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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys,
Alkanut vuosi on ennättänyt jo helmikuulle, ja talvenselkä on taittunut kevättä
kohti. ”Vanhan kansan” mukaan Heikinpäivänä (19.1.) talvi on puolessa ja karhukin kääntää kylkeä pesässään.
Lisääntyvä valon määrä virkistää mieltä ja houkuttaa ulos. Olemme saaneet
nauttia lumesta, kuuran koristamista puista ja hyvistä hiihtoladuista!
Yhdistykselläkin eletään valoisia aikoja. Toimitilan suhteen edetään kovaa vauhtia; Yrjönkadun osakehuoneisto on myyty ja uudessa toimitilassa Rauhankadulla
on remontti käynnissä. Maaliskuussa muutetaan ja avointen ovien päiviä vietetään huhtikuussa.
Muutoksen tuulet puhaltavat myös jäsenkirjeen osalta, ja ensimmäinen uusittu
versio on tämä lukemasi. Olemme poistaneet kirjeestä paikkakuntakohtaisia aikatauluja. Näistä saat tietoa mm. Muisti-lehdestä tai Internet-sivuiltamme
www.ksmuisti.fi, paikallisesta lehdestä tai alueen työntekijöiltä/vapaaehtoisilta.
Lähetämme muutoksesta kyselyn osalle jäsenistä tämän kirjeen mukana. Vastaamalla palautekyselyyn olet mukana kehittämässä jäsenkirjettä sekä toimintaamme. Kyselemme palautetta myös toiminnassa mukana olevilta. Jos et saanut kyselyä, voit vastata siihen nettisivuillamme.
Lämmin kiitos viime vuonna toiminnassamme mukana olleille sekä koko henkilökunnalle!
Aurinkoa päiviisi ja tervetuloa mukaan toimintaan tai toimijaksi.
EI OLE OLEMASSA MUUREJA,
ON VAIN SILTOJA.
EI OLE OLEMASSA SULJETTUJA OVIA,
ON VAIN PORTTEJA.
- Tommy Tabermann -

Leena Suonto, puheenjohtaja
puheenjohtaja@ksmuisti.fi
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TEATTERIMATKAT
Kesäteatteri Ränssin kievarissa
KARI TAPIO 15 KESÄÄ
su 22.7.2018 klo 15.00

Etsimme
retkille
vetäjää!

Juse Venäläisen kirjoittama laulunäytelmä
miehestä ja musiikista (ei alkoholista). Rooleissa mm. Mika Lappalainen, Marita Taavitsainen, Tiina Räsänen.

Oletko itse tai tiedätkö
henkilön joka olisi
kiinnostunut retkien
järjestämisestä? Teatterimatkoja tai muita
kulttuurikohteita.

Bussi lähtee Harjun tilausajolaiturista 12.45,
lounas noutopöydästä 13.30, teatteri 15.00,
paluu 17.30.
Hinta 45 e/jäsen ja 55 e/jäsen (sisältää yllä
mainitun ohjelman).

Ota yhteyttä ja kerro
ideastasi! Ulla Halonen puh. 044 061
4928

Ilmoittautuminen 22.6. mennessä: Tuula
Pekkala 040 757 8968 tai tuula.pekkala@windowslive.com. Maksu yhdistyksen
tilille: Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, FI10
4753 0010 0622 23 viitenumerolla 2207186

YHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUS

YHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS

25.4.2018
klo 18

21.11.2018
klo 18

Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1,
40100 Jyväskylä.

Sepänkeskuksessa,
Kyllikinkatu 1,
40100 Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.

TUETUT LOMAT VUONNA 2018
VOIMAA VERTAISUUDESTA -lomat
Ajankohdat:
11.06.2018 -16.06.2018
05.11.2018 -10.11.2018
Hakuaika päättyy: 3 kuukautta ennen
loman alkamispäivää
Kohderyhmä: Etenevää muistisairautta sairastavat ja omaiset yhdessä,
Keski-Suomen maakunta. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Tavoite: Mahdollistaa perheen yhteinen
virkistysloma vertaisseurassa.
Lomalla on mukana Peurungan ja
Keski-Suomen Muistiyhdistyksen työntekijöitä päiväaikaan.
Yhteistyökumppani: Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka,
Laukaa
Osallistujamäärä max: 20 henkilöä
(10 sairastunutta + 10 omaista)
Omavastuuosuus: 20 €/vrk/hlö
täysihoidolla (STEA tukee)

