


KAIKILLE AVOIN TOIMINTA

TOIMINTA MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVILLE SEKÄ LÄHEISILLE 

Tutustumistunti kerran kuukaudessa on
tarkoitettu muistisairaille ja omaisille,
joille muistiyhdistyksen toiminta ei ole
ennestään tuttua. Yhdistyksen työntekijät
kertovat muistiyhdistyksen toiminnasta
(Rauhankatu 1). 

Tiistaisin klo 10: 
26.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 18.5.

Tutustumistunnit

Onko sinulla tai läheiselläsi todettu
muistisairaus? Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kahden viikon
välein maanantaisin klo 13-14.30 Palokan
Visalassa (Visalantie 5). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Päivämäärät: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3.,
12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926.

Palokan Muistiryhmä

Kulttuurikerho on tarkoitettu kaikille kult-
tuurista kiinnostuneille. Kerho kokoontuu
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 13-
14.30 Muistiyhdistyksen tiloissa (Rauhan-
katu 1). Ryhmää ohjaa yhdistyksen vapaa-
ehtoinen. Lisätietoja: Maire, p. 040 744 1462.

Kevään päivämäärät: 
27.1., 24.2., 10.3., 21.4. ja 26.5.

Kulttuurikerho

Kuntosaliryhmä Väinönkadun palvelukes-
kuksessa (Väinönkatu 44). Hinta 50 €
/kausi, laskutus kauden jälkeen.
Kuntosaliryhmään ovat tervetulleita
muistisairaan omaiset/läheiset sekä
sairastuneet yhdessä läheistensä kanssa.
Ryhmää ohjaa yhdistyksen vapaaehtoinen.
Lisätietoja: toimisto, p. 044 561 4927

Kuntosaliryhmä

Onko sinulla tai läheiselläsi todettu
muistisairaus? Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kahden viikon
välein keskiviikkoisin klo 13-14.30
Muistiyhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa muistiluotsi. 
Päivämäärät: 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4., 12.5. ja 26.5. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Marianna, p. 040 847 4650.

Jyväskylän Muistiryhmä

Ryhmätoiminta ei edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä. Tervetuloa mukaan! 

Ryhmätoimintamme käynnistyy, kun
kokoontumiset ovat sallittuja.
Osallistujamääriä rajoitetaan turvavälien
takaamiseksi. Kaikkiin Muistiluotsi
asiantuntija- ja tukikeskuksenjärjestämiin
kevään ryhmiin tullaan ilmoittautumisen
kautta. Kahvitarjoilu on toistaiseksi tauolla
lähikontaktien välttämiseksi ja oikeaoppisen
kasvomaskin käytön mahdollistamiseksi.
Muistiluotsien ryhmistä mukaan saa
halutessaan pienen välipalan. Tarjoiluista on
vapaaehtoinen kahvimaksu.

Kaikille muistiasioista kiinnostuneille avoin
kahvila ympäri vuoden joka arkimaanantai
klo 13 yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1).
Kahvilassa keskustellaan vapaamuotoisesti
eli se ei ole ohjattua ryhmätoimintaa.

Kahvila Hetkinen
Kaikille avoimeen toimintaan ei tarvitse
ilmoittautua, mutta muutokset ovat
mahdollisia koronatilanteen vuoksi.
Lisätietoja saat www.ksmuisti.fi tai
muistiluotseilta, p. 044 561 4926.

Tärkeää!



MUISTISAIRAIDEN OMA TOIMINTA

Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville naisille. Se
tarjoaa kokemusten vaihtoa, tietoa ja
virkistystä vaihtelevan toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kahden viikon välein torstaisin
klo 13-14.30 Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Päivämäärät: 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10.,
12.11., 26.11., 10.12. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini, p. 040 847 4650.

Naisten muistinvirkistysryhmä

Ryhmä on tarkoitettu alkavaa muisti-
sairautta sairastaville miehille. Se tarjoaa
kokemusten vaihtoa, tietoa ja virkistystä
vaihtelevan toiminnan merkeissä. Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.

