel sai riigikeele staatuse.
2014. aasta oktoobrikuu töökavas on palve leida oma raamaturiiulitelt pühendusega raamatuid ja valmistuda sel teemal uueks sariürituseks „Kummardus pühendusega raamatule“.
17.12.2014 tutvustas „Strixis“ oma äsjailmunud raamatut „Armulugu Antarktikaga“ Maja liige Enn Kaup.
1. märtsil 2015 Riigikogu valimistel kandideerisid Maja liikmed
Jaak Kangilaski (SDE), Kalev Kukk (REF), Heino Lõiveke
(EKRE), Mart Nutt (IRL), Väino Rajangu (Vabaerakond) ja
Aleksei Turovski (SDE); valituks osutus Mart Nutt.
2015.aastal toimus rohkesti arutlusõhtuid riigireformi teemadel.

Majata maja lugu (järg)

2. oktoobril 2006
sõidutatakse trükisoe
„Majata Maja lugu“
ulualla Küberneetika
Instituuti (Akadeemia
tee 21), kus riigilipu
hoiutoas ladustatakse
raamatupakid, igas
pakis 4 raamatut,
milles 392 lehekülge,
sh teksti 215 lk

Laadimistöö järel istuti
instituudi kohvikus
(vasakult) Heinar Nurste,
Arvi Prikk, Paul Juurma,
Elsa Pajumaa

Vasakpoolsel fotol
Sirje Arro ja parempoolsel fotol Ülo
Jaaksoo, kes hindasid
tehtut

Jäädi rahule!

175
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Humanitaariat põhjalikult tundev ja eriti kunstiteadlaste ning kunstnikega sõbrunenud Maja
liige Endel Parijõgi on
„Strixis“ 18.11.2009
vestlemas (juba kaks
päeva 80-aastane). Kuulajate seas (vasakult)
Maja liikmed Leev
Kuum ja Jaan Vares

Maja liige Tiit
Made esitles
„Strixis“
(03.02.2010) oma
raamatut „Idüllist
ahastuseni 19391941“. Keskel
vestlust juhtinud
Valve Kirsipuu

5.12.2012 on kohtumine Riigikogu
esimehe Ene Ergmaga, et temalt
vahetult teada saada riigi juhtimise
raskusi ja rõõmustavaid tulemusi
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10. MAJA NÕUKOGU EI SAA VÄSIDA

10.1. ÜLEVAADE POOLE SAJANDI JOOKSUL MAJA

NÕUKOGUSSE VALITUTEST
Teadlaste Maja valitud juhtkond on põhikirja kohaselt Maja tegevuse juhtija, korraldaja ja vastutaja. Nõukogu valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks.
Poole sajandi jooksul on Maja tegevuse korraldamisest ja selle juhtimisest valituna Maja nõukogusse osa võtnud õppejõude, teadlasi ja teadusorganisaatoreid kolmekümne ühest asutusest ja organisatsioonist, kokku
106 inimest. Alljärgnevalt ülevaade valitutest (tumedas trükis on märgitud
Maja asutajaliikmed).
Asutus, organisatsioon
selleaegse nimetusega

Maja nõukogusse
valitud

Valitute
arv sellest
kokku

1

Tallinna Polütehniline
Instituut / Tallinna Tehnikaülikool

Agu Aarna, Heli Arro,
Harri Eesmaa, Ilmar
Kleis, Ado Köstner,
Rein Küttner, Jüri
Laving, Heino Lepikson, Ahto Lõhmus, Valdek Mikkal, Rein Munter, Sulev Mäeltsemees,
Georgi Oserov, Andres
Siirde, Peep Sürje, Jüri
Tanner, Eeli Tiigimägi,
Hugo Tiismus, Rein
Vaikmäe, Rein Võrk

20

2

Tallinna Pedagoogiline
Instituut / Pedagoogikaülikool / Tallinna Ülikool

Mait Arvisto, Silvia
Hanson, Sylvia Herman,
Mati Hint, Mart Mäger,
Peeter Normak, Maie
Vikat

7
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Valitute
arv sellest
kokku

Asutus, organisatsioon
selleaegse nimetusega

Maja nõukogusse
valitud

3

Tallinna Riiklik Konservatoorium / Muusika- ja
Teatriakadeemia

Vladimir Alumäe, Leo
Normet, Jüri Plink,
Andres Pung, Margus
Pärtlas, Alice Roolaid

6

4

TA Küberneetika Instituut

Hillar Aben, Ülo
Jaaksoo, Endel Lippmaa, Elvi Pruuden, Maret Tamm, Hannes
Teder

6

5

Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut

Aleksandra Alumäe,
Endel Jõgioja, Toivo
Nigol, Vladimir
Polonski, Aleks Rulkov

5

6

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut
/ Eesti Tervise Arengu
Instituut

Hubert Kahn, Ilme Pilv,
Ilme-Luule Puussaar,
Jaak Põlluste, Astrid
Saava

5

7

TA Majanduse Instituut

Valve Kirsipuu, Kalev
Kukk, Arno Köörna,
Kaljo Laas, Tiia Püss

5

8

Teaduste Akadeemia
Presiidium / TA Presiidiumi aparaat

Nikolai Alumäe, Johan
Eichfeld, Helle
Martinson, Elsa
Pajumaa, Laine
Tagamets (Alumäe)

