TALLINNA TEADLASTE MAJA
50. tegevusaasta

Aprill
2015
23. aprilli – jüripäeva on hakatud nimetama ka raamatu ja roosi päevaks.
1935. aastal toimunud raamatuaasta kokkuvõttes on tõdetud:
• meil ostaksid inimesed hea meelega rohkem raamatuid, kui nad oleksid odavamad.
• igas vallas peaks vähemalt kord aastas korraldatama raamatupidu, kus ei tohiks
puududa ka raamatuloterii.
• raadio võib suuresti äratada huvi kirjanduse vastu.
„Looming“, 1936
* * *
1. Kolmapäeval, 1. aprillil kell 17.15 avab Rävala pst.10 arvutiklassis (kohviku kõrval) jälle
ühe rahvuskultuuri laeka selle sarja asutaja ja juht, Maja asutajaliige Pille Kippar, kes on
appi palunud Eesti Muusikaakadeemia doktorandi Celia Roose ja tema juhendaja folklorist
Janika Orase, et lausa näidete varal (soovi korral kaasa lauldes) kindlaks teha, kas regilaul
on oma või võõras muusikakeel. Tulge koos sõpradega!
Ja see ei ole aprillinali!
2. Kolmapäeval 8. aprillil kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja
„Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“; sarja 20. õhtul on kõne
all tehnikateadlane, pikki aastaid TA Termo- ja Elektrofüüsika Instituudi direktorina
töötanud Lembit Vaik (02.04.1920 – 09.08.1998) ; temast kõneleb kolleeg, meie Maja liige
Ahto Vallikivi. Kõik lisandused oodatud! Õhtut juhib Maja nõukogu liige ka TEFI-s aastaid
töötanud Heinar Nurste.Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust.
3. Esmaspäeval, 13. aprillil kell 17 on Teadlaste Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni
lahtine koosolek nõukogu liikme Ülo Jaaksoo juures AS Cybernetica (Mäealuse 2/1).
Kohtume fuajees kell 16.55. Päevakorra kavas: uudiseid AS Cyberneticast, märtsis tehtu
hindamine, maikuu töökava kinnitamine, uute liikmete vastuvõtmine, kohalalgatatud
küsimused. See ongi kutse!
4. Kolmapäeval, 15. aprillil kell 18 on Rahvusraamatukogu teatrisaalis veel võimalus vaadata
13.06.2013 esietendunud Heidi Sarapuu kirjutatud ja lavastatud „Viis kuud Vildega“;
kaastegevad Peeter Kaljumäe (E.Vilde) ja Rahvusooperist Estonia Priit Volmer, Rene´
Soom, Urmas Põldma, jt. Sooduspileti ´a 12 eurot soov Sirje Arrole e-postiga või
telefonitsi 10. aprillini.
5.

Kolmapäeval, 22. aprillil kell 17.15 teeme „Strixis” (Rävala pst 10 kohvikus) esimese
kummarduse pühendusega raamatule. Võtkem oma riiulist pühendusega raamat, toogem
kaasa ja tutvustagem lühidalt nii raamatut kui pühenduse kirjutajat ning pühendust. Seejärel
arutleme, kas ja kuidas väärtustab pühendus raamatut, kuidas pühendusi saada jne.Tulge
koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust.

6. Laupäeval, 25. aprillil kell 10 alustame meile tuttavas Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskuse aias (Väikese Illimari 12) korrastustalguid. Töö konti ei murra!
Töökindad tuleks kaasa võtta. Töötame umbes kolm tundi. Lõpetame ühises kohvilauas. Et
tööriistu varuda ja töörinnet ette valmistada on vajalik osavõtusoovist teada anda e-postiga
või telefonitsi Sirje Arrole 20. aprillini!
7. Kolmapäeval 29. aprillil kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus)
paljukõneldud riigireformi arutelu, sedakorda omavalitsustest, nende olevikust,
tulevikust jne (loodame ka mõne riigikogulase osavõttu). Õhtut juhib ühe omavalitsuse –
Tallinna linnavolikogu liige, meie Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist.Tulge koos
sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne arutlusõhtu algust.
*

*

*

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare!
10.04. Galina Varlamova
13.04. Pavel Thalberg
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Maja endine volinik

14.04. Marika Ritso
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Maja endine volinik

15.04. Leev Kuum
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Olav Keerberg
Mare Pork
Riina Tartu
Ille Adamson
Olev Tapupere
Mart Pakosta
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Maja endine volinik ja
revisjonikomisjoni esimees

Teated:
1. 2015. aasta liikmemaks on nõukogu 8. detsembri 2014 otsuse alusel 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 kas Rävala pst
10, Tallinna Ülikooli Narva mnt 25 ja KBFI Akadeemia tee 23 valvelauast (küsida) või eposti teel Teadlaste Maja e-post: arrosirje@gmail.com 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
*

*
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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 58378133.
Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120.
Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379.

Kena kevad tulnud!
Teeme ta üheskoos veel toredamaks!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

