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Hei!

Eletään juhannuksen jälkeistä viikkoa ja helle tuntuu pitävän
pintansa. Tänä kesänä monien odottamat tapahtumat,
kesäteatterit, konsertit ja ehkä ne pariin kertaan siirretyt matkat
vihdoin ja viimein toteutuvat ja elämä tuntuu palaavan takaisin
”vanhaan”. Jos vielä ei kuitenkaan tunnu mukavalta lähteä
isoihin ihmisjoukkoihin, tai helteen takia ei jaksa, voi sen sijaan
lukea kirjoja tai kuunnella äänikirjoja, musiikkia tai tehdä vaikka
käsitöitä.

Itse kuuntelin hellepäivinä Kohtaamisia Attendolla -podcastit.
Podcastit on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Näissä
keskusteluissa paneudutaan muistisairaan läheisen tunteisiin ja
tarpeisiin sekä kerrotaan, mistä saa apua ja tietoa sairauden
kohdatessa. Podcastissa keskustellaan, millaisia toiveita
sairastuneella itsellään ja läheisellä on hoidon suhteen
sairauden edetessä tai hoivakotiasumisen suhteen sitten, kun se
on ajankohtaista. Suosittelen lämpimästi podcastien
kuuntelemista niin muistihoitotyötä tekeville kuin omaisille ja
läheisille. Podcastien pohjalta muistutuksena, onhan kaikilla
tehtynä hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus.

Kannattaa tutustua myös 
Muistiliiton laatimaan Hyvän 
hoidon kriteeristö-työkirjaan, 
joka ohjaa muistityötä tekeviä 
työyhteisöjä sekä tukee 
muistisairaita ihmisiä ja heidän
läheisiään mm. hoivapaikan 
valinnassa. Lisätietoa
www.muistiliitto.fi tai 
oman yhdistyksen 
muistiluotsilta.

Iloisiin kohtaamisiin,
Leena

Leena Suonto
K-S Muistiyhdistys ry:n
puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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Toimintaan osallistuminen
ei vaadi yhdistyksen
jäsenyyttä.
Toimimme ajankohtaisten
kokoontumis- ja
hygieniasuositusten
mukaisesti. Muutokset ovat
mahdollisia. Muistiluotsien
ohjaamien ryhmien osalta
ohjaajat ovat
henkilökohtaisesti yhteydessä
aloituspäivämääristä
ilmoittautuneille. 

JYVÄSKYLÄ
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Ryhmätoiminta, tapahtumat ja kahvilat
paikkakunnittain:

Kahvila Hetkinen
Avoin kahvila ympäri vuoden
joka arkimaanantai klo 13-
14.30 yhdistyksen tiloissa.
(Rauhankatu 1). Kahvilassa
keskustellaan
vapaamuotoisesti
ajankohtaisista asioista ja
kuulumisista, eli se ei ole
ohjattua ryhmätoimintaa. Ei
vaadi ilmoittautumista. 

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA HEIDÄN
LÄHEISILLEEN
Muistiyhdistys tutuksi
Muistiyhdistys tutuksi -tuokio
on tarkoitettu muistisairautta
sairastaville ja heidän
läheisilleen, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei
ole ennestään tuttua. Tuokio
järjestetään yhdistyksen
toimistolla (Rauhankatu 1,
40100 Jyväskylä) kerran
kuussa tiistaisin klo 16.30-
17.30. Tarjolla kahvit ja
yhdistyksen työntekijä kertoo
yhdistyksen järjestämästä
toiminnasta. Ilmoittautumista
ei tarvita.
Syksyn päivämäärät: 
30.8., 25.10 ja 22.11.
Lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926.
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Kulttuurikerho
Kulttuurikerho on tarkoitettu
kaikille kulttuurista
kiinnostuneille. Kerho
kokoontuu kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 10-11.30 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen. Ei vaadi
ilmoittautumista. 
Syksyn päivämäärät: 
31.8., 28.9., 26.10. ja 23.11.
Lisätiedot: 
Maire, p. 040 744 1462.



