
Telliskivi Seltsi üldkoosolek 

Toimumise aeg: 25. aprill 2013, kell 18.00-20.10 

Toimumise koht: Telliskivi Loomelinnaku suur saal (Telliskivi 60a, Tallinn) 

Osalejad: kohal 21 liiget, volitusi 7, külalisi 4 

 

PROTOKOLL 

 

Koosoleku juhataja: Kaarel Kalvik 

Koosoleku protokollija: Kristel Klammer 

 

Päevakord: 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Juhatuse valimine 

3. 2013. aasta tegevused, projektid 

4. Muud teemad 

 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine  

Aastaaruanne oli eelnevalt e-posti teel kõigile liikmetele tutvumiseks saadetud, seega aruannet kohapeal ei 

tutvustatud. Küsimusi ei esitatud. 

Ettepanek: kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne. 

Poolt: 21 (+ volitused) 

Vastu: 0  

Erapooletuid: 0 

Otsustati: kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne. 

 

2. Juhatuse valimine 

Praegused juhatuse liikmed (Juho Kalberg, Kaarel Kalvik, Kristel Klammer, Krista Kulderknup, Toomas Paaver, 

Katrin Stöör, Meelis Trepp) soovivad jätkata. Ettepanekuid juhatuse koosseisu muutmiseks ei esitatud.  

Ettepanek:  valida järgmiseks üheks aastaks juhatus samas koosseisus: Juho Kalberg, Kaarel Kalvik, Kristel 

Klammer, Krista Kulderknup, Toomas Paaver, Katrin Stöör, Meelis Trepp. 

Poolt: 20 (+ volitused) 

Vastu: 0  

Erapooletuid: 1 

Otsustati: valida järgmiseks üheks aastaks juhatus koosseisus: Juho Kalberg, Kaarel Kalvik, Kristel Klammer, 

Krista Kulderknup, Toomas Paaver, Katrin Stöör, Meelis Trepp. 

Alari Rammo soovitas Äriregistris üle vaadata juhatuse liikmete volituste tähtajad.  Tähelepanek teadmiseks 

võetud. 



3. 2013. aasta tegevused, projektid 

* Kalamaja päevad 2013 (18.-19. mail)– projektijuht Merje Olm tegi ülevaate hetkeseisust (rahastajad, 

esinejad, tegevused jne). Põhja-Tallinna valitsusest ei ole veel vastust toetuse kohta saabunud. 30. aprilliks 

püütakse kava paika saada. Kogu info üleval Telliskivi Seltsi kodulehel www.telliskiviselts.info ja Facebookis 

www.facebook.com/kalamajapaevad 

*  Spordiklubi „Kannikad trimmi“ – Kaarel Kalvik tegi ülevaate spordiklubi 2. sisehooajast ning kuulutas 3. 

välihooaja avatuks. Kohtutakse jätkuvalt Kalamaja Põhikooli platsil, huvilisi palju, soovi korral võib lisaks 

võrkpallile harrastada ka jalgpalli.  

* Vana-Kalamaja tänav – Toomas Paaver tegi ülevaate Vana-Kalamaja tänava elanike ja kasutajate küsitlusest 

tänava tuleviku kohta. 26. aprillil hakatakse küsitlust läbi viima vabatahtlike abiga (seltsist Ülle Schmidt ja 

Mare Kurm). Vaja veel vabatahtlikke, kes aitaks läbi viia küsitlust tänaval liiklejate seas. 

Küsitluslehte on võimalik täita ka internetis - https://docs.google.com/forms/d/1R33iJgmy1Mi_-

_3I9jz03plVa9JqP6zZnMl0EqrPuEQ/viewform?pli=1 

Analüüsi viib läbi Tallinna Ülikooli teadur Grete Arro ning küsitluse tulemusi tutvustatakse 19. mail Kalamaja 

Päevade raames toimuval foorumil TEOteatris.  

* Telliskivi tänav – Juho Kalberg tegi ülevaate Telliskivi tänava remondi hetkeolukorrast ning Kalamaja uuest 

liikluskorraldusest seoses Soo tänava remondiga perioodil 29.04-30.08.2013. 

Soo tänava ehitusprojekti koostamise ajal kohtuti mitmel korral projekteerijate ja Transpordiameti 

esindajatega ning mitmeid seltsi ettepanekuid on arvesse võetud. Telliskivi tänava puhul oli asi teisiti – 

projekt oli juba töös, hange läbi viidud. Seltsi ettepanekuid ei võetud kuulda. Kergliiklustee on küll tänavale 

planeeritud, kuid mitte kõiki rahuldavatel tingimustel. Kehtima hakkab liikluspiirang 50 km/h, võiks olla 30 

km/h. 

* KÜSK-i projekt "Kogukondliku seltsi tegutsemisvõimekuse tõstmine" – projektijuht Kaarel Kalvik tegi 

ülevaate projekti eesmärkidest ning projekti raames soetatavast inventarist (telgid, aiamööbel, termosed, 

soojakiirgur). Telgid on nn seltsimaja kui ka Kolme Roosi Kohvik. Vajadusel laenatakse inventari ka teistele 

sarnaste eesmärkidega seltsidele. 

Telgid on ostetud, viiakse trükki esmaspäeval 29. aprillil. Teele Pehk küsis, kas saaks juba 4. mai talgutel 

kohvikuna kasutada, kuid kahjuks ei jõua selleks ajaks trükkija valmis. Mööbel on olemas. 

