TALLINNA TEADLASTE MAJA
53. tegevusaasta
Jaanuar
2018
Tallinna Teadlaste Maja asutajaliikme, väikeselt laiult pärit Hildegard Pobuli sünnist
möödub tänavu 24. jaanuaril 95 aastat (lahkus meie seast 21.02.2015).
Väga luulelembene, elukutselt raamatupidaja, terve elu Teaduste Akadeemias töötanud,
on kirjutanud:
„Et armastus kodu ja kodumaa vastu
kestaks edasi aastasadu,
siis iidsel pinnal ikka eestlane astub … „
* * *
1. Kolmapäeval, 3. jaanuaril – VABADUSSÕJAS VÕIDELNUTE MÄLESTUSPÄEVAL
– asetame kell 12 lilled Reaalkooli juures Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile,
süütame küünlad, meenutame…
Tulge koos sõpradega!
2.

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 17 peame „Strixis“ ( Rävala pst 10 kohvikus) Teadlaste
Maja aasta aruandekoosoleku ja tähistame ka Maja 52. aastapäeva; (praegu juhib Maja
tegevust 16.12.2016 valitud nõukogu 25. koosseis, kelle volitused kestavad 2019. aasta 16.
detsembrini). Koosoleku päevakorra kavas: 1. 2017. aasta tegevusaruanne; majandusaasta
aruanne; 2. Revisjonikomisjoni aruanne; 3. Arutelu, meenutused … (Kohv ja kringel!).
Olete koos sõpradega väga oodatud! Teieta ei saa üritused toimuda!

3. Esmaspäeval, 15. jaanuaril kell 17 on Teadlaste Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni
lahtine
koosolek nõukogu aseesimehe Andres Kollisti juures Akadeemilises
Raamatukogus (Rävala pst 10). Päevakorra kavas: detsembris tehtu hindamine, 2018.
aasta tähtsamate ürituste kavandamine, kogumiku „Eesti rahvuse kestmisest“ esitlemisest ja
levitamisest, uute liikmete vastuvõtmine, veebruarikuu töökava kinnitamine, kohalalgatatud
küsimused. Kohtume fuajees kell 16.55!
4. Kolmapäeval, 17. jaanuaril kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja
„Avame eesti rahvuskultuuri laekaid“; sarja korraldaja, Maja asutajaliige Pille Kippar on
seekord appi palunud Tartu Ülikooli teaduri, folklorist Merili Metsvahi. Vanast ja väga
mahukast laekast saame teada, kuidas tekkis ja levis ettekujutus esimese öö õigusest …
Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne vestlusõhtu algust.
5. Kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 17.15 tuleb „Strixi“ (Rävala pst 10 kohvikusse) Tallinna
Ülikooli õppejõud Jaagup Kippar, et harida kuulajaid teemal „Seltskonnalaulud viimastel
kümnenditel“; ta teeb seda üliõpilase, õppejõu, pillimehe, ansambliliikme, õhtujuhi ning
pulmaisa vaatevinklist … Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne kohtumisõhtu algust.

6. Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 12 koguneme Toompeal Lossiaia väravas (nimetatakse
ka Kuberneri aed), et liikuda arutelupaika… Kavas on arutleda selle üle, kui kaugel on
Konstantin Pätsi ausamba rajamine, arvestades ühtlasi, et 28.01.1938 kinnitas
riigihoidja K.Päts dekreediga Eesti Teaduste Akadeemia seaduse.
Loodame vastust saada Riigikantselei töötajatelt, kes ausamba rajamisega on seotud.
7. Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 17.15 jätkame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) sarja
„Hindame asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“; kõneleme Paide lähistelt pärit
maapoisist põllumajandusteadlaseks saanud ja Eesti Teaduste Akadeemia presidendiametit
pidanud Johan Eichfeldist (26.01.1893 – 20.04.1989). Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne jutuõhtu algust.
* * *
Tähtis teade!
Laupäeval, 10. veebruaril kell 12 on Kohtu 6, Teaduste Akadeemia saalis meie
rahvuseteemalise konverentsi kogumiku esitlemine ja kontsert. Tulge koos sõpradega!
Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare!
13.01. Viivi-Maret Russ
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Maja asutajaliige ja endine volinik

16.01. Mare Annus
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27.01. Ebu Tamm
30.01. Andres Kollist
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Maja endine noortekomisjoni esimees, palju aastaid
Maja nõukogu liige, nõukogu aseesimees

* * *
Teated:
• Nõukogu 11. detsembri 2017 otsusega on Maja üksikliikmemaks mittetöötavatel
pensionäridel 15 eurot, teistel kõigil 35 eurot aastas; tasuda saab kas ülekandega MTÜ
Tallinna Teadlaste Maja kontole EE25 2200 0011 2006 1944 Swedbanka või Maja
üritustel Sirje Arrole.
• Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga on K.Pätsi ausamba rajamiseks kuulutatud
korjandus. Toetuse saab kanda MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi kontole:
EE101010031568127222 märkega „Konstantin Pätsi mälestusmärk“.
• 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 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 ja juhatus:
Anatoli Alop 5145135, Ülo Jaaksoo 6397991, aseesimees Andres Kollist 5016402, Heino
Lõiveke 5101830, nõukogu ja juhatuse esimees Sulev Mäeltsemees 5016373, aseesimees Peeter
Normak 5165828, Heinar Nurste 5065181, Jaak Põlluste 5063916, Margus Pärtlas 6675702,
nõukogu ja juhatuse sekretär Riina Raud 56660218, Aleks Rulkov 5202602, Andres Tekkel
58378133; juhatuse liige Sirje Arro 56674299.
Revisjonikomisjon: esimees Jaan Ennulo 56639343,liige Tiia Püss 55641120.
Maja asutajaliige ja nõukogu nõunik Elsa Pajumaa annab vajadusel nõu 6522379.

Tervist ja õnne uuel aastal!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

