
Kenelle tarkoitettu?

Muistisairauteen sairastuneille
miehille, joiden sairauden vaihe
on alkava. 

Osallistujille, joiden fyysinen ja
kognitiivinen toimintakyky on
riittävä turvalliseen ja
mielekkääseen osallistumiseen.
Tämä varmistetaan
kotikäyntimallin avulla.

Missä?

Jyväskylän toimintaryhmä
järjestettiin Könkkölän tilalla;
puutarhassa, pihamaalla,
halkovajalla, lähimetsässä ja
saunatuvalla. 

Viitasaaren ja Hankasalmen
kokoontumispaikat vaihtelivat
toiminnan mukaan mm.
muistiperheiden kodit, laavut
ja ulkoilureitit sekä
maatilamatkailupaikat. 

Milloin?

Toiminnat toteutettiin touko-
syyskuussa. 

Kahden tunnin
kokoontumisia järjestettiin
kahdeksan kertaa, kerran
viikossa, kahden kuukauden
aikana. 

LUONTOTOIMINTARYHMÄT

Luontotoimintaryhmiä pilotoitiin Parasta miesmuistiin -
hankkeessa, jonka kohderyhmää ovat kotona asuvat
varhaisen vaiheen muistisairastuneet miehet. Ryhmään
etsittiin ensijaisesti miehiä, jotka eivät olleet aiemmin
osallistuneet mihinkään muistiryhmään. 

Osallistujat kiinnostuivat toiminnasta, koska
kokoontumiset eivät olleet pöydän ympärillä tai
Muistiyhdistyksen tiloissa ja se sisälsi oikeaa tekemistä.
Kaikkia varhaisen vaiheen muistisairastuneita miehiä
toiminta ei motivoinut, sillä he kokivat, että
omakotitalossa ja kesämökillä riittää omastakin takaa
vastaavia töitä. Toimintaan osallistuneille oli tärkeää, 
että he pystyvät olemaan talkootöillään muille hyödyksi
ja kokivat mielihyvää nähdessään antamansa avun
tarpeellisuuden muistiperheessä. 

Osallistujien mielestä parasta oli toisten miesten seura
leppoisassa ilmapiirissä. Toiminta koettiin kiinnostavaksi
ja antavan virikettä arkeen sekä sitä suositeltaisiin
vastaavassa tilanteessa olevalle miehelle. Kaikki
ilmoittivat halukkuutensa osallistua uudelleen
vastaavaan toimintaan. Myös läheiset olivat hyvillään,
että mies on aktivoitunut lähtemään ryhmään ja
kertoivat miesten aktiivisuuden lisääntyneen myös
kotioloissa.

varhaisen vaiheen muistisairastuneiden miesten kanssa
Hankasalmella, Viitasaarella ja Jyväskylässä v. 2021



Mikä tärkeää kohtaamisissa?

Lähtökohtana oli dialoginen, arvostava ja
tasavertainen kohtaaminen. Toimintakerran
alkaessa ryhmä yhdessä suunnitteli
toteutuksen, työnjaot ja myös ohjaaja tarttui
toimeen miesten kanssa. Toiminnan ohessa
käyty sanallinen ja sanaton vuorovaikutus
keskittyi tekemiseen, toimijuuden ja
minäpystyvyyden vahvistamiseen sekä
miehisen, aktiivisen roolimallin säilyttämiseen.
Toiminta perustuikin "se vahvistuu, mitä
vahvistetaan" -ajatukseen, joten
kokoontumisissa ei ohjaajien toimesta tuotu
esille muistisairauksiin liittyviä teemoja.  

Jyväskylän ryhmä suunniteltiin ja toteutettiin
yhteistyössä Könkkölän tilan työntekijöiden
kanssa. 

Viitasaaren ja Hankasalmen ryhmät järjestettiin
yhteistyössä kunnan muistikoordinaattorin ja
toimintaterapeutin kanssa, joiden kautta
toimintaan löytyivät juuri oikeat miehet.
Paikalliset työntekijät olivat avainasemassa myös
toimintasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.
Heidän kauttaan yhteistyöhön tulivat mukaan
seurakunnan ja kunnan tekniset toimet,
kylätoimikunnan vapaaehtoiset ja
maaseutumatkailuyrittäjät. 

Kenen kanssa toteutettiin?

Miksi kuvattiin?

