
Merivälja Aedlinna Seltsi 2019 aasta tegevusaruanne 

 

Merivälja Aedlinna Seltsi peamisteks eesmärkideks on propageerida jätkuvalt aedlinlikku, 

keskkonnasõbralikku, turvalist ja kaaskodanikest lugupidavat eluviisi. Merivälja Aedlinna Selts kaitseb 

oma liikmete huve mistahes piirkondlikus küsimuses seonduvalt elanike heaoluga, turvalisusega, 

miljöö- ja keskkonnaga, samuti hariduse ja kultuurilisi huve puudutavates küsimustes, edendades ka 

teabe liikumist ning liikmete omavahelist suhtlust. Selts organiseerib ka kultuuriüritusi. 

 

2019 aasta peamised tegevused olid kohaliku koolielu toetamine, talgud, osalemine Ranna tee 1 ja selle 

lähiala detailplaneerigumenetluses ning kodukohvikute päev ja selle korraldus. 

 

2019 on toimunud regulaarne koostöö:  
1. regulaarne koostöö teiste Tallinna mh kohalike  asumiseltsidega ja elanike esindajatega 

(Maarjamäe Selts, Mähe Selts, Pirita-Kose), kuid ka huvigrupiga „Merelinna kaitseks“. 
2. osalesime Pirita LOV-i kvartaalsetel ümarlaudadel eesmärgiga edendada kohalikku elu Pirital 

ja Meriväljal;  
3. veebruaris 2019 kogukonna aktus Pirita Aasta inimese tervitamiseks. Pirita Aasta Inimene 2018 

on Merivälja Aedlinna Seltsi juhatuse liige Lembe Levo; 
4. osalesime kaasatud isikuna Merivälja muuli DP menetluses, sh aruteludel Pirita LOV-is, 

Tallinna Keskkonnaametis, Tallinna Linnaplaneerimisametis, lisaks kohtusime Tallinna linna 

esindajatega, kogusime ja esitasime ekspertide arvamused; 
5. veebruaris 2019 tutvumine Tallinna Haridusameti poolt tellitud Cumuluse uuringuga ja 2011 

aasta Pirita hariduskonverentsi teemadega; 

6. 11.03.2019 Tuulenurga tn 1 (tulevane Levadia jalgpallihoone) kinnistu detailplaneeringu osas 

vastuväidete esitamine; 
7. 11.03.2019 osalemine Pirita linnaosakogu koosolekul, kus osales ka Tallinna hariduse 

valdkonna aselinnapea Vadim Belobrovtsev; 

8. märts 2019 kohtumine Pirita MG hoolekogu, direktori ja õppejuhiga; 
9. märts 2019 toetusprojekti kirjutamine riigieelarvelise toetuse eraldamiseks ning lepingu 

sõlmimine;  

10. 14. aprillil tasuta perepäev Pirita Vaba aja keskuses (nukuteater, mängud Pipiga); 

11. 15. aprillil osalemine Pirita linnaosakogu koosolekul  Pirita linnaosa haljastuse ja looduskaitse 

teemadel; 
12. 4. mai Teeme ära! talgud Merivälja koolihoovis 

13. 29.04.2019 avalik pöördumine ja ettepanekud koostöös Merivälja kooli hoolekogu ja 

vanematekoguga Pirita linnaosa haridusküsimustes; 
14. 17. mail edastatud TLPA-le Ranna tee 1 ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse raames 

taotlus Merivälja rannikuala looduskaitse alla võtmiseks; 
15. 21.05.2019 Siimu Loogma mälestuspingi avamisel osalemine; 
16. 23.05.2019 ettepanekud Rahandusministeeriumile Eesti merealade kasutamise ja majandamise 

esialgse eskiislahenduse suhtes;  
17. terve aasta lõikes kogukonna kooli juhtimise juurküsimustega tegelemine, kaasa aitamine kooli 

juhtkonna sujuva üleminekuperioodi tagamiseks; 

