
Merivälja Aedlinna Seltsi põhieesmärgiks on propageerida aedlinlikku, keskkonnasõbralikku ning 
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. 
 
2018 aasta peamised tegevused olid kohaliku koolielu edendamine, osalemine Ranna tee 1 ja selle 
lähiala detailplaneerigumenetluses ning kodukohvikute päev ja selle korraldus. 
 
2018 on toimunud regulaarne koostöö:  
- teiste  asumiseltsidega (Maarjamäe Selts, Mähe Selts, Kadrioru selts ), kuid ka huvigrupiga 
„Merelinna kaitseks“ . 
- osalesime Pirita LOV-i neljal ümarlaual eesmärgiga edendada kohalikku elu Pirital ja Meriväljal;  
- osalesime Merivälja muuli DP aruteludel Pirita LOV-is, Tallinna Keskkonnaametis, Tallinna 
Linnaplaneerimisametis, lisaks kohtusime Tallinna linna esindajatega. 

- 5. mai Teeme ära! talgud Merivälja muulil; 
- Mais kogukonna taaskasutuslaat; 
- terve aasta lõikes kogukonna kooli juhtimise juurküsimustega tegelemine, kaasa aitamine 

kooli juhtkonna vahetusele ning koostöö sujuva üleminekuperioodi tagamiseks; 
- Õpetajate päeval õpetajatele tort;  
- kooli 70. juubelil kooli külalistele, vilistlastele ja õpetajatele helkurite meisterdamine koostöös 

õpilastega „Sinu turvaline koolitee Meriväljal“ 
- septembris huviringide laat kogukonnale; 
- aprill-oktoober kõrvitsate kasvatamise projekt – kõrvitsad loomaaiale; 
- loonud kogukonda kokandusringi ja rahvatantsuringi võimaluse lastele; 
- „Rohelised koolihoovid“ projekti raames pinksilaud kooli hoovi, samuti õuesõppe klass; 
- rahalised annetused, mööbli annetamised jpm; 
- 24. juuli Merivälja ja Mähe kodukohvikupidajate koolitus, koostöö Mähe kodukohvikute 

korraldajatega – infovahetus, nõustamine jms; 
- 26. august kodukohvikute päev; 
- 27 august kodukohvikupidajatele tänukohvik; 
- 8. detsember kogukonna jõululaat; 
- osalemine Pirita haridusmaastiku välja kujundamise protsessis mh Piritale kolmanda põhikooli 

rajamise vajaduse välja selgitamine (kaasates Pirita kooli, Merivälja kooli, Merivälja lasteaeda, 
Pirita halduskogu, Pirita LOV-i, Tallinna Haridusametit, Sotsiaalministeeriumi, Tallinna 
Linnavalitsust) jpt; 

- tegeleme liiklusturvalisusega Merivälja kooli piirkonnas; 
 

 
 
2019 plaanis jätkata juba 2018 alustatud tegevusi,  eelkõige osalemine Ranna tee 1 ja selle lähiala 
detailplaneeringumenetluses ning koolielu edenemise toetamine. 
 

- 22. veebruaril aktus seltsi liikmetele tähistamaks Vabariigi aastapäeva ning seltsi juhatuse 
liikme Lembe Levo nimetamist „Pirita Aasta inimene 2018“. 

- kooli naispere meeles pidamine naistepäeval kaunite lillepukettide ja peolauaga; 
- 14. aprill Perepäev Pirita VAK-is nukuteater, mängud, võisltused, seltsi tutvustus koostöö 

kohaliku kogudusega; 
- Teeme ära! kogukonna talgud koolihoovis 4. mail – loome liikumist toetavaid rajatisi 
- Kaalumisel on suvine kogukonna heategevuslik kontsert-kohvik 
- Jõulukontsert 
- Kirjutada projekt Pirita rannamänniku ja Merivälja rannikuala looduskaitse alla võtmiseks; 
-  viia ellu rahakogumiskampaania Hooandja platvormi kaudu seltsi tegevuse toetamiseks 

muuliala vaidluses;  
2018 enamus tegevusi jätkub ka 2019 


