
Kiire kiri EESTI AFAASIALIIDU  liikmetele 

 TEATED 52    oktoober 2018 

___________________________________________ 

EESTI AFAASIALIIDU 25 tegutsemisaasta   

on lõppemas!  

Kutsun Sind seda sündmust vääriliselt tähistama  

reisilaeval  Baltic Queen 

Kavas on pidulik  õhtusöök, giidiga bussiekskursioon jõuluehtes Stockholmi, 

koosviibimine laeva konverentsisaalis, rikkalik jõulubufee, kontserdid,  

hommikubufeed  ja vaba lõbutsemine kruiisilaeval.  

Ööbime laeva kajutites. 

Tule üksi või  koos oma hea lähedase inimesega! 

Ürituse toimumiseaeg:   9. – 11. detsembril 2018 

Kuna meile broneeritud kohtade arv on rangelt piiratud, siis palun kiirusta 

otsustamisega ja  anna enda soovist osaleda teada juba  25, oktoobriks.   Kas 

telefonitsi Küllile 55663494 või Aadele 55538602 või e-kirjaga: info@afaasia.ee  

Omaosalustasu  50€ võid tuua Pesarimajja  sularahas või kanda SEB panka 

EE581010022010065003 

 Kontrolli, kas Sinu ID-kaart või pass ikka kehtib! Ilma kehtiva 

dokumendita välismaale reisida ei saa. 

 Registreerimiseks on tarvis iga reisija nime, sünnikuupäeva, aadressi, 

telefoni nr.,  e-aadress (kui on olemas) 

 Liikumisteave – märgi ära õige vastus et saaksime vajaliku abi tagada: 

o  vajan ratstooli,  

o liigun aeglaselt,  või  väsin liikumisel kiiresti, 

o  vajan kajutis alumist magamisaset  

o minu liikumine ei ole takistuseks. 

Täpsemad juhised kogunemise aja, koha  ja muude reisi detailide kohta 

saavad kõik registreerunud 2 nädalat enne reisi.  
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 6 oktoobril 2018 toimus Londonis afaasia rahvusvahelise organisatsiooni A.I.A 

regulaarne peaassamblee.  Õnneks oli võimalik sellel osaleda ka  SKYPE 

vahendusel (st. Eestist  lahkumata!)  

AIA- sse  kuuluvad  Euroopa riikide afaasiaorganisatsioonid, sh alates 1994 

aastast ka Eesti Afaasialiit. Euroopa riikide kõrval on organisatsioonis esindatud 

ka USA, Kanada, Austraalia, Jaapan, Argentiina ja alates nüüdsest  uue liikmena 

ka India.  

Afaasiat esineb kõikjal, kõikides keeltes. Meie mured-rõõmud on kõigil ühised-  

Kõik koos suudame panna kaaskodanikud mõistma, et hoolimata kaotatud 

sõnaosavusest, kõnevõimest on afaasiaga inimeste ootused ja lootused, soov 

iseseisvalt ning aktiivselt elada, suhelda samasugune kui igal teisel inimesel. 

Kõnevõime kaotus ei ole ei mõistuse ega tunnete kaotus! 

***************************************************************** 

 18. oktoobril     kella 12 – 15-ni       TALGUD!!!!  

 

Kõik usinad Afaasialiidu liikmed ja meie sõbrad on oodatud Pesarimajja  

Planeeritavad tööd sõltuvad ilmast.  Sügisilmad on heitlikud ja ettearvamatud, 

Seepärast saame vajalikud tegevused valida alles vahetult enne tööpäeva 

algust.  

Vajalikud vahendid saad kohapeal,  aga rõivasta ennast  mugavalt ja vastavalt 

ilmale.  

http://www.aphasia-international.com/
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KERAAMIKA HUVIRING!  

Juba algaval nädal alustab tööd Pesarimaja 

töökojas keraamikaõpetaja Anu juhendamisel   

KERAAMIKA TÖÖTUBA. 

 Hetkel on töötoas veel 2- 3  vaba kohta.  

Ole kiire ja anna oma osalemise soovist kohe teada! 

Keraamikaring toimub neljapäeviti kella 11 – 13-ni  ( või kauemgi, kuni vajalik 

tööots tehtud saab ) 

 

***************************************************************** 

 

KLUBID:  üle nädala neljapäeviti kella 13 – 15-ni 

1. novembril  räägime meest ja teistest mesindusproduktidest 

15. novembril    „Afaasia ja töötamine“ 

29. novembril – Mis on sõltuvus ja kuidas see meie elu mõjutab? 

9 – 11 detsembril – Afaasialiidu reis Rootsi 

13.  detsembril:   Avatud on piparkoogitöökoda.    . 

Soovime kõigile kaunist ja rahulikku jõuluaega ning rõõmsat aastavahetust. 

Pesarimajas on jõuluvaheaeg  kuni aastavahetuseni.  

 

Uue aasta esimene  kohtumine  on 3. Jaanuaril 2019     kell 13 

 

Klubi omaosalus 50 senti. Oodatud on nii afaasiaga inimesed kui kaaslased. 
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Stj:            Eesti Afaasialiit 

                 Kase 25A, Tallinn 12011 

                www.afaasia.ee  

http://www.afaasia.ee/

