
MuistiAjastin  
Muistiluotsi 
maakunnallinen  

 asiantuntija- ja tukikeskus 
 

Toimintaamme syyskaudella 2019 

Tarjoamme muistiperheille 
kokonaisvaltaista tukea, tietoa ja 

toimintaa. Annamme tietoutta myös 
kaikille  muistiasioista kiinnostuneille. 
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Väistyvä toiminnanjohtaja Pirkko Lehtonen 
 
”Elämä on liikettä ja pysähtymistä. Jotta voisi liikkua on osattava pysähtyä.” 
  
Joku on hienosti miettinyt tuon lauseen, eikä minun tarvitse kuin ottaa neuvosta vaarin , jotta voin 
liikkua tulevaisuudessakin hyvin. Nyt on siis minun aikani pysähtyä hetkiseksi ja vetää henkeä  ja 
jäädä eläkkeelle. 
 
Olen siis siirtymässä kellottomaan aikaan ja alan toteuttamaan niitä kaikkia mukavia asioita ,joita 
olen joutunut työni tuoksinassa siirtämään sinne ”sitku” -elämään. Nyt on minun ”sitku” -aikani  
alkamassa. Lähden hyvällä mielin, kun jatkajina ovat hyvät tyypit, jotka arvostavat tekemäänsä 
työtä. Lähden hyvillä mielin siksikin, kun olen tehnyt parhaani ja yhdistys on hyvässä maineessa ja 
toimii STEA:n säädösten mukaisesti. Yhdistykselle on aikanaan  myönnetty jatkuva rahoitus ja 
olemme yksi Asiantuntija – ja Tukikeskus Muistiluotsi muiden 17 asiantuntijakeskuksen joukossa. 
Siitä saamme olla ylpeitä. 
 
Kiitän nyt Teitä kaikkia näistä 13 hauskasta, joskus haastavastakin, mutta niin  riemukkaista vuosista.   
Teidän kanssanne on ollut mukava kulkea näitä kilometrejä, ja olen saanut Teiltä kaikilta niin paljon.  
Kiitos myös niistä kannustavista yhteydenotoista , joