Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ 2016. 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.
2016. oli Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juubeliaasta – 16. märtsil saime 20 aastaseks.
2016. aastal ühines seltsi tegevusega 34 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 5 liiget.
Juhatuse otsusel arvati välja 27 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
1 liige kustutati nimekirjast surma tõttu.
31.12.2016 seisuga oli TLSS-il 422 liiget.
2016. aastal uuendati koostöölepingut Tallinna Loomaaia ja Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi vahel.

2016. aastal saadi TLSS-i eesmärkide täitmiseks vahendeid neljast allikast:
1. Liikmemakse laekus 5074 €. Liikmete võlgnevus oli 31.12.2016 seisuga 2160 €.
2. 2016. aastal laekus vaderitoetusi kokku 78 961 € (2015. a. 101 417 €). Vaderilepingute vähenemise
tingis suurima vaderi, Rocca Al Mare Kaubanduskeskuse loobumine elevantide vaderiks olemisest
(19 500 €), samuti vähenes suurtoetaja AS DBT vaderisumma, kuna loomaaeda jäi nelja amuuri
leopardi asemel kolm, keda nad jätkuvalt toetavad. Kehtivate vaderilepingute arv 31.12.16 seisuga oli
155, laekumata vaderilepinguid oli 6688 € ulatuses.
3. Mittesihtotstarbelisi annetusi eraisikutelt ja ettevõtetelt laekus 1751 €.
4. Sihtotstarbelisi annetusi laekus 2016. aasta jooksul järgmiselt:
Jääkaru uue kodu projekti toetuseks: 20047 €
Lumeleopardi toetuseks: 314 €

2016. aastal tehti sihtotstarbelisi makseid liigikaitseks ja loomaaia tarbeks järgmiselt:
Amuuri leopardi liigikaitseks ALTA-le: 3502 €
Loomaaia veterinaarteenistusele optikaseadmete ostmine: 2193 €
Ravimid amuuri lepoard Freddile: 208 €

2016. aastal toimus 7 juhatuse koosolekut.
2016. aastal aitas TLSS loomaaias korraldada mitmeid sündmusi. Terve aasta jooksul osalesid seltsi
vabatahtlikud paljudel loomaaia üritustel, tegid heakorratöid ja kogusid annetusi.



















9.01 – Jääkarupäev Jääaja Keskuses
27.02 – rahvusvahelise jääkarupäeva tähistamine loomaaias
12.03 – TLSS-i üldkoosolek
19.03 - Jääkarupäev Narvas, Fama keskuses
2.03-22.04 – joonistusvõistluse „Päästame jääkaru“ korraldamine
7.05 – talgupäev loomaaias, šimpanside väliaediku heakorratööd
14.05 – muuseumiöö ja joonistusvõistluse „Päästame jääkaru“ võitjate autasustamine
01.06 – loomavalve lastekaitsepäeval
25. ja 26.05 – Vivacolori talgupäeva värvimise ettevalmistustööd
9.06 – 12.06 Rootsi Kolmårdeni loomaaia ühiskülastus
14.07 - traditsiooniline varahommikune ekskursioon loomaaias
3., 10. ja 17.08 – klassikalise muusika kolmapäevad loomaaia keskkonnahariduskeskuses
18. 08 – TLSS juubelipiknik Veskimetsas
5.08, 12.08 ja 19.08 – klassikalise muusika kolmapäevad keskkonnahariduskeskuses
25.08 – loomaaia 77. sünnipäeva tähistamine, loomavalve ja mägravideviku korraldamine
23.10 – endise katlamaja hoone puhastamise talgud ja lumeleopardi päeva tähistamine
10.11 – loomaaia toetajate tänuõhtu keskkonnahariduskeskuses
29.12 – loomaaialoomade jõulupidu

2016. aastal TLSS-il palgalisi töötajaid ei olnud.

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts tänab kõiki liikmeid, vadereid ja toetajaid 2016. aastal tehtud
vabatahtliku töö, rahalise panustamise ja toetuse eest!

Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ
Alar Lõhmus, juhatuse esimees

