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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS
Hei,
…ja terveiset ladulta! Ympärillämme luonto on jälleen kuin
taideteos: Puut ovat lumiset ja hanki on valkoinen ja puhdas,
aurinko paistaa siniseltä taivaalta, talven törröttäjät urheasti
työntyvät lumen alta odottaen kevättä ja uutta alkua jälleen.
Viime vuodesta jäi päällimmäisenä mieleen uudet toimitilat,
johon muutimme maaliskuussa. Yrjönkadun huoneisto ehti
palvella meitä 16 vuotta. Noihin vuosiin mahtui monenlaista,
Lepola-toiminta aloitti ensimmäisenä, pian myös
vertaistukiryhmä Vihtorit ja myöhemmin myös Venlat. Nämä
ja sittemmin monet muut ryhmät, hankkeet, projektit jne.
loivat pohjaa tämän päivän toimintaamme.
Seinien sisällä kohdattiin monet ilot ja surut, tehtiin paljon
päätöksiä, hyviä ja joskus vaikeitakin. Hyvin tehdyn
pohjatyön jälkeen yhdistyksemme toiminta on vankalla
pohjalla, ja toiminnan laajentuminen toi myös tarpeen
muutokseen. Uudet toimitilat Rauhankadulla palvelevat
työntekijöitä sekä asiakkaita paremmin. Tilat ovat myös malli
muistiystävällisestä ympäristöstä, sisustuksen suunnittelun
lähtökohtana oli muistisairas asiakas.
Piipahda maanantai-kahvilaan tai 1-vuotissyntymäpäiville,
jos et vielä ole tiloihin käynyt tutustumassa.
Edesmenneen puheenjohtajan Maikin sanoin: ”Kaikin soluin,
sydämin, usko, tahdo jotakin..”.
Haluan toivottaa kaikille oikein
hyvää ja aktiivista alkanutta
vuotta.

halauksin Leena
Leena Suonto,
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n
puheenjohtaja
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RYHMÄTOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Ryhmätoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia on
keväällä seuraavilla paikkakunnilla:

Kaikille avointa toimintaa
esimerkiksi muistikahviloita,
tapahtumia, muistitietoiltoja..
Jyväskylä, Karstula, Keuruu,
Kinnula, Multia, Petäjävesi,
Pihtipudas, Viitasaari, Äänekoski

Muistisairauteen
sairastuneille ja heidän
läheisilleen yhdessä
esimerkiksi muistiryhmiä,
päiväkahvitilaisuuksia, retkiä..
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski,
Kivijärvi, Laukaa, Muurame,
Saarijärvi, Suolahti, Viitasaari

Milloin ja missä?
Tarkempaa tietoa
ryhmistä,
tapaamispaikoista
ja päivämääristä
löydät:
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Muistisairauteen
sairastuneiden omat ryhmät

muistinvirkistystä,
muistitreeniryhmiä
Jyväskylä, Äänekoski

Omaishoitajille, puolisoille,
läheisille
vertaistukiryhmiä ja
valmennuksia
Jyväskylä, Saarijärvi, Viitasaari,
Äänekoski

Toimintaa vapaaehtoisille
muistitietoiltoja,
Aivoterveyslähettiläs-,
aivotreeniohjaajakoulutus
Jyväskylä, Kangasniemi, Karstula,
Petäjävesi, Viitasaari, Äänekoski

• www.ksmuisti.fi nettisivulta
• Muisti -lehdestä
(julkaistaan 4 kertaa
vuodessa)
• paikallislehdistä
• Muistiyhdistyksen
työntekijöiltä ja toimintaa
vetäviltä vapaaehtoisilta.
Yhteystiedot takakannessa.

