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Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry 
on vuonna 1993 perustettu Muistiliiton jäsenyhdistys ja 
alueellaan toimiva hyvinvointi- ja terveysvaikuttaja. 
Toimimme muistisairaiden, muistioireisten ja heidän 
omaistensa etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin 
edellytyksiä. 
 
Yhdistyksen hallitus vuonna 2019 
 
Puheenjohtaja: Aaltonen Jyrki 
 
Jäsenet: 
Lampinen Nina 
Lampinen Petri 
Liuko Erja 
Pulli Veikko 
Salo Leena 
Säynäjäkangas Satu 
Turtiainen Janne 
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Puheenjohtajan kynästä 
 

Jälleen on mennyt vuosi sitten viimekertaisen kirjoitukseni. Paljon on sattunut ja 
tapahtunut yhden vuoden aikana niin henkilökohtaisella kuin yhdistystasollakin. Yhdistys 
sai kuluneen vuoden 2018 aikana uuden työntekijän joka vahvistaa jo valmiiksi vahvaa ja 
osaavaa porukkaa. Anna Myllymäki vastaa aluetyöstä kokonaisuudessaan, mutta pitää 
ohjaksissa aika pitkälle myös koulutuksiakin. Kova työ kantaa hedelmää ja näillä 
ajatuksilla käännämmekin katseet kohti vuoden 2019 haasteita. Kuluvana vuonna 
toimintamme laajenee entisestään ja painopisteeksi on nostettu omaishoitajuus ja 
omaisten jaksaminen. 

 

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman selvitysten mukaan yli miljoona 
suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan 
noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Se on hurja joukko 
upeita ihmisiä, jotka suurelta osin tekevät ilmaista työtä. Omaishoitotilanteissa on 
suuriakin eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen, ja vain hieman yli 10 % 
kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä (tilastotietoa 
omaishoidon tuesta: Sotkanet). Tässä esitteessämme sivulla 15 kerrotaan Muisti-Ovet 
-valmennuksesta, jossa olemme mukana muistiasiantuntijoina. Valmennuksessa jaetaan 
tietoutta omaishoitajille mm. etuuksista . 

 

Toinen tärkeä painopisteemme tälle vuodelle noudattelee Muistiliiton Strategiaa, ja 
panostamme tiedon tasavertaiseen jakaantumiseen ja uuden tiedon laajaan jakeluun. 
Olemme verkostoituneet uusien yhteistyökumppaneidemme kanssa suunnitellen 
strategiaa useammalle vuodelle ja lähdemme toteuttamaan uutta toimintamalliamme.  
Strategia on nyt valmistunut vuosille 2019 – 2022. 

 

Kutsumme sinutkin kehittämään yhdessä muistiystävällistä Kanta-Hämettä 
muistiyhdistyksen hallituksen, työntekijöiden ja teidän kaikkien jäsenten kanssa. 
”Yhdessä saavutamme enemmän”.  

 

Näillä sanoin, oikein hyvää, pirteää ja antoisaa alkanutta vuotta kaikille!  

               Puheenjohtaja Jyrki 
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Muistisairauksien tuki- ja neuvontakeskus 
Muistiluotsi, Kanta-Häme 
17 maakunnallista Muistiluotsia toimii oman alueensa  muistityön 
matalan kynnyksen tukipalvelukeskuksina. Verkostoa koordinoi 
Muistiliitto, ja toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö 
Veikkauksen tuotoilla. 
 

Tukea 
• ohjausta ja neuvontaa 

muistipulmissa 
• mahdollisuuksia 

ajatusten vaihtoon 
• tilaisuuksia osallistua ja 

vaikuttaa 

Tietoa 
• muistisairauksista 
• muistisairaan ja 

läheisen hyvinvoinnista 
ja aivoterveydestä 

• alueen palveluista 
• arjen apukeinoista 

Toimintaa 
• muistikahviloita ja vertaistukiryhmiä 
• tarjoamme koulutettuja vapaaehtoisia 

Muisti-KaVeReita 
• mahdollisuuksia tehdä  vapaaehtoistyötä 
• luentoja ja tapahtumia 
• virkistystä ja mukavaa yhdessäoloa 
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Markkinakahvit 

Tarjoamme toimistollamme kuukausittain kaikille 
avoimet, ja usein teemalliset, markkinakahvit helmi-
kesäkuussa torin markkinoiden aikaan. 
 
 

Hämeenlinna, Markkinakahvit 
Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12 
tiistaisin klo 10.00-12.00 
 
5.2.  Terveellinen ravitsemus 
5.3.  Aivojen aktivointia 
2.4.  Liikettä lihaksiin 
7.5. Rentoa oloa 
4.6.  Vinkkejä suunhoitoon 
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Tänä keväänä järjestämme yhteistyössä HAMKin 
sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa Hyvinvointiklinikan kautta 
projektin, jonka teemat toteutetaan Markkinakahveilla kerran kuussa. 
Suomalainen Finger-tutkimus on osoittanut, että elintavoilla voidaan 
merkittävästi ennaltaehkäistä erityisesti riskiryhmään kuuluvien 
muistisairauksien syntymistä. Tutkimuksessa elintapojen yhtäaikainen 
sekä niiden pienetkin muutokset on todettu vaikuttavan parhaiten. 
Tutkimus sisälsi liikuntaan, ravitsemukseen, aivojen käyttöön sekä 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan vaikuttavia 
asioita. Muutostarpeet huomioidaan yksilöllisesti, koska jokaisella 
riskitekijät ovat erilaiset. Tämän tutkimuksen pohjalta poimitaan 
myös nämä markkinakahvien teemat koko kevään ajan. Teemojen 
lisäksi joka kerralla on mahdollisuus tulla mittaamaan verenpaine, 
vyötärönympärys ja puristusvoima. Lisäksi tehdään teemoihin liittyviä 
testejä, joiden kautta pääsee pohtimaan omien elintapojen 
muutostarpeita, tarjolla myös riskitestin tekeminen. Tervetuloa! 

 



Muistikahvilat 

Lammi 
Keidas/Lamminraitti 37 
torstaisin klo 10.00-11.30 
21.2. Miten jaksan omaishoitajana haastavissa tilanteissa. 
         Lisäksi tuolijoogaa ja rentoutusta 
         - psykiatrinen sh Pii Kortelahti 
21.3. Musavisa / muistiasiantuntija Marko Mustiala 
25.4. Miten pidän huolta luustostani / Ritva-Liisa Aho,  
         Kanta-Hämeen Luustoyhdistys 

Kalvola 
Lähimmäistupa/Hallintotie 1, Iittala 
keskiviikkoisin klo 12.00-13.30 
13.2. Entisajan työkalut ja käsityöt, 
         - museolehtori Jyrki Nissi/Hml kaupunginmuseo 
13.3. Miten jaksan omaishoitajana haastavissa tilanteissa 
         - psykologi Tanja Lahti 
10.4. Musavisa / muistiasiantuntija Marko Mustiala 
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Hauho 
Kirjasto/Punnanmäentie 18 
torstaisin klo 16.00-17.30 
28.2. Tietoa erilaisista aivosairauksista ja niitten hoidosta, 
          - sh Tiia Nurminen 
28.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
25.4. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 

 

Muistikahvilatoiminnan tavoitteena on aivoterveyteen, muistiin  ja 
muistioireisiin liittyvän tiedon jakaminen, sekä aivoterveyden ja 
sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Kahvilat toimivat Kanta-Hämeen 
alueella 11:llä paikkakunnalla. Muistikahvilat ovat avoimia kaikille 
aivoterveydestään kiinnostuneille. Loistavat vapaaehtoiset 
kahvilaemäntämme ja -isäntämme  huolehtivat maukkaasta 
kahvitarjonnasta edullisesti euron tai parin hintaan. Tervetuloa! 
 



Muistikahvilat 

Hausjärvi: Lehtimajat/Kuusitie 10-18, Oitti 
maanantaisin klo 13.30-15.00 
18.2. Suun ja hampaiden terveys /suuhygienisti 
        Minna Kontio  
18.3. Miten pidän huolta luustostani / Ritva-Liisa Aho, 
        Kanta-Hämeen Luustoyhdistys 
15.4. Musavisa / muistiasiantuntija Marko Mustiala  

Hattula: Juttutupa/Jaakonkuja 3, Parola 
torstaisin klo 13.00-14.30 
28.2. Entisajan työkalut ja käsityöt 
        - museolehtori Jyrki Nissi/Hml kaupunginmuseo 
28.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
25.4. HUOM klo 12-13 Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat  
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Renko 
Kirjasto/Rengonraitti 7 
torstaisin klo 16.00-17.30 
14.2. Ikäihmisen ajokyky / OPPIIN Autokoulut 
14.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
11.4. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 

Tuulos 
Kirjasto/Pannujärventie 10 
maanantaisin klo 15.00-16.30 
11.2. Ikäihmisen ajokyky / OPPIIN Autokoulut 
11.3. Tietoa erilaisista aivosairauksista ja niitten hoidosta, 
        - sh Tiia Nurminen 
8.4. Musavisa / muistiasiantuntija Marko Mustiala 



