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◦ Põhikirja muudatused  

◦ Juhatuse valimine 

◦ Ülevaade 2021 tegevustest 

◦ Läbirääkimiste koolitusest 

◦ Annetamistalgud  

◦ Jõulukingitused Pirita vähekindlustatud lastele  

◦ Kaasava eelarve ideed 
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◦ Liikmelisus ja liikmemaksud, rahaline seis 

◦ Küsimustiku täitmine 

◦ E-kirjale vastamine 

 

 



Juhatuse liikmed 
veebruar 2017- 
veebruar 2022  
◦ Külli Kroon 

◦ Lembe Levo 

◦ Kaja Jakobson 

◦ Edward Ekker 

◦ Kalev Kallemets - kolinud 

 

◦ Liikmeid 41 



PÕHIKIRI 
 

Muudetud põhikiri 

on lisatud e-kirjale, 

samuti on 

tutvumiseks seltsi 

veebilehel: 

https://merivaljaselt

s.ee/uncategorized/

merivalja-aedlinna-

seltsi-pohikiri/ 
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Liikmelisus 
Liige saab olla kas: 

 

1) TEGEVLIIGE:  

• on tasunud liikmemaksu 

• osaleb hääleõigusega koosolekul 

• võtab soovi korral osa tegevustest ja/või ise algatab neid 

• mõtleb kaasa 

• soovi korral osaleb juhatuse tegevuses   
 

Liikmetasu 12 eurot (järgmisest aastast 15 eurot) (pensionärid 5 eurot) saab tasuda Merivälja Aedlinna Seltsi kontole  EE102200221066831610 

 

VÕI 

 

2)  KAASAMÕTLEJA:  

• liikmemaksu tasumise kohustust ei ole (liikmemaksu tasumisel muutub tegevliikmeks) 

• hääleõigus puudub 

• soovi korral mõtleb kaasa   

• on informeeritud olulisematest seltsi tegevustest (enda poolt edastatud  e-posti  kaudu) 

 

Hääleõigus on seekord KÕIGIL, sõltumata liikmemaksu tasumisest! 
 



 
UUS JUHATUS 

 
NB! Kui soovid edaspidi tegutseda juhatuses,  
anna meile märku merivaljaselts@gmail.com 

 

 
 

◦ Külli Kroon 

◦ Lilian Erm  

◦ Silver Sternfeldt 

◦ Christin Liis Krass  

◦ Jüri Kutsar   

◦ Kai- Ines Nelson   

◦ Marleen Lobjakas  

◦ Evelin Samuel-
Randvere   

about:blank


 
 

Olulisem 2021 - ligi kolm aastat kestnud töö Merivälja kooli 
ruumipuuduse leevendamiseks kandis vilja 

 
 

 

◦ Hoolekogu,seltsi ja kooli juhtkonna koostööna saavutati linnaga kokkulepe  

   ja rahastus Merivälja Kooli JUURDEEHITUSEKS  

◦ Märts 2021 – täiendav kohtumine M. Kõlvarti ja Tallinna Haridusameti esindajatega   

   juurdeehitusele lisarahastuse saamiseks.  

   (puudu jäi pool miljonit eurot, kool sai lisarahastuse).  

◦  28.10.2021 kolmas pöördumine M. Kõlvarti ja  

  Tallinna Haridusameti poole  

  täiendava   lisarahastuse  

  saamiseks  (eraldatakse).  

 



Olulisem 2021 - ligi kuus aastat kestnud 
Merivälja muuli vaidlus lõppes 
detailplaneeringu lõpetamisega 

◦ Detailsem mälupark ja info, sh dokumendid ja meediakajastused 
https://merivaljaselts.ee/muul/ 

◦ Merivälja muul ja paviljon (autor Miia Masso) kanti kultuurimälestiste 
registrisse 

 

 

 

 

 

 

 

◦ NB! 28.10.2021 saadeti seltsile teade, et Tallinna Halduskohtusse esitati  kaebus Tallinna Linnavalitsuse 15.09.2021 
korralduse nr 956 (Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering) tühistamise nõudes. 
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2021 tegevused 
 

◦ 03.01.2021 selts alustas Pirita-Merivälja rannikuala looduskaitsetaotluse koostamisega. Taotluse koostamine 
töös. 

◦ 20.01.2021 pöördumine TKKA poole parandada liiklusturvalisust Merivälja Kooli ning lasteaia lähiümbruses.  

