
Kuva: Vesa Virtanen

Aurinkoista kesää!

Ryhmät ja kahvilat jäävät jälleen kesätauolle. Nyt on aika nauttia valoisista kesäöistä, auringon

lämmöstä, sateen jälkeisestä raikkaudesta, leikatun ruohon tuoksusta, yhteisistä hetkistä läheisten

kanssa, kesäteatterista, ulkona juoduista kahveista, kotimaisista mansikoista ja uusista perunoista!

Hengitä siis syvään kesän tuoksua ja tee tästä paras kesä nyt! 

 

Muutamia mukavia ja hyödyllisiä kesävinkkejä löydät myös tästä uutiskirjeestä.

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

 

Muistiyhdistyksen sivuille tästä

 

 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistiyhdistyksen toimiston kesän

aukioloajat:

 

 

Ohjausta ja neuvontaa

muistiluotseilta sopimuksen mukaan.

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


 

 

Kotidatan laitteilla turvaa arkeen

EV-04 turvapuhelin tuo turvaa arjen askareihin aina sinne missä

liikut. Kaatumisvahti, sijaintitietojen lähetys sekä kaksisuuntainen

puheyhteys tekevät laitteesta monikäyttöisen sekä helpon käyttää.

Hälytyksen sattuessa laite lähettää tekstiviestin

hälytysvastaanottajalle (esimerkiksi omainen) ja lähtee soittamaan,

jonka jälkeen puheyhteys aukeaa. Laitteeseen on myös mahdollista

rajata alueita, minkä ylittäminen laukaisee hälytyksen. Hinta alkaen

299€ (sis. alv).

Lisätietoa laitteesta täällä

Toimisto on suljettuna                 24.6. -

12.7.2022

 

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

toimisto@ksmuisti.fi

p. 044 561 4927

avoinna ma-to 9-13

Toimistolla voit hoitaa jäsenasioita ja hankkia

myyntituotteitamme. 

Muistiyhdistyksen sivuille

tästä

Ota yhteyttä!

Muistiluotsit lomailevat                24.6. -

12.7.2022

Soita, tai laita meille sähköpostia, niin varataan

sinulle aika puheluun, etätapaamiseen tai

toimistolle. Liikumme maakunnassa ja teemme

osittain etätöitä, joten sopimalla ajan vältät

hukkareissut.

Sini Sanaslahti p. 044 561 4926

Sari Sutela p. 040 847 4650

Lähetä postia

muistiluotsille 

 

 

 

 

 

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/keski-suomen-muistiyhdistys-ry-2018/ev04.pdf
https://ksmuistiyhdistys.fi/
mailto:muistiluotsi@ksmuisti.fi


Muistiranneketta saat Muistiyhdistyksen toimistolta!

Ranneketta löytyy pituuksissa 16 cm, 17 cm, 18,4 cm, 20 cm ja 21 cm.

Postitettaessa hintoihin lisätään postitusmaksu. Tuotteita saa yhdistyksen toimistolta Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä,

katso kesän aukiolot ilmoituksesta ylempänä tässä uutiskirjeessä.

Tuotteet voit maksaa toimistollamme pankkikortilla (myös lähimaksu). Tarvittaessa saat mukaasi myös laskun.

Lisätiedot ja tilaukset:

Puh. 044 561 4927

toimisto@ksmuisti.fi

Ilmoitathan tilatessa:

toimitus- ja laskutusosoitteet (myös verkkolaskutus on mahdollinen)

puhelinnumeron johon esimerkiksi Posti on yhteydessä lähetyksen saapumisesta

mahdollinen y-tunnus

haluamasi postitus tapa: Postin noutopisteeseen, Postin Ovelle-toimitus tai Pakettiautomaatti. Postittaessa laskuun

lisätään toimituskulut.

Tästä myyntituotteisiin

 

Menovinkkejä kesäiseen Keski-Suomeen

 

 

 

https://ksmuistiyhdistys.fi/tuotteet/


Kuva: Pixabay

Keski-Suomalaisen menoinfosta löydät kätevästi Keski-Suomen

alueella järjestettävät tapahtumat. Markkinat, näyttelyt, konsertit,

kirpputorit ja monet muut löydät alla olevasta linkistä.

Tutustu menoinfoon täällä

 

 

 

Keski-Suomen Muistiluotsi asiantuntija- ja

tukikeskuksen tuettu loma muistisairauteen

sairastuneelle ja läheiselle

                                                        Hakuaika päättyy 20.8.2022

Kenelle: Etenevään muistisairauteen sairastuneelle ja häntä hoitavalle läheiselle. Lomalle hakeminen

ei edellytä virallista omaishoitajuutta eikä muistiyhdistyksen jäsenyyttä.

Lomien tavoitteena on saada vertaistukea ja voimavaroja sekä virkistyä. Muistisairautta sairastaville

henkilöille ja heidän omaisilleen järjestetään sekä yhteistä että erillistä ohjelmaa. Lomalla on mukana

Kylpylähotelli Peurungan henkilökunnan lisäksi Keski-Suomen Muistiluotsin työntekijöitä päiväaikaan.

