
Telliskivi seltsi juhatuse laiendatud koosolek 26. märtsil 2013 F-hoones

Osalejad: Krista Kulderknup, Maarja Läänesaar, Triin Talk, Toomas Paaver, Meelis Trepp, Merje 
Olm, Juho Kalberg, Katrin Stöör, Teele Pehk.
Koosolekut juhatas Krista, protokollis Teele.

1. Linnaidee algatus Linnalaborilt 

Maarja Läänesaar, seltsi liige, on Linnaidee algatuses Telliskivi seltsi esindaja. Juhatuse liikmed 
volitavad Maarja seltsi esindama. 
5. aprillil asumiseltside koordinaatorite koosolek, kus Maarja saab täpsemalt teada, kuidas seltsi 
sees teavitust korraldada, linnaosa seltsidega ja linnaosavalitsusega suhelda. Peale seda palju 
teavitamist, koolitustel osalemist, linnaelu seminaride kuulutuste edastamist ning sügise alguses 
linnaosa seltside rattaretk poliitikutele, ametnikele, elanikele. 

Krista: Põhja-Tallinna valitsusest info linnaosa päevade kohta, mis plaanitud Kalamaja päevadega 
samale ajale. Mis linnaosal täpsemalt plaanis (kas talgud või midagi muud)?  Kas tahame end seal 
ka kuidagi näidata? 

Otsus: Maarja  küsib linnaosavalitsusest avalike suhete nõunikult Katrin Hinrikuselt Põhja-Tallinna 
päevade kohta ja lisab ka info, et tema on asumiseltside suure koostöö kontaktisik Telliskivi seltsist.

2.   Kalamaja päevad

Merje räägib, et hästi palju vabatahtlikke abilisi nii Kalamajas kui ka Keilast. Marten Kuningas on 
peaesineja! Laadalisi juba 30 registreerunud. Pingid ja lauad Kalamaja täiskasvanute 
gümnaasiumist laenutada. Suva-platsile tulevad kohvikulauad, kohvikulistele märku anda, et oma 
tulust võiksid nad mingi protsendi seltsile annetada. Teoteatri hoovis esinejad, prügi sorteerimise 
õpe.
Triin Talk teeb rattatuuri Kalamajas. 

Rahastus: KOPist olemas 1600 eurot, kulkast 450 eurot, hasartmängumaksu nõukogust pole veel 
vastust. Lisaks plaanis Põhja-Tlna valitsuselt küsida. 

Krista: peaksime linnaosavalitsuselt suured reklaamplagud välja ajama, nagu oli Kopli seltsi 
sibulalaada reklaam. 
Teele: linnalt sotsiaalreklaami pinnad välja nuruda? Peaks tasuta saama, võimalik ka JCDecaux’it 
postrite ülespaneku ja mahavõtmise jaoks sponsorlust küsida. 
Merje: bussi nr 3 flaierid viia või busside/trammide ekraanile päevade kuulutus surada? 
Merje: Rimilt ja Säästumarketilt komme, kohukesi jms träna küsida. 
Krista: Kleebisreklaam Standardi majas oli eelmisel aastal nõus tasuta ratturitele numbreid välja 
printima.   
Merje: Üllar Luup Tallinna TVst nõus Kalamaja päevi eelreklaamima. 

Otsus: Merje kontakteerub linnaosavalitsusest Hinrikusega seoses päevade korraldusega, Maarja 
suhtleb seltsi ja linnaosa üldteavituse teemal. 

Merje kutsus linnaosavanemat päevi avama ning saatnud avalike suhete neiule info Põhja-Tallinna 
Sõnumitesse, aga pole vastuseid saanud. 

Otsus: mõtleme päevade avaja peale, kas Rein Lang või keegi valgustatud arvamusliider.   



Krista: eraldi lasteprogrammi oleks vaja! Maskotti oleks vaja, kes kantseldab lapsi ja kutsub lapsi 
saagimis- või naelalöömisvõistlusele. 
Merje: rohealale laste- ja spordiala:  MaruKaru maskide aktsioon, titeturg, jooga ja muu. 

Otsus: Merje vaatab vabatahtlike nimekirja üle, kes sobiks maskotiks. Krista pakub enda poolt 
parukaid  

Merje: Lennusadam tahab hirmsasti koostööd teha, soovivad nt merepäevadeks (juuli keskel) 
Kalamaja avatud hoove ja hoovikohvikuid. 

