
Syksy 2021

Toiminta
Jyväskylässä

Tervetuloa mukaan!



KAIKILLE AVOIN TOIMINTA

YHTEINEN TOIMINTA MUISTISAIRAUTTA 
SAIRASTAVILLE SEKÄ LÄHEISILLE 

Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 10
yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1.)
Tutustumistunti on tarkoitettu
muistisairaille ja omaisille, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei ole
ennestään tuttua. Yhdistyksen
työntekijät kertovat toiminnasta
(Rauhankatu 1). 
Lisätietoja: 
Marianna, p. 044 561 4926
Syksyn 2021 päivämäärät:
7.9, 5.10., 2.11. ja 30.11.

Tutustumistunnit

Ympäri vuoden arkimaanantaisin klo
13 yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu
1). Kahvilassa keskustellaan vapaa-
muotoisesti, eli kahvila ei ole ohjattua
ryhmätoimintaa. Kahvimaksu
vapaaehtoinen.
Lisätietoja: toimisto, p. 044 561 4927

Kahvila Hetkinen

Kerran kuukaudessa maanantaisin 
klo 13-14.30 Palokan Visalassa
(Visalantie 5). Onko sinulla tai
läheiselläsi todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan mer-
keissä. Ryhmää ohjaa muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Muistiryhmä, Palokka

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kaikille kulttuurista
kiinnostuneille. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.

Syksyn 2021 päivämäärät: 
25.8., 22.9., 20.10. ja 17.11. 
Lisätietoja: Maire, p. 040 744 1462

Kulttuurikerho

Tiistaisin klo 17-18.30 Väinönkadun
palvelukeskuksessa (Väinönkatu 44).
Kuntosaliryhmään ovat tervetulleita
muistisairaan omaiset/läheiset sekä
sairastuneet yhdessä läheistensä
kanssa. Omavastuu 50€/kausi.
Ryhmää ohjaa yhdistyksen vapaaeh-
toinen.
Ilmoittautuminen:
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Kuntosaliryhmä

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Onko sinulla tai
läheiselläsi todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan mer-
keissä. Ryhmää ohjaa muistiluotsi. 

Ilmoittautuminen: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Jyväskylän Muistiryhmä



TOIMINTA MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE

Kahden viikon välein torstaisin klo 13-
14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä vaihtelevan toi-
minnan merkeissä muistisairauteen
sairastuneille naisille. Ryhmää ohjaa
muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen: 
Sini, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Naisten muistinvirkistysryhmä

TOIMINTA OMAISILLE JA LÄHEISILLE

Kaksi kertaa kuukaudessa klo 14-15.30 yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1.)
Muistisairaiden omaishoitajille ja läheisille tauko arjen keskellä;
kokemustenvaihtoa, tietoa ja virkistystä. Joka toinen kerta on ohjattua
toimintaa ja joka toinen vapaata keskustelua.  Ryhmää ohjaa muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen: Minna, p. 044 061 4928 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Syksyn päivämäärät: 
31.8., 28.9., 26.10. ja 23.11. (ohj.) sekä 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. (omatoim.)

Omaisklubi

Kerran kuukaudessa torstaisin klo 13-
14 Scandic Laajavuoressa
(Laajavuorentie 30). Omaisille, joiden
läheisellä on muistisairaus, osallistu-
minen ei vaadi virallista omaishoi-
tajuutta. Omavastuu 5€/krt, joka
laskutetaan kauden lopuksi. Ryhmää
ohjaa yhdistyksen vapaaehtoinen. 
Lisätiedot: Marianna, p. 044 561 4926.
Syksyn päivämäärät: 
30.9, 28.10 ja 25.11.

Läheisten keilailuryhmä

Kerran kuukaudessa maanantaisin klo 16-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa, tietoa ja virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä alle 70-vuotiaana muistisairauteen sairastuneille.
Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Marianna, p.044 561 4926 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi

Työikäistenä sairastuneiden vertaisryhmä

Kerran kuukaudessa maanantaisin
klo 16-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1.) Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä toiminnan
merkeissä työikäisenä sairastuneiden
läheisille. Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen: 
Sini, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Vertaisryhmä työikaisenä
muistisairauteen
sairastuneiden läheisille

Kahden viikon välein tiistaisin klo 13-
14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä vaihtelevan toi-
minnan merkeissä muistisairauteen
sairastuneille miehille. Ryhmää ohjaa
muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Miesten muistinvirkistysryhmä



Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
Avoinna ma-to klo 9-15, pe suljettu
puh. 044 561 4927 / toimisto
puh. 044 561 4926 / muistiluotsi
puh. 044 061 4928 / toiminnanjohtaja

www.ksmuisti.fi
toimisto@ksmuisti.fi
muistiluotsi@ksmuisti.fi

RETKET JA  VALMENNUKSET

YHTEYS- JA LISÄTIEDOT

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry
Muistiluotsi asiantuntija- ja
tukikeskus Keski-Suomi

Muistisairauteen sairastuneille
henkilöille ja heidän läheisilleen on
suunnitteilla kaksi retkeä:
Syysretki 15.10 ja jouluretki 3.12.   

Tiedotamme retkien yksityiskohdista
niiden varmistuttua muun muassa
nettisivuillamme sekä ryhmissä sekä
muun toimintamme yhteydessä.
Lisätietoja: Sini, p. 040 847 4650   

RETKET

Neljän kerran kokonaisuus ti 9.11., 
to 11.11.,ti 16.11. ja ke 17.11. klo 16-
17.30 yhdistyksen tiloissa (Rauhan-
katu 1). Kommunikointi muistisairaan
ihmisen kanssa muuttuu sairauden
edetessä. Valmennus on tarkoitettu
muistisairaiden läheisille. Sen tavoit-
teena on lisätä läheisten valmiutta
muistisairaan ihmisen ymmärtämi-
seen ja tukemiseen vuorovaikutuksel-
lisin keinoin vertaisseurassa.
Ilmoittautuminen 5.11. mennessä:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

VAHVISTAVAN VUOROVAIKU-
TUKSEN VALMENNUS
OMAISILLE JA LÄHEISILLE

Toimimme ajankohtaisten kokoontumis- ja hygieniasuositusten
mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia! Toimintaan osallistuminen
ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Muisti- ja muistinvirkistysryhmihen
osalta ohjaajat ovat henkilökohtaisesti yhteydessä aloituspäivämääristä
ilmoittautuneisiin. Tervetuloa mukaan! 


