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Info sisestamine KuhuMinna infoportaali 

 

1. Miks registreeruda? 
KuhuMinna infoportaali kasutajaks registreeruja saab: 
 
* Lisada KuhuMinna infoportaali KORRALDAJATE andmebaasi oma asutuse või kollektiivi andmed. 
 
* Lisada KuhuMinna infoportaali KOHTADE andmebaasi oma tegevuskoha/tegevuskohtade andmed. 
 
* Lisada KuhuMinna infoportaali ÜRITUSI, SÜNDMUSI ja pakutavaid HUVITEGEVUSI hõlpsamalt ja 
mugavamalt kui tavakasutaja, sest info korraldaja ja koha kohta ei vaja enam uuesti sisestamist. 
 
* Ise muuta, täpsustada ja parandada kõiki sisestatud andmeid. 
 
* Olla kindel, et info on läbi terve portaali päevakohane. Kuna andmebaasid on omavahel seotud on 
registreerunud ja end korraldajana defineerinud kasutaja puhul tagatud see, et kui näiteks muutub tema 
kui korraldaja telefoninumber, siis uueneb number automaatselt ka kõigi tema poolt korraldavate 
sündmuste ja huvitegevevuste juures. 
 

 
2. Kuidas registreeruda? 
Mine aadressile http://kuhuminna.tallinn.ee  
 

 
 
 

Paremal, kalendri all klõpsa lingil “registreeru kasutajaks” 

Seejärel avaneb lehe keskosas kasutajaks 
registreerumise vorm. 
 
Täida avanenud vormil väljad.  
Tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud, 
teised mitte. 
 
Sisestatud e-posti aadressist saab sinu 
tulevane kasutajanimi (login nimi) 
 
Pärast andmete saatmist saadetakse need 
administraatorile kinnitamiseks. Pärast 
administraatori kinnitamist muutub 
kasutajanimi avatuks ja saate sellekohase 
teate sisestatud e-posti aadressile. 
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3. Registreerunud kasutajana sisse logimine 
 

 

 
Pärast registreerumise kohta kinnitava teate saamist e-postiga, saate 
KuhuMinna hooldusliidesesse sisse logida. Selleks tuleb paremal, 
kalendri all klõpsata lingil “Logi sisse” või minna aadressile: 
http://kuhuminna.tallinn.ee/hooldus 

 
 

 

Pärast “Logi sisse” lingil klõpsamist 
avaneb aken, kuhu tuleb sisestada oma 
kasutajanimi ehk 
e-posti aadress ja kasutajanimi. 
Vajutage nupule “Logi sisse” 

 
 
4. Kus hooldusliideses miski asub? 

 

 
<< - Siin klõpsates saate menüüpaneeli avada ja sulgeda. See 
võib olla tarvilik siis, kui kasutate väiksemat monitori ja ekraanil 
ruumi väheks jääb 
 
SÜNDMUSED – siin klõpsates avaneb sündmuste nimekiri. 
Samuti pääsete siitkaudu uue sündmuse lisamise vormile 
 
HUVITEGEVUSED – siit avaneb huvitegevuste ja koolituste 
loetelu. Siia rubriiki kuuluvad ringid, trennid, koorid, kursused, 
koolitused jm regulaarselt toimuvad tegevused. Siitkaudu pääseb 
ka huvitegevusi ja koolitusi lisama ning muutma 
 
KOHAD – kohtade nimekiri, lisamine ja muutmine. Lisatud kohad 
ilmuvad KuhuMinna infoportaali rubriigi alla “Kohad” 
 
KORRALDAJAD – Korraldajate nimekiri, lisamine ja muutmine. 
Lisatud korraldaja on KuhuMinna infoportaalist leitav rubriigi alt 
“Korraldajad”. Sisestades ennast korraldajana andmebaasi, ei pea 
te sündmusi, huvitegevusi ja koolitusi lisades enam enda 
kontaktandmeid eraldi sisestama. 
 