Aprilli alguses teeb Merje koos Mailisega Kalamaja päevade teavituskava. Mailis koordineerib ka 
avatud kohvikute üritust. Kuidas saada Terevisiooni, Reporterisse, kohalikku lehte? Eelnevalt vaja 
teavitada, et meediakanalid teaksid kuupäevad broneerida. Uue Maailma raadio tuleb salvestusi ja 
intervjuusid tegema.  QR-koodid kleepsudele ja majaseintele kleepida – Kalamaja päevade 
kuulutus. 

Spordiprogramm kultuurikilomeetril: seltsidevaheline mõõduvõtt pühapäeval, nt naisekandmine või
saapaviskamine. Kaarliga rääkida korraldusest.   

1. aprillil Kalamaja päevade korraldustiimi ja vabatahtlike koosolek Tetermanni majas. Pärast 
koosolekut saadab Merje listi info päevade seisu kohta. 

2. Talgupäev 4. mail 

Teele: 4. mail koristavad Coca Cola 130 inimest Kalaranna-Patarei-Lennusadama lõigus. Saatsin 
info juhatuse listi selts võiks osaleda, mis tähendab listis kuulutamist ja kes tahab, läheb talgutama.  

Otsus: Teele teavitab talgujuhti seltsi osalemisest mereääre koristamisel. 

3. Telliskivi loomelinnaku sünnipäevafestival 8.-14. aprill 

Kaarel Ojaga olnud juttu, et laupäeval (13.04) võiks teha rattahooaja avamise ürituse. Linnalabor 
korraldab festivalil 11. aprillil hea väliruumi seminari, kus räägime ka ilmastikukindla rattaparkla 
disainimisest F-hoone ette ja muudele asutustele. 
Tundub, et loomelinnaku festivalil juba nii palju üritusi, pealegi Kalamaja päevadel rattatuur ja 
sügise alguses Linnaidee algatuse rattaretk linnaosas. 

Otsus: jätame rattaaktsiooni ära.  

4. Pelgulinna päev 25. mail 

Selts võiks ka seal telgiga väljas olla, nagu Kalamaja päevadel. Sest meile on olulised ka Pelgulinna
elanikud! 

5. Üldkoosolek 25. aprillil loomelinnaku aulas

Seltsi liikmeid 94. Listis 239 inimest. Listi kaudu enne üldkoosolekut üleskutse liituda seltsiga ja 
maksta liikmemaksu. Toimumiskoht: Pelgulinna rahvamaja küsib tasu ja on kogu aeg täis; 
loomelinnak annaks kindlasti aulat kasutada. Seekord aulas, mitte koridoris  



Otsus 1: Maarja küsib Kaarel Ojalt aula tasuta kasutamist üldkoosoleku jaoks. Esmaspäevaks 1. 
Aprilliks. 

Otsus 2: Juss teeb juhatuse laiendatud listi, kus kõik projektijuhid sees, et omavahelist teavitust 
paremini korraldada.  

6. Vana-Kalamaja tänavaprojekt

Toomas: Küsitluse läbiviimise koosolek 2. aprillil TOPSis, huvilisi palju. Küsitluse läbiviimiseks 
vaja abilisi. TLÜ keskkonnasotsioloogid samuti pundis. 
Kalamaja päevade raames pühapäeval kell 15 Teoteatris Vana-Kalamaja foorum, kuhu kutsutud 
esinema tänavaekspert Kadri Klementi, Pärnu arhitekt Karri Tiigisson, Dago Antov, 
kommunaalametist ja  transpordiametist. Positiivne algatus seltsi poolt, millega linnale näidata head
algatust. 

Otsus: eraldi pressiteade foorumi kohta, kuna tegu võimsa ja konrkeetse asjaga. Mailisega koos 
pressikas valmis teha. Lisaks eraldi fb-üritus. 

Toomas: Kas seltsi alt võib korraldada arhitektuurikonkursi Vana-Kalamaja tänava lahendamiseks? 
Seda tööd saab ka arhitektide liidult sisse osta. 

Krista: Mida see seltsile juurde annaks? Vastus: publicityt!
Krista: Kas me peaks dubleerima arhitektide liidu tööd? 
Toomas: Kui saame preemiarahad ja töötasud fondidest kokku, siis võimalik tellide liidult konkursi 
korraldamine. 
Juho: Kas kellelgi jaksu sellega tegeleda? 
Toomas: Linn ise ei korralda selliseid asju. 

Teele soovitab tänavaprojekti osas avatud olla, mitte oma visiooni peale suruda, muidu pole mõtet 
üldse elanikke ega teisi huvitatuid kaasata.  

