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PUHEENJOHTAJANTERVEHDYS

Leena Suonto
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n
puheenjohtaja

t. Leena

Hei,

Tätä kirjoittaessani on vuosi juuri vaihtunut ja tammikuun alku näyttää
talviselta ja hyvin kauniilta. Lunta on sen verran, että lempipuuhaani
talvisin eli hiihtoa on jo päässyt aloittelemaan. Hyvään elämään
kuuluu aktiivisuus ja monipuolinen toiminta. Mitä se itse kullekin on,
määrittelee jokainen itse. Nyt kun mahdollisuudet osallistua
konsertteihin, teattereihin tms. on ollut minimalistinen, on hyvä
muistaa, että luonto ympärillämme on aina avoinna. Jälleen kerran
kehoitan kaikkia nauttimaan luonnosta. Jos se fyysisesti ei ole
mahdollista, muistele jotain tekemääsi retkeä. Minne menit? Menitkö
kävellen, hiihtäen tai kenties soutaen? Oliko kesä vai talvi? Keitä oli
mukana? Olitko marjassa tai sienessä? Mitä oli eväänä?

Muistot ovat elämän rikkautta ja arki on elämän juhlaa. Jokaisesta
päivästä löytyy varmasti hyviä asioita sekä asioita, joista olemme
kiitollisia.

Minulla oli kunnia tulla mummuksi marraskuussa ja tuo pieni tyttö
antaa voimaa ja hyvää mieltä jokaiseen päivääni.

Voimia, terveyttä ja hyvää mieltä toivon teille jokaiselle!
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Toimintaan osallistuminen ei
vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.
Toimimme ajankohtaisten
kokoontumis- ja hygieniasuosi-
tusten mukaisesti.Muutokset
ovat mahdollisia.Muistiluotsien
ohjaamien ryhmien osalta
ohjaajat ovat henkilökohtaisesti
yhteydessä aloituspäivämääristä
ilmoittautuneille.

JOUTSA
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Muistikahvila on tauolla
toistaiseksi. Etsimme
toimintaan mukaan uusia
vapaaehtoisia. Lisätiedot:
Sini S, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

JYVÄSKYLÄ
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Kahvila Hetkinen
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin kahvila
ympäri vuoden joka arki-
maanantai klo 13 -14.30
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kahvilassa
keskustellaan
vapaamuotoisesti eli se ei ole
ohjattua ryhmätoimintaa.
Ei vaadi ilmoittautumista.

Kulttuurikerho
Kulttuurikerho on tarkoitettu
kaikille kulttuurista kiinnostu-
neille. Kerho kokoontuu kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 13-14.30 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen. Ei vaadi
ilmoittautumista.
Lisätiedot:
Maire, p. 040 744 1462.
Kevään päivämäärät:
19.1., 9.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Tutustumistunnit
Tutustumistunnit ovat kerran
kuukaudessa tiistaisin klo 10.
Ne ovat tarkoitettu muisti-
sairaille ja läheisille, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei
ole ennestään tuttua.
Tutustumistunnit pidetään
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Tuokion pitää
yhdistyksen työntekijä.
Lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926.
Kevään päivämäärät:
11.1., 1.2., 1.3., 5.4., 10.5. ja
7.6.

YHDISTYKSENTOIMINTA
Ryhmätoiminta, tapahtumat ja kahvilat

paikkakunnittain:
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MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE
Työikäisenä sairastuneiden
vertaisryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alle 70-
vuotiaille muistisairaille henki-
löille. Se tarjoaa kokemusten-
vaihtoa, tietoa ja virkistystä
vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Samaan aikaan
kokoontuu myös läheisten
ryhmä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa maanantaisin klo
16-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Naisten
muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
naisille. Se tarjoaa kokemus-
tenvaihtoa, tietoa ja virkistystä
vaihtelevan toiminnan merkeis-
sä. Tapaamiset kahden viikon
välein torstaisin klo 13-14.30
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini L., p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Miesten
muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
miehille. Se tarjoaa kokemus-
tenvaihtoa, tietoa ja virkistystä
vaihtelevan toiminnan