Muistikahvilat 

Loppi: Kuntala/Holvitie 4 
maanantaisin klo 16.00-17.30 
18.2. Miten pidän huolta luustostani / Ritva-Liisa Aho, 
 Kanta-Hämeen Luustoyhdistys 
18.3. Suun ja hampaiden terveys / suuhygienisti Minna Kontio 
15.4. Annen muistijumppa / muistineuvoja Anne Eve 

 
Riihimäki: Kirjasto/Opintosali, Kauppakatu 16 
tiistaisin klo 17.00-18.30 
19.2. Miten pidän huolta luustostani / Ritva-Liisa Aho, 
        Kanta-Hämeen Luustoyhdistys 
19.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
16.4. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
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Janakkala: Tervakoski 
Tervakko/Rajapirtintie 4 
keskiviikkoisin klo 12.00-13.30 
6.2. Entisajan työkalut ja käsityöt, 
      -  museolehtori Jyrki Nissi/Hml kaupunginmuseo 
6.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
3.4. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 

Janakkala: Turenki 
Kohtauspaikka Ilona, Keskuskuja 3 
keskiviikkoisin klo 13.00-14.30 
27.2. Entisajan työkalut ja käsityöt, 
 museolehtori Jyrki Nissi/Hml kaupunginmuseo 
27.3. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 
24.4. Muistijumppaa / HYRIAn opiskelijat 



Ryhmätoiminta 

Muistojen Lähde –ryhmä edenneeseen muistisairauteen 
sairastuneille. Ryhmässä mm. muistellaan, lauleskellaan ja 
kahvitellaan leppoisassa ilmapiirissä.  
Kokoontumiset yhdistyksen toimistolla Hämeenlinnassa,  
(Kasarmikatu 12) parillisten viikkojen tiistaisin klo 14-15.30: 
5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3. / 2.4. / 16.4. / 14.5. / 28.5.  

 
Muistisakki 
Vertaistukiryhmät muistisairauteen sairastuneille ja 
heidän omaisilleen/läheisilleen. Sakki kokoontuu 
yhdistyksen toimistolla Kasarmikatu 12, noin joka toinen 
keskiviikko klo 17-19. Tilaisuus alkaa yhteisellä ohjelmalla, 
jonka jälkeen jakaannutaan eri ryhmiin omien 
ryhmänohjaajien johdolla. 
 
Kokoontumispäivät ja ohjelma: 
 
6.2. Keskusapteekki esittäytyy  / apteekkari Sakari Laitinen 

20.2. Hunajan terveysvaikutukset/ Hyvän olon aitta Anu Talus 

6.3. Muistikoordinaattori Nina Autio tavattavissa 

20.3. Lepo, hyvä uni ja uniapnean oma hoito / 
 Hengitysyhdistys 
3.4. Tutustumista akupunktioon 

17.4. - aihe avoin - 

15.5. Karaokea / Veikko Pulli 

5.6. Kevätjuhla 
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Ryhmätoiminta 

…jatkuu… 
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 AHAA! Aivotreeniä yhdessä –ryhmät aloittavat 

toimistollamme Hämeenlinnassa tammikuussa (ryhmät 
ovat täynnä) 
• ryhmässä treenataan nimensä mukaisesti aivoja 

monipuolisten kynä-paperitehtävien avulla. Teemoina 
ovat keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely 
ja kieli. Tehtävät tehdään ohjatusti, rennossa 
ilmapiirissä, vailla suorituspaineita. Ryhmä on 
tarkoitettu kaikille aivoterveydestään 
kiinnostuneille 

  
 Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden 

läheisille (kun vanhempasi on muistisairas) 
• kokoontuu kerran kuussa toimistollamme torstaisin 

klo 17-19: 7.2. / 7.3. / 11.4. / 9.5.  
• ilmoittautumiset toimistolle ed. päivänä klo 12 menn. 

puh. 044 7267400 / info@muistiaina.fi 
• vähintään 3 osallistujaa 
 

 Vertaistukiryhmä alle 65-vuotiaille (työikäisille) 
muistisairaille 
• kokoontuu kerran kuussa toimistollamme torstaisin 

klo 17-19: 31.1. / 28.2. / 28.3. / 25.4. / 23.5.  
• ilmoittautumiset toimistolle ed. päivänä klo 12 menn. 

puh. 044 7267400 / info@muistiaina.fi 
• vähintään 3 osallistujaa 

 



 
Ryhmätoiminta 

…jatkuu 
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   Uusinta uutta Kanta-Hämeessä: 
 
      MUISTIJOOGA  alkaa keväällä 
      (seuraa   ilmoitteluamme) 

• Muistijooga pyrkii ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä 
sekä ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia 
(toiminnallisia) kykyjä.  Muistijoogassa aktivoidaan aivoja 
muistimatolla tehtävien älyllisten tehtävien sekä 
yksinkertaisten liikkeiden avulla. Ryhmä on suunnattu 
muistiterveydestä kiinnostuneille, muistihäiriöiden 
ennaltaehkäisyyn. Osallistujilta vaaditaan kohtuullista 
liikunta- ja toimintakykyä. 