18. juunis 2019 osalemine Pirita Linnaosavalitsuse korraldatud töötoas  Tallinn2021+ arengukava 

arutelul – Pirita; 
19. 19.06.2019 ettepanekud Pirita Vaba Aja Keskuse uuele juhile huvihariduse küsimustes Pirita 

Linnaosas;  

20. Merivälja lasteaia juhi ja õppealajuhataja konkursil osalenud kahele kandidaadile 

toetusavalduse esitamine;  

21. aprill-oktoober kõrvitsate kasvatamise projekt – kõrvitsad loomaaiale; 

22. koostöös kooli ja Mähe Seltsiga lastevanemate kool – koolitussari kõigile piirkonna huvilistele 

23. Mustakivi tee pikenduse rajamise projekteerimistingimuste eelnõu kohta avalikustamisel ( 24. 

juulist kuni 19. augustini) ettepanekute ja vastuväidete esitamine; 



24. 16.08.2020 Pirita rannaala detailplaneeringule (võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2019 

korraldusega nr 850-k) vastuväidete ja ettepanekute esitamine; 
25. 25. august kodukohvikute päev; 

26. 26. august kodukohvikupidajatele tänukohvik; 

27. 1. septembril õpetajate päeva laud Merivälja Kooli 50-le õpetajale 

28. Õpetajate päeval õpetajatele tervituslaud tordiga 

29. 8. oktoobril 2019 Pirita rannaala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustaval 

avalikul arutelul osalemine; 
30. 25.10.2019 koostöös avalik pöördumine Pirita Linnaosa liikuvusuuringu läbiviimiseks:  

31. 7. detsember kogukonna jõululaat; 

32. November tegeleme liiklusturvalisusega Merivälja kooli piirkonnas – turvalise koolitee bänner 

ja helkurite jagamine  

33. Osalemine jätkuvalt Pirita haridusmaastiku väljakujundamise protsessis (kaasates Pirita kooli, 

Merivälja kooli, Merivälja lasteaeda, Pirita linnaosakogu, Pirita LOV-i, Tallinna Haridusametit, 

Sotsiaalministeeriumi, Tallinna Linnavalitsust) jpt; 

34. Meriväljalaste tenniseturniir  

35. 16.12.2019 jõuluüllatus Pirita VAK-ile 

36. Toetuste kogumise kampaania Hooandja platvormi kaudu seltsi tegevuse toetamiseks Merivälja 

rannikuala kaitsel – 1647 eurot  
37. Detsembris 2019 projekti esitamine  EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor 

väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks (taotlust ei rahuldatud); 
38. Kogutud vabatahtlikku liikmemaksu 
39. 09.12.2019 Merivälja kaupluse hoone sihtotstarbe muutmise ettepaneku esitamine Pirita LOV-

ile ja TLPA-le. 
 

 

2020 plaanis jätkata juba alustatud tegevusi,  eelkõige osalemine Ranna tee 1 ja selle lähiala 

detailplaneeringumenetluses ning haridusmaastiku arengutes kaasa rääkimine ja kooli toetamine. 

- Pirita aasta inimese komisjonis osalus 

- Tervitasime Pirita aasta inimest 2019 

- Merivälja haridusmaastiku arengute osas kohtumine Pirita LOV-i, Pirita linnosakogu ja Tallinna 

Volikoguga, Pirita kooli direktori, Haridusameti ja abilinnapeaga 

- Liiklusturvalisuse töörühma abistamine – Kõnnin koolini projekt, koostöös Mähe Seltsiga 

- Koostöö Pirita Skautide Rajaleidjatega – toetamine 

- Õpetajate tervitamine sõbrapäeva 

- Õpetajate tervitamine naistepäeval 

- Piritalaste tenniseturniir (esialgu planeeritud märts 2020, aga lükkus seoses eriolukorraga) 

- Korrastada liikmeandmeid ja täiendada kommunikatsioonikanaleid II poolaasta 

- Kaalumisel on Merivälja Kodukohvikute päev ja koostöö Pirita aasta teo tegijaga – 

kontserdikorraldus 

 

 

 

 

Lembe Levo ja Külli Kroon 

Merivälja Aedlinna Seltsi juhatuse liikmed 


