
    

 

   

 

TALLINNA  TEADLASTE  MAJA 

51. tegevusaasta 
Juuni 

                                          2016 
 

Ole tervitet, tervitet vaba maa!  Õnn igavest olgu sinuga! 

Ole tervitet, tervitet kodumaa!  Töö, mure, laulu vaba kodumaa, 

Surm kõiki me mehi ei murra,  jää vabaks sa! 

kes üle jääb vabalt võib elada.  Jää seisma sa! 

 

Need sõnad on 1920. aastal pühendanud noorte langenud sõdurite mälestusele  

Vabadussõjas osalenud Henrik Visnapuu (02.01.1890 – 03.04.1951). 

  

*     *     * 

 

1. Kolmapäeval, 1.juunil kell 17.15 on Strixis (Rävala pst 10 kohvikus) 52.õhtu sarjast 

„Avame jälle eesti rahvuskultuuri laekaid“, mille sisustavad sarja juht ja korraldaja Maja 

asutajaliige Pille Kippar koos Tartust saabuva Kirjandusmuuseumi folkloristi Katre 

Kikasega, et valgustada kaugetel maadel elavate eesti rahvaluule kogujate tunnetust 

kohalikust ja rahvuslikust. Tulge koos sõpradega! 

Baarist saab osta suupärast enne vestlusõhtu algust. 
 

2. Johannes Aaviku Selts (esimees meie Maja liige Peep Nemvalts) ootab meid esmaspäeval, 

6. juunil kell 18 Rahvusraamatukogu Milleri salongis (Tõnismägi 2, V korrus), kus saab 

kuulata ettekannet „Kuidas soomlased naeru lagistavad“ ja õnnitleda seltsi auesimeest, meie 

Maja liiget Helgi Vihma, tema 85. sünnipäeva puhul. Kohvilaua korraldamiseks vajalik 

osavõtust teatada hiljemalt 2. juunil aadressil: teave@aavikuselts.org 

 

NB!   NB!   NB! 

 

  Et TLÜ Raamatukogu töökorralduse tõttu on kohvik „Strix“ 6. juunist kolmapäeviti 

kella viiest suletud, siis teeme 8. ja 15. juunil Maja üritused kell 16 – 17. 

 

*     *    * 

3. Kolmapäeval, 8. juunil kell 16.00 (!) jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja 

„Hindame Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“ vestlusõhtuga Bentsian 

Levinist, õigusteadlasest, TA Majanduse Instituudi kauaaegsest töötajast, kelle sünnist 

möödus hiljuti 110 aastat. Jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige Valve Kirsipuu, B.Levini 

endine kolleeg. Kõik juurdeütlemised väga oodatud! Tulge koos sõpradega! 

   Baarist saab midagi maitsvat osta ikka enne jutuõhtu algust.  

 
 

4. Esmaspäeval, 13. juunil kell 17 on Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtine koosolek 

nõukogu liikme Andres Tekkeli korraldusel Statistikaametis (Tatari 51), kus ameti juht 

Andres Oopkaup valgustab haldusreformi statistikapeeglis, hinnatakse maikuus  tehtut, 

kavandatakse septembrikuu üritusi, võetakse vastu uusi liikmeid ja arutatakse kohalalgatatud 

küsimusi. See ongi kutse! Tulge koos sõpradega! Kohtume kell 16.55 fuajees!   

 

 

 



5. Kolmapäeval, 15. juunil kell 16 (!) jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) 

kultuurilooliste vestluste sarja; merekultuuri aasta puhul räägime August Gustavsonist 

(19.12.1894-26.12.1941, Ussolje vangilaagris), merendustegelasest ja -õpetajast, 

navigatsiooniõpikute autorist jne (tema ajaloolasest poeg Heino oli meie käikudel sageli 

eeskõndija). Jutuotsa võtab üles Maja asutajaliige Elsa Pajumaa. Kõik juurdeütlemised 

väga oodatud! Tulge koos sõpradega!      

Baarist saab osta suupärast enne vestlusõhtu algust. 

 

6. VÕIDUPÜHAL , 23. juunil kell 12 asetame tavakohaselt lilled ja süütame küünla 

Reaalkooli juures Vabadussõjas langenute samba jalamile. Tulge koos sõpradega 

austust avaldama meie vabaduse eest elu andnutele! 

Näitus: 

„Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) on vaadata veel üks kummardusnäitus Teadlaste 

Maja 50. aastapäevaga seoses, seekord „Sügav kummardus Tallinna 

Tehnikaülikoolile“. 

*     *     * 

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare! 

03.06. Kalev Kukk 65 09.06. Tiia Viru 80 

 Maja nõukogu endine liige   Maja endine volinik  

05.06. Helgi Vihma 85 16.06. Külli Kaunissaar 65 

 Maja endine volinik  26.06. Arvo Ots 85 

   28.06. Helle Aruniit 70 

 

Teated: 

 Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga on K.Pätsi ausamba rajamiseks kuulutatud 

korjandus. Toetuse saab kanda kontole: EE101010031568127222 märkega „Konstantin 

Pätsi mälestusmärk“. 

 „Majata Maja lugu“ (järg) (´a 10 eurot) saab soetada „Strixis“ toimuvate ürituste ajal. 

 Nõukogu otsusel on 2016. aastal üksikliikmemaks mittetöötavatel pensionäridel 10 

eurot, teistel kõigil 30 eurot aastas; tasuda saab kas ülekandega MTÜ Tallinna 

Teadlaste Maja kontole EE25 2200 0011 2006 1944   Swedbanka või Maja üritustel Sirje 

Arrole. 

 Teadlaste Majal on kodulehekülg http://www.teadlastemaja.ee tänu Peeter Normakule 

ja Jaagup Kipparile Tallinna Ülikoolist! 

 Teadlaste Maja töökava saab endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval kas Rävala 

pst 10 ja KBFI Akadeemia tee 23 valvelauast (küsida) või  e-posti teel või kodulehelt ja 

TTÜ-s on Teadlaste Maja tööplaan teadete tahvlil (täname Signe Jantsonit!). 

 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 58378133. 

Revisjonikomisjon: Jaan Ennulo 56639343, Tiia Püss 55641120. 

Maja asutajaliige Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379. 

 

Kosutavat ja meeldejäävat suve! Kohtumiseni „Strixis“ 7. septembril kell 17.15! 

                                                                                              Tallinna Teadlaste Maja nõukogu 

http://www.teadlastemaja.ee/
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