Palokan muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa maanantaisin klo
13-14.30 Palokan Visalassa
(Visalantie 5). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Kuntosaliryhmä
Kuntosaliryhmä on tarkoitettu
muistisairaiden omaisille /
läheisille sekä muistisairaille
henkilöille, jotka tulevat yhdes-
sä läheistensä kanssa. Ryhmä
kokoontuu Väinönkadun
palvelukeskuksessa (Väinön-
katu 44) tiistaisin 1.2. alkaen
klo 17-18.30. Hinta 50 € /
kevätkausi. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.
Ilmoittautuminen:
Sini S., p. 044 561 4926.
Jyväskylän muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin klo
13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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merkeissä. Tapaamiset kahden
viikon välein tiistaisin klo
13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

OMAISILLE JALÄHEISILLE
Omaisklubi
Muistisairaiden omaishoitajille
ja muille läheisille tauko arjen
keskellä; kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä. Tapaamiset
tiistaisin kaksi kertaa kuukau-
dessa klo 14-15.30 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1). Joka
toinen kerta on ohjattua
toimintaa ja joka toinen vapaa-
ta keskustelua. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen työntekijä.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Minna, p. 044 061 4928 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
Kevään päivämäärät:
18.1., 16.2. (ke), 15.3., 12.4. ja
10.5. (omatoiminen)
1.2., 1.3., 29.3, 26.4. ja 24.5.
(ohjattu)
Vertaisryhmä työikäisenä
muistisairauteen
sairastuneiden läheisille
Ryhmä on tarkoitettu työikäise-
nä muistisairauteen sairastu-
neiden läheisille. Se tarjoaa
kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä toiminnan merkeis-
sä. Samaan aikaan kokoontuu
työikäisenä muistisairauteen
sairastuneiden ryhmä. Tapaa-
miset kerran kuukaudessa

maanantaisin klo 16-17.30
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini L., p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Jyväskylän
Muistikummituokio
9.3. klo 13.30-15
Kortteli Klubilla (Vapaudenkatu
48-50). Haluatko oppia lisää
muistisairauksista? Miten
muistisairas ihminen
kohdataan?
Muistikummiotuokio sopii
kaikille muistiasioista
kiinnostuneille.
Lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

JÄMSÄ
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Jämsän muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat saman-
kaltaisessa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä vaihtelevan toi-
minnan merkeissä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa tiistaisin
klo 13-14.30 Jämsän
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Lindemaninkatu 1). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
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Sini L., p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

KANNONKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Kevättapaaminen 17.5. klo
13–15. Piispalassa
(Takkatupa I)
Tapaaminen on tarkoitettu
muistisairaille henkilöille ja
heidän läheisilleen
Kannonkoskelta ja Kivijärveltä.
Ohjelmassa on yhteistä
ajanvietettä. Puolivuosittain
järjestettävä tilaisuus on
maksuton ja se järjestetään
yhteistyössä Saarikan kanssa.
Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 13.5.
mennessä: Enni, p. 044 761
4925 tai Anne (Saarikka), p.
044 459 6422.

KARSTULA
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoin Muistikahvila ker-
ran kuukaudessa tiistaisin
Heikin Tuvalla klo 14.30.
Toimintaa ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen.
Kevään päivämäärät: 11.1.,
8.2., 8.3., 5.4. ja 10.5.
Lisätietoja: Sini P., p. 045 139
1687.

KEURUU
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoimet tapaamiset
kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 16
Lehtiniemen takkahuoneella.
Toimintaa ohjaavat yhdistyksen
vapaaehtoiset.
Kevään päivämäärät:
2.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6
Lisätietoja: Sari, p. 040 727
5390 tai Päivi, p. 050 034 4313.

KINNULA
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Kamu-kahvila
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoin Kamu-kahvila
kerran kuukaudessa torstaisin
kirjastolla klo 10-12. Toimintaa
ohjaavat yhdistyksen
vapaaehtoiset.
Kevään päivämäärät:
17.2., 17.3., 20.4. ja 19.5.
Seuraa paikallista ilmoittelua
mahdollisten muutosten sekä
kesän tapaamisten osalta.
Lisätiedot:
Pirkko, p. 044 548 5483.

KIVIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Kevättapaaminen 17.5. klo
13–15. Piispalassa
(Takkatupa I)
Tapaaminen on tarkoitettu
muistisairaille henkilöille ja
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heidän läheisilleen Kivijärveltä
ja Kannonkoskelta Ohjelmassa
on yhteistä ajanvietettä.
Puolivuosittain järjestettävä
tilaisuus on maksuton ja se
järjestetään yhteistyössä
Saarikan kanssa. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 13.5.
mennessä: Enni, p. 044 761
4925 tai Anne (Saarikka), p.
044 459 6422.

KYYJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Kevättapaaminen 16.6. klo
13–15. Paikka varmistuu
lähempänä ajankohtaa.
Tapaaminen on tarkoitettu
muistisairaille henkilöille ja
heidän läheisilleen.
Ohjelmassa on yhteistä
ajanvietettä. Puolivuosittain
järjestettävä tilaisuus on
maksuton ja se järjestetään
yhteistyössä Saarikan kanssa.
Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 13.6.
mennessä: Enni, p. 044 761
4925 tai Anne (Saarikka), p.
044 459 6422.

LAUKAA
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Laukaan muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan

merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa torstaisin klo
13-14.30 pääkirjastolla
(Vuojärventie 2). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini L., p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MULTIA
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoimet Muistipäivät
kerran kuukaudessa seurakun-
takodilla klo 10-13. Toimintaa
ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen.
Kevään päivämäärät: 16.2.,
16.3., 6.4. ja 18.5.
Lisätiedot: Minna, p. 0400
695 314.

MUURAME
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Muuramen muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankal-
taisessa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä vaihtelevan toi-
minnan merkeissä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin klo 13.30-15 Muuramen
Tasankolassa (Mikkolantie 6).
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini S., p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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PETÄJÄVESI
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Muistikka
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoimet Muistikan
tapaamiset kerran kuukau-
dessa tiistaisin. Toimintaa
ohjaavat yhdistyksen
vapaaehtoiset. Tapaamisten
sisällöistä ja paikasta ilmoite-
taan tarkemmin myöhemmin
paikallislehdessä.
Kevään päivämäärät:
1.3., 5.4., 3.5. ja 7.6.
Lisätiedot: Kati, p. 044 045
0236.

PIHTIPUDAS
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kaikille muistiasioista kiinnos-
tuneille avoin Muistikahvila
parittoman viikon torstaisin
Valorinteen kerhohuoneella klo
14-16. Toimintaa ohjaavat
yhdistyksen vapaaehtoiset.
Toiminta toistaiseksi tauolla.
Seuraa kahvilan aloituksen
osalta paikallista ilmoittelua.
Lisätiedot: Katri, p. 040 578
6224.

SAARIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Saarijärven muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran

kuukaudessa tiistaisin klo
13-14.30 kaupungintalon
Rahkola-salissa (Sivulantie 11).
Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

VIITASAARI
KAIKILLEAVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin Muisti-
kahvila. Toimintaa ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.
Toiminta toistaiseksi tauolla.
Seuraa kahvilan aloituksen
osalta paikallista ilmoittelua.
Lisätiedot:
Elisa, p. 040 0681 851.

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Viitasaaren muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankal-
taisessa elämäntilanteessa ole-
via ihmisiä vaihtelevan toimin-
nan merkeissä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa torstaisin
klo 13-14.30. Paikka varmistuu
myöhemmin. Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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OMAISILLE JALÄHEISILLE
Läheisten ryhmä
Muistisairaiden omaishoitajille
ja muille läheisille tauko arjen
keskellä; kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa torstaisin
klo 13-14.30 Turina-tuvalla
(Urheilutie 26). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

ÄÄNEKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE
Muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
henkilöille. Se tarjoaa koke-
mustenvaihtoa, tietoa ja virkis-
tystä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kahden
viikon välein maanantaisin klo
13–14.30 kaupungintalon
kokoushuoneessa 123
(Hallintokatu 4). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Suolahden muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat samankaltai-
sessa elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran

kuukaudessa keskiviikkoisin klo
13-14.30 seurakuntatalon
salis-sa (Pajakatu 9). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Enni, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

