TALLINNA TEADLASTE MAJA
53. tegevusaasta
Juuni
2018
30 aastat tagasi kirjutas meie Maja liige, luulelembene metsa-, keemia- ja
tehnikateadlane Arnold Milk (13.06.1922 – 3.03.2009):

Olla vaba
Tormidest vintsutatud
sitke ja vitaalne rahvas
igipõlisel Eestimaal
ei iial hääbu
ajaloo areenilt.

Kodumaa viljakate põldude,
mühisevate metsade,
rohetavate niitude
säilimise nimel
astugem igale anastajale
kindlalt vastu.

Andkem lastele edasi
vanaisade – emade
kombed ja aated
tunnetamaks tahet
olla omal maal
iseseisev ja vaba.
Luulekogust „Jäljed“, 2001

* * *
REEDE, 1. JUUNI ON LASTEKAITSEPÄEV!
* * *
1. Esmaspäeval, 4. juunil – EESTI LIPU PÄEVAL – oleme kõik oodatud Toompeale
riigilipu pidulikule heiskamisele Pika Hermanni torni VARAHOMMIKUL (!) kell 7.
NB! NB! NB!
Juunikuus on kohvik „Strix“ muutnud töögraafikut. Teadlaste Majale on antud võimalus
teha üritusi esmaspäeviti, sest kolmapäeviti on kohvik avatud vaid kella viieni. 22. juunist
läheb kohvik remonti, on külastajatele suletud.
2. Esmaspäeval 4. juunil kell 17.15 teeme „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus) arutelu Eesti
Televisiooni saadetest: mis meeldib, mis ei ja miks? Mida tuleks teha edaspidi meie
arvates? Tuumakad ivad edastame ETV nõukogule ja juhtkonnale. Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne arutlusõhtu algust.
3. Esmaspäeval, 11. juunil kell 17 on Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtine
koosolek „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus). Päevakorra kavas: mais tehtu hindamine,
uute liikmete vastuvõtmine, seniste sariürituste õnnestumistest, ebaõnnestumistest ja
võimalikest uutest sariüritustest, sügishooaja suuremate ettevõtmiste kavandamine,
kohalalgatatud küsimused. Tulge koos sõpradega! Baarist saab osta suupärast enne
koosoleku algust.

NELJAPÄEVAL, 14. JUUNIL ON LEINAPÄEV!
4. Esmaspäeval, 18. juunil kell 17.15 korraldame „Strixis“ (Rävala pst 10 kohvikus)
arutelu haldusreformist: „Mis saab tõmbetuultes maakondadest?“. Sissejuhatava
ettekande teeb meie Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees. Tulge koos sõpradega!
Baarist saab osta suupoolist enne aruteluõhtu algust.
5. Laupäeval, 23. juunil kell 11 asetame tavakohaselt lilled Reaalkooli juures
Vabadussõjas langenute samba jalamile. Tulge koos sõpradega!
* * *
Näitus: „Strixis“ saab juunikuus veel vaadata Valeri Sakovi õlimaale „Kassid ja
hiired“
Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare!
02.06.
08.06.
17.06.

Tiiu Reimo
Jaak Ostrat
Maret Pank

27.06. Laine Alumäe
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75
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Maja endine nõukogu liige, sekretär

30.06. Peeter Eving
*

80

*

Teated:
•

Kogumikku „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ saab soetada Maja üritustel „Strixis“.

•

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. Kui Te pole veel jõudnud tasuda, siis tehke seda, sest raha on
vaja!

•

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.

Ilusat suve ja kohtumiseni 5. septembril kell 17.15 Rävala pst 10 fuajees!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