5

9

Plaanikomitee Instituut

Ülo Kess, Johannes
Küttis, Uno Mikkov,
Enn Uusen

4

10

Silikaatbetooni Teadusliku Uurimise Instituut

Hillar Kangur, Eugen
Ojamaa, Uuno Pall,
Uno Vergi

4

Maja nõukogusse
valitud

Valitute
arv sellest
kokku

11

TA Ajaloo Instituut

Juhan Kahk, Hans
Kruus, Viktor
Maamägi, Karl
Martinson

4

12

TA Eksperimentaalbioloogia Instituut

Lilian Issako, Tiia
Mänd, Toivo Orav,
Ants-Peep Silvere

4

13

Kõrgema- ja Keskerihariduse Ministeerium

Arnold Koop, Heimar
Peremees, Madis Pesti

3

14

Majandusmatemaatika
Keskinstituudi Eesti
Filiaal

Ivar Jõerüüt, Ilmar
Pärtelpoeg, Olaf Terno

3

15

Riiklik Kunstiinstituut/
Kunstiakadeemia

Malle Jaaniso, Helmut
Oruvee, Jaan Vares

3

16

TA Spetsiaalne Konstrueerimisbüroo

Boris Mehilane, Karl
Saar, Kalju Vainola

3

17

Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut
(Sakus)/Taimekasvatuse
Instituut

Ilmar Jürisson, Heino
Lõiveke

2

18

Sisekaitseakadeemia

Ivar Aimre, Eduard
Raska

2

19

TA Keemia Instituut

Andres Kollist, Rein
Palvadre

2

20

TA Teaduslik Raamatukogu

Sirje Eskola, Andres
Kollist, Anne Veinberg

3

21

Eesti Mereakadeemia /
TTÜ Eesti Mereakadeemia

Anatoli Alop

1

22

ETKVL-i Arvutuskeskus

Endel Ervin

1
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Asutus, organisatsioon
selleaegse nimetusega
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Asutus, organisatsioon
selleaegse nimetusega

Maja nõukogusse
valitud

Valitute
arv sellest
kokku

23

Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühingu
Vabariiklik Komitee

Elvi Kaas

1

24

Kaubanduskonjunktuuri
Teadusliku Uurimise
Instituut/Eesti
Konjunktuuriinstituut

Boris Levin

1

25

Statistikaamet

Andres Tekkel

1

26

TA Botaanikaaed

Jüri Martin

1

27

TA Erikonstrueerimisbüroo

Harri Tani

1

28

TA Geoloogia Instituut

Dimitri Kaljo

1

29

TA Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Eve-Reet Tammet

1

30

TA Termofüüsika
Instituut

Heinar Nurste

1

31

Tervisekaitseameti
Viroloogia labor

Riina Raud

1

10.2. NÕUDLIK NÕUKOGU TEGUTSEB
Maja on mittetulundusühing ja tegutseb selle kohta käivate seaduste
alusel. Praegu kehtiv seadus lubab mittetulundusühingu valitud juhatusele
kolmeaastaseid volitusi. 13.04.2015 nõukogu koosolekul esitas juhatus
(nõukogu esimees, teadussekretär, direktor) ettepaneku teha järgmine
aruande- ja valimiskoosolek 2016. aastal (mitte 18.12.2015). See leidis toetust, sest Maja 50. aastapäeva tähistamise ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine hõivavad Maja liikmete tähelepanu ja aja. Niisiis, praegune nõukogu tegutseb volitustega veel aasta. Jõudu!
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esimees 2011. aastast Sulev Mäeltsemees – TTÜ sotsiaalteaduskonna kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli juhataja, nõukogusse valitud teist korda;



aseesimees Andres Kollist – TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor, valitud kaheksandat korda;



aseesimees Peeter Normak – TLÜ info- ja arvutiteaduse instituudi
direktor, valitud kaheksandat korda;



teadussekretär jaanuarist 2008 Riina Raud – Tervisekaitseameti
Viroloogia Kesklabori teadur, nõukogusse valitud viiendat korda;



liige Anatoli Alop – Eesti Mereakadeemia (nüüd TTÜ alluvuses)
meretranspordi õppetooli professor, nõukogusse valitud neljandat
korda;



liige Ülo Jaaksoo – AS Cybernetica direktor, akadeemik, nõukogusse valitud kaheksandat korda, olnud aastatel 1997-2007 nõukogu esimees;



liige Valve Kirsipuu – Maja asutajaliige, Eesti Vähiliidu juhatuse
liige, nõukogusse valitud neljandat korda;



liige Heino Lõiveke – Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur, nõukogusse valitud seitsmendat korda;



liige Heinar Nurste – inseneribüroo ENPRO tegevdirektor, nõukogusse valitud üheksandat korda;



liige Jaak Põlluste – Tervise Arengu Instituudi teadussekretär,
nõukogusse valitud üheksandat korda;



liige Margus Pärtlas – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeja teadusprorektor, nõukogusse valitud teist korda;



liige Aleks Rulkov – AS VERTEX ESTONIA juhatuse esimees,
nõukogusse valitud neljateistkümnendat korda;



liige Andres Tekkel – oli nõukogusse valimisel (seitsmendat
korda) Riigi Statistikaameti vanemspetsialist, nüüd EMOR-i töötaja.
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Maja 46. üldkoosolekul 18. detsembril 2013 valitud nõukogu koosseis on arvult kahekümne neljas ja on ametis Maja 50. tegevusaastal ning
alustab ka 51. tegevusaastat. Nõukogu liikmeteks on:

181

Majata maja lugu (järg)

Kõnealusel tegevuskümnendil on nõukogu esimehe ülesandeid täitnud veel (17.12.2005-16.12.2011) TTÜ teadusprorektor Rein Vaikmäe,
nõukogu teadussekretäri koormat kandis 2008. aastani Maja asutajaliige, 19
korda nõukogusse valitud Elsa Pajumaa, nõukogu liikmena toimetas aastaid agaralt Tiia Püss – TTÜ Majandusuuringute keskuse vanemteadur, kes
nüüd juba kolmandat korda valituna on Maja revisjonikomisjoni liige. Revisjonikomisjoni juhib aga EBS-i õppejõud Jaan Ennulo, kes on revisjonikomisjoni toiminguid juhtima valitud juba kaheteistkümnendat korda
(ehk ligi veerandsada aastat!).
Aastakümnete tava kohaselt peab nõukogu kord kuus teisel esmaspäeval korralise koosoleku, millest võtavad osa ka revisjonikomisjon, loomulikult Maja direktor ja ka nõunik. Tavaliselt on nõukogu koosolekud
avalikud (lahtised), kuhu on oodatud kõik asjast huvitatud Maja liikmed.
Ammune tava on ka see, et nõukogu käib „külakorda“ oma liikmete
juures koos istumas. Aasta viimase kuu koosolek toimub alati TTÜ-s (varem TPI-s), kus meile on ülikooli uudistest pajatanud rektorid ja prorektorid, viimati võttis meid vastu TTÜ rektor Andres Keevallik (8.12.2014,
ettekande pidas prorektor Jakob Kübarsepp).
Igakuise koosoleku päevakorras on kindlasti:






eelmisel kuul korraldatud ürituste ja kogu töö hindamine;
uute liikmete vastuvõtmine;
järgmise kuu töökava kinnitamine;
kohalalgatatud küsimused;
uudiseid instituudist või organisatsioonist, kus parajasti koos istutakse.

Viimatimainitu on reeglina kõige esimene päevakorrapunkt ja alati
väga sisukas ning huvitav. Kõnealusel kümnendil on korduvalt imetlusega
kuulatud Ülo Jaaksood pajatamas AS Cybernetica laia haardega rahvusvahelistest tegemistest nii endises kohas (Akadeemia tee 21) Küberneetika
majas, kui ka uues paigas (Mäealuse 2/1). Vähema haardega pole olnud
Aleks Rulkovi vestlused VERTEX ESTONIA AS-i (Forelli 10) tegemistest.
Kõrgkoolide ja teiste asutuste juhte on ikka palutud Maja nõukogu
koosolekule oma organisatsioonist uudiseid pajatama.
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Nii on see toimunud veel hiljuti „pildil olnud“ Eesti Maaviljeluse
Instituudis Sakus tollase direktori Rein Lillakuga, kes ka ise on Maja liige;
uudiseid, nii rõõme kui ka muresid on Tervise Arengu Instituudis (Hiiu 42)

Vahetult värske teabe saamine on igati vajalik ja teretulnud ning seni
väga hinnatud nõukogu töövorm.
Kõik need nõukogu liikmed, tegusad inimesed on loonud pidevalt
üsna palju huvitavaid tunde Maja liikmetele. Nad on seda teinud vabast tahtest, saamata selle eest tasu, nad on kahtlemata väärinud Maja liikmete austuse ja lugupidamise.
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pajatanud asedirektor Toomas Veidebaum (on ka Maja liige), Muusika- ja
Teatriakadeemias (Rävala pst 16) rektor Peep Lassmann, Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) rektor Tiit Land, Statistikaametis endises asukohas
(Endla 16) Priit Potisepp, uues paigas (Tatari 51) Andres Oopkaup.

10.3. MEENUTAMAKS ÜHT TALLINNA TEADLASTE MAJA

NÕUKOGU LIIGET – IVAR JÕERÜÜTI
Sulev Mäeltsemees:
„Tallinna Teadlaste Majast kuulsin esmakordselt 1970. aastate algul, kui ma Tartu Ülikooli lõpetamise järgselt olin tööle suunatud NSVL
Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti filiaali.
Töökoht asus aadressil Rahukohtu 3, mis praegu on tuntud Stenbocki majana. Aga olulisem on siinkohal märkida, et selle instituudi direktor oli Ivar
Jõerüüt, kellega peagi saime headeks sõpradeks. Muuhulgas sidus meid
ühine „korilushuvi“ – seenelkäimine. Just Ivar õpetas mulle nt suurepäraste
maitseomadustega, aga vähekorjatavat kitsemamplit.
Saatuse tahtel saime peagi ka majanaabriteks. Nimelt saime mõlemad ühel ajal korterid Õismäele, pikas viiekorruseliste majade rivis
(Paldiski mnt 189 ja 193), mis on paralleelne Harku järvega. Väga sageli
käisime siis vastastikku külas, sest Ivaril oli suurepärane muusikakassettide
kogu ja nende kuulamiseks ja uue muusika lindistamiseks ka magnetofon.
Ta oli saanud Jaapanist päranduse ning selle abil sai siin Inturisti valuutapoest osta Jaapani Sony duubelkassettmagnetofoni, mida tol ajal oli väga
vähestel inimestel, samuti valuuta eest sai ta osta kassette, Ivaril oli väga
suur muusikahuvi ning suure naudinguga lindistas ta sadu tunde peamiselt
välisraadiojaamade muusikat.
Just selle muusikavarustusega oli Ivar Jõerüüt aktiivne tegija Teadlaste Maja (TTM) kultuuriüritustel. TTM pidudel või väljasõitudel (Lahemaal jm) oli ta alati oodatud tantsumuusika tegija. Mulle jätsid need jutud
väljasõitudest (kes meie tuntud teadlastest seal kõik osalesid jne) sügava
mulje ja egas ma siis ise lootnudki sellesse „valitute klubisse“ pääseda.
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Siiski, 20.02.1978 võeti mind Teadlaste Maja liikmeks kolleegide Raul
Renteri ja Hans Jalasto soovitusel.
Käesoleva lühilooga tahtsin meenutada ühte sümpaatset härrasmeest, kes Eesti Vabariigi taastamise protsessis jäi nagu hammasrataste vahele. Meenub lugu, mida hingelt sinimustvalge Ivar hoiatavalt ja usalduslikult rääkis mulle kusagil 1980. aastate lõpus, kui meie poliitiline areng oli
veel ebaselge. Ta ütles, et 1940. aasta juunis oli ta elanud Balti jaama lähedal ja teismelise poisina aknakardinate tagant piiludes näinud tänaval suurt
hulka vene tanke. Neid oli nii palju ja nad olid nii ähvardavad, et Ivar oli
mõelnud – siit nad enam välja ei lähe.
Minu enda aktiivne tegevus Tallinna Teadlaste Majas algas alles
1993. aastal. Olin siis Tallinna Linnavolikogu esimees ja teadusest üsna
kaugel. Helistas Elsa Pajumaa ja soovis, et TTM 27. aastapäeva tähistamiseks saaks 9. jaanuaril kasutada Tallinna Raekoda. See sai tookord ka teoks.
Tagasipöördumine ülikooliellu 1990. aastate teisel poolel tõi kaasa ka aktiivsema osalemise TTM üritustel.
Hea sõber Ivar Jõerüüt oli palju aastaid Teadlaste Maja juhtimises
tegev: aastatel 1969-1971 ning 1977-1985 finantskomisjoni esimees, 19711973 linnanduskomisjoni esimees, see tähendas ka Maja nõukogusse kuulumist. Vahepeal (1973-1975) oli Ivar revisjonikomisjoni liige.
Asjatundlik, täpne ja sõbralik, organisatsiooni töös väga oluline inimene. Et ta oli alati koormatud, siis me üheskoos Tallinna Teadlaste Maja
üritusel kahjuks ei saanudki osaleda. Olgem siis selles TTM meenutuste
raamatu leheküljel koos.“