RETKET
Kevätretki alle 70-vuotiaille
muistisairauteen
sairastuneille henkilöille ja
heidän läheisilleen 12.3.
Könkkölän tilalla
(Vesangantie 37, 40630
Jyväskylä). Tiedotamme retken
yksityiskohdista niiden varmis-
tuttua mm. nettisivuillamme
sekä muun toimintamme
yhteydessä.
Lisätietoja: Sini S., p. 044 561
4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi
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TOIMINTAA VERKOSSA
Vahvistavan
vuorovaikutuksen
valmennus läheisille
verkossa ma 4.4., pe 8.4., ti
12.4. ja ke 13.4. klo
16.00–17.30 (neljän kerran
kokonaisuus).
Kommunikointi muistisairaan
ihmisen kanssa muuttuu
sairauden edetessä.
Vuorovaikutus voi olla
haastavaa, koska sairaus
vaikuttaa ihmiseen monin eri
tavoin. Järjestämme
neliosaisen 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.
Tietokoneen kameran tai
erillisen web-kameran käyttö
on suositeltavaa, mutta ei
pakollista.
Lisätiedot ja
ilmoittautumiset (31.3.
mennessä):
muistiluotsi@ksmuisti.fi tai
puh. 044 761 4925.

WhatsApp-vertaisryhmät
Yleiseen ja teemoiteltuihin
ryhmiin voi jakaa kuulumisia ja
omaa arkea sekä kysellä
muiden kokemuksia
kirjoittamalla, lähettämällä
ääniviestejä, videoita tai kuvia.
Ryhmiä järjestetään tarpeen

mukaan niin varhaisen vaiheen
muistisairautta sairastaville kuin
läheisillekin.
Liittyminen ja lisätietoja:
muistiluotsi@ksmuisti.fi tai
p. 044 761 4925.
Sähköinen uutiskirje
Muistiluotsien uutiskirjeet
sisältävät mm. aivoja aktivoivia
tehtäviä ja vinkkejä arkeen
suoraan sähköpostiisi. Käy
liittymässä tilaajaksi ja lukemassa
uusin uutiskirjeemme
osoitteessa www.ksmuisti.fi.

Sähköinen toimintakalenteri
Kotisivuiltamme löytyy sähköinen
toimintakalenteri, jonne lisätään
koko Keski-Suomen toiminta
ryhmistä retkiin ja kaikille
avoimiin luentoihin.
Käy tutustumassa!
www.ksmuisti.fi.

Keski-Suomen Muistiluotsi toimii
maakunnallisena matalan kynnyksen

asiantuntija- ja tukikeskuksena
etenevää muistisairautta

sairastaville ihmisille ja heidän
läheisilleen. Teemme työtä myös ns.

suurta yleisöä varten erilaisissa
muistisairauksiin liittyvissä

kysymyksissä ohjaten ja tiedottaen.
Vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja

kehittäminen on tärkeä osa
työtämme.

Järjestämme toimintaa, johon on
helppo osallistua omana itsenään.

Yhteystietomme löydät jäsenkirjeen
viimeiseltä sivulta.
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Lomien tavoitteena on
vertaistuen ja voimavarojen
lisääntyminen sekä
virkistyminen. Lomalla
muistisairautta sairastaville
henkilöille ja heidän omaisilleen
järjestetään sekä yhteistä että
osin erillistä ohjelmaa. Lomille
osallistuminen ei edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.
Omaishoitajan ja hoidettavan
lomalla on mukana Keski-
Suomen Muistiluotsin
työntekijöitä päiväaikaan.
Voimaa vertaisuudesta -
lomaviikolla mukana on
Muistiyhdistyksen Parasta
miesmuistiin -hankkeen
työntekijä.
Hakemukset palautetaan
lomajärjestöön hakuajan
loppuun mennessä joko
sähköisesti tai postitse.
Hakulomakkeita saa Keski-
Suomen Muistiyhdistykseltä
tai MTLH:lta.
Lisätietoja: Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry.
puh. 010 2193 460 (arkisin klo
9-13), lomat@mtlh.fi
www.mtlh.fi
Omaishoitajan ja
hoidettavan lomat:
Keski-Suomen Muistiluotsi
asiantuntija- ja tukikeskus,
puh. 044 761 4925 tai
044 561 4926,
muistiluotsi@ksmuisti.fi
Voimaa vertaisuudesta -
loma: Parasta miesmuistiin -
hanke puh. 040 594 0954
miesmuisti@ksmuisti.fi