Haku ja valintailmoitus: Hakukaavakkeita yhdistykseltä tai www.mtlh.fi
Lisätietoja puh. 044 561 4926 tai 044
761 4925.
Valintailmoitus tulee 2 kk ennen loman
alkua.
HAKEMUSTEN PALAUTUS:
Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry.
Ruoholahdenkatu 8, 4. krs,
00180 HELSINKI
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
ry:n lomiin myönnetään tukea taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan
huomioon hakijan ja puolison tulot, menot - myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lomatukea
voidaan myöntää korkeintaan kahden
kalenterivuoden välein. Hakijan tulotiedot ilmoitetaan kuukausituloina (mielellään nettotuloina). Täytä henkilötiedot
täydellisinä. Perustelut tuen tarpeesta ovat välttämättömät. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä. Aviopareilta riittää yksi hakemus, kaikilta muilta oma hakemus täydellisin tiedoin.
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AIVOVIIKKO 2018 - Vaali aivojasi
Aivoviikkoa vietetään Suomessa viikolla 11. Missiona on ollut
herättää tietoisuutta erityisesti aivotutkimuksesta.
Suomeen Aivoviikon on tuonut Neurologiset vammaisjärjestöt
(NV), joihin Muistiliittokin kuuluu. NV:llä on yhteinen Aivoviikko-teema.

AIVOVIIKKO

12.-18.3.

Aivoterveyttä ei kannata edistää hampaat irvessä. Aivot ja
muisti hyötyvät levosta ja rauhasta. Mielihyväkin on aivoille ja
muistille tärkeää.
Jokainen voi pienentää riskiään sairastua muistisairauksiin. Myös muistisairas ihminen
hyötyy aivoterveellisistä valinnoista.
Miten sinä vaalit aivojasi?

MUISTIVIIKKO 2018 Muistiystävällisiä tekoja

MUISTIVIIKKO

viikko 38

Muistiviikolla 38/2018 teemme muistiystävällisiä tekoja ja
kannustamme niiden tekemiseen myös muita, ja rakennamme
näin yhdessä muistiystävällistä Suomea.
Muistiystävällisyyden aakkoset
Lanseeraamme Muistiviikolla valtakunnallisesti Muistiystävällisyyden aakkoset -toimintamallin. Tavoitteena on, että jokaiseen yhdistykseen koulutetaan vapaaehtoinen/työntekijä vetämään toiminnallisia ja muistiystävällisiin tekoihin aktivoivia tuokioita muistisairaan kohtaamisesta ja muistisairauksista.
Muistiystävällisyyden aakkoset -tuokioita järjestetään ympäri Suomea. Muistiliitto
eduskunnan muistikerhon kanssa haastaa myös kansanedustajia muistiystävällisiin
tekoihin.
Etsimme muistiystävällistä tekoa palkittavaksi. Ilmianna mikä tahansa sinun
mielestäsi muistiystävällinen teko ja kerro siitä 30.9. mennessä toimisto@ksmuisti.fi.
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Muisti työssä – työ muistissa 2017-2020
Hankkeen tarkoituksena on tehdä työstä ”työntekijän kokoinen” – ratkaisemalla yhdessä kuinka helpotetaan havaitsemista, vähennetään häiriötekijöitä, kiirettä ja muistin kuormittumista. Toisin sanoen kehitetään työelämän kognitiivista ergonomiaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Muisti työssä – työ muistissa -hanketta hallinnoi
Keski-Suomen Muistiyhdistys ja rahoittaa STEA.
(Sosiaali- ja terveysministeriön erityisavustusosasto). Hankkeen toiminta-alueena on koko
Keski-Suomi.
Tavoitteena on:







Edistää keskisuomalaisten muistiterveyttä ja
vahvistaa työikäisen väestön tietoisuutta
muistiterveydestä sekä kognitiivisesta ergonomiasta
Lisätä työnantajien, esimiesten sekä työyhteisöjen tietotaitoa kognitiivisesta ergonomiasta.
Kehittää muistioireisille henkilöille tukitoiminnanmalli.
Edistää muistiterveyttä kehittämällä työterveyshuoltojen osaamista ja keinoja ottaa muistiasiat puheeksi sekä tunnistaa
muistioireet varhaisessa vaiheessa.

