
TLS juhatuse laiendatud koosoleku protokoll 19.09.2013

1. Sünnipäev, 
7. nov. Teoteater? Kõigile sobib, kui Krista viitsib tegeleda (NB Teelet siis veel ei olnud). 
Arutati, keda kutsuda, ja kuidas (listi kaudu? linnapea?), leiti, et linnaosavanemale ple 
mõtet (liiga vara) saata.

2. Arhitektuurikeskuse Saun, kas jaksame tegeleda, ja kas oleks kohta? Avalikus ruumis 
oleks rikastavam, samas lõhkumise küsimus. Maa on oluline, ja iga koht ei sobi ka 
kogukonnakeskuseks (teha grupile või ikka avalik). Koht vajaks haldajaid, osavaid 
ehitajaid, materjali, maad. Kahe keskmisega saab ehk Arh.Kesus toetada? Prantslased 
tulevad kevadel tagasi.  
otsus: kuu aega listis möliseda sel teemal. võiks ideed pakkuda teistele kohalikele 
aktivismikeskustele (Patarei, Katlaaed jne)

3. Kalamaja päevade korraldus,
võiks ühendust võtta Johanna vmt muu Hoovituru korraldajaga, ehk keegi sealt tahab 
vedada? Võime pakkuda juriidilist keha, know-how'd, kontakte, seltsi nime ja muud tuge 
jõudumööda. Rahataotluse tähtaeg 15. või isegi 1. oktoober? Arutati ka, kas hoovikohvikud
peaksid maksma / võiksid maksta registreerumistasu või osa kasumist, järgmiste päevade 
korralduskassasse. Need on kõik projektijuhi otsused, tegelt, tuleb see kiirelt leida nüüd.

4. Savisaare-lugu,
mis sai alguse sellest, et Soo tänava "ametlikul" avamisel kutsus Savisaar end meile külla.
Millal peaks kutsuma, pöörduda vai ei, kuidas end koostöös mitte kompromiteerida jmt. 
Punktid tuleks enne läbi mõelda, nt Vana-Kalamaja tänavaruumi projekt, mida ta samuti 
avalikult mainis. Et ei juhtuks, nagu Telliskivi tänavaga. Ega Savisaar samas üksi ei ehita.. 
Teemade peale võiks mõelda, aga arutame veel seda asja. Igal juhul peale valimisi, enne 
ei kohtu, aga võib kutse saata enne .
Toomas mingil määral tegeleb.

5. TS ja T tänava avanemine -- teema, mis põgusalt kerkis, aga suuremat arutlemist ei 
leidnud. Midagi oleks ehk tore teha? 15. oktoober vist on see ametlik.

6. Põhja-Tallinna õueüritus 5. oktoobril
kogukonna elavdamise, seltside ideede tutvustamise ja kohalike ühiskondlike, logistiliste 
vmt valupunktide või miks ka mitte geniaalsete plaanide arutamise koht, kuhu saab 
kutsuda ka kohalikke kandidaate, et nad vastaksid konkreetsetele arupärimistele ja 
selgitaksid oma seisukohti võtmeküsimustes. Haakub hästi Jussi ideega korraldada 
valimiseelne debatt, ja selleks kohalikega läbi vaielda või üle vaadata, mis siinkandis teha 
on. Läbiviijaks ehk keegi nagu Arp Müller? (Juss ja Kaarel küsivad), keda kutsuda? Mitte 
parte, igatahes. Kuhu kutsuda? Noblessner, Telliskivi Loomelinnak, Katlaaed, Arsenal, 
Pelgu Rahvamaja jne.. Maarja hakkab rääkima eri kohtadega läbi.
Kindlalt tulevad kohale huvitavad inimesed Telliskivi, Professorite küla ja Pelgulinna 
seltsist, kutsuda saab veel Kopli seltsilisi jmt, ja ilmselt on ka valitavad üsna altid. 

7. Uus ÜP! 
Sellele parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 23. september! Avalik ruum, 
ühiskondlike objektide määratlemine, plaanide terviklikkus jmt arendamist vajav. Turvalisus
(nb tulemas Pakosta õueüritus), planeerimine, lasteaia- ja koolikohad.. Teelelt: 
liiklusuuring! Mis arvestaks vajadusi ja eri stsenaariume natu paremini. Betooni 
investeerimine on lõppemas, linnaval. ja maj. min prioriteedid, eurorahasid rohkem 
mitmetasandiliste ristmike jaoks ei saa. 

8. Turvalisuse-kärajad,
naabrivalve, tänavavalvur või -direktor, vargad, "pesad" ja narkomaanid. Evelt teema, et 
"meie oma narkomaanid", ja et ple vaja suhtumist, et "koligu kuhugi mujale". Leiti: arutelu 
on vaja, oleks tore, enne ei peagi kõike ära otsustama või lahendusi teadma. +Serve the 
City? koostöö politseiga. 



9. Mõtlemisnihe "aga korralda ise", või et võta kätte ja tee. Mh Teelelt, et polegi vaja neid 
avaliku ürituse lubasid ja reklaamilubasid tänavapostikuulutustele jne.
10. EW 100 on veel lahtine, varsti kuulutatakse mingi konkurss vast välja, ja jalgrattateede 
komisjonist kuulda olnud ei ole.


