TALLINNA TEADLASTE MAJA
46. tegevusaasta
September

2011
Puhkused puhatud, laulud seekord lauldud, tantsud ümber Eestigi tantsitud,
president valitud ... Mis muud, kui usinasti tööle!
Teadmiste päev lausa kutsub ja meelestab teadmisi koguma, uuendama, talletama,
edastama, rakendama ...
Jõudu tööle !
*

*

*

NB! NB! NB!
ERANDLIKULT ALUSTAME UUT HOOAEGA JUBA AUGUSTIKUU VIIMASEL PÄEVAL:

1. Kolmapäeval, 31. augustil kell 17.15 mängib “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus)
rahvuskultuuri laeka sarjas harf-kitarril muusikaline maailmarändur Jason Carter,
kes on elanud Londonis, Dubais, Kopenhaagenis, Helsingis, nüüd on kodu LõunaPrantsusmaal; ta on esinenud enam kui 70 riigis, sh Afganistaanis, Põhja-Iiris; tema seni
viimast heliplaati harf-kitarri lugudest saab kohapeal ka soetada (‘a 10 eurot).Õhtut juhivad
Pille Kippar ja tema vastuvõtja Eestis MUUILMAMUUSIKA tutvustaja Hannes Pikkat.
Sissepääs prii.
Baarist saab osta suupoolist enne muusikaõhtu algust.
2. Kolmapäeval, 7. septembril kell 17.15 kohtume “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarjast
“On põhjust” meie Maja raudvarast – liikme Arda-Maria Kirseliga: puhume mõnusalt
juttu tema pikast sisukast eluteest, soovime tervist, ikka Majas tegutsemistahet jne
ÕNNITLEME!
Baarist saab osta suupärast enne jutuõhtu algust.
* * *
Pühapäeval, 11. septembril – vanavanemate päeval – mõtleme nendele
tänutundes, viime kalmudele lilli ...
* * *
3. Esmaspäeval, 12. septembril kell 16.15 (erandlikult!) oleme Maaviljeluse Instituudis
Sakus: külastame laboreid ja peame koos Saku teadlastega Teadlaste Maja nõukogu ja
revisjonikomisjoni lahtise koosoleku, kus põhiküsimusena arutleme selle üle, kes, kus
ja kuidas peaks ette valmistama ning harima meie põllumehi, maamajanduse
edendajaid. Sõiduks sobib Musumäe kõrvalt (Tammsaare pargi vastast) Viru peatusest kell
15.15 väljuv buss nr 117A. Nõukogu liikmetele võib helistada ja kokku leppida – ehk
võtavad oma autosse sõidule. Sakus olemist korraldab nõukogu liige Heino Lõiveke.
4. Reedel, 16. septembril jätkame kultuuriloolisi jalutuskäike Ants Haljamaa
eeskõndimisel ja seletustega; seekord suundume viimast korda Rahumäe kalmistule.
Kohtume kell 17 kalmistu Rahumäe tee peaväravas (bussipeatuse kõrval).
5. Kolmapäeval, 21. septembril kell 17.15 jätkame “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarja
“Minu teadlasteteest ja uurimistööst”; meie Maja liige biotehnoloogist akadeemik Ülo
Lille nõustus meiega oma elukogemust jagama; saame teda ka ilusa juubeli puhul
(tagantjärel) õnnitleda.Õhtut juhib Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist. Olete väga
oodatud! Kutsuge asjasthuvitatuid sõprugi kaasa!
Baarist saab osta suupoolist enne kohtumisõhtu algust.

6. Laupäeval, 24. septembril – esimesel sügispäeval – sõidame Lahemaale (Ojaäärsele)
seenele ja kohtume ka Rahvuspargi juhtidega (pargil oli hiljuti suur aastapäev!). Buss
väljub Rahvusraamatukogu eest Tõnismäelt kell 10.30, saabub samasse kella 17 paiku.
Toit ja jook kaasa ! Osavõtusoov `a 5 eurot Maja üritustel Sirje Arrole või Elsa Pajumaale
või nõukogu liikmetele.Kindla peale sõitja saab maksta ka bussis, kui teavitab eelnevalt
(hiljemalt 16. septembril) Sirje Arrot või Elsa Pajumaad.
7. Kolmapäeval, 28. septembril kell 17.15 jätkame “Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarja “45
aastat Tallinna Teadlaste Maja”; asutajaliikme Hans Kruusi osast eesti teaduses ja
kultuuris vestavad Eva Maaring Eesti Kodu-uurimise Seltsist, ajaloolane, Maja
asutajaliige Heino Arumäe jt. jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige Elsa Pajumaa. Kõik
juurdeütlemised oodatud! Ärge hoidke küünalt vaka all! Kutsuge asjasthuvitatuid kaasa!
Baarist saab osta suupoolist enne jutuõhtu algust.
* * *
“Strixis” on väljapanek teadmiste päeva märkimiseks: väike valik inimesi, kes on kogunud,
talletanud, arendanud, loonud ja edastanud teadmisi.
* * *
Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare!
03.09. Lia Pahapill
05.09. Ljudmila Paas
06.09. Tiia Süld

16.09.
22.09.
25.09.
26.09.

65
60
70

Maja endine volinik

11.09. Arda-Maria Kirsel

Ülo Lille
Ingrid Krall
Peeter Lorents
Milvi Kahro

80
55
60
75

85
*

*

*

Teated:
1. Nõukogu palub väga (rahanappus kummitab!) tasuda käesoleva aasta üksikliikmemaks
(mittetöötavatel pensionäridel 5 eurot ja teistel üksikliikmetel 15 eurot aastas) kas Tallinna
Teadlaste Maja Swedbanga kontole 1120061944 või Teadlaste Maja üritustel.
2. Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval valvelaudadest kas
Rävala pst 10, Küberneetika Majast Akadeemia tee 21 või KBFI –st Akadeemia tee 23
(küsida) või e-posti teel Teadlaste Maja e-post: Sirje.Arro.001@mail.ee
3. Maja nõukogu ootab teie ettepanekuid töökavasse kas e-posti või kirja teel või telefonitsi
(numbrid allpool).
4. Teadlaste Maja direktor Sirje Arro tel 56 674 299, e-post: Sirje.Arro.001@mail.ee
*

*

*

Nõukogu: Anatoli Alop 6135524, Ülo Jaaksoo 6397990, Valve Kirsipuu 5038391, Andres
Kollist 5016402, Heino Lõiveke 5101830, Peeter Normak 5165828, Heinar Nurste 5065181,
Jaak Põlluste 5063916, Riina Raud 6943635, Aleks Rulkov 6562939, Andres Tekkel 6259169,
Rein Vaikmäe.
Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120, Rein Võrk 6522672.
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379.

Meeldivate kohtumisteni!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

