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TEGEVUSARUANNE 
„Kui ise teeme, saab hästi tehtud!“  

 
 
Telliskivi Seltsi idee sai alguse 2009. aasta „Teeme Ära“ 
mõttetalgutel ning MTÜ registreeriti ametlikult Äriregistris 
2. oktoobril 2009.  
  
 
Seltsi tegevuse eesmärkideks on: 
1. Kalamaja ja Pelgulinna asumite (edaspidi „piirkond“) elanike elukeskkonna parendamine piirkonna 
ajalugu ja arhitektuurset olemust arvestades ning keskkonnasäästlikku mõtteviisi propageerides. 
2. Piirkonna omanäolise elukeskkonna taastamine, säilitamine ja väärtustamine. 
3. Piirkonna maine tõstmine, kui väärtuslik arhitektuuriline puitasum „miljööalal“ ning vaatamis-
väärsus kohalikele ja turistidele. 
4. Tähenduse „miljööväärtuslik piirkond“ olemuse teadvustamine ja ausse tõstmine piirkonnas. 
5. Piirkonna elanike huvide kaitsmine ja neile piirkonda puudutava info edastamine. 
  
Eesmärkide saavutamiseks teostab selts muuhulgas järgmisi tegevusi: 
1. Korraldab seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi. 
2. Laiendab aktiivselt seltsi liikmeskonda. 
3. Esindab seltsi liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägib aktiivselt kaasa 
piirkonna elukeskkonna kujundamisel. 
4. Kasutab kõiki võimalikke infoedastuskanaleid teavitamaks piirkonna elanikke seltsi tegevusest. 
 
Seltsi juhatusse kuulusid 2013. aastal: Juho Kalberg, Kaarel Kalvik, Kristel Klammer, Krista Kulderknup, 
Toomas Paaver, Katrin Stöör , Meelis Trepp. Juhatuse esimees on Katrin Stöör.  
 
Seltsi aktiivsed liikmed on Teele Pehk, Maarja Läänesaar, Merje Olm, Eve Rand, Külli Sooden ja Jana 
Saksing.   
  
Raamatupidamist korraldab Kristel Klammer. 
 
Info edastust korraldab Mailis Timmi.  
 
Kodulehe ja listide arendust teostab Juho Kalberg. 
    
Seltsi liikmeskond kasvas 2013. aastal 119 liikmeni. 
 
 
Seltsi koduleht: www.telliskiviselts.info  
 
Seltsi leht sotsiaalvõrgustikus Facebook: http://www.facebook.com/TelliskiviSelts 
 
 
 

 
 

 
 
 



Telliskivi Selts   2013. a. majandusaasta aruanne 

 

KOOSTÖÖ 
 
 
Koostööd jätkati Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (LPA), 
Transpordiameti, Kommunaalameti, mitmete projekteerimisbüroodega, MTÜ Linnalabori, TEOteatri, 
Kalju Koguduse, Pelgulinna Seltsiga ja teistega 
 
Seltsi liikmed võtsid osa Tallinna Volikogu ja Põhja-Tallinna halduskogu komisjonide töös: 
- volikogu linnavarakomisjonis oli seltsi esindaja Juho Kalberg,   
- halduskogu maakomisjoni töös osales Toomas Paaver, 
- halduskogu ettevõtluskomisjoni töös osales Andres Aguraiuja. 
Pärast 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimisi seltsi esindajaid komisjonides ei ole. 
 
7. novembril toimus Eesti Arhitektuurikeskuse välkloeng „Arhitektuur ja revolutsioon“, kus esinesid 
seltsi liikmed Kaarel ja Juss. 
Loe lähemalt http://www.arhitektuurikeskus.ee/2013/11/04/7-novembri-valkloeng-kusib-kuidas-
teha-revolutsiooni-ruumis/ 
 
11. detsembril 2013 kohtusid Telliskivi Seltsi esindajad Juho Kalberg, Kaarel Kalvik, Toomas Paaver ja 
Maarja Läänesaar Tallinna linnapea Edgar Savisaarega, kelle poolt tuli ka kohtumise initsiatiiv. 
Kohtumisel arutati Vana-Kalamaja tänava ja  Kalaranna tuleviku ning Linnaidee teemadel.    
Loe lähemalt kohtumisest linnapeaga http://telliskiviselts.info/cmtls/1/2/article/2974 
 
 
Linnaidee 
Telliskivi Selts osales 2013. aastal MTÜ Linnalabori koordineeritud ja Avatud Eesti Fondi poolt toetatud 
Linnaidee algatuses (www.linnaidee.ee), mis tegeles koostöömudelite loomisega asumiseltside vahel ja 
nende suhtluses linnavõimuga. 
Selle raames osaleti aktiivselt Tallinna asumiseltside tegevust ja probleeme vaagivatel koosolekutel 
(kohal käisid lisaks algatuse püsiosalistele Teele Pehkile ja MaarjaLäänesaarele eri aegadel veel nt Seltsi 
juhatuse liikmed Juho Kalberg, Toomas Paaver ja Kaarel Kalvik) ja seminaridel (seltside 
sisedemokraatia, rahastamismudelid, hea linnaruum, transport jpm). Seltsi esindajad osalesid ka 
töögrupis, mis aitas koostada Koostöö head tava, dokumenti, mis võiks seada (sarnaselt riiklikule 
Kaasamise heale tavale) soovitusliku raamistiku linna asutuste-ametite ja vabaühenduste vaheliseks 
suhtluseks. Telliskivi Seltsi tublid aktiivliikmed (eriline tänu Jussile, Katrinile, Teelele, Toomasele ja 
Kristale) korraldasid sügiseste valimiste eel Kultuurikatla aias Linnaidee õueürituste sarja kuuluva 
Põhja-Tallinna foorumi "Mis see meie asi on?", üritusel käsitleti vabas vormis kohalikke mureküsimusi 
(transport, lasteaiakohad, turvalisus jmt), tutvuti kohalike kandideerijatega (kutsutud olid kõigi 
kandideerivate osapoolte esindajad), pakuti suppi ja tehti lõket. 
Seltsi liikmetel ja mõjupiirkonda kuulujatel avanes võimalus protsessis osaleda meililistis, Facebookis ja 
tänavatel levitatava infovoo (uudiskirjad, kutsed üritustele, plakatid) kaudu, milles kutsuti kaasa lööma 
transpordi- ja linnaruumi-alastes aruteludes, esitama ettepanekuid Koostöö-tava teksti, viima end 
kurssi teiste asumiseltside probleemidega ja võtma osa erinevatest toredatest üritustest.  
Projekti otseseks tulemuseks on Koostöö hea tava dokument, mis on hetkeseisuga valmis volikogule 
esitamiseks (selle koostamisel osalesid peale seltside esindajate veel sotsioloogid, õigusteadlased, 
linnaametnikud ja poliitikud, teksti näeb siit: http://www.linnaidee.ee/sites/default/files/cmtls-
attachments/19.02.2014_allkirjastatud_koostoo_hea_tava.pdf). Lisaks lõikab selts ilmselt pikemas 
perspektiivis kasu asumiseltsidele tõmmatud tähelepanust, seltside esindajate vahel tekkinud isiklikust 
suhtlusest ja informaalsest koostööst, ning seminaridel kogunenud teadmiste rakendamisest. 
Koordinaatorina esindas seltsi projektis Maarja Läänesaar, kelle käest vajadusel selle kohta lisainfot 
saab (maarja.laanesaar@gmail.com), Linnalabori-poolne koordinaator oli aktiivne Telliskivi seltsi liige 
Teele Pehk. 
Plaanis on ka edasisi ühiseid ettevõtmisi, sest kontakt naaberasumitega muutus algatuse tulemusena 
märgatavalt sisulisemaks. 
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KÜSK-i projekt 
Pikemat aega tundsime õueürituste läbiviimisel puudust oma 
telgist, pinkidest-laudadest ja termostest nii supi kui kuuma 
joogi jaoks. Heategevuslikku Kolme Roosi Kohvikut oleme 
pidanud alati laenatud inventariga. 

 
 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) taotlusvoor „Linnade asumiseltside tegevusvõimekuse 
tõstmine“ andis meile vajalike asjade soetamiseks suurepärase võimaluse. Tänu KÜSK-i toetusele on 
seltsil oma aiamööbel, telgid, supi- ja joogitermosed ning soojakiirgur.  
Eelmisel aastal leidsid asjad aktiivset kasutust ka teiste asumiseltside ja organisatsioonide poolt. 
 