Ryhmäkokoontumisten aikana
osallistujista otettiin valokuvia ja videoita. 
Näistä koottiin voimauttavan valokuvan
menetelmiin pohjautuvia henkilökohtaisia
kuvakoosteita. Lisäksi kuvista ja videoista
koostettiin diaesitys viimeisessä
kokoontumisessa katsottavaksi.
Menetelmä toi näkyväksi niin miehille
itselleen kuin omaisille osallistujien
toimijuutta ja kyvykkyyttä, alkavan
sairauden sijaan.
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Mitä muistettava kuvatessa?

Jotta kuvia voi ottaa, säilyttää ja käyttää, on
tätä varten oltava allekirjoitetut kuvausluvat.
Luvan allekirjoittaneella on oikeus myös
estää tai rajata kuvien ottamista sekä
käyttöä. 
Luontotoimintaryhmässä kuvauslupiin
viitattiin kuvatessa. Jos kuvia käytettiin esim.
someen, valittiin parhaat otokset yhdessä.
Myöhemmin kuvia käytettäessä, tiedotettiin
siitä kuvassa esiintyneelle ja tämän
läheiselle. 



Mitä kannattaa huomioida?

Osallistujien alkukartoitus on tärkeää, jotta
toiminta on turvallista, ja että kaikki miehet
kokevat olevansa itselle sopivassa toiminnassa.
Tämä on merkittävä asia muistisairauden
alkuvaiheessa -etenkin ensikertaa toimintaan
mukaan rohkaistuneelle.  

Luontotoiminnan kokoontumiset olivat ulkona.
Toteutetuissa ryhmissä oli uskomaton tuuri
säiden suhteen. Puukäsitöitä sisältäviä
varasuunnitelmia ei tarvinut kertaakaan käyttää. 

Pyrkimyksenä oli löytää vastasairastuneita
miehiä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet
Muistiyhdistyksen toimintaan. 

Jyväskylässä parhaimmaksi tiedotuskanavaksi
osoittautui paikallislehti. Myös Hankasalmella
ja Viitasaarella paikalllislehtiin laitettiin
maksulliset mainokset, mutta näillä
paikkakunnilla ryhmäläiset löytyivät kunnan
muistityöntekijöiden kautta. 

Miten alkavasta toiminnasta
tiedotettiin?

Mikä lehtimainoksessa herätti
kiinnostuksen ilmoittautua
mukaan Jyväskylän toimintaan?

- Hankkeen nimi oli jo kiinnostusta
   herättävä
- Miehille suunnattu toiminta
- Omalle toimintakyvylle sopiva
- Toimintaa, ei pöydän ääressä istumista
- Kokoontumiset muualla kuin
muistiyhdistyksen tiloissa



Pienellä paikkakunnalla osallistumisen esteenä
voi olla sairastumisen paljastuminen muille. 
Lisäksi kaikki kohderyhmään kuuluvat eivät
kiinnostuneet järjestetystä sisällöstä, koska
heillä on omasta takaa vastaavia töitä
omakotitalossa tai kesämökillä. Tällöin
toimintasisältöä voisi painottaa toiveiden
mukaan esimerkiksi retkeilyyn eri teemoilla tai
puukäsitöihin. 

Opittiin myös ajankäyttöä: Kahden tunnin
kokoontumisaika ei riittänyt Hankasalmella,
koska aikaa vierähti siirtymisiin. 

Mitä hyötyä toiminnasta oli?

Toiminta ja kohtaamiset vahvistivat
osallistujien minäpystyvyyden tunnetta,
osallisuutta, miehisiä rooleja, toiveikkuutta,
elämäniloa ja -merkityksellisyyttä.

Toimintaympäristön asukkaat saivat nauttia
ryhmän aikaansaannoksista. 

Muistiyhdistyksen toiminnan piiriin löytyi
uusia, aiemmin osallistumattomia miehiä:
100% halusi uudelleen vastaavaan ryhmään. 

Tähän parempi kuva!

Mitä opittiin?

Mistä syntyi kuluja?

Lehtimainokset olivat huomattava kuluerä.
Jyväskylän toimintaryhmä toteutettiin Könkkölän
Tilalla ostopalveluna Parasta miesmuistiin -
hankevaroin. 
Viitasaarella ja Hankasalmella kulut koostuivat
tarjoilukuluista, yhteiskyydeistä sekä
luontomatkailuyritykseltä ostetusta tuokiosta
saunomisineen. Maakunnan ryhmissä työntekijät
osallistuivat toimintaan omalla työajallaan.
Parasta miesmuistiin -hanketyöntekijän
liikkuminen maakunnan alueella kotikäynneille ja
ryhmän kokoontumisiin tuotti matkakuluja. 