Maja nõukogu liige Ivar
Jõerüüt rahanduskomisjoni esimehena nõukogu koosolekul
„Strixis“ 16.12.1985
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9.10.2006 nõukogu ja
revisjonikomisjoni koosolekul Küberneetika
instituudis lehitseb
mõnigi äsjailmunud
Maja ajalooraamatut ja
väljendab ka rahulolu
tulemuse üle, vasakult
kolmas nõukogu esimees
Rein Vaikmäe
13. novembril 2006 aga
istutakse juba Aleks Rulkovi
juures AS VERTEX
ESTONIA-s ja kuulatakse
selle asutuse tegemistest,
fotol vasakult Heinar Nurste,
Valve Kirsipuu, Jaan Ennulo,
Aleks Rulkov, Rein Vaikmäe
ja Riina Raud

11. detsembril 2006 oli aasta viimane nõukogu ja revisjonikomisjoni
koosolek tavakohaselt TTÜ-s, kus ülikooli visioone ja arengut
tutvustas prorektor Rein Vaikmäe, Maja nõukogu esimees.
Kuulajatest fotol (vasakult) Sirje Arro, Elsa Pajumaa, Riina Raud,
Andres Kollist, Jaak Põlluste, Heinar Nurste ja Jaan Ennulo
185
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Põllumajandus ja sellealased uurimisinstituudid ning õppeasutused on Maja
liikmetele alati huvi pakkunud, neid on
ikka külastatud. 11. juunil 2007 on nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtine koosolek Sakus, siis veel nimetusega Eesti
Maaviljeluse Instituudis, nõukogu
liikme Heino Lõivekese (vasakul) juures

Instituudi direktori, Maja
liikme Rein Lillaku sisukat juttu kuulatakse
suure huviga, vasakult
Maja nõukogu aseesimees
Peeter Normak ning nõukogu liige Heinar Nurste,
Maja revisjonikomisjoni
esimees Jaan Ennulo
14. septembril 2009
kuulavad Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtisel
koosolekul osavõtjad
Keemilise ja
Bioloogilise Füüsika
Instituudi (KBFI)
direktori, Maja liikme
Raivo Sterni ülevaadet
instituudi tegemistest
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12. oktoobril 2009 on
koosolek Maja nõukogu
aseesimehe Peeter
Normaku juures TLÜ-s,
kus osales ka prorektor
Priit Reiska, temast sai
sel päeval Maja liige

14. novembril 2011 on
nõukogu ja revisjonikomisjon külas jälle
TLÜ-s Peeter Normaku
juures (fotol paremal).
Seekord on väga
huvitav jutuajamine ka
uue rektori Tiit
Landiga (vasakul)
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7. jaanuaril 2012 on
nõukogu ja revisjonikomisjoni koosolek
enne pidulikku Maja
46. aastapäeva
tähistamist Teaduste
Akadeemias (Kohtu 6)

Ülemisel fotol (vasakult)
Jaan Ennulo, Jaak Põlluste,
Heino Lõiveke, Heinar
Nurste, Valve Kirsipuu, Elsa
Pajumaa, keskmisel fotol
(vasakult) Peeter Normak,
Sulev Mäeltsemees, Tiia
Püss, alumisel fotol
(vasakult) Margus Pärtlas,
Andres Kollist, Ülo Jaaksoo

Alati tegevat ja kohal
Maja direktorit Sirje
Arrot ei ole kusagil
fotodel näha, sest kõik
need on just tema
tehtud

188

Majata maja lugu (järg)

12. detsembril 2012 on tavakohane aasta viimane nõukogu
ja revisjonikomisjoni koosolek
TTÜ-s, kus rektor, Maja liige
Andres Keevallik tutvustab
aasta jooksul ülikoolis
toimunut

