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Hyvää ja aktiivista  vuotta 2017 jokaiselle! 

Mennyt vuosi oli yhdistyksessämme muutosten vuosi. Vuosia kestänyt kotilomitustoiminta päättyi. 

Lisäksi lähinnä Äänekosken alueella toiminut Osallistuva muistisairas -hankkeen rahoitus loppui. 

Näiden myötä  työntekijöiden osalta olemme ”menettäneet” muistityön ammattilaisia. Ilokseni 

olen saanut kuulla heistä enemmistön työllistyneen jo eteenpäin. Kaikkea hyvää heille uusiin työ-

paikkoihinsa. 

Aihetta oli myös juhlaan, kun yhdistyksen 25 -vuotisjuhlia vietettiin Palokan pelimannitalolla mar-

raskuussa. Juhlassa jaettiin Muistiliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki Kati Avikaiselle, Jorma 

Lukkariselle, Eija Saviolle sekä allekirjoittaneelle. 

Vapaaehtoistyön määrä toiminnassamme on mittava ja siitä jälleen iso kiitos kaikille toimijoille 

ympäri maakunnan. Tästä oivana esimerkkinä on alaosastojen määrä, Kinnulaan virallistettiin oma 

alaosasto lokakuussa ja vielä vuoden viime metreillä Pihtiputaallekin. Onnea uusille alaosastoille ja 

niiden toimijoille! 

Uusi vuosi tuo tullessaan uudet tuulet ja mahdollisuudet. Saimme rahoituksen Apetta aivoille-

avaimia aivoterveyteen –hankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen Sydänpiirin 

kanssa. Hanke käynnistyy kevään aikana. Myös Paikka auki -hankeraha myönnettiin ja uusi nuori 

työntekijä aloittaa maaliskuussa toimistolla. Näiden lisäksi hakemamme investointiavustus myön-

nettiin, joten uusien toimitilojen etsintä voidaan myös aloittaa. 

Muutoksen tuulet puhalsivat myös yhdistyksen hallituksessa, sillä hallituksen jäsenistä vaihtui puo-

let. Uuden hallituksen esittely myöhemmin tässä kirjeessä. Lämpimät kiitokset entisille hallituslai-

sille: Kaisalle, Jormalle, Elnalle ja Leila-Katrille. 

Kaikista muutoksista huolimatta paljon on saatu aikaiseksi, kiitos meidän ihanat muistiluotsit! Tä-

män vuoden tapahtumista  lisää tässä kirjeessä, seuraa myös lehti-ilmoituksia. Tule rohkeasti mu-

kaan toimintaan! 

Oikein hyvää Suomi 100 -vuotisjuhlavuotta sinulle! Rakennetaan yhdessä muistiystävällinen 

Suomi. 

terveisin Leena 

Leena Suonto, puheenjohtaja 

Ps. Olen haastanut itseni retkeilemään jokaisessa kansallispuistoissa…..Tule sinäkin! 
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TEATTERIMATKAT 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut kaikkiin teatterimatkoihin: Tuula Pekkala, 040 7578968  tai 
tuula.pekkala@windowslive.com. Matkat voi maksaa myös pankkikortilla yhdistyksen toimistolla 
euron lisämaksulla. 
  

1. KAUAS PILVET KARKAAVAT – tarina välittämisestä ja toivosta 
Jyväskylän kaupunginteatterissa la 25.02 klo 13.00 
  
Lippu + väliaikakahvit 20 e jäsen / 30 e ei-jäsen. Liput jaetaan teatterin aulassa puoli tuntia ennen 
esitystä. Maksu FI10 4753 0010 0622 23 viitenumerolla  2502179 ma 06.02.17 mennessä . 
  

2. SILLANPÄÄ -OOPPERA  – mäkituvan pojasta Nobel-kirjailijaksi 
Hämeenkyrön Myllykolussa ke 26.07. klo 19.00 
  
Sillanpään osassa baritoni Waltteri Torikka, libretto Panu Rajala. 
  
Lähtö Harjun tilausajolaiturista klo 11.00 (Pohjolan matka) 
– klo 14 tervetulokahvit Maisemakahvilassa Myllykolussa 
– klo 15 opastettu kiertoajelu perinnemaisemassa Töllinmäki, Kirkkokoulu ym. 
– klo 16 ruokailu Tiltun Makasiinissa 
– klo 19 Ooppera ja väliaikakahvit 
– takaisin Harjulla klo 24 tienoilla 
  

Kokonaishinta 100 e jäsen / 120 e ei-jäsen. Maksu FI10 4753 0010 0622 23 viitenumerolla 
2607171 ke 08.02.17 mennessä (Huom. päivämäärä, liput on lunastettava aikaisin). 
  

3. SUOMINEITO 100 v AIKUINEN NAINEN – sukellus Suomen historiaan 
Musiikkinäytelmä Muuramen Riihivuoressa to 03.08. klo 19.00 
  
Rooleissa mm. Maria Lund ja Joni Leponiemi. 
  
Lähtö Harjun tilausajolaiturilta klo 18.15 (Pohjolan matka). Lippu + väliaikakahvit 25 e jäsen / 30 e 
ei-jäsen. Maksu FI10 4753 0010 0622 23 viitenumerolla 308171 ma 26.06.17 mennessä. 
  

HUOMIO: Yhdistyksen uusi tilinumero 

 

Pankin vaihtamisen myötä yhdistyksen tilinumero on muuttunut. Uusi tilinumero on 

FI10 4753 0010 0622 23 . Otathan tämän huomioon, jos olet tallentanut vanhan nume-

ron verkkopankkiisi. 

 

 

mailto:tuula.pekkala@windowslive.com
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YHTEINEN TOIMINTA MUISTISAIRAILLE JA LÄHEISILLE  
 

Suomi sanoiksi –työpajat  
 
Muistiliitto haki syyskuussa mukaan Suomi 100 vuotta -ohjelmaan ta-

pahtumaidealla Muistimatka menneeseen, nykypäivään ja tulevaan. 

Tästä innostuneena Keski-Suomen Muistiyhdistys järjestää "Suomi 

sanoiksi" –kirjoituspajoja Jyväskylässä. Kirjoituspajoissa otetaan kynä 

käteen ja innostutaan sanoista, mielikuvista ja aisteista. Mitä suoma-

laisuus meille oikein tarkoittaa, missä elämme ja mistä tulemme? 

Ryhmään osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden tuoda kirjoitukset 

myös julki. Jyväskylän Sanasepot -lausuntaryhmä on lupautunut 

koostamaan tekstipajassa syntyneistä kirjoitelmista esityksen.  

Osallistu sanapajoihin 6.2., 20.2. ja 27.2. klo 14-15.30 yhdistyksen toimistolla, Yrjönkatu 37 B 15. 

Voit osallistua kaikkiin tai yhteen työpajaan. Kirjoituspajoja ohjaa Jyväskylän Sanasepot -lausunta-

ryhmän ohjaaja Saara Laakso. 

Lisätiedot 044-0164 928 /ulla.halonen@ksmuisti.fi 
 

Muistikahvilat 
 
Muistikahvilat on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Kahvilat ovat avoimia ja niissä 
pääpaino on vertaistuella ja keskustelulla samassa tilanteessa olevien kanssa. Erillistä ilmoittautu-
mista ei tarvita. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Lisätietoja muistiluotsi@ksmuisti.fi / 044 561 4927. 
 
Jyväskylä, Kahvila Hetkinen 
Avoinna ympäri vuoden maanantaisin klo 13–15 yhdistyksen tiloissa. Pääpaino jutustelussa. Eril-
listä ilmoittautumista ei tarvita. Kahvilassa on vapaaehtoinen kahvimaksu. Tervetuloa! 
 
Konnevesi, Muistikahvila 
Konneveden seurakuntatalolla (Oikotie 4). Kahvila on avoinna klo 9.30-11 joka toinen keskiviikko: 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4. (Huom! klo 12-14 kokoonnutaan kunnantalolla, kahvilaa ei 
aamulla), 26.4., 10.5. ja 24.5. 
 
Laukaa, Muistikahvila 
Laukaan pääkirjaston neuvottelutilassa (Vuojärventie 2). Kahvila on avoinna klo 12.30 – 14 joka 
toinen keskiviikko: 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5. Huom! Kerran 
kuussa omaisille oma kahvila samaan aikaan kirjastolla (1.2., 1.3., 29.3., 26.4. ja 24.5.). 
 

 
 
 
 

http://suomifinland100.fi/project/muistimatka-menneeseen-nykypaivaan-ja-tulevaan/
mailto:muistiluotsi@ksmuisti.fi
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Ryhmät 
 

Jyväskylä/Palokka, Yhteinen sävel -ryhmä 
Uusi toiminnallinen ryhmä muistisairaille ja omaisille. Tervetuloa virkistämään mieltä ja muistia 

omaan tahtiin ja yhteisiä säveliä tapaillen! Yhteinen sävel on toiminnallinen ryhmä, jossa käy-

tämme rytmejä, loruja, lauluja ja pieniä jumppaliikkeitä muistin harjoittamiseen. Ryhmässä on 

myös mahdollisuus jakaa yhdessä kokemuksia ja musiikkimuistoja. Päätämme jokaisen kerran yh-

teislaulutuokioon, johon saa osallistua laulaen tai kuunnellen. 

   

Kokoonnumme joka toinen maanantai Palokan Visalassa osoitteessa Visalantie 5, Palokka. Kokoon-

tumispäivät: 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja 10.4. klo 13-14.30. Ilmoittautumiset ja lisätie-

dot:  p. 044 561 4926 tai lea.jokela@ksmuisti.fi. 

 
Jyväskylä/Vaajakoski, Musiikki- ja muisteluryhmä 
Jatkamme Vaajakoskella muistisairaille ja muistihäiriöisille tarkoitettua musiikkiryhmää. Ei edellytä 
aikaisempaa musiikkitaustaa. Ryhmään voi tulla myös läheisen kanssa. Ryhmä kokoontuu Veteraa-
nitalon ruokasalissa, Urheilutie 15. Ryhmän kokoontumiset: 26.1., 23.2., 23.3., 27.4. ja 25.5. klo 14-
15.30. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  
Lisätiedot 044-0164 928 /ulla.halonen@ksmuisti.fi. 
 

Jyväskylä, Kuntosaliryhmä 
Kuntosaliryhmä kokoontuu Väinönkadun palvelukeskuksessa tiistaisin klo 17 – 18.30. Ryhmä jat-
kuu 16.5. asti. Ryhmän ohjaajina toimivat yhdistyksen vapaaehtoistoimijat. Hinta 50 €/kausi.  
Lisätiedot ja paikkatiedustelut: p.044 561 4927 /toimisto@ksmuisti.fi. 
 

Jyväskylä, Kulttuurikerho 

Kaikille kulttuurista kiinnostuneille kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla klo 13-15. Kerhon 
vetäjinä toimivat yhdistyksen vapaaehtoistoimijat. Tapaamiset keskiviikkoisin: 25.1. (kysy paikka 
Mairelta), 22.2., 22.3., 12.4., 17.5. (ruokailu, paikka sovitaan yhdessä).  
Lisätietoja p. 040 744 1462 / Maire Urvas 
 
Karstula, Vertaiset-ryhmä 

Vertaiset -ryhmä Heikin Tuvalla kahden viikon välein maanantaisin klo 13.30–15.00: 13.3., 27.3., 
10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6.  Ryhmän tavoitteena on tarjota muistisairautta sairastaville ihmi-
sille ja heidän läheisilleen vertaistukea ja vaihtelevaa toimintaa.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi. 
 
