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1



Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry

tarjoaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA
muistisairauteen sairastuneelle, muistisairaan
läheisille, alan ammattilaisille ja toimijoille,
kaikille muistiasioista sekä aivoterveydestä

kiinnostuneille.

Keväällä tapahtuu

Aivoviikko viikko 11

- Avohoitola-tapahtuma Kauppakeskus Goodmanissa ti 13.3.2018 klo 10–14

- Musiikki parantaa aivoterveyttä – kampanja Facebookissa

Markkinakahvit toimistolla aina Hämeenlinnan markkinapäivinä
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12.-18.3. 2018 vietämme Aivoviikkoa 

Tänä vuonna neurologisten vammaisjärjestöjen yhteisenä temana on vaali aivojasi.

Aivoja pitää helliä, antaa mielihyvää ja lepoa sopivassa suhteessa, koska 
aivoterveydellä on suora vaikutus elämänlaatuun ja sairastumisriskiin. Jokainen voi 
löytää mielekkäitä keinoja vaalia aivojaan. 

1)  Aivot ja muisti hyötyvät levosta ja rauhasta. 

Aina ei tarvitse eikä kannata olla aktiivinen. 

2)  Aivoterveyttä ei kannata edistää hampaat irvessä. Mielihyväkin on aivoille

ja muistille tärkeää. 

3)  Jokainen voi pienentää riskiään sairastua muistisairauksiin.

4)  Myös muistisairas ihminen hyötyy aivoterveyden vaalimisesta. 

Kaikki vaikuttaa muistiin. mieti miten sinulla on hanskassa jaksaminen 
ja työhyvinvointi, tai haluaisitko pitkän ja terveen elämän. Jos vastasit kyllä, tule 
kuulemaan miten muisti vaikuttaa kaikkeen ja miten siitä saat elämäniloa ja 
virkeyttä. 

Tapaat meidät Aivohoitolassa 
Kauppakeskus Goodmanissa 
ti 13.3.2018 klo.10-14 

- Solentiumin esittelee SENIOREILLE 
Memoera Pro ja MUISTISAIRAILLE 
Memoera Trainer muistikunto laitteita 

Keskusapteekki kertoo B-vitamiinista ja 
Souvenaidista

Paikalla lisäksi Kanta-Hämeen 
AVH-yhdistys ry, 
Epilepsiayhdistys ja Muistiyhdistys 
esittelee toimintaansa

Asiaa vauvasta vaariin, aivoterveys on yhteinen asiamme.
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MuistiKahvilat 

MuistiKahvila -toiminnan tavoitteena on aivoterveyteen, muistiin ja muistioireisiin
liittyvän  tiedon  jakaminen  sekä  aivoterveyden  ja  sosiaalisen  toimintakyvyn
edistäminen. MuistiKahviloissa vierailee eri alojen asiantuntijoita ja tarjolla on aina
kahvia ja pullaa parin euron hintaan muistikahvilaemäntien tarjoamana. Toiminta on
tarkoitettu kaikenikäisille, ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. 
Lisätietoja ohjelmasta: toimisto puh. 044 726 7400 

MuistiK  ahviloiden kevätkauden 2018 aikataulut 

Hauho
Kirjasto, Punnanmäentie 18, 14700 Hauho
Kahvilapäivät: to 22.2., 5.4., ja 26.4. (klo 16–17.30)

Hattula
Juttutupa, Jaakonkuja 3, 13720 Parola
Kahvilapäivät: to 22.2, 5.4. ja 26.4  (klo 13–14.30)

Hausjärvi
Lehtimajat/ruokasali, Kuusitie 10–18, 12100 Oit
Kahvilapäivät: ma 19.2., 19.3. ja 16.4. (klo 13.30–15.00)

Janakkala/ Tervakoski
Kylätupa, Rajapirtintie 4, 12400 Tervakoski
Kahvilapäivät: ke 7.2., 7.3. ja 4.4. (klo 12–13.30)

Janakkala/ Turenki
Kävelykatu Tuleksi/Ilona, Keskuskuja 3, 14200 Turenki
Kahvilapäivät: ke 28.2., 28.3. ja 25.4. (klo 13–14.30)

Kalvola
Lähimmäistupa, Hallintotie 1, 14500 Iittala
Kahvilapäivät: ke 14.2., 14.3. ja 11.4. (klo 12–13.30)

