10.

augusti koosoleku protokoll.

KOHAL OLID:
Mailis Timmi
Ave Ungro
Henno Labi
Katja Ljubotratets
Eva Kruuse
Kairi Mänd
Mari Kodres
Triin Talk
Madle Lippus UM seltsist
Protokollis: Triin Talk
LUBADUSED JÄRGMISEKS KORRAKS:
Kõik juhatuse liikmed teevad omale ID kaardid, otsivad üles pin-koodid ja on valmis andma
digiallkirja MTÜ asutamise lepingule.
Rääkigem viiele toredale aktiivsele sõbrale seltsi tekkimisest, kutsugem neid ühinema.
ARUTLUSE ALL OLNUD TEEMAD:
1)
2)
3)

Uue Maailma Festival, jalgpallis ja rongkäigul osalemine
Kultuuripealinn 2011 projektid
MTÜde manifest kohalikele omavalitsustele

1. UUE MAAILMA TÄNAVAFESTIVALIST RÄÄGITI JÄRGMIST:
Tänavafestival algab 5. septembril kell 12.00 rongkäiguga, mis algab Telliskivi tänavalt ja
liigub UM seltsimaja juurde. Rongkäik kulgeb mööda kõnniteid (liiklust ei hakata kinni panema),
kestab u 30 min. Võibolla ühineb sellega ka Plektrumi jalgrattagäng.

Telliskivi selts võtab sellest oma seltskonnaga osa, igaüks kutsub sõpru-tuttavaid ka kaasa
elama. Enne rongkäiku teeme Polymeris toimuvas workshopis omale kaasaskantavaid butafoore,
Telliskivi seltsi poolt nt kala ja/või telliskivi.

2 päeva enne rongkäiku paneme kuulutusi/flaiereid läbitavate tänavate majade
postkastidesse või stendidele, et inimesi toimuvast teavitada.

UM festivali reklaamiva postri paneme kirbuturule üles.

Vaja on avaliku ürituse organiseerimise luba, Katja lubas asjassepuutuva ametnikuga
rääkida.

Eelnevalt teha ka pressiteade, mis teatab asja toimumisest ja sellest, et üritusega tõmmatakse
tähelepanu kergliikluse korraldamise olukorrale äärelinnades.


6. sept toimub Uues Maailmas 5 tänava ristis seltside vaheline tänavajalgpall, kust võtame
ka osa. Võistkond on 5-6 inimest (täpsustatakse veel), mehed-naised segi, ilma vormiriietuseta.


2.

KULTUURIPEALINN 2011 PROJEKTIDEST:

Kultuuripealinna projektide esitamise tähtaeg on 31. august 2009. Teemaks on linna avamine
merele, seetõttu on mereäärsetes asumites Kalamajas ja Pelgulinnas ürituste korraldamine äärmiselt
sobiv. Inimesed võivad ka iseseisvalt projekte esitada, kuid otstarbekam oleks teha seda MTÜ nimel
– siis on sel rohkem kaalu.
MTÜ alt võiks pigem esitada projekti mitmetest üritustest koosnevast programmist, mitte
igast häppeningist eraldi. Koondnimetuseks nt Kalamaja Makeover 2011. Kultuuripealinna raames
toimuvad üritused peaks olema mittetulunduslikud, midagi sellist, mis ilma saadava toetuseta ei
toimiks. Programm jaotada kogu 2011 aasta peale laiali.

Tuleks otsida kohalikke organisatsioone ja firmasid, millega koostööd teha. (nt Kalma saun,
Tiguteater, kohvik Boheem jt)

Mõned üritustest, mida programm võiks hõlmata, on järgmised:




1. majade hoovides toimuvad ajutised kohvikud, kinoõhtud, häppeningid jm üritused
2. talgud mere ääras, mis lõpevad piknikuga Kalamaja kalmistupargis. Pargis võiks olla
söögi-joogi müügilett, nt kohvik Boheem poolt.

3. tühjade kruntide, oma algse funktsiooni kaotanud hoonete ja muidu huvitavate objektide
juurde ajutiste infotahvlite paigaldamine.

3.1. nende juurde ekskursioonide korraldamine (nt Oliver Orroga)

3. 2. nende vahel liikuv atraktsioon (nt vanker), kus 1 päeva jooksul saab harrastada tegevust
või pakkuda teenust, millega antud hoone varem seotud oli. Näiteks hoone ees, kus varem oli kõrts,
pakkuda õlut; endise kingsepatöökoja ees panna tööle kingsepa.

3.3. orienteerumismängu korraldamine, kus mõistatustele vastates saab liikuda mööda
Kalamaja ja Pelgulinna huvitavaid kohti.

4. Saunaõhtu Kalma saunas, võibolla ühisjooksuga mere äärde ujuma.



- Peale koondprojekti saab lisaks esitada kuni nädal kestvaid lühiprogramme „52 üllatuste ideed“
raames.
Kultuuripealinna projekti vormistamiseks kasutagem järgmist struktuuri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Telliskivi seltsi tutvustus.(seltsi põhikirjast)
Sissejuhatus. (Mida me teha plaanime ja miks)
Eesmärgid.
Väärtused.
Üritused.
Ajakava.
Kommunikatsiooni korraldamine.
Eelarve.
Kokkuvõte.



3.

MTÜde MANIFESTIST.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liiduga koostöös on plaanis koostada MTÜde manifest
kohalikele omavalitsustele, mis teeks ettepaneku MTÜde ja valitsusorganite suhete arendamiseks ja
paneks paika piirkondlike seltside kaasamise valdkonnad ja kaasamise viisi. Eelkõige on oluline, et
MTÜd jääks seejuures apoliitiliseks sidudes end kohalike probleemide lahendamise, mitte
võimuloleva parteiga.
See peaks lähtuma EMSL manifestist, mida saab lugeda siin:
EMSL on andnud ka nõuanded manifesti kohaliku osa koostamiseks: ,
Manifesti koostamiseks luua list või kasutada Kodurahu foorumit, et inimesed saaksid oma
ideedega välja tulla.
Manifestiga tuleks määratleda, millistes protsessides tuleks kaasata MTÜsid (sh piirkondlikke
seltse). Nendeks võiks olla nt detailplaneeringute kooskõlastamine, piirkondade teemaplaneeringute
ja ehitusmääruste väljatöötamine jms.
Samuti leida viisid, kuidas kaasamine praktiliselt välja võiks näha. Nt millises projekti staadiumis
kaasata, milliste meediumite abil (internetifoorum, irl koosolekud, töögrupid).
Teha ettepanekuid MTÜde tegutsemise toetamiseks kohalike omavalitsuste poolt (mingit laadi
stardipakett vms).

Koosoleku mõttetera: Mitte millegi tegemine võtab nii palju aega!