Pihtipudas, Muistitreeniryhmä 
Muistitreeniryhmä Muurasjärven eläketalon kerhohuoneella kahden viikon välein torstaisin klo 
12.30–14:  26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 20.4., 4.5., 18.5. ja 1.6. Emme kokoonnu viikolla 14 (6.4.). 
Ryhmä on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tapaamme vertaistuen 
ja erilaisten muistiharjoitusten parissa.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi. 
 

mailto:enni.leppanen@ksmuisti.fi


6 

 

Saarijärvi, Vertaiset-ryhmä 
Vertaiset- ryhmä Saarijärvellä Muistilassa kahden viikon välein tiistaisin klo 13 – 14.30: 31.1., 14.2., 
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. ja 6.6. Ryhmä ei kokoonnu viikolla 9 (28.2.) Tavoitteena tarjota 
muistisairautta sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen vertaistukea ja vaihtelevaa toimintaa. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi 
 
Viitasaari, Vertaiset-ryhmä 
Vertaiset- ryhmä seurakuntatalon pikkusalissa kahden viikon välein torstaisin klo 13.30 – 15: 20.1., 
(pe) 2.2., 16.2., 16.3., 30.3., 13.4., 28.4. (pe), 11.5., 8.6. Ryhmä ei kokoonnu viikoilla 9 (2.3.) ja 21 
(25.5.). Tavoitteena on tarjota muistisairautta sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen vertaistu-
kea ja vaihtelevaa toimintaa. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi 

 

AIVOTERVEYTTÄ LÄHELTÄ– AIVOVIIKKO 14.-19.3. 

Aivoviikkoa vietetään Suomessa nyt jo 11. kertaa. Tämän vuoden teemana on Aivoterveyttä läheltä. 

Aivoviikon tarkoituksena on kannustaa ihmisiä pitämään huolta omasta aivoterveydestään. Useilla 

paikkakunnilla järjestettävät Aivohoitolat tarjoavat matalalla kynnyksellä vinkkejä aivoterveyden 

edistämiseen. Myös Muistiyhdistys alaosastoineen järjestää aivoja hellivää ohjelmaa aivoviikolla. 

Seuraa ilmoittelua! 

 
 

 

mailto:enni.leppanen@ksmuisti.fi
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TUETUT LOMAT VUONNA 2017  
                                                       
VOIMAA VERTAISUUDESTA -lomat   
  
Ajankohdat ja hakuajan päättyminen:  
3.– 8.4.2017  Hakuaika su 22.1. mennessä  
12.– 17.6.2017 Hakuaika pe 10.3. mennessä  
30.10.–4.11.2017  Hakuaika pe 11.8. mennessä  
  
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 (RAY 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:   
 
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. / Keski-Suomen Muistiluotsi – aluekeskus   
Yrjönkatu 37 B 15 
40100 Jyväskylä.   
  
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 korkein-
taan 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 TÄYDELLISISIN TIEDOIN.  
 

 
 

  

http://www.mtlh.fi/
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TOIMINTA MUISTISAIRAILLE 
 
Jyväskylä, Muistinvirkistysryhmä 
Muistinvirkistysryhmä on tarkoitettu alkavaa muistisairautta sairastaville sekä henkilöille, joilla on 
muistioireita. Ryhmä kokoontuu joka toinen torstai klo 13-14.30 yhdistyksen toimistolla 12.1. al-
kaen, viimeinen kokoontuminen 1.6. Eli kokoontumiset 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 
20.4., 4.5., 18.5., 1.6. Osoite Yrjönkatu 37 B 15. 
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.  
 

Jyväskylä, Peliryhmä  
Uusi ryhmä aloittaa toimistolla 17.1. Ryhmä on tarkoitettu alkavaa muistisairautta sairastaville. 
Ryhmässä pelaillaan erilaisia lautapelejä sekä haastetaan aivoja pulmatehtävillä. Tapaamiset toi-
mistolla joka toinen tiistai klo 13-14.30. Kokoontumiset 17.1., 31.1., 14.2., 28.2. 14.3., 28.3., 11.4., 
25.4., 9.5., 23.5., 6.6. Osoite Yrjönkatu 37 B 15. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Lea Jokela p. 044 561 4926 tai lea.jokela@ksmuisti.fi 
 
Äänekoski, Muistitreeniryhmä 

Muistitreeniryhmä Hoivapalvelu Maija-Liisan tiloissa (Kauppakatu 12) kahden viikon välein maa-

nantaisin tai tiistaisin klo 13–14.30: 20.2, 6.3, 20.3, 18.4, 2.5, 15.5, 30.5. Ryhmä ei kokoonnu vii-

kolla 14. Tavoitteena on tarjota muistisairauteen sairastuneille ihmisille vertaistukea ja erilaisia 

muistiharjoituksia. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa.  

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi 

 

TOIMINTA OMAISILLE 
 
Omaistoimintaan (kuten kaikkeen muuhunkin toimintaan) voivat osallistua kaikki Keski-Suomen 
kunnissa asuvat. 
 

Jyväskylä, Omaisklubi 

Muistisairaiden omaishoitajille ja läheisille. Ei ilmoittautumista. Kevään tapaamiset: 24.1., 21.2., 

21.3., 18.4., 16.5. Paikkana muistiyhdistyksen toimisto, Yrjönkatu 37 b 15,  klo 13-15.  Kevään 2017 

aikana ohjaajana psykiatrinen sairaanhoitaja Kaija Pohjanpalo.  

 

Jyväskylä, Aikuisten lasten ryhmä 

Tarkoitettu henkilöille, joiden vanhemmilla on muistisairaus. Ryhmä kokoontuu 31.1., 21.2., 28.3., 

25.4., 30.5. klo 17-18.30 yhdistyksen toimistolla. Lisätietoja 044 061 4928/ulla.halo-

nen@ksmuisti.fi. 
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Jyväskylä, Miesten keilailuryhmä 

Sinun ei tarvitse olla virallinen omaishoitaja, riittää, että olet mies, jonka läheisellä on muistisai-

raus. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa torstaisin klo 13-14.30. keilailun merkeissä Rantasipi Laaja-

vuoressa. Ryhmän kokoontumiset 9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5. Omavastuu 5 €/kerta. Huom! Yhtä aikaa 

kokoontuu muistinvirkistysryhmä toimistolla. Lisätietoja p. 044 561 4926/ Lea 

 

Omaisten pikaloma Peurungassa  

Järjestämme päivän pikaloman muistisairaiden omaishoitajille Peurun-
gassa. Luvassa rentoa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja kevyesti liikuttavaa 
ohjelmaa. 