Otsus: Küsitlus ja foorum läbi viia, nende põhjalt selgub, kas arhitektuurikonkurss üldse vajalik.  
Küsitlus peab olema haarav ja emotsioone tekitav ning Toomasele oluline kaasamõtlejaid ja 
-tegutsejaid juurde saada. 

Toomasele antud luba taotleda arhitektuurikonkursi tingimuste koostamiseks loomestipendiumit.

7. Toetus KÜSKi asumiseltside voorust 

Meelis Trepp: KÜSKilt saabub 2700 eurot TLSi logoga välitelgi, mööbel, gaasisoojendajate jaoks; 
200 eurot vaja seltsi omafinantseeringut, 200 eurot vabatahtlikku tööd.  
Inventar läheb põhivarasse ja hoiustamiskohaks Gaspre ladu. 

Talgupäevale, Pelgulinna päevale ja muudele üritustele seltsi telk ja kohvik püsti!  

8. Ettepanekud Põhja-Tallinna üldplaneeringusse  

Krista: kuna seltsi põhikirjas sees, et kaitseme miljööala, siis kunagi oli Jaan Tiidemanniga juttu, et 
miljööala piiri täpsustada Kalasadama planeeringu alal. 
Triin väidab, et ettepaneku võime teha, aga seda ei võeta linnas kindlasti arvesse.  Pigem laieneb 
teema linnaosa üldplaneeringusse tehtavate ettepanekute peale – ÜPga pole kaks aastat midag 



toimunud, kuigi TLPAle on eri inimestelt läinud ettepanekuid arutada ja kohtuda.  

Juss: Miljööalade kaitsmine või pigem miljöö kui sellise ümberdefineerimine? 
Teele: Linnaidee algatuses loob Community Tools eri kihtidega kaardi, kuhu saab ka miljööalad ja 
vajalikud kergliiklusteed jms kanda, mida ülelinnaliselt kuvada.
 
Otsus: Krista saadab seltsi nimel Jaak-Adam Looverile ametliku kirja, kus palub kas või väiksemas 
ringis arutelu üldplaneeringu seisust. Mainida Kalamaja päevi kui võimalust ÜP seisu tutvustada.   

Otsus: Kristel Ratassepale ettepanek hoida ÜP asjadel silm peal, kutsuda kokku arutelusid TLPAga 
jne. 

 
9. Uued projektid

  
Märtsi juhatuse koosolekul otsustati, et teavitame hipodroomi „raha annetajatele“, et plaanime raha 
mingi kindla tegevuse jaoks kasutada.  Kuna kindel tegevus on hetkel veel lahtine, siis vaatame 
järgmisel koosolekul üle veel plaanis olnud ideed.

Triin: Meil oli siltide-viitade projekt avalikus ruumis, mis lükkus kindla projektijuhi puudumisel 
tulevikku.

Krista: Täna peaks siltide eesmärgi ja vajaduse veidi selgemalt sõnastama. Üks mõte: põhikirja järgi
väärtustab selts miljööala ehk teha miljööala sildid ja ära märkida miljööala piirid.  Teine mõte teha 
2 (Pelgulinna ja 2 Kalamajja) piirkonna miljööala tutvustavat tahvlit tänavate plaani ja 
vaatamisväärsustega.  Kolmas mõte oli tekitada sildid majadele, kus elasid tähtsad linnakodanikud 
jne. 

Otsus: Projekt oleks vaja selgemini kirja panna ning selleks vaja leida uus projektijuht.
Kui oleme siltide põhimõtte üheskoos heaks kiitnud, kuulutame välja projektijuhi otsingu.

10. Uus kodulehekülg

Juss on teinud esimese kavandi uue kodulehe kohta. Toomasele meeldib slogan „Kui ise ei tee, siis 
ei tee keegi“.

Krista täpsustab seltsi eesmärke läbi märksõnade ja visuaalide, mis peaksid avalehel infot edastama:
kus tegutsetakse – Pelgulinn ja Kalamaja, miljööala, koostööpartnerid jne. Dokumentide haldus, 
tegevuste arhiiv (kuidas näeme eelmiste ürituste kohta infot), spordiklubi (võistlused ja pildid), 
vaatamisväärsused.  

Veidi ettepanekuid ja mõtteid sai lisatud.
Vaja oleks vast veelkord üle vaadata rahulikumal hetkel.

Tänud kõikidele osalejatele ja tublidele projektijuhtidele!


