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TEGEVUSARUANNE 2015 
2009. aasta “Teeme Ära” mõttetalgutel tekkinud ideest võrsunud Telliskivi Selts MTÜ
registreeriti ametlikult Äriregistris oktoobril 2009.
Seltsi tegevuse eesmärkideks on:
1. Kalamaja ja Pelgulinna asumite (edaspidi “piirkonna”) elanike elukeskkonna
parendamine piirkonna ajalugu ja arhitektuurset olemust arvestades ning
keskkonnasäästlikku mõtteviisi propageerides.
2. Piirkonna omanäolise olustiku ja miljöö säilitamine, väärtustamine ja taastamine, ning
selle maine tõstmine  tegemist on omanäolise, arhitektuuriliselt väärtusliku ja tervikliku
puitasumitealaga, millel on küllaga pakkuda nii kohalikele kui ka turistidele.
3. Piirkonna elanike huvide eest seismine linnaplaneerimisalastes protsessides ning neile
piirkonna arenguid puudutava informatsiooni vahendamine, elanike kaasamõtlema ja
tegutsema õhutamine.
Eesmärkide saavutamiseks teostab selts muuhulgas järgmisi tegevusi:
1. Seltsiliikmetele suunatud lõbusad või harivad ühistegevused ning avalikud piirkonna
elanikke kaasavad kohalikud üritused
2. Seltsi liikmeskonna, kõlapinna ja ka lihtsalt kohaliku aktiivsuse laiendamine piirkonnas
3. Kõikvõimalike infokanalite kaudu seltsi tegevuse ja kohalike uudistearengute kohta
teabe edastamine, informatsiooni süntees ja analüüs
Seltsi juhatusse kuulusid 2015. aastal Grete Arro, Juho Kalberg, Kristel Klammer, Krista
Kulderknup, Maarja Läänesaar, Toomas Paaver, Katrin Stöör.
Seltsi aktiivsed liikmed on Meelis Lätte,Teele Pehk, Mailis Timmi, Eve Rand, Külli Sooden, Ülle
Schmidt, Kaarel Kalvik, Meelis Trepp ja teised; lisaks osaleb seltsi ürituste korraldamisel
inimesi, kes seltsi liikmed ei ole.
Raamatupidamist korraldab Kristel Klammer.
Kommunikatsiooni puudutavaid nõuandeid annab Mailis Timmi.
Kodulehe ja listide arendust ning sotsiaalmeediat hoiab rööbastes Juho Kalberg.
Seltsi liikmeskond kasvas 2015. aastal 133 liikmeni.