27.3.2017 klo 10-16. Lomalle sopii mukaan 15 omaishoitajaa.  

Päivän hinta on 10 € sisältäen tarjoilut. Lomalle ovat tervetulleita kes-
kisuomalaiset muistisairaiden omaishoitajat.  

Sitovat ilmoittautumiset 20.3. mennessä toimisto@ksmuisti.fi/ 044 561 4927 

 

Sivun 6 Aivopähkinän ratkaisu 

Vihje: Katsele numeroita ja etsi logiikkaa. Voit luetella numeroita ääneen tai laskea niitä eri suun-
tiin yhteen. Kolmion sisälle luku ratkeaa jatkamalla lukusarjaa: 1,2,3,4,5,6,7,8. Alarivin luvut rat-
keavat laskemalla kolmion yläkärjen ja vasemman alakärjen numerot yhteen: 2+6=8 ja 4+8=12 
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Muistisairaan kohtaaminen – valmennusta muistisairaiden läheisille 

 
Kommunikointi muistisairaan kanssa muuttuu ja voi olla haastavaa, koska sairaus vaikuttaa monin 
tavoin ihmiseen ja vuorovaikutukseen. 
 
Järjestämme Jyväskylässä muistisairaiden omaisten tueksi mahdollisuuden valmennukseen. Val-
mennus perustuu TunteVa® -toimintamalliin, joka on vuorovaikutusmenetelmä muistisairaan ihmi-
sen kohtaamiseen. TunteVa – menetelmä lisää valmiutta muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja 
hänen tukemiseensa vuorovaikutuksellisin keinoin. 

  

Kenelle valmennus sopii? 
Kaikille muistisairaiden omaisille ja läheisille. 
  
Tavoitteet 

Antaa valmennukseen osallistuville perustiedot TunteVa-menetelmästä ja sen käyttämisestä ar-
jessa. Antaa tukea ja tietoa haasteellisiin tilanteisiin. 
  
Sisältö 
 TunteVa -menetelmän periaatteet 
 Muistisairauden vaiheet 
 Symbolit ja niiden merkitys 
 Muistisairaan kohtaaminen 
 Vuorovaikutuksen erityispiirteet 
  
Yhdistys järjestää keväällä aamu- ja iltaryhmän. Valmennukset koostuvat kolmen tai neljän kerran 
kokonaisuuksista. Muistathan ilmoittautua ryhmiin. 
 
Jyväskylä, Aamuryhmä 
 26.1.2017 klo 9-11 Molekyyli kokoustila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 
 2.2.2017 klo 9-11 Molekyyli kokoustila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 
 9.2.2017 klo 9-11 Molekyyli kokoustila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 
 23.2.2017 klo 9-11 Molekyyli kokoustila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1 
 
Jyväskylä, Iltaryhmä 
 18.4.2017 klo 16.30-19.00 Yrjönkatu 37 B 15 (yhdistyksen toimistolla) 
 2.5.2017 klo 16.30-19.00 Yrjönkatu 37 B 15 (yhdistyksen toimistolla) 
 16.5.2017 klo 16.30-19.00 Yrjönkatu 37 B 15 (yhdistyksen toimistolla) 
 6.6.2017 klo 16.30-19.00 Yrjönkatu 37 B 15 (yhdistyksen toimistolla) 
 
Äänekoski 
 22.5.2017 klo 13-15.30, paikka avoin. Selviää kevään aikana. 
 29.5.2017 klo 13-15.30 
 7.6.2017 klo 13-15.30 
 
Valmennukset järjestää Keski-Suomen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset: Ulla Halonen, p.044-0614928/ ulla.halonen@ksmuisti.fi 

mailto:ulla.halonen@ksmuisti.fi


11 

 

MUUT TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saarijärvi, Muista muisti! –kurssi 
Muistiyhdistys ja Saarijärven kansalaisopisto järjestävät yhteistyössä Muista Muisti!- kurssin. Kai-
kille muistiasioista kiinnostuneille tarkoitettu kurssi pitää sisällään käytännönläheistä teoriatietoa 
muistin toiminnasta, aivoterveydestä, yleisimmistä muistisairauksista sekä muistisairaan ihmisen 
kohtaamisesta. Lisäksi ohjelmaan sisältyy erilaisia muistiharjoituksia jokaisella tapaamiskerralla.  
Kokoonnumme kevätlukukaudella 1.2.2017 - 19.4.2017 (20 oppituntia) keskiviikkoisin klo 13.30–15 
Muistilassa (Paavontie 2) Kurssimaksu: 32,00 €. 
Ilmoittautuminen: Saarijärven kansalaisopiston verkkoilmoittautumisen kautta tai puhelimitse 044 
459 8254 opiston aukioloaikana viimeistään 25.1.  
Lisätiedot: Enni Leppänen: 044 761 4925/ enni.leppanen@ksmuisti.fi 

 
Äänekoski, Muistiaamupäivä 
Muistiyhdistys, Hoivapalvelu Maija-Liisa ja Äänekosken kaupunki järjestävät yhteistyössä muisti-
aamupäivän maanantaina 6.3 klo 10–12 Hoivapalvelu Maija-Liisan toimistolla (Kauppakatu 12). 
Paikalla ovat muistiyhdistyksen muistiluotsikehittäjä sekä kaupungin muistihoitaja. Tervetuloa 
kuuntelemaan ja keskustelemaan muistiasioista! Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin eikä il-
moittautumista tarvita. Kahvitarjoilu! 
Lisätiedot: Enni Leppänen: 044-761 4925/enni.leppanen@ksmuisti.fi tai 
Hoivapalvelu Maija-Liisa: 044-989 4939/ hoivapalvelu@maijaliisa.fi  
 

Jyväskylä/koko maakunta, Työikäisten iltakahvit 
Työikäisenä (alle 70 -v.) sairastuneille ja heidän omaisilleen  toimistolla keskiviikkona 3.5. klo 17, 
toimiston os. Yrjönkatu 37 B 15, Jyväskylä. Tule tutustumaan yhdistyksen toimintaan leppoisasti 
iltakahvien merkeissä! Lisätiedot: Lea Jokela p. 044 561 4926/lea.jokela@ksmuisti.fi 

Liikuntapäivä 

Muistiyhdistyksen perinteinen liikuntapäivä järjestetään perjantaina 5.5. klo 11.30–15 Saari-

järvellä kylpylähotelli Summassaaressa. 

