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Head uut aastat 2023! 
 

Piparkoogi- ja mandariinihõngune 

jõuluaeg on läbi saanud. Loodetavasti 

saite mõnusasti lähedaste seltsis pühi 

tähistada ja olete ka talverõõme 

nautinud. Nüüd tervitab meid juba 

karge jaanuar ja loodame, et ka päike 

piilub meid sagedamini. 

Afaasialiidu 31. hooaeg jätkub juba  

 

12. jaanuaril 2023 

kl 1o-14! klubiga 

Ikka Pesarimajas 

 

 

- TERE 2023! 

- Jätkuvad 

suhtlusklubi ja 

keraamikatunnid 

- Raili osales AIA 

assambleel 

- Annetustalgud 

- Aastalõpu üritus 

Lennusadamas 

- Uued tahvelarvutid   

- SKA 

rehabilitatsiooni-

programm   

- Pesarimajal uus 

õhk-vesi 

soojuspump 

- Tudengid 

Afaasialiidus 

-  
 

 



Klubide teemad 
 

Ka sel aastal kostitab Aade meid klubis 

huvitavate teemadega.  

 

12.01 - Tosin idamaist talvetarkust 

26.01 - Antioksüdandid annavad 

elamiseks jõudu 

9.02 - Viirustõve kodune kiirabi 

23.02 - Müra meie ümber 

9.03 - Hädas kõrvavaiguga 

23.03 - Turgutust varajastest 

tärkajatest 

6.04 - Värvipsühholoogia: millist mõju 

avaldavad värvid sinu kodus 

20.04 - Erinevad toiduõlid 

4.05 - Milline film teeb paksuks? 

18.05 - Vitamiinid kohvi ei armasta 

1.06 - "Unustasin auto parklasse!" - 

unustamisest 

 

Samadel päevadel toimub soovijatele 

ka Anu juhendatav keraamikatund. 

Tundi registreerimiseks anna 
sellest Anule teada: tel 
53831389 
 

Rahaasjadest:  
 
Klubis osalemine  2€/kord 

Anu keraamika 10€/1 tund 

                             15€/2 tundi 

 

 

Esmalt annan põgusa ülevaate, mida 

põnevat meil Afaasialiidus eelmisel 

aastal juhtus. 

AIA Assamblee 
 

Eesti Afaasialiit kuulub 

Rahvusvahelisse afaasiaga inimesi ja 

spetsialiste ühendavasse assot- 

siatsiooni AIA. Sellega seoses osaleme 

iga-aastaselt ka kõiki liikmesriike 

koondaval koosolekul. Sel aastal 

toimus see 19.11.2022 hübriid-

ümarlauana. Oli võimalus Budapesti 

kohale sõita või ühenduda läbi zoom-

keskkonna. Eesti osale videosilla teel. 

 

Tuleb tõdeda, et üleilmselt on kõigil 

samad rõõmud ja mured. Kust leida 

tegevuseks rahastust, kuidas tõsta 

teadlikkust afaasiast sellega 

kaasnevatest probleemidest 

ühiskonnas. Arutleti üleilmse 

teadlikustamise kampaania detaile. 

Selle kohta täpsem info tulevikus. 



Annetustalgud 
 

29.11 osalesime Afaasialiiduga 

annetustalgutel. Eesmärk oli koguda 

vahendeid üle-eestilise tegevuse 

hoogustamiseks. Meie tegevuse vastu 

tundis huvi ja käis koha peal 

nõustamisel ning tutvumas üks tore 

pere. Annetustalgute raames kogusime 

70 eurot. Kuna antud tulu on keeruline 

üle-eestilise tegevuse rahastamiseks 

väärikalt kasutada, siis saadud tulu 

otsustasime juhatusega suunata 

keraamikavahendite ostmiseks.  

 

Selleks, et rohkem inimesi meid 

annetustega toetaks, peavad meie 

omad inimesed ja aktiivsed liikmed 

Annetamistalgutel osalemise infot 

enam levitama nii suuliselt kui ka 

sotsiaalmeedias. Lisaks oleme koostöös 

tubli tudengi Kristeli abiga välja 

töötamas Eesti Afaasialiidu logodega 

annetuskasti. Tänu sellele, saame 

tulevikus avalikel üritustel seda 

annetuste kogumiseks kasutada. 

Aastalõpuüritus 
Lennusadamas 
 

15. detsembril võtsime aasta kokku 

Lennusadama ja kohvik Maru 

külastusega. Aitäh kõigile, kes trotsisid 

ekstreemseid ilmaolusid ja said kohale 

tulla! Meile tutvustasid ekspositsioone 

kaks toredat giidi. Jäi aega ka 

iseseisvalt näitustega tutvuda. Tänu 

meile edeneb tulevikus kindlasti 

Meremuuseumis ka teiste 

erivajadustega inimeste kasutaja- 

kogemus.  

 

Foto eest tänu Elen Kirtile Eesti 
Insuldipatsientide Seltsist! 

Uued tahvelarvutid 
 

Vahetult enne jõule jõudis minuni pakk 

tahvelarvutitega.  

 

 

 

 

 



 

Nimelt taotlesime sügisel IT-vahendite 

uuendamiseks vahendeid ning tänu 

EpiFondilt saadud veidi üle 500€ 

toetusele, saame uuel aastal oma 

suhtlemist Pesarimajas mitme- 

kesistada nelja tahvelarvutiga.  

Rehabilitatsiooniprogramm 
Sotsiaalkindlustusametile 
 

Juba möödunud aasta kevadel 

alustasime oma tuumikuga 

rehabilitatsiooniprogrammi koostamist, 

et saaksime uutele klientidele pakkuda 

programmilist rehabilitatsiooniteenust. 

Aasta eelviimasel päeval sai see SKA 

poolt heakskiidu ja seega saame 

lepingu osas hakata läbirääkimisi 

pidama.  

 

Uus õhk-vesi soojuspump 
 

Eelmise aasta eelviimastel päevadel sai 

valmis ka Pesarimaja suur 15 

tuhandene investeering energia- 

tõhususse, mis loodetavasti aitab meil 

kõrgete gaasihindade kiuste maja 

soojas hoida.  

 

 

 

Tudengid Afaasialiidus 
 

Oleme tihendanud koostööd Tartu 

Ülikooliga logopeedide ette-

valmistamisel.  Sellega seoses on 

mõned logopeedia eriala üliõpilased 

meid juba külastanud ja palunud teilt 

abi oma lõputööde jaoks materjali 

kogumisel. Aitäh, tänu teile muutub 

afaasia ravi Eestis tulevikus kindlasti 

tõenduspõhisemaks ja efektiivsemaks! 

Uuel aastal tulevad tudengid 

veebruaris ja märtsis kliinilisele 

praktikale, kus nad saavad praktikas 

rakendada teadmisi tööst afaasiaga 

inimestega. Loodame neile pakkuda 

sütitavat kogemust! 

 

 

Vajadusel võtke meiega ikka 
ühendust 

Raili 5179 869 

Külli 5566 3494 

info@afaasia.ee 

https://afaasia.ee 
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