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1. Telliskivi tänava remondist:
Katja hakkab survestama Telliskivi tn remondi linnaeelarvesse võtmist. Selleks kogub ta 
remondi toetuseks  allkirju (ka kirbuturul ja seltsi üritusel kirbuka ajal). Selts toetab teda, 
kuid otseselt ise allkirju ei kogu. 
Telliskivi tänava renoveerimise ja sellel kergliikluse parema korraldamise toetuseks saadame
seltsi nimel ka pöördumise linnaosavalitsusele. Teksti lubas kirjutada Mailis. 

2. Hipodroomi detailplaneeringust:
Oleme Hipodroomi elamuid täis ehitamise vastu ja osaleme Tallinna seltside ühises avalikus
pöördumises hipodroomi ja teiste avalikus kasutuses olevate maade elamumaaks muutmise 
vastu. Kuna praegu on käsil alles eskiisprojekti menetlemine, peaks ehk olema võimalus 
protsessi pidurdada avalikkuse survega. 
Katja organiseerib kohtumise Põhja-Tallinna arhitektiga meie seltsi ja ka teiste ümarlaual 
osalenud seltside esindajatele, et  teemasse selgust saada. 
Peale avaliku pöördumise kirjutamist teeme ka allkirjade kogumise (koostöös teiste 
seltsidega?)
Seejärel võib teha ka Hipodroomi juures protestiaktsiooni. 

3. Kodulehest:
Sellest reedest peaks saama lehele asju üles riputada. Lehe haldajateks (st tekstide, piltide 
jms üleslaadijateks, listi lisajateks) on valmis olema Meelis, Mailis, Kairi ja Triin. 

4. Liikmestaatuse saamisest:
Uute liikmete avalduste vastuvõtu ja liikmetest nimekirja koostamisega hakkab tegelema 
Katrin. 
liikmeks võtmine hakkab käima kahel viisil:
1) läbi kodulehekülje saab täita avalduse. Avalduse täitjatele saadab Katrin kirja (mingi 
standardtekst) ja palub kinnitust oma soovile saada liikmeks. Kui tuleb vastukiri 
kinnitusega, loeme inimese liikmeks. 
2) paberkujul taotlust täites. Taotlusele ei ole vaja juhatuse allkirju. Taotlused lähevad siis ka
kõik Katrini kätte, kes lisab inimesed nimekirja. 

5. Liikmemaks:
ei ole otseselt kohustuslik, aga rangelt soovituslik:). Arve nr on Swedbankis 221047590828, 
summa 100 krooni aastas. Vastav info edastada kõigil uutele liikmetele (kinnitus-emalis). 

6. Juhatus:
Juhatusse valiti avalikul hääletusel juurde Mailis Timmi ja Katrin Stöör. Mailis uurib Alari 



Rammolt, kuidas uued juhatuse liikmed ka äriregistrisse kanda. 

7. Tulevkulinnamängu teeme kevadel, märtsis-aprillis. Kaasakem sinna spetsialiste 
linnaosavalistsusest, kultuuriväärtuste ametist, ja teeme eelnevalt reklaami oma seltsi üritustel jm 
viisidel. 

8. 14. novembril, kirbuturu ajal teeme jälle F-hoones kohvikut-endapromo-muusikat jne.
Pakume SUPPI. Triin, Katja, Meelis, Mailis ja võibolla Annika teevad kodus valmis potitäie 
mingit suppi, mida saab kohapeal soojendada ja jagada (taas annetuste eest). 
Pliidi ja termosed saab loodetavasti jälle Kristelilt. 
Teed-kohvi, topse ja taldrikuid on küllalt. 
Osta on vaja: leiba, papist supitopse, supilusikaid, suhkrut.

Flaiereid on alles vähe, Meelis teeb neid juurde (uue tekstiga, ehk ka uue kujundusega) 
Muusika mängimiseks võimenduse toob taas Meelis
Ekraani ja projektorit küsib töö juurest Katja, kui tema ei saa, uurime edasi. 

Ekraanilt saab näidata eelmise korra filme-slaide... ja uusi fotosid-slaide ümbruskonnast, 
eelmisest üritusest jms. Ka telliskivi tänava olukorrast. 

Katja kogub üritusel allkirju Telliskivi tn remondi toetuseks, meie toetame. 

Muusikaline etteaste võiks ka olla, Mailis uurib, kas äkki Indigolapsed tahaks tulla. Ja teised
võiks ka oma tuttavaid muusikuid lunida:) 

Seekord teisi seltse, kohalikke asutusi jms endast rääkima veel ei kutsu, seda kunagi hiljem. 

 