TTÜ/TPI kõik endised rektorid on lõuenditel rivis ja tunnustavad
oma kindlal pilgul kuulajaid: (vasakult) Maja asutajaliige, endine
TPI teadussekretär Viivi-Maret Russ, Andres Kollist, Tiia Püss,
Elsa Pajumaa, Valve Kirsipuu, Peeter Normak, Jaak Põlluste, Heinar
Nurste, Andres Keevallik
13. veebruaril 2012 istub Maja
nõukogu (esimees Sulev
Mäeltsemees laua otsas), Maja
nõukogu aseesimehe Andres
Kollisti kabinetis (Rävala 10),
kus kõik seinad on täis maale
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10. juunil 2013 istub Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees jälle
laua otsas, tema vasakul käel nõukogu aseesimees Peeter Normak ja
liikmed Tiia Püss, Heinar Nurste ning Andres Tekkel, paremal käel
on seekord Maja asutajaliikmed Valve Kirsipuu ja Elsa Pajumaa,
nõukogu teadussekretär Riina Raud ja aseesimees Andres Kollist
koosolekul TTÜ-s

12. mail 2014 on Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6) nõukogu koosolekul arutlusaineks Euroopa Liidu teaduspoliitika, fotol (vasakult)
Sulev Mäeltsemees, Mart Nutt, Andres Kollist, Elsa Pajumaa, Heinar
Nurste, Jaak Põlluste, Jüri Tanner, Valve Kirsipuu, kaminale toetub
Maja liige Mati Viiul, kes ootab nõukogu arvamust ka 50. aastapäevaks tehtava filmi kohta
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8. septembril 2014 on
tuldud arupidamisele
KBFI-sse (Akadeemia
tee 23), et aga Maja
bürooruum (tuba 105) ei
mahuta kõiki osalejaid,
siis istutakse hubases
fuajees, kus ka kohvijoomise võimalus
13. oktoobril 2014 on nõukogu ja revisjonikomisjoni
lahtine koosolek Maja nõukogu liikme Eesti Mereakadeemia prorektori
Anatoli Alopi korraldada
(fotol paremalt viimane), ta
on palunud osalema ka
rektori kt, Maja liikme
Roomet Leigeri (istub laua
otsas)

Nad suudavad kõiki osalejaid
üllatada laevajuhtimiskeskuses
virtuaalsete juhtimisvõtetega
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11. TEADLASTE MAJA AASTAPÄEVADEST

