
Joko sinä olet nähnyt sinivuokkoja tänä keväänä? kuva: Sari Sutela

Tervetuloa kevät!

Tästä vuoden 2022 toisesta uutiskirjeestä löydät tietoa yhdistyksen toiminnasta keväällä, vinkkejä

yhteistyökumppaniemme järjestämiin luentoihin sekä muuta ajankohtaista tekemistä.

Ajankohtaista touko-kesäkuulla

Koronarajoitukset alkoivat viimein väistyä, ja ryhmätoiminnat päästiin aloittamaan maaliskuussa jälleen kasvokkain.

Samoin erilaiset tapahtumat ovat päässeet toteutumaan suunnitellusti ja niissä on voitu olla pitkästä aikaa mukana.

Ryhmistä ja muusta ajankohtaisesta toiminnasta saat lisätietoa kotisivuiltamme, tai ottamalla yhteyttä työntekijöihin.

Kotisivuille

 

 

Asiakastarvekyselyn vastausaikaa on pidennetty

15.5.2022 asti

Jos et vielä ole vastannut, käy kertomassa toiveistasi!

 

 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksmuistiyhdistys.fi/
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$


 

Kartoitamme kevään 2022 aikana muistisairauteen sairastuneiden ihmisten ja

heidän läheistensä tarpeita ja toiveita toiminnalle, ohjaukselle sekä neuvonnalle.

Asiakastarvekyselyyn vastataan sähköisesti oheisen linkin kautta. Kyselyn

vastauksia käytetään toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kysely on

avoinna 15.5.2022 asti ja siihen vastataan nimettömästi. Lämmin kiitos

vastauksistanne!

Vastaa asiakastarvekyselyyn

 

 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry ja Keski-Suomen

Muistiluotsi palvelevat

Saarijärven toimiston sulkeuduttua huhtikuun lopulla palvelemme

teitä jatkossa Jyväskylän toimistolla, puhelimitse ja etäyhteyksin.

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

p. 044 561 4927 (jäsenasiat,

laskutus, myyntituotteet)

info(at)ksmuisti.fi

avoinna ma-to klo 9-13

Tarkista kesän aukioloajat nettisivuiltamme!

 

Keski-Suomen Muistiluotsin työntekijät ovat paikalla sovitusti. Aika varataan oman alueen työntekijältä puhelimitse tai

sähköpostilla muistiluotsi(at)ksmuisti.fi

Enni Leppänen (vanhempainvapaalla alkaen 4/2022, puhelut käännetty Sini Sanaslahdelle) p. 044 761

4925 (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Äänekoski, Viitasaari)

Sini Sanaslahti, p. 044 561 4926 (Jyväskylä, Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen)

Sari Sutela, p. 040 847 4650 (Hankasalmi, Jämsä, Joutsa, Konnevesi, Luhanka, Laukaa, Muurame, Toivakka)

Yhteystietoihin tästä

 

HopeaTansseja tanssitaan vielä kerran tälle keväälle

Menovinkki nopeille!

Kevätkauden viimeiset HopeaTanssit pidetään Seminaarinmäellä Kulttuuritalo

Villa Ranassa (Seminaarinkatu 13) keskiviikkona 4.5. klo 14.30.

HopeaTanssit aloitetaan tanssitaiteilija Teija Häyrysen vetämillä helpoilla ja

hauskoilla tanssiharjoitteilla, joita voidaan toteuttaa yksin liikkuen. Sen jälkeen

otetaan yhteys Kansallisoopperaan ja tanssitaan Oopperatalolla järjestettävien

Teetanssien tahdissa. Tanssimusiikista vastaa baritoni Arto Hosio ja Classic Stars.

Tilaisuuksien juontajana toimii Maria Mannermaa.

HopeaTanssit järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen Tanssin Keskuksen,

Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden ja Jyväskylän kaupunginkirjaston

kanssa. Ohjelma on suunnattu erityisesti ikäihmisille, mutta mukaan ovat

tervetulleita myös muut tanssin ystävät.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja:

koordinaattori Laura-Kristiina Moilanen, p. 050 599 6017, laura-kristiina.moilanen(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja täältä

 

 

 

 

 

 

 

 

https://q.surveypal.com/Asiakastarvekysely-2022/0
https://ksmuistiyhdistys.fi/yhteystiedot/
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/ikaihmiset


 

 

Joko olet tutustunut OmaKS:n seniorichatiin?

