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2020
Mart Mäger (25.02.1935 – 21.03.1993), luuletajanimega Väino Vesipapp, Teadlaste Maja
nõukogu endine liige, diskussioonikomisjoni esimees, keele – ja kirjandusteadlane, õppejõud
on kirjutanud luuleread:
SEE MAA
Samm – sammult,
sõna – sõnalt see maa
päevad pikad, tuulised teed,
külavahed, kadaka-arud
aastate rodus.

Sõnasepad astuvad alla,
üle väinade, elurajade,
sõnad, kõlad, kõnelejad.

*

*

Perest peresse sõna – sõnalt
valgest valgemas valguses
selle maa keeles
sõnutud südame taha
see maa. (1986)

*

1. Kolmapäeval, 4. märtsil kell 17 saame STRIXIS (Rävala pst 10 kohvikus) kuulda
aastakümneid kaugel välismaal elanud, nüüd Eestisse naasnud Marie Liivaku pajatust
võõrsil elamisest ning eestluse hoidmisest seal, aga ka sellest, kuidas isamaal siinsesse ellu
jälle sisse elada …Tulge koos sõpradega! Kohvikust saab igaüks ise osta suupärast.
2. Esmaspäeval, 9. märtsil kell 17 peame Maja nõukogu ja revisjonikomisjoni lahtise
koosoleku (Rävala pst 10) SOFIS (filosoofia saalis). Päevakorra kavas: veebruaris tehtu
hindamine, aprillikuu tööplaani kavandamine, uute liikmete vastuvõtmine, eelseisva
emakeelepäeva tähistamisest, kohalalgatatud küsimused. See ongi kutse!
3. Kolmapäeval, 11. märtsil (!) kell 17 tähistame STRIXIS (Rävala pst 10 kohvikus)
Teadlaste Maja ammuse tava kohaselt EMAKEELEPÄEVA eesti keelt kenasti kasutava
seltskonnategelase austamisega; seekord on austatav Rahvusringhäälingu sporditoimetuse
töötaja Juhan Kilumets. Austamisõhtut juhib Emakeele Seltsi liige, Teadlaste Maja
asutajaliige Elsa Pajumaa. Tulge koos sõpradega! Suupärast saab igaüks ise kohvikust
osta.
* * *
LAUPÄEVAL, 14. MÄRTSIL ON EMAKEELEPÄEV!
4. Kolmapäeval, 18. märtsil kell 17 jätkame STRIXIS (Rävala pst 10 kohvikus) sarja
„Hindame Teadlaste Maja asutajaliikmete osa eesti teaduses ja kultuuris“ ja võtame
kõnelda ajaloolasest, Õpetatud Eesti Seltsi esimehest (1936 – 1950) akadeemik Harri
Moorast (2.03.1900 – 2.05.1968). Tulge koos sõpradega! Meelepärast suupistet saab
igaüks ise kohvikust osta.

5. Kolmapäeval, 25. märtsil kell 17 saame STRIXIS (Rävala pst 10 kohvikus) kuulda Maja
nõukogu esimehe Sulev Mäeltsemehe (on ka omavalitsustegelane) ettekannet „Kohalikud
omavalitsused reformide tõmbetuultes“; seejärel on võimalus kuulajatel lühidalt ka oma
arvamus esitada. Jutuõhtut juhib Maja nõukogu aseesimees Andres Kollist. Tulge koos
sõpradega! Kohvikust saab igaüks ise osta meeldivat suupoolist.
*

*

*

Õnnitleme sünnipäevalapsi, sh juubilare!
06.03. Helju Kaal
07.03. Leida Kesa
13.03. Tiit Made
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26.03. Loona Tamme
29.03. Lembe Laanest
*

*

75
80

*

Teated:

•

13. jaanuari 2020 nõukogu otsusega jäid liikmemaksumäärad muutmata:
mittetöötavatel pensionäridel on aastamaks 15 eurot, teistel kõigil 35 eurot. ; tasuda
saab kas MTÜ Tallinna Teadlaste Maja kontole EE252200001120061944 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 Teadlaste Maja koduleheküljelt www.teadlastemaja.ee ja
endiselt hiljemalt eelmise kuu viimasel päeval Rävala pst 10 valvelauast (küsida).

•

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

•

Seoses K. Pätsi ausamba rajamiseks kuulutatud korjandusega saab toetust kanda MTÜ
Konstantin Pätsi Muuseumi kontole: EE101010031568127222 märkega „Konstantin
Pätsi mälestusmärk“.

•

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, 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.

Kasutagem ikka ja alati kaunist emakeelt!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu

