
  

   

 
ÖSTERBOTTENS MINNESLOTS SVENSKSPRÅKIGA ONLINE GRUPPER OCH 

FÖRELÄSNINGAR / HÖSTEN 2020 

Österbottens Minneslots verksamhet är riktad till personer med minnessjukdom och deras 
närstående. Förhandsanmälan bör alltid göras till grupperna och tillställningarna. Eventuella 
förändringar i programmet och i tidtabellerna meddelas till de som har anmält sig. Det finns också 
aktuell information om vår verksamhet på vår hemsida www.muistiminne.fi och Facebook  
www.facebook.com/muistiminne . Verksamheten är avgiftsfri. Välkommen med!   
 

Tveka inte att komma med i online verksamheten. Vi hjälper till! Och tillsamman provar vi oss 

fram, övar och lär oss. Du behöver en dator, surfplatta eller en smarttelefon för att kunna 

ansluta dig till en online grupp som ordnas via Microsoft Teams.  

 

ONLINE MINNESGRUPP 
Vi friskar upp minnet och tränar minnet med mångsidig minnesträning och hjärngymnastik. Gruppen träffas 

online via Microsoft Teams. Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren.  

 

Vi träffas följande onsdagar: 4.11. och 2.12. kl. 13.00–13.45. Begränsat deltagarantal.  

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: eeva.ehn@muistiminne.fi  
 

 

ONLINE KAMRATSTÖDSGRUPP 
Social samvaro, diskussion och utbyte av tankar och erfarenheter vid en kopp kaffe. Också mångsidig 

hjärngymnastik. Gruppen träffas online via Microsoft Teams. Mera information samt anvisningar och 

deltagarlänk får du av gruppledaren. 

 

Vi träffas följande måndagar: 9.11. och 16.11. kl. 10.30–11.15, och 23.11. kl. 12.30–13.15.                

Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: 

eeva.ehn@muistiminne.fi  

 
 

MINNESLOTSENS VARDAGSRUM - ONLINE KAFFESTUND 
Vi träffas online vid en kopp kaffe för att diskutera olika teman samt aktivera hjärnan med trevligt program. 

Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren. 

 

Vi träffas online via Microsoft Teams följande fredagar: 23.10., 20.11. och 11.12. kl. 13.00–14.00. 

Förhandsanmälan och förfrågningar: Kirsi Ahllund, tel. 044 745 6190 eller e-post 

kirsi.ahllund@muistiminne.fi 
 

 

ONLINE KAMRATSTÖDSTRÄFF 
FÖR PERSONER SOM HAR INSJUKNAT I EN MINNESSJUKDOM I ARBETSFÖR ÅLDER. Kamratstöd och 

diskussion. Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren. 

 

Vi träffas online via Microsoft Teams på tisdag 1.12. kl. 13.00–13.45.  

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post eeva.ehn@muistiminne.fi 

http://www.muistiminne.fi/
http://www.facebook.com/muistiminne


 

KAMRATSTÖD GER KRAFT - ONLINE ANHÖRIGTRÄFF 

En online träff för dig som är anhörig eller närstående till en person med minnessjukdom. Utbyte av tankar 

och erfarenheter samt kamratstöd. Mera information samt anvisningar och deltagarlänk får du av 

gruppledaren. 

 

Vi träffas online via Microsoft Teams på torsdagen 12.11. kl. 13.00–13.45.  

 

Förhandsanmälan och förfrågningar: Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: eeva.ehn@muistiminne.fi 

 

 

MINNESLOTSEN INFORMATION OCH STÖD - FÖRELÄSNINGSSERIE 
Tillsammans mot ett Minnesvänligt Finland föreläsningsserien bygger på att förmedla information om 

minnessjukdomar, minnets varningstecken samt att sprida budskapet om respektfullt bemötande av 

personer som har en minnessjukdom. Föreläsningarna ordnas via Microsoft Teams. Mera information samt 

anvisningar och deltagarlänk får du av gruppledaren. 

 

MINNET OCH MINNETS VARNINGSTECKEN 

Torsdag 22.10. och 3.12. kl. 13.00–13.45 

 

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE 

Torsdag 24.9. och 10.12. kl. 13.00–13.45 

 

Förhandsanmälan till föreläsningarna senast 2 dagar före själva föreläsningen och förfrågningar:  

Eeva Ehn, tel. 044 345 0590 eller e-post: eeva.ehn@muistiminne.fi  
 

 

MINNESLINJEN 
Minneslinjen stödtelefon erbjuder information, handledning och rådgivning. Minneslinjen betjänar på 

svenska på tisdagar kl. 15–17, tel. 09 8766 550 (0,08€/min.+ Ina). 

 

 

 

Vi erbjuder stöd och handledning under minnessjukdomens alla skeden, antingen 
per telefon, via e-post eller vid ett personligt möte. Kontakta oss gärna!  
 
Verksamhetsledare Henna Minkkinen 044 345 0591             henna.minkkinen@muistiminne.fi 
 
Koordinator Eeva Ehn  044 345 0590             eeva.ehn@muistiminne.fi  
Svenskspråkigt klientarbete 
 
Koordinator Katja Kurunsaari-Lassila 040 720 0770             katja.kurunsaari-lassila@muistiminne.fi 
Finskspråkigt klientarbete 
 
Koordinator Kirsi Ahllund  044 745 6190              kirsi.ahllund@muistiminne.fi 
Frivilligverksamhet  
 
Assistent Satu Kujala  044 345 0594              satu.kujala@muistiminne.fi 
 
Hemsida: www.muistiminne.fi  Facebook: www.facebook.com/muistiminne 