Miesten muistinvirkistysryhmä

TOIMINTA OMAISILLE JA LÄHEISILLE

Muistisairaiden omaishoitajille ja muille
läheisille tauko arjen keskellä; kokemus-
tenvaihtoa, tietoa ja virkistystä. Tapaamiset
tiistaisin kaksi kertaa kuukaudessa klo 14-
15.30 Muistiyhdistyksen tiloissa (Rauhan-
katu 1). Joka toinen kerta on ohjattua toi-
mintaa ja joka toinen vapaata keskustelua.
Ryhmää ohjaa muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Minna, p. 044 061 4928 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Omaisklubi

Ryhmä on tarkoitettu miehille, joiden
läheisellä on muistisairaus. Se kokoontuu
keilaamaan kerran kuukaudessa
torstaisin klo 13-14.00  Scandic Laaja-
vuoressa (Laajavuorentie 30). Omavastuu
5 €/kerta laskutetaan kauden lopuksi.
Samaan aikaan muistinvirkistysryhmä
naisille yhdistyksen tiloissa. Ryhmää
ohjaa yhdistyksen vapaaehtoinen. 
Päivämäärät: 4.2., 4.3., 1.4., 29.4. ja 27.5. 
Lisätietoja: p. 044 561 4927 / toimisto

Miesten keilailuryhmä

Ryhmä on tarkoitettu alle 70-vuotiaille
muistisairaille henkilöille. Se tarjoaa
kokemusten vaihtoa, tietoa ja virkistystä
vaihtelevan toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kerran kuukaudessa klo 16-
17.30 yhdistyksen toimistolla
(Rauhankatu 1). 
Päivämäärät: 22.2., 22.3., 19.4. ja 17.5.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Marianna, p. 044 561 4926.

Työikäisten vertaisryhmä

Tapaamiset kahden viikon välein tiistaisin
klo 13-14.30 Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). 
Päivämäärät: 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4.,
20.4., 4.5. ja 18.5.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926

Alkukeväästä tulossa luontokävelyryhmä
muistisairaiden läheisille yhteistyössä
Luontovoimaa! -hankkeen kanssa.
Toteutusaika ja -paikka varmistuvat
myöhemmin. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini, p. 040 847 4650.

Luontokävelyryhmä

Ryhmä on tarkoitettu työikäisenä
muistisairauteen sairastuneiden
läheisille. Se tarjoaa tarjoaa kokemusten
vaihtoa, tietoa ja virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa klo 16-17.30 yhdistyksen
toimistolla (Rauhankatu 1). 
Päivämäärät: 22.2., 22.3., 19.4. ja 17.5.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sini, p. 040 847 4650.

Vertaisryhmä työikäisenä
sairastuneiden läheisille



VALMENNUKSET JA RETKET

YHTEYSTIEDOT

toimisto@ksmuisti.fi
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
Avoinna ma-to klo 9-15, pe suljettu

puh. 044 561 4927 /toimisto
puh. 044 561 4926 /Marianna Ikonen, muistiluotsi
puh. 040 847 4650 /Sini Lehtinen, muistiluotsi
puh. 044 061 4928 /Minna Wacker, toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry www.ksmuisti.fi

Muistiluotsi asiantuntija-
ja tukikeskus Keski-Suomi

Muistisairaille henkilöille ja heidän
läheisilleen on suunnitteilla
liikuntapäivä 16.4 ja kesäretki 11.6.

Lisäksi 24.4. on tulossa oma päivä
työikäisenä sairastuneille ja heidän
läheisilleen. 

Tiedotamme retkien yksityiskohdista niiden
varmistuttua mm. nettisivuillamme sekä
ryhmissä ja tilaisuuksissa. 
Voit myös kysyä lisää Sini Lehtinen 
p. 040 847 4650 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi

Järjestämme kolmiosaisen verkkoval-
mennuksen muistisairaiden henkilöiden
läheisille. Tavoitteena on lisätä läheisten
valmiutta muistisairaan ihmisen
ymmärtämiseen ja tukemiseen vuoro-
vaikutuksellisin keinoin vertaisseurassa.
Valmennus on kolmen kerran kokonai-
suus, joka järjestetään verkossa ti 8.6, ke
9.6. ja to 10.6 klo 16.00-17.30. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
(4.6 mennessä): Enni, p. 044 761 4925.

Vahvistavan vuorovaikutuksen
valmennus läheisille

Retket