Mitä palautetta läheiset antoivat?
Läheiset kokivat mielihyvää, että mies on
motivinut lähtemään ryhmään. Läheisten
mukaan miehet ovat aktivoituneet tarttumaan
kotitöihin sekä miesten vireystilan nousu näkyy
päiväunimäärän vähenemisenä. 

Läheiset kokivat saaneensa itselleen
tarpeellisen hengähdystauon tiiviseen
yhteiseloon. Toiveena on, että samanlaisia
ryhmiä järjestettäisiin lisää, mahdollisesti
pidempikestoisena, ja että ryhmäläisten
valinnoissa huomioitaisiin edelleen
osallistujien samankaltainen kognitiotaso. 

Mikä oli parasta ryhmässä?

Viimeisellä ryhmäkerralla yhteistä kuvaesitystä
katsellessa miehet antoivat itselleen ja toisilleen
tunnustusta hyvin tehdyistä töistä. 

Henkilökohtaisista valokuvakoosteista tuli vielä
jälkikäteenkin runsaasti välittömiä kommentteja.
Yleisimmin kuvakoosteiden on kerrottu
päätyneen vitriinin päälle tai kehyksiin, josta
miehet esittelevät niitä lapsilleen ja vieraille. 

Ryhmän aikana miehet tottuivat valokuvaukseen
ja lopulta he itse ehdottivat, että nyt olisi hyvä
hetki kuvaamiselle. 

Mitä palautetta valokuvista?

Toisten miesten seuraa pidettiin tärkeänä (ka 4,7/5).
Valtaosa mainitseekin ryhmän parhaaksi anniksi
keskustelut osallistujien ja ohjaajien kanssa,
mainiten leppoisan tai mukavan tunnelman ja
ilmapiirin. Maaseudun ryhmissä miehille oli tärkeää,
että he pystyvät olemaan hyödyksi ja kokivat
mielihyvää nähdessään antamansa avun
tarpeellisuuden muistiperheessä. Toiminnan
koettiin antavan myös itselle puhtia: 
”Minä luulin jo, etten enää jaksa tehdä mitään,
mutta sain ryhmästä paljon intoa ja olen kotona
innostunut tekemään mm. kasvimaalle laatikot.” 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Jyväskylän toimintaryhmä 
Könkkölän Tilalla
kesällä 2021

Tutustumista tilaan ja toisiimme
sekä säätikun vuoleskelu
Ohje: https://www.youtube.com/watch?
v=8vPTWNPeBXA

kokoontuminen1.

2. kokoontuminen

Lammasaitauksen pystytolppien valmistus: 
Vesurilla teroitus ja kuoren poisto sekä
nuotiolla hiillostamalla kyllästäminen. 
Lopuksi makkaran hiillostus nuotiolla. 

3. kokoontuminen

Hyönteishotellien valmistus saunatuvan
terassilla. Harjakaiskahvit rakennustöiden
päätteeksi sauvatuvassa. 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Jyväskylän toimintaryhmä 
Könkkölän Tilalla
kesällä 2021

5. kokoontuminen

Polttopuutalkoot saunatuvalla, jonka päälle
nuotiomakkaraa ja -kahvia kodalla

6. kokoontuminen

Aistipuutarhan pohjamultien kärräystalkoot,
puutarhakasvien kastelu järvivedellä
ja kahvittelut

4. kokoontuminen

Pensasaidan leikkaus, 
sorapihan korjauslapiointi ja 
vanhojen naulojen etsiminen magneetilla
seinän vierustoilta. 
Pihakahvit mukavia jutellen. 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Jyväskylän toimintaryhmä 
Könkkölän Tilalla
kesällä 2021

8. kokoontuminen

Saunominen järviuinnin kera sekä yhteinen
lounashetki kuvakoostetta katsellen

7. kokoontuminen

Retki Lumopolkua pitkin ja kahvittelut järven
rannalla kivennokassa istuskellen



Ryhmäkertojen sisällöt 
Hankasalmella
kesällä 2021

Hiihtomaan laavun polttopuutallin
täyttäminen, tienpientareiden siistiminen
pajukoista sekä laavuhetki
nuotiokahvitteluineen. 
Toteutus yhteistyössä kunnan teknisen
toimen kanssa.

kokoontuminen1.