Palokan muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa maanantaisin
klo 13-14.30 Palokan Visalassa
(Visalantie 5). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Kuntosaliryhmä
Kuntosaliryhmä on tarkoitettu
muistisairaiden omaisille /
läheisille sekä muistisairaille
henkilöille, jotka tulevat
yhdessä läheistensä kanssa.
Ryhmä kokoontuu
Väinönkadun
palvelukeskuksessa
(Väinönkatu 44) tiistaisin 30.8.
alkaen klo 17-18.30. Hinta 50
€ / syyskausi. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen. 
Ilmoittautuminen:
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Jyväskylän muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus? Muisti-
ryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 13-14.30 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTISAIRAUTEEN 
SAIRASTUNEILLE
Työikäisenä sairastuneiden
vertaisryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alle 70-
vuotiaana muistisairauteen
sairastuneille henkilöille. Se
tarjoaa kokemustenvaihtoa,
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: 
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

Naisten
muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
naisille. Se tarjoaa
kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kahden viikon
välein torstaisin klo 13-14.30
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi. 
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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OMAISILLE JA LÄHEISILLE
Omaisklubi
Muistisairaiden
omaishoitajille ja muille
läheisille tauko arjen keskellä;
kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä. Tapaamiset
tiistaisin kaksi kertaa
kuukaudessa klo 14-15.30
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Joka toinen
kerta on ohjattua toimintaa ja
joka toinen vapaata
keskustelua. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen työntekijä. 
 Syksyn päivämäärät: 
30.8., 27.9., 25.10., 22.11.
(ohjattu)
13.9., 11.10., 8.11., 7.12 (ke). 
 (omatoiminen) 
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Minna, p. 044 061 4928 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi
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Vertaisryhmä työikäisenä
muistisairauteen
sairastuneiden läheisille
Ryhmä on tarkoitettu
työikäisenä muistisairauteen
sairastuneiden läheisille. Se
tarjoaa kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä toiminnan
merkeissä. Samaan aikaan
kokoontuu työikäisenä
muistisairauteen
sairastuneiden ryhmä.
Tapaamiset kerran
kuukaudessa maanantaisin
klo 16-17.30 yhdistyksen
tiloissa (Rauhankatu 1).
Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

HANKASALMI
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikummituokio
Hankasalmen Seniorituvalla
(Keskustie 53 A, Hankasalmi)
pe 7.10. klo 13-14.30.
Tuokion pitää muistiluotsi,
paikalla myös
muistikoordinaattori. Kaikille
avoin ja maksuton tilaisuus,
ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätiedot: 
Sari, p. 040 847 4650 

Miesten
muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
miehille. Se tarjoaa
kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kahden viikon
välein tiistaisin klo 13-14.30
yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi. 
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KANNONKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Puolivuosittainen tapaaminen
järjestetään yhteistyössä
Saarikan kanssa.
Tapaamisesta tiedotetaan
tarkemmin syksyn aikana
nettisivuillamme ja Saarikan
muistihoitajien kautta. 
Lisätiedot: 
Sini, p. 044 761 4925 tai Anne,
p. 044 459 6422 (Saarikka).

KARSTULA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin
Muistikahvila kerran
kuukaudessa tiistaisin
Heikin Tuvalla klo 14.30.
Toimintaa ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen.
Syksyn päivämäärät: 
23.8., 20.9., 25.10. ja 22.11.
Lisätiedot: 
Sini P., p. 045 139 1687.

KEURUU
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoimet
tapaamiset kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 16 Lehtiniemen
takkahuoneella. Toimintaa
ohjaavat yhdistyksen
vapaaehtoiset.
Syksyn päivämäärät: 
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
Lisätiedot: 
Sari, p. 040 727 5390 tai 
Päivi, p. 050 034 4313.

KINNULA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistiviikon tapahtuma   
 K-kaupalla ti 20.9. klo 9-
14.00. Luvassa arvontaa ja
ajankohtaista asiaa. Mukana
muistiluotsi.

