Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 2018. 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.

01.01.2018 oli TLSS-il 441 liiget, aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 40 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 27 liiget.
Seltsist arvati välja 23 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
1 liige kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2018 seisuga oli TLSS-il 431 liiget.
2018. aastal koguti TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid järgmiselt:
1. Liikmemakse kogusime 5200,48 € (aastal 2017 4687 €).
2. 2018. aastal saime vaderitoetusi kokku 97 827 € (aastal 2017 74 385 €). Kehtivate vaderilepingute
arv 31.12.18 seisuga oli 201 (aastal 2017 184).
3. Annetusi loomaaiale laekus eraisikutelt ja ettevõtetelt 2 332 €.
4. Sihtotstarbelisi annetusi koguti 2018. aastal veel:
- amuuri leopardi toetuseks: 240 €
- tiigrioru toetuseks: 33 319 €
2018. aastal tegi TLSS kulusid loomaaia heaks järgmiselt:
Loomaaia ürituste toetamine 7971 €
Jääkaru projekt 253 €
Liigikaitsega seotud kulud 20 708 €
Loomaaia toetamiseks 46 125 €
Loomaaiale ostetud inventar 12 731 €
Kokku: 87 788 € väärtuses teenuseid ja hangitud vahendeid

Aasta jooksul osalesid seltsi vabatahtlikud paljudel loomaaia üritustel, tegid heakorratöid,
rikastasid loomade elukeskkonda ja kogusid annetusi. Peamised sündmused 2018. a. olid:







14.02 – sõbrapäeva õhtu vaderitele ja toetajatele teemal „Sõprusest loomariigis“
27.02 – Jääkarud öös - jääkarupäeva tähistamine uues Polaariumis
3.03 – heategevuslik perepäev Tiigrioru toetuseks
8.03 – Nabamaade kohvikuõhtu Hendrik Relvega
21.-26.04 – TLSS reis Berliini, külastamaks kahte loomaaeda
28.04. – üldkoosolek














5.05 – TLSS talgud loomaaia šimpansite ja maasarvikute aedikus
01.06 – loomavalve lastekaitsepäeval
9.06 – TLSS talgud Triinu Tares
29.07 – rahvusvahelise tiigripäeva tähistamine Tiigrioru toetuseks
1., 8. ja 15.08 – klassikalise muusika kolmapäevad loomaaia keskkonnahariduskeskuses
koostöös Muusikute Fond PLMF-iga
25.08 – loomaaia 79. sünnipäeva tähistamine, loomavalve
22.09 – rahvusvaheline ninasrvikute päev ja pajupallide valmistamise töötuba
28.-29.09 – Ähtäri loomapargi ja pandade külastus
27.10 – heategevuslik tiigripäev Jääaja Keskuses
11.11 – kakupäev isadega, kampaania kakuliste toetuseks
22.12 – töötuba loomade jõulukinkide valmistamiseks ja pakkimiseks
26.12 – loomaaialoomade jõulutrall koostöös Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse
jõuluvanadega

Muud Tallinna Loomaaeda ja TLSS-i tegevust toetavad tegevused.
Peamine fookus 2018. aastal oli Tiigrioru kampaanial ja sellega seotud tegevustel.






Jaanuaris avasime annetustelefonid Tiigrioru toetuseks.
Veebruaris alustasime Tiigrioru annetuskastide paigaldamist kaubanduskeskustesse.
Märtsis algas koostöös Mediamarketingi ja ansambliga Karavan tiigriluuletuste konkurss.
Maist augustini toimus kampaania koostöös kütusefirmaga Olerex , kes annetas igalt müüdud
lasteeinelt 50 senti Tiigroru toetuseks. Kokku kogunes selle kampaaniaga 12 807 eurot.
Koostöös Jääaja Keskusega toimunud tiigripäeval koguti toetusi ja tutvustati Tiigrioru
projekti.

2018. aastal toimus 3 juhatuse koosolekut.
Suur tänu kõigile liikmetele, vaderitele ja annetajatele 2018. aastal tehtud vabatahtliku töö,
rahalise toetuse ja muul moel panustamise eest!

Alar Lõhmus
Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ juhatuse esimees

