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Armas Afaasialiidu rahvas, 

Tegusat uut hooaega teile kõigile! Sügis on käes ja kui lapsed asutavad end taas 

kooliteele, nii on ka meil  aeg jälle koos käima hakata. Suvel on päevad pikad, õues 

palju tegemist – kes toimetab aias, kes jalutab ja naudib igat pilve vahelt piiluvat 

päikesekiirt. Nüüd aga kahaneb päevavalgus suisa kapates ja pikk pimeduseaeg 

kuivatab tegusa aja kõhnukeseks. Et päevad siiski piinavalt igavaiks ei osutuks, 

võtkem nõuks jälle üksteisele seltsi pakkuda, rääkida, kuulata, arutleda ja lihtsalt 

nautida seltskonda. 

Külli 

REGUALAARSED TEGEVUSED 

NÕUSTAMINE: 

Afaasialiitu võib alati pöörduda kui teil on küsimusi afaasia kohta. Anname nõu, 
kust ja kuidas abi saada kui Teie või Teie  pereliige on saanud insuldi, kui 
kahjustada on saanud kõnelemine, lugemine, kirjutamine… 
Iga inimese afaasia on erinev, seepärast on oluline leida just Teile ja Teie perele 

sobiv suhtlemisviis, koostada plaan, kuidas taas tegusalt ja inimväärselt elu 

korraldada.  

Nõustamiseks või kohtumiseks sobiva  aja kokkuleppimiseks helistage telefonil: 

55663494 või kirjutage e-aadressil info@afaasia.ee.  
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KLUBID 

Algamas on uus „KLUBIDE“ hooaeg. Traditsiooniliselt koguneme Pesarimajja 

Tallinnas, Kase 25a üle nädala neljapäeviti. Klubid toimuvad kella 13 – 15.ni. 

osalustasu 50 senti kord või 1€ kuus. Oodatud on kõik Aaasialiidu liikmed, liikmete 

sõbrad ja kaasaelajad – huvilised. Kui tuled kaugemalt ja sõit kohale on kallis, hoia 

oma sõidupilet alles, saame sõidukulude katmisel abiks olla! 

7. september 

Olete  kõik oodatud Hooaja avaüritusele , räägime möödunud suvest ja 

peame tulevikuplaane. 

 

21 september  – klubi teemal:   metsaannid tervise teenistuses.  

 5. oktoober – Miks vajame lähedasi inimesi?  

 

19. oktoober – Mis on ESOTEERIKA ?     

 

2. november  - Nooruslikkus on hingeseisund 

 

16. november  - Toiduõli mitu palet  

 

30. november   - isetegemine -  mida saame teha ise?  
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TÄHELEPANU NÜÜD IGA VIIMNE KUI AFAASIALIIDU LIIGE  JA LIIKME SÕBER, 

LÄHEDANE!!!! 

 

Sellel suvel me ei käinud ei laagris ega ekskursioonil,  nii juhtus, et me polegi sellel 

aastal kogu oma üle-Eesti ühingurahvaga saanud võimalust kohtuda.  Asi annab 

parandada! 

Rakvere teatril on plaanis erakordselt põnev jõuluetendus „Tagasi inglite juurde!“  

Lähme seda etendust vaatama-kuulama-osalema! Rakvere on põnev linn. Jätkub 

meil üht-teist muudki huvitavat seal koos teha, vaadata. Õdusa õhtutunni ja 

kosutava öö veedame Rakvere külalistemajas Katariina, mis asub vaid mõnesaja 

meetri kaugusel teatrist.   

 

Seega  

 

Eesti Afaasialiidu aastaüritus Jõuluootus toimub 

Rakveres,  

14 – 15 detsembril 2017.  

Meile on broneeritud 50 teatripiletit ja sama palju ööbimiskohti, seda pole palju, 

seega et mitte heast asjast ilma jääda, kiirusta oma osalemissoovist teatama! 

Kuigi aega on veel päris palju, pange need kaks päeva meie ürituse tarvis varakult 

kinni!  

Palun teatage oma osalemissoovist juba septembri kuu jooksul. Nagu ikka olete 

oodatud tulema koos oma lähedase kaaslasega. 

 

Omaosalus 25€ 

Täpsema info saavad üritusele registreerunud 
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Teadmiseks: 

 Tänavu suvel sai meie Taastuskodu Pesarimaja Punga tänava korpus uue 

omaniku. Müüsima maja maha. Seal elab nüüd tore perekond kahe lapsega. 

Kase tänava majas algab loodetavasti tulevast aastast remont. Püüame oma 

maja veelgi paremaks, soojemaks ja kaunimaks teha. 

 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel ellukutsutud projekti raames 

alustas 31. augustil tööd II afaasiaga inimeste kohanemisõppe grupp. 

Grupp käib koos igal neljapäeval. Koos töötatakse 18 päeval. 

 Enne aasta lõppu plaanime korraldada  veel ka projekti kokkuvõtva seminari, kus 

räägime sellest, kuidas kogu projekti jooksul õnnestus arendada afaasiaga 

inimestele ja nende pereliikmetele suunatud teenuseid Taastuskodus Pesarimaja 

 Käesolev aasta tõi meile ka mitu kurba sündmust. 

Kevadel lahkus meie seast kauaaegne juhatuse liige  

                                                 RONALD JAANHOLD 

Ronald oli meiega 13 aastat ja kuigi ta tervis piiras nii liikumist, nägemist kui 

kõnelemist, oli ta ometi meie üks aktiivsemaid liikmeid. Oma elujaatuses, rõõmsas 

meeles ja arukas, südamlikus tegususes oli ta alati eeskujuks kõigile.  

Avaldame sügavat kaastunnet abikaasa Merikesele.  

 

Lahkunud on                                  LOIT ROHT 

Loidi kanda oli üle 17 aasta meie taastuskodu majade korrashoidmine, 

ehitamine-kohandamine , inimeste invabussiga sõidutamine, suurüritustel 

organiseerimises kaasa aitamine. Kahjuks hoidis raske haigus teda viimased 5 

aastat  meie tegemistest eemal.  
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