Seniorichatissa ikääntyneet tai heidän omaisensa voivat keskustella

askarruttavista asioista arkisin maksutta ilman ajanvarausta

OmaKS laajenee kohti ikääntyneiden palveluja avaamalla ikääntyneiden asioihin

keskittyvän Seniorichatin. Seniorichat on auki arkisin klo 8.00–15.30. 

Palveluohjaajien lisäksi Seniorichatissa päivystävät OmaKS:n sosiaaliohjaajat.

Keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi yleinen apu arjessa selviytymiseen,

etujen ja tukien hakeminen, asuminen ja kotiin saatavat apuvälineet tai vaikkapa harrastus- ja virkistystoiminta. Aihe on

vapaa, palveluohjaajat kannustavat olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Tunnistautumaton ohjaus kaikille keskisuomalaisille, tunnistautumisen takana olevat palvelut Jyväskylän julkisten

terveysasemien, Hankasalmen ja Uuraisten asiakkaille.

 

Seniorichatiin tästä

Kuva: Luontolive 29.4.2022

Luontolive tuo luonnon lähellesi!

Seuraa sääksen pesintää tai norppaliveä kotonasi

WWF:n luontolivessä voit seurata reaaliajassa sääksen pesintää tai katsastaa

ovatko itämerennorpat kivillä lepäämässä.

Sääksen pesällä voi koko pesintäkauden seurata sääksiparia pesällään, ja

toivottavasti myös poikasten kehitystä myöhemmin.

Tällä hetkellä liveseurannan vaihtoehtoina ovat sääksen pesä ja norppien suosima ranta saaristossa.

Kuva: Pixabay

Fimealta ohjeita turvalliseen

lääkehoitoon

Selkeä opas kaikille lääkkeiden käyttäjille

Tiedätkö, millaisen tabletin voi puolittaa tai murskata, jos

nieleminen on hankalaa? Entä onko lääkkeiden

ottamiseen apuvälineitä? Fimea on laatinut lääkkeiden

käyttäjille suunnattua materiaalia turvallisesta

lääkehoidosta yhteistyössä Kansallisen

lääkeinformaatioverkoston kanssa. Ohjeita turvalliseen

lääkehoitoon-oppaaseen voit tutustua täältä.

 

Fimean sivustolle

 

Muistisairaudet ja niiden nykyhoito -

webinaari 17.5.2022 klo 18

Luennoitsijana neurologian professori Anne

Remes Helsingin Yliopistosta 

Uudenmaan Muistiluotsi järjestää Muistisairaudet ja

niiden nykyhoito -webinaarin tiistaina 17.5. klo 18

alkaen. Luennoimassa on neurologian professori Anne

Remes Helsingin yliopistosta.

Luento on ilmainen eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Luennolle pääset avaamalla webinaarimainoksen ja

klikkaamalla osallistumislinkkiä mainoksessa.

Webinaarimainokseen

 

 

https://omaks.fi/palvelumme/seniorichat
https://wwf.fi/luontolive/saaksi/
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon?utm_source=Rekrysesonki+k%C3%A4y+kuumana+%7C+J%C3%A4rjest%C3%B6t+huolissaan+riippumattomuudestaan+%7C+Mit%C3%A4+l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri+tekee+SOSTEssa%3F&utm_medium=email&utm_campaign=
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/17.5.22-muistisairaudet-ja-niiden-nykyhoito-.pdf


Luontoliveen tästä

Kokemuspuheenvuoro muistiperheen elämänlaadusta Hankasalmella

Kokemuspuheenvuorovideo, jossa Hankasalmen muistikoordinaattori Elina Manninen jututtaa lämminhenkisesti Kari ja

Kirsi Tuukkasta heidän muistimatkasta ja elämänlaatuun vaikuttaneista tekijöistä. Oman näköisen elämän jatkaminen,

tietoiset valinnat ja asenne ovat vaikuttaneet siihen, että Kari arvelee taudin pysyneen paikoillaan tai tilanteen jopa

parantuneen. Jokaisen muistiperheen tarina on omanlaisensa, ja tässä tarinassa aiheita käsitellään useista

näkökulmista, päättyen toiveikkaisiin aiheisiin.

Videon sisältö on alunperin valmisteltu kokemuspuheenvuoroksi Keski-Suomen Muistiyhdistyksen vuotuiseen

Ystävänpäiväkoulutukseen, joka on jouduttu kaksi kertaa perumaan koronaepidemian vuoksi.

Katso video

 

 

 

 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus:

muistiluotsi@ksmuisti.fi

puh. 044 561 4926

Toimisto:

toimisto@ksmuisti.fi

puh. 044 561 4927

 

www.ksmuisti.fi

www.muistiliitto.fi

Peruuta uutiskirje
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