* Kalaranna tänav – Toomas Paaver tegi ülevaate tänava projekteerimise hetkeseisust. Riigihange on juba 

läbi viidud, kohtutud on projekteerijaga, kes seltsi ettepanekuid on paljuski arvestanud. Linn ei ole seni 

aktiivsust näidanud. Vana projekt – mahapöörderadade tõttu lõiguti 4-5 sõidurida, kergliiklustee jõnksuline, 

vöötradu vähe. Pärast seltsi ettepanekuid on olukord parem.  

Projekteerija on koostanud seltsi ettepaneku kohaselt kaks versiooni Kalamaja pargi juures oleva 

raudteetammi suhtes: 

1) Vana visiooni kohaselt tammil sõidutee ja kergliiklustee. See tähendaks puude mahavõtmist ja 

tammi laiendamist, parki tekiks liiklusmüra. 



2) Uue visiooni kohaselt tammil vaid kergliiklustee, sõidutee suunduks tammi kõrvalt alla Noblessneri 

kvartalisse ning ühenduks sujuvalt tänavaga, mille ehitus on nagunii plaanis - seda kavandab BLRT, 

Noblessneri piirkonna arendaja. Tänavate ehitus oleks kokkuvõttes odavam ning säilitaks miljööliselt 

olulise kultuurikilomeetri lõigu.  

Lõplik valik kahe versiooni vahel on tänaseks veel tegemata, kuid tundub et otsustajad kalduvad variant 1 

poole. 

* Linnaidee – seltsipoolne koordinaator Maarja Läänesaar tegi ülevaate projektist ja tegevustest.  

Projekti koordineerib Linnalabor, projektijuht Teele Pehk.  

Projekti on kaasatud 10 seltsi, sh kaks Põhja-Tallinnast (Telliskivi Selts ja Professorite Küla).  

Projekti nõukojas on nelja suurema erakonna esindajad, samuti ettevõtjad. 

Suurtoetaja on Vabaühenduste Fond (VÜF), kuid hetkel otsitakse lisatoetajaid. 

Projekti eesmärk on koostöömudelite väljatöötamine asumiseltside (kodanike) ja linna vahel. Projekti 

tulemusena elanikud teavad paremini asumiseltside olemasolust ja tunnevad, et nad on rohkem kaasatud 

asumiseltside tegevusse. 

Tallinna Postimehe veebilehel on eraldi rubriik asumiseltside ürituste jaoks.  

Projekti tegevused on seotud sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. Ideaalis pärast valimisi 

jätkub koostöö asumiseltside ja omavalitsuste vahel ilma projektita ja Linnalabori eestvedamiseta. 

 

4. Muud teemad 

* Projektijuhtide tasud – täiesti normaalne on, kui projekti kirjutades on eelarvesse planeeritud projektijuhti 

tasu. MTÜ-s ei pea kõike tegema ainult vabatahtlikkus korras. 

* Liikmelisus – hetkeseisuga 98 liiget, kuid palju on passiivseid liikmeid, kes ei ole aastaid liikmemaksu 

tasunud. Mida nendega teha – kas liikmete nimekirjast välja arvata? Tehti ettepanek, et välja ei arva, vaid 

isiklikult meelde tuletada, et nad on liikmed ning palume liikmemaksu tasuda. 

* Annetuskampaania – annetajatele saata kiri, et kogutud raha ei kasutatud Hipodroomi kohtuotsuse 

edasikaebamiseks. Kuid nagu esialgses üleskutses kirjas oli, kasutatakse seda muudel avaliku ruumi 

parendavatel eesmärkidel. Kõik ideed oodatud. Sama teadeanne ka kodulehele. 

* Linnaidee ja kohalike omavalitsuste valimised – hetkel käib linnavalitsuse poolt algatatud positiivse 

kaasamise programm, kuhu laekunud juba sadu ideid. Asumiseltside tegid linnavalitsusele ühise pöördumise, 

kuna praegusel kujul jääb positiivse programmi koostamisel vajaka avatusest ja läbipaistvusest. 

Kaarel Kalvik tegi ettepaneku, et tuleb võtta ise initsiatiiv ja korraldada kohtumine kodanike ja poliitikutega 

ehk see oleks kutse dialoogiks/koostööle oma tulevaste linnavalitsejatega. Anda poliitikutele ette teemad (nt 

kolm kohalikku elu puudutavat probleemi), mille kohta nad peavad esitama oma versiooni. Ning see 

kulmineeruks nn foorumiga, kus erakondade esindajad saavad oma seisukohti antud teemadel tutvustada. 

Erakondade esindajaid võiks aktiivsemalt kutsuda seltsi üritustele, et me tunneksime teineteist. 



* Kriitika/tänusõnad. 

- Teele Pehk tegi ettepaneku, et seltsis võiks olla palgaline asjaajaja, kes haldab infovahetust jmt. 

Samuti võiksid tagasi tulla seltsi infokirjad, millega tegeles Juho Kalberg. Kahjuks Juhol ei ole selleks 

hetkel aega. Keegi teine initsiatiivi selles osas üles ei näidanud.  

- Juho Kalberg soovib tagasi astuda linnavarakomisjonist, kuid vaja asendajat, kes seltsi selles 

komisjonis esindaks. Soovijaid ei olnud. 

- Teele Pehk tegi ettepaneku, et selts võiks kokku saada regulaarselt, nt kord kuus. Mõte kiideti heaks. 

 

* Teele andis teada, et 4. mail toimuvad Kalarannas koristustalgud koostöös arendaja ProKapitaliga, kes 

organiseerib prügiveo. 

* Kaarel andis teada, et kolmandad seltsi suvepäevad toimuvad 15. juunil Rõõsal.  

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:   Kaarel Kalvik  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Koosoleku protokollija:   Kristel Klammer /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

Lisad: 

Osalejate nimekiri (2 lehel) 

Volitused - kaks digitaalselt allkirjastatud ja viis paberkandjal (4 lehel) 