JÄMSÄ
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Jämsän muistiryhmät
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset kerran
kuukaudessa tiistaisin 
klo 13-14.30 Jämsän
Muistiyhdistyksen tiloissa
(Lindemaninkatu 1).
Tapaamme Jämsän toimistolla
ja kahvittelemme yhteisesti.
Kahvin jälkeen jatketaan
erillisissä läheisten ja
sairastuneiden ryhmissä eri
tiloissa. Ennen kotiinlähtöä
kokoonnutaan jälleen yhteen.
Ryhmiä ohjaavat muistiluotsi
ja Jämsän Muistiyhdistyksen
työntekijä. 
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sari, p. 040 847 4650 tai Tuija,
p. 040 673 0777
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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KYYJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Puolivuosittainen tapaaminen
järjestetään yhteistyössä
Saarikan kanssa.
Tapaamisesta tiedotetaan
tarkemmin syksyn aikana
nettisivuillamme ja Saarikan
muistihoitajien kautta. 
Lisätiedot: 
Sini, p. 044 761 4925 tai Anne,
p. 044 459 6422 (Saarikka).

LAUKAA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikummituokio
Laukaan kirjastolla
(Vuojärventie 2, Laukaa)
perjantaina16.9. klo 15.30-17.
Tuokion pitää muistiluotsi.
Kaikille avoin ja maksuton
tilaisuus, ei
ennakkoilmoittautumista. 

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Laukaan muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kerran
kuukaudessa torstaisin klo
13-14.30 pääkirjastolla
(Vuojärventie 2). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MULTIA
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Alaosaston tapaamiset
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoimet
Muistipäivät kerran
kuukaudessa
seurakuntakodilla klo 10-13.
Toimintaa ohjaa yhdistyksen
vapaaehtoinen.
Syksyn päivämäärät: 
21.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.
Lisätiedot: Minna, p. 0400
695 314.

KIVIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Puolivuosittain tapaaminen
järjestetään yhteistyössä
Saarikan kanssa.
Tapaamisesta tiedotetaan
tarkemmin syksyn aikana
nettisivuillamme ja Saarikan
muistihoitajien kautta.
Lisätiedot: 
Sini, p. 044 761 4925 tai Anne,
p. 044 459 6422 (Saarikka).

Muistimessu kirkossa su
25.9. klo 13. Messun jälkeen
seurakuntakodilla
keittolounas ja musiikkia. 
Kamu-kahvila
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin Kamu-
kahvila kerran kuukaudessa
torstaisin kirjastolla klo 10-12.
Toimintaa ohjaavat
yhdistyksen vapaaehtoiset.
Syksyn päivämäärät:
20.10., 17.11. ja 15.12.
Seuraa paikallista ilmoittelua
mahdollisten muutosten
osalta.
Lisätiedot:
Pirkko, p. 044 548 5483.



PETÄJÄVESI
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikka
Muistikan tapaamiset ovat
toistaiseksi tauolla. Seuraa
paikallista ilmoittelua
toiminnan aloituksen osalta.
Lisätiedot: 
Kati, p. 044 045 0236.

PIHTIPUDAS
KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Muistikahvila Valorinne
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin
Muistikahvila parittoman
viikon torstaisin Valorinteen
kerhohuoneella klo 14-16. 
Toimintaa ohjaavat
yhdistyksen vapaaehtoiset.
Syksyn päivämäärät: 1.9. ,
15.9., 29.9., 13.10., 27.10.,
10.11., 24.11., 8.12. Joulujuhla
varmistuu myöhemmin.
Lisätiedot: 
Katri, p. 040 578 6224.