2. kokoontuminen

Lammasaitauksen pystytolppien korjaus
roudan jäljiltä maatilamatkailutilalla.
Pihakanojen ruokkiminen kotoa tuoduilla
leivänmuruilla. Lopuksi kahvittelut pihamaalla. 

3. kokoontuminen

Lammasaitaustalkoot jatkuivat
maatilamatkailutilalla. Tällä kertaa myös
hankohommia kuivikeheinien siirrossa ja
aitauksen oven korjaustyöt. 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Hankasalmella
kesällä 2021

5. kokoontuminen

Retki Hakolanrannan laavulle lounastamaan
nuotioeväitä hienoissa maisemissa. Välimatka
taittui taksilla. 

6. kokoontuminen

Talkoot muistiperheessä: 
Nurmikon siimurointia, vajan oven korjausta
ja pitkät yhteiset kahvittelut. Sopiva perhe
löytyi muistikoordinaattorin asiakkaista.
Meitä odotti erittäin hyvin esivalmistellut
talkoot sukulaismiehen kera. 

4. kokoontuminen

Polttopuiden säkitystä kyläyhdistyksen
vapaaehtoisen avuksi ja luontopolun
laavulle vietäväksi. Lisäksi nuotiomakkarat
ja -kahvit metsäpolkukävelyn varrella. 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Hankasalmella
kesällä 2021

8. kokoontuminen

Retki maatilamatkailuyrittäjän huvilalle: 
mato-onkien valmistus ja niiden koekäyttö,
saunominen järviuinnilla sekä pitkä yhteinen
ruokailu. 

7. kokoontuminen

Polttopuuvajojen täydennystä
Häähninmäen näkötornilla, luontopolun
varrella. 
Lopuksi yhteinen, maistuva ja tasokas,
pitopalveluyrittäjän valmistama lounas
näkötornin alla. 



Ryhmäkertojen sisällöt 
Viitasaareella
kesällä 2021

2. kokoontuminen
Muistikoordinaattorin vinkkaaman
muistiperheen luona auttavina käsinä 
puutallissa. Lopuksi pitkät kahvittelut
keskustellen. 

1. kokoontuminen
Laavun polttopuutallin täyttäminen ja
nuotiolettukahvit laavulla

Yhteistyössä kunnan teknisen toimen
kanssa

3. kokoontuminen
Kevätsiivous kirkkosaaren 
ympäri kulkevalla kävelypolulla

Yhteistyössä seurakunnan teknisen toimen
kanssa



Ryhmäkertojen sisällöt 
Viitasaareella
kesällä 2021

4. kokoontuminen
Retki paikalliselle näköalapaikalle ja
kappelille. 

Ylätasanteella näkyvä kenkä kuuluu kunnan
toimintaterapeutille, joka
muistikoordinaattorin kanssa osallistuivat
ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen.

Tämän kerran jälkeen kokoontumiset
jatkuivat Viitasaarella liikunnallisella
toimintaryhmällä yhteistyössä muistiluotsin
kanssa. Tähän ryhmään vaimotkin olivat
tervetulleita. Kuvan pelissä mukana myös
vapaaehtoinen Muistiyhdistyksen hallituksen
jäsen. 

Ryhmäsisällön vaihdokseen päädyttiin niiden
palautteiden jälkeen, joissa talkootoimintaa
todettiin olevan omastakin takaa
omakotitalon pihalla ja kesämökillä. 

Kuvissa esiintyneiltä henkilöiltä on nimenomainen suostumus kuvien julkaisuun tässä
luontotoimintaryhmiä kuvaavassa asiakirjassa. Kuvien jälleenkäyttäminen ei ole sallittua. 

Jyväskylän Könkkölän 7. kokoontumisen kuvituskuva: Martta Moisio
Viitasaaren 4. kokoontumisen kuvituskuva: Marja Kumpulainen
Muut kuvat: Johanna Lahtinen



Uuteen, maksuttomaan luontotoimintaan
etsitään miehiä, joilla on 
muistisairauden varhainen vaihe tai 
epäilys siitä ja havaitut muistin pulmat. 

Kokoontumisissa saamme nauttia
luontoretkistä, ulkona tapahtuvasta
työtoiminnasta ja talkoista, saunomisesta
sekä nuotiolla valmistetuista herkuista.