Päivän hinta on  15 € sisältäen lounaan, liikunnallista ohjelmaa sekä päiväkahvit.   

1. Reitti: Kinnula klo 9.00, Pihtipudas klo 9.40, Viitasaari klo 10.15 , Kannonkoski klo 10.50 

2. Reitti:  Petäjävesi klo 9.10, Jyväskylä/Harju klo 9.50 , Laukaa klo 10.25, Äänekoski klo 

11.00  

Kuljetus 5 €. Reitti- ja aikataulumuutokset mahdollisia. 

Mukaan mahtuu 100 nopeinta, joten varaa paikkasi pian (viimeistään pe 28.4)!  

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: 044 561 4927 tai toimisto@ksmuisti.fi 

 

mailto:enni.leppanen@ksmuisti.fi
mailto:hoivapalvelu@maijaliisa.fi 
mailto:4926/lea.jokela@ksmuisti.fi
mailto:toimisto@ksmuisti.fi
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ALAOSASTOT 

Kinnulan alaosasto esittäytyy 

Alaosastotoiminta on aloitettu Kinnulassa jo vuonna 2009, osana Viitasaaren alaosastoa. Kinnulan 

oman alaosaston toiminta virallistettiin viime vuoden lokakuussa järjestetyssä kahvitilaisuudessa. 

Samalla juhlistettiin 25 vuotta täyttävää Muistiyhdistystä.  

Kinnulan alaosaston vastuuhenkilö Pirkko Leppänen sekä muut toiminnassa mukana olevat aktiivi-

set vapaaehtoiset, järjestävät kaikille muistiasioista kiinnostuneille avointa, matalan kynnyksen toi-

mintaa.  Kerran kuukaudessa kokoontuvan Kamu-kahvilan lisäksi alaosasto on mukana monenlai-

sissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä tekevät muun muassa teatteri- ja konserttimatkoja. Muis-

tiviikolla järjestetään vuosittain tapahtuma yhteistyössä K-kauppiaan kanssa. Alaosasto on tehnyt 

vierailuja erilaisiin kerhoihin sekä palvelutaloon ja näitä on tarkoitus edelleen jatkaa. Lisää toimi-

joita sekä yhteistyökumppaneita otetaan ilolla mukaan toimintaan!  

Huom! Kamu-Kahvilan ajankohta siirtyy. Kahvila kokoontuu kirjastossa joka kuukauden  kolman-
tena torstaina klo 10.00 - 11.30.  

o 19.1. Kahvilassa vieraana farmaseutti Riitta Saren kertomassa vitamiineista ja hivenaiheista 
o 16.2. kahvilassa seurakunnan työntekijät kertomassa ajankohtaisia asioita Kinnulan srk:sta 
o Aivoviikolla aivosuunnistustapahtuma koululla 5- 6- luokkalaisten kanssa 
o Maalis - huhtikuulla konserttimatka, seuraa paikallista ilmoittelua 
o Kesäretki suunnitteilla, seuraa paikallista ilmoittelua 

 

Muut alaosastot 
 
Seuraavilla sivuilla on tietoa muiden alaosastojemme kevään toiminnasta. Seuraa myös ilmoittelua 
paikallislehdissä! Alaosastomme järjestävät monipuolista, aktiivista ja kaikille avointa toimintaa. 
Alaosastomme toimivat Sinun ja läheistesi paikallisena etujen valvojana ja kohtaamispaikkana, joten 
tule sinäkin mukaan! Lisätietoa saat soittamalla suoraan alaosaston vastuuhenkilöille, joiden puhe-
linnumerot löytyvät takakannesta. 
 
MULTIA tapaamiset kerran kuukaudessa Multian seurakuntatalolla klo 10-13.  
 

o 15.2. apuväline-esittelyjä, luento 
o 15.3. Aivoviikko, lääkärin luento hoitoketjusta 
o 5.4. muotinäytös, V70 –kuoro esiintyy 
o 10.5. aivokävely –ulkoilutapahtuma, makkaran paistoa ja yhteislaulua 
o 9.8. muistimessu Multian kirkossa  
o 20.9. Muistiviikko, luento 
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JOUTSA Tilaisuuksista ilmoitetaan Joutsan Seutu-lehden järjestöpalstalla vähintään viikkoa ennen 
tilaisuutta. Kuntosalivuoro maanantaisin Palvelukeskus Jousessa klo 16-17. 
 
KEURUU tapaamiset kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Palvelukeskus Lehtiniemen takkahuo-
neella klo 15, ellei toisin mainita.  
 

o 1.2. alaosaston 8-vuotissynttärit 
o 1.3. matkataan Italiaan Ritva Rajan johdolla 
o 5.4. askartelua 
o 3.5. keilausta Keuruun keilahallissa 
o 7.6. retki Himmaanmäen näkötornille, kimppakyydit, lähtö Lehtiniemen pihasta 

 
 
PETÄJÄVESI Petäjäkodin kuntosalilla ”Muistikan” väelle oma kuntosalivuoro tiistaisin klo 15-16.00. 
Kuukausitapaamisiemme yhteydessä mahdollisuus ohjaukseen Muistikan aktiiveilta. Kevään ai-
kana keräämme muistelmia Suomi 100v. -merkeissä. Voit itse kirjoittaa tarinan/muistelman/runon 
tms. Pyydä tarvittaessa aktiiveilta apua! Lisäksi ”Muistikan” järjestämää toimintaa kevään aivovii-
kolla maaliskuussa. Olemme myös mukana Ikäinstituutin ja Petäjäveden kunnan Voimaa Vanhuu-
teen –hankkeessa. 
 

