Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 2017. aasta tegevusaruanne
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja
Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. TLSS-i eesmärk on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest
huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna Loomaaia arengut, propageerida loomadelindude elutegevust ja kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.
2017. a. 16. märtsil sai TLSS 21 aastaseks.
01.01.2017 oli TLSS-il 422 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 77 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 14 liiget.
Juhatuse otsusel arvati välja 42 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
3 liiget kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2017 seisuga oli TLSS-il 441 liiget.
2017. aastal koguti TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid järgmiselt:
1. Liikmemakse laekus 4687 €. Liikmete arvestuslik võlgnevus oli 31.12.2017 seisuga 2059 €.
2. 2017. aastal saime sihtotstarbelisi vaderitoetusi kokku 74 385 €. Kehtivate vaderilepingute arv
31.12.17 seisuga oli 184. Tasumata vaderilepinguid oli 31.12.17 seisuga 927 €.
3. Annetusi loomaaiale laekus eraisikutelt ja ettevõtetelt 12 332 €.
4. Skulptuuride müügist saadud tulu oli 4 500 €.
5. Sihtotstarbelisi annetusi koguti 2017. aastal veel:
- jääkaru uue kodu projekti toetuseks: 25 913 €
- tiigrioru toetuseks: 1 017 €
- amuuri leopardi toetuseks: 591 €
- lumeleopardi toetuseks: 120 €
2017. aastal andis TLSS loomaaiale üle teenuseid ja vahendeid järgmiselt:
Polaariumi ehitustööd (veetöötlusseadmed, ehituse lisatööd): 215 659 €
Multimeedia lahendused ja infostendid: 119 621 €
Kokku: 335 280 € väärtuses teostatud teenuseid ja hangitud vahendeid
2017. aastal aitas TLSS korraldada ning toetas rahaliselt mitmeid loomaaia sündmusi, soetas
materjale ja ehitas loomade elukeskkonda rikastavaid vahendeid.
Aasta jooksul osalesid seltsi vabatahtlikud paljudel loomaaia üritustel, tegid heakorratöid,
rikastasid loomade elukeskkonda ja kogusid annetusi:





5.03 – rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine ja heategevuslik müük
22.04 – TLSS üldkoosolek
28.04-03.05 – reis Schönbrunni loomaaeda Viinis, samuti Olomouci, Bratislava ja Brno
loomaaia külastamine
20.05 – kevadtalgud šimpansite välisaedikus


















01.06 – loomavalve lastekaitsepäeval
06.06 – šimpansite välisaedikusse uue ronimispuu püsitamine ja köitega varustamine
16.06 – amuuri tiigri aediku liivapinnase vahetamine
31.07 – elevantide välisaediku taguse plangu mahavõtmine ja ettevalmistustööd Vivacolori
värvipäevaks
2., 9. ja 16.08 – klassikalise muusika kolmapäevad loomaaia keskkonnahariduskeskuses
koostöös Muusikute Fond PLMF-iga
03.08 – elevantide väliaedikutaguse plangu värvimine Vivacolori värvipäeva raames
25.08 – loomaaia 78. sünnipäeva tähistamine, loomavalve korraldamine
03.09 – elevantide väliaediku taguse aia ehituse lõpetamine (plankude paigaldus)
05.10 – tänuõhtu Polaariumi toetajatele ja suurematele vaderitele
06.10 – töötuba müügiks ja kingiks mõeldud jääkaruküpsiste pakkimiseks
07.10 – polaariumi avamine kutsetega külalistele (ettevalmistamine ja korralduslik abi)
08.10 – avamiseelne ekskursioon polaariumisse seltsi liikmetele
08.10 – polaariumi avamispäeval töötoa ja toetusküpsiste müügi korraldmine
17. ja 22.12 – töötoad loomade jõulukinkide valmistamiseks ja pakkimiseks
22.12 – ETV Terevisiooni hommikusaates osalemine ja TLSS-i tegevuse tutvustamine
26.12 – loomaaialoomade jõulutrall koostöös Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse
jõuluvanadega

Muud Tallinna Loomaaeda ja TLSS-i tegevust toetavad tegevused:







Jääkaru uue kodu meediakampaania viimase etapi korraldamine koostöös MediaMarketingi
meeskonnaga.
Aasta jooksul andsid TLSS juhatuse liikmed intervjuusid meediale seoses jääkaru uue kodu
projekti, vaderiprogrammi ja seltsi tegevuse tutvustamisega.
Juhatuse liikmed osalesid perioodil juuli-oktoober Polaariumi avamise ettevalmistamises ja
korraldamises.
Kujundati, telliti ja paigaldati 131 uut vaderisilti.
Valmis sai TLSS-i uus kodulehekülg www.tlss.ee.
Detsembris toimus koostöös loomaaia loodusharidus- ja turundusosakonnaga sotsiaalmeedia
kampaania loomaaialoomade ja vaderiprogrammi tutvustamiseks.

2017. aastal toimus 6 juhatuse koosolekut.
Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatus tänab kõiki liikmeid, vadereid ja annetajaid 2017. aastal
tehtud vabatahtliku töö, rahalise toetuse ja muul moel panustamise eest!

Alar Lõhmus
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ juhatuse esimees