Muistiyhdistyksen uudet työntekijät
Saara Ojala:

Maria Olli:

"Hyvää alkanutta vuotta! Olen
aloittanut viime syksynä työt
muistiluotsikehittäjänä KeskiSuomen Muistiyhdistyksessä.
Ohjaan muistiryhmiä Jyväskylässä
ja Muuramessa. Lisäksi pidän
luentoja mm. aivoterveyden
edistämisestä sekä järjestän retkiä.
Aiemmin olen toiminut
fysioterapeuttina sekä opiskellut
terveystieteitä. Harrastan liikuntaa,
kitaran soittoa ja koiran
kanssa touhuilua.
Tavataan
toiminnassamme!"

"Hei, olen Maria Olli. Aloitin osaaikaisena muistiluotsikehittäjänä
syyskuussa 2018 Keski-Suomen
Muistiyhdistyksessä. Ammatiltani
olen toimintaterapeutti.
Työnkuvaani kuuluu tällä hetkellä
enimmäkseen ryhmien ohjaamista.
Odotan innolla kevään ryhmiä ja
yhteistyötä kaikkien kanssa."

Kaikille avoimia tilaisuuksia Jyväskylässä. Tilaisuudet ovat
Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä).
27.3. klo 18 Luento: Tulevaisuuden oikeudellinen ennakointi.
Mm. edunvalvontavaltuutus. Lakimies Jarkko Toivainen.
24.4. klo 18 Yhdistyksen kevätkokous ja maistiaisia aivotreeneistä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
22.5. klo 18 Kevätjuhla. Tervetuloa!
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Muistisairaan kohtaaminen
– valmennusta ja
vertaisuutta
muistisairaiden
läheisille
Saarijärvellä
Järjestämme Saarijärvellä ja
Jyväskylässä muistisairaiden
omaisten tueksi mahdollisuuden
valmennukseen. Valmennus
perustuu TunteVa® toimintamalliin, mikä on
vuorovaikutusmenetelmä
muistisairaan ihmisen
kohtaamiseen. TunteVa –
menetelmä lisää valmiutta
muistisairaan ihmisen
ymmärtämiseen ja hänen
tukemiseensa arjessa
vuorovaikutuksellisin keinoin.
Kenelle valmennus sopii? Kaikille
muistisairaiden omaisille,
läheisille ja ystäville.
Tavoitteet: Antaa valmennukseen
osallistuville perustiedot TunteVamenetelmästä ja sen
käyttämisestä arjessa. Antaa
tukea ja tietoa haasteellisiin
tilanteisiin.
Sisältö:
• Muistisairaudet ja
muistisairauden vaiheet lyhyesti
• Muistisairaan kohtaaminen –
Vuorovaikutuksen erityispiirteet
• TunteVa menetelmän
periaatteet ja soveltaminen
• Symbolit ja niiden merkitys
5

Valmennus muodostuu kolmen (3)
kerran kokonaisuudesta:
• to 28.3. klo 14.00-16.30
• to 11.4. klo 14.00-16.30
• to 25.4. klo 14.00-16.30
Koulutuksen paikka: kokoustila
Mannila, kaupungintalo, Saarijärvi.
Valmennuksen järjestää KeskiSuomen Muistiluotsi asiantuntijaja tukikeskus.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ulla
Halonen, p. 044 0614 928 /
ulla.halonen@ksmuisti.fi tai Enni
Leppänen, p. 044 7614 925.

Jyväskylässä
Valmennus muodostuu kolmen (3)
kerran kokonaisuudesta:
• ti 19.3. klo 15-17.30
• ti 2.4. klo 15-17.30
• ti 16.4. klo 15-17.30
Koulutuksen paikka: yhdistyksen
toimisto, Rauhankatu 1, Jyväskylä.
Valmennuksen järjestää KeskiSuomen Muistiluotsi asiantuntijaja tukikeskus.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ulla
Halonen, p. 044 0614 928 /
ulla.halonen@ksmuisti.fi

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n

TUETTU LOMA, 2019
AJANKOHTA JA HAKUAJAN
PÄÄTTYMINEN:
Omaishoitajan ja hoidettavan
loma 28.10.2019 02.11.2019 hakuaika 28.7. mennessä
KENELLE LOMA ON
TARKOITETTU:
Etenevää muistisairautta sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen yhdessä. Osallistuminen ei
edellytä virallista omaishoitajuutta
eikä yhdistyksen jäsenyyttä.