SAARIJÄRVI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Saarijärven muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kerran
kuukaudessa tiistaisin klo
13.30-15 kaupungintalon
Rahkola-salissa (Sivulantie
11). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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Muistikahvila Elämäjärvi
Kaikille muistiasioista
kiinnostuneille avoin
Muistikahvila kerran kuussa
maanantaisin Mäntypirtillä
klo 13-15. Toimintaa ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.
Syksyn päivämäärät:   12.9.,
24.10., 21.11 ja 5.12.
Lisätiedot:
Riina, p. 044 572 5986.

MUURAME
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Muuramen muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa
olevia ihmisiä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 13.30-15 Muuramen
Tasankolassa (Mikkolantie 6).
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi



OMAISILLE JA LÄHEISILLE
Läheisten ryhmä
Muistisairaiden
omaishoitajille ja muille
läheisille tauko arjen
keskellä; kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä.
Tapaamiset kerran
kuukaudessa tiistaisin
klo 9.30-11 Turinatuvalla
(Urheilutie 26). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Suolahden muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin klo 13-14.30
seurakuntatalon
salissa (Pajakatu 9). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Sini, p.  044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.

ÄÄNEKOSKI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE
Muistinvirkistysryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alkavaa
muistisairautta sairastaville
henkilöille. Se tarjoaa
kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä.
Tapaamiset kahden viikon
välein torstaisin klo
10–11.30 kaupungintalon
kokoushuoneessa 123
(Hallintokatu 4). Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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VIITASAARI
MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE JA
HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Viitasaaren muistiryhmä
Onko sinulla tai läheiselläsi
todettu muistisairaus?
Muistiryhmässä tapaat
samankaltaisessa
elämäntilanteessa olevia
ihmisiä vaihtelevan toiminnan
merkeissä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa torstaisin
klo 14-15.30 Täsmähoidon
kokoustilassa (Porthanintie 2,
2. kerros). Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.



SYYSRETKI 27.10.2022
Syysretki suuntautuu tällä kertaa Äänekosken Kartano Kievariin!
Ohjelmassa on herkullista ruokaa, mukavaa yhdessäoloa,
musiikkia - ja senioritanssia! 
Retken hinta on 25€/ henkilö, ja se sisältää lounaan,
iltapäiväkahvin ja ohjelman. Retkipäivään voi saapua omin
kyydein, tai tulla yhteiskuljetuksella Jyväskylästä.
Yhteiskuljetuksesta peritään retkimaksun lisäksi erillinen maksu
10€/ henkilö.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 17.10.2022 mennessä:
Toimisto, p. 044 561 4927 tai toimisto@ksmuisti.fi

RETKET JA TAPAHTUMAT

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
23.11.2022 klo 18 yhdistyksen toimistolla 
(Rauhankatu 1). 
Käsittelyssä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

MUISTIVIIKKO
Muistiviikkoa vietetään viikolla 38 (19.-25.9.) teemalla Hyvää
elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa. Tänä vuonna etualalla
ovat muistiystävälliset teot. Haastamme kaikkia tekemään viikon
aikana pieniä ja suuria muistiystävällisiä tekoja.

Muistiliitto järjestää webinaarin yhdessä eduskunnan
muistikerhon kanssa tiistaina 20.9. klo 14.30. Webinaari on
kaikille avoin ja ilmainen. Linkki webinaariin jaetaan
myöhemmin sosiaalisessa mediassa ja kotisivuillamme.

Avoimet ovet Rauhankadun toimistolla
Keskiviikkona 21.9.2022 klo 14-17.
Toiminnan esittelyä, kahvitarjoilu, tuotemyyntiä. Tervetuloa!