TUETUTLOMAT2022

Omaishoitajan ja
hoidettavan loma
20.11.–25.11.2022. Hakuaika
20.8.2022 mennessä.

Omaishoitajan ja hoidettavan
lomat ovat tarkoitettu etenevää
muistisairautta sairastaville
henkilöille ja heidän omaisilleen
yhdessä. Osallistuminen ei
edellytä virallista
omaishoitajuutta.

Voimaa Vertaisuudesta -
loma omatoimisille
eläkeikäisille 28.8.–2.9.2022.
Hakuaika 28.5.2022
mennessä.

Voimaa vertaisuudesta-loma
on suunnattu muistisairauteen
sairastuneille, joilla taudinvaihe
on alkava. Edellytyksenä on
kyky liikkua ja osallistua
itsenäisesti ohjatussa ryhmässä,
koska lomaviikolla ei ole tarjolla
henkilökohtaista avustamista.
Lomalle voi hakea läheisen tai
ystävän kanssa tai yksin.

Lomien yhteistyökumppani:
Maaseudun Terveys- ja
Lomahuolto ry.

Osallistujamäärä: enintään 20
henkilöä (10 muistisairautta
sairastavaa henkilöä + 10
omaista).
Omavastuuosuus: 20 €/vrk/hlö
täysihoidolla.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
ke 27.4. klo 18 yhdistyksen
toimistolla (Rauhankatu 1).
Käsittelyssä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Kotiaputoiminta
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n
kotiaputoiminta on päättynyt
30.11.2021.

AIVOVIIKKO
Perinteistä aivoviikkoa vietetään
tänä vuonna viikolla 11
(14.-20.3.2022).

Teemana on ”Ajattele aivojasi,
mieti muistiasi”. Aivoviikolla
muistutetaan aivoterveyden
vaalimisen tärkeydestä.

Erityisesti Aivoviikolla voit pohtia
sitä, kuinka sinä hellit aivojasi.
Aivoterveyden vaaliminen tukee
myös muistisairautta sairastavan
ihmisen toimintakykyä.

Kaikille avoin ja ilmainen
verkkoluento aivoterveyteen
liittyen järjestetään viikon
aikana. Linkki tullaan jakamaan
Muistiliiton Facebook sivulla.

UUDENTYÖNTEKIJÄN ESITTÄYTYMINEN:

Sini Sanaslahti
Tervehdys kaikille! Olen Sini
Sanaslahti ja aloitin Marianna
Ikosen perhevapaan sijaisena
syyskuussa 2021. Muistiluotsin työ
on ollut jo tähän saakka
innostavaa ja antoisaa ja siksi
odotankin innolla alkavaa vuotta
2022.
Koulutukseltani olen terveys-
tieteiden maisteri. Vapaa-ajalla
minut löytää yleisurheilukentältä
tai luonnosta liikkumasta.
Tavataan taas toiminnan alkaessa!
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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 oranssi, harmaa, musta ja
valkoinen. Oranssin pipo korkeus n. 26cm,
harmaan, valkoisen ja mustan n. 20cm.
Materiaali 95% puuvillaa ja 5% elastaania.