Lammi
Keidas/Lammin Liikuntakeskus, Lamminrait 37 Lammi
Kahvilapäivät: to 22.2., 22.3. ja 19.4. (klo 10–11.30)

Loppi
Kuntala, Holvitie 4, 12700 Loppi
Kahvilapäivät: ma 19.2., 19.3. ja 16.4. (klo 16–17.30)
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Renko
Kirjasto, Rengonrait 7, 14300 Renko
Kahvilapäivät: to 8.2., 8.3. ja 12.4. (klo 16–17.30)

Riihimäki
Kirjasto/Opintosali, Kauppakatu 16, 11100 Riihimäki
Kahvilapäivät: ti 20.2., 20.3. ja 17.4. (klo 17–18.30)

Tuulos
Kirjasto, Pannujärventie 10, 14829 Tuulos
Kahvilapäivät: ma 12.2., 12.3. ja 9.4. (klo 15–16.30)

Markkinakahvit yhdistyksen toimistolla Hämeenlinnassa

Tule juttelemaan, kuuntelemaan asiaa 
ajankohtaisista aiheista ja 
tutustumaan toimintaamme!

Markkinatiistaisin klo 10–12 

6.2. Apteekista apua muistin tueksi B-12 vitamiini
ja Souvenaid tuote
Apteekkari Sakari Laitinen Torin apteekki

6.3. Atooppisen ja psoriasisihon hoito 
Eila Pethman HML Psoriasis yhdistys

3.4. Matkaesittelyä

8.5. Tasapaino ja liikunta kaatumisten ehkäisyssä 
 Fysioterapeut Rauna Sirkkola
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Vertaisryhmätoiminta ja muistipiirit

Vertaistukiryhmät tarjoavat mahdollisuuden yhdenvertaiseen vuorovaikutukseen 
samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Ryhmässä voidaan 
vaihtaa tietoja ja kokemuksia. Tavoitteena on voimaantua ja tunnistaa omia 
vahvuuksiaan.

Vertaistukiryhmät Hämeenlinnassa

 MUISTISAKKI 

Vertaistukiryhmä on tarkoitettu muistisairauteen sairastuneille ja heidän omaisilleen.
Muistisakki kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 17–19 yhdistyksen 
toimistolla, Kasarmikatu 12. Erilliset ryhmät omaisille ja muistisairaille. Syksyn 
kokoontumiset: 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. ja 30.5. 

 Ei ennakkoilmoittautumista. 

 VERTAISTUKIRYHMÄ MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEIDEN AIKUISILLE 
LAPSILLE

Ryhmä kokoontuu sovitusti yhdistyksen toimistolla, Kasarmikatu 12. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset mia.haapanen@muistiaina.f tai p. 044 775 4455

 TYÖIÄSSÄ MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEIDEN VERTAISTAPAAMISET

Tapaamiset on tarkoitettu alle 64-vuotiaille muistisairautta sairastaville. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset mia.haapanen@muistiaina.f tai p. 044 775 4455

 MUISTOJEN LÄHDE -RYHMÄ MUISTISAIRAILLE 

Ryhmä kokoontuu tiistaisin Kasarmikatu 12 (yhdistyksen toimisto) joka toinen viikko 
klo 14–15.30 (parilliset viikot) alkaen 6.2.2018. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset toimisto p. 044 726 7400
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Omaisten vertaistukiryhmät muilla alueilla  

TERVAKOSKEN OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Lisätietoja: muistihoitaja Anne-Mari Rajala anne-mari.rajala@janakkala.f
p. 03 680 1644

HATTULAN OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Lisätietoja: Susanna Pulkkinen susanna.pulkkinen@hattula.f p. 03 673 1201
ja Raija Jaatinen p. 045 269 5880

LOPEN OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Paikka: Eedilä, päivätoiminta Pihlajan tilat
Hoidettavan voi ottaa mukaan päivätoimintaryhmään.
Lisätietoja: päivätoiminnan ohjaaja Ritva Voivalaan 050 3137704 tai
muistineuvoja Anne Eve 050 3627251

Muistipiirit

Voutilakeskuksen Muistipiiri, Pollentie 35, Hämeenlinna
kokoontuu ke 28.2., 28.3., 25.4. ja 30.5. klo 13–14 

Keinukamarin Muistipiiri, Pikkujärventie 6, Hämeenlinna

kokoontuu to 15.2., 29.3., 26.4. ja 31.5. klo 13–14 

Lisätietoja Sari Uotila sari.uotila@hameenlinna.f tai p. 040 869 6286 tai 
Muistiyhdistyksen toimisto p. 044 726 7400 tai info@muistiaina.f 
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Teatterit ja muut retket
Matkojen järjestäjä: Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry ja
TSL:n Janakkalan Opintojärjestö ry. Retkivastaavana toimii Jouko Dahlman.