Muistiviikon juhla
Sepänkeskuksen Reaktori -salissa (Kyllikinkatu 1. 40100
Jyväskylä) pe 23.9.2022 klo 17-18.30. Vieraana juhlassa
Muistilangat -lauluryhmä Lahdesta. Luvassa myös yhdistyksen
toiminnan esittelyä ja kahvitarjoilu. Mahdollisuus tuotteiden
ostamiseen yhdistyksen tukemiseksi. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: 
Toimisto, p. 044 561 4927 tai toimisto@ksmuisti.fi 

Seuraa Muistiviikon muita tapahtumia kotisivuiltamme ja
sosiaalisesta mediasta.
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TOIMINTAA VERKOSSA
Vahvistavan
vuorovaikutuksen
valmennus läheisille
verkossa ma 7.11 klo 16.30-
18.30, to 10.11., ma 14.11. ja  
to 17.11. klo 16.30-18.00
(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 3.11.
mennessä: 
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi 

Läheisten illat verkossa
Läheisten illat on tarkoitettu
muistisairaiden henkilöiden
omaishoitajille ja muille
läheisille. Syksylle on
suunniteltu kaksi teemallista
iltaa Teams-alustalla
verkossa.  

Osallistumiseen tarvitset
nettiyhteydellä varustetun
tietokoneen, mikrofonin ja
kuulokkeet tai tabletin.

Ke 28.9.2022 klo 16.30-18
Oikeudellinen ennakointi

Ke 26.10.2022 klo 16.30-18
Läheisen jaksaminen

Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: 
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Kun kuulet, pystyt myös
muistamaan -webinaari
Muistisairauteen
sairastuneiden läheisille       
 to 6.10. klo 17-18.30.
Webinaarissa pääset
kuulemaan ja
keskustelemaan, kuinka
heikentynyt kuulo voi
vaikuttaa muistiin ja arjen
vuorovaikutukseen. Saat
myös tietoa kuulon
apuvälineistä. Asiantuntijoina
Maarit Honkasola ja Tiina
Ahonen Kuuloliiton Kuule ja
muista -hankkeesta.
Ilmoittautumiset: 
30.9. mennessä
Tiina Ahonen, p. 044 346 9539
tiina.ahonen@kuuloliitto.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.

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

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.

Aikuisten lasten WhatsApp
ja tapaamiset:
Muistisairauteen
sairastuneiden aikuisille
lapsille on oma whatsapp-
vertaisryhmä, jossa voi
keskustella muiden,
samankaltaisessa tilanteessa
olevien kanssa. Ryhmäläiset
kokoontuvat myös kasvokkain
tarpeen mukaan itsenäisesti
tai työntekijän ohjaamana.
Lisätiedot ja liittyminen:
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi 

WhatsApp-vertaisryhmät
Ryhmiin voi jakaa kuulumisia
ja omaa arkea sekä kysellä
muiden kokemuksia
kirjoittamalla, lähettämällä
ääniviestejä, videoita tai kuvia.
Kysy sinulle sopivista
ryhmistä!
Lisätiedot ja liittyminen:
Sini, p. 044 761 4925 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi.
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Keski-Suomen
Muistiyhdistyksen ja
alaosastojen vapaaehtoisten
yhteinen iltapäivä keväällä
2022. 
Mukana Kuuloliiton Kuule ja
muista -hankkeen Tiina Ahonen



13
Ratkaisu sivulla 15 

Hei! Olen Sari Sutela ja aloitin muistiluotsissa
täällä Keski-Suomessa maaliskuussa 2022.
Aikaisemmin olen ollut muistiluotsissa Päijät-
Hämeessä, ja on ollut hienoa päästä
jatkamaan tätä mieluisaa työtä täällä uudessa
kotimaakunnassa.

Koulutukseltani olen geronomi amk. Luonto ja
retkeily ovat vapaa-ajalla ykkösjuttujani.

Tapaamisiin toiminnan alkaessa!

UUDEN TYÖNTEKIJÄN ESITTÄYTYMINEN
SARI SUTELA

RATKAISE SALAKIRJOITUS

7:00  12:00  22:00 11:00  9:00  19:00 23:00  2:00 12:00 15:00 21:00

_____  _____  ______  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  ______  
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Kahvilatoiminta kaikille muistiasioista kiinnostuneille aloitettiin
lokakuussa 2012. Enni Leppänen avusti ja ohjasi toiminnan
aloittamisessa. Mirja Ruotsalainen ja Katri Rauhala ovat olleet
kahvilan vetäjinä koko toiminnan ajan. Viime vuosina
kahvituksen järjestelyissä on avustanut pääasiassa
vapaaehtoinen Leena Puranen. 