 
 
 
PLANEERINGUD JA ARENDUSED
 
 
Telliskivi  tänav ja Kalaranna tänav  
Telliskivi Seltsi esindajad osalesid aktiivselt Telliskivi ja Kalaranna tänavate projekteerimise 
protsessis. Osalemine oli omaalgatuslik, keegi seltsi ei teavitanud, kuid seltsi esindajad leidsid 
vajaliku info registritest ja võtsid ise ühendust. Tänavate ehitusprojektid on selle tulemusel 
muutunud inimsõbralikumaks. Telliskivi tänav ehitati 2013. aastal ka valmis. Kiirustamise tõttu jäi 
osa üksikasju lahendamata, kuid selts jääb enamiku lahendustega rahule. Kalaranna tänava 
lõpplahenduse ja ehitusaja osas esialgu selgus puudub. 

 
 

Kalarand (Kalasadama detailplaneering)  
Eelneval 2012. aastal osales Telliskivi Selts aktiivselt Kalasadama detailplaneeringu menetluses.   
Seltsi eesmärgiks ja sooviks on olnud: 

� saavutada üheselt mõistetav planeeringudokumentatsioon, 
� tõsta jalakäijate jaoks sõbraliku avaliku ruumi osakaalu, 
� säilitada olemasolev rannajoon, tagada rannajoone sujuv kokkupuude veega ning suunata 

planeeritav jahisadam ujumis- ja supluskohast eemale, 
� tagada Kalamaja inimestele oluline vaba aja veetmise koht rannas.  

2013. aasta jooksul ei ole menetlusprotsess sisuliselt edasi liikunud, seltsi ettepanekud ei ole saanud 
piisavalt vastust, maavanema järelevalvet ei ole veel toimunud, lõplikud otsused on tegemata, kuid 
edasi menetletakse vana dokumentatsiooni sisuliselt muutmata kujul. Seltsi listis on arutatud mõtet, 
et linn võiks püüda omanikult omandada Kalaranna tn 1 kinnistu. Sellise tehingu tagajärjel tekiks uus 
olukord, mis võimaldaks planeerimisega valutult uuesti alustada ning maa-alale vajalikul määral 
avalikku ruumi kavandada. Tehing nõuab maksumaksja raha kulutamist, kuid listis toimunud arutelul 
ei olnud keegi selle mõtte vastu. Seetõttu seltsi  esindajad  julgesid kohtumistel seda ideed 
suussõnaliselt välja pakkuda tehingu mõlemale poolele. Tallinna linnapea ei välistanud seda 
võimalust. Selts on äraootaval seisukohal.  
 
 
Vana-Kalamaja tänavaruumi algatus 
2013. aasta kevadel toimus Vana-Kalamaja tänava elanike küsitlus ja tänavaruumi foorum, mille 
käigus tehti selgeks Kalamaja inimeste ja tänava elanike ootused selle tänavaruumi tuleviku kohta. 
Senise tagasiside baasil tundub, et linna esindajad on võtnud algatust tõsiselt ning võib arvata, et töö 
Vana-Kalamaja tänavale esindusliku lahenduse leidmiseks jätkub. 
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Soo tänava projekteerimine 
Telliskivi Selts osales Soo tänava ehitusprojekti koostamise protsessis aastatel 2011-2012. Selle 
koostöö tulemusel valmis ümberehitatud tänav 2013. aasta septembris. Selts tänab hea koostöö eest 
Kommunaalametit, Transpordiametit, Linnaplaneerimise ametit ja projekteerijat SKA 
Inseneribürood. 
 

    
Soo tänav enne ja pärast. 
 
 
Liikluskorraldus 
Transpordiameti otsusel muutus 2013. aastal Kalamajas liikluskorraldus. Paljude tänavate suund 
muutus. Telliskiviselts korraldas omaalgatuslikult liiklusloendused nii enne Telliskivi tänava remonti 
kui ka pärast Kalamaja uue liikluskorralduse kehtestamist, kuna täpseid andmeid linna väiksemate 
teede kohta pole kellelgi. Loenduste baasil on võimalik argumenteeritumalt linna planeerimises kaasa 
lüüa. 
Selts lõi aktiivselt kaasa ka Põhja-Tallinna liikubvusuuringu läbiviimisel, osaledes nii lähteülesande 
püstitamise aruteludel, kui aitas levitada infot uuringu enda ja küsitluse kohta. 
 