Näihin tavoitteisiin pyritään tekemällä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa sekä
järjestämällä erilaisia tilaisuuksia niin työnantajille kuin työtekijöillekin. Hanke pyrkii
tuomaan muistiterveys asiaa esille sellaisissa tapahtumissa ja paikoissa, joissa tavoitetaan erityisesti työikäistä väestöä.
Pätkiikö?
Ota yhteyttä, jos olet:
1) työntekijä ja olet huolissasi muististasi ja
kiinnostunut muistiterveydestäsi, 2) työnantaja ja haluat parantaa työyhteisösi kognitiivista ergonomiaa tai 3) työterveyden ammattilainen ja haluat kehittää osaamistasi muistipulmaisten tukemiseen.
muistiterveys@ksmuisti.fi
www.muistiterveys.fi

Lea Jokela
projektivastaava
p. 040 673 0060

Kirsi Nieminen
projektityöntekijä
p. 040 673 0061
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VAPAAEHTOISILLE
Muisti-KaVeRi -koulutus
Muisti-KaVeRi on muistiasioihin koulutettu vapaaehtoinen, joka voi toimia
esimerkiksi muistisairaan ihmisen kalakaverina, kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina,
lenkkikaverina tai ihan vaan kaverina
yhteisen ajan jakamiseen.
Kaverina voi toimia kuka tahansa kaverikurssin käynyt ja vaitiolosopimuksen
sekä Muisti-KaVeRi sopimuksen allekirjoittanut vapaaehtoinen, jolla on halu
auttaa ja toimia muistisairaan henkilön
tukena ja kaverina. Muisti-KaVeRiksi voi
halutessaan sitoutua määräajaksi.

Koulutus Saarijärvellä
keväällä 2018
Kaipaatko lisätietoa muistiasioista?
Millaisia oireita muistisairaus aiheuttaa? Miten muistisairas ihminen kohdataan?
Tule mukaan Muistikaveri-koulutukseen! Maksuton koulutus on tarkoitettu ystävä- tai lähimmäistoiminnassa
mukana oleville vapaaehtoisille, jotka
kohtaavat muistisairaita ihmisiä ja haluavat kehittää osaamistaan vapaaehtoisena. Tapaamme ti 10.4. ja ke 11.4.
klo 16.30 – 19.30 Kehräkumppanit ry:n
toimiston kokoustilassa Kauppakatu 8,
2. krs, 43100 Saarijärvi(käynti sisäpihan puolelta). Mukaan mahtuu 15 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujat saavat
koulutuksesta todistuksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
enni.leppanen@ksmuisti.fi
tai 044 761 4925 / Enni
Katso lisää kotisivuiltamme:
www.ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/vapaaehtoisille

Kiinnostaako
vapaaehtoistoiminta?
Onko sinulla aikaa? Kaipaatko mielekästä tekemistä? Haluaisitko olla hyödyksi? Ovatko muistiasiat lähellä sydäntäsi?
Haemme mukaan toimintaamme lisää
vapaaehtoisia monimuotoisiin, sinulle
räätälöitäviin tehtäviin. Vapaaehtoistoiminnan kautta tuemme muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä elämää.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
Ulla Halonen,
044-0614 928,
ulla.halonen@ksmuisti.fi

MYYNTITUOTTEET TOIMINNAN TUKEMISEKSI
Adressi 12 €, jäsenille 10 €
Kolme erilaista adressia, "Vuodenajat", "Keinutuoli"
ja "Auringonlasku". Vuodenajat –adressissa ei tekstiä, kahdessa muussa sisällä teksti "Muistoa kunnioittaen ja suruun osaa ottaen". Tuotto käytetään
muistisairaiden ja heidän omaistensa hyväksi tehtävään työhön.

Lorumuistot -cd 13 €
Keski-Suomen Muistiyhdistyksen Keuruun alaosaston koostama cd-levy, joka sisältää 30 monelle tuttua, muistoja herättelevää, laulua ja lorua. Muun
muassa Pohjan tähden alla, Nuku, nuku nurmilintu,
Ken söi kesävoin, Talo, jonka Jussi rakensi ja Hölmöläistarinoita.

Miten turvaan tahtoni toteutumisen?
Opas oikeudelliseen ennakointiin 2 €
Opas esittelee käytännön esimerkkien avulla esimerkiksi hoitotahdon ja edunvalvontasuunnitelman
tekemistä. Suunnattu niin tulevaisuuteen varautuville ikäihmisille kuin ammattilaisille neuvotatyön
tueksi.

