
Toeta seltsi – 

selleks ei pea 

liikmeks 

astuma!

Veskimetsa-Mustjõe selts on mittetulundusühing, mille tegevuses osalevad kohalikud 
elanikud vabatahtlikult. Rahalisi vahendeid, peale liikmete aastamaksu, seltsil ei ole. 

Kogukondlike tegevuste organiseerimiseks ja seltsi arendamiseks oleme tänulikud iga- 
suguse toetuse eest. Seltsi tegevusi saad toetada rahaliselt, inventariga (näiteks 

kontoritarbed ja -tehnika, korraldusvahendid, helitehnika vms), ruumide kasutamise 
võimaldamisega, teenustega ja vabatahtliku tööga jne.   

Kui Sul on soov ja võimalus seltsi toetada mitterahaliste vahendite või vabatahtliku 
tegevusega, siis anna palun teada e-mailile info@vmselts.ee. 

Nii rahalisi kui materiaalseid toetusi kasutame ainult seltsi tegevuseks kogukonna 
huvides. 

TEEME KOOS! 

TAHAD SELTSI 
TEGEVUSEST ROHKEM 
TEADA SAADA VÕI ISE 
KAASA LÜÜA? 

VÕTA MEIEGA 
JULGELT ÜHENDUST

Veskimetsa-Mustjõe selts saab Sulle jagada 
kasulikku ja eripalgelist teavet: 
● Infot meie asumit puudutavatest tegevustest, 
mis on teoksil koostöös linnaosavalitsusega 
● Heakorra ja turvalisusega seotud teemasid 
● Arendustegevustest, mis on piirkonnas plaanis 
või alustatud 
● Üritustest, mis seltsi eestvedamisel või 
kaasabil korraldatakse jne

Oleme avatud kõigi elanike ideedele ja 
mõtetele, kuidas selts saaks parendada 
meie eluolu ja teha kogukonna jaoks 
kasulikku.  

Võta ühendust nii: 

Kirjuta e-mailile  info@vmselts.ee   
Saada kiri aadressile Rohumaa 7, Tallinn 
Helista  58136404 

Või saada sõnum facebookis või veebilehel 
www.vmselts.ee 

Jälgi uudiseid ja 
teateid infotahvlitel 
Humala-Rõika, 
Tuuleveski- 
Veskimetsa ja Halla- 
Tuuleveski ristmikel

Jälgi seltsi uudiseid
veebilehel

www.vmselts.ee
Liitu seltsi Facebooki 
lehega:  “Veskimetsa- 
Mustjõe Selts”

Osale vabatahtlikuna 
kogukonna ürituste 

korraldamises või 
jaga ideid, mida 

kasulikku saame ära 
teha. Anna endast 

teada e-mailile 
info@vmselts.ee  

Piirkonda puudutavat kasulikku infot jagavad siinsed 
elanikud igapäevaselt ka Veskimetsa-Mustjõe elanike 
Facebooki grupis “ Veskimetsa/Mustjõe (Tallinn)"- liitu ka 
selle grupiga 

Liitu seltsi
teavituste

meililistiga saates
soov aadressile

info@vmselts.ee 

Astu seltsi liikmeks, 
saates liitumis- 
avaldus e-postiga 
aadressile 
info@vmselts.ee või 
kirjaga aadressile 
Rohumaa 7

ALATES MAIKUUST SAAB 
SELTSILT RENTIDA 
VÄLITELKE JA -MÖÖBLIT 

Inventari rentimine on üks võimalusi 
teenida seltsile rahalisi vahendeid 
kogukondlike tegevuste arendamiseks. 
  
Rendime välja kahte suurt välitelki 
suurusega 4x6 m, pikki laudu ja pinke.  

Inventar on soetatud KÜSK 
kohaliku omaalgatuse 
programmi finantseerimisel. 

Kui oled telkide või välimööbli rentimisest 
huvitatud, võta seltsiga ühendust. 

Rahalised annetused palume kanda arveldusarvele : 
MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts, a/a  EE582200221065053318 (Swedbank)  

Rahalised annetused palume kanda arveldusarvele : 
MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts, a/a  EE582200221065053318 (Swedbank)  