◦ 20.01.2021 asumiseltside ja Maxima piirkonna esindaja töökoosolek seonduvalt Maxima arendusega. 

◦ 28.01.2021 Mähe Selts allkirjastas kooskõlastatult Merivälja Aedlinna Seltsiga ja Maxima piirkonna esindajaga 
lepingu Eesti Arhitektide Liidu poolt eksperthinnangu koostamiseks. 

◦ Veebruar – Merivälja Koolis õpetajate tänulaud sõbrapäeval, üleskutse koguda koolivaheajal liikumisminuteid. 

◦ Veebruar – Merivälja pargis lumelinna ehitus (toitlustusega). Martin Aleksander Levo videomeenutus 
(liikumisminutite ja lumelinna auhinnatseremoonia toimus veebipõhiselt märtsis) 

◦ Selts esitas 2021 kaasava eelarve projekti raames 4 ideed: 

◦ 1) Pirita väärtuslikke objekte, ajalugu ning miljööväärtuslikke piirkondasid tutvustavad infotahvlid ja 
suunaviidad, võimalusel ka skulptuur või purskkaev;  

◦ 2) Aia tee bussipeatuse renoveerimine koos treppidega ja ühtse lahendusega Merivälja rändrahnu 
eksponeerimiseks; 

◦ 3) kahe välijõusaali pargi rajamine Pirita rannaalale – üks Merivälja ja teine Pirita poolsesse otsa; 

◦ 4) Peetri pargi laadne laste mänguväljak Pirita rannaalale, vajadusel osade kaupa finantseerimine. 

◦ (29.01.2021 ekspertkomisjon valis Pirital hääletusele 5 ideed, sh seltsi ettepanek rajada Pirita ajalugu, 
väärtuslikke objekte ja miljööväärtuslikke piirkondi tutvustavad infotahvlid. Kampaania raames rajati Piritale 
Pumptracki rada).  
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2021 tegevused 
 

◦ 13.02.2021 pöördumine Merivälja kaupluse 

omaniku poole seoses lastele energiajookide 

müümisega. Soovisime, et energiajookide 

kättesaadavus alla 16 aastastele oleks 

piiratud.  

◦ 13.02.2021 seltsi pöördumine 

postioperaatorite poole küsimusega, kas 

Meriväljal võiks olla kaupluse juures 

pakiautomaat (täpsemalt vt kodulehelt). 
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2021 tegevused 
 

◦ 22.02.2021 edastati Muinsuskaitseameti seisukoht muuli paviljonile projekteerimistingimuste väljastamise kohta.  

◦ 25.02.2021 töögrupi analüüs Merivälja muuli vaidluses seonduvalt  arendaja vastuväidetega.  Kuidas edasi minna? 

◦ 02.03.2021 veebikoosolek Merivälja kooli hoolekogu ja juhtkonnaga kooli juurdeehituse küsimuses 

◦ 02.03.2021 veebikoosolek Tallinna Haridusametiga kooli juurdeehituse küsimuses 

◦ 04.03. 2021 pöördumine M. Kõlvarti poole kooli laiendamise küsimuses, lisa 1, lisa 2, lisa 3 

◦ Pöördumine Pirita Linnaosa asumite haridus- ja huvihariduse arengutes.  

◦ Ettepanekud Merivälja lasteaia projekteerimistingimuste (nr PT247140) eelnõule.  

◦ (Tabel 1 Pirita koolide laste arv klasside kaupa Tabel 2 Prita lasteaiad ja koolid – Cumuluse andmed Tabel 3 Pirita asumite 
rahvaarvu muutus Tabel 4 Pirita asumite rahvaarvu muutus 2013-2020 Tabel 5 Merivälja Kooli ruumiprogramm) 

◦ 03.03.2021 Muinsuskaitseameti seisukoht Tallinnas, Pirita linnaosas, Ranna tee 1 kinnistul asuva ootepaviljoni ja  muuli mälestiseks 

tunnistamise kohta. 

◦ 15.03. 2021 Lahekalda arenduse projekteerimistingimustele vastuväidete ja ettepanekute esitamine.  

