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             Talvehoiatus oktoobris!

  

Hea Afaasialiidu rahvas,  

 

Tuleb tunnistada, et kõik, mis algab, see ka lõpeb, kõik läheb mööda. Nii hakkab 

mööda minema ka keeruline 2020 aasta.  

Kohe on hingedepäev, siis mardi- ja kadripäev, advent, jõulud ja saabki aasta 

läbi!  On, mida meenutada! 

 

10. oktoobril toimus üle videosilla  rahvusvahelise  

afaasiaorganisatsiooni  AIA aastakonverents.    

AIA ühendab enam kui 50 afaasiaorganisatsiooni üle 

maailma 

 http://www.aphasia-international.com/  
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Terves maailmas on virus Covid 19 kehtestanud ka afaasiaga inimestele uued 

reeglid, takistanud tavapärast suhtlemist, sulgenud uksed.  

Mul oli suur rõõm tõdeda, et erinevalt teistest maailma riikidest meil Eestis olid   

kohtumised Pesarimajas katkestatud kõigest 2 kuuks: 19. märtsist kuni 19. 

maini. Kohe kui eriolukord tühistati hakkasime taas koos käima. 

 Meil on olnud õnn oma regulaarseid kohtumisi jätkata tänaseni. 

Loodan siiralt, et see nii ka jääb! Üksindus ja eraldatus, mis afaasia tõttu on niigi 

karm, on viirusekarantiini tõttu meie inimestele eriti raskesti talutav. 

 

AIA konverents oli üldse väga põnev, iga osalenud riigi esindaja rääkis oma riigi 

kogemustest, ettevõtmistest, sihtidest. Muidugi on meil kõigil sarnaseid 

ettevõtmisi, sarnaseid probleeme, kuid 

on ka erinevaid lahendusi, võimalusi, 

ettepanekuid ja üleskutseid. 

Näiteks: teada on, et kuigi afaasia puhul 

on kas raske või suisa võimatu rääkida, 

on laulda aga peaaegu kõikidel võimalik. 

Nii on päris paljudes riikides asutatud 

afaasiaga inimeste laulukoore.  

Meiegi ju laulame, see meeldib meile! Oleme laulurahvas! Siit ka idee -  miks 

mitte asutada Eesti Afaasia Laulukoor? No… või vähemalt ansambel… 

Konverentsil kõlas lausa idee, et mis oleks, kui korraldaks afaasiaga inimeste 

laulukooride festivali – muidugi siis kui Maailm taas lukust lahti keeratakse ja 

reisimine võimalik on. 

Mõelgem sellele ja hakakem tegutsema. Andke teada, kes huvitatud on! 

Ps. Ärgu teid ehmatagu fakt, et rääkides sõnu ei ole, seda polegi vaja, peab vaid 

olema laululust! 
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AFAASIALIIT OSALEB PARTNERINA projektis, mille eesmärk on muuta 

insuldijärgne raviteekond nii patsiendile 

kui tema lähedastele arusaadavaks, 

probleemideta kasutatavaks ja igas 

mõttes kättesaadavaks. Ikka selleks, et 

kui keegi tõesti saab insuldi, siis oleksid 

tema kõrval kohe inimesed, kes nii jõu kui 

nõuga toetavad keerulisest olukorrast 

võimalikult paremini välja tulemisel. 

PERH Insuldipatsiendi ühtse raviteekonna pilootprojekt 

Seda projekti rahastab Haigekassa ja kui piloodis osalenud raviasutused ning 

insuldi saanud patsientide/perede olukord uue lähenemise tõttu paraneb, siis 

laieneb edaspidi taoline Haigekassa tugi kõikidele Eesti insuldiohvritele.  

Meie osa projektis on pakkuda patsientidele ja pereliikmetele 

kohanemisprogrammi Pesarimajas, afaasiaga perede nõustamist, juhendamist. 

 

Selle aasta grupitöö päevad jätkuvad just nii nagu oleme plaaninud. 

Kolmapäevased grupid toimuvad  

28. oktoobril   

 4. novembril  

11. novembril  

18. novembril – siis tulevad meile külalised: uue moodsa Pihlakodu töötajad, 

kes nagu meiegi pingutavad, et aidata insulti põdenud hooldekodu asukatel 

sedavõrd iseseisvaks saada, et oma päriskodus jälle ise hakkama saaks.  

25. novembril 

Neljapäeviti kohtume  

5. novembril    

19. novembril   

3. detsembril 

 

Ime küll, aga siis ongi käes advendiaeg ja hinge poeb jõuluootus. 

 

 

https://www.regionaalhaigla.ee/insuldipatsientide-raviteekond-muutub-sujuvamaks


 

 

Selle erakorralise aasta võtab kokku  

PIDULIK JÕULUÜRITUS 
17. detsembril 2020    KELL  10 - 16 

Hea Afaasialiidu liige, sõber, kaaslane – igast Eestimaa nurgast - tule, 

 tähistame ajalooliselt keeruka  aasta möödumist koos!  

 

kell 10 Kogunemine Pesarimajas.  Ajame pisut juttu teemal:  

minu kogemused ja elamused aastal 2020 

kell 11  väljub tellitud buss Pesarimaja eest. Sõidame Kuusallu, kus ootavad 

meid üllatused - tegevused ja muidugi priske jõululõuna. 

15.30   alustame tagasiteed Tallinna. Buss toob meid kella 16 paiku taas 

Pesarimaja juurde, kus soovides üksteisele kauneid jõule ja rõõmsat 

aastavahetust läheme igaüks oma koju . 

 

Omaosalus üritusel 10€       

Palun anna oma osalemisest teada võimalikult kohe, aga hiljemalt  

25. novembriks.  

EESTI AFAASIALIIT                                   a/a SEB EE581010022010065003    

Kase 25A, Tallinn, Maarjamäe     info@afaasia.ee või kylli.roht@gmail.com 

Külli tel: 55663494 

www.afaasia.ee   www.facebook.com/afaasialiit                  
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