o 7.2. klo 16, Ylä-Kintaus, Kylätalo, musiikkia ja visailua, tuo omaa lempimusiikkiasi 
o 7.3. klo 16, Petäjäkodin tila, paneelikeskustelu 
o 4.4. klo 16, Petäjäkodin tila, kevätolympialaiset 
o 9.5. klo 16, muistojen kävely kirkonkylällä, lähtö Petäjäkodilta 
o 6.6. klo 16, paikka avoin, iloinen yhteinen toimintatuokio 

 
ÄÄNEKOSKI Tapaamisista ilmoitetaan Sisä-Suomen Lehden seurapalstalla ja yhdistyksen nettisi-
vuilla.  

o 19.1. virtuaalinen metsäretki, paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin 
o 1.2. klo 10 muistinvirkistysryhmä Muistajat Konginkankaan srk-kodilla, virkistyspäivä  
o 16.2. pienet päivätanssit, paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin 
o 1.3. klo 10 muistinvirkistysryhmä Muistajat Konginkankaan srk-kodilla, aivosuunnistusta 
o 16.3. Aivoviikon teemapäivä terveyskeskuksen aulassa, kellonaika tarkentuu myöhemmin 
o 5.4. klo 10 Muistajat Konginkankaan srk-kodilla, kotikylä tutuksi - kierros 
o 20.4. yhteislaulua, paikka ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin 
o 3.5. yhteinen kevätretki, Muistajat kokoontuvat Konginkankaan srk-kodilla klo 10. 

PIHTIPUDAS  

o Muistikahvila Valorinteen Kerhohuoneella joka toinen viikko, parittoman viikon torstaisin 
klo 14-16.  

o Kevääksi suunnitelmissa käydä katsomassa paikallista teatteriesitystä, päivämäärä tarken-
tuu myöhemmin. 
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Kuukausi-illat Jyväskylässä 
 

Kuukausitapaamiset Sepänkeskuksessa kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18, Kyllikinkatu 1. 
Tilaisuuksissa kahvitarjoilu ja arpajaiset. 

 
 18.1. Audionomi Paula Liukku luennoi kuuloasioista 
 15.2. Ohjelma vielä avoin 
 15.3. Ohjelma vielä avoin 
 12.4. Sääntömääräinen kevätkokous 
 24.5. Kevätjuhla 
 
 

KUULUMISIA RYHMISTÄ 
 
Muistiluotsikehittäjät haastattelivat ryhmien osallistujia. Kysymykset olivat: 1) Kuka olet ja missä 
ryhmässä käytte? 2) Mikä on mukavinta ryhmässä?  3) Mitä terveisiä lähettäisit henkilölle, joka 
miettii, tulisiko mukaan toimintaan? 
 

 

1.  

1) Olemme Toivo ”Topi”  ja Leila Lehtinen Lannevedeltä ja Saarijär-
ven Muistitreeni-ryhmästä.  
2) Topi: Yhdessäolo, Leila: Olla vertaisten kanssa samassa ryhmässä. 
Tekeminen on ollut rentoa ja vapaata. Ei ole tarvinnut jännittää.  
3) Topi: Kyllä kannattaa tulla! Leila: Ei kannata epäröidä ollenkaan! 
Tänne on matala kynnys tulla. Kun ensimmäisen kerran päättää läh-
teä mukaan, niin sen jälkeen ei tarvitse enää yhtään miettiä. Tämä 
katkaisee sopivasti normaalin arkirutiinin. Huomaa, ettei olekaan yk-
sin.  
 

 

 
 
 
1) Olemme Saara ja Mirja Laukaan 
muistikahvilasta. 
2) Näkee muita ihmisiä ja kuulee tois-
ten mielipiteitä asioista. Ei tarvitse it-
sekseen miettiä asioita. Mukavaa yh-
dessäoloa. 
3) Ilman muuta mukaan! Täällä leiki-
tään! Tämä on keskeisellä paikalla. 
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ASIAA VAPAAEHTOISUUDESTA 

Muisti-KaVeRi- koulutus 

 
Muisti-KaVeRi on muistiasioihin koulutettu vapaaehtoinen, joka voi toimia esimerkiksi muistisai-
raan ihmisen kalakaverina, kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina, lenk-
kikaverina 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. 
 
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry.  järjestää Muistikaveri- koulutuksen 24.4. ja 2.5. Jyväskylässä. Mi-

käli kiinnostuit toiminnasta, niin ota yhteyttä Muistiyhdistykseen, p. 044 561 4926/ Lea. 

TunneMusiikki –koulutus  

Eläkeliiton TunneMusiikki -toiminta keskittyy aisteiltaan tai toimintakyvyltään heikentyneiden ih-

misten hyvinvoinnin lisäämiseen musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. Koulutus on 

tarkoitettu kaikille vapaaehtoisena toimivina yli 50-vuotiaille.  

Koulutus järjestetään 20.3. klo 9-14 Tourujoki-salissa, Matarankatu 6, Jyväskylä. Tilaisuus on osal-

listujille maksuton, lounas ja kahvit omakustanteisesti. Koulutus järjestetään yhteistyössä Eläke-

liitto ry:n ja Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palveluiden (Vapari) kanssa. Ohjaajana 

suunnittelija Heini Siltainsuu Eläkeliitto ry:stä. 

Ilmoittautuminen yhdistyksen nettisivuilla olevasta ilmoittautumislinkistä: http://ksmuistiyhdis-

tys.fi/toiminta/vapaaehtoisille/ 

Lisätiedot Ulla Halonen, 044-0614 928 

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? 

Onko sinulla aikaa? Kaipaatko mielekästä tekemistä? Haluaisitko olla hyödyksi? Ovatko muistiasiat 

lähellä sydäntäsi?  