 
Üldplaneering  
Telliskivi Seltsis on põhjalikult arutatud Põhja-Tallinna üldplaneeringu üle. Ettepanekuid ei ole jõutud 
lõplikult formuleerida, kuid see on kindlasti plaanis 2014. aastal.  
 
 
 
 
 
SELTSI LIIKMETE ÜHISTEGEVUSED 
 
 
Toimetamised Kalarannas 
Kalarand on ainuke kesklinnarand, mis paikneb Linnahalli ja Patarei 
kindluse vahel, kus kohalikud ja mere nautlejad vaba aega veedavad.  
2011. aastal LIFT11 linnainstallatsioonina püstitatud oranž riietevahetus-
kabiin, suur pink ja kaks leboterrassi on endiselt rannas viibijaid 
teenindamas. Õnneks jätsid 2012-2013 sügis-talvel tormid Kalaranna 
terrassid puutumata. 
Kalarand oli kevadel nagu tavaliselt väiksemat ja suuremat sorti prügi täis. 
4. mail 2013 toimunud „Teeme Ära“ talgupäeva raames tegid Seltsi liikmed 
ja sõbrad ranna jälle korda.   
Talgujuht oli Teele Pehk, kes korraldas koostöös krundi omaniku ProKapitaliga prügiveo kogu suveks. 
Augustis korraldas Toomas Paaver juba traditsiooniks saanud saunapeo Kalarannas. 
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Kalamaja Päevad 2013 
18.-19. mail 2013 toimus viiendat korda 
asumifestival Kalamaja päevad, mille 
eesmärk oli lähendada kogukonna elanikke, 
tuues nad tänavatele koos meeldivalt aega 
veetma.  
Festivali raames toimus äärmiselt palju 
erinäolisi üritusi-tegevusi. Laupäeval oli 
Kalma sauna hoovi vabaõhulaval 12-
tunnine non-stop kultuuriprogramm 
Kalamajas elavate-tegutsevate või muul   
moel seotud esinejate osavõtul. Rohealal toimusid töötoad lastele – kunstistuudio Maru Karu 
eestvedamisel kalapeade meisterdamine, Kinobussi eestvedamisel multikate valmistamise töötuba ja 
vabatahtliku eestvedamisel meisterdamine lastele. 
Teoteatris toimus seeniorite jututund, kus käsitleti Kalamaja tänavate olukorda ja liikumisruumi 
ning pärast jututundi võeti ette bussiekskursioon huvitavatesse kohtadesse Kalamajast Koplini. 
Laupäeval ja pühapäeval toimus Vana-Kalamaja tänaval ning Kotzebue platsil vabaõhulaat, kus 
osales üle 100 kaupmehe, kes pakkusid käsitööd, küpsetisi, mahedat toitu ja muud hääd-paremat.  
 

 

 

Pühapäeval said huvilised osaleda jalgrattamatkal teemal "Kalamaja ja 
lähipiirkonna uued arengud“,  Kalamaja Põhikooli  ja toimus asumitevaheline 
võrkpalliturniir ja  spordivõistlused lastele. Teoteatris toimus Kalamaja 
tänavaruumi foorum, mille näol oli tegemist aktiivsete kodanike ja 
arhitektide algatusega luua alused Vana-Kalamaja tänava ümberehitamiseks 
mereäärt ja vanalinna ühendavaks miljöörikkaks, mitmekesiseks ja 
jalakäijasõbralikuks avalikuks ruumiks. 
 

Pühapäeval laienes festival üle Kalamaja laiali, kui avanesid ligi 20 
hoovikohvikut.  
Aprillis kuulutati välja fotokonkurss „Kalamaja inimene 2013“ ja näitust 
võidutöödest sai vaadata Kalamaja raamatukogus.  
Festivali ajal ja järgselt väljendasid inimesed heameelt ürituse toimumise üle –
kultuuriprogrammist, vabaõhulaadast, töötubadest, spordivõistlustest, 
foorumitest, jututubadest ja hoovikohvikute tegevustest leidis iga 
festivalikülaline midagi meelepärast.  

