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31. hooaeg algab! 
 

Loodetavasti olete suvel mõnusasti 

akusid laadinud ja hakkate oma 

suvekodudest jälle argiellu naasma.  

Afaasialiidul läheb lahti juba 31. hooaeg.  

 

8. septembril 2022 
kl 11-14 hooaja 
avaüritus! 
Ikka Pesarimajas 

 

Ootame ilusat ilma ja rõõmsat 
taaskohtumist! 
Võimalusel anna palun 5. septembriks 
teada, kas saad osaleda! 

Raili: 51 79 869 

Külli: 55 663494 

 

 

 

 

 

- UUS HOOAEG 
 

- UUS JUHATUS  
 
 

- Jätkuvad 
suhtlusklubi ja 
keraamikatunnid 

 

- SKA-le 
rehabilitatsiooni-
programmi taotlus 

 
- Ka EPIKojal uus 
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9. juunil üldkogul  sai volitused 
uus juhatus. 

Juhatusse 2022-2025 kuuluvad ja 
vastutavad:  

Raili Vaidlo - sisulised tegevused ja 
areng 

Külli Roht – maja koordineerimine 

Anu Roosma – loovtegevused 

Afaasia ja peaaju kahjustusega 
liikmetest valiti juhatuse nõukotta 
tagasi:  Eevi Pärnpuu - abistab loov- 
ja aiategevustega Henri Miller - kelle 
abiga jõuab info meie Facebooki lehele.  

Uute liikmetena liitusid Gerli 
Grünbaum, kes aitab hoolitseda 
Pesarimaja eest ja Andrus Hallik, kes 
aitab pidada videokroonikat ning 
tegeleb info jõudmisega facebooki. 

                                                                              

Suhtlusklubi toimub ikka Aadega üle 
nädala neljapäeval.  

 

Selle poolaasta suhtlusklubi teemad:  

22.09 – 7 müüti vee joomisest 

6.10 – Kui silme ees tantsivad täpid 

20.10 – allergia müüdid ja faktid 

3.11 – Millal ja kuidas võtta 
toidulisandeid? 

17.11 – Vürtsidest tervisele särtsu 

1.12 – Tass teed, palun! 

15.12 – jõuluüritus  
 

 

 
 

Täname eelmist juhatust tubli panuse 
eest meie huvide kaitsel! 

            

 

           AFAASIALIIDU UUS JUHATUS 

Pildilt puudub Henri, kes parasjagu pildistas 

 

 

 

 

 

Samadel päevadel toimub soovijatele ka 
Anu juhendatav keraamikatund. 

Kui keraamikahuvilisi on palju, eelistab 
Anu neid, kes soovivad voolida 1 tunni, 
samuti jälgime mõistlikku materjali 
kulu.  

Tundi registreerimiseks anna 
sellest Anule teada:  
tel 5383 1389 
 

Rahaasjadest:  
 
Klubis osalemine  2€/kord 

Anu keraamika 10€/1 tund 

                             15€/2 tundi 
 



 

Rehabilitatsiooniprogramm 
Sotsiaalkindlustusametile 
Juba kevadel alustasime oma 

tuumikuga rehabilitatsiooniprogrammi 

kirjutamist, et saaksime tulevikus 

uutele klientidele pakkuda 

programmilist rehabilitatsiooniteenust. 

Disainisime selle sarnase ülesehitusega 

nagu varasemalt oleme oma 

teraapiapäevi pilootprojektide raames 

läbi viinud. Eelmisel nädalal sai see 

SKA-le esitatud ja nüüd peame oktoobri 

alguseni tulemust ootama.   

 

Annetused 
 

Paraku ei ole me juhatusega veel 

leidnud seda võlumaad, kus kõik meie 

vähem ja rohkem lennukad plaanid 

rahastuse saaks. Tahame pakkuda 

kooskäimisvõimalust kõnetundideks 

iganädalaselt, kuid hetkel see rahaliselt 

võimalik ei ole. Seega on iga annetus 

selle eesmärgi saavutamiseks väga 

oodatud. Otsime aktiivselt ka teisi 

võimalusi annetuste kogumiseks. 

 

 

 

 

 

Eesti Puuetega Inimeste K0da Pilt: Kristi Rekand 

Eesti Puuetega Inimeste Koda 
kelle allüksus Eesti Afaasiaiit on, sai 

samuti uue juhatuse esimehe ja liikmed. 

Raili osales 25. ja 26. augustil EPIKoja 

suvekoolis ja valimistel. Uueks juhiks 

valiti Meelis Joost, juhatusse osutusid 

valituks kõik, kelle kandidatuur oli üles 

seatud. Soovime neile palju jõudu 

järgmiseks neljaks aastaks! 

 

Vajadusel võtke meiega ikka 
ühendust 
Eesti Afaasialiit 
Kase 25a, Tallinn 
 
Raili 5179 869 
Külli 5566 3494 
info@afaasia.ee 
www.afaasia.ee 
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