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Kohal:
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Mailis Timmi, Meelis Trepp

 Seltsiga liituda soovijad: Hanno Tomberg, Marko Kuusik, Jaanika Tamm, Jaak
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 Külalised: Viljo Vabrit, Juho Kalberg,  

1. Kõik kohalviibijad tutvustasid ennast.

2. Triin Talk tutvustas eelnevalt e-posti teel saadetud päevakava:

3. Katja Ljubobratets rääkis 30.novembril toimuvast linnaliikluse teemalisest foorumist
„Sina? Jalgratas? Auto? Miljöö?“.
Plaanis on liiklusfoorumite sari ning esimene neist toimub 30. novembril 2010
Kalamaja Põhikoolis (Vabriku 18, Tallinn).
Ettekannetega esinevad:
* Tõnis Savi - AutoTallinn.
Tõnis lõpetas 2010 selle uurimusega arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala.
* Dago Antov - Linnaliikluse korraldamine. Kogemusi Eestist ja mujalt.
Dago on liiklusprobleemidega tegeleva inseneribüroo Stratum juhataja.
* Kadri Klementi - Tänav. Tallinna Linnaruumi olevikust ja tulevikust.
Kadri lõpetas 2010 selle uurimusega linnamaastike eriala.
* Mari Jüssi - Liikluse rahustamise viisid.
Mari töötab säästva transpordi spetsialistina Säästva Eesti Instituudis.

Peale ettekandeid toimub arutelu, millest loodetavasti koorub välja mõtteid ka Põhja-
Tallinna arengukava ja üldplaneeringu jaoks.

Külliki Kübarsepp tegi ettepaneku Kopli Kaubajaama esindajatega kohtumiseks. Ning
ühtlasi  võiks see  olla ühe foorumi teema

Hetkel ei ole foorumite korraldamiseks finantseeringut, kuid järgmiste toimumiseks
tuleb küsida toetus KÜSK-ilt (Kodanikuühiskonna Sihtkapital, www.kysk.ee), kes
toetab kodanikuhariduse alaseid projekte.
Võimalikud kulud: plakatite printimine, esinejate tasud (?), ruumi rent jms.
Foorumite korraldamisega lubasid tegelema hakata Kaarel Kalvik, Georg Lassur,
Juho Kalberg, Katja Ljubobratets, Meelis Trepp.

4. Triin Talk andis ülevaate projektist „Kalamaja päev“, mis toimub mais 2011 ning
mida Telliskivi Selts korraldab koostöös Teoteatri, Kalju koguduse, Meie Kalamajaga



Vajalikud tegevused:
 Vaja leida Telliskivi Seltsi poolne nn projektijuht ning vabatahtlikud, kes

hakkavad koos teiste organisatsioonide esindajatega Kalamaja päeva
korraldama;

 Vaja välja mõelda tegevusi, mida Kalamaja päeval ellu viia (plaani on võetud
nt visioonikonverents); 

 vaja leida rahastus (nt VÜF - Vabaühenduste Fond). Hetkel on VÜFi projektiga
tegelenud Triin Talk ja Maris Jõgeva

 Põhja-Tallinna Linnaosavalitsusele rahataotluse esitamise tähtaega 10.jaanuar
2011.

5. Mailis Timmi rääkis projektist „Kalamaja avatud hoovid“, mis on osa „Tallinn 2011 –
Euroopa kultuuripealinn“ programmist.
Projekt toimub maist kuni septembrini ning iga kuu toimub ühes Kalamaja hoovis üks
hooviüritus (kokku 6): tantsuhoov, muusikahoov, teatrihoov, filmihoov, tsirkusehoov ja
laadahoov. Mais 2011 toimub esimesena tantsuhoov.
Enamik hoove on leitud, kuid mõned on veel puudu. Praegu otsitakse puuduolevaid
ning toimuvad läbirääkimised olemasolevate hoovide korteriühistutega.