Üritust aitas korraldada ja läbi viia (sh toetada rahaliselt ja mitterahaliselt) mitukümmend Kalamaja 
ettevõtet-asutust-organisatsiooni ning paljud vabatahtlikud Kalamaja ja teiste asumite elanikud. 
Rahahätta jäämisel kutsuti üles Kalamaja rahvast ja asutusi üritust toetama ning tänu sellele saadi 
eelarve tasakaalu. Suure panuse andis ka Telliskivi Seltsi heategevuslik Kolme Roosi Kohvik, kes müüs 
lisaks enda valmistatud suppidele ja pannkookidele inimeste toodud küpsetisi, mille müügitulu läks 
Kalamaja päevade korraldamiseks. 
Üritus leidis laialdast kajastamist meedias – organisaatorid esinesid raadiosaadetes (Kuku Raadio, 
Vikerraadio, Raadio 4), kirjutati ajalehtedes-ajakirjades “Postimees” “Õhtuleht”, “Eesti Päevaleht”, 
“Pealinn”, “Pere ja Kodu”, ERR uudisteportaalis, uudisena TV3 uudistesaates.  
Ajakiri „Pere ja Kodu“ tunnistas asumifestivali Kalamaja päevad 2013 
peresõbralikumaks ürituseks.  
Korraldajad jäid festivali Kalamaja päevad 2013 eduka toimumisega väga 
rahule ning on äärmiselt positiivne, et kohalikud inimesed mõtlevad kaasa 
ning aitavad kogukondlikku festivali veel mitmekesisemaks ning 
huvitavamaks muuta. 
 
Kalamaja päevade projektijuht 2013. aastal oli Merje Olm. 
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Pelgulinna päev ja mahemängud 
25. mail toimus Pelgulinna kooli hoovis Pelgulinna päev teemal „Tantsuga läbi Pelgulinna“ ning 21. 
septembril Pelgulinna Gümnaasiumi hoovis ja Mulla tänaval Pelgulinna mahemängud. Peakorraldaja 
oli Pelgulinna Selts ning korraldamises lõid kaasa ka Telliskivi seltsi liikmed Ardo-Heiki Ingar, Juho 
Kalberg, Krista Kulderknup, Jaak Juske jt. 
 
 
Seltsi suvepäevad  
Telliskivi Seltsi suvepäevad toimusid Rõõsa järve ääres 15.-16. juunil juba kolmandat korda, millest 
võttis osa ~15 seltsi liiget. Tehti sauna, mängiti golfi ja arutati tulevikuplaane. Mängiti pilli ja grilliti. 
Ehk siis kokkuvõttes tore pereüritus suve alguses. Suvepäevi korraldas Kaarel Kalvik. 
 
 
Soo tänava avanemine 

 
 

4. septembril avanes Soo tänav Telliskivi 
Seltsi eestvedamisel ja tänava elanike 
aktiivsel osavõtul.  
Lõigati linti, hoiti vihmavarju, peeti kõne-
sid, anti intervjuusid, kingiti heeringaid, 
patseeriti tänaval, tutvuti naabritega, 
mängiti malet, kostitati hea ja paremaga 
ning tunti ennast uuenenud linnaruumis 
ülimalt mõnusasti. 
 

   
Telliskivi seltsi sünnipäev 
7. novembril toimus TEOteatris neljas Telliskivi Seltsi sünnipäev. Seekord vaadati komöödiat 
„Topeltwoody“. Etenduse ajaks oli saal rahvast puupüsti seltisliikmeid kui ka Seltsi õnnitlema tulnud 
külalisi täis. Sünnipäeva õhtul vaatasime tagasi tehtule, tunnustasime hooaja tublisid projektijuhte ja 
aktiivseid liikmeid ning nautisime osalejate poolt kaasatoodud suupisteid ja hääd seltskonda.  
Sünnipäeva perenaine oli Krista Kulderknup.  
 
