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1. Annetuskampaania
Hetkeseisuga on annetusi laekunud ~1180 eurot ning kuna Hipodroomi kohtuotsust edasi ei
kaevatud, siis ei ole raha kasutatud. 
Annetuskampaania üleskutses on kirjas: „Annetatud raha kavatseb Telliskivi Selts muu hulgas
kasutada hipodroomi planeeringu kohtuvaidluseks ja vajadusel teisteks tulevasteks
kohtuvaidlusteks; edasisteks tellimistöödeks Kalasadamale parema lahenduse leidmisel (Kalaranna
vee laboratoorsed uuringud või alternatiivse planeeringulahenduse koostamine); muudeks kulutusi
nõudvateks töödeks avaliku ruumi ja avaliku huvi kaitsel. Kui raha jääb üle, investeeritakse see
avaliku ruumi väikesemahuliseks arenduseks sarnaselt eelmisel suvel Kalaranda tekitatud
rannamööblile.“
Otsustati annetajatele teada anda kogunenud summa ning teade, et kuna kohtuprotsess lõppes
kuludeta, siis oodatakse esmalt annetajate ettepanekuid, kuidas nende arvates oleks mõistlik raha
kasutada. Raha kasutamise üldine eesmärk jääb samaks.  

2. Seltsi esindamine
Hetkel on iseenesest välja kujunenud juhatuse ja seltsi liikmed, kes erinevates valdkondades seltsi
esindavad – näiteks Toomas ja Katrin esindasid seltsi Hipodroomi kohtuvaidluses, Juho ja Aivo
Telliskivi tänava projekteerimise protsessis, Toomas ja Teele – Kalaranna ja Kalaranna tänava
projekteerimise protsessis.
Paratamatult on ka seltsi sees mitu arvamust, kuid sel juhul peab seltsi ametlik seisukoht olema
selline, et pakutaksegi välja mitu lahendust, nagu Kalaranna tänava küsimuses tehtigi. 
Otsustati, et selts jätkab endist alt-üles põhimõtet, mille järgi liikmed saavad ise algatada aktiivsust
mingis küsimuses, suheldes liikmete ja juhatusega võimalikult avatult, püüdes jõuda selgele
arusaamisele liikmete ühistest soovidest ning esindades sellest tulenevalt seltsi vastavas küsimuses.

3. Koostöö omavalitsusega
Kokkupuude on olnud linnaosavalitsuse, Transpordiameti, Linnaplaneerimise Ameti,
Kommunaalameti, Kultuuriväärtuste Ameti ja Linnavaraametiga. 
Mai alguses teha ametitesse personaalne külaskäik kutsumaks ametnikke Kalamaja Päevadele.
Kutsuda neid ka seltsi sünnipäevale sügisel (eelnevalt on kutsutud linnaosa vanem).



Taas peab uurima hakkama, kuidas saaks linnaosa ajalehes seltsi uudised rohkem kajastada.

4. Kalarand ja Kalaranna tänav
Toomase sõnul on Kalasadama planeeringu hetkeseis vaikne, selts on kõik oma soovid välja
öelnud, kuid vastust pole eriti saanud. Järgmine hetk arutamiseks on arvatavasti maavanema
järelevalve. Tundub, et linnavolikogu lõpp-otsust ei saa tulla enne sügist, mistõttu ei tea, kas see
tehakse praeguse või järgmise volikogu poolt. Selts ei saaks hetkel muud teha, kui ehk aktiivsete
korraldajate leidumise korral, annetajate raha kasutades, argumente koguda (supluskoha
veeproovid, detailplaneeringu üldplaneeringule vastavuse ekspertiis, alternatiivlahendused). 

Kalaranna tänava ehitusprojekti koostab Sweco Group ning selle esialgsed lahendused peaks
valmima lähinädalatel. Selts on oma seisukoha saatnud, vastus puudub.

5. Vana-Kalamaja tänava tervikruumi loomine
Toomas tutvustas Vana-Kalamaja tänava tervikruumi loomise tegevuskava. Esmalt on vaja leida
vabatahtlikud, kes aitavad märtsikuus läbi viia küsitlust tänava elanike seas (küsimustikud
koostatud). Otsustati kaasata Vana-Kalamaja tänaval elavaid seltsi liikmeid ning üleskutse on vaja
saata ka seltsi listi. 
Võimalike vabatahtlikega peab lähiajal kohtuma (hiljemalt märtsi alguses).
Küsitluse tulemuste analüüs toimuks aprillis-mais ning Kalamaja päevadel (18.-19. mail) toimub
foorum, kus tutvustatakse küsitluse tulemusi.

6. Juhatuse koosseis ja tegevusplaan
Seni on juhatus kokku saanud väga harva, kuid koosolekud peaksid toimuma regulaarselt ning
umbes kord kahe kuu jooksul.
Et rohkem kaasata aktiivseid seltsi liikmeid ning kasvatada juhatusele järelkasvu, on vaja juhatuse
koosolekutele kutsuda ka aktiivseid liikmeid.
Järgmine laiendatud juhatuse koosolek võiks toimuda 12. märtsil.

7. Projektid ja tegevused 2013
* Plaan on jätkata 2011. aastal väga populaarseks osutunud avatud hoovidega. Mailis on esitanud
projektitaotluse Põhja-Tallinna valitsusele, vastust pole veel saanud. Vaja leida veel toetajaid.
* Kalamaja päevad 2013 toimuvad 18.-19. mail, projektijuht Merje Olm. Toetust on saadud 1600
eurot kohaliku omaalgatuse programmilt. Taotlused on esitatud Kultuurkapitalile ja Eesti Autorite
Ühingule. Lähiajal esitatakse taotlused veel Põhja-Tallinna valitsusele ja Hasartmängumaksu
Nõukogule. 
* Meelis ja Kaarel panevad kokku projektitaotlust KÜSK-ile (tähtaeg 4. märts kell 15.00). Projekti
eesmärk on Telliskivi Seltsi tegevustoimekuse tõstmine. Plaanitakse soetada telk (mobiilne
s e l t s i m a j a ) s e l t s i t u t v u s t a m i s e ks . S a m u t i v õ i k s p r o j e k t i r a a m e s t o i m u da
konverents/seminar/foorum.
* Telliskivi Loomelinnaku sünnipäeval võis taas korraldada jalgrattamatk. Üle-eelmisel aastal oli
üheks korraldajaks Aivo. Kui tal on huvi, võiks ta ka sel aastal asja eest vedada.
* Liikmete üldkoosoleku võimalik toimumisaeg 25. aprill. Umbes kuu aega enne vaja saata
liikmetele eelteade koosoleku toimumise kohta. Paar nädalat enne vaja saata täpsem päevakava
ning 2011. aasta aruanne.
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