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Armas VENÜ liige, 

 

oktoobrikuuga saab ühingu uus hooaeg täie hoo. Nüüd on kõik sügistööd tehtud ning võib end 

täielikult seada ühistegevuse lainele. Kaasalöömist ootavad toimkonnad ja huviringid, paljudest 

üritustest rääkimata. Soovin meile kõigile head tegutsemist ja nautimist. Lisagem üheskoos väärtust nii 

oma kui ka eakaaslaste eluõhtule. 

  

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 

 

 
  

  

Pühapäeval, l. oktoobril  

rahvusvahelise eakate päeva puhul 

kell 13.00 - matkame Pääsküla rappa (täpsem teave teadetetahvlil). 

kell 14.00 - Vanavanemate Fond korraldab meie majas  

pärastlõunaürituse nii vanavanematele kui ka lastele. 

  

 

Teisipäeval, 3. oktoobril  

kell 12.00 saavad kokku tugiisikud  

 

kell 18.00 astub üles Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor kontserdiga „Lauluga sügisesse“. 

 

Neljapäeval, 5. oktoobril  

kell 10.00-13.00 Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast sügis- ja talvejalatsite müük. 

kell 14.00 esinevad vokaalstuudio EHO solistid kontserdiga „Nostalgia“. 

 

Laupäeval, 7. oktoobril  

bussireis Tartusse. 

 

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 17.30 

on meil külas soome eakaaslased. Oodatud on eriti kõik SIPPE-projektis osalenud. 

 

Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 13.30 

kohtub meiega veteranpoliitik Lia Hänni, kes vestleb  

õmblusteta ühiskonnast ja muudel põnevatel teemadel. 

 

Reedel, 13. oktoobril kell 14.00 

saame vestlusringis teed ja kringlit maitstes kokku Kesklinna asevanema Helen Lausma-Saarega. 

Juttu tuleb Kesklinna sotsiaalhoolekandest ja muudest ettevõtmistest. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
Laupäeval, 14. oktoobril kell 13.00 

läheb huviring „Minu kodulinn“ tutvuma Rahvusraamatukokku  SIURU 100. aastapäeva näitusega 

„Siurust Loominguni“ (eelregistreerimisega, kogunemine muuseumis). 

 

Teisipäeval, 17. oktoobril kell 14.00 

Teeme ise sotsiaalmeediat. Oma ala asjatundja Mall Maasik ootab huvilisi koos oma süle- või 

tahvelarvutiga avastama sotsiaalmeedia saladusi. 

   

Neljapäeval, 19. oktoobril kell 11.00 

ringijuhtide ja toimkondade pealikute sügisene pidulik kogunemine.  

 

Kolmapäeval, 25. oktoobril  

reisib lõbus seltskond bussiga Lahemaale nautima kuldset sügist. 

 

Neljapäeval, 26. oktoobril kell 14.00 

ootab Maria Kagan vanu ja uusi toidutegejaid, kellega jagada teadmisi ja kogemusi. 

 

Laupäeval, 28. oktoobril kell 13.00-15.00 

Lauamängude pärastlõuna koos oma ala asjatundja Margus Makkega. 

 

Teispäeval, 31. oktoobril kell 14.00 

jätkab Mall Maasik koos huvilistega sotsiaalmeedia avastamist.  

  

RINGID ja TOIMKONNAD 

Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Samas leiate ka ajad, mil üks või teine ring oma tegevust jätkab. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  

toimkondadel hoiavad silma peal AIME MAKKE ja EVE LINDRE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIIMON nõustab neljapäeval, 12. oktoobril kell 10.00-15.00  

(registreerimine valvelauas igaks täistunniks). 

Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00 – 13.00, 

dr REET TABA valvelauas olemise päevadel. 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaise vahendusel). 

LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi teisipäeviti kl 13.00 – 15.00 ja 

PAUL-MARKUS ORAV vastavalt eelnevale kokkuleppele.  

HELVE AADER (muusikateraapia toel) kokkuleppel huvilistega. 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 

VIIVI HALLIK jagab nõu seoses SOS-teenistusega teisipäeviti kl 12.00-13.00. 

MARET VESKE aitab avastada loodusravi saladusi kolmapäeviti kl 12.00-13.00. 

LIILIA MAINI PIHLAK ootab reisihuvilisi  teisipäeval, 10. oktoobril kl 12.00-14.00. 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN võtab vastu neljapäeval, 26. oktoobril kl 13.00-14.00. 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on väljas Ann-Liis Randrüüt-Mühle fotod. 

KÄSITÖÖTOAS  

jätkub meie käsitöömeistrite loomingu näitusmüük. 

 

NB! 

KOHVITUBA on avatud iga päev kell 10.00 - 17.00.  

 (müügil  küpsetised,võileivad, jäätis, kohv, tee, mahl, kakao).  

SÖÖGITUBA pakub äripäeviti maitsvat lõunat kella 12.00-14.00.  

RAAMATUKOGUS saab kõikidel nädalapäevadel lugeda ajalehti ja ajakirju,  

ajalehte „Elukaar”, lugeda ja laenutada raamatuid. 

 

MEELDETULETUSEKS 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,  

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt ja perenaistelt. 

Julgesti võib pöörduda ka juhatuse liikmete poole.  

Meie majas käiakse vahetusjalatsites!  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


