Syksy 2022
Toiminta
Jyväskylässä

Tervetuloa mukaan!

YHTEINEN TOIMINTA MUISTISAIRAUTEEN
SAIRASTUNEILLE SEKÄ LÄHEISILLE
Toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Muisti- ja
muistinvirkistysryhmien osalta ohjaajat ovat henkilökohtaisesti yhteydessä
aloituspäivämääristä ilmoittautuneisiin. Tervetuloa mukaan!

Muistiyhdistys tutuksi

Kuntosaliryhmä

Jyväskylän Muistiryhmä

Palokan Muistiryhmä

Työikäisenä muistisairauteen
sairastuneiden vertaisryhmä

Vertaisryhmä työikäisenä
muistisairauteen
sairastuneiden läheisille

Kerran kuukaudessa tiistaisin klo
16.30-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Muistiyhdistys tutuksi
-tuokio on tarkoitettu muistisairautta
sairastaville ja heidän läheisilleen, joille
muistiyhdistyksen toiminta ei ole
ennestään tuttua. Yhdistyksen
työntekijät kertovat toiminnasta.
Syksyn 2022 päivämäärät:
30.8., 25.10. ja 22.11.
Lisätiedot: Marianna, p. 044 561 4926.

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

Kerran kuukaudessa maanantaisin
klo 16-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä vaihtelevan
toiminnan merkeissä alle 70-vuotiaana
muistisairauteen sairastuneille. Ryhmää
ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Marianna, p.044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Tiistaisin klo 17-18.30 Väinönkadun
palvelukeskuksessa (Väinönkatu
44). Kuntosaliryhmään ovat
tervetulleita muistisairaan läheiset
sekä sairastuneet yhdessä
läheistensä kanssa. Omavastuu
50€/kevätkausi. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

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

Kerran kuukaudessa maanantaisin
klo 16-17.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1.)
Kokemustenvaihtoa, tietoa ja
virkistystä työikäisenä sairastuneiden
läheisille. Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

TOIMINTA MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE
Naisten muistinvirkistysryhmä

Kahden viikon välein torstaisin klo
13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä vaihtelevan toiminnan merkeissä muistisairauteen
sairastuneille naisille. Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sari, p. 040 847 4650 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

Miesten muistinvirkistysryhmä
Kahden viikon välein tiistaisin klo
13-14.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kokemustenvaihtoa,
tietoa ja virkistystä vaihtelevan toiminnan merkeissä muistisairauteen
sairastuneille miehille. Ryhmää ohjaa
muistiluotsi.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Marianna, p. 044 561 4926 tai
muistiluotsi@ksmuisti.fi

TOIMINTA OMAISILLE JA LÄHEISILLE
Omaisklubi

Kaksi kertaa kuukaudessa klo 14-15.30 yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1.)
Muistisairaiden omaishoitajille ja läheisille tauko arjen keskellä;
kokemustenvaihtoa, tietoa ja virkistystä. Joka toinen kerta on ohjattua toimintaa
ja joka toinen vapaata keskustelua. Ryhmää ohjaa muistiluotsi.
Syksyn 2022 päivämäärät:
30.8., 27.9., 25.10., 22.11 (ohjattu) sekä 13.9., 11.10., 8.11. (ke) ja 7.12
(omatoiminen).
Ilmoittautuminen: Minna, p. 044 061 4928 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.
Keskiviikkona 28.9.2022 klo 16.30-18, aiheena oikeudellinen ennakointi
Keskiviikkona 26.10.2022 klo 16.30-18, aiheena läheisen jaksaminen
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sari, p. 040 847 4650 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi

Kun kuulet, pystyt myös muistamaan -webinaari

Torstaina 6.10. klo 17-18.30 verkossa Teams-yhteydellä. Webinaarissa pääset
kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka heikentynyt kuulo vaikuttaa muistiin ja
arjen vuorovaikutukseen. Asiantuntijoina Maarit Honkasola ja Tiina Ahonen
Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeesta.
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä:
Tiina Ahonen, p. 044 346 9539 tai tiina.ahonen@kuuloliitto.fi

KAIKILLE AVOIN TOIMINTA
Kahvila Hetkinen

Ympäri vuoden arkimaanantaisin klo
13-14.30 (5.12. ei kahvilaa)
yhdistyksen tiloissa (Rauhankatu 1).
Kahvilassa keskustellaan
vapaamuotoisesti, eli kahvila ei ole
ohjattua ryhmätoimintaa.
Lisätietoja: Toimisto, p. 044 561 4927
tai toimisto@ksmuisti.fi

Kulttuurikerho

Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
klo 10-11.30 yhdistyksen tiloissa
(Rauhankatu 1). Kaikille kulttuurista
kiinnostuneille. Ryhmää ohjaa
yhdistyksen vapaaehtoinen.
Syksyn 2022 päivämäärät:
31.8., 28.9., 26.10. ja 23.11.
Lisätietoja: Maire, p. 040 744 1462

RETKET JA VALMENNUKSET
Retket

Syysretki 27.10.2022 Kartano Kievarissa Äänekoskella. Ohjelmassa herkullista
ruokaa, mukavaa yhdessäoloa, musiikkia ja senioritanssia. Retken hinta on
25€/hlö sisältäen lounaan, iltapäiväkahvin ja ohjelman. Retkelle voi saapua
yhteiskuljetuksella Jyväskylästä (10€/ hlö lisämaksu meno-paluu) tai omin kyydein.
Ilmoittautuminen 17.10 mennessä: p. 044 561 4927 tai toimisto@ksmuisti.fi

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).
Valmennus on tarkoitettu muistisairaiden läheisille. Sen tavoitteena on lisätä
läheisten valmiutta muistisairaan ihmisen ymmärtämiseen ja tukemiseen
vuorovaikutuksellisin keinoin vertaisseurassa. Osallistumiseen tarvitset
nettiyhteydellä varustetun tietokoneen, mikrofonin, kuulokkeet tai tabletin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 3.11. mennessä:
Sini, p. 044 761 4925 tai muistiluotsi@ksmuisti.fi

YHTEYS- JA LISÄTIEDOT
Pyydämme varaamaan henkilökohtaisen keskusteluajan etukäteen, sillä
työskentelemme paljon maakunnissa, emmekä aina ole paikalla toimistolla.

Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
Avoinna ma-to klo 9-13, pe suljettu

puh. 044 561 4927 / toimisto
puh. 044 561 4926 / muistiluotsi
puh. 044 061 4928 / toiminnanjohtaja

www.ksmuisti.fi
toimisto@ksmuisti.fi
muistiluotsi@ksmuisti.fi