11.1. TAVAKOHANE TÄHISTAMINE
Teadlaste Majas on kogu tegevusaja jooksul heaks tooniks peetud
Maja aastapäeva tähistamist ikka 9. jaanuaril, aga on ka üksikuid kuupäevalisi erandeid.
Viiendat tegevuskümnendit alustati Tallinna Raekojas 9.01.2006.
Tõmmati joon alla 40-le aastale ja jäädi ootama Maja ajalooraamatu ilmumist. Et see tuli trükikojast alles 2. oktoobril 2006, siis on raamatus nimetusega „Majata Maja lugu“ viimastel lehekülgedel ka 40. aastapäeva tähistamist. Olgu siinkohal ainult põgusalt meenutatud: tervitas Riigikogu esimees Ene Ergma, kaheosalise tervituskontserdi andsid Maja liikmed (naisansambel AVE ja Mare Teearu viiulil, klaveril saatis Lille Randma, laulis ka kergemuusikakoor RIDO Imbi Potteri juhatusel). Kontserdi teise osa
oli korraldanud Maja voliniku Vilja Oja tütar, lauljatar Iris Oja oma sõpradega ansambel RESONABILIS nime all.
Ka aasta hiljem oldi 9.01.2007 Raekojas. Tervitustele ja meenutustele järgnes kontsert, mille korraldas Maja asutajaliikme Pille Kippari poeg
Jaagup Kippar oma sõpradega. 9.01.2008 oli Raekoja suur saal jälle Teadlaste Maja päralt. Kuulati meenutusnoppeid Maja ajaloost (Maja asutajaliige Elsa Pajumaa) ning kauneid viise Eesti Rahvusraamatukogu naiskoorilt Viktoria Jagomäe dirigeerimisel.
Sellega on seniks lõppenud ka Maja aastapäeva tähistamised Raekojas, sest üürinõuded on Majale muutunud liialt kalliks.
Maja 44. aastapäeva peeti 9.01.2009 juba Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu tn 6). Tavakohaselt ikka veidi meenutusi ja siis meeliülendav
kontsert huvitava nimetusega koorilt VANAEMAD Silvia Melliku juhatamisel.
Meeldiva üllatuse valmistasid lauludaamid, kui koori liige Kaie
Orglaan teatas, et on võtnud uurida Maja tegemisi ning loonud vastava pühenduslaulu. See kantigi ette:
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„Et meil põhjust siia tulla,
siia tulla , koos nüüd olla -
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- selles süüdi nagu näha
seltskond, sünnipäev, kel täna.
Aastal 1966
kerkis mõte uus - teeme Tallinnas ka Maja,
mida kokkukäiguks vaja.
Linnas palju teadusrahvast:
bioloogid, astronoomid,
geoloogid, filosoofid,
ajaloolased ja arstid.
majandus- ja IT-spetsid,
keemikud ja muusikud,
lüürikud ja füüsikud.
Neid on vaja ühendada,
seltsielu edendada.
Maja sünnipäevaks jäi
talvekuu üheksas päev.
Etteotsa valitud said
Maamägi, Aarna, Alumäe.
Inimesi imelisi
teie seas on mitusada,
kõiki ei jõua nimetada.
Üks küll tuleb laulu panna –
Sirje Arro direktriss,
abivalmis, sõbralik,
hästi tugev finantsist.
Maja on, kuid maja pole,
tunnusmärk on olemas
– ÖÖKULL vaatab
veel kord üle –
kas näeb kodu kasvamas?“
Kuulajad polnud kiiduavaldustega kitsid. Lauluread jäävad Maja
ajalukku.
9. jaanuaril 2010 oldi jälle Maja aastapäeva tähistamas Teaduste
Akadeemia saalis (Kohtu tn 6), kus seekord Maja ajaloo episoodide meenutamiste järel andis menuka kontserdi Voldemar Kuslap.
Maja 45. aastapäeval taheti aga vahelduseks jälle kord ka tantsida.
Sobiv koht sai 8. jaanuaril 2011 leitud koduses Küberneetika Majas (Aka-
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deemia tee 21). Suur saal oli rahvast tulvil, Mati Palm andis täispika meeldejääva kontserdi. Seejärel liiguti kohviku ruumidesse, kus õdusas miljöös
sai kohvilauas jutelda ja tantsupõrandal jalga keerutada PÄKAPIKKUDE
(tuntud ka SOMMERI POISTENA) sütitava tantsumuusika saatel.
Seekord oli aastapäevapeol ka üle paljude aastate loterii, kus loositi
Maja suveniire, matkaserviisi esemeid, ka Paul Alliku kunagi kingitud
maal jne.
2012. aastal oli 9. jaanuar kalendris tööpäev, mistõttu tähistati Maja
aastapäeva (erandina) 7. jaanuaril, ikka jälle Teaduste Akadeemia saalis
(Kohtu tn 6). Väga omapärase mineviku ja olevikuga sugulaskoori
AUSMAA etteaste dirigent Kadri Loigomi käe all sai ajaloolist ja väga
tundelist täiendust koori liikme Raul Rebase jutustusest.
2013. aastal oli jõutud juba 47. aastapäevani, mida tähistati seekord
„Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) 9. jaanuaril. „Strixis“ oli aastapäeva pidada üldse teine (!) kord, esimene oli 1986.a Maja 20. aastapäeval. Kavas
ikka meenutusi, sünnipäevakringel kohviga ja Mare Teearu korraldatud
keelpilliansambli kaunis kontsert.
9. jaanuaril 2014 oldi jälle Toompeal (Kohtu tn 6) Teaduste Akadeemia saalis, seekord õhtul pärast tööd. Nõukogu esimehe Sulev Mäeltsemehe
tervituse järel vestis Elsa Pajumaa Maja liikmetest, kelle töökohaks oli olnud aastaid TA Presiidiumi hoone (asutajaliikmed Johan Eichfeld, Viktor
Maamägi, Nikolai Alumäe jt.). Maja asutajaliige Hildegard Pobul tegi selles majas raamatupidamistööd pikki aastaid. Elsa Pajumaa luges koosolijaile ette ka Hildegard Pobuli luuletusi. Maja nõukogu liige Margus Pärtlas
Muusikaakadeemiast oli kokku seadnud toreda kontserdikava, milles astusid
üles üliõpilased Anna-Madleen Poll (klaver), Maarja-Helen Oserov
(viiul), Mirjam Avango (klarnet) ja Leo Dubrovsky (klaver).
Maja 49. aastapäeva õhtu oli tööpäeva järel 9. jaanuaril 2015 jälle
TA saalis (Kohtu tn 6). Tavakohased sõbralikud tervitused, seekord Maja
liikmelt, TA peasekretärilt Margus Lopilt ja meenutused Elsa Pajumaalt
sellest, kuidas ja kus tähistati Maja aastapäeva 25 aastat tagasi (1989.a),
pilte Maja tegemistest ühel aastal (2008.a) näitas Sirje Arro; seejärel esimest korda klassikalise kitarrimuusika kontsert Lauri Jõelehe ansambli
esituses. Olgugi, et õhtu oli juba hiljavõitu, aga kringlit söömata ja kohvi
joomata ei lahkutud.
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2006. aasta 9. jaanuaril, Maja 40. aastapäeval Tallinna Raekojas tervitas
kokkutulnuid äsja Maja nõukogu
esimeheks valitud Rein Vaikmäe

Maja 44. aastapäeval 9. jaanuaril 2009 laulis TA saalis (Kohtu
6) aastapäevalistele naiskoor
VANAEMAD Silvia Melliku
juhendamisel

Kuulajaid, vasakult esireas Leev Kuum ja
Hendrik Arro, teises reas
Iive Jagomägi, Arda-Maria Kirsel, August Undusk, Linda Undusk,
aknapoolses esireas,
vasakult Tiia Viru, Väino
Rajangu ja Maili
Rajangu
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9. jaanuaril 2010 on Maja aastapäevalisi
rõõmustamas tuntud laulumees Voldemar
Kuslap. Kontserdi eel on Elsa Pajumaa
(ülal paremal) kuulamas kohalolijate
arvamusi, esireas vasakult Hendrik Arro,
teises reas Tiia Karing, Heino Salandi,
Maja asutajaliikmed Endel Jõgioja ja Jaan
Vares

7. jaanuaril 2012 oli Maja aastapäevaõhtu jälle TA saalis (Kohtu 6),
kus laulis sugulaskoor AUSMAA Kadri Loigomi käe all
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Fotol esireas
vasakult Hendrik
Arro, kõrval äsja
Maja liikmeks nõukogus võetud seismoloog Evelyn
Haapala (teist põlve
Maja liige), kelle
ema Sirje Arro
juhib Maja
direktorina 1975.
aastast
Koori etteastet rikastas
Raul Rebane pildirea ja
jutustustega koori liikmetest
ning koori loomisest ja
tegemistest. Kontserdi lõpul
tänas Maja asutajaliige Elsa
Pajumaa esinejaid
südamlike tänusõnade ja
„Maja ajalooraamatu“
üleandmisega

