
Telliskivi Seltsi üldkoosoleku protokoll

Aeg: 27. aprillil 2016 kell 19-21
Koht: Depoo turg (Telliskivi 62, Tallinn)
Osalejad: 14 liiget, 3 huvilist
Koosoleku juhataja: Juho Kalberg
Protokollija: Maarja Läänesaar  

Tutvumisring: osalesid 17 inimest, kes kõik end lühidalt tutvustasid. Seltsi liikmed, sh juhatuse 
liikmed, ja kolm kohalikku elanikku, kes kaaluvad seltsiga liitumist, pluss kolm väikest last.

1. Kiideti heaks üldjooneline päevakava.

2. 2015.  aasta  aruande  kinnitamine.  Aruanne  oli  eelnevalt  kõigile  liikmetele  saadetud,

kohapeal  aruannet  põhjalikult  ei  tutvustatud.  Küsimusi  aruande  kohta  ei  esitatud.  

13 poolt, üks erapooletu, kes ei olnud aruandega tutvunud.

OTSUSTATI: Kinnitada 2015. aasta aruanne.

3. Juhatuse valimine: otsustati ühehäälselt, et juhatuse koosseis võib jääda samaks, järgmiseks

aastaks paluti hakata vaimu valmis seadma aktiivsetel või liidripotentsiaaliga seltsiliikmetel.

Käsitleti  rotatsiooni  vajalikkust  ja  juhatuseliikmete  väsimise  ohtu.  Krista  eestvedamisel

kuulutati kohapeal välja nn „Juhatus B“ liikmete ülesseadmise voor, ja oli juttu, et nt Keijo ja

Siim,  aga ka teised aktiivliikmed võiksid olla  “juhatuse laiendatud listis”.  Siim on valmis

tegelema meeleavalduste korraldamisega.

OTSUTATI:  kinnitada  juhatus  järgmiseks  aastaks  koosseisus:  Grete  Arro,  Juho  Kalberg,

Kristel Klammer, Krista Kulderknup, Maarja Läänesaar, Toomas Paaver ja Katrin Stöör.

4. Tagasivaated eelmise aasta tegevusele (sh ka Kalaranna tuleviku teema)

5. Tegevusplaanide seadmine üsna vabas vormis:

 Kohtumiste  ja  tutvustusõhtute  korraldamine.  Sh  välkloengud  ja  oluliste  teemade

avamine, ning vajadus tutvustada teadmisi ja maailmavaadet nt piirkonda kolinud

uuselanikele, internetikaugele või ka muukeelsele elanikkonnale, eriti aga inimestele

nagu meie -- et ei tekkiks tunnet, et ajame mingit kinnise ringi asja. Sellega seoses

mainis Kristel hiljem, et oktoobris toimuva täiskasvanud õppija nädala raames (aga

ka varem) võiks korraldada loenguid ja aruteluõhtuid, kõik jätkuistumisel osalenud

olid sellega väga nõus, täiendava mõttena leiti, et üritusteseerias võiksid osaleda ka

teised asumiseltsid, see parandaks jälle seltside läbikäimist, tõstaks aktiivsust ning

muudaks elu lõbusamaks.

Teha: rääkida Grete, Siimu, Kaku jt-ga, korraldada mõned avalikud loengud

 Lõbusaid,  või  arendavaid,  ja  vähem  tõsiste  planeeringuprotsesside  ning  rohkem

ühise  ajaveetmisega  seotud ettevõtmisi  võiks  kah korraldada.  Oli  ju  kunagi  juttu

fotograafia-jalutuskäikudest,  seebikeetmisest  jmt.  tegevustest,  mis  lähendaksid  ja

rõõmustaksid inimesi ning arendaksid kogukonnatunnet.
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Tulemus: uus liige Keijo on valmis olema lõbusate ürituste minister. Tal on ürituste

korraldamise kogemus ja huvi asja vastu.

 Katrin: oluline on visiooni selgem avamine. Et oleks selge, kes me oleme, millesse

usume, keda esindame ja millega tegeleme. See oleks oluline samm edasi ka uute

liikmete  värbamisel  või  endi  kogukonnas  hästi  mõistetavaks  ja  ligipääsetavaks

tegemisel. Siim ja Andres olid seisukohal, et tuleb ette võtta laienemine (st teised

olid ka, aga tagasihoidlikul nohinal), ja väljendada selgelt, et “uks on lahti”. Leiti ka,

et  seltsi  tugevusi  (nt  maine,  ja  tõsiseltvõetavus  läbirääkimispartnerina)  tuleks

rakendada.

 Värbamise teemal tuli jutuks, kas Kalamaja Päevade ajal peaks selts oma olemasolu

ja tegevust selgemini nähtavaks tegema. Telk? Telk tänava teisegi otsa? 

Teha:  “trükis”  üle  vaadata,  infotelgi  küs,  Juho  Kalberg  lubas  vaadata,  kas  teeme

suure seltsi tegevust näitava kokkukäiva stendi vmt

 Juttu  oli  ka  sellest,  et  liikluskorraldus  ning  parkimine  põhjustavad  stressi  ja

hõõrdumist. Räägiti sellest nii üldisemalt (maailmavaadete kooskõla ja põrkumine,

arutamine  koos  arenguga  vs  arvamusavaldus-kõrvad-lukus  tüüpi  lähenemine,

elukeskkonna  kujundamine,  elanike  vajaduste  ja  võimalustega  arvestamine  ning

ennetav  planeerimine,  vt  järgnev  kooliteema,  mis  on  tihedalt  seotud)  kui

konkreetsemalt  (küsitluse korraldamine,  Transpordiametile  seniöeldu kokkuvõtte

saatmine,  ehk  teha  infotrükis?  tasuline  parkimine?  kuidas  kujundada  mõistlikku

ruumi). 

Konkreetsemalt: Veela lubas teha kokkuvõttekirja

 Teele väljaöeldud plaan: tuleb teha autojagamine ja kogukondlik lastehoid

 Lasteaia-  ja  koolikohtadest  rääkisime,  ning  linna  tegevuse(tuse)st  sel  maastikul.

Märksõna  “Põhja-Tallinna  arengukava”,  Kalamaja  Kool,  sobivatest  kohtadest

koolihoonele nt Täiskasvanute Gümnaasium Suva väljakul

 Kalamaja Päevad olid samuti põgusalt jutuks, samuti bussiliinid

 Toomas tuletas meelde, et tuleb leida aeg kohtumiseks Tartu arhitektidega

 Samuti tuleb kokku leppida kohtumine uue linnaosavanemaga!

Teha on nii mõndagi, juhei.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Juho Kalberg Maarja Läänesaar
Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija
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