◦ 16.03.2021 täiendav pöördumine M. Kõlvarti poole, lisa 1  kooli laienduse finantseerimiseks 

◦ 17.03.2021 veebikoosolek Maxima teemal  (selts ei osale eestvedajana Maxima töögrupis ,  kuid on töögrupi  l iige)  
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 2021 tegevused 
)  
 

◦ 17.03.2021 pöördumine aselinnapea A.Novikovi poole seonduvalt kooli juurdeehituse hankega 

◦ 17.03.2021 pöördumine aselinnapea E. Võrk poole seonduvalt  kooli juurdeehituse hankega 

◦ 17.03.2021 veebikoosolek seonduvalt  kooli juurdeehituse a. Tallinna Haridusamet, M. Kõlvart, T. Liinat, 

Merivälja Kooli juhtkond, hoolekogu 

◦ 19.03. 2021 Merivälja kooli ruumivajaduse analüüs, edastatud M. Kõlvartile ja Tallinna Haridusametile 

◦ 23.03.2021 tutvumine ja analüüs Merivälja tee 80 (Maxima) ekspertiisiaktiga 

◦ 23.04.2021 Heki tee rekonstrueerimise ettepanekud  Kesktee ja Lodjapuu tee vahelisel lõigul.   

◦ 26.03.2021 – 31.03.2021 pakkumuste küsimine 5×10 kolme valge ürituste telgi ostmiseks projektitoetuse kaudu. 

◦ 26.04.2021 seisukoht Maxima ekspertiisile (selts ei osale eestvedajana Maxima töögrupis ,  kuid on töögrupi  l iige) 

◦ 29.03.2021 majandusaasta aruanne 01.01.2020-31.12.2020.  

◦ 30.03.2021 kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru projektitaotlus ürituste telkide soetamiseks.  
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2021 tegevused 
 

◦ aprill – Merivälja Kooli vilistlastele FB grupi reklaamimine, 

üleskutse uute liikmete leidmiseks  

◦ kooli ja seltsi südameis on pikka aega küpsenud mõte 

vilistlaskogu loomisest. Kui oled Merivälja Kooli vilistlane, 

ootame sind liituma FB grupiga! Kutsu ka klassikaaslasi!  

E-posti aadress on vilistlaskogu@meripohi.edu.ee 

◦ aprill –  kooli toidupakkide sisust, üleskutse  raiskamise 

vähendamiseks, üleskutse lastele koostada põnevaid ja 

tervislikke retsepte ja jagada neid. Kokka ja võida auhind 

meelaagrisse 

◦ juuni – ettepanek koolile ja Pirita LOV-ile organiseerida 

koolibuss kooli juurdeehituse ajaks. 

◦ juuni – kooli juhtkonna poolt tänamine hea koostöö eest. 

 



2021 tegevused 
 

◦ 14.05.2021 veebikoosolek Merivälja tee 33 küsimuses 

◦ 19.05.2021 Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste avalikustamise teade.  

◦ 20.05.2021 e-kirjaga pöördumine TKKA  poole Kõivu tee II etapi rekonstrueerimise küsimuses  – palve kaasamiseks ja ettepanekud 

◦ 25.05.2021 Merivälja muuli ja paviljoni kandmine kultuurimälestiste registrisse  

◦ 15.06.2021 teabenõue Keskkonna- ja Kommunaalametile  seonduvalt Kõivu tee II etapiga 

◦ 18.06.2021 Seltside arvamus Merivälja tee 33 projekteerimistingimustele.  

◦ 18.06.2021 kogukonnale üleskutse  rahaliseks toetuseks, et saaksime Piritat puudutavate probleemsete teemade käsitlemise juurde kaasata 
vastava valdkonna eksperte ning seeläbi teha kogukonna hääl tugevamaks ja ka linnavõimu silmis kaalukamaks.   

◦ 30.06.2021 Tuulenurga tee 1 (Maarjamäe jalgpallihalli angaar) detailplaneeringu kehtestamise raames vaide esitamise analüüs 

◦ 30.06.2021 Ursula Sõber esitamine muinsuskaitse aastapreemia kandidaadiks seonduvalt uurimustööga „Merivälja sadamakai reisijate laeva- 
ja bussiootepaviljon maastikuarhitektuurse ansambli osana“  

◦ 31.06.2021  osalemine EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna aastakonverentsil Kurtnas 

◦ 02.08.2021 seltside ettepanekud Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõjude hindamise programmile.  