TEATTERIT

la 7.4. 2018 Tampereen Teatteri, Musta sydän 54 e
Ilkka Remeksen sieppausdraama yllättää. Tom Lindholm, Jukka Leisti ym.
Päivänäytös.

to 26.4.2018 Helsingin kaupunginteatteri, Hinta 48 e 
Mikä on valintojemme hinta? Esko Salminen, Santeri Kinnunen, Aino Seppo ja Eero Aho

la 5.5. 2018 Tampereen Työväen Teatteri, TYTÖT 1918 69 e
Sirkku Peltolan teksti ja ohjaus, laulujen sanat Heikki Salo, Petra Karjalainen ym.

la 30.6.2018 Viikinsaaren kesäteatteri, Aatamin puvussa ja vähän Eevankin 
Agapetuksen riemukas komedia. Lähde mukaan!!!   Klo 14 näytös. 52 e
Hintaan sisältyy bussi- ja laivamatkat sekä pääsylippu esitykseen.

pe 27.7.2018 Pyynikin kesäteatteri, Ehtoolehdon sankarit 48 e
la 28.7.2018  Pyynikin kesäteatteri, Ehtoolehdon sankarit 48 e
Pe iltanäytös, la päivänäytös. 
Kirpeä komedia viisaista vanhuksista hölmössä maailmassa.  Perustuu Minna Lindgrenin kirjoihin. 
Rooleissa mm. Puntti Valtonen, Tuija Piepponen, Tom Lindholm, Eija Vilpas ja 
Mari Turunen. Mukana myös Ville Majamaa ja Lari Halme.

MUUT  RETKET

8.-10.6.2018 Kesäretki, Hanko ympäristöineen hinta avoin 

la 25.8.2018  Retki Ähtäriin pandoja katsomaan ja eläinpuistoon. 85 e 
Sisältää ruokailun ja kahdet kahvit. Mukana humoristi-hauskuttaja Juhani Viita

Retket toteutuvat, mikäli lähtijöitä on vähintään 15 hlö.  Hinnat edellyttävät 
täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä jää alle 30 henkilöä, lisätään hintoihin 5-10 eur.

Matkojen varaukset ja tiedustelut: Jouko Dahlman p. 03-6882861 tai 050-5424726,
sähköpostilla: jouko.dahlman@pp1.inet.f

Sähköposti-ilmoittautumisiin mukaan osoite- ja puhelintiedot sekä henkilömäärä. Osanottosi 
varmistetaan sähköpostilla, jotta tiedät viestisi tulleen perille.

Kerro näistä retkistä ystävillesi ja tuttavillesi
ja innosta heitäkin mukaan! Tervetuloa!
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Hilman ja Heikin kammari

Omaishoitaja voi tuoda muistisairaan omaisensa Hilman ja Heikin kammariin siksi 
aikaa, kun tarvitsee itselleen hengähdystaukoa, asiointiaikaa tai vapaapäivän. 
Kammari tarjoaa paikan lakisääteiselle omaishoidonvapaalle.

Kammarissa vietetty aika voi olla enimmillään kuusi tuntia, jonka aikana virkistetään 
aivoja muistijumpalla tai muulla kuntouttavalla toimintakykyä ylläpitävällä 
toiminnalla.

Hilman ja Heikin kammarissa on aina koulutettu hoitaja paikalla. 

Aika: arkisin klo 9 - 15 

Paikka: Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12, Hämeenlinna

Hilman ja Heikin kammarin hinta: 60€ / 6h
Hinta sisältää toimintapäivän, aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Päivätoimintaa voidaan järjestää jos paikalla on vähintään kolme asiakasta.
Hilman ja Heikin kammariin pääsee mukaan ilmoittamalla tulostaan puhelimitse 
etukäteen.  