TAVOITE JA SISÄLTÖ:
Lomien tavoitteena on saada vertaistukea, voimavaroja sekä kokea
virkistymistä. Lomalla muistisairautta sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen järjestetään sekä yhteistä että osin erillistä ohjelmaa. Lomalla on mukana Kylpylähotelli Peurungan henkilökuntaa
sekä Keski-Suomen Muistiluotsin työntekijöitä päiväaikaan. Päävastuu turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on ympäri vuorokauden lomalaisella itsellään tai hänen avustajallaan/ omaisellaan.

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Omavastuuosuus:
Tuettu Veikkauksen
tuotoilla)

HAKUOHJEET JA VALINTAILMOITUS:
Lisätietoja:
Keski-Suomen Muistiluotsi
asiantuntija- ja tukikeskus
p. 044 761 4925
tai 044 561 4926
muistiluotsi@ksmuisti.fi
www.ksmuisti.fi
Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry.
p. 010 2193 460
(arkisin klo 9-14)/
lomat@mtlh.fi
www.mtlh.fi

Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun
mennessä joko sähköisesti: www.mtlh.fi tai postitse:
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Ruoholahdenkatu 8, 4. krs,
00180 HELSINKI. Hakulomakkeita saa Keski-Suomen Muistiyhdistykseltä tai MTLH:lta.
Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.
Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus
Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin
perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja
puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan
joka toinen vuosi.
Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle
n. 2 kk ennen loman alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä ei
ilmoiteta.

Peurungassa useita Kelan sopeutumisvalmennuskursseja
alle 76-vuotiaille muistisairautta sairastaville ja läheisille.
Kurssin (5 vrk) kustannukset maksaa Kela ja kursseille pääsemiseksi
hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin b-lausunto. Hakeminen tapahtuu
Kelan kautta. Kursseja alkaa muun muassa 4.3., 23.4., 16.6. ja 2.9.2019.
Lisätietoja: Peurunka puh. 020 751 6712.
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Haluatko ja voitko osallistua
muistityöhön omalla panoksellasi?
Tilaa ilmainen tarra
kulkuneuvoosi, jolla kuljet
”ihmisten ilmoilla”. Tarran voit
laittaa pyörääsi, autoosi tai
muuhun ajoneuvoosi. Lähetä
nimesi ja osoitteesi
sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@ksmuisti.fi. Kerro
samalla, minkä kokoisen
tarran haluat (S, M vai L).
Tarran materiaali on
sellainen, että se pysyy,
mutta on myös helppo
poistaa. Tarra sisältää
läpinäkyvällä pohjalla vain
kampanjan nettisivun
www.minnematka.fi.
Tarkoituksena on, että
osoite kiinnittää huomiota,
ja ohjaisi hieman
yllättäenkin muistiaiheisille
nettisivuillemme.

Kampanjan ideana on uudella tavalla
tuoda muistiasioita näkyväksi ja
keskustelun aiheeksi. Minnematka kampanja on osa valtakunnallista
muistijärjestöjen teemaa vuosille
2019 ja 2020: ”Muistiasiat ovat
kaikkien asia”.

Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen
-hanke vahvistaa Keski-Suomen
maakunnan yli 50-vuotiaiden asukkaiden
tietämystä aivo- ja sydänterveydestä.
Hanke järjestää maksuttomasti
monipuolista tiedottavaa toimintaa
(kuten vierailuja) aivotreeniä ja
ravitsemusasiaa yhdistellen. Lisäksi
hanke tuottaa vapaaehtoisille
ryhmätoiminnan materiaalia sekä
järjestää ruokakursseja. Kohdealueena
on Keski-Suomen kunnat Jyväskylää ja
Jämsä-Kuhmoisen aluetta lukuun
ottamatta.
Yhteystiedot: hanke@apettaaivoille.fi
tai p. 040 594 0954

