
2018  I poolaasta  KLUBID  

 

üle nädala neljapäeviti kell 13 - 15 

4. jaanuar – Aasta alguse pidulõuna! 
18. jaanuar --- „Muusika ja tervis“  
1. veebruar ---- Küünlapäev. Ajaarvamine ja 

kalendrid 
15. veebruar – EESTI SÜNNIPÄEV 100    
1. märts – „sool ja suhkur – mida me sööme?“ 
15. märts – uni, uneprobleemid, magamine 
29. märts -  Insuldiga kaasnevad probleemid 
 
12. aprill – Eesti Afaasialiidu 25 sünnipäevale 
pühendatud seminar „Räägime afaasiast“ 
 
26. aprill – Raviteenused, sotsiaalteenused, 
toetused 
Kellele ja kuidas on need kättesaadavad. 
10. mai – Heakorra talgud Pesarimajas 
24. mai – Grillipidu Pesrimaja aias 
 
31.mai EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK 

Päevakorras: 2017 aasta aruanne 
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               Talvine müstiline rännak Rakveres... 



See oli mullu, detsembris, kui ..... 

50 õhetavat Afaasialiidu liiget kogunes Rakveres Katarina 

külalistemaja hubasesse söögisaali ühisele pidulikule lõunale. Me 

polnud oma kõikjalt Eestist tulnud sõpradega juba kaua 

kohtunud, ning jällenägemise rõõm oli suur. Kuidas läheb?, Kas 

saad juba natuke rääkida? Oi, sa kõnnid juba nii hästi! Ahaa, sa 

said käia ravil?! Oo, palju õnne, sa said jälle vanaemaks!.... Nii 

kõlasid küsimused, arutlused. Ootasime õhtut, sest siis oli meil 

ees põnev teatrietendus „Tagasi inglite juurde“ luule, muusika ja 

müstilise valgusmänguga ööpimedas talvises pargis. Pärast, 

soojas teatritoas hõrkude suupistete juures oli Andres Albrechti 

kontserti väga mõnus kuulata. Õhtu omakeskis lõbutsedes taas 

kord Katarina keldri saalis, retked Rakvere kuulsa kuuse juurde, 

põnevad muuseumikülastused... need olid vaid mõned 

fragmendid kõigest sellest, mida Rakveres möödunud aasta 14. ja 

15. detsembril läbi elasime. Toredad päevad!, oli rahva üldine 

arvamus. 

 

Lõppes KÜSK toetatud 

projekt „Kohanemisteenus 

afaasiaga inimestele“  

1.09.2016 – 31.12.2017 

  
Projekti jooksul oli 2017 aastal alates veebruarist 

kuni aasta lõpuni, va. suvepuhkuse ajal, igal 

neljapäeval Taastuskodus Pesarimaja palju rahvast 

toimetamas. Töötati usinasti Anu juhendamisel 

keraamika töökojas (oi kui palju ilasaid asju sai 

tehtud!) Logopeedid Raili ja Aade panid iga viimse 

kui ühe rääkima just nii palju kui keegi vähegi suutis, 

sai tööd tehtud ja mängitud, juttu aetud ja tarka juttu 

kuulatud jne jne. Meie kallid pereliikmed said nõu 

küsida, arutada kui seda tarvis läks...ja kui hästi veel 

Helle meid toitis! 

 Oli vägagi tegus aasta! 



AFAASIALIIT 25  

Armas Afaasialiidu pere, meie sõbrad ja toetajad, 

Palju õnne!  

Ma ei soovi kellelegi vajadust liituda meie perega, 

aga kui elu ja saatus on tahtnud nii, et selleks on 

tekkinud põhjus, siis edasi tundkem rõõmu koos 

olemisest, võimalusest üksteist toetada. Mõelgem, kas 

meil oleks olnud võimalust leida selliseid toredaid 

sõpru, kaaslasi kui meil nüüd on, siin - 

Afaasialiidus?! Ja kui toredaid kooskäimisi on meil 

meenutada! suvelaagreid alates Tõrvaaugust ja 

lõpetades Nuutsakuga, jõulupeod küll kirikutes ja 

kõrtsides, kontsertite ja rahvalike mängudega, nüüd 

viimaks ka tore talvesündmus   Rakveres . Oleme 

pidanud suuri konverentse, rahvusvahelisi üritusi, 

kutsunud endale kaugeid külalisi ja käinud vähemate 

delegatsioonidega teistelgi külas. Läbi aegade on 

meie tegevust toetanud Hasartmängumaksu 

Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtasutus, 

Euroopa Sotsiaalfond, Taani Välisministeerium ja 

muidugi meie hea annetaja hr Evald Pesari, tänu 

kellele on meil suurepärane taastuskodu Tallinnas 

Maarjamäel. Aitäh! 

Tänutundes meenutame kõiki tublisid ja aktiivseid 

liikmeid, kes meie tegemisi on rikastanud, oma 

isiksuse, tarkuse ja tahtejõuga  Afaasialiidu 

argipäevaseid tegemisi ja suuri ühissündmuseid 

muutnud tegusateks ning värvikateks. 
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Armsad sõbrad Afaasialiidus, igast Eesti nurgast! 

Kutsun teid  üles rääkima oma elamustest, 

mälestustest Afaasialiidus, paneme need kokku ja 

teeme raamatu – sünnipäevakingiks meile endale!  

 

Võta ühendust Külliga  

Kylli.roht@gmail.com 

Tel: 55663494 

Või tule Pesarimajja klubi 

päeval! 

 

 

 

 

 

 TÄHELEPANU!!!! 

Otsime vabatahtlikke, kes 

suveperioodil hoolitseksid 

meie ühise Taastuskodu 

Pesarimaja aia eest.  

Tarvis on aeg-ajalt natuke rohida, kuival ajal pisut 

kasta nii õues kui toataimi toas, muru niita, kiviteid 

puhastada, marjapõõsaid kassitapust vabastada ja 

muid ettetulevaid aiatöid teha.  

Tööd pole just kontimurdvalt palju, kuid  vähemalt 

kord nädals tuleks aed üle käia.  

 

Kes tunneb, et tal on soovi, võimekust ja vaba aega, 

siis on iga abikäsi teretulnud.  

Võta ühendust Külliga, lepime kokku kes, mida ja 

millal teeb. 
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