Tuotteita voi ostaa käteisellä tai kortilla toimistoltamme tai
tilata p. 044 561 4927, toimisto@ksmuisti.fi

Lisää myynnissä olevia tuotteita löydät www.ksmuisti.fi

Kognitiivisen ergonomian
korttipakka 25€
Korttipakan tavoitteena on edistää aivojen
hyvinvointia työelämässä. Korttipakka on jaettu
neljään eri teemaan, jokaiseen teemaan kuuluu
tehtävä- ja keskustelukortteja.
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TYÖSTÄAIVOVOIMAA2021-2023

HANKE LYHYESTI

Työstä aivovoimaa -hanke on
suunnattu kaikille
keskisuomalaisille yksinyrittäjälle
ja pienyrittäjille työyhteisöineen.
Hankkeen tavoitteena on edistää
yrittäjien kognitiivista ergonomiaa
ja aivoterveyttä niin työssä kuin
vapaa-ajalla.
Hankkeen rahoitus on saatu
Euroopan sosiaalirahastosta,
Suomen rakennerahasto-
ohjelmasta. Kaikki hankkeen
toiminta on kohderyhmälle
maksutonta.
Hanke päättyy elokuussa 2023.
Hankkeessa työskentelevät:
hankevastaava Lea Jokela p.040
673 0060 ja hanketyöntekijänä
Tuula Kauppinen p.040 673 0061

Lisätietoja hankkeesta, hankkeen
toiminnasta ja ajankohtaisista
tapahtumista löytyy kotisivulta:
www.muistiterveys.fi
ja sosiaalisesta mediasta:
facebook.com/aivovoimaa

Hankkeen ensimmäisenä
toimintavuotena 2021:
Järjestimme viisi
hankesuunnitelman mukaista
Aivovoimaa perusvalmennusta,
jotka toteutettiin lähitapahtumina
sekä verkossa.
Syksyyn sijoittui yksi Aivovoimaa
jatkovalmennusryhmä, joka oli
kestoltaan 12 viikkoa. Lisäksi
järjestimme Yrittäjien
Aivohuoltamoja verkossa – 1x /kk
sekä työyhteisön
työpajatyöskentelyä kahdelle eri
yritykselle.

Kuvassa yrittäjiä Saarijärven
Aivovoimaa perusvalmennuksesta
kesällä 2021
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Viime vuonna olimme mukana
kahdeksassa yrittäjille
suunnatussa tapahtumassa
jakaen tietoa hankkeen teemoista
ja markkinoiden toimintaamme.
Yhteistyöverkostojen kautta
olemme tavoittaneet yrittäjiä eri
puolilta Keski-Suomea, mutta
osallistujamäärien kasvattaminen
vaatii vielä markkinointityötä.

Toiminnassamme mukana olleilta
yrittäjiltä saimme hyvää ja
kannustavaa palautetta;
hankkeen sisältö koetaan
tärkeäksi ja ajankohtaiseksi
(kuvassa yllä).

Hankkeen toiminta keväällä
2022:
Suuntaamme Aivovoimaa –
perusvalmennuksia Muurameen,
Keurusseudulle, Jämsän ja
Äänekosken suuntaan sekä
pohjoiseen Keski-Suomeen.
Valmennuksia toteutetaan myös
verkossa.
Uusia yhteistyöverkostoja
virittelemme erityisesti niille
paikkakunnille, joiden
pienyrittäjille tämän vuoden
aikana tulemme
valmennuksiamme tarjoamaan.
Panostamme monipuoliseen
markkinointiin, jotta
tavoittaisimme yrittäjiä yhä
enemmän.
Yhteistyötoimijoiden kanssa on
suunnitelmissa yrittäjille
suunnattuja kohtaamisia keväälle.
Lisäksi Aivohuoltamo –
tapahtumat jatkuvat verkossa.
Kevään aikana aloitamme
Kognitiivisen Ergonomian
korttipakan digitaalisen version
luomisen pelikehittäjien
avustuksella.
Tietoa toiminnasta saa jakaa
kaikille keskisuomalaisille
pienyrittäjälle!
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Parasta miesmuistiin -hankkeen
toiminnoissa kokoontuvat miehet,
joilla on alkava, varhaisen vaiheen
muistisairaus.

Ryhmiin pyritään löytämään
henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin
osallistuneet muihin
muistiryhmiin. Ensikertalaisen
osallistumiskynnystä lasketaan
nopealla ovensuukotikäynnillä,
jonka vaikutuksesta onkin saatu
myönteisiä tuloksia hankkeen
alkutaipaleelta.