Muistiranneke 42 €
Muistisairaille ihmisille on nyt saatavilla muistiranneke, joka on apuna esimerkiksi eksymistilanteissa. Hopeanväristä, teräksistä ranneketta voi
käyttää kuin korua. Rannekorun luukun sisälle lisätään pieni lappu, joka kertoo halutut tiedot muistisairaasta ihmisestä ja/tai läheisten yhteystiedot.
Näin avuntarjoaja voi tavoittaa läheiset esimerkiksi
silloin, jos sairastunut ei löydä tietään kotiin. Ranneketta on saatavissa viittä eri kokoa. Rannekkeen
on kehittänyt Keski-Suomen Muistiyhdistys ry,
Muistiliitto ry ja Heimo-Koru Oy.
Lisätiedot ja tuotteiden tilaukset: puh. 044 561 4927, toimisto@ksmuisti.fi.
Postitettaessa hintoihin lisätään toimituskulut. Lisää tuotteita löytyy
osoitteesta www.ksmuisti.fi
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AMMATTILAISILLE
Kehitysvammaisuus ja muisti
Keski-Suomen Muistiyhdistys järjestää TOM-hankkeen kanssa kaksi samansisältöistä
tilaisuutta keskiviikkona 4.4.2018



Klo 9–11.30 Jyväskylässä pääkirjaston Pienessä luentosalissa (Vapaudenkatu
39-41).
Klo 13.30–16 Äänekoskella kaupungintalon valtuustosalissa (Hallintokatu 4).

Ohjelmassa: Keski-Suomen Muistiyhdistyksen esittely, Kehitysvammaisuus ja muisti kehitysvammaisen ihmisen muistioireiden tunnistaminen sekä Muistipaja-toimintamalli - Muistitietoa kehitysvammaisille yhdessä tekemällä. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kehitysvammaisten muistiasioista kiinnostuneille! Tilaisuuksiin ilmoittautuminen 22.3. mennessä Keski-Suomen Muistiyhdistykselle puh. 044 561 4927 tai toimisto@ksmuisti.fi.

RETKET
MUISTIYHDISTYKSEN LIIKUNTAPÄIVÄ 13.4.2018 klo 10-15 Hotelli
Keurusselällä Keuruulla. Liikuntapäivä
on tarkoitettu muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen sekä muille
Muistiyhdistyksen jäsenille. Päivän
hinta on 20 € (omalla kyydillä 15 €).
Hintaan sisältyy ohjattua liikuntaa (sisällä: tuolijumppa ja rentoutus, ulkona:
sauvakävelyä ja mehuhetki nuotiolla)
tai kylpyläkäynti, lounas, iltapäivätanssit sekä päiväkahvit.
Yhteiskuljetus lähtee:
klo 8.45 Jyväskylästä
klo 7.45 Viitasaarelta
(muutokset mahdollisia)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 26.3. Muistiyhdistyksen toimistolle, puh. 044 561 4927 tai toimisto@kmuisti.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliosi sekä osallistutko aamupäivällä sisäliikuntaan, ulkoliikuntaan vai
menetkö kylpylään.

LUONTORETKI 27.4.2018
Luontoretki muistisairaille ja heidän läheisilleen. Luvassa mukavaa yhdessäoloa ja ruokailu luonnon helmassa.
Paikka ja päivän ohjelma tarkentuu
myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 11.4. mennessä Outi Ronkainen 044 561 4926/ outi.ronkainen@ksmuisti.fi
KEVÄTLEIRI 14.-15.5.2018
Laukaan Papinniemen leirikeskuksessa.
Yhden yön leiri on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen tarjoten virkistystä ja mukavaa yhdessäoloa.
Leirin omavastuu on 45 €/hlö sisältäen
kyydin Jyväskylästä (yhteiskuljetus järjestetään, mikäli lähtijöitä on riittävästi), ohjelman sekä ruokailut. Omalla
kyydillä/kimppakyydein leirin hinta on
30€.
Omat liinavaatteet ja pyyhkeet mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautuminen viimeistään 27.4:
Enni Leppänen 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi

MUISTIYHDISTYS JA TYÖNTEKIJÄT 2018
Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskuksen tehtävänä on varmistaa Keski-Suomessa, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista sekä arkea helpottavaa ohjausta ja neuvontaa. Järjestämme vertaisryhmiä, lomia, retkiä, infoja, tiedottavia tilaisuuksia, vaikutamme sote-uudistukseen jne. Tuemme ja koulutamme vapaaehtoistoimijoita eri puolilla Keski-Suomea.
Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke vahvistaa Keski-Suomen maakuntien asukkaiden tietämystä aivo- ja sydänterveydestä. Hanke järjestää monipuolista toimintaa ravitsemuksen ja ”aivojumpan” merkeissä. Kohdealueena on KeskiSuomen kunnat Jyväskylää ja Jämsä-Kuhmoisen aluetta lukuun ottamatta.
Muisti työssä – työ muistissa –hankkeesta voit lukea tarkemmin sivulta 6.
Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät tämän jäsenkirjeen takakannesta.
Kirsi Nieminen
Muisti työssä – työ
muistissa -hanke

Katariina Pekkonen
järjestöavustaja

Enni Leppänen
Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskus.
Pohjoinen Keski-Suomi

Johanna Lahtinen
Apetta aivoille – avaimia
aivoterveyteen –hanke

Outi Ronkainen
Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskus.

Ulla Halonen
kehittämispäällikkö,
Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskus

Marianna Ikonen
Apetta aivoille –
avaimia aivoterveyteen
–hanke

Lea Jokela
Muisti työssä – työ
muistissa -hanke
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MUISTIYHDISTYKSEN JYVÄSKYLÄN TOIMISTO MUUTTAA!

Jyväskylän toimisto muuttaa
Yrjönkadulta uusiin tiloihin.
Toimisto sijaitsee 5.3.2018
alkaen osoitteessa
Rauhankatu 1, 40100
Jyväskylä. Toimisto on
uudessa paikassa auki tuttuun
tapaan maanantaista torstaihin
klo 9-15 (perjantaisin suljettu).

Uusi osoite
5.3.2018 alkaen on
Rauhankatu 1,
40100 Jyväskylä.
Avoinna ma-to klo 9-15

Vietämme uuden toimiston tupaantuliaisia 26-27.4.2018 klo 12-17.
Tule tutustumaan toimistoon kakkukahvien äärelle!
Jos haluat muistaa yhdistystä tupaantuliaislahjalla, voit auttaa uuden yhtenäisen
astiaston kerryttämistä. Toimiston uusi astiasto on valkoista ja punaista Iittalan
Teemaa. (Esimerkiksi kahvimuki 0,3l, kahvikuppi 0,22l, kahvilautanen 15cm tai vaikka tarjoiluastia.)

12

YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suonto
puheenjohtaja@ksmuisti.fi, puh. 050 534 8863
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. / Muistiluotsi -aluekeskus
Yrjönkatu 37 B 15, 40100 Jyväskylä
5.3.2018 alkaen osoite: Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 044 561 4927
toimisto@ksmuisti.fi
Avoinna ma–to klo 9–15, pe suljettu
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ksmuisti.fi
Muistiluotsit, muistiluotsi@ksmuisti.fi
Ulla Halonen, kehittämispäällikkö
Outi Ronkainen, muistiluotsikehittäjä, toimintaterapeutti

puh. 044 061 4928
puh. 044 561 4926

Muistiluotsi, pohjoinen Keski-Suomi
Säästökeskus, Kauppakatu 5 B 255, 43100 Saarijärvi.
Enni Leppänen, muistiluotsikehittäjä, geronomi

puh. 044 761 4925

Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen -hanke
hanke@apettaaivoille.fi – etunimi.sukunimi@apettaaivoille.fi
Johanna Lahtinen, projektikoordinaattori
Marianna Ikonen, projektityöntekijä
Sydänpiirin työntekijä

puh. 040 594 0954
puh. 040 358 8010
puh. 040 664 5575

Muisti työssä – työ muistissa -hanke
Lea Jokela, projektivastaava
Kirsi Nieminen, projektityöntekijä

puh. 040 673 0060
puh. 040 673 0061

Alaosastojen vapaaehtoiset vastuuhenkilöt:
Keuruu: Leena Suonto
Multia: Inka Jalkanen
Petäjävesi: Kati Avikainen
Karstula: Sini Pölkki
Viitasaari: Elisa Hämäläinen
Kinnula: Pirkko Leppänen
Pihtipudas: Mirja Ruotsalainen
Äänekoski: Pia Laitinen ja Jaana Parhankangas

puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.
puh.

Myös muille Keski-Suomen kunnille etsimme vapaaehtoista toimijaa.
Ota yhteyttä muistiyhdistykseen, jos olet kiinnostunut.

www.ksmuisti.fi

050
040
044
045
040
044
044
045

534
301
045
139
068
548
262
116

8863
6252
0236
1687
1851
5483
5766
8834