 
Spordiklubi „Kannikad trimmi“  
Peamiselt Kalamaja ja Pelgulinna elanikke ühendav spordiklubi Kannikad trimmi (ametlikel võistlustel 
tuntud ka kui Telliskivi SK) tähistab peagi kolmanda sisehooaja lõppu, et alustada neljandat 
välihooaega. 
Spordiklubi aktiivsete püsiliikmete arv on umbes 20 ringis, mis on üpris paras ports selleks, et 
sisehooajal igal kolmapäeval kaheks tunniks 12 inimest palliplatsile saada.  
Käesolev hooaeg on võistkonnale olnud väga võistlustihe. Esimest korda osalesime Rahvaliiga C-
segagrupis, teist aastat lõime kaasa Rahvaliiga Terviseturniiril ning juba kolmandat korda VK Täht 
Seltskond korraldataval Seltskonna turniiril. Lisaks pidasime mitmeid sõpruskohtumisi Viimsi Kooli, 
Eesti Panga ning RMK spordiklubi võistkondadega. Kõige tipuks liitus meiega sellel aastal ka treener 
Veiko, kes aeg-ajalt meile näitamas käib, kuidas see mäng tegelikult käib :) 
 
Lisaks iganädalastele treeningutele on spordiklubil välja kujunenud ka omad traditsioonid - ühised 
tähistamised ning suvine spordilaager. Spordiklubi liikmed on ka Kalamaja päevade spordipühapäeva 
korraldajad.  
 
Sisehooaja liikmete arvu oleme viimasel ajal teadlikult piiranud, et soovijad ikka ühele väljakule ära 
mahuks, kuid mais algavale välihooajale on kõik uued huvilised oodatud. Mängime kolmapäeviti, 
algusega kell 18.00 Kalamaja põhikooli hoovis. Jälgige reklaami! 
 
Spordiklubi eestvedajad on Eve Rand ja Kristiina Kanepi. 
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PLAANID AASTAKS 2014 
 
Aprill  

24. aprill Telliskivi Seltsi üldkoosolek Tetermanni majas.  
   

Mai 
3. mai talgupäev Kalarannas - Kalaranna koristamine ja terrasside taastamine. Talgujuht Teele 
Pehk. 
Spordiklubi välihooaja avamine. Eestvedajad Kaarel Kalvik ja Eve Rand. 
17.-18. mai Kalamaja Päevad 2014. Projektijuht Mailis Timmi. 
24. mai Pelgulinna päev, eestvedaja Pelgulinna Selts, Telliskivi Seltsi poolt aitab Juho Kalberg jt.  
Vana-Kalamaja tänava projekteerimise lähteülesande tutvustus. Eestvedaja Toomas Paaver. 

  
Juuni     

Seltsi suvepäevad Rõõsal. Peremees Kaarel Kalvik. 
 
Oktoober   

Linnavalitsuse soovi ja rahastajate leidmise korral Vana-Kalamaja tänava arhitektuurivõistluse 
alustamine. Eestvedaja Toomas Paaver 

 
November 

Seltsi 5. sünnipäev.  
 

Detsember   
Kalamaja väikesed jõulud Kalju koguduse eestvedamisel.  

 

Muul ajal ja pidevalt 
Uue seltsi kodulehe loomine. Toimetab Juho Kalberg. 
Jätkuvad liiklusloendused võimalusel ka jalakäijate ja jalgratturite kohta. 
Ettepanekute tegemine Põhja-Tallinna üldplaneeringu kohta. 
Jätkuv silma peal hoidmine Kalaranna heakorral ja Kalasadama detailplaneeringul. 
 

 
 
 
 
KOKKUVÕTE 
 
MTÜ Telliskivi Seltsi liikmeskond on jätkuvalt kasvanud, mis näitab seltsi jätkusuutlikust, 
arenemisvõimet ning usaldusväärsust kohaliku inimeste hulgas.  
 
Seltsi seisukohti avaliku ruumi kujundamises peetakse oluliseks ning need on pidevalt kajastatud 
kohalikus ja üleriiklikus meedias. 
 