Haemme mukaan toimintaamme lisää vapaaehtoisia monimuotoisiin, sinulle räätälöitäviin tehtä-

viin. Vapaaehtoistoiminnan kautta tuemme muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä 

elämää.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Ulla Halonen, 044-0614 928, ulla.halonen@ksmuisti.fi 
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ASIAA AMMATTILAISILLE 

 

CERAD-koulutusta 
  
Cerad-tehtäväsarjaa suositellaan käytettäväksi muistisairausepäilyn ensivaiheen tutkimuksena sil-
loin, kun oireet ovat hyvin lievät ja/tai kun on tarpeen määrittää, ovatko tarkemmat tutkimukset 
muistisairauden toteamiseksi tarpeen. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on terveyden-
hoitajan, sairaanhoitajan, lähihoitajan, lääkärin, psykologin tai muu soveltuva terveydenhuollon 
pätevyys. 
  
Koulutus järjestetään, kun ilmoittautuneita riittävästi. Linkki ilmoittautumiseen nettisivuilla 
http://ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/koulutukset/. 
  

Kohti muistiystävällistä Suomea – Ystävänpäiväkoulutus 13.2.2017 
  
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. järjestää yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Geron-
tologian tutkimuskeskuksen kanssa jo 23. kertaa Ystävänpäiväkoulutuksen. Koulutus pide-
tään maanantaina 13.2.2017 Martti Ahtisaari -salissa Agorassa, Mattilanniemessä, Jyväskylässä. 
  
Tuleva koulutus tarjoaa paljon ajankohtaista tietoa monesta näkökulmasta. Koulutustilaisuus on 
tarkoitettu kaikille muistisairaiden ja -asioiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Koulutuspäivän osallistumismaksu on 65 €, opiskelijoille 
osallistumismaksu on 50 €. Koulutuspäivän tuotto käytetään muistisairaiden ja heidän omaistensa 
tukemiseen Keski-Suomen Muistiyhdistys ry.n kautta. Ilmoittautuminen on sitova. 
  
Päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki nettisivuilla http://ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/koulutuk-
set/. Ilmoittaudu koulutukseen 31.1.2017 mennessä. 
  
ONNI JA LUMI -hyljerobotit ovat edelleen lainattavissa  
 
Keski-Suomen Muistiyhdistys lainaa lahjoitusvaroin hankittuja hyljerobotteja Keski-Suomen alueen 
asumispalveluyksiköihin, joissa asuu muistisairaita henkilöitä. Lainaaminen on maksutonta ja se 
edellyttää ainoastaan yksikön vastuuhenkilön/- henkilöiden perehdyttämiskäyntiä Jyväskylässä tai 
Saarijärvellä. Perehdytyksen yhteydessä tehdään myös sopimus lainaamisesta. Laina-aika on kor-
keintaan kaksi kuukautta (myös lyhemmät laina-ajat mahdollisia).  Yhteydenotot: 044 561 4926/ Lea 
 

 

http://ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/koulutukset/
http://ksmuistiyhdistys.fi/toiminta/koulutukset/
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KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY:N HALLITUS 2017 

 
Hallituksen yhteystiedot: hallitus@ksmuisti.fi  

Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Leena Suonto (Keuruu), varapuheenjohtaja Pirjo Tiikkainen (Jy-
väskylä), sihteeri Riitta Tupamäki (Jyväskylä), muut jäsenet: Airi Lindholm (Petäjävesi), Timo Hie-
nola (Jyväskylä), Eija Savio (Jyväskylä) ja Sirkka Liisa Lamberg (Säynätsalo) 

Varajäsenet Marja Immonen (Jyväskylä) ja Anna-Maija Stolt (Saarijärvi) 
 

 
 
 
Vasemmalta: Timo Hienola, Leena Suonto, Eija Savio (uusi), Sirkka Liisa Lamberg (uusi), Marja Im-
monen, edessä Anna-Maija Stolt (uusi) ja Pirjo Tiikkainen (uusi). Kuvasta puuttuvat Riitta Tupamäki 
ja Airi Lindholm. 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 12.4.2017 KLO 18 SEPÄN-

KESKUKSESSA 

 

KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT. 
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MYYNTITUOTTEET 
 
Adressi 12 € 
Kolme erilaista aihetta, "Vuodenajat", "Keinutuoli" ja "Aurin-
gonlasku". Vuodenajat –adressissa ei tekstiä, kahdessa muussa 
sisällä teksti "Muistoa kunnioittaen ja suruun osaa ottaen".  
 

 

 

 

Muistipeli 15 € 
Pakkaus sisältää yhteensä 64 kuvakorttia. Kuvissa muun mu-
assa eläimiä, hedelmiä, kasviksia ja luontoa. 
  
 
 
 
 

 

Muistiranneke 42 €  
Muistisairaille ihmisille tarkoitettu muistiranneke on apuna 
esimerkiksi eksymistilanteissa. Hopeanväristä, teräksistä ran-
neketta voi käyttää kuin korua. Rannekorun luukun sisälle li-
sätään pieni lappu, joka kertoo halutut tiedot muistisairaasta 
ihmisestä ja/tai läheisten yhteystiedot. Saatavissa viittä eri 
kokoa. Rannekkeen on kehittänyt Keski-Suomen Muistiyhdis-
tys ry, Muistiliitto ry ja Heimo-Koru Oy. 

 

                        

 Miten turvaan tahtoni toteutumisen? 
 Opas oikeudelliseen ennakointiin 2€ 

 

Opas esittelee käytännön esimerkkien avulla esimerkiksi hoi-
totahdon ja edunvalvontasuunnitelman tekemistä. Suun-
nattu niin tulevaisuuteen varautuville ikäihmisille kuin am-
mattilaisille neuvotatyön tueksi. Oppaan laatimisessa on ol-
lut mukana Osallistuva muistisairas –hankkeen lakimies 
Jarkko Toivainen.  
 