• koulutetut ohjaajat 

 
 Liikuntaryhmä muistisairaiden omaishoitajille 

• alkoi syksyllä, jatkuu 10.1.2019 alkaen 
• harjoittelu tapahtuu läheisellä kuntosalilla 
• ryhmässä on muutama paikka vapaana, soittele! 
• muistisairaille samanaikainen toiminnallinen  

”parkkitoiminta” toimistolla HYRIAn opiskelijoitten 
järjestämänä 
 

 Muistisairaiden omaisten vertaistukiryhmät 
 Hattulassa, Juteinitalo, Kauppatie 3, Parola 
• kokoontuu kuukauden toinen tiistai klo 17.30-19: 

12.2. / 12.3. / 9.4. / 14.5. 
• yhteyshenkilö Raija Jaatinen puh. 045 2695880 

 
 Lopella, Eedilä, päivätoiminta Pihlajan tilat 
• kokoontuu kuukauden toinen tiistai klo 12.30-14:  

12.2. / 12.3. / 9.4. / 14.5. 
• yhteyshenkilö muistineuvoja Anne Eve puh. 0503627251 
 

 



Muuta toimintaa 
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 Kysy muistista –infopiste Riihimäellä 
• toimii matalankynnyksen neuvonta- ja 

keskustelupaikkana muistisairaille, heidän 
läheisilleen, sekä kaikille muistiasioista 
kiinnostuneille 

• tule kysymään ja keskustelemaan aivo- ja 
muistiterveydestä, tai vaihtoehtoisesti nauti 
kupponen kahvia ja tee muistia aktivoivia 
harjoituksia  

• mahdollisuus myös riskitestin tekemiseen 
• paikka: Inkilänhovin Terveystietotupa,  

Kalevankatu 18-20, 11100 Riihimäki 
• ajankohdat: 28.2., 28.3., 25.4., 23.5. klo 10-12 

 
 

 
 Kuntosalivuoro 

• omatoiminen, avoin ja maksuton kuntosalivuoro 
käytettävissä muistisairaille ja heidän 
läheisilleen Hämeenlinnassa Keinukamarin 
kuntosalilla (Pikkujärventie 2)  
MAANANTAISIN klo 15-16 
 

 
 

Tiedustelut:  info@muistiaina.fi  
 puh. 044 7267400 

 
 

mailto:info@muistiaina.fi


Luentoja 
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Lääkäriluentoja 
 
Muisti ja ikääntyminen 
Forssa, HAMKin auditorio, Wahreninkatu 11 (C-rappu, 4. krs) 
Ke 6.3.2019 klo 17-19 
Geriatri Tuomo Lunnikivi luennoi 
 
Onko minulla tai läheiselläni muistisairaus 
Renko, Seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1 
Ma 1.4.2019 klo 17-19 
Geriatri Tuomo Lunnikivi luennoi 
 
Ikääntyvän ihmisen toimintakyky 
Loppi, Kirjaston Fallesmanni-Sali, Kauppatie 3 
To 18.4.2019 klo 14-16 
Geriatrian erikoislääkäri Arvo Haapanen luennoi 
 

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 
Sisältävät kahvitarjoilun. Tervetuloa! 

 
 
 

Muistiyhdistyksen luennot Riihimäellä  
Inkilänhovin Tervetystietotuvalla,  
os. Kalevankatu 18-20, Rmk 
 
• Ke 10.4.2019  klo 10.30  

”Miten pidän huolta aivoterveydestäni” 
 
• Ti 7.5.2019 klo 17  

”Pätkiikö muisti – onko syytä huoleen?” 
 