Kahvila on alusta asti toiminut Vanhustenkoti ry:n tiloissa
Valorinteen kerhohuoneella. Kesäaikoina kahvila on ollut
tauolla, mutta sen sijaan olemme muun muassa tehneet
teatterireissun Laukaaseen, pitäneet "Taidepaja"-päivän ja
osallistuneet Valorinteen yhteisiin juhannusjuhliin. 

Kahvittelun lisäksi pidetään aluksi yhteinen jumppahetki ja
vaihtelevasti pelataan, keskustellaan, muistellaan, lauletaan,
kuunnellaan musiikkia, maalataan/askarrellaan tai pidetään
esimerkiksi levy- tai runoraatia. Ulkona saatetaan pelata
mölkkyä tai petankkia. Muutamia kertoja olemme vierailleet
Kinnulassa Muistimessuilla ja osallistuneet muistikävelyyn tai
muistisuunnistukseen. Meillä on käynyt vierailijoita esimerkiksi
Muistiyhdistyksestä, Kuuloyhdistyksestä ja seurakunnasta, ja
olemme kuunnelleet vierailijoiden musiikkiesityksiä. 

Kahvilapäivät ovat niin osallistujille kuin vetäjillekin mieluisia
kohtaamistapahtumia. On ilo tuntea ja nähdä, kuinka hyvä mieli
tarttuu kaikkien kasvoille, kun yhdessä kohdataan ja koetaan
asioita.

PIHTIPUTAAN MUISTIKAHVILA 10 VUOTTA

Kuvassa Pihtiputaan Muistikahvilan kävijöitä.
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Muistiyhdistyksen alaosastona olemme myös keränneet varoja
toiminnan pyörittämiseen muun muassa arpoja myymällä. 
 Vuonna 2018 saimme hankittua oman Paro-hyljerobotti
"Söpön", jonka ristiäisetkin pidimme muistikahvilassa.

Pihtiputaan muistikahvilan 10-vuotisjuhlat vietetään 29.9.2022
klo 14-16 Valorinteen kerhohuoneella. 

Kirjoittanut Katri Rauhala, Pihtiputaan alaosasto
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"Me oomme syntyneet näihin kyliin
  ja kuulleet tuutulaulut metsien.
  Me oomme rakastuneet näihin kyliin 
  ja silmiin kotijärvien sinisten.
  Ei meitä kiehdo kohu kaupungin."

Avoimin ja iloisin mielin voimme yhdessä suunnitella jo
seuraavaakin tapaamiskertaa. Pyrimme siihen että kaikki
saisivat kokea ja tuoda esille mieluisia asioita. Surut ja mieltä
painavatkin asiat jaetaan yhdessä, tuetaan toisiamme ja opitaan
toisiltamme.

Edesmenneen, kahvilaan osallistuneen, Liisa Harjusen runo
kuvastaa hyvin meitä yhdistävää kotiseuturakkautta.
Yhteenkuuluvuus on tärkeä ja suuri asia, jota voimme toteuttaa
yhdessä kahvilassa. 

Kuva Keski-Suomen Muistiyhdistyksen hallituksen ja henkilöstön
yhteisestä kehittämisillasta Pappilan Tavernassa Keuruulla. 

HALLITUS JA HENKILÖSTÖ



MYYNTITUOTTEET TOIMINNAN
TUKEMISEKSI
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Apetta Aivoille - aivopähkinöistä
ruokaohjeisiin -kirja 15 €
Apetta aivoille - aivopähkinöistä
ruokaohjeisiin - kirja yhdistelee lähes 40
erilaista aivotreenitehtävää aivo- ja
sydänterveellisiin Sydänmerkki-
resepteihin. 