 

 

Lisätiedot ja tuotteiden tilaukset: 044 561 4927, toimisto@ksmuisti.fi 

mailto:toimisto@ksmuisti.fi
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JÄSENEDUT KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYKSEN JÄSENILLE 2017 
 

1. Kylpylä ja kuntosalisopimus kylpylähotelli Rantasipiin, Laajavuorentie 30, Jyväskylä. 
Kylpylä: Kaikki jäsenet: ma–pe klo 7–14 9,5 eur/ hlö, muina aikoina 13,5 eur/ hlö. Eläkeläi-
set: ma-pe klo 7-14, 5,5 eur/hlö, muina aikoina 8 eur/hlö. 
Keilaus: Maanantai–torstai klo 9-14, 16 eur/ rata/ 55 min. Keilavarauksia voitte tehdä nu-
merosta 014 – 628 540. Hyvinvointikeskus: -10 % normaalihinnoista.Kuntosali: 6 eur/ kerta 
Rajoitukset: Yllä mainitut arkihinnat eivät ole voimassa koululaisten lomasesonkeina, lu-
kuun ottamatta kesälomaa. Lomasesonkeina noudatetaan kylpylän osalta korkeampaa so-
pimushintaa (hinta muina aikoina), keilaus normaalihinnoin kulloinkin voimassa olevan hin-
naston mukaisesti. 
 

2. Apteekkituotteet.fi:stä voi ostaa sähköisellä reseptillä (eResepti) määrätyt reseptilääkkeitä, 
itsehoitolääkkeitä ja lääkkeettömiä tuotteita. Jäsenistöllemme tilaukset ilman postituskuluja 
(edun arvo 3,95 euroa). Edun saa kuponkikoodilla MUISTIAPTEEKKI. Koodi kirjoitetaan verk-
kokaupan ostoskorissa kohtaan "Kuponkikoodi".  
 

3. DementiaOnlineShop on senioreiden, ikääntyvien, hoitajien, muistisairaiden ja heidän lä-
heistensä verkkokauppa, jossa tuotteita ja apuvälineitä helpottamaan muistisairaiden ihmis-
ten arkea. DementiaOnlineShop tarjoaa jäsenistöllemme kaikista tilauksista -10%. Edun saa 
kuponkikoodilla MUISTIKAUPPA. Koodi kirjoitetaan verkkokaupan ostoskorissa kohtaan "Ku-
ponkikoodi".  

 
4. Minifinder™ Pico on pieni, kevyt ja helppokäyttöinen GPS-paikannin. Käteviä ominaisuuksia 

ovat mm. kaatumishälytys, turva-alue ja paikannus. Jäsenistömme saa Minifinder™ Picosta -
10% verkkokaupasta ostettuna. Edun saa kirjoittamalla jäsenen oman muistiyhdistyksen ni-
men verkkokaupan ostoskorissa kohtaan "Tilauksen kommentit".  

 
5. OMAseniori-turvapalvelu tuo turvaa ja mielenrauhaa asukkaalle ja omaisille. OMAseniori-

turvapalvelun asennus ja käytön opastus tarjotaan jäsenistöllemme hintaan 200 € (norm. 
300 €), lisäksi veloitetaan palvelumaksu 49 €/kk. Lisätietoja ja tilaukset www.terveysope-
raattori.fi/omaseniori, puh. 0800 170300 (puhelu maksuton) tai info@omaseniori.fi.  

 
6. Elamyslahjat.fi -verkkokaupasta löytyy yli 1000 aktiivi-, gourmet-, spa- ja hemmotteluelä-

mystä. Jäsenistömme saa -10% alennuksen ensimmäisestä ostosta elamyslahjat.fi –verkko-
kaupassa. Edun saa verkkokaupasta alennuskoodilla MUISTILIITTO2017. 

 
7. Toimiva Koti tarjoaa hoivapalveluja, kotilääkärin, kotisiivousta, pikatalonmiespalveluita ja 

ratkaisuja esteettömään asumiseen. Jäsenistöllemme kaikki apuvälineet ja kodin tuotteet -
10% alennuksella verkkokaupasta. Etu ei koske lahjakortteja. Edun saa verkkokaupasta ku-
ponkikoodilla MUISTILIITTO2017. 

 
8. Holiday Club tarjoaa kylpylälomia sekä vuokraa loma-asuntoja. Jäsenistömme saa vähin-

tään -15% alennuksen Holiday Club –kylpylähotellien, Villas- ja Chalets-huoneistojen sekä 
loma-asuntojen hinnoista. Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk. 
Edun saa verkkokaupasta koodilla MUISTI15.  

http://www.terveysoperaattori.fi/omaseniori
http://www.terveysoperaattori.fi/omaseniori
mailto:info@omaseniori.fi
https://www.elamyslahjat.fi/
https://www.elamyslahjat.fi/
http://www.holidayclubresorts.com/fi/
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YHTEYSTIEDOT 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suonto 
puheenjohtaja@ksmuisti.fi, puh. 050 534 8863 
 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. / Muistiluotsi -aluekeskus 
  Yrjönkatu 37 B 15, 40100 Jyväskylä 
  puh. 044 561 4927  
  toimisto@ksmuisti.fi 
  henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ksmuisti.fi     
  Avoinna ma–to klo 9–15, pe suljettu 
 
Muistiluotsit, muistiluotsi@ksmuisti.fi 
  Ulla Halonen,   kehittämispäällikkö  puh. 044 061 4928 
  Lea Jokela, muistiluotsikehittäjä,  toimintaterapeutti  puh. 044 561 4926  
 
Muistiluotsi, pohjoinen Keski-Suomi 
  Muistila, Paavontie 2 B 1, 43100 Saarijärvi 
  Enni Leppänen, muistiluotsikehittäjä,  geronomi                           puh. 044 761 4925  
 
Alaosastojen vastuuhenkilöt: 

Joutsa: Leila Lyytinen                           puh. 040 821 8190 
Keuruu: Leena Suonto                                                                         puh. 050 534 8863 
Multia: Inka Jalkanen                           puh. 040 301 6278 
Petäjävesi: Kati Avikainen    puh. 044 045 0236 
Saarikka: (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi) etsii toimijaa 
Viitasaari:  Elisa Hämäläinen                          puh. 040 068 1851 
Kinnula: Pirkko Leppänen                          puh. 044 548 5483 
Pihtipudas: Mirja Ruotsalainen                          puh. 044 262 5766 
Äänekoski: Minna Lång     puh. 040 745 4819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. löytyy Facebookista!  
Käy kurkkaamassa ja tykkäämässä!  
 