VALDKONNAD – Siin on kirjas sündmuste, kohtade ja 
huvitegevuste liigitamiseks kasutatavad valdkonnad. Kohtade, 
Huvitegevuste ja Koolituste valdkondi saab siitkaudu ise lisada ja 
muuta (vt 5.3) 
 
SEADED -> KASUTAJAD – Siitkaudu saate muuta enda 
kasutajaandmeid (kontaktandmed, parool jm) 
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5. Info sisestamine KuhuMinna infoportaali 
 
5.1 Korraldaja sisestamine 
Esimesena oleks kõige targem sisestada andmed enda kui Korraldaja kohta: 

• Selleks klõpsake vasaku paneeli lingil Korraldajad 

• Avaneval leheküljel klõpsake lingil Lisa uus 

• Seejärel avaneb uue korraldaja lisamise vorm, mis 

tuleb täita. Pärast väljade täitmist vajutage nupule 

Salvesta. Kõiki välju ei pea kohe täitma kuid oluline 

on lisada vähemasti korraldaja nimetus, aadress ja 

kontaktandmed 

 
5.2 Koha sisestamine 
Kui teie sisestatav sündmus või huvitegevus toimub levinud kohas, kus tõenäoliselt korraldate üritusi 

teinegi kord, oleks järgmisena mõistlik lisada sündmuse toimumise koht Kohtade registrisse: 

• Selleks klõpsake vasaku paneeli lingil Kohad 

• Avaneb Kohtade nimekiri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Kontrollige, ega teie sündmuse toimumiskohta pole nimekirjas juba olemas. Juhul kui on, 

võite kontrollida koha andmeid klõpsates esimesel veerul koha ID numbril. Andmete 

muutmiseks klõpsake rea lõpus eelviimasele nupule “muuda”: 

• Kui teie sündmuse toimumiskohta nimekirjas pole, saate selle lisada sarnaselt korraldaja 

lisamisele klõpsates lingil Lisa uus 

• Seejärel avaneb uue koha lisamise vorm, mis tuleb täita. Kõiki välju ei pea täitma, kuid 

oluline on lisada vähemasti koha nimetus, aadress ja kontaktandmed. Pärast väljade 

täitmist vajutage nupule Salvesta. 

• Koha lisamise vormis on kaheksandal real võimalus koha valdkonna määramiseks: 
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Klõpsates peavaldkonna nimetusel 

(“Ametlik ja asjalik”, “Kultuur”, 

“Meelelahutus”, “Sport ja tervis”), 

avaneb alamvaldkondade loetelu, kus 

klõpsates “Vali” nupul saate määrata 

sisestatavale kohale valdkonna. Üks 

koht võib kuuluda mitme valdkonna 

alla. 

Tagasi peavaldkondade loetellu saate 

klõpsates navigatsiooniribal lingil 

“Algus”.  

 

 

5.3 Valdkondade lisamine ja muutmine  
Mida teha, kui teie koht ei sobi loetletud valdkondade alla?  

Kasutajad saavad ise Kohtade ning Huvitegevuste ja koolituste valdkondi lisada ja muuta. 

 

Valdkondade lisamiseks ja muutmiseks valige vasakult 

navigatsioonipaneelilt rubriigi “Valdkonnad” alt vastavalt kas “Koha 

valdkond” või “Huvitegevuse valdkond”. Seejärel liikuge selle 

peavaldkonna alla, kuhu te uut alamvaldkonda tekitada soovite ning 

sisestage uus valdkond. 

 

5.4 Sündmuse lisamine KuhuMinna infoportaali  
• klõpsake vasakul paneelil lingil Sündmused 

• Seejärel avaneb nimekiri juba sisestatud sündmustega, klõpsake lingil Lisa uus 

• Avaneb uue sündmuse lisamise vorm, mis tuleb täita.  

• Mida täpsemalt te selle vormi täidate, seda kindlamini on teie sündmus 

KuhuMinna infoportaalist leitav! 

• Juhul kui teie lisatav sündmus ei sobi ühegi täpsema valdkonna alla, määrake ta kuuluma 

valdkonda “Muu”. Sündmus võib kuuluda mitmesse valdkonda, ühe erandiga: valdkonda 

“Muu” ei saa kasutada lisavaldkonnana – st valides valdkonnaks “Muu”, kustuvad 

teised valdkondade valikud. 

