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En tarvitse mitään niin paljon
kuin hunajaa... sanoi Puh
katsoessaan Ristoa ja Nasua

..paitsi ystäviä...

-Nalle Puh-

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Ulla Halonen, Leena Suonto
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n
toiminnanjohtaja puheenjohtaja

t. Ulla Leena

Edellisen kirjeen yhteydessä kesäkuussa lähetimme teille palautekyselyn. Vastauksia kertyi
noin 200 kpl - kiitos niistä! Useat vastaajista olivat kaivanneet apua ja tukea keväällä, mutta
onneksi monet ovat myös jotakin apua saaneet. Yhdistyksemme osoitti ketteryytensä ja
kevään aikana järjestimmemonenlaista uutta toimintaa internetissä ja maapostilla. Jokin
näistä keinoista tavoitti useimpia teistäkin ja kerroitte niiden osaltaan auttaneen. Kevät oli
henkisesti raskas, ja monet olivat kaivanneet toisten ihmisten tapaamista. Niitä me työnte-
kijätkin olemme kaivanneet!

Poikkeuksellisen kevään jälkeen valmistaudumme syksyyn epävarmoin ajatuksin. Tässä jä-
senkirjeessä kerromme toiminnoista ja ryhmistä, joita olemme yhteisen toiveemme perus-
teella käynnistämässä. Kukapa olisi vuosi sitten uskonut, että kirjoitamme ohjeita toisten
välttelyyn turvaetäisyyksin, tai että työntekijät valmistautuvat mahdollisten turvavarusteiden
käyttöönottoon. Arvelut koronan toisesta aallosta tekevät toiminnan suunnittelusta haasta-
vaa ja lyhytjänteisempää. Näistä syistä kirjeemme sisältää normaalia vähemmän päivämää-
riä. Kerromme toiminnastamme useissa eri kanavissa kuten erilaisilla esitteillä, uutiskirjees-
sä ja nettisivuillamme. Seuraathan ilmoitteluamme, koska esimerkiksi jouluretken toteutu-
minen selviää ehkä vasta marraskuussa.

”

Muitakin muutoksia on tulossa. Muistiyhdistys etsii
tällä hetkellä sijaista minulle eli toiminnanjohtajalle.
Olen aloittanut viime vuonna jatko-opinnot ja kesällä
sain mieluisan yllätyksen apurahasta 1 v 5 kk ajaksi.
Tutkimusaiheeni on noussut nykyisestä työstäni -
tutkin muistisairaiden läheisten tuen ja palvelun tar-
vetta. Muistisairauksiin liittyvää tutkimusta on yllättä-
vän vähän, joten muitakin aiheita olisi ollut runsaasti.
Jään opintovapaalle syksyn aikana ja näillä näkymin
sijaisuuteni kesto on kaksi vuotta.
Tutkimustani voi seurata osoitteessa facebook.com/
geronomulla.

Puheenjohtajamme Leenan sanoin: Kesä on käänty-
mässä syksyyn ja mustikkasato on parhaimmillaan,
luonnossa liikkuminen ja ulkoilu ovat monen suoma-
laisen voimavara, eritoten tänä vuonna sen itsekin
allekirjoitan. Aivan läheltä ja tutuistakin paikoista
löytyy uusia asioita kun katsot niitä ”uusin” silmin,
suosittelen kokeilemaan.

Hyvää syksyä ja iloa päiviinne!
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KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET
SYKSYN TOIMINTAAN

Joudumme rajoittamaan
toimintamme osallistujamääriä
turvavälien säilyttämiseksi.
Tämän vuoksi kaikkiinMuistiluotsi
asiantuntija- ja tukikeskuksen
järjestämiin syksyn ryhmiin tullaan
mukaan ilmoittautumisen kautta
to 27.8mennessä.
Mahdollisia vapaaksi jääneitä
paikkoja kannattaa kysellä
myöhemminkin. Pyrimme
järjestämään osallistumisen
mahdollisimmanmonelle.
Saatamme joutua jakamaan ryhmää
siten, että tapaamiskerrat harvene-
vat osallistujaa kohti. Ryhmän
ohjaaja ilmoittaa aloituspäivä-
määrän ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Ryhmät alkavat syyskuussa.

Seuraamme tarkasti
koronavirustilannetta ja
noudatamme siihen liittyviä yleisiä
ohjeistuksia esim.
suojavarusteiden käytöstä.
Jäsenkirjeessä mainittuihin
toimintoihin voi tulla muutoksia.
Tiedotamme niistä muun muassa
nettisivuillamme, sosiaalisessa
mediassa sekä henkilökohtaisesti
ilmoittautuneille.