Selts on jätkuvalt toeks kõikidele oma liikmetele, kes soovivad oma kodukohta muuta 
elamisväärsemaks ning avatud kõikidele toredatele inimestele, kelledel on huvi oma elukeskkonna 
paremaks muutmiseks. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 5 865 5 277

Nõuded ja ettemaksed 92 157

Kokku käibevara 5 957 5 434

Kokku varad 5 957 5 434

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 0 94

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 2 784 2 784

Kokku lühiajalised kohustused 2 784 2 878

Kokku kohustused 2 784 2 878

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 556 -21

Aruandeaasta tulem 617 2 577

Kokku netovara 3 173 2 556

Kokku kohustused ja netovara 5 957 5 434
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 900 707 2

Annetused ja toetused 8 451 10 126 3

Kokku tulud 9 351 10 833  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 575 -7 974 4

Mitmesugused tegevuskulud -159 -82 5

Muud kulud 0 -201  

Kokku kulud -8 734 -8 257  

Põhitegevuse tulem 617 2 576  

Muud finantstulud ja -kulud 0 1  

Aruandeaasta tulem 617 2 577  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 900 707

Laekunud annetused ja toetused 8 451 10 853

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 7

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 678 -8 204

Väljamaksed töötajatele -85 -1 189

Muud rahavood põhitegevusest 0 -490

Kokku rahavood põhitegevusest 588 1 684

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 1

Kokku rahavood 588 1 685

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 277 3 592

Raha ja raha ekvivalentide muutus 588 1 685

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 865 5 277
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 -21 -21

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 -21 -21

Aruandeaasta tulem 2 577 2 577

31.12.2012 2 556 2 556

Aruandeaasta tulem 617 617

31.12.2013 3 173 3 173
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Telliskivi Seltsi 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna

poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes pangaarvetel olevat raha.

Annetused ja toetused

Annetustena käsitletakse saadud sihtotstarbelisi ja mittesihtotstarbelisi annetusi.

Toetustena käsitletakse kõiki sihtfinantseeritud projektide tulusid ja muid tulusid.

Tulud

Tulemiaruandes kajastatakse sihtfinantseerimisest saadud tulu proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulude

kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st saadud toetusi ja sellega seonduvaid kulusid kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel.

Kulud

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist ehk aruandeperioodi tuludest arvatakse

maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud.

Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Lisa 2 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 900 707

Kokku liikmetelt saadud tasud 900 707

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 8 311 6 456

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 140 3 670

Kokku annetused ja toetused 8 451 10 126

 

 

2013. aastal laekunud toetused ja annetused projektide lõikes: 

 

1) Kalamaja päevad:
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1600 eurot - Kohaliku omaalgatuse programm 

750 eurot - Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriministeerium) 

900 eurot - Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital) 

450 eurot - Kultuurkapital (arhitektuuri sihtkapital) 

600 eurot - Põhja-Tallinna valitsus 

1382 eurot - muud toetused ja annetused 

Kokku 5682 eurot 

 

2) Kogukondliku seltsi võimekuse tõstmine: 

2629 eurot - Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Kalamaja Päevad 5 755 2 966

Telliskivi Seltsi Foorum 0 4 958

Kogukondliku seltsi võimekuse tõstmine 2 820 0

Muud 0 50

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 575 7 974

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Mitmesugused bürookulud 159 82

Kokku mitmesugused tegevuskulud 159 82

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 85 0

Sotsiaalmaksud 65 0

Kokku tööjõukulud 150 0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
150 0

2013.aastal alalisi töötajaid Telliskivi Seltsis ei olnud. 

Töötasu maksti projekti "Kalamaja päevad" raames ühele esinejale.



16

Telliskivi Selts 2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 119 97

MTÜ Telliskivi Selts ei ole 2013.aasta jooksul maksnud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2014

Telliskivi Selts (registrikood: 80296167) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTEL KLAMMER Juhatuse liige 14.05.2014

JUHO KALBERG Juhatuse liige 14.05.2014

KATRIN STÖÖR Juhatuse liige 15.05.2014

KAAREL KALVIK Juhatuse liige 16.05.2014

TOOMAS PAAVER Juhatuse liige 18.05.2014

KRISTA KULDERKNUP Juhatuse liige 19.05.2014

MEELIS TREPP Juhatuse liige 20.05.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5297060

E-posti aadress info@telliskiviselts.info

Veebilehe aadress www.telliskiviselts.info