• Olles eelnevalt sisestanud andmed korraldaja ja toimumiskoha kohta, saate need sündmuse 

juures nimekirjast valida. Juhul kui korraldajat ega toimumiskohta nimekirjas pole ja te ei 

soovi neid sinna ka lisada, on teil võimalus kirjutada toimumiskoha andmed reale Muu 

toimumiskoht ja korraldaja andmed reale Muu korraldaja. Sellisel juhul on teie sisestatu 
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aga lihtsalt märkus teksti kujul ning ei teki seoseid Korraldaja ja Sündmuse ning 

Toimumiskoha vahel. Ehk siis näiteks vaadates mingit kohta ei leia külastaja teie sisestatud 

üritust selles kohas toimuvate sündmuste nimekirjast. Seepärast on soovitatav ikkagi 

Korraldaja ja Koha valimine nimekirjast, mitte sisestamine Muu korraldajana. Kuna enda 

sisestatud üritusi saavad kasutajad hiljem muuta, võite esialgu sisestada koha ja korraldaja 

“muu koha” ja “muu korraldaja” reale ning hiljem, pärast koha ja korraldaja andmete 

lisamist, valida need nimekirjast. 

• Mida teha, kui valisite vale toimumiskoha või vale korraldaja ja ei saa seda ära 

kustutada? Mõnede internetibrauserite versioonidega on tõepoolest selline probleem, et 

valitud kohta ja korraldajat ei saa kohe ära kustutada. Selleks peate sündmuse korra 

salvestama ja seejärel muutmiseks avama (klõpsates sündmuste nimekirjas sündmuse 

muutmise lingil). 

 
5.5 Katusürituse tekitamine  
 
Katusüritus on väiksematest sündmustest koosnev suurem sündmus. Katusüritusega saab mitu 
sündmust nö ühe mütsi alla kokku tuua.  
 

• Katusürituse tekitamiseks sisestage kõigepealt üksikud sündmused, millest katusüritus 

koosneb. 

• Klõpsake vasakul paneelil lingil Sündmused 

• Seejärel avaneb nimekiri juba sisestatud sündmustega, klõpsake lingil 

Lisa katusüritus 

• Avaneb katusürituse lisamise vorm, mis tuleb täita.  

• Kohe teisel real on koht alamürituste määramiseks. Klõpsake nupul “Vali” ning valige 

sündmuste nimekirjast need sündmused, mis kuuluvad sisestatava katusürituse alla. 

 
5.6 Huvitegevuste ja koolituste lisamine KuhuMinna infoportaali 

• klõpsake vasakul paneelil lingil Huvitegevused ja koolitused 

• Seejärel avaneb nimekiri juba sisestatud Huvitegevuste ja koolitustega. Klõpsake lingil 

Lisa uus 

• Avaneb uue Huvitegevuse või koolituse lisamise vorm, mis tuleb täita.  

• Sarnaselt sündmuste sisestamisega on siingi nii, et olles eelnevalt sisestanud andmed 

korraldaja ja toimumiskoha kohta, saate need sündmuse juures nimekirjast valida. Juhul kui 

korraldajat ega toimumiskohta nimekirjas pole ja te ei soovi neid sinna ka lisada, on teil 

võimalus kirjutada toimumiskoha andmed reale Muu toimumiskoht ja korraldaja andmed 

reale Muu korraldaja.  

• Huvitegevuste ja koolituste lisamise vormil puudutavad valdkondade valikut üldiselt samad 

reeglid, mis Kohtade valdkondi (vt 5.2) 
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• Kontaktisiku andmed tuleb täita ainult siis kui need erinevad valitud korraldaja andmetest 

või täiendavad neid. Tihti pakub üks korraldaja erinevaid huvitegevusi ja kursusi, tema juures 

tegutseb mitmeid erinevaid ringe, trenne vms. See rubriik võimaldab täpsemalt määratleda 

konkreetse tegevuse juhendaja kontaktandmed.  

 

6. Sisestamise lõpetamine 
• Enne KuhuMinna hooldusliidesest lahkumist on soovitatav KuhuMinna avalikust poolest 

kontrollida, kas kõik teie sisestatu näeb ikka välja nii nagu peab ja soovitud.  
• Kui kõik on valmis klõpsake vasakul paneelil lingil “Logi välja” 
 

7. Küsimused, ettepanekud 
• Kui teil tekib sisestamise käigus probleeme või küsimusi siis ärge häbenege kontakteeruda 

KuhuMinna infoportaali administraatoritega.  

• Samuti olete väga oodatud oma mõtteid jagama selle kohta, kuidas saaksime KuhuMinna 

kasutamist teile mugavamaks teha. Oodatud on kõik parandus-, muudatus- ja 

täiendusettepanekud. 

• KuhuMinna abitelefonid on: 504 3641 ja 645 7151;  

Samuti võite küsida oma küsimused e-postiga, kirjutades aadressile: kuhuminna@tallinnlv.ee 
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