Luentoja 
…jatkuu 
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Aivoviikkoa vietetään 11-17.3.2019 (vko11/19) 
teemalla Vaali aivojasi 

 
 
 
 
Aivoviikolla järjestämme maksuttomia lääkäriluentoja 
seuraavasti: 
 
 ke 13.3. klo 13-15 Muistisairauden käytöshäiriöt 

Hämeenlinnassa Wetterin auditoriossa,  
Wetterhoffinkatu 2 (Hml kirjasto) 

 
Muistisairauteen liittyy erilaisia käytöshäiriöitä, jotka 
aiheuttavat hoidollisia ongelmia ja haasteita. Näistä 
asioista on kertomassa  geriatrian erikoislääkäri 
Arvo Haapanen (Pihlajalinna) 
 

 ke 13.3. klo 17-19 Muisti ja ikääntyminen 
Riihimäellä HYRIAn auditoriossa, Sakonkatu 1 
 

Ikääntyminen vaikuttaa muistin toimintaan, mutta millä 
tavalla? Näitä asioita avaamassa luennollaan  
geriatri Tuomo Lunnikivi 

 
Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Nutricia Medical Oy:n  kanssa 

 



Koulutusta/valmennusta 
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Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry järjestää 
kanssamme Muisti-Ovet valmennusta 
 
13.3. – 3.4.2019 klo 12-15 
osoitteessa Kirkkorinne 4, Hämeenlinna 
 
Muisti-ovet on omaishoidon peruskurssi, ja se on tarkoitettu 
muistisairaasta läheisestään huolehtiville omaishoitajille. 
Valmennukseen voi osallistua, vaikka omaishoitajuus ei juuri nyt 
olekaan ajankohtaista. Valmennukseen osallistuvalta omaishoitajalta 
ei edellytetä kunnan kanssa solmittua omaishoitosopimusta, eikä 
yhdistysten jäsenyyttä. Valmennuksen tapaamiset ovat neljä kertaa 
peräkkäisinä viikkoina.  
 
Avustettaville on järjestetty valmennuksen ajaksi omaa toimintaa 
Muistiyhdistyksen tiloissa, Kasarmikatu 12, Hml 
  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ennakkoon 
Omaishoitajayhdistykseen Susannalle puh. 040 7277276 

Hämeenlinnan Seudun 

Omaishoitajat ry 



Koulutusta 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry järjestää tilauksesta 
laadukasta ja ajantasaista koulutusta ja valmennusta sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 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: 
• 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: 
  
toiminnanjohtaja Pirkko Lehtonen, puh. 040 4510807, 
pirkko.lehtonen@muistiaina.fi 
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Vapaaehtoistoiminta 

Toimintamme  mahdollistamiseksi tarvitsemme jatkuvasti 
uusia vapaaehtoistoimijoita 
 
Muistikaveri 
Haluaisitko lähteä muistisairaan  avuksi vaikkapa ulkoilemaan, 
kauppa-asioille, teatteriin tai seuraksi muuten vain…? Tule 
Muistikaveriksi! Annamme sinulle koulutuksen ja kaiken 
tukemme toiminnassasi.  
 
Ryhmän ohjaaja 
Oletko kiinnostunut aivoterveyteen ja muistiin liittyvien 
pienryhmien  ohjaamisesta? Onko sinulla  mahdollisesti omaa 
kokemusta muistisairaan kohtaamisesta? Tule meille ryhmän 
ohjaajaksi! Koulutamme jatkuvasti uusia ohjaajia erilaisiin 
ryhmiimme.  
 
Kahvinkeittoapu 
Kiinnostaisiko sinua  toimiminen meillä tarvittaessa esim. 
kahvinkeittoapuna, muistikahvilaemäntänä tai 
–isäntänä.Tarvitsemme jatkuvasti lisävoimia.  Ota yhteyttä, 
niin kartoitetaan tilanne. 
 
Ohjelmanumerot 
Onko sinulla jokin taito tai osaamisalue, jolla voisit viihdyttää 
tai jakaa asiatietoa asiakaskunnallemme eri ryhmissä tai 
kahviloissamme? Mielellämme tahtoisimme sinut joukkoomme 
vetämään pieniä ohjelmanumeroita! 
  
Palkitseminen 
Palkitsemme ahkerat vapaaehtoistoimijamme pari kertaa 
vuodessa erilaisin tavoin. 
 
 
 
 17 



Tarjoamme palveluita kotiin 
muistisairaille ja heidän omaisilleen 

Kotiapu 
Kotiavun tarkoituksena on kuntouttavan työotteen avulla 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. Kotiaputyöntekijän 
työote on kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Toiminta 
on suunnitelmallista ja tavoitteellista muistisairaan hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukaan. 
 
Omaishoitajan vapaan lomitus 
Kotilomitus 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 erikseen 
sovituksi ajaksi. Kotilomitus perustuu aina muistisairaan 
yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
   
Hinta: 30 € / tunti 
 
Palvelu tarjolla arkisin klo 9-19 tai erikseen sovittuna aikana 
(maksuna mahd. palveluseteli tai kotitalousvähennyksen 
hyödyntäminen verotuksessa, jos maksu suoritetaan itse) 
  
Tiedustelut: 
pirkko.lehtonen@muistiaina.fi 
tai puh. 040 4510807 
  

 
 
 

 
Helpota arkeasi 

 ja tartu tilaisuuteen! 
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Muita palveluita 

Kirjasto 
Toimistomme kirjastoon on koottu muistia ja aivoterveyden 
edistämistä koskevaa kirjallisuutta. Valikoimastamme löytyy 
myös vapaaehtoistoimintaan ja muistitreenaukseen liittyvää 
materiaalia. Kirjat, oppaat ja materiaalit ovat vapaasti 
lainattavissa. 
 