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

Lisää myynnissä olevia tuotteita löydät www.ksmuisti.fi 

Lorumuistot -cd 10€
Keski-Suomen Muistiyhdistyksen
Keuruun alaosaston koostama cd-levy,
joka sisältää 30 monelle tuttua, muistoja
herättelevää, laulua ja lorua.

Pipo 15€
Trikoopipo heijastavalla tekstillä "Muisti
on pääasia". Väreinä oranssi, harmaa,
musta ja valkoinen. Oranssin pipon
korkeus n. 26 cm, harmaan, valkoisen ja
mustan n. 20 cm. Materiaali 95 %
puuvillaa ja 5 % elastaania. 

Muistiranneke 42€
Muistiranneke on apuna esimerkiksi
eksymistilanteissa. Rannekorun luukun
sisälle lisätään pieni lappu, joka kertoo
halutut tiedot muistisairaasta ihmisestä
ja/tai läheisten yhteystiedot. Näin
avuntarjoaja voi tavoittaa läheiset, jos
sairastunut ei löydä tietään kotiin.

Hopeanväristä, teräksistä ranneketta voi
käyttää kuin korua.



Työstä aivovoimaa -hanke on suunnattu kaikille
keskisuomalaisille yksinyrittäjille ja pienyrittäjille
työyhteisöineen. Hanke tavoittaa suoraan ja
yhteistyöverkostojen kautta yrittäjiä eri toimialoilta ympäri
Keski-Suomen. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjien
kognitiivista ergonomiaa ja aivoterveyttä niin työssä kuin vapaa-
ajalla.  Hankerahoitus saadaan Euroopan sosiaalirahastosta,
Suomen rakennerahasto- ohjelmasta. Kaikki hankkeen toiminta
on kohderyhmälle maksutonta. Hanke päättyy elokuussa 2023. 

Meistä saa kertoa kaikille
keskisuomalaisille pienyrittäjille!

Hankkeen kotisivulta:
www.muistiterveys.fi löytyy
lisätietoja hankkeesta, hankkeen
toiminnasta ja ajankohtaisista
tapahtumista. Olemme myös
facebook`issa:
facebook.com/aivovoimaa

Mitä hankkeessa tehdään: 
• Järjestämme yrittäjille ryhmämuotoista Aivovoimaa
perusvalmennusta, niin lähitapahtumina kuin verkossa. 
• Yrittäjä voi halutessaan syventää tietoja ja taitoja
aivoterveydestä Aivovoimaa jatkovalmennusryhmässä.
Työskentely on ohjattua, mutta itsenäistä. Yrittäjä pääsee
vahvistamaan omaa aivovoimaansa omien tavoitteiden ja
kehittämistarpeiden lähtökohdista. 
• Tarjolla on myös teemojen tiimoilta työpajoja yrittäjän omalle
työyhteisölle, jossa työyhteisöt pääsevät itse kehittämään
sujuvampia työn tekemisen ja vuorovaikutuksen tapoja. 
• Lisäksi järjestämme Yrittäjän Aivohuoltamo verkossa –
tapahtumia kerran kuukaudessa. 
Hankkeessa tapahtuu syksyllä 2022:
Jatkamme hankesuunnitelman mukaista toimintaa,
valmennuksia sekä verkkotapahtumia. Erittäin kiinnostava
kehittämistehtävä odottaa meitä kesän ja alkusyksyn aikana.
Pääsemme toteuttamaan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa
digitaalista versiota Kognitiivisen ergonomian korttipakasta. Siitä
luodaan selainpohjainen palvelu, jota myöhemmin voivat
hyödyntää kaikki oman aivovoiman vahvistamiseksi.
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TYÖSTÄ AIVOVOIMAA -HANKE
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Parasta miesmuistiin -hankekuulumiset

Mitä haluaisit kertoa toiminnasta? Näin hankkeen eri
liikuntaryhmien edustajat vastasivat. 

Jämsän Särkijärven kuntotalo

Kauko kuntopallotreeneissä
 
- Tämä on erittäin mielekästä.
Kokoontumisia aina odottaa, varsinkin
kun porukka on tullut tutuksi. Olen
saanut itselleni mielenvirkeyttä. 

