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Protokollis: Triin

Otsustati: 

1. kõik seltsi liikmed panevad oma telefoninumbrid foorumisse, siis saame üksteist kätte. 
Selleks saab foorumis olema teema nimega TELEFONINUMBRID.

2. UM tänavafestivali rongkäigust:
5. septembril kell 12 algab Telliskivi loomelinnaku eest rongkäik, millest võtame osa ja 
kutsume sõpru-tuttavaid kaasa! (kogunemine 11.30) UM inimesed ühinevad alles oma linnaosa 
piiril, niiet pelgulinna läbimiseks tuleb rongkäik oma jõududega rahvastada. Kaasa tulevad ka 
Polymeri workshopis osalenud pillimängijad, tsirkusetegijad ja Hirmus Suur Kole Kala.

Enne ronkäiku, 3. sept õhtul paneme läbitavate tänavate majade külge või postkastidesse flaierid, et 
rahvas teaks tulla vaatama. Flaierid lubas teha Meelis, neid jagama lähevad Aivo ja Triin ja kõik 
kes soovivad. 
Täpse marsruudi küsib Triin homme Madle käest järgi ja annab teistelegi teada. 

Enne rongkäiku võiks panna ka Boheemi laudadele reklaami (kasvõi needsamad flaikud või 
kolmnurksed püsti seisvad asjandused). 

Facebookis kutsugem inimesi rongkäigust osa võtma. Üleskutse lubas teha Marko. 

3. UM tänavafestivali jalgpallivõistlusest:
5. sept kell 17.30 on Uue Maailma Seltsimaja ees jalgpallivõistlus, võistkonnas on 4 inimest. 

Kindlasti osalevad Aivo, Meelis ja Kristjan. Üht tublit sprtlast on veel vaja!
Varumängijad on Kaia ja Katja. 

4. Kultuuripealinn 2011:
Meie kultuuriprogrammi nimi on lahtine, sellele tuleb kodus mõelda ja head ideed teada anda 
foorumis! Mõned variandid: 
Pelgukala, Heeringas, Kalalinn... 

üldise sissejuhatuse ja eesmärgid jms, samuti orienteerumismängust kirjutab Triin. 



Talgutest majade hoovides „Aita naabrit“ aktsioonina (millega kaasneb majaelanike poolt õlu ja 
saun) kirjutab Mailis. 
Infotahvlitest, ekskursioonidest, vankrist, majade hoovides toimuvatest kohvikust/kinost jms 
kirjutab Maris.

Kirjutame valmis pühapäevaks, pühapäeva õhtul saame boheemis kokku ning saadame ära. Muide, 
Telliskivi seltsi nime alt saatmiseks on vajalik seltsi registreerimiskood, nii et registreerimine 
tuleb selleks ajaks kindlasti lõpule viia. 

5. Koostöö teiste seltsidega:
27. august toimub UM seltsimajas Tallinna seltside esindajate kokkusaamine, kus arutlusele tulevad
seltside koostöökoja loomine ja ühismanifesti kirjutamine kohalikele omavalitsustele. Osa võtavad 
Triin ja Katja ja kes veel tahab tulla. 

6. Koduleheküljest:
Kodulehekülg tuleb teha! 
Leidsin täna õhtul variandi kuidas väikse vastuteene eest saaks tasuta hostingu, installi ja 
konfigureerimise Drupalis, arutagem seda asja edasi foorumis. 