Tarjolla on myös erilaisia maksullisia oppaita ja muita teoksia, 
esim. Muistiliiton ”Hoitotahtoni” 
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Memoera -virikelaite 
on käytettävissä ja kokeiltavissa toimistollamme. Laite 
sisältää erilaisia aivoja aktivoivia harjoitteita, joiden 
parissa muistisairas voi itsenäisesti viettää aikaansa.  Laite 
on kehitetty yhteistyössä muistisairaiden ja 
muistihoitajien kanssa. 
Laitetta vuokraa Solentium Oy puh. 044 4050400 / 
info@solentium.fi. Ilmainen koekäyttö 14 vrk sekä 
Muistiyhdistyksen jäsenenä 50%:n alennus ensimmäisen 
kuukauden vuokrahinnasta. 

mailto:info@solentium.fi
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Muita palveluita 

Tilojen vuokraus 
Etsitkö juhlapaikkaa? 
Vuokraamme tilojamme juhlia ja yksityistilaisuuksia varten. 
Tiloistamme löytyy astiastoja, kaksi wc:tä, joista toinen 
esteetön, istumapaikat n. 40 hengelle yms. 
Ota yhteyttä tai poikkea paikalla, niin teemme 
kilpailukykyisen tarjouksen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja 
Pirkko Lehtonen, puh. 040 4510807 / 
pirkko.lehtonen@muistiaina.fi 



Retkitarjonta 

Matkojen järjestelyt: Kanta-Hämeen Epilepsiayhdistys ry 
ja TSL:n Janakkalan Opintojärjestö ry  

 

TEATTERIMATKAT vuonna 2019 
 

•    pe 8.3. Tampereen Työväen Teatteri, Tämä on ryöstö 
   Nopea ja upea komediahitti suoraan Lontoosta. Mutta kuka on kuka? 
    Hinta vain 45€ 

 

•    pe 29.3. Tampereen Työväen Teatteri, Vanhoja poikia 
    Saimaan saaressa Junnu Vainion laulut. Esko Roine, Puntti Valtonen ym.  
    Hinta 50€ 

  

• ma 8.4. Tampereen Teatteri, Parasta elämässä   
Uutta Martti Suosaloa – et pety, tule mukaan! Hinta 54€ 

 

• to 25.4. Helsingin Kaupunginteatteri, Kinky Boots 
Vuosikymmenen kuumin show, parhaana musikaalina palkittu, juhlistaa 
erilaisuutta, ystävyyttä ja ennakkoluulojen voittamista. Mahtava esitys! 
Hinta 88€ 

 

• Ke 8.5. Tampereen Teatteri, Pakolaiset 
Perustuu Johannes Linnakosken romaaniin. Hinta vain 34€ 

 

• La 6.7. Viikinsaaren kesäteatteri, 506 ikkunaa 
Heikki Salon uusi riemukas musiikkikomedia, Miljoonasateen lauluja 
Hinta vain 45€ 

 

• pe 26.7. Pyynikin kesäteatteri, Nuotin vierestä. Miten sisukkaat naiset 
vaikuttavat Arton elämään? Mukana mm. Tiina Weckström, Juha-Matti 
Koskela, Kaisa Hela ja Samuli Muje. Iltanäytös, alk. klo 18.00. Hinta 48€ 
 

• la 27.7. Pyynikin kesäteatteri, Nuotin vierestä 
Päivänäytös, alk. klo 14.00. Hinta 48€ 
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• pe 20.9. Tampereen Työväen Teatteri, Poikabändi 

Uusi räiskyvä musikaalikomedia vie 90-luvulle. Hinta 63€ 
  

• to 10.10.Tampereen Teatteri, Notre Damen kellonsoittaja 
Nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä Suomessa!!! Hinta 74€ 

 

• Pe 18.10. Tampereen Työväen  Teatteri, Koiran morsiamet 
Sirkku Peltolan uusin  ohjaus. Hinta 49€ 

 

• Ke 23.10. Helsingin kaupunginteatteri, Pieni merenneito 
Lumoava Disney-musikaali, ihana ajaton rakkaustarina. Hinta lapset 58€, 
aikuiset 99€ 