Seejärel liiguti kõrvaltuppa, TA endise
presidendi (19501968), Maja asutajaliikme Johan Eichfeldi
kabinetti, kus ootamas
kohvilaud. Pildil
vasakult esimene Maja
revisjonikomisjoni
esimees Jaan Ennulo
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Maja 47. aastapäeva tähistati „Strixis“ 9.
jaanuaril 2013. Maja asutajaliige Elsa
Pajumaa meenutas episoode Maja
ajaloost, kuulati Mare Teearu viiuliklassi
noori viiulikunstnikuks pürgijaid ja
vesteldi sõprade ringis kohvilauas
9. jaanuaril 2015 ollakse
Maja 49. aastapäeva
tähistamas jälle TA
saalis (Kohtu 6). TA-s on
uued juhid, peasekretär,
Maja liige Margus Lopp
on valmis tervitussõnu
lausuma, esireas keskel,
paremal Maja nõukogu
esimees Sulev
Mäeltsemees, vasakul
Elsa Pajumaa
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Klassikalist kitarrimuusikat tegi
ansambel Lauri Jõelehe esituses

Viiekümnes aastapäev ei tule kunagi ootamatult. Ehkki Majal tuleb
see alles 9.01.2016, alustati 2015. aasta jaanuarikuu tööplaanis tähelepanu
juhtimiseks kohe Maja nimetuse all eraldi reaga 50. TEGEVUSAASTA.
Nii on see olnud ka teistel kuudel. 6.02.2013 oodati „Strixi“ neid, kellel on
ettepanekuid ja soov kaasa lüüa Teadlaste Maja ajalooraamatu järje kokkuseadmisel ja loomisel, et see näeks trükivalgust 50. aastapäevaks. Seega oli
üks asi kindlalt otsustatud: raamat peab tulema. Nõukogu pani selle kirjutamise asutajaliikme Elsa Pajumaa õlgadele; tema oli ka „Majata maja
loo“ esimese osa kokkuseadja ja kirjutaja; selle esitlus toimus 18.10.2006
Küberneetika Maja saalis (Akadeemia tee 21).
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11.2. MAJA 50. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISE KAVAST

Ülevaatlik, rohkete fotodega ajalooraamat on olnud Maja külalistele
ja esinejatele üleandmiseks käepärane tänumeene (mõned pakid on veel alles).
Ükski raamat ei sünni ühe inimese töös. Ka käesoleval juhul on käsikirja vormimisel raamatuks juba esimese ajalooraamatu käsikirja raamatuks
vormistanud abilised, kogemustega kirjatöö tegijad Sirje Arro, Hendrik
Arro ja Raul Juurma.
2014. aasta märtsi tööplaanis anti teada, et Maja nõukogu ootab
50. aastapäevaks koostatavasse ajalooraamatusse arvamusi ja hinnanguid
juunikuu lõpuks (kas või mõnerealisi!). Ei tulnud suurt ainevoolu, piirduti
lühikeste telefonikõnedega ja hinnangutega kokkusaamistel: tuleb vanaviisi
jätkata, võimalusel kavandada ka midagi uut, sariüritusi pooldati, värskes
õhus korraldatud kultuuriloolised jalutuskäigud said väga hea hinnangu jne.
Siinkohal on sobiv tänada Maja liikmeid Väino Rajangut ja Jaan
Rohusaart ning Sulev Mäeltsemeest, kelle kirjutised täiendavad Maja 50.
aastapäevaks ilmuvat trükist.
9.03.2015 arutas Maja nõukogu ettepanekut seada sisse Maja auliikme staatus ja valida (nimetada) esimesed auliikmed Maja 50. aastapäeval. Põhjalik arutelu lõppes eitava otsusega ja humoorika kokkuvõtva lausega – kõik Maja liikmed on selle au ära teeninud.
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11.05.2015 otsustas Maja nõukogu heaks kiita Maja 50. aastapäeva
tähistamise kava. Siin see ka on:
1. Raamatu „Majata maja lugu“ (järg) käsikirja koostamise lõpetamine ja üleandmine kirjastusele (juuli, august 2015);
2. Raamatu ilmumine trükist 2015. aasta detsembri II poolel;
3. Raamatu esitlus „Strixis“ 21. detsembril 2015;
4. Filmi valmistamine (Mati Viiul) Teadlaste Maja tegevusest (2014,
2015);
5. Filmi esilinastus 25. novembril 2015; nõukogul leida sobiv koht;
6. Teadlaste Maja 50. aastapäeva näituste materjalide valimine, töötlemine ja vormistamine (oktoober, november 2015);
7. Näituse avamine TLÜ Raamatukogu fuajees ja „Strixis“ 2. detsembril 2015 (jääb avatuks 2016. a jaanuarikuu lõpuni);
8. Näituse avamine TTÜ fuajees reedel, 8. jaanuaril 2016;
9. Maja 50. aastapäeva pidulik koosviibimine laupäeval, 9. jaanuaril
2016 Teaduste Akadeemia majas (Kohtu 6);
10. Uurida võimalust saada mõni minut mõnes ETV saates, näiteks
„Ajavaod“ (erandlik);
11. Koostada kultuurilehte „SIRP“ Maja tegemistest erilehekülg ja
püüda leida võimalusi selle trükkimiseks;
12. Püüda leida võimalus teha Teadlaste Maja 50. aastapäeva tervituskontsert Narva Eesti Seltsile Narva Eesti Gümnaasiumis (jaanuaris,
veebruaris 2016);
13. Koostada ja vormistada tänukirjad koostööpartneritele ja Maja
ühisliikmetele koostöö ja abistamise eest;
14. Koostada eriline tänu –ja õnnitluskaart Maja liikmetele, kelle tervis
ei võimalda osaleda aastapäevaüritustel;
15. Püüda leppida kokku ajalehe „Postimees“ mõne reporteriga, kes
teeks Maja 50. aastapäeva puhul intervjuud Maja nõukogu
kauaaegsete liikmetega.
Eks aeg näitab, kas suudetakse kavandatu peaaegu olematu eelarve
vahenditega ellu viia. Jääb loota ka lahkete annetajate abile!
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Maja 40. aastapäeva puhul oli 6. jaanuaril 2006
võimalus avada TTÜ fuajees (Ehitajate tee 5)
näitus, mis kajastas TTÜ osa Maja tegevuses.
Kuidas ja mida saab näha Maja 50. aastapäeva
puhul samas kohas?