Ilmoittautuminen: 044 726 7400 tai  info@muistiaina.f 
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Palveluita, jotta arki sujuisi

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys tarjoaa muistisairaalle ja hänen omaishoitajalleen 
kotiin palveluita seuraavasti:

 kotiapua muistisairautta  sairastaville  ja  heidän  perheilleen,  joissa  omainen
hoitaa muistisairasta.  Kotiavun tarkoituksena on tukea muistisairaan kotona
pärjäämistä  ja  omaishoitajan  jaksamista.  Kotiaputyöntekijät  työskentelevät
muistisairaan  kotona  itsenäisesti  erilaisissa  avustavissa  tehtävissä,  kuten
muistisairaan seurana omaishoitajan poissa ollessa, saattaja- ja kuljetusapuna
tai avustaen ulkoilussa. Kotiaputyöntekijät auttavat muistisairasta yhteistyössä
selviämään päivittäisistä askareista. Kotityöntekijän työote on kuntouttava tai
vointia ylläpitävä. Toiminnan tarkoitus on tarjota omaishoitajalle lakisääteistä
vapaata, mutta apu on suunnitelmallista ja tavoitteellista muistisairaan hoito-
ja kuntoutussuunnitelman mukaan.

 kotilomitusta, joka on muistisairautta sairastaville ja heidän omaishoitajilleen
tarkoitettu  tukipalvelu.  Palvelun  tavoitteena  on  tukea  omaishoitajan
jaksamista  sekä  muistisairaan  kotona  pärjäämistä.  Kotilomitus  on  yksi
vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi. Hoitaja
on mahdollista saada kotiin muutamaksi tunniksi tai useamman vuorokauden
ajaksi.  Kotihoito  perustuu  aina  muistisairaan  yksilölliseen  hoito-  ja  palvelu-
suunnitelmaan. 

 
Hinta: 30 € / tunti

Tiedustelut: info@muistiaina.f
tai puh. 044-726 7400
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Muistineuvontaa 
Ota yhteyttä muistineuvontaan - palvelu on maksutonta!
Muistineuvontapäivystys toimistollamme keskiviikkoisin klo 9 - 14
p. 044 726 7400

Voit soittaa mistä tahansa muistiin liittyvästä asiasta. Muinakin aikoina palvelemme 
Sinua mielellämme! Voit halutessasi myös varata ajan toimistolle ja tulla 
keskustelemaan paikanpäälle! 

Muistineuvonnasta voit saada tietoa ja ohjausta mm: 

 jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista
 kun haluat tietoa siitä, miten voit ehkäistä muistisairauksia, tai minkälainen 

muistihäiriö on vakava ja hoitoa vaativa
 kun haluat tietoa tutkimuksiin hakeutumisesta, muistisairauksien hoidosta ja 

niiden aiheuttamista muutoksista arkeen, tai keinoista ja apuvälineistä 
muistisairaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi

 kun haluat tietoa omaisen jaksamiseen liittyvistä tekijöistä

Vertaislinja muistisairaan läheisille
Valtakunnallinen Vertaislinja on auttava puhelinpalvelu, joka tarjoaa keskusteluapua, 
tukea ja ohjausta muistisairauksia sairastavien ihmisten omaisille ja läheisille. 
Auttajina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoistoimijat. Toiminnan 
vastuutahona on Muistiliitto ry.

Vertaislinjan numero on 0800 9 6000. Maksuton tukipuhelin muistisairaiden 
läheisille joka päivä klo 17 - 21

Muistineuvo
Muistineuvo -tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin (klo 12–17)
numerossa 09-8766550 (0,08€/min+pvm). Puheluihin vastaavat muistityön 
ammatlaiset. Palvelua ohjaavat eetset periaatteet.
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Koulutusta
Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry järjestää tilauksesta laadukasta ja ajantasaista 
koulutusta ja valmennusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammathenkilöstölle sekä 
muille asiasta kiinnostuneille kohderyhmän tarpeiden mukaan. 
Tiloihimme mahtuu n. 30 henkeä, mutta koulutus voi tapahtua myös asiakkaan 
järjestämissä tiloissa. Kouluttajina toimivat asiaan perehtyneet erityisasiantuntijat. 