 
MUUT  RETKET 

 
• la 18.5. Kartanokierros Pirkanmaalla 

Tutustumme mm. Laukon kartanoon ja Hatanpään Arboretumiin. Sis. ruokailun, 

kahvit ja pääsymaksut. Oppaana ja hauskana kertojana Juhani Viita. 
Hinta n. 75€ 

 
• 7-9.6.2019 (pe-su) Kesäretki Imatralle                                    

Majoitumme Imatran Spa Resort kylpylähotelliin. Kiertoajelut Imatralla ja 
Ruokolahdella. Risteily Saimaalla ja aikaa kylpyläoleiluun. Hinta 320-340€. 
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Retket järjestetään, kun lähtijöitä on vähintään 15 hlö. Tässä 
näkyvät hinnat edellyttävät  täysiä autollisia. Jos lähtijämäärä 
jää alle 30, tulee hintoihin lisää 5-10 euroa. 
 
Tervetuloa mukaan ilman jäsensidonnaisuutta! 
 
Varaukset ja lisätiedot: Jouko Dahlman p. 03 6882861 tai 
050 5424726. Sähköposti: jouko.dahlman@pp1.inet.fi 

 

Retkitarjonta 
…jatkuu… 

mailto:jouko.dahlman@pp1.inet.fi


Jäsenasiat 

Jäsenenä saat 
• Tietoa, tukea, toimintaa 
• Muistiliiton tasokkaan Muisti-lehden (4x/vuosi) 
• Yhdistyksen oman Toimintakalenterin kaksi kertaa vuodessa 
• Tiedotteita ja esitteitä 
• Valtakunnalliset ja paikalliset jäsenedut 

 
 
Liity Muistiyhdistyksen jäseneksi tästä 
tai yhdistyksen sivuilta www.muistiaina.fi  
 
tai ota yhteyttä toimistoomme sähköpostilla: 
info@muistiaina.fi tai puhelimitse: 044 7267400 
tai tule käymään Kasarmikatu 12:ssa Hämeenlinnassa 
  
Henkilöjäsen 18 €/v 
Perhejäsenyys 28 €/v  
• perhejäseneksi hakevan tulee täyttää oma  

ilmoittautumislomake 
Kannatusjäsen 100 €/v 
  
  
HUOM. Mikäli maksatte omaisenne jäsenmaksun omalta 
tililtänne, laittakaa viestikenttään, kenen maksusta on kyse, 
jotta maksu ohjautuu oikealle jäsenelle.  
 
 
 
 

 
Muistathan ilmoittaa meille 
 muuttuneet yhteystietosi!! 
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http://muistiaina.fi/jasenedut/
https://www.flomembers.com/ml-kanta-hame/members/application/createApplication
http://muistiaina.fi/liity-jaseneksi/
http://muistiaina.fi/liity-jaseneksi/
mailto:info@muistiaina.fi


Valtakunnalliset tukipuhelinpalvelut 
sekä keskustelupalsta 

Vertaislinja on auttava puhelinpalvelu, joka tarjoaa 
keskusteluapua, henkistä tukea ja ohjausta muistisairauksia 
sairastavien ihmisten omaisille ja läheisille. Auttajina toimivat 
tehtävään koulutetut vapaaehtoistoimijat. 

Muistineuvo puhelinpalvelu on tarkoitettu muistisairaille ihmisille, 
heidän läheisilleen sekä muistityötä tekeville ammattilaisille. 
Muistityön asiantuntijat antavat tietoa ja ohjausta muistisairauksista 
sekä niiden hoito- ja palvelujärjestelmästä. 

Uusi keskustelupalsta 
Muisti ja muistisairaudet 
(https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=381) 
on avattu Tukinet-palvelussa 
 
Lisätietoja Muistiliiton sivuilta: 
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-
arkeen/muistineuvo-tukipuhelin 
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https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=381
https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=381
https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=381
https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=381
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-arkeen/muistineuvo-tukipuhelin
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Muistisairauden riskitesti 

Muistisairauden riskitesti on tarkoitettu keski-ikäiselle ihmiselle 
kartoittamaan riskiä sairastua myöhäisiän muistisairauteen seuraavan 
20 vuoden aikana. Mikä on sinun riskisi sairastua? 
Ympyröi jokaisesta kohdasta vastaava numero ja laske pisteet yhteen:  
 

