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Head sõbrad!  

Homme on armas ja tähtis päev, mil igaühel meist on põhjust tunda ennast 

puudutatult: paljud meist ootavad külla oma lapsi, kõigil meil on aga hinges soe 

tunne mõeldes oma ema peale. Kahjuks paljud meie seast saavad lilleõie viia või 

küünla läita vaid kalmul või pildi ees kummutinurgal, kuid siiski   - Ilusat 

emadepäeva kõigile!   

Rõõmsa eelteatena julgen  öelda, et plaanime peagi Pesarimajas ka ise kokku 

saada. 

 

Siiski -  ei ole meie tegevuspäevad veel tavapärased. Peame järgima 

kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida nakkuse levimist. 

 

Reegel 1: Jagame kohtumised kahele päevale, sest korraga saab kohale tulla 10 

inimest.  

Lepime kas meilitsi või telefoni teel igaühega osalemise päeva osas kokku. 

Esialgu saab igaüks tulla Pesarimajja ühel päeval nädalas, valikus on kas 

kolmapäev või neljapäeva. Mõlemal päeval on nüüd päeva pikkus ja päevakava 

enamvähem sarnased. 

Reegel 2: Tegutseme valdavalt õues, oma Pesarimaja aias. 

Reegel 3: Kohaletulemiseks ühistransporti kasutades kasutame kindaid ja 

võimalusel ka maski. 

Reegel 4: Saabumisel peseme ja desinfitseerime käed, hoiame distantsi, 

kallistame „kaugelt“ 

REEGEL 5: Kaasa võtame RÕÕMSA MEELE ja USU, ET KÕIK LÄHEB 

HÄSTI !!! 

Reegel 6: Tundes ennast haiglasena -  jään koju! 



Kui midagi olulist hullu vahepeal ei juhtu, siis  toimuvad 

tegevuspäevad Pesarimajas                                                

Kolmapäeval   20. mail   kella 10 – 15                                                         

Neljapäeval    21. mail     kella 10 – 15 

(Palun andke teada oma eelistus. Edaspidiseks saavad kohaletulnud 

individuaalse osaluspäeviku)         

Kolmapäev,   26. mai  kella 10 – 15 

Neljapäev,     27. mail  kella 10 – 15 

Kolmapäev,    3. juuni   kella 10 - 15 

Neljapäev,      4. juuni   kell 10 -15  

EESTI AFAASIALIIDU ÜLDKOOSOLEK (osaluse korralduslik info täpsustub) 

Kolmapäev,  10. juuni kella 10 – 15 

Neljapäev,   11. juuni   kella 10 – 15 

Kolmapäev, 17. juuni kella 10 – 15    HOOAJA LÕPETAMINE 

Neljapäev, 18. juuni kella 10 -15    HOOAJA LÕPETAMINE 

 

Nagu näete, muutub meie tegevusgraafik nüüd tihedamaks, teid ootavad 

Pesarimajas nagu ikka logopeedid Raili, MariAnn, Aade ja Külli, füsioterapeut 

Liina, tegevusterapeut Nele, keraamikajuhendaja Anu ja perenaine Helle. Kõik 

me oleme Korona-ajastu edukalt üle elanud nakatumata kurja viirusesse – seega 

oleme valmis kaotatud aega natukenegi tagasi tegema. 

 

 

Kodune ülesanne: 

Muret, kurbust ja suuri probleeme on möödunud kuud toonud kõigile kuhjaga. 

Siin on aga teile äraspidine suund oma mõtete suunamiseks: 

• Mõtle hoolega, mida head tõi või õpetas Sulle Korona-aeg ? 

• Mida head ja olulist tõi või õpetas Korona maailmale? 

 

Olege terved ja hoitud! 