 Jyväskylän Hippos

Erkki mehutauolla

- Parasta on ollut vaihtelevuus; eri
palloilulajit ovat olleet virkistäviä. 
Minullekaan ei ollut helppoa lähteä
uuteen porukkaan. Ohjaajat oli niin
sopivia hommaansa, ja kun tapasi uusia
kavereita, niin oli helppo liittyä
porukkaan. Ryhmän leppoisa tunnelma
on ollut ratkaiseva tekijä. 

Viitasaaren palloiluhalli Hurrikaani

Matti saappaan heitossa

- Aivan ensiksi haluan sanoa, että teet
erittäin arvokasta työtä meidän kanssa.
On todella tärkeää päästä toisten
seuraan. Ryhmässä tekeminen ja
oleminen antaa uutta ajattelemisen
aihetta. 



Äänekosken Pankkari

Ilkka jalkavoimatreenissä

- Tämä on ollut
mielenkiintoista. 
Mukavia juttukavereitakin
olen saanut toisista miehistä.

Hankasalmi Senioritupa

Kari pelin pyörteissä

- Meillä on tuttu, mukava poruk-
ka. Meillä on ollut hauskaa:
Saadaan nauraa ja vitsailla! 
Jatkoa kaipaamme. 

 Jyväskylä Harjun urheilukenttä, Jokamiehen heittotreenit

- Maailman paras ryhmä, tuumaa Kalevi hymy kasvoillaan. 
- Täältä ei koskaan lähde huonolla tuulella kotiin, ja tulee
harjoiteltua kroppaa monipuolisesti, toteaa Ilpo. 
- Totta, tämmöistä ei tule tehtyä itsekseen. Viimeksi lapsena
heitin pihlajasta tehdyllä keihäällä. Ehdottomasti kannattaa
lähteä porukkaan. Kotona kerkiää olla ihan riittävästi, puntaroi
Jorma.  
- Kaikki lajit ovat olleet minulle uusia ja mukavia. Kannatti lähteä
joukkoihin mukaan, kyllä tämä kotiolot voittaa, naurahtaa
Jukka.
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Muistiluotsit, muistiluotsi@ksmuisti.fi
Minna Wacker, toiminnanjohtaja
Marianna Ikonen, muistiluotsi
Sini Sanaslahti, muistiluotsi
Sari Sutela, muistiluotsi

puh. 044 061 4928
puh. 044 561 4926
puh. 044 761 4925
puh. 040 847 4650

Työstä aivovoimaa -hanke
aivovoimaa@ksmuisti.fi - www.muistiterveys.fi
Lea Jokela, hankevastaava
Tuula Kauppinen, hanketyöntekijä

Alaosastojen vapaaehtoiset
vastuuhenkilöt:
Keuruu: Sari Lehto
Multia: Minna Koppelomäki
Petäjävesi: Kati Jutila
Karstula: Sini Pölkki
Viitasaari: Elisa Hämäläinen
Kinnula: Pirkko Leppänen
Pihtipudas: Katri Rauhala

YHTEYSTIEDOT

www.ksmuisti.fi
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
Toimisto avoinna jäsenasioissa ja tuotemyyntiä varten arkisin ma-to
klo 9-13, pe suljettu (muutokset mahdollisia).

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ksmuisti.fi

Pyydämme varaamaan henkilökohtaisen keskusteluajan etukäteen,
sillä työskentelemme paljon maakunnissa, emmekä aina ole
toimistolla. 

Parasta miesmuistiin -hanke
miesmuisti@ksmuisti.fi
Johanna Lahtinen, hankevastaava puh. 040 594 0954

puh. 040 673 0060
puh. 040 673 0061

puh. 040 727 5390
puh. 040 067 5314
puh. 044 045 0236
puh. 045 139 1687
puh. 040 068 1851
puh. 044 548 5483
puh. 040 578 6224
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