
OOTAME KA SINU HEAD IDEED VÕI  KAASALÖÖMIST MÕTETE ELLUVIIMISEL! 

MIKS ON ASUMISELTS 
VAJALIK? 
Veskimetsa-Mustjõe selts tegutseb 
asumi kogukonna huvides ning aitab 
siinset elukeskkonda paremaks muuta. 
Selts on asutatud kodanikualgatusena 
kohalike elanike poolt. Selts ei osale 
poliitilistes tegevustes. 

MIS ON PLAANIS 2017.AASTAL?
"TEEME ÄRA!" TALGUD 6. MAIL KELL 10

VESKIMETSA-MUSTJÕE 
SELTS 
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VESKIMETSA-MUSTJÕE 
SELTS 

MIS ON TEHTUD?
Korraldasime koos paljude vabatahtlikega esimese 
Veskimetsa-Mustjõe külapäeva augustis 2016  
Taotlesime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku oma- 
algatuse programmi raames rahastust välitelkide ja 
välimööbli soetamiseks. Projektitaotlus rahuldati ja inventar 
on seltsi poolt tänaseks toetusrahadega soetatud. 
Korraldasime talvekohvikupäeva jaanuaris 2017 
Oleme alustanud tihedat koostöö Haabersti 
linnaosavalitsusega ja edastanud seltsi konkreetsed ette- 
panekud piirkonna liiklusohutuse, heakorra ja kogukonnale 
suunatud tegevuste teemadel 
Algatasime koostöö linnaosavalitsusega laste mänguväljaku 
ja külaplatsi rajamise idee elluviimiseks 
Jaanuaris ja veebruaris jagasime linnaosavalitsuse toel 
helkurpuudele laiali üle 500 helkuri 
Paigaldasime lindude pesakastid  
Seltsi ettepanekul on linnaosavalitsuse poolt paigaldatud 
asumisse infotahvlid, kus saab infot jagada nii selts kui aval- 
dada teateid elanikud 
Oleme saanud toetuse Harju Omavalitsusliidult, kes võimal- 
dab seltsi koosolekuteks tasuta kasutada oma ruume Sirge 
tn 2 Omavalitsusmajas 

17. juunil toimub uuel kergliiklusteel Perepäev, mille korraldab Haabersti linnaosavalitsus. Uus kergliiklustee toob 
senise võsastunud ja prahti täis raudteetammi asemele mugava ja esteetilise vaba aja veetmise ja 
tervisespordivõimaluse luues siinsele elukeskkonnale uue väärtuse. 
  
8. Juulil on plaanis Hoovikohvikute ja garaažimüügipäev, mis toimub juhul, kui leiame piisavalt aktiivseid 
osalejaid, kes on sellises ürituses valmis kaasa lööma. Kui oled kohviku või hoovimüügi korraldamisest huvitatud, siis 
ootame Sind nõu pidama seltsi avatud koosolekule 17. mail kell 18 Harju Omavalitsusliidu majas (Sirge 2). 

26. augustil toimub Teine Veskimetsa-Mustjõe Külapäev. Esimene külapäev sai elanikelt väga hea tagasiside ja 
seda traditsiooni kindlasti jätkame! 

Linnaosavalitsusele on tehtud ettepanekud tänavatele künniste (ehk "lamavate politseinike") rajamiseks asumi 
kriitilistesse kohtadesse. Hoiame sellel teemal “kätt pulsil”.  Jätkame koostööd linnaosavalitsusega laste 
mänguväljaku ja külaplatsi rajamise plaaniga.  Soovime osaleda mõne vahva ideega Eesti Vabariik 100 projektis. 

Jälgi teateid infotahvlitel ja veebis!
Meie talgukohad asuvad:  
Tuuleveski tn. 33 vastas 
Tuuleveski ja Halla tänava ristmikul 
Mustjõe, Rõika ja Tuhkru tänava ristmikul 

Veskimetsa-Mustjõe seltsi telgis Piibelehe tänava haljasalal pakume pärast 
tööd talgusuppi ja koduseid kooke!  
Tule aita kodukant korda teha ja liitu talgulistega veebilehel www.teemeara.ee  

selts kogub ja jagab infot kodukandis 
toimuva kohta 
selts koos kogukonnaga seisab 
ühiselt oma kodukoha huvide ja 
turvalisuse eest 
selts panustab elukeskkonna 
paremaks muutmisse ja selle nimel 
teeb koostööd linnaosavalitsusega 
koostöös aktiivsete asumi elanikega 
korraldab kogukondlikke üritusi, kus 
naabruskonna elanikud saavad 
kohtuda ja koos aega veeta 