Vierailuja ryhmissä
Käytkö omalla paikkakunnallasi eläkeläistai potilasjärjestöjen kerhossa?
Tarjoamme maksuttomia toiminnallisia
vierailuja sydän- ja aivoterveysaihein yli
50v ryhmiin. Toiminta-alueena ovat KeskiSuomen kunnat pois lukien Jyväskylä,
Jämsä ja Kuhmoinen.
Vapaaehtoiskoulutusta
Apetta aivoille -hanke järjestää koulutusta
eri yhdistyksissä ja järjestöissä ryhmiä
ohjaaville vapaaehtoisille. Koulutukseen
voi osallistua mainitulta paikkakunnalta
tai lähikunnista. Koulutukset ovat
maksuttomia.

• Vinkkejä kokoontumisten sisältöön,
Kangasniemi 5.2.2019 klo 11–13.
• Aivoterveyslähettiläskoulutus,
Petäjävesi 19.2.19 klo 9–16.
• Ahaa! -aivotreeniohjaajakoulutus,
pohjoinen Keski-Suomi, tulossa
keväällä.
Tulevat tapahtumat ja ruokakurssit
Tulossa tapahtumia mm. Aivoviikolla.
Seuraa paikallislehtien ilmoittelua!
Lisätietoja ja yhteydenotot:
puh. 040 594 0954, Johanna
puh. 040 358 8010, Marianna
hanke@apettaaivoille.fi

www.apettaaivoille.fi
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RETKET
Kevätretki perjantaina
8.3.2019 Valamon Luostariin

Liikuntapäivä 26.4.2019,
Peurunka

Keski-Suomen Muistiyhdistys järjestää kaikille avoimen retken Valamon luostariin Heinävedelle. Retken
hinta on 50 €/henkilö (maksu autossa) sisältäen linja-autokuljetukset,
pääkirkon opastuksen, ruokailun
noutopöydästä, tutustumisen luostarin historialliseen näyttelyyn sekä
lähtökahvit.

Liikuntapäivä muistisairautta
sairastaville henkilöille ja heidän
läheisilleen sekä yhdistyksen
jäsenille. Päivän hinta: Jäsenet 30 €,
muut 40 €.

Bussikuljetus:
Reitti 1: 07:45 Keuruu (linjaautoasema)
08:15 Petäjävesi (Kyläsepänpiha)
08:50 Jyväskylä (Harjukadun
tilausajolaituri)
09:35 Hankasalmi (Asemankylän
pysäkki)
10:15 Lähi ABC - Pieksämäki (30
min pysähdystauko)
12:15 Valamon luostari
Reitti 2: 07:30 Pihtipudas (entinen
matkahuolto, Tahkonaukio)
08:05 Viitasaari (linja-autoasema)
08:55 Äänekoski (linja-autoasema)
09:30 Konnevesi (linja-autoasema)
10:15 Suonenjoki - Koskelon
matkailukeskus (30 min
pysähdystauko)
12:15 Valamon luostari
Paluumatka luostarista alkaa klo
16.00.
Ilmoittautuminen 22.2. mennessä
saara.ojala@ksmuisti.fi tai 044 561
4926, myös tekstiviesti sis. nimen,
lähtöpaikan ja allergiat.
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Ohjelmassa: • ulkoilua (sateella
aivojumppaa)
• lounas
• ohjattua sisäliikuntaa ryhmissä
(vaihtoehtoina tuolijumppa,
rauhallinen tanssillinen tuokio ja
rentoutus) TAI omatoiminen keilaus
• päiväkahvit
Ilmoittautuminen 10.4. mennessä
puh: 044 761 4925 /
enni.leppanen@ksmuisti.fi.
Bussikuljetus:
Reitti 1: Keuruu (linja-autoasema)
klo 7.40, Petäjävesi (Kyläsepän
piha) klo 8.10 ja Jyväskylä (Harjukadun tilausajolaituri) klo 8.45,
Laukaa (linja-autoasema) klo 9.15.
Reitti 2: Pihtipudas (entinen matkahuolto, Tahkonaukio) klo 7.25, Viitasaari (linja-autoasema) klo 8, Äänekoski (linja-autoasema) klo 8.50,
Suolahti (Neste) klo 9.05.