◦ August – kohtumine TKKA, Mähe Selts, kooli hoolekogu ja vanematekogu seoses Kõivu tee projekteerimise ja ehitusega; 

◦ 29.08.2021  Merivälja kodukohvikud 6 (eestvedajad Lembe Levo, abistamas kompassikad Marleen Lobjakas ja Liisu Jallai ning seltsi liige 
Christin Liis Krass 

◦ 31.08.2021 vanematekogu töö tutvustus Merivälja Kooli õppenõukogus, üleskutse uute liikmete kaasamiseks, tänulaud õpetajatele 

◦ September – Jaga oma sügist – üleskutse pildistada sügist Pirital, et see kaunis pilt jagaks rõõmu kõigile. Võitja Vivika Kurnitski. Sponsor 
MULL NULL. 
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2021 tegevused 
 

◦ 02.09.2021 vastus Mustakivi tee pikenduse rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikul arutelul tehtud 

ettepanekutele ja vastuväidetele.  

◦ 12.09.2021 vastuväited ja ettepanekud Tallinna Haigla menetluses.  

◦ 15.09.2021  Tallinna Linnavalitsuse  korraldus nr 956 Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 

algatamise kehtetuks tunnistamises  ja menetluse lõpetamiseks. Korraldus vaidlustati Tallinna Halduskohtus 30 

päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 28.10.2021 saadeti seltsile teade, et Tallinna Halduskohtusse esitati seni üks 

kaebus Tallinna Linnavalitsuse 15.09.2021 korralduse nr 956 (Ranna tee 1 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering) tühistamise 

nõudes. 

◦ 23.09.2021 Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade.  

◦ Põhimotiivid Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.  

◦ 15.10.2021  vaide esitamine Merivälja tee 33 projekteerimistigimustele 

◦  22.10.2021 Pöördumine Mustakivi tee pikenduse rajamise projekteerimistingimuste ja keskkonnamõju hindamise 

menetluse õiguspärasuse ja otstarbekuse küsimuses  

◦ 04.10.2021 Pirita rannaala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu.  

◦ 16.10.2021 üleskutse kogukonnale osaleda valimistel ja eelistada valimistel kohaliku kogukonna kandidaate. 
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Lähiaja tegevusplaanid 
 

 annetustalgutel osalemine, jõulukingituste kampaania Pirita 
vähekindlustatud lastele  

 hääletamine kaasava eelarve raames  

 tennisehuvilised andke endast seltsile märku! 

 Pirita-Merivälja rannikuala looduskaitse taotluse koostamine 

 veebilehe uuendus ja liikmelisuse korrastamine    

 ürituste jaoks telkide laenutuse korra väljatöötamine, 
lepingute ettevalmistus 

 läbirääkimiste koolitus 

 koostöö Pirita uue Linnaosakoguga ja Pirita 
linnaosavanemaga. 

 



Liikmemaksud 2021 

Laekunud 60 eurot 

Kodukohvikutel on osalustasu 25 euro sees 
liikmemaks 12 eurot. 

Laekus 19-lt kohvikult, sh ühelt laekus 
õpilase kohviku hind, kokku 487 eurot 



Toetused 2021 

◦ lumelinna heategevuslikust kohvikust 24.40 

eurot 

◦ seltsi liikmetelt annetused 388 eurot 

◦ projektitoetus 1617.30 eurot 

◦ sihtotstarbelised annetused Merivälja tee 33 ja 

Maxima vaidluse kuludeks (üle kantud elanike 

poolt Mähe Seltsi arvele). 



Merivälja Aedlinna Seltsi 
arvelduskonto   
 
EE102200221066831610  
 

◦ tegevliikmete aastane liikmemaks 12 € (järgnevast aastast 

15 €), pensionäride liikmemaks 5 €  

◦ kodukohvikute liitumistasu on 25 €, seltsi liikmetele 

sisaldub selles ka seltsi liikme aastatasu (edaspidi oleks 

plaan seda muuta, et kodukohvikute tasu ei sisalduks 

liikmetasus). 



 
 

◦ aastaringselt on teretulnud ka vabatahtlikud annetused seltsi 

tegevuse toetamiseks (ka väikesest summast on abi! )  

 

◦ suur osa vabaühenduste tegevusi vajavad rahalist tuge. Sellistele 

organisatsioonidele on enam tuge, kui annetad neile jõukohase summa kas 

ühekordselt või regulaarselt. Selline toetus võimaldab vabaühenduse tegevust 

toetada ka neil elanikel, kes muul viisil tegevuses osaleda ei jõua. 