TÄRKEÄÄ!
- Osallistu toimintaan
vain täysin terveenä.
- Pese kädet huolellisesti ennen
toimintaa ja sen jälkeen sekä
ennen kahvittelua.
- Käytä käsidesiä, ellei
saippuapesu ole mahdollinen.
- Säilytä riittävä turvaväli muihin
osallistujiin ja ohjaajaan koko
toiminnan ajan.
- Emme toistaiseksi halaa ja
kättele toiminnassamme.
- Yskimishygienia

JOUTSA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kahvila kokoontuu joka kuun
toisena tiistaina klo 14-15.30
Hyvinvointituvan uudella
puolella. Muistikahvilassa
ohjelmassa vaihtuvia vie-
railijoita, kahvittelua ja yhdessä-
oloa. Syksyn tapaamiset: 8.9.,
13.10., 10.11. ja 8.12. Seuraa
paikallista ilmoittelua muutosten
varalta.

JYVÄSKYLÄ
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Kahvila Hetkinen
Avoinna ympäri vuoden arkimaa-
nantaisin klo 13 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1). Kahvila
on avoin muistisairaille, omaisil-

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Ryhmätoiminta, tapahtumat ja kahvilat

paikkakunnittain:
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Syksyn päivämäärät: 26.8., 16.9.,
14.10., 11.11., joulukuun
tapaaminen sovitaan erikseen

MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Palokanmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kokoonnumme kahden viikon
välein maanantaisin klo 13-14.30
Palokan Visalassa (Visalantie 5).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Saara Ojala p. 044 561 4926
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Kuntosaliryhmä
Kuntosaliryhmä on tarkoitettu
muistisairaiden omaisille / lähei-
sille sekä muistisairaille henki-
löille, jotka tulevat yhdessä lä-
heistensä kanssa. Ryhmä ko-
koontuu Väinönkadun palvelu-
keskuksessa (Väinönkatu 44)
8.9. alkaen viikoittain tiistaisin
klo 17-18.30. Hinta 50 € /kausi.
Ryhmää ohjaa vapaaehtois-
toimija. Lisätiedot: toimisto
p. 044 561 4927.

Jyväskylän muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.

le ja kaikille muistiasioista kiin-
nostuneille! Kahvilassa keskus-
tellaan vapaamuotoisesti, eli
kahvila ei ole ohjattua ryhmä-
toimintaa. Kahvimaksu vapaaeh-
toinen. Ei vaadi jäsenyyttä tai
ilmoittautumista. Tervetuloa
kahvi- tai teekupposen äärelle!
Kuusijuhla
Yhdistys järjestää kaikille avoi-
men kuusijuhlan maanantaina
21.12. klo 18 Sepänkeskuksella
(Kyllikinkatu 1). Tervetuloa!

Sääntömääräinen syyskokous
Tervetuloa syyskokoukseen
25.11. klo 18 Rauhankadun
toimistolle.
Käsittelyssä sääntömääräiset
asiat. Tarjolla maksuton iltapala.

Tutustumistunnit
Tutustumistunti on tarkoitettu
muistisairaille ja omaisille, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei ole
ennestään tuttua. Tarjolla kahvit.
Yhdistyksen työntekijät kertovat
toiminnasta. Tutustumistunnit
pidetään yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ilmoittautumista
ei tarvita.

Klo 10: 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.
Klo 16: 22.9., 20.10., 17.11. ja
15.12.

Kulttuurikerho
Kulttuurikerho on tarkoitettu
kaikille kulttuurista kiinnostu-
neille. Kerho kokoontuu kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin klo
13-14.30 Muistiyhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1).
Lisätiedot: Maire p. 040 744 1462.
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Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kokoonnumme kahden viikon
välein keskiviikkoisin klo 13-
14.30 Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini Lehtinen p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE
Työikäisten vertaisryhmä
Tervetuloa mukaan alle 70-
vuotiaiden muistisairaiden hen-
kilöiden ja heidän läheistensä
ryhmään. Ryhmä tarjoaa koke-
musten vaihtoa, tietoa ja virkis-
tystä vaihtelevan toiminnan mer-
keissä. Kokoonnumme kerran
kuukaudessa klo 16-17.30
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1).
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Saara Ojala p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Naisten muistinvirkistysryhmä
Kokoonnumme kahden viikon
välein torstaisin klo 13-14.30
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini Lehtinen p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Miesten muistinvirkistysryhmä
Kokoonnumme kahden viikon
välein tiistaisin klo 13-14.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Johanna Lahtinen, p. 040 594
0954 tai miesmuisti@ksmuisti.fi.

