
 
Eesti parim mittetulundusühing 2001 

Self-Help and Advisory Association for Senior Citizens 
Altenselbsthilfe- und Beratungsverein 

 

J. Poska 15 Tel +372 601 3563 Reg. nr. Äriregistris 80007335 
10126 Tallinn 
Estonia-Estland 

Fax +372 601 3754 
E-post   venu@venu.ee 

Arveldusarve  
IBANEE412200221010969237 

  Swedbank  

 

Hilissuvine tervitus, armas VENÜlane! 

Septembrikuu toob lisaks vananaistesuvele meile ka uue hooaja. Selle juhatab sisse 

meeleolukas  aiapidu augusti viimasel päeval. Edasi pakub järgnev kuukava nii teada-tuntud 

ettevõtmisi kui ka üllatusi. Toimkonnad on olnud tegusad kogu suvi läbi, tänu neile oleme 

saanud hoida meie maja avatud endistviisi kõigil nädalapäevadel. Nüüd lisandub ka suurem 

jagu huviringe. Osa neist käisid koos ka kõige kuumemal ajal.  

Tere tulemast kõigile, nii omainimestele kui ka uutele liikmetele, tegevust ja eneseteostust 

jagub igaühele, kes tahab jääda uudishimulikuks ja ettevõtlikuks.  

 

Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                        Teie   Heino Hankewitz 
 

 
 

Kolmapäeval, 5. septembril kell 11.00 

KUMU külastus. 

(eelregistreerimisega, piletiraha kohapeal 1 €, kogunemine kohapeal) 

 

Neljapäeval, 6. septembril kell 13.00 

meie ühingu akvarellistide näituse „Suvi seinal“ pidulik avamine. 

 

Laupäeval, 8. septembril kell 8.00 

ekskursioon Peipsiveerele ja sibulateele (eelregistreerimisega). 

 

Pühapäeval, 9. septembril kell 11.00 

tähistame koos meeleolukalt vanavanemate päeva.  

Hiline hommikusöök mõnusas seltskonnas, taustaks meeleolukas muusika 

(eelregistreerimisega). 

 

Teisipäeval, 11. septembril kell 12.00 

saavad kokku tugiisikud. Vaatame oma read üle,   

jagame suviseid kogemusi ja teeme plaane eelseisvateks kuudeks. 

 

Kolmapäeval, 12. septembril kell 8.00 

viib laevareis huvilisi Prangli saarele. 

 

Teisipäeval, 18. septembril kell 14.00 

ootame pidulikule kokkusaamisele kõiki ringi- ja toimkondade juhte.  

 

Neljapäeval, 20. septembril kell 14.00 

alustab meie toidunõustaja Maria Kagan oma sügistalvist loengusarja. 



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

Reedel, 21. septembril kell 13.30 

kohtume valitsuserakonna sotsiaaldemokraatide juhi Jevgeni Ossinovskiga. 

 

 

Reedel, 28. septembril kell 13.30 

tuleb meie külla Uno Kaupmees, kes rõõmustab meid oma kaunite viisidega. 

Kontsert on kingituseks viimaste kuude juubilaridele.  

Kuulajateks on aga oodatud kõik Uno Kaupmehe austajad. 

 

Laupäeval, 29. septembril kell 13.00-15.00 

lauamängude pärastlõuna koos oma ala asjatundja Margus Makkega. 

 

Pühapäeval, 30. septembril kell 11.00 

läheb huviring „Minu kodulinn“ Filmimuuseumi Maarjamäel  

(eelregistreerimisega, kogunemine ja sissepääs 1 € kohapeal). 

 

EELTEADE  
Esmaspäeval, l. oktoobril kell 13.00 

tähistame rahvusvahelist eakate päeva traditsioonilise matkaga, mis viib meid seekord Pikakarile,   

Täpsem teave teadetetahvlil. 

 

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 hoiab silma peal AIME MAKKE. 

 

NÕUSTAMINE 

Terapeut MARIKA SIMON nõustab teisipäeval, 11. septembril kell 10.00-15.00  

(registreerimine valvelauas igaks täistunniks). 

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

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt perenaise vahendusel). 

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  esmaspäeval, 10. septembril kl 12.0 

Psühhoterapeut HELENA BERGMAN nõustab eelkokkuleppel (kontakt telefonitsi). 

 

                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 

on alates 06. 09. väljas ühingu akvarellistide suvemaalid,  

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 alates esmaspäevast, 3. septembrist äripäeviti maitsvat lõunat kell 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!  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 