Maja 40. aastapäeva näitust sai
vaadata veel ka Maja nõukogu
endine liige Enn Uusen
(22.012.1941-23.08.2012)

Näitust Küberneetika Instituudis üles
seadmas Maja asutajaliige Kalju
Vainola ja Maja hea abiline Pärja
Põllu (olnud ka Maja endise nõukogu
esimehe Nikolai Alumäe sekretär TA-s)

9. oktoobril 2006 avati enne nõukogu
koosolekut näitus „40 aastat Tallinna
Teadlaste Maja“ ka Küberneetika
Instituudi fuajees (Akadeemia tee 21),
selgitusi jagab Elsa Pajumaa
(portfelliga), vasakult Riina Raud,
Rein Vaikmäe, Ülo Jaaksoo, Andres
Tekkel, Heino Lõiveke, Heinar
Nurste, Valve Kirsipuu
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12. DIREKTIIVNE SÕNUM DIREKTORILT

Tore on tõdeda, et Teadlaste Maja algatusgrupi soovid, mis on kirja
pandud Maja asutamisürikus ja vastuvõetuks kinnitatud 9. jaanuaril 1966.
aastal Maja asutamiskoosolekul Teaduste Akadeemia saalis (Sakala tn 3):
„ … saagu see maja niisuguseks kohaks, kus on mõnus ning kasulik
viita oma nappi vaba aega ja kust igaüks võiks kaasa viia mõne targa tõetera
või mõne tululise õpetuse;
… kus iga teadusemees või –naine vaataks oma aialapilt üle müüri
ka naabri aialapile, vaataks, mis ta teeb ja puhuks temaga mõne sõna mõnusat juttu või veel parem, kui ta selle müüri oma aiamaa ümbert hoopiski
maha lõhuks;
… saagu see maja üheks sõbralikuks kokkutuleku kohaks, andku
talle kaunist paistust südamesoojus ja ärgu olgu siin tähtsust aukraadidel
ning piiri ülemate ega alamate vahel!“
… ON KA MAJA SENI VIIMASEL KÜMNENDIL AU SEES
OLNUD.
Selleks on oma panuse andnud kõik Maja aktiivsed liikmed nii oma
ideedega, abiga ürituste korraldamisel ja ka nendes osalemisega.
Hindamatu abi on viimasel kümnel aastal olnud veel neist allesjäänud vähestest ühisliikmetest Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Teaduste Akadeemiast, AS Cyberneticast, Tervise Arengu Instituudist,
Euroakadeemiast, Ökoloogia Instituudist ja Mereakadeemiast.
Nii nagu riikide ja rahvaste ajaloos, nii ka meie Maja ajaloos on olulist ja määravat osa mänginud mõnedki üksikisikud – meie Majas on üheks
selliseks isikuks Maja asutajaliige Elsa Pajumaa, kelle esialgsest ühiskondlikust kohustusest Maja nõukogu teadussekretärina (nüüd nõunikuna)
on poole sajandi jooksul (rööbiti muude kohustustega) kujunenud tema elutöö.
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Nüüd, kui uus põlvkond teadlasi on muutmas maailma, on muutunud ka nende võimalused ja vajadused. Jääb vaid loota, et koosveedetud
vaba aeg, üksteist rikastav inimlik suhtlus neile noortele võõraks ei jääks
ning Teadlaste Maja vaim ei sureks.
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Suur tänu tehtu eest ja jõudu jätkamiseks!

Kaunis ja pidulik TA saal (Kohtu 6), kus kamina ees istub Sirje Arro,
sai tema kinnitamisel Tallinna Teadlaste Maja direktoriks 28.
jaanuarist 1975 septembrini 1983 tema töökabinetiks; töölaud asus
sellest kaminast paremal.
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13. LÕPETUSEKS

Ongi aeg siinkohal käsikirjale punkt panna, et selle vormimine trükiseks saaks tehtud kavandatud kuupäevaks.
Pool sajandit on Tallinna Teadlaste Maja tegutsenud, ikka ilma majata sõbralikus koostöös üksik- ja ühisliikmetega.
Tänan kogu südamest kõiki, kellega koos on mul olnud võimalus ja
au midagi Majas teoks teha! Imelised inimesed need kaasteelised, kelle püsiv teotahe on olnud edasiviiv.
Ühistegemise kogemus on innustav, eesmärgid asutamisürikus üles
tähendatud ning iga uus päev toob esile uusi ülesandeid ühiskonna arengu
edendamiseks.
Edumeelsete teadlasteta ei saa edukalt toimida uurimisinstituudid,
edumeelsete õppejõududeta ei kasva vajalikke erialainimesi, kes peaksid
hoidma, kaitsma ja arendama meie riigikeelt, sh teaduskeelt ning hoidma ja
edendama meie teadust ja kultuuri, hoidma ning arendama meie riiki.
Tööpõld on lai!
Jätkakem sõbralikus koostöös tulemuslikku tegutsemist! Tulgem
ikka vähemalt kord nädalas kokku, et vahetada mõtteid, vaielda, kui vaja,
jagada rõõmu kordasaadetu üle!
Soovin jõudu ja tegutsemistahet nõukogule, direktorile ning Maja
kõikidele liikmetele!
Elsa Pajumaa
Maja asutajaliige
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