OMAISHOITAJILLE, OMAISILLE JA
LÄHEISILLE
Omaisklubi
Muistisairaiden omaishoitajille ja
muille läheisille tauko arjen
keskellä; kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä.
Kokoonnumme tiistaisin kaksi
kertaa kuukaudessa klo 14-15.30
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Joka toinen
kerta on ohjattua toimintaa ja
joka toinen vapaata keskustelua.
Ohjatuilla kerroilla teemoina
mm. mielen ja kehon hyvinvointi
sekä perhehoitoliiton toiminta.
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Saara Ojala p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Miesten keilailuryhmä
Tullaksesi mukaan toimintaan
sinun ei tarvitse olla virallinen
omaishoitaja. Riittää, että olet
mies, jonka läheisellä on muisti-
sairaus. Ryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa torstaisin
klo 13-14.30 keilaamaan Scandic
Laajavuoressa (Laajavuorentie
30). Päivämäärät: 3.9.,1.10., 29.10.
ja 26.11. Omavastuu 5 €/ kerta,
joka laskutetaan kävijöiltä
jälkikäteen. Yhtä aikaa
kokoontuu muistinvirkistysryhmä
muistisairauteen sairastuneille
naisille yhdistyksen tiloissa.
Huomaa ilmoittautuminen naisten
ryhmään!
Keilailuryhmää ohjaa
vapaaehtoinen ryhmänohjaaja.
Lisätiedot: toimisto
p. 044 561 4927.
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UUTTA!
Jyväskylän Aivotreenikurssi
Ryhmä on kokoontuu syksyn
aikana yhteensä kuusi kertaa
yhdistyksen toimistolla
(Rauhankatu 1). Kurssi on
tarkoitettu eläkeläisille, joilla ei ole
muistisairausdiagnoosia, jotka
pystyvät sitoutumaan kuuden
kerran kokonaisuuten ja haluavat
huolehtia omasta muististaan,
aktivoida aivoja uudella tavalla ja
oppia muisti-sairauksien
ennaltaehkäisystä. Ryhmä on
toiminnallinen ja
kokoontumisissa yhdistellään
aivotreeniä ja aivoterveellisiä
elintapoja. Ryhmässä on tarjolla
aivoterveellinen välipala.

Ryhmän hinta on 40 € ja se
laskutetaan osallistujilta etu-
käteen. Syksyllä tulossa kaksi
kurssia perjantaisin 18.9.-23.10.
klo 10-11:30 sekä 12:30-14.
Etusijalla ovat kevään kurssille
ilmoittautuneet, joihin ollaan
henkilökohtaisesti yhteydessä.

Ryhmän ohjaa Marianna Ikonen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
p. 040 358 8010.

JÄMSÄ
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Jämsänmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä

vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kokoonnumme Jämsän Muisti-
yhdistyksen tiloissa (Lindema-
ninkatu 1) kahden viikon välein
tiistaisin klo 13-14.30.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini Lehtinen
p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

KANNONKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Kannonkoskenmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan merkeis-
sä. Ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Kokoonnumme
kahden viikon välein maanan-
taisin klo 9-10.30 Pappilan
päivätoiminnan tiloissa
(Kirkkotie 1 B). Ilmoittautuminen
ja lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Karstula
KARSTULA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoin Karstulan Muisti-
kahvila syksyn 2020 osalta tauolla.
Seuraa kuitenkin paikallista
ilmoittelua muutosten varalta.
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KEURUU
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
2.9. klo 16 laavuretki, lähtö
kimppakyydein Lehtiniemen
alaparkkipaikalta. Muistiviikolla
23.9. klo 17 Kimara "Isän tyttö
esitys". Esitys on suunnattu
muistisairauteen sairastuneen
omaisille ja läheisille.
Syksyn muut tapaamiset: Klo 16
7.10., 4.11. ja 2.12. Paikka ja
toteutuminen vielä avoinna.
Seuraa paikallista ilmoittelua
muutosten varalta. Lisätietoja:
Sari p. 040 727 5390 /
Päivi p. 050 034 4313.

KINNULA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
22.9. klo 9-13 Muistiviikon
tapahtuma K-Kauppa Kinuskin
pihalla.
27.9.Muistimessu
Kamu-kahvila
Torstaisin klo 10 kirjastolla,
vaihtuvia vierailijoita.
Syksyn tapaamiset: 15.10., 19.11.
ja 17.12. Seuraa paikallista
ilmoittelua muutosten varalta.
Lisätiedot: Pirkko Leppänen
p. 044 548 5483.

KIVIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Päiväkahvit
Ke 16.9. Klo 13-14.30 Kivijärvi-
talolla, kokoushuone Rivierassa
(Keskustie 39).
Onko sinulla tai läheiselläsi

todettu muistisairaus?
Tervetuloa Kivijärvi-talon Riviera
-kokoushuoneeseen
päiväkahveille! Luvassa on
kahvittelua, kuulumisten vaihtoa
ja kevyttä aivojumppaa.
Puolivuosittain järjestettävä
tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan 14.9.
mennessä Enni Leppäselle.
Koronavirustilanteen vuoksi
joudumme rajoittamaan
osallistujamäärää.
Lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
Anne Mäntynen p. 044 459 642.
Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä perusturvaliikelaitos
Saarikan kanssa.

KYYJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Päiväkahvit
To 17.9. klo 13-14.30 Kyyjärven
Pop-pankin kokoushuoneella
(Tuliharjuntie 4).
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Tervetuloa päiväkahveille Pop-
pankin kokoushuoneelle!
Luvassa on kahvittelua,
kuulumisten vaihtoa ja kevyttä
aivojumppaa. Haluamme kuulla,
millaista toimintaa juuri Sinä
kaipaisit helpottamaan ja
virkistämään arkeasi.

Ilmoittaudu mukaan 14.9.
mennessä Enni Leppäselle.
Koronavirustilanteen vuoksi
joudumme rajoittamaan
osallistujamäärää.
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Lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
Anne Mäntynen p. 044 459 642.
Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä perusturvaliikelaitos
Saarikan kanssa.

LAUKAA
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Laukaanmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan merkeis-
sä. Ei edellytä yhdistyksen jäse-
nyyttä. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Kokoonnumme
kahden viikon välein kirjastolla
torstaisin klo 13-14.30.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini Lehtinen
p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

MULTIA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston toiminta
Kerran kuukaudessa Muisti-
päivät seurakuntakodilla
klo 10-13. Seuraa paikallista
ilmoittelua tarkempien tietojen
osalta.

MUURAME
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Muuramenmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule

mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan merkeis-
sä. Ei edellytä yhdistyksen jäse-
nyyttä. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu. Kokoonnumme
Muuramen Tasankolassa
(Mikkolantie 6) kahden viikon
välein keskiviikkoisin klo 13.30-
15. Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: Saara Ojala p. 044 561
4926 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi.

PETÄJÄVESI
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
Muistikka
1.9. Klo 16 ulkoilmatapaaminen
Petäjäveden muistikävelyradalla.
Yhteislähtö Petäjäkodin
parkkipaikalta. Syksyn muut
tapaamiset klo 16-18: 6.10., 3.11.
ja 1.12. Paikka ja toteutuminen
vielä avoinna. Seuraa paikallista
ilmoittelua muutosten varalta.
Hikipisarat!
”Muistikan” väelle oma kuntosa-
livuoro tiistaisin klo 15-16 Petä-
jäkodin kuntosalilla. Lisätiedot
ryhmistä p. 044 045 0236/Kati

PIHTIPUDAS
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Muistikahvila Valorinteen
kerhohuoneella klo 14-16
parittoman viikon torstaisin.
Syksyn tapaamiset: 27.8., 10.9.,
24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11.,
3.12. ja 17.12. Seuraa paikallista
ilmoittelua muutosten varalta.
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SAARIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Saarijärven muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan merkeis-
sä. Ei edellytä yhdistyksen jäse-
nyyttä. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Kokoonnumme
kahden viikon välein tiistaisin klo
13-14.30 kaupungintalon
Rahkola-salissa (Sivulantie 11).
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi
Viitasaari

VIITASAARI
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Muistikahvila jatkuu syyskuun
lopulla, ilmoitamme päivämäärät
paikallislehden seurapalstalla.
Lisätiedot: Elisa Hämäläinen
p. 040 0681 851.

MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Viitasaaren muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Ei edellytä yhdistyk-
sen jäsenyyttä. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Kokoonnumme
kahden viikon välein torstaisin

klo 13-14.30 Vanhalla
Yhteiskoululla (Haapasaarentie
3-5). Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925
muistiluotsi@ksmuisti.fi

OMAISHOITAJILLE, OMAISILLE JA
LÄHEISILLE
Läheisten ryhmä
Muistisairaiden omaishoitajille ja
muille läheisille tauko arjen kes-
kellä; kokemustenvaihtoa, tietoa
ja virkistystä. Kokoonnumme
neljän viikon välein tiistaisin klo
13-14.30 kaupungintalon
alakerran aulatilassa (Keskitie
10), sisäänkäynti Keskitien
puolelta. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu. Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

ÄÄNEKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE
Muistitreeniryhmä
Onko sinulla todettu lähiaikoina
muistisairaus? Haluatko tavata
muita samankaltaisessa elä-
mäntilanteessa olevia ihmisiä
erilaisten muistiharjoitusten pa-
rissa? Ilmoittaudu mukaan muis-
titreeniryhmään! Kokoonnumme
kahden viikon välein maanan-
taisin klo 13–14.30 kaupunginta-
lon kokoushuoneessa 123
(Hallintokatu 4). Ryhmä on
tarkoitettu lähiaikoina
muistisairauteen sairastuneille
henkilöille. Vapaaehtoinen
kahvimaksu. Ilmoittautuminen ja
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lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTU-
NEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Suolahdenmuistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Tule
mukaan Muistiryhmään
tapaamaan samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.
Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kokoonnumme kahden viikon
välein keskiviikkoisin klo 13-
14.30 seurakuntatalon salissa
(Pajakatu 9). Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

OMAISHOITAJILLE, LÄHEISILLE JA
VAPAAEHTOISILLE
ÄänekoskenMuistitietoilta
Haluatko oppia lisää
muistisairauksista? Miten
muistisairas ihminen
kohdataan? Ilmoittaudu mukaan
Muistitietoiltaan, joka on
tarkoitettu erityisesti
muistisairaiden ihmisten
läheisille ja vapaaehtoisille.
Iltaan sisältyvän
muistikummituokion aikana opit
viisi tärkeintä asiaa
muistisairauksista ja saat
arvokkaita vinkkejä
vuorovaikutukseen
muistisairaiden henkilöiden
kanssa. Muistisairaan ihmisen
kohtaaminen lämpimästi ja
arvostavasti on tämän päivän

kansalaistaito. Yritämme
osaltamme luoda
muistiystävällisempää
ympäristöä sekä muokata
asenteita muistisairauksia ja
sairastuneita ihmisiä kohtaan.
Muistitietoilta järjestetään ma
21.9.2020 klo 17-19
kaupungintalon kokoushuone 123
(Hallintokatu 4). Ilmoittautuminen
ja lisätiedot: Enni Leppänen
p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTIVIIKKO
21.9.-27.9.2020

Perinteistä muistiviikkoa vietetään
teemalla Muistiasia on kaikkien asia.

Viikon aikana on tiedossa mm.
Muistikummituokioita, joiden avulla
pyritään luomaan
muistiystävällisempää ympäristöä
sekä muokkaamaan asenteita
muistisairauksia ja sairastuneita
ihmisiä kohtaan.

Kanna kortesi kekoon ja tuo myös
kaverisi jäseneksi tai ryhdy
yhdistyksen vapaaehtoiseksi!
Jäsenmaksumme on 22€ vuodessa.
Jäsenyys on kannanotto tärkeän
asian puolesta ja siihen sisältyy
muun muassa neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä Muisti-lehti, monipuolista
toimintaa sekä muita rahanarvoisia
jäsenetuja. Jäseneksi voit liittyä
nettisivuillamme, p. 044 561 4927 tai
sähköpostitse toimisto@ksmuisti.fi.
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TOIMINTAA VERKOSSA
Vahvistavan vuorovaikutuksen
valmennus muistisairaiden läheisille
verkossa
Kommunikointi muistisairaan ihmisen
kanssa muuttuu sairauden edetessä.
Vuorovaikutus voi olla haastavaa, koska
sairaus vaikuttaa ihmiseen monin eri
tavoin. Järjestämme kolmiosaisen
valmennuksen muistisairaiden
henkilöiden läheisille. Valmennuksen
tavoitteena on lisätä läheisten valmiutta
muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen
ja tukemiseen vuorovaikutuksellisin
keinoin vertaisseurassa.

Osallistumiseen tarvitset nettiyhteydellä
varustetun tietokoneen, mikrofonin ja
kuulokkeet tai tabletin. Esim. puhelinten
mukana tulevat nappikuulokkeet /hands
free-kuulokkeet toimivat usein hyvin.
Tietokoneen kameran tai erillisen web-
kameran käyttö on suositeltavaa, mutta
ei pakollista.

Valmennus on kolmen kerran
kokonaisuus, joka järjestetään verkossa
ma 9.11., ti 10.11. ja to 12.11. klo 15.30-17.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (5.11
mennessä): muistiluotsi@ksmuisti.fi tai
p. 044 761 4925.