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa
torstaisin 27.5. - 17.6. ja 12.8. - 2.9.2021
klo 12.00 - 14.00

Ryhmään tullaan ilmoittautumisten kautta: 
Johanna Lahtinen
puh. 040 594 0954 
Parasta miesmuistiin -hanke
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

Parasta miesmuistiin!

Luontotoimintaryhmä Viitasaarella
Ryhmä on tarkoitettu miehille, 

joilla on kykyä toimia itsenäisesti

ohjatussa ryhmässä ja vaihtuvissa

kokoontumispaikoissa. 

Tässä toimintaryhmässä liikutaan,

tehdään yhdessä tavallisia arkisia

työtehtäviä sekä ollaan myös hyödyksi

kylälle ja siellä asuville ihmisille.

Tavanomainen kunto riittää ja jokainen

osallistuu omien voimiensa mukaan. 

Toiminnassa yhdistetään muistia

ylläpitäviä aiheita: liikunta, ravitsemus,

hyväntuulinen seura, luontoelämykset

ja merkityksellinen tekeminen. 

Ryhmään otetaan 6 miestä. 

Etusijalla ovat miehet, jotka eivät ole

aiemmin osallistuneet muistiryhmiin.

Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen

jäsenyyttä. 

Esitepohja maaseudulle



Monipuolisia luontoelämyksiä
ja hyötyliikuntaa, kuten 
puutarhahommia, polttopuutalkoita,
luontoretki, puukäsitöitä,
saunomista ja nuotiokahveja

LUONTOTOIMINTARYHMÄ

Ryhmä on tarkoitettu miehille, joilla on varhaisen vaiheen
muistisairaus ja kykyä toimia itsenäisesti ohjatussa
ryhmässä. Tavanomainen fyysinen kunto riittää eri
toiminnoista ja liikkumisesta suoriutumiseen. 

Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa
maanantaisin 3.5. - 28.6.2021 klo 14.00 - 16.00
Könkkölän tilalla, Vesangantie 37, Jyväskylä

Parasta miesmuistiin! 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
puh. 040 594 0954 
Johanna Lahtinen

Etusijalla ovat miehet, 
jotka eivät ole aiemmin 
osallistuneet 
Muistiyhdistyksen ryhmiin. 
Osallistuminen on maksutonta 
eikä edellytä 
yhdistyksen jäsenyyttä.
Mukaan mahtuu 6 miestä.
Toiminnassa huomioidaan annetut
korona- ja kokoontumisrajoitukset. 

Ryhmään tullaan
ilmoittautumisten kautta.

Esitepohja Könkkölä



Olet ilmoittautunut luontoryhmään ja
olet lämpimästi tervetullut mukaan. 

Kokoonnumme kahdeksan kertaa
maanantaisin klo 14.00 - 16.00 
Könkkölän tilalla
Vesangantie 37, Jyväskylä.

Alustava ohjelma:
3.5. Tutustumiskerta, villiyrtit ja vuoleskelu
10.5. Perinneaidan valmistus
17.5. Pörriäishotellien rakennus
24.5. Pihahommia
31.5. Polttopuutalkoot 
7.6. Puutarhatöitä
14.6. Ei kokoontumista
21.6. Lumopolkuvaellus
28.6. Saunomista ja nuotioruokailua 

Kokoontumiset pidetään ulkona, pienryhmässä sekä koronasuositukset huomioiden. 
Sateisella säällä teemme puukäsitöitä sisätiloissa.

Varaa yllesi tavalliset, säähän ja toimintaan sopivat varusteet, jotka saavat sotkeutuakin
työn touhussa. Jokainen osallistuu omien voimiensa mukaan, joten tavanomainen fyysinen
kunto riittää.  

Jokainen osallistuu omalla vastuulla, meillä ei ole ryhmäläisille tapaturmavakuutusta. 

On erittäin tärkeää, että osallistut toimintaan vain terveenä. Koronan ensioireita ovat
kuume, yskä, nuha, kurkkukipu, lihaskivut, väsymys ja pahoinvointi. 

Tavataan Könkkölän pihalla. Olemme teitä siellä vastassa. 
Jos saavut autolla, pihamaalla on reilusti maksutonta parkkitilaa. 

Ilmoitathan soittamalla tai tekstiviestillä, jos olet et pääse jollakin kerralla paikalle. 

puh. 040 594 0954 
Johanna Lahtinen

Esitepaperin kääntöpuolelle tulostettava mallikutsukirje, 
joka annetaan osallistujille kotikäynnin aikana


