
    
 
   

 
TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

49. tegevusaasta 
Detsember 

                                         2014 
Rukkileib 

Kes ei tunneks sinu tulu,   Oled märsis heinalisel, 

meie kallis rukkileib;    kotis kannab külamees, 

sinust elab iga talu,    seisad igal pidulisel 

sinuta kes olla võib?    pikal toidulaual ees. 

        Sinuta mis maksab ilmas                              Sellep seisad kõrges hinnas, 

        hiilgav hõbe, kallis kuld,         meie kallis rukkileib, 

        need on näljalise silmas                    toidad kõiki maal ja linnas, 

        nagu kivi, nagu muld.         sinuta kes olla võib? 

Peeter Jakobson (27.12.1857-23.07.1899) 

Rakverest pärit mees, Vene-Türgi sõjas neli aastat õudusi üleelanud, töötanud end peamiselt iseõppijana 

kingsepaametist raamatukaupmeheks ja fotograafiks, Väike-Maarjas  vallakirjutajaks. Põdrangul 

kirjamehena teinud koostööd ajalehtedele, kirjutanud jutte, näidendeid ja luuletus. 

*     *     * 

1. Kolmapäeval, 3. detsembril  kell 17.15 meenutame „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) meie 
Maja endist liiget, volinikku ja nõukogu liiget, daamidekomisjoni esinaist, pedagoogika-
teadlast Sylvia Hermanit (15.12.1927 – 17.09.2008). Õhtule on lubanud tulla tütar Vivian 
Vulp, poeg Olaf Herman (võibolla veelgi järeltulijaid). Saame kuulda ka Maja liikmete 
Maie Vikati, Kiira Subi jt. Meenutusi. Tulge koos omaste ja sõpradega! Õhtut juhib  meie 
Maja liige Made Torokoff-Engelbreht. 

Baarist saab osta suupoolist enne meenutusõhtu algust. 

2. Reedel, 5. detsembril algusega kell 11 ja laupäeval, 6. detsembril algusega kell 10 oleme 
oodatud meie Maja liikme Peep Nemvaltsi, Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja 
korraldusel toimuvale III teaduskeele konverentsile. Konverents on tasuta, kuid palutakse 
osavõtusoovist teatada hiljemalt 1.detsembril telefonil 6409337 või Peep.Nemvalts@tlu.ee 
või võrgukodus www.tlu.ee/et/teaduskeelekonverents  

3. Esmaspäeval, 8. detsembril kell 17 on Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni selle aasta 
viimane koosolek tavakohaselt TTÜ-s; päevakorra kavas: Tehnikaülikooli uudiseid, 
novembrikuus tehtu hindamine, jaanuarikuu töökava kinnitamine, uute liikmete 
vastuvõtmine, Maja 49. aastapäeva tähistamise ettevalmistamisest, kohalalgatatud 
küsimused. See ongi kutse! 

4. Kolmapäeval, 10. detsembril  kell 17.15 on „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) Ants 
Haljamaa jutuõhtu (slaidipiltidega) maailmakuulsuste viimsetest puhkepaikadest mitmes 
riigis ja mitmel mandril. Tulge koos sõpradega!  

Baarist saab osta suupoolist enne jutuõhtu algust. 

5. Kolmapäeval, 17. detsembril  kell 17.15 avab „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) sarja 
asutaja ja juhataja, Maja asutajaliige Pille Kippar jälle eesti rahvuskultuuri laeka, seekord 
on sealt väljumas Geoloogia Instituudi töötaja, meie Maja liige Enn Kaup, kes pajatab 
üheksast Antarktika-ekspeditsioonist: kliimamuutustest, järvedest, eestlastest, saunadest 
ja naistest. Tulge koos sõpradega! Kohapeal saab soetada ka äsjailmunud raamatut 
„Armulugu Antarktikaga“. 

Baarist saab osta suupoolist enne jutuõhtu algust. 
 

 



6. Reedel, 19. detsembril kell 17.05 peame Teadlaste Maja töise aastakoosoleku „Strixis” 
(Rävala pst 10 kohvikus). Valimisi sel aastal ei ole, kuid Teie osavõtt on ülitähtis, sest 
Teieta koosolek ei saa toimuda!  
Koosoleku päevakorra kava:  
 1. Maja nõukogu aruanne 2014. aasta tööst, esitab nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees; 
2. Maja revisjonikomisjoni aruanne, esitab revisjonikomisjoni esimee Jaan Ennulo. 

   Aruannete arutelu, sõnavõtud, aruannete kinnitamine. 
 Lõpetame hiljemalt kell 18.45 
 See ongi kutse! 

*     *     * 

Eelteade: Reedel, 9. jaanuaril kell 17 - 19  tähistame  Teadlaste  Maja  49. aastapäeva  ning 
alustame 50. tegevusaastat Teaduste Akadeemia saalis ( Kohtu tn.6). On meenutusi, muusikat, 
seekord kuuleme klassikalist kitarrimuusikat Lauri Jõelehe kitarriansambli esituses, seejärel 
sünnipäevakringel ja kohv. Tulge koos sõpradega. See ongi kutse! 

*     *     * 

Näitus:„Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) on  väljapanek Euroakadeemia üliõpilaste maalidest. 
 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 
 

01.12. Kersti Olspert 75  13.12. Imbi Leppik 75 
02.12. Maret Piel 80  24.12. Mati Graf 75 
03.12. Hillar Aben 85  27.12. Mihkel Veiderma 85 

 
  Maja asutajaliige,  endine nõukogu liige, 

aseesimees,linnanduskomisjoni esimees  30.12. Rein Oidram 75 
10.12. Jaak Kangilaski 75    

                 
Teated: 
1. 2014. aasta liikmemaks on mittetöötavatel pensionäridel 10 eurot, kõigil teistel 30 eurot. 

Liikmemaksu saab tasuda MTÜ Tallinna Teadlaste Maja Swedbanga kontole 1120061944 , 
IBAN: EE25 2200 0011 2006 1944   või Teadlaste Maja üritustel! Nõukogu loodab Maja 
kontole ühtlasi ka annetusi, mida lubab Maja põhikiri. 

2. Teadlaste Majal on kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee tänu Peeter Normakule ja 
Jaagup Kipparile Tallinna Ülikoolist! 

3. Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval valvelaudadest kas 
Rävala pst 10, Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 valvelauast ja KBFI –st Akadeemia tee 23 
(küsida) või e-posti teel Teadlaste Maja e-post: Sirje.Arro.001@mail.ee või kodulehelt. 

4. Maja nõukogu ootab teie ettepanekuid töökavasse kas e-posti või kirja teel või telefonitsi 
(numbrid allpool) või koduleheküljele. 

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

*     *     * 

Teadlaste Maja nõukogu: 
Anatoli Alop 5145135, Ülo Jaaksoo 6397991, Valve Kirsipuu 5038391, Andres Kollist 5016402, 
Heino Lõiveke 5101830, Sulev Mäeltsemees 5016373, Peeter Normak 5165828, Heinar Nurste 
5065181, Jaak Põlluste 5063916, Margus Pärtlas 6675702, Riina Raud 6943635, Aleks Rulkov  
5202602, Andres Tekkel 58359260. 
Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120. 
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 
 

Kauneid pikki pühi ja meeldivat aastavahetust! 

Kohtume ikka! 

Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 