 

◦ 10 päeva jooksul saab seltsile annetada ka annetamistalgute 

kampaania raames https://annetamistalgud.ee/ 

 

Merivälja Aedlinna Seltsi arvelduskonto  E102200221066831610 
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Pirita kaasava eelarve ideed 
 

•   2022 on ette nähtud Piritale kaasava eelarve raames 104 406 eurot  

 

•   hääleta Sulle meeldiva idee poolt  https://www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/Pirita-kaasava-eelarve-ideed-2#pir6 

 
• Pirita rannametsa treeningväljaku uuendamine (Pirita1) 

• USB laadimispesadega inventar avalikku ruumi (Pirita2) 

• Pirita Terviseraja jõulinnakute arendamine (Pirita3) 

• Esku tänava välijõusaal (Pirita4) 

• Vabaõhualadele mõeldud muusikainstrumendid (Pirita5) 

• Mänguväjak Sompa teele (Pirita6) 

• Pirita terviseraja valgustuse uuendamine (LED-idele üleminek) (Pirita7) 

• Ilmastikukindel inventar Pirita randa aastaringselt (Pirita8) 

• Joogivee kraanid Pirita linnaossa (Pirita9) 

• Pirita-Kose kogukondlik lava (Pirita15) 

• Valgusteraapiaga haljak Piritale (Pirita17) 

• Pirita Majandusgümnaasiumi õuealale mitmekesise koolipargi rajamine (Pirita18) 

• Tänavaraamatukogud Mähe asumisse (Pirita20) 

• Hoiukapid Pirita randa (Pirita21) 

• Tänavakorvpalli väljakud Piritale (Pirita23) 

• Koerteplatsi rajamine Pirita-Kosele (Pirita25) 

• Välibatuudikeskus lastele ja täiskasvanutele (Pirita30) 

• Turvaline laskumistee vähenenud liikumisvõimega inimestele Lükati tee 1 (Pirita31) 
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Läbirääkimiste koolitus 
◦ selts korraldab tasuta läbirääkimiste koolituse, ühe 

kohtumisena 

◦ koolitajaks on valdkonna asjatundja Georg Merilo 

◦ kui viiruse olukord lubab, on tõenäoline toimumise aeg ja 

koht Viimsi Raamatukogus jaanuar-veebruar 2022 

◦ anna palun eeldusliku osalemissoovi kohta küsitluse 

kaudu (lisatud) tagasisidet.  



Ürituste telgid 

 

◦ Projektitoetuse kaudu soetas selts kolm valget ürituste   

   telki, mida selts hakkab  kogukonna elanikele rentima 

◦ Renditasuks on rahaline annetus või muu kogukondlik 

panus 

◦ Täpsem info on edaspidi seltsi kodulehel  

www.merivaljaselts.ee 

 

about:blank


 ürituste telk kogukonna tänuüritusel 20. august 2020 
(võimalik panna ka küljed) 



Palun vasta 
küsimustikule 10 
päeva jooksul 
 

 

KÜSIMUSTIK 
 

◦ Küsimustiku otselink: 

◦ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzQXQ

IFYAW_wMqeVR29xkOkozegpCb8kXN_hk7f5Pka53r6

g/viewform 

◦ Küsimustik on leitav ka seltsi veebilehel 

◦ Vastamine ei võta palju aega  

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 
Palun saada e-kiri   

merivaljaselts@gmail.com 
10 päeva jooksul 

 
( e-kirjale vastamine on oluline seaduse 

nõuete täitmiseks, kui üldkoosolek 
toimub kohtumiseta) 

 
 

 

SELTSILE  

E-KIRJA SAATMINE 
 

◦ Palun kirjuta: 

- nõustun/ei nõustu põhikirjaga, mis saadeti minu e-postile 30.11.2021   

- nõustun/ei nõustu uue juhatusega koosseisus Külli Kroon, Lilian Erm, 
Silver Sternfeldt, Christin Liis Krass, Jüri Kutsar, Kai- Ines Nelson, Marleen 
Lobjakas, Evelin Samuel-Randvere. 

 

- vastaja nimi ja perekonnanimi 

 

NB! Palun saada e-kiri  KINDLASTI! 

 

 

 

 

mailto:merivaljaselts@gmail.com


AITÄH! 

Seltsi talgud Merivälja muulil. 



 
 
 

KOHTUMISTENI!  
Tänuürituse meeskond  