Tavallisimpia koulutusaiheitamme ovat:
 Yleistä muistisairauksista
 Muistisairaan kohtaaminen
 Kuntouttava työote muistityössä
 Virikkeellisyys ja aktiivinen arki
 Aivoterveyden edistäminen – voiko muistisairautta ennaltaehkäistä
 Todettu muistisairaus – miten varautua tulevaan?
 Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus

Muut aiheet toiveidenne mukaan

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja:
      mia.haapanen@muistiaina.f, puh. 044 7754455

Toimistomme toimintaa ja muuta tukea
Kirjasto
Muistiyhdistyksen toimiston kirjastoon on koottu muistia ja 
aivoterveyden edistämistä koskevaa kirjallisuutta. Kirjastossa on myös 
vapaaehtoistoimintaan ja muistipiireihin ja -treeneihin liittyvää 
materiaalia. Kirjat, oppaat ja materiaalit ovat vapaasti lainattavissa. 
Tule lainaamaan lukemista!

Tarjolla on myös erilaisia maksullisia oppaita ja muita teoksia (esim. 
edunvalvontaan ja muistisairaan kohtaamiseen liittyen) sekä mm. 
täytettävä viikko-ohjelma oman muistin tueksi, postikortteja sekä 
yhdistyksen omia muistoadresseja (15€/kpl)

12

mailto:mia.haapanen@muistiaina.fi


Memoera Trainer -helppokäyttölaite
Toimistollamme on käytettävissä ja kokeiltavana Solentium Oy:n

Memoera Trainer -helppokäyttölaite, jonka tehtävät aktivoivat useita 
aivojen osa-alueita ja aistitoimintoja samanaikaisesti. Memoera tarjoaa 
hauskaa ja tehokasta ajanvietettä ja aivojumppaa muistisairaan elämään. 
Tule rohkeasti kokeilemaan!

Memoera-laitetta voi vuokrata kotiin Solentium Oy:ltä , soittamalla 
numeroon 044 405 0400, sähköpostitse (info@memoera.f) tai 
täyttämällä tilauslomakkeen netissä (http://memoera.f/#!/tilaa).
Laitteella on ilmainen kokeilukäyttö 14 vuorokauden ajan. Vuokrahinta on
yksityisasiakkaille 35€/kk. Saat Memoeran käyttöösi  ilman sitoutumista 
ja laitteen ostamista.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen jäsenet saavat -50 %:n alennuksen 
laitteen ensimmäisen kuukauden vuokrahinnasta. 

Liity Muistiyhdistyksen jäseneksi

Ilmoita osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi 
pirkko.lehtonen@muistiaina.f tai toimisto p. 044 726 7400

Henkilöjäsen 18 €/v
Perhejäsen 28 €/v

 perhejäseneksi hakevan tulee täyttää oma ilmoittautumislomake
Kannatusjäsen 100 €/v

Jäsenenä saat
 Tietoa, tukea, toimintaa
 Muistiliiton tasokkaan Muisti-lehden (4x/vuosi)
 Yhdistyksen oman tiedotteen (Muistikuvastin 1-2x/vuosi)
 Muut jäsenedut

Esitteemme viimeisellä sivulla on ilmoittautumislomake jäseneksi
– täytä, leikkaa ja toimita yhdistykseen

Muistathan myös ilmoittaa meille 
muuttuneet yhteystietosi! 
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Asiantuntija- ja tukikeskus
Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Muistiluotsi
Kasarmikatu 12 Toiminnanjohtaja
13100 Hämeenlinna Pirkko Lehtonen
puh. 044 7267400 p. 040 451 0807
info@muistiaina.f pirkko.lehtonen@muistiaina.f

Muistiasiantuntija
www.muistiaina.f  Mia Haapanen
www.facebook.com/kamutieto p. 044 775 4455

mia.haapanen@muistiaina.f 
Toimisto avoinna ma-to klo 12–14 

Muistikoordinaattori
Marko Mustiala
p. 040 450 1584

  marko.mustiala@muistiaina.f

Hallitus vuonna 2018

Puheenjohtaja
Jyrki Aaltonen

Jäsenet:
Nina Lampinen
Petri Lampinen
Leena Salo
Janne Turtiainen
Erja Liuko
Satu Säynäjäkangas
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