TLS juhatuse koosoleku protokoll
1) Kalaranna küsimus.
Rääkisime kompromiss-kohtumisest maavanema juures, ja sellest, mida võiks edasi teha.
Otsust lubati paari nädala jooksul.
Muud kõrvale jättes: Maarja arvates ei jäänud me esinemisest Maavanema juures väga
selget muljet sellest, mis meie kompromissettepanek (või meid rahuldav variant) sestap
arutlesime pisut vajaduse üle täpsustus saata. Siiski, kuna aastate jooksul on erinevate
täpsustustega piisavalt pommitatud, otsustasime, et pole hetkel rohkem tarvis.
2) Katlaaia ja ümbritseva ala planeering. Toomas rääkis koosolekust, mis Teele ja
Andersiga aset leidis, kus arutati kohtumisi linna esindajatega (leiame, et sarnase
maailmavaatega asjaosalised peaks kokku hoidma ning et diskussiooni ei ole otstarbekas
kinniste uste taha viia) ja tulevasi meediasündmusi, sh aprillis-mais toimuvat üritust
Katlaaias (eesmärk näidata, et ala heakorrastamine ei käi praegustele huvilistele üle jõu,
ja et seda saab teha väheste vahenditega). Märksõnad: hooandja, graftivõistlus, sillutis,
amplid ja meediasündmus.
3) Volta arendus, muud nn tehase-arendused ja üldplaneeringu kohandamine
4) täiendusettepanekud üldplaneeringule tuleks ka sel aastal saata. ehk ka kommentaar
lisandunud "avaliku ruumi" kihile?
5) järgmise aasta teemad:
• vaja on värsket verd. muuhulgas peaks otsima aktiivseid juhatuse liikmeid, maa alt ja
maa pealt. (nimetasime isekeskis hulga nimesid ka)
• õhutada lahtiste silmadega ringi vaatama tänavate, aukude, valgustuse, prügikastide jmt
osas.
• enne uut koosolekut üle vaadata aprilli koosolekul seatud olulised teemad.
• eestivenelaste teema seltsis. oleks hea, kui saaks inimese, kes tõlgiks ja vahendaks
teemasid venekeelsesse kultuuriruumi, ja oleks hea, kui korraldaksime mõne ürituse,
kus talgute või tähistamise korras tahaks rohkem kohalikke venelastest elanikke kaasa
lüüa.
• püüame leida raamatupidaja-töövarju, praktikante ja entusiaste eri teemade (praktilised
linnaruumitähelepanekud, lõbusad väiksed kogukondlikud üritused, planeeringuuudised, mis veel oli?) ajamiseks. võib olla lihtsam huvilisi leida, kui ideid ette anname.
• võiks korraldada vindiga heategevusürituse, pange pead tööle!
• kvartalikoosolekud!
6) Kingime seltsi poolt kasti küpsiseid kas kalju või peeteli kogudusele. kumba eelistate?
7) järgmine suur kvartalikoosolek (et teemad oleksid üleval ja saaks uut hoogu) 22.01, siis
23.04.
Maarja teeb jõuluks tubli Teele reastatud piltidest jõulutervituse, sinna lõppu paneme, et
kohtume järgmisel suurel koosolekul 22.01
8) proaktiivsetele lahendustele rahastuse otsimine. märksõnadena said kirja reisijate tänav
ja lenderi skulptuur, aga mõte oli laiem.
mh selle kohta, et ei saa oodata, et me kaasamise korras ametnike töö ära teeks.