Päävastuu turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on ympäri vuorokauden lomalaisella itsellään/ hänen

omaisellaan.

Ajankohta: 20.11.-25.11.2022

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto

 

 

 

Kuva: Pixabay

Luontopoluille

opastetusti

To 23.6. & 30.6. klo 13

Jyväskylän kaupungin

liikuntapalvelut järjestää

senioreille suunnattuja

luontopolkukävelyjä

kesäkuussa 2022. Kävelyjen

tarkoituksena on tutustuttaa

kuntalaisia kaupungin

luontopolkuihin turvallisesti

opastettuna.

Lue lisää

 

Kuva:Pixabay

Maksuttomia

jumppia Jyväskylässä

Kesäkuun loppuun saakka

Jyväskylän kaupungin

liikuntapalvelut järjestää

ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä

30.6. asti eri puolilla

kaupunkia.

Kaikki ulkoliikuntaryhmät ovat

maksuttomia eikä niihin

tarvitse ilmoittautua

ennakkoon. Tarjolla on niin

senioreille suunnattuja sekä

kaikille kuntalaisille avoimia

kesäjumppia.

Lue lisää

 

Kuva: Pixabay

Sadepäivänä jumppaa

kotona

Videoista vinkkejä

Liikkua ja jumpata voi myös

kotioloissa. Voitaksen

jumppavideoista saat vinkkejä

omaan arkeesi. Hyödynnä siis

kesän sateinen päivä ja aloita

jumppa videoiden tahtiin!

Videojumppiin täältä

 

https://ksml.menoinfo.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-06-06_lahde-tutustumaan-haukanniemen-jaaskelan-ja-haapasaaren-luontopolkuihin-yhdessa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-06-08_kesakuussa-jumpataan-maksuttomasti-eri-puolilla-kaupunkia
https://www.voitas.fi/jumppavideot/


Paikka: Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

Osallistujamäärä: 20 henkilöä (10 muistisairasta henkilöä + 10 omaista)

Omavastuuosuus: 20 €/hlö/vrk täysihoidolla

Hakeminen: Hakemukset palautetaan lomajärjestölle hakuajan loppuun mennessä joko sähköisesti:

www.mtlh.fi tai postitse: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180

HELSINKI. Hakulomakkeita saa Keski-Suomen Muistiyhdistykseltä tai MTLH:lta. 

Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Henkilötunnus sekä muut henkilö- ja osoitetiedot ilmoitetaan täydellisenä. - Tulotiedot ilmoitetaan

nettotuloina kuukaudessa ja ne on merkittävä myös puolison osalta. - Avio-/avoparia kohden riittää 1

hakemus - Hakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto hakeutumisesta K-S Muistiyhdistyksen

lomalle. - Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät. - Myönteisistä lomatukipäätöksistä

ilmoitetaan lomatuen saajalle n. 2 kk ennen loman alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta.

T

uetun loman hakuun tästä

 

 

Kysymyksiä ja toiveita kansanedustajille kaivataan!

Muistiliitto järjestää yhdessä eduskunnan muistikerhon kanssa

webinaarin muistiviikolla tiistaina, 20.9.2022 klo 14.30.

Webinaarissa on mukana muistikerhoon kuuluvia kansanedustajia.

Webinaaria varten toivotaan sairastuneilta ja läheisiltä kysymyksiä ja

toiveita siitä, mitä teemoja webinaarissa olisi hyvä käsitellä. Jos

sinulla on toiveita välitettäväksi tätä tilaisuutta ajatellen, lähetä niitä

meille muistiluotsiin sähköpostitse 10.8.2022 mennessä, niin

välitämme asiat Muistiliittoon tapahtuman suunnittelijoille. Kalenteriin

kannattaa joka tapauksessa jo nyt laittaa tuo webinaarin ajankohta!

 

Lähetä postia muistiluotsille

 

 

 

Kuva: Pixabay

Muistipuiston juhannusvisa

Testaa juhannustietoutesi 

Päivät pitenevät ja juhannus lähestyy kovaa

vauhtia. Keskikesän juhlaan liittyy paljon

perinteitä. Juhannusvisassa pääset testaamaan,

kuinka hyvin tunnet juhannusperinteet.

Juhannusvisaan tästä

 

Kuva: Pixabay

Kesäaiheisia sanapelejä

Aivopähkinöitä kesän ratoksi

Kesä on oivaa aikaa nauttia luonnosta ja

auringosta. Välillä on kuitenkin hyvä istahtaa

alas ja tarjota aivoille haasteita. Sauna-aiheisen

visan löydät täältä, luontoväittämiä pääset

arvuuttelemaan täällä ja lintuanagrammeihin

löydät tästä.

 

https://mtlh.fi/loman-hakeminen/
mailto:muistiluotsi@ksmuisti.fi
https://www.muistipuisto.fi/tietoa/juhannusvisa/
https://wordwall.net/play/16891/720/625
https://wordwall.net/play/3164/258/963
https://wordwall.net/play/9878/174/399


 

 

 

 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä

Keski-Suomen 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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https://www.facebook.com/ksmuistiyhdistys/
https://www.instagram.com/ksmuisti/
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