Verkosta voimaa ja vertaistukea -
etäryhmä muistisairasta läheistään
hoitaville
GeroCenter-säätiön Verkosta voimaa ja
vertaistukea –hanke käynnistää
yhteistyössä Keski-Suomen
Muistiyhdistyksen kanssa yli 60-
vuotiaiden omaishoitajien mielen
hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa
verkossa syksyllä 2020.

Osallistumiseen tarvitset nettiyhtey-
dellä varustetun tietokoneen tai tabl-
etin. Molempiin kuuluu yleensä kai-
utin ja mikrofoni, mutta halutessasi
voit käyttää erillistä mikrofonia ja
kuulokkeita. Esim. puhelinten mu-
kana tulevat nappikuulokkeet/hands
free-kuulokkeet toimivat usein hyvin.
Tietokoneen kameran tai erillisen
web-kameran käyttö on suositel-
tavaa, mutta ei pakollista.

Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein
yhteensä 6 kertaa. Ryhmän ohjaajana
toimii psykologi Merja Lappi. Ryh-
mässä on mukana myös muisti-
yhdistyksen työntekijä Marianna
Ikonen.

Osallistuminen on maksutonta eikä
vaadi virallista omaishoitajuutta.

Ryhmätapaamiset keskiviikkoisin 2.9.,
23.9., 7.10., 28.10., 18.11. ja 9.12.
klo 10-11:45.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
(31.8. mennessä): p. 040 358 8010 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Läheisten WhatsApp-
vertaisryhmä
Ryhmään voi jakaa kuulumisia ja
omaa arkea sekä kysellä muiden
kokemuksia kirjoittamalla,
lähettämällä ääniviestejä, videoita
tai kuvia. Liittyminen ryhmään ja
lisätietoja muistiluotseilta
muistiluotsi@ksmuisti.fi tai
p. 044 761 4925.
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Chat
Yhdistyksen kotisivuillamme on myös
käytössä chat eli
verkkokeskustelupalvelu, jonka kautta
voit ottaa työntekijöihimme yhteyttä,
jos kaipaat esimerkiksi tietoa ja tukea
muistiasioihin liittyen.

Sähköinen uutiskirje
Tiesitkö, että voit tilata uutiskirjeen
kotisivuiltamme suoraan
sähköpostiisi?
Uutiskirjeet sisältävät mm. aivoja
aktivoivia tehtäviä ja vinkkejä arkeen.
Käy liittymässä tilaajaksi ja
lukemassa uusin uutiskirjeemme
osoitteessa www.ksmuisti.fi.

Tutustumistunnit
Tutustumistunti on tarkoitettu
muistisairaille ja omaisille, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei ole
ennestään tuttua Järjestämme
tutustumistunnit verkossa 14.9. ja
29.10. klo 16.
Ilmoittaudu verkkotuokioon
osoitteeseen muistiluotsi@ksmuisti.fi,
niin saat osallistumislinkin
tilaisuuteen.

massa!

Nettisivuiltamme löytyy sähköinen
toimintakalenteri, jonne on merkitty

koko Keski-Suomen toiminta
ryhmistä retkiin ja kaikille avoimiin

luentoihin.
Käyhän tutustumassa!

RETKET
Muistisairaille henkilöille ja heidän
läheisilleen on suunnitteilla kaksi
retkeä:
Syysretki 23.10. ja Jouluretki 18.12.

Tiedotamme retkien
yksityiskohdista niiden
varmistuttua muun muassa
nettisivuillamme sekä ryhmissä ja
tilaisuuksissa.

Voit myös kysyä lisää
muistiluotsi@ksmuisti.fi tai
p. 044 761 4925.

Vuoden 2021 tuettujen lomien
päivämäärät ja hakuajankohdat
vahvistuvat syyskuun loppuun
mennessä. Seuraa ilmoitteluamme
www.ksmuisti.fi tai kysy meiltä
lisää.

TUETUT LOMAT 2021
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MYYNTITUOTTEET TOIMINNAN TUKEMISEKSI

Muistelukortit 20€
Muistelukortteja voi käyttää muistelun
virittäjänä yhteisissä hetkissä. Kuvakortteja
on yhteensä 57kpl ja aiheet liittyvät muun
muassa ruokiin, luontoon ja eläimiin. Kortteja
voi hyödyntää kotona muisteluhetkissä tai
työn tukena muistisairaiden kanssa.

Apetta Aivoille - aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -
kirja 18,90€

Apetta aivoille – aivopähkinöistä
ruokaohjeisiin -kirja yhdistelee lähes 40
erilaista aivotreenitehtävää aivo- ja
sydänterveellisiin Sydänmerkki-resepteihin.

Pipo 15€
Trikoopipo heijastavalla tekstillä ”Muisti on
pääasia”. Väreinä harmaa, musta ja valkoi-
nen. Pipon halkaisija alareunasta mitattuna n.
53,5cm, mutta venyy tarvittaessa reilusti.
Materiaali 95% puuvilla ja 5% elastaania.

Tuotteita voi ostaa käteisellä tai kortilla toimistoltamme tai tilata
p. 044 5614927, toimisto@ksmuisti.fi

Lisää myynnissä olevia tuotteita löydät www.ksmuisti.fi

Lorumuistot -cd 13€
Keski-Suomen Muistiyhdistyksen Keuruun
alaosaston koostama cd-levy, joka sisältää
30 monelle tuttua, muistoja herättelevää,
laulua ja lorua. Muun muassa Pohjantähden
alla ja Nuku, nuku nurmilintu.
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SINUSTAKO VAPAAEHTOISTOIMIJA?
Onko sinulla aikaa? Kaipaatko mielekästä tekemistä? Ovatko muistiasiat
lähellä sydäntäsi?
VOISIKO JOKU NÄISTÄ OLLA SINUN JUTTUSI?



jotka jatkuvat myös tulevana
syksynä.

Tässä muutamia poimintoja
tarjonnasta, kaikki tapahtumat
löytyvät osoitteesta
www.muistiterveys.fi sekä
uutiskirjeestämme.

Hankkeessa tuotettu materiaali ja
kerätty tieto on koottu yhteen
Aivovoimaa! -virittäjä
materiaalipakettiin.
Materiaalipaketti täydentyy tänä
syksynä korttipakalla.
Korttipakka sisältää tehtäviä ja
kysymyksiä, joiden avulla
työyhteisö voi käynnistää
keskustelua kognitiivisen
ergonomian ja aivoterveyden
teemoista.
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MUISTI TYÖSSÄ – TYÖ MUISTISSA
-HANKKEEN TERVEHDYS

Hankkeemme on kääntymässä
loppusuoralle, kun viimeinen
toimintavuosi on jo käynnissä.
Hankkeen teemoja ja toimintoja
kohtaan on ollut matkan
varrella runsaasti kiinnostusta,
joten aiomme hakea
jatkorahoitusta, jotta voisimme
jatkaa edelleen työskentelyä
kognitiivisen ergonomian ja
aivoterveyden teemojen parissa
työelämässä.

Kevään aikana hankkeen
toimintaa on muokattu
verkossa toteutettavaan
muotoon. Siispä syksyn
toiminta on mahdollista
toteuttaa tilanteen mukaan joko
verkossa tai kasvokkain.

Verkkoon siirtymistä on
helpottanut se, että monessa
työyhteisössä työskennellään jo
digitaalisilla työvälineillä.
Hankkeessa on useita
vakiintuneita toimintoja,

Esimiesten aamupalat:

Hankasalmi 22.10. klo 9-10
Pihtipudas 21.10. klo 9-10
Joutsa 20.10. klo 9-10

Verkko 4.11. klo 8.15-9.15
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Aivovoimaa!
-virittäjäkoulutukset

Lähikoulutus: 8.10. ja 29.10.
klo 13-16

Etäkoulutus: 7.10., 21.10., 4.11.
ja 18.11. klo 13.30-15
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Oletko muistisairausdiagnoosin
saanut mies? Haluaisitko reipasta
toimintaa samanlaisessa tilanteessa
olevien miesten kanssa?
Jos vastasit kyllä, tämä uusi toiminta
on sinua varten. Erityisesti kutsun
mukaan sinua, joka et ole vielä
osallistunut Muistiyhdistyksen
ryhmiin.

Muistiyhdistyksen uudessa miehille
suunnatussa Parasta miesmuistiin -
hankkeessa kehitetään ja toteutetaan
muistisairaille miehille innostavaa ja
aktivoivaa ryhmämuotoista toimintaa.
Ensimmäiset ryhmät pyörähtävät
käyntiin syksyn 2020 aikana
Jyväskylässä, Joutsassa ja Multialla.
Etsimme toimintaan mukaan miehiä,
joilla on varhaisen vaiheen
muistisairaus ja kyky itsenäiseen
toimintaan ohjatussa ryhmässä.
Toiminnassa painotetaan osallistujien
aktiivista elämänotetta myönteisessä
ilmapiirissä.
Osallistuminen on maksutonta.