Kaikille avoin teatteri
lauantaina 4.5.2019 klo 13:
Sydänmaa
Jyväskylän kaupunginteatteri:
Sydänmaa – sykähdyttävä
kertomus suomalaisuudesta.
Arvioitu kesto 2h 10min sisältäen
väliajan. Hinta 32 € jäsenet, 40 €
muut. Hinta sisältää lipun ja väliaikatarjoilun (kahvi/tee, makea ja
suolainen). Ilmoittautuminen ja
maksu 8.4.2019 mennessä
yhdistyksen toimistolle puh. 044
561 4927 / toimisto@ksmuisti.fi.
Maksu ilmoittautumisen jälkeen
yhdistyksen tilille:
FI10 4753 0010 0622 23
viitenumerolla 45191.

Luontoretki 14.5.2019,
Nyrölän luontopolku
Muistisairaille ja heidän läheisille
yhdessäoloa ja eväistä nauttimista
nokipannukahvein luonnon
helmassa laavulla. Luontopolun
pituus 2,4 km (halutessaan 3,6 km),
osittain pitkospuita. Retken kesto
noin klo 13-15.30. Hinta 10 €/ hlö
sis. ruokaisan retkievään ja
nokipannukahvit. Ilmoittautuminen
30.4. mennessä Saaralle puh. 044
561 4926. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä erityisruokavaliosi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa!
Saapuminen Nyrölän luontopolun
alkuun omin kyydein, Jyväskylästä
noin 30 min automatka. Tapaaminen parkkipaikalla. Luontopolun
parkkipaikalle löytää osoitteella
Sikomäentie 706, 41140 Jyväskylä.

Kesäretki 15.6.2019
Kutemajärvelle
Kesäretki Toimintakeskus
Koulurantaan Kutemajärvelle
lauantaina 15.6.2019. Retki on
tarkoitettu muistisairautta
sairastaville henkilöille ja heidän
läheisilleen. Bussikuljetus lähtee
Äänekoskelta klo 8.30 ja
Jyväskylästä klo 9.15. Kotimatkalle
lähdemme Koulurannasta noin klo
15. Retkellä on mukana
Muistiluotsin työntekijöitä.
Ohjelma: Lounas, yhteistä
ajanvietettä, mm. pihapelejä
(sateen sattuessa vaihtoehtoista
tekemistä sisällä) ja päiväkahvit
(ulkona sään salliessa).
Retken hinta on 25 €. Mukaan
mahtuu yhteensä 50 muistisairautta
sairastavaa ja heidän läheistä.
Ilmoittautuminen ke 29.5 mennessä
enni.leppanen@ksmuisti.fi tai 044
761 4925.
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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.
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.
Ostoskärrypoletti -avaimenperä 5 €
Jämäkkää materiaalia oleva avaimenperä.
Edessä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen logo.
Toisella puolella voimakkaalla magneetilla
kiinni poletti esimerkiksi ostoskärryä varten.
Poletti irroitetaan avaimenperästä painamalla
reunasta. Poletti ei pääse vahingossa
putoamaan avaimenperästä eikä
avaimenperän tarvitse roikkua ostoskärryssä.
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MUISTIYHDISTYS

– jo vuosi uusissa tiloissa
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
Rauhankatu 1,
40100 Jyväskylä
Avoinna maanantaista
torstaihin klo 9-15
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Avoimet ovet ja
kakkukahvit 5.3.2019
uusien tilojen
1-vuotispäivän
kunniaksi. Tervetuloa
Rauhankadulle
klo 13–17!

