
J U T T U - T U P A

PRATKVARNEN

Juttu-tupa
Kohtaamispaikka afaattisille henkilöille

Juttu-tuvat kokoontuvat työväen- ja  
kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea.

Ryhmässä saat vertaistukea ja  
kannustusta vuorovaikutukseen.

Juttu-tupien ohjaajat käyttävät 
keskustelun tukena kuvia,  
kirjoittamista ja piirtämistä.

Tule mukaan  
Juttu-tupaan!

Opisto:

Aikataulu:

Osoite: 

Ilmoittautuminen:

Kurssimaksu: 

Opettaja: 

aivoliitto.fi
aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus
aivoliitto.fi/juttu-tupa 
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Löydät meidät somesta nimellä:
Kommunikaatiokeskus

Ymmärrän, etten ole yksin 
ja että muutkin tekevät 
monia asioita, vaikka eivät 
välttämättä puhu  
ollenkaan.
Leila 45 v.

Koko ajan  
minä edistyn.

Markku 65 v.



Lisätietoja Juttu-tuvasta

• Juttu-tupa-ryhmässä tapaat muita ihmisiä, joilla on afasia.

• Juttu-tupaan ilmoittaudutaan omalle opistolle.

• Toimintaa on sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

• Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, keväisin ja syksyisin.

• Ryhmässä saat tukea keskusteluun.

• Keskustelua tuetaan esimerkiksi kirjoittamalla ja kuvia käyttämällä.

• Voit myös löytää uusia tapoja ilmaista itseäsi.

• Ryhmässä jutellaan ajankohtaisista aiheista ja uutisista.

• Kahvitauolla vaihdetaan kuulumiset.

• Lisäksi käsitellään jotakin keskusteluteemaa.

• Teemoja on monia, esimerkiksi kulttuuri, terveys, historia ja ympäristö.

• Voit toivoa myös itse Juttu-tuvassa käsiteltäviä teemoja.

• Ryhmät voivat tehdä myös retkiä, esimerkiksi museoon.

• Voit ottaa mukaan ryhmään oman puhevammaisten tulkin tai avustajan.

Aivoliiton tuki Juttu-tupa-verkostolle
Aivoliiton Kommunikaatiokeskus tukee Juttu-tupa 
-toimintaa koordinoimalla valtakunnallista verkostoa, 
kouluttamalla opettajia ja jakamalla vinkkejä ryhmä- 
toimintaan. Kommunikaatiokeskuksesta saat myös  
ohjausta ja neuvontaa afasiaan liittyvissä kysymyksissä.
 
Lue lisätietoa toiminnasta osoitteesta  
aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus  
Tutustu myös sosiaalisen median kanaviimme  
Facebookissa ja Instagramissa.

Pirjo Laine 
Juttu-tuvan vastaava suunnittelija
pirjo.laine@aivoliitto.fi
p. 050 597 7663 

Ota yhteyttä:

Maria Vinberg (erit. pk-seutu) 
Afasiaan liittyvä ohjaus ja neuvonta
maria.vinberg@aivoliitto.fi 
p. 050 310 1409
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	Opisto: Lapuan kansalaisopisto
	Aikataulu 1: torstaisin klo 12.00 - 14.15.  SYYSLUKUKAUSI: 7.10.2021 - 25.11.2021 (21 oppituntia)
	Aikataulu 2: KEVÄTLUKUKAUSI: 20.1.2022 - 28.4.2022 (39 oppituntia)
	Osoite: Kulttuurikeskus Vanha Paukku, luentoluokka, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua 
	Ilmoittautuminen 1: alkaen 15.8.2021 9.00,  www.opistopalvelut.fi/lapua, puhelimitse
	Ilmoittautuminen 2:  p.044 438 4532 tai käymällä henkilökohtaisesti toimistossamme.
	Kurssimaksu: 28€
	Opettaja: Hanne Kallio
	Opiston logo_af_image: 