Syksyn ryhmät, joihin tullaan
ilmoittautumisten kautta:

Miestenmuistinvirkistysryhmä
Ensimmäinen kokoontuminen 8.9.2020
yhdistyksen toimistolla,
Rauhankatu 1, Jyväskylä
joka toinen tiistai klo 13.00 – 14.30

Syksyn ohjelmassa on mm.
luontoliikuntaa, retki ja suomalaista
rakennusperinnettä.

Liikuntaa ja aivotreeniä yhdistelevä
ryhmä
Toiminta soveltuu kaiken kuntoisille.
Kehitämme monipuolisella treenillä
voimaa, kestävyyttä, koordinaatiota,
tasapainoa ja liikesujuvuutta sekä
muistitoimintojen osa-alueita. Pidämme
myös hyvän tuulen mukana
harjoittelussa.

Hippoksen Monitoimitalolla,
Kuntoportti 3, Jyväskylä
keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.15
16.9. - 9.12.2020 ja 13.1.-28.4.2021

Ilmoittautumiset 28.8.2020mennessä!

Samanlaiset liikuntaryhmät aloittavat myös
Joutsassa ja Multialla.
Seuraathan paikallista ilmoittelua.
Tosin voit ilmoittautua ja varata paikkasi
ryhmässä jo nyt ennakkoon.

Tervehdys Parasta miesmuistiin -hankkeesta!
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Luontoryhmä
Könkkölän tila,
Vesangantie 37, Jyväskylä
maanantaisin klo 14.00– 16.00
24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja
12.10.

Ilmoittautumiset heti,mahdollista tulla
mukaanmyös 31.8. alkaen.

Tämä ryhmä sisältää luontoelämyksiä ja
hyötyliikuntaa, kuten lapiohommia,
halonhakkuuta, puukäsityötä, luontoretkiä
ja saunomista. Nautimme samalla
luonnosta ja mukavasta juttelusta.
Osallistua voi omien voimiensa mukaan,
joten tavanomainen fyysinen kunto riittää.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
p. 040 594 0954, Johanna Lahtinen

Henkilöesittely: Johanna Lahtinen

Muistelusalkku-antaajutulle juurta ja
herätteleemuistoja

Sisältää tavaroita, kuvasarjoja, käyttöohjeen
Valmistettu yhteistyössä Jyväskylän
kulttuuriluotsien kanssa
vapaaehtoisten ja ammattilaisten
käytettäväksi

Lisäksi verkkopohjaista materiaalia mm.
YouTube -videoita ja pelejä

Lainattavissa maksutta syksystä 2020 alkaen

Aloitin maaliskuussa Parasta miesmuistiin -
hankkeessa. Olen työskennellyt yhdistyksellä
viisi vuotta, ensin pohjoisessa Keski-
Suomessa muistiluotsi-Ennin sijaisena ja
sittemmin olin Apetta aivoille -hankkeessa.
Kotona minua odottaa työpäivän jälkeen
perhe, joista innokkaimpana labradorin-
noutaja, Hippo. Harrastelen liikuntaa,
puukäsitöitä ja geokätköilyä. Tähän aikaan
vuodesta sormenpääni ovat aina mustikan
siniset. Uuden työn aloitusta väritti keväällä
koronaepidemia, mutta toivon, että syksyn
aikana voimme kohdata kasvokkain.



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 (muutokset mahdollisia)

henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ksmuisti.fi

Muistiluotsit, muistiluotsi@ksmuisti.fi
Ulla Halonen, toiminnanjohtaja puh. 044 061 4928
Saara Ojala, muistiluotsi puh. 044 561 4926
Sini Lehtinen, muistiluotsi puh. 040 847 4650
Marianna Ikonen, muistiluotsi puh. 040 358 8010

Muistiluotsi, pohjoinen Keski-Suomi
Säästökeskus, Kauppakatu 5 B 255, 43100 Saarijärvi
Enni Leppänen, muistiluotsi puh. 044 761 4925

Parasta miesmuistiin -hanke
miesmuisti@ksmuisti.fi
Johanna Lahtinen, projektivastaava puh. 040 594 0954

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: Sari Lehto puh. 040 727 5390
Multia: Inka Jalkanen puh. 040 301 6252
Petäjävesi: Kati Jutila puh. 044 045 0236
Karstula: Sini Pölkki puh. 045 139 1687
Viitasaari: Elisa Hämäläinen puh. 040 068 1851
Kinnula: Pirkko Leppänen puh. 044 548 5483
Pihtipudas: Mirja Ruotsalainen puh. 044 262 5766
Äänekoski: (etsii uusia toimijoita)

YHTEYSTIEDOT www.ksmuisti.fi