PLANEERINGUD JA ARENDUSED
Kalasadama DP
Võib julgelt öelda, et seltsi põhitegevuseks möödunud aastal oli Kalaranna ja Kalasadama
detailplaneeringuga seonduv, selle arengu ja mõistliku lahenduse huvisid silmas pidades
korraldati suurem osa meediakajastust ja avalikke üritusi sel aastal. Põhjaliku kronoloogilise
ülevaate saab huviline soovi korral siit:
http://www.telliskiviselts.info/linnaruum/kuumlinnaruum/kalasadamadetailplaneering.
Kalasadama detailplaneeringuarutelus saavutasime selle, et maavanem ei andnud heakskiitu
jahisadamale ja palus korraldada uue avaliku väljapaneku ja arutelu. 2015 augustis see
toimuski. Suusõnaliselt lubati nüüd, et planeeringus on liivaranna kohustus, kuid tekstis seda
algul polnud. Selts korraldas allkirjade kogumise uuele avalikule pöördumisele Kalaranna
kaitseks: Petitsioon.ee keskkonnas ning aktivistide toel Kalarannas, nii avalikel üritustel kui ka
niisama vaba aja veetjate seas läbi viidud allkirjakogumisega saime 2375 toetajat Telliskivi
Seltsi poolt avalikul väljapanekul oleva detailplaneeringu parandusettepanekutele. Hilisematel
kohtumistel Linnaplaneerimise Ameti esindajatega maavanema laua taga, ning ka põhjalikult
ettevalmistatud avalikul arutelul oli meil allkirjade näol täiendav tugi, millele toetuda.
Seltsi aktiiv kaitses seisukohti paljukordselt meedias (nt vestlussaade Vikerraadios, põhjalikud
seisukohavõtud suuremates päevalehtedes, ka kaamera ees ja sotsiaalmeedias, vt
põhjalikumalt lisatud lingi alt eespool), ning esitas ettepaneku parandatud sõnastusele.
4.11.2015 nõustus TLPA lõpuks vastavad laused planeeringusse kirjutama.
Seoses Kalaranna vaidlustega esitas Pro Kapital hagi Teele Pehki vastu, selts toetas teda
moraalselt.
Trepp Kalarannas
Kohalike aktivistide ja seltsiliikmete hoogtöös kogutud vabatahtlike annetustega ehitati maikuus
Mihkel Saare ja Teele Pehki poolt randa uhke multifunktsionaalne ja mitmetasandiline
trepppuhkeplatvorm, mis pakub nii kaugemale külastajale kui ka kohalikule kasutajale
teretulnud puhkehetke, kuid on ka sotsialiseeriva toimega.
Põhja pst  Kalasadama  Rannavärava sõlm
Koostöös Jalakäijate Ühingu aktivistidega esitasime Transpordiametile ettepaneku liiklussõlme
planeerimiseks sellisena, et jalakäijal oleks võimalus teeületuseks ning jääks ära asjatu
tiirutamine, tulemuseks on ette näidata paar reaalset ülekäigurada väga vajalikes kohtades.
Arutluse all oli ka teisi teemasid, nt Põhja pst trammitee (ja selle nn ümbertõstmise projekt),
Reidi tee, Reisijate tänava ja Balti Jaama arendus jpm, kuid nende puhul on käegakatsutavate
tulemusteni jõudmine loodetavasti alles ees.

SELTSILIIKMETE (ja kohalike aktivistide) ÜHISED ETTEVÕTMISED
Kalamaja Päevad
Mai keskel toimusid järjekorras juba seitsmendad Kalamaja Päevad, kaks päeva täis suminat ja
tänavamelu, toredaid kontserte, mänge, töötubasid, hoovikohvikuid ja muud põnevat. Põlve
otsas alustatud üritusest on sirgunud tõeline teistest linnaosadest osalema kutsuv, korralikku
meediakajastust leidev ja turiste ligi tõmbav festivalisündmus.
Üha rohkem iseseisvunud Kalamaja Päevade korraldusmeeskond saab endiselt kasutada seltsi
juriidilist kehandit, ning päevade toimumisel löövad seltsiliikmed vahvasti kaasa, ka on ürituse
korraldustuumikus mõned seltsiliikmed, kuid kuna tegemist on suure ja professionaalse
tänavafestivaliga, siis selle korraldamine on järjest rohkem üks eraldi ettevõtmine. Siiski osales
tänavafestivalil muu hulgas aktiivselt seltsi kohvik ja infopunkt, seltsi liikmed korraldasid
ekskursioone (nt korraldas Toomas Paaver avaliku ringkäigu EKA tulevases hoones) ja vestlusi,
ning osalesid hääleka laulukollektiivina pika laua tegemistes.
Seltsi Suvepäevad
Juunikuus toimusid Rõõsal seltsi liikme Kaarel Kalviku eestvedamisel traditsioonilised Seltsi
Suvepäevad, seda juba viiendat korda. Peeti tulevikuplaane ning arutleti olnu üle, üritus oli
päikseline ning rahvarohke, ning sisulisi ja meeldejäävaid mõttevahetusi saatsid batuudil
hüppavate laste naerurõkked, seltsilisi kostitati maitsvate roogadega ja kosutati saunas.
Muinastulede öö jm sündmused Kalarannas
Seltsiliikmed ja kohalikud aktivistid korraldasid vaidlusalusel rannalõigul lisaks tavapärasele
terassidehooldusele ning heakorrastusele ka avalikke sündmusi (nt rannahooaja avamine, ja
Muinastulede Öö), mille käigus leiti uusi avaliku ruumi huvilisi ning tõmmati tähelepanu
võimalikele alternatiivsetele ruumikasutustele kesklinnas.
KOOSTÖÖ
Kohtumised teiste seltside ja huvigruppidega
Telliskivi Seltsi esindajad on käinud ükshaaval ja grupikesi oma tegemistest rääkimas ja
kogemusi vahetamas, nii teiste seltside esindajatega kui ka huvilistele Eestist ja välismaalt.
Näiteks käisid seltsi esindajad Kristel ja Juho kohtumas ja linnaplaneerimise arengutest
rääkimas Kanada planeerijatega, Maarja pidas Iisraeli vabaühenduslastele ettekande
seltsinduse ja kodanikuaktivismi suhetest kohaliku võimuga, oleme aidanud kaasa teadustööle
gentrifikatsiooni ja vabaühenduste teemadel jne.
Lisaks Kalarannateemalistele kohtumistele osalesime seltsi esindajatega ka Tallinna
asumiseltside aruteludes (nii virtuaalselt kui ka samas ruumis, arutasime nt Seltsi Sekundite
nimelise raadiosaatesarja algatamist jpm), asumiaktivistide kohtumisel Tallinna peaarhitekti
bürooga, ning mujal.
Toomas Paaver esindas jätkuvalt Telliskivi Seltsi maakomisjonis.

