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PRATKVARNEN

Pratkvarnen
Mötesplats för personen som har afasi

Pratkvarnarna träffas på arbetar- och  
medborgarinstitut på olika håll i Finland.

I gruppen får du kamratstöd och  
uppmuntran i att interagera med andra.

I diskussionerna använder pratkvarnens 
handledare stöd genom att skriva,  
rita och använda bilder.

Välkommen med!

Institut:

Tidpunkt:

Adress:

Almälningar:

Kursavgift:

Lärare:

aivoliitto.fi
aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus
aivoliitto.fi/juttu-tupa 

WWW

Du kan hitta oss på sociala medier: 
Kommunikaatiokeskus

Jag gör framsteg 
hela tiden.

Lena 55 år

Gemenskapen  
och stödet i gruppen  
betyder mycket.
Erik 77 år



Tilläggsinformation om Pratkvarnen  

• I Pratkvarnen träffar du andra personer med afasi.

• Till Pratkvarnen anmäler du dig via ditt arbetar- och medborgarinstitut.

• Verksamheten drivs både på finska och svenska.

• Gruppen samlas en gång i veckan, på våren och hösten.

• I gruppen får du stöd för diskussion.

• I diskussionerna används bilder och skrift som stöd.

• Du kan även hitta nya sätt att uttrycka dig.

• I gruppen diskuterar man aktuella ämnen och nyheter.

• Under kaffepausen umgås man med varandra.

• Därtill behandlas olika diskussionsteman.

• Många olika teman behandlas, till exempel kultur, hälsa, historia och miljö.

• Du kan också själv ge önskemål på olika diskussionsämnen.

• Gruppen kan också göra olika utflykter, till exempel till ett museum.

• Du kan ta med dig din tolk eller assistent till gruppen.

Hjärnförbundets stöd till Pratkvarnsnätverket 
Hjärnförbundets kommunikationscenter stöder  
Pratkvarnens verksamhet genom att koordinera ett 
landsomfattande nätverk, utbilda handlädare och 
dela tips för gruppverksamhet. 
I kommunikationscentret får du också handledning 
och råd gällande afasi.  

Läs mera information om verksamheten på adressen 
aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus  

Bekanta dig även med våra kanaler på sociala medier, 
Facebook och Instagram. 

Krista Hoffström  
Talterapeut, Information om afasi
krista.hoffstrom@aivoliitto.fi
050 453 3301

Pirjo Laine 
Ansvarig planerare av Pratkvarnen
pirjo.laine@aivoliitto.fi
050 597 7663 

Ta kontakt:

aivoliitto.fi
aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus
aivoliitto.fi/juttu-tupa 

WWW

Du kan hitta oss på sociala medier: 
Kommunikaatiokeskus
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