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Armas VENÜlane, 
aprillikuine üleskutse ei läinud õnneks ainult kurtidele kõrvadele. Aiatöödel oli abiks lausa mitu 
kätepaari. Nüüd, mais, jagub askeldamist ikka veel.  Nii meie parkaias kui ka maja sees. Eriti just 
päevakeskuses, sest see on jäänud kahjuks vaeslapse ossa. Kes vähegi suudab lappi käes hoida ja näha, 
mis vajab üle käimist, on teretulnud ükskõik mis päeval kaasa lööma. Tavakohaselt on koristustalgud 
ikka kevaditi. Seekord on meil aga eriline põhjus maja läikima lüüa. Ootame ju külla tähtsat külalist. 
Nimelt on meie juurde tulemas Vabariigi President. Tahame talle end näidata ju kõige paremast 
küljest. See käib ühtemoodi meie sisulise tegevuse ja meie ühingu kodu väljanägemise kohta.  
Endistviisi suur tänu kõikidele tegijatele. Teie abi on jätkuvalt kulda väärt, aga eks kulub kausitäis 
maitsvat suppigi meie söögitoas marjaks ära.  
 
Südamlikult VENÜ juhatuse nimel                                                               Teie   Heino Hankewitz 

 

   
 

Teisipäeval, 2. mail  
kell 12.00 – tugiisikute kevadine kogunemine. 

kell 14.00 - „Tuulutame unustatud kleite“ – meie oma liikmete meeleolukas moeetendus. 
 

Kolmapäeval, 3. mail kell 11.00 
läheb huviring „Minu kodulinn“ jalutuskäigule Maarjamäele. 

(kogunemine päevakeskuses) 
 

Neljapäeval, 4. mail kell 14.00  
ootab Maria Kagan toidutegemise huvilisi viimasele suveeelsele kohtumisele.  

  
Pühapäeval, 7. mail kell 8.00 
põnev ringreis Järvamaal. 

 
Esmaspäeval, 8. mail kell 14.00  

jagab nõuandeid dr. Olga Priimägi, kuidas saada jagu liigeste ja luude vaegustest  
tänu korea Su-Džoki meetodile. Müügil sobivad looduspreparaadid. 

 
Teisipäeval, 9. mail  

kell 11.00 – 15.00 -  võtame vastu eakaaslasi Pärnumaalt – toimub VENÜ teabepäev.   
 

Neljapäeval, 11. mail kell 11.00 
vastuvõtutoimkonna liikmete kevadine kogunemine. 

 
Kolmapäeval, 17. mail kell 8.00 

algab väljasõit Harjumaa imelistesse paikadesse 
Eesti palverännuteede radadel. 

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

Neljapäeval, 18. mail kell 11.00 
on meil külas Viimsi Pensionäride Ühenduse volikogu liikmed 

.  
Teisipäeval, 23. mail kell 11.00-15.00 



 

võtame vastu eakaaslasi Valgamaalt ning tutvustame neile meie ühingut ja päevakeskust. 
 

Neljapäeval, 25. mail kell 14.00 
annab kevadise kontserdi ansambel „Akord“ Lääne-Virust. 

Lisaks kõigile muusikasõpradele kingime kontserdi meie viimaste kuude juubilaridele.  
 

Eelteade 
Reedel, 2. juunil kell 13.00 

ootame kõiki liikmeid kevadisele  
AIAPEOLE. 

Külakosti toovad meie sõbrad Lätimaalt -  taidlejad Gulbenest. 
 

RINGID ja TOIMKONNAD 
Ülevaated meie huviringidest ja toimkondadest asuvad garderoobi teadetetahvlil. 

Ringide tegevust koordineerib REET VÕRK,  
toimkondadel hoiab silma peal EVE LINDRE. 

 
NÕUSTAMINE 

Dr TIIU VAASNA mõõdab vererõhku ja nõustab esmaspäeviti kl 11.00-13.00. 
Dr REET TABA 2. ja 4. kolmapäeval kl 10.00–12.00. 
MARIA KAGAN jagab toidunõu (kontakt telefonitsi). 

MARET KOKLA annab juriidilist nõu (kontakt telefonitsi).  
HELVE AADER aitab hädalisi muusikateraapia toel (kontakt telefonitsi). 

IIVI KANN nõustab ravimite tarbimise teemal (kontakt telefonitsi). 
VIIVI HALLIK annab 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, 16. mail kl 12.00-14.00. 

LEA VIIRES pakub psühholoogilist abi teisipäeviti kl 13.00 – 15.00. 
          Psühhoterapeut HELENA BERGMAN võtab vastu neljap, 25. mail kl 13.00 -14.00. 

       
                    NÄITUSED 

2. KORRUSE GALERIIS 
on väljas Juta Soans-Laaspere maalide näitus.  

 
KÄSITÖÖTOAS  

on väljas imekaunis viltijate näputöö.   
Samas on jätkuvalt avatud käsitööde 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 kl 12.00-14.00.  
RAAMATUKOGUS võib kõikidel nädalapäevadel sirvida ajalehti ja ajakirju,  

lugeda ja laenutada raamatuid. 
 

MEELDETULETUSEKS 
Täpsemat teavet üritustest, võimalikest muudatustest kavas,  

toimkondade ja ringide kooskäimistest saab teadetetahvlilt, juhatuse liikmetelt ja sekretärilt, 
perenaistelt, toimkondade ja ringide juhtidelt. 

 
Kandkem majas vahetusjalatseid.  

Olgem tähelepanelikud ja jälgigem, et üliriided ja jalanõud ei läheks vahetusse.  
 

Pidagem meeles, et meil on iseteenindamine, 
s t et igaüks koristab enda järel ja hoolitseb heakorra eest, ulatab abikäe nõrgemale. 
Ühtlasi hoolitsegem, et ruumist lahkumisel oleksid veekraanid kinni, tuli kustutatud 

ja toolid laua all või lihtsalt kenasti oma kohale paigutatud. 