Ryhmiin ja työpajoihin tullaan
ilmoittautumisten kautta ja niihin
osallistuminen on maksutonta.
Toiminnasta kiinnostuneiden
kannattaa soittaa Johannalle.
Hakuaika on parhaillaan
käynnissä.

Toiminnat alkavat heti, kun
kokoontumisrajoitukset sen
sallivat. Aloituksesta ilmoitetaan
henkilökohtaisesti
ilmoittautuneille.
Lisätiedot:
puh. 040 594 0954,
Johanna Lahtinen

Liikuntaryhmät
Jämsässä ja Äänekoskella
Etsimme uuteen, maksuttomaan
ryhmään miehiä, jotka:
• ovat äskettäin saaneet
muistisairausdiagnoosin, mutta
eivät itse koe sen haittaavan
suuremmin arkea

• eivät ole aiemmin osallistuneet
mihinkään muistiryhmään

• ovat kiinnostuneita
treenaamaan
ketterämpää liikkumiskykyä
mukavassa seurassa

Edellytämme kykyä liikkua itsenäi-
sesti. Tavanomainen fyysinen
kunto riittää. Liikuntatuokioiden
sisältö koostuu vaihtelevista
teemakerroista, joilla
parannetaan perus- ja nopeus-
voimaa, koordinaatiota,
tasapainoa sekä samalla
muistitoimintojen osa-alueita.
Pidämme myös hyvän tuulen
mukana harjoittelussa.
Kokoontumiset:
Jämsässä keskiviikkoisin
Särkijärven kuntotalolla Klo
10-11.30
Äänekoskella torstaisin
Pankkarilla Klo 10-11.30

Liikunnallisia kokoontumisia
Viitasaarella ja Hankasalmella
Ryhmissä muutama paikka vapaana.
Kysy lisätietoja soittamalla.

PARASTAMIESMUISTIIN -HANKKEEN
UUDETMENOVINKIT
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Kuule ja muista-
yleisötilaisuudet,
Jyväskylässä ja Joutsassa
Miten pärjätä ikäkuulon kanssa?
Mitä uutta heikentyneen kuulon ja
muistin yhteydestä tiedetään?
Kuinka itse voit vaikuttaa kuuloosi
ja samalla myös muistiisi?

Kutsumme jyväskyläläisiä ja
joutsalaisia eläkeläisiä kaikille
avoimiin tilaisuuksiin kuulemaan
erikoislääkäri Anna Hårdia.
Lisäksi kerromme alkavista Kuule
ja muista -työpajoista.
Jyväskylä
Kaupungin kirjasto, Unonsali
Keskiviikkona 9.3.2022
Klo 14.00 - 16.00
Joutsa
Seurakuntatalo
perjantaina 11.3.2022
klo 13.30 – 15.00
Tilaisuudet ovat maksuttomia.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kuule ja muista -työpajat
Jyväskylässä ja Joutsassa
Työpajat on tarkoitettu henkilöille,
joilla on alkavaamuistinpulmaa sekä
ikäkuuloisuutta.
Keväällä toteutettavissa, kaksi kertaa
kokoontuvissa työpajoissa käsitellään
käytännönläheisesti kuulemista
helpottavia aiheita.Maksuton.



Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Suonto
puheenjohtaja@ksmuisti.fi, puh. 050 534 8863

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry / Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus
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
Minna Wacker, toiminnanjohtaja puh. 044 061 4928
Sini Sanaslahti, muistiluotsi puh. 044 561 4926
Sini Lehtinen, muistiluotsi puh. 040 847 4650

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, hankevastaava puh. 040 594 0954

Työstä aivovoimaa -hanke
aivovoimaa@ksmuisti.fi – www.muistiterveys.fi
Lea Jokela, hankevastaava puh. 040 673 0060
Tuula Kauppinen, hanketyöntekijä puh. 040 673 0061

Alaosastojen vapaaehtoiset vastuuhenkilöt:
Keuruu: Sari Lehto puh. 040 727 5390
Multia: Minna Koppelomäki puh. 040 067 5314
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

YHTEYSTIEDOT
www.ksmuisti.fi