EN
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MUISTIYSTÄVÄLLISET TILAT
Mikä tekee asunnosta tai
toimitilasta muistiystävällisen? Tiesitkö, että ympäristön suunnittelulla on
merkitystä muistisairaan
näkökulmasta?
Viime vuonna Keski-Suomen
Muistiyhdistyksen muuton
yhteydessä saimme mahdollisuuden suunnitella toimisto
uusiksi yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa. Tilat remontoitiin
lattiasta kattoon, ainoastaan
ikkunat säilyivät entisenä. Tämä
antoi mahdollisuuden toteuttaa
tilat muistiystävällisiksi.
Sairaus voi vaikuttaa esimerkiksi
kykyyn ymmärtää aistien välittämää tietoa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että tilan, ajan ja
esineiden hahmottaminen voivat
hankaloitua. Tilojen ja ympäristön
suunnittelulla voidaan puolestaan
tukea muistisairaan toimintaa
monin tavoin.
Rakennetussa ympäristössä
värien avulla voidaan tukea
muistisairaan toimintakykyä
monin tavoin. Pintojen rakenteilla
ja väreillä pystytään aikaansaamaan positiivisia vaikutuksia.
Värien hahmottamisella on paljon
merkitystä muistisairaan
viihtymiseen ja hyvinvointiin sekä
turvallisuuteen.
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Värejä emme aisti ilman valoa.
Valaistuksen mitoittaminen
vastaamaan muistisairaan
näkökykyä edistää värien
hahmottamista, koska häikäisy,
varjot ja värikokemus vaikuttavat
näkemiseen. Vastavalo voi jopa
estää tutun henkilön tunnistamisen. Värien merkitys on hyvin
yksilöllistä. Siihen vaikuttavat
muistisairaus ja sen eteneminen.
Väreillä voidaan häivyttää ja
peittää epäolennaisia elementtejä
tilassa sekä korostaa tarvittavia
kohtia. Erityisesti rakenteiden
reunat ja syvyyserot tulee tuoda
näkyville värien avulla (esim.
teippaus).
Värien tarkoituksena on tuoda
iloa, voimaa ja toiveikkuutta
muistisairaan jokapäiväiseen
elämään. Tule tutustumaan
tiloihin ja samalla muihin
yksityiskohtiin, joita tiloissa on
huomioitu.
PIENET VINKIT KOTIIN:
• (pieni) liiketunnistimellinen
valaisin esim. pistorasiaan
• kello joka näyttää myös
päivämäärän
• riittävästi tukikahvoja
• laitteisiin ajastinkatkaisu (liesi,
kahvinkeitin, tv, ulkovalot..)
• arkisia ohjeita (esim. kahvinkeitto
tekstinä ja kuvilla)

Väreillä voidaan kiinnittää muistisairaan huomiota tiettyihin yksityiskohtiin, ohjailla,
viestiä ja antaa informaatiota, esimerkiksi valokytkimen vaihtaminen seinästä
erottuvaksi tai painonapin merkitseminen eri värillä helpottavat kohteen havaitsemista.

Muistiyhdistyksen tiloissa
on käytetty lämpimiä ja
muistisairaalle hyvin
hahmottuvia värejä,
esimerkiksi takaseinän
voimakas väri auttaa
hahmottamaan tilaa.