Esiletõstmist väärib ka asjaolu, et selts tegi terve aasta aktiivselt ja viljakalt koostööd
PõhjaTallinna linnaosa arhitekt Kaidi Õis’iga.
Kokkuvõte
Seltsiliste võhm kulus möödunud aastal peamiselt Kalaranna ja Kalasadama detailplaneeringu
arengute jälgimiseks ja mõjutamiseks. Siiski jäi aega ja energiat üle ka ühistegevusteks,
teavitustööks ja sisukateks ettevõtmisteks. Seltsi kõlapind kogukonnas kasvas, ning
tõsiseltvõetavus samuti, ning järjest rohkem on hakanud laekuma koostööettepanekuid teistelt
huvigruppidelt. Selts on alati uutele ideedele ja inimestele rõõmsasti avatud.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

4 250

5 225

92

92

4 342

5 317

4 342

5 317

0

24

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 130

2 264

Kokku lühiajalised kohustused

1 130

2 288

1 130

2 288

3 029

3 173

183

-144

3 212

3 029

4 342

5 317

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

370

585

2

8 064

8 784

3

763

0

9 197

9 369

-8 827

-8 569

4

-187

-944

5

-9 014

-9 513

Põhitegevuse tulem

183

-144

Aruandeaasta tulem

183

-144

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

370

585

Laekunud annetused ja toetused

5 571

8 264

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

1 671

0

-9 244

-9 489

664

0

-7

0

-975

-640

-975

-640

5 225

5 865

-975

-640

4 250

5 225

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

3 173

3 173

-144

-144

3 029

3 029

183

183

3 212

3 212
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Telliskivi Seltsi aruandeaasta 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 ja kassas 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)

2015

2014

290

585

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Mittesihtotstarbelised annetused
Kokku liikmetelt saadud tasud

80

0

370

585

2015

2014

7 572

7 609

Lisa 3 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Linnaruumi fond
Kokku annetused ja toetused

0

195

492

980

8 064

8 784
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2015. aastal laekunud toetused ja annetused projektide lõikes:
1) Kalamaja päevad:
2000 eurot - Kohaliku omaalgatuse programm
1000 eurot - Põhja-Tallinna valitsus
4572 eurot - muud toetused ja annetused
Kokku 7572 eurot.
Lisaks koguti Kalamaja päevade festivali läbiviimiseks toetust meenete müügi, loterii ja kohvikuga.

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2015

2014

8 335

7 589

492

980

8 827

8 569

2015

2014

16

16

0

274

Muud

171

654

Kokku mitmesugused tegevuskulud

187

944

31.12.2015

31.12.2014

133

127

Kalamaja Päevad
Linnaruumi arendamine
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Mitmesugused bürookulud
Kalaranna inventari taastamine

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandeaastal alalisi töötajaid Telliskivi Seltsis ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Telliskivi Selts ei ole aruandeaasta jooksul maksnud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016
Telliskivi Selts (registrikood: 80296167) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KRISTEL KLAMMER

Juhatuse liige

05.05.2016

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