Ikä 

 alle 47 vuotta 0 

 47-53 vuotta 3 

 yli 53 vuotta 4 

Koulutus 

 vähintään 10 vuotta 0 

 7-9 vuotta 2 

 0-6 vuotta 3 

Vanhemmilla/sisaruksilla muistisairaus 

 ei 0 

 kyllä 1 

Systolinen eli yläverenpaine 

 140 mmHg tai alle 0 

 yli 140 mmHg 2 

Painoindeksi 

 30 kg/m2 tai alle 0 

 yli 30 kg/m2 2 

Kokonaiskolesteroli 

 6,5 mmol/l tai alle 0 

 yli 6,5 mmol/l 2 

Liikunta 

 aktiivinen 0 

 ei-aktiivinen 1 

Riskitestitulos 

pisteet 

Myöhäisiän  

muistisairauden  

todennäköisyys 

Muistisairauden 

 riski-%  

  0-5 hyvin pieni 1,0 

6-7 pieni 1,9 

8-9 hieman lisääntynyt 4,2 

10-11 jonkin verran lisääntynyt 7,4 

12-15 selvästi lisääntynyt 16,4 

 

Lähde: 
www.muistiliitto.fi 

https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu


 
 

Yhteistyössä mukana mm: 

 
 
Suvanto Care henkilöturvapalvelu ikäihmisten ja 
muistisairaiden tueksi. Paikannin, ja mukana kulkeva 
turvapuhelin samassa laitteessa.  
 
Muistiyhdistyksen jäsenenä Sinulla on mahdollisuus 
kokeilla Suvanto Mukana –turvapalvelun käyttöä 
ilmaiseksi! 
 
Lisätiedot Kanta-Hämeen Muistiyhdistys/Marko Mustiala 
puh. 040 4501584 tai marko.mustiala@muistiaina.fi 

Geriatrian erikoislääkäri 
Arvo Haapanen 
antaa tietoa ikääntyvän terveyteen 
liittyvistä aiheista ja auttaa onnistuneessa ikääntymisessä 
(mm. muistisairaudet) 
 
Vastaanotot: Pihlajalinna Hämeenlinna ja Loppi 
 
Ajanvaraus puhelinnumerosta: 010 312 010 
tai internetsivuilta  https://arvohaapanen.fi/ 
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tel:+35810312010
https://arvohaapanen.fi/
https://arvohaapanen.fi/
https://arvohaapanen.fi/


 
 

Yhteistyössä mukana mm: 

Valmistaudu  elämäsi taitekohtiin 
edunvalvontavaltuutuksella, hoito- ja hoivatahdolla 
 
Hämeenlinnalainen oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija 
Tiina Kuopanportti on kirjoittanut helppokielisen oppaan 
edunvalvontavaltuutuksesta ”Edunvalvontavaltuutus 
arkikielellä” . Opas on kirjoitettu Tiinan tyylille ominaisella 
maanläheisellä tavalla, jotta vaikeaselkoiseksi koettu aihe 
olisi helpompi omaksua. Se kertoo muun muassa mihin 
valtuutuksella voi vaikuttaa ja miten voi helpottaa 
läheisten työtaakkaa ja vaikeita päätöksiä siinä vaiheessa, 
jos on itse kykenemätön hoitamaan omia asioitaan.  
 
Opas on nyt myynnissä meillä Muistiyhdistyksessä 
hintaan 20€/kpl (käteismaksu) 
 
Lisäksi Tiina laatii edunvaltuutusvaltakirjoja jäsenillemme 
sopimushintaan 150€/kpl ja pariskunta 280€ (muista 
esittää jäsenkorttisi). Myös kotikäynnit mahdollisia 
Hämeenlinnan alueella.  
 
Ota yhteyttä Tiina Kuopanporttiin puh. 045 1537479, 
sähköposti tiina@taitekohta.fi 
 

www.taitekohta.fi 
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mailto:tiina@taitekohta.fi
https://www.taitekohta.fi/


Yhteystietomme  

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry 

Muistiluotsi Kanta-Häme 
Kasarmikatu 12 

13100 Hämeenlinna 

puh. tsto 044 7267400 

info@muistiaina.fi 

www.muistiaina.fi  (seuraa Ajankohtaista-sivua) 

www.facebook.com/kamutieto 

 

 
Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi 
 
Toiminnanjohtaja  Pirkko Lehtonen 
puh. 040 4510807 pirkko.lehtonen@muistiaina.fi 
 
Muistiasiantuntija Marko Mustiala 
puh. 040 4501584 marko.mustiala@muistiaina.fi 
 
Aluekoordinaattori Anna Myllymäki 
puh. 044 7754455 anna.myllymaki@muistiaina.fi  
 
Alueohjaaja Taina Lavasto  
puh. 044 7267400 info@muistiaina.fi 
 

Voit jättää meille palautetta, toiveita ja muita 
ajatuksia nimettömänä sähköisesti tästä 
Palautelomake löytyy myös verkkosivuiltamme 
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