Muisti työssä – työ muistissa -hanke
Muisti on työntekijän tärkein työkalu
Kolmivuotinen Muisti työssä – työ
muistissa -hanke aloitti elokuussa 2017.
Hankkeen tavoitteena on lisätä
keskisuomalaisten työssäkäyvien
ihmisten tietoisuutta muistiterveydestä
ja kehittää keinoja aivokuormituksen
vähentämiseen. Nykyinen työ- ja
elämäntapa kuormittaa ihmisiä, jopa
joka viides kokee merkittäviä muistin ja
keskittymiskyvyn vaikeuksia, joten
oikeilla toimilla edistetään
työntekijöiden hyvinvointia.
Kognitiivisen ergonomian
parantaminen tärkeää
Kognitiivisen ergonomian keinoilla
työstä tehdään hyvä aivoille. Oman työn
hallinta ja työpäivien oikeanlainen
rytmittäminen taukoineen ovat tärkeitä
jaksamista ja aivoterveyttä edistäviä
tekijöitä. Nykyinen työelämä on kiireistä
ja keskittymistä häiritseviä tekijöitä on
paljon. Siksi olisi tärkeää kiinnittää
huomiota työntekemisen tapaan ja
työympäristöön.
Muistiterveyttä edistetään työyhteisöissä
Vuonna 2018 Työ muistissa – muisti
työssä -hanke järjesti 11 aamiaistapahtumaa esimiehille. Tänä vuonna
tapahtumat jatkuvat laajentuen KeskiSuomen maakuntiin. Tapahtumien
tarkoituksena on lisätä tietoa
aivoterveydestä ja kognitiivisesta
ergonomiasta. Tapaamisilla hanke
tarjoaa mahdollisuutta yhteistyöhön
kognitiivisen ergonomian tietotaidon
lisäämiseksi työyhteisöissä. Tapaamiset
työyhteisöiden kanssa voivat olla
kertaluonteisia tai useamman kerran
pitkäjänteisempää työskentelyä. KeskiSuomessa jo yli 40 työyhteisöä on
lähtenyt kehittämään omaa
muistiterveyttään hankkeen kanssa.
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Yhteistyötä työterveyden
ammattilaisten kanssa
Tavoitteena on kehittää työterveyshuollossa hyviä käytänteitä muistipulmien tunnistamiseen ja puheeksi
ottamiseen sekä muistipulmaisten
asiakkaiden tukemiseen. Tavoitteiden
saavuttamiseksi hankkeessa on perustettu moniammatillinen muistiterveysverkosto. Verkostossa jaetaan hyviä
käytänteitä ja kehitetään työkaluja
asiakastyöhön muistiterveyden edistämiseksi ja tukemiseksi. Verkoston
jäsenet myös jakavat kehitettyjä toimintoja omissa työyhteisöissään. Verkostoon toivotaan mukaan työterveyshoitajia koko keskisuomen alueelta.

Tukea työelämän muistipulmiin
Muisti työssä - Työ muistissa -hankkeen
tavoitteena on tukea työelämässä
mukana olevia muististaan huolestuneita tai muistipulmia kokevia ihmisiä
järjestämällä muistinhuoltoiltoja. Illat
järjestetään asiakkailta nousseiden
toiveiden mukaan sisältäen sekä tietoa
että toimintaa. Iltojen teemoina on ollut
esimerkiksi ravinto, uni, mindfulness ja
muististrategiat. Jyväskylässä ja Jämsässä järjestettyihin iltoihin osallistui 70
henkilöä vuonna 2018. Tänä vuonna illat
jatkuvat ja uutena toimintana järjestämme muistinhuoltoa myös verkossa.

Tietoa työikäisille muistiterveydestä
Muistiterveyden edistämisen ja
kognitiivisen ergonomian tietoisuuden
lisäämiseksi hanke osallistuu erilaisiin
työikäisille suunnattuihin tapahtumiin.
Vuonna 2018 hanke osallistui noin 30:n
erilaiseen tapahtumaan tavoittaen noin
2500 henkilöä. Vinkkaa paikkakuntasi
tapahtumista hankkeelle, kenties
tapaamme siellä myös!
Lisätiedot ja yhteydenotot:
puh. 040 673 0061, Kirsi Nieminen
puh. 040 673 0060, Lea Jokela
muistiterveys@ksmuisti.fi

Hankkeen kotisivuilta www.muistiterveys.fi löydät tietoa muistiterveydestä,
kognitiivisesta ergonomiasta sekä vinkkejä ja harjoituksia muistiterveyden
ylläpitämiseen työpaikoilla. Myös tapahtumien aikatauluihin ja sisältöihin
voit käydä tutustumassa tarkemmin sivujemme kautta.