Rahastaja on 2/3 ulatusest SA Tallinn2011 ning 1/3 on omafinantseering. Hetkel on
väljaselgitamisel, kas õnnestub 100% toetust saada Tallinn2011 SA-lt, sest Telliskivi
Selts on vabatahtlikkusel baseeruv MTÜ ning meil ei ole sissetulekut, et
omafinantseeringu osa katta. Kuid kui omapanus on vajalik, siis tuleb rahastajad
leida (10.jaanuaril 2011 on Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuses rahastustaotluste
esitamise tähtaeg).

Hooviüritused on ametlikus Tallinn2011 programmis. Lisaks luuakse eraldi leht
Facebooki.

6. Triin Talk rääkis Kalamaja Seltsiga koostöös väljaantavast Kalamaja ajalehest.
Hetkel on saadud rahastust esiknumbri väljaandmiseks. Peale esiknumbri valmimist
tuleb uuesti toetust taotleda, olenevalt toetuse suurusest võiks lehte välja anda 4-5
korda aastas. Toimetuse kokkupanemiseks korraldatakse eraldi koosolek.
Telliskivi Selts osaleb projektis partnerina.
Mailis Timmi ja Hanno Tomberg on nõus kaasa lööma.

7. Anti ülevaade, kes millistesse Linnavalitsuse komisjonidesse kuuluvad. Kuidas
paremini levitada infot komisjonides toimuvast.
Otsustati, et Telliskivi Seltsi kodulehel http://telliskiviselts.info/ rubriigis „Toimumas“
võiks teada anda, kui on tulemas komisjonide istungid, mis on päevakorras ning kui
otsustatakse midagi, mis puudutab Kalamaja-Pelgulinna piirkonda.

8. Mitme seltsi liikme poolt tehti ettepanek korraldada nn kodanikke harivaid koolitusi
(nt kuidas lugeda planeeringuid jms). KÜSKilt võimalik selleks raha taotleda.

http://telliskiviselts.info/


9. Töödejaotus: Käimas on mitu projekti, vaja on eestvedajaid, vabatahtlikke.
Uue Maailma Seltsi eeskujul oleks ka Telliskivi Seltsil vaja nn  palgalist projektijuhti,
kes hoiab kõigel toimuval silma peal ning delegeerib tööülesandeid.
Selleks peaks kõikidesse rahastustaotlustesse kirja panema ka projektijuhi töötasu.

Teele Pehk soovib osaleda Kalamaja Päeva raames toimuva visioonikonverentsi
korraldamises.

Jalgpalli trenni hakkab Kalamaja Põhikolis Telliskivi Seltsi nime all korraldama Marko
Kuusik
 
Hanno Tombegi ettepanek: tuleb üles otsida Kalamajas ja Pelgulinnas elavad
erinevate elualade asjatundjad ning neid kaasama erinevate tegevuste/projektide
elluviimisel.

10. Korralised kokkusaamised. Kas need on vajalikud, kuid tihti peaksid toimuma jne.
Ettepanekud:

 korralised kokkusaamised ühendada nt kodanikuhariduse koolitustega;
 juhatus peaks regulaarselt kokku saama,
 erinevate projektide töögrupid peaksid regulaarselt kokku saama.

11. Juhatuse valimine.
Triin Talk ja Kristjan Sulõnd soovisid vabatahtlikult juhatuses välja astuda.
Ning tehti ettepanek uute liikmetena juhatusse valida Katja Ljubobratets, Meelis
Trepp ning Krista Kulderknup.
Ühehäälselt otsustati Triin Talk ja Kristjan Sulõnd juhatusest välja arvata ning vastu
võtta uued liikmed.
Uue juhatuse koosseisus on seega: Katrin Stöör, Aivo Lill, Meelis Lätte, Mailis Timmi,
Katja Ljubobratets, Meelis Trepp ning Krista Kulderknup.

Koosoleku juhataja: Triin Talk

Protokollija: Kristel Klammer

 