16

– tehtävä
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Elämästä nauttiminen ja sen merkitykselliseksi tunteminen ovat psyykkisen hyvinvoinnin
kulmakiviä. Kun ihmisellä on itsensä ulkopuolella jokin ihminen, eläin tai asia,
joka koetaan kiinnostavaksi, luo se elämälle merkityksellisyyttä.
Tällöin elämänhalu kasvaa, josta seuraa myös parempaa hyvinvointia.
Sosiaalinen tuki ja -verkosto etenkin lähimpiin ihmisiin on todettu
olevan yhteydessä elämän tarkoituksen lisääntymiseen.
(Read S. 2013 teoksessa Gerontologia, Uotinen, V. 2013. Geropsykologia -verkkoluennot)

Ratkaise oheinen resepti siirtämällä kirjaimia vastaavat luvut edelliseltä sivulta.
Hemmottele itseäsi ja ystävääsi tuoreen leivän tuoksulla sekä maulla.

Oikeat vastaukset

Tarinassa esiintyvät luvut suuruus
järjestyksessä pienimmästä alkaen:

tuorehiivaa

8 dl vettä
Oikein ratkaistu resepti:

1/2 A dl rypsiöljyä

50g

G dl hiivaleipäjauhoa

3. Jaa taikina kolmeen osaan. Leivo leiviksi
ja kohota pellillä. Paista 200-asteisessa
uunissa 25-30 minuuttia.

3 rkl siirappia

B dl vehnälesettä

suolaa

kaurahiutaleita

2 tl

D dl

porkkanaraastetta

ruisjauhoja

4 dl

D dl

auringonkukansiemeniä

auringonkukansiemeniä

2 dl

C dl

2. Lisää öljy ja hiivaleipäjauhoja vähitellen,
kunnes taikina on kimmoisaa ja irtoaa hyvin
käsistä ja kulhon reunoilta. Anna taikinan
kohota kaksinkertaiseksi lämpimässä liinan
alla.

ruisjauhoja

porkkanaraastetta

3 dl

E dl

A = 1/2 (puoli)
B = 1, 5 (puolitoista)
C=2
D=3
E=4
F=8
G = 10
H = 50

suolaa

kaurahiutaleita

C tl

3 dl

D rkl siirappia

1,5 dl vehnälesettä

tuorehiivaa

10 dl hiivaleipäjauhoa

Hg

1. Kuumenna vesi kädenlämpöiseksi.
Lisää hiiva ja sekoita tasaiseksi. Lisää suola,
siirappi, porkkanaraaste, siemenet,
ruisjauhot, hiutaleet ja leseet.

0,5 dl rypsiöljyä

F dl vettä

Resepti: www.sydanmerkki.fi

Mehevä porkkanaleipä

YHTEYSTIEDOT

www.ksmuisti.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suonto
puheenjohtaja@ksmuisti.fi, puh. 050 534 8863
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. / Muistiluotsi -aluekeskus
Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
puh. 044 561 4927
toimisto@ksmuisti.fi
Avoinna arkisin ma–to klo 9–15, pe suljettu

Muistiluotsit, muistiluotsi@ksmuisti.fi
Ulla Halonen, kehittämispäällikkö
Saara Ojala, muistiluotsikehittäjä

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
puh. 040 594 0954
Marianna Ikonen, projektityöntekijä
puh. 040 358 8010
Sydänpiirin työntekijä
puh. 040 664 5575
Muisti työssä – työ muistissa -hanke
muistiterveys@ksmuisti.fi – www.muistiterveys.fi
Lea Jokela, projektivastaava
puh. 040 673 0060
Kirsi Nieminen, projektityöntekijä
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
Myös muille Keski-Suomen kunnille etsimme vapaaehtoista toimijaa.
Ota yhteyttä muistiyhdistykseen, jos olet kiinnostunut.

puh. 050 534 8863
puh. 040 301 6278
puh. 044 045 0236
puh. 045 139 1687
puh. 040 068 1851
puh. 044 548 5483
puh. 044 262 5766
puh. 045 116 8834

Rauhankadun toimiston poikkeusaukioloajat:
Suljettu kesällä 2.-28.7. välisen ajan.

henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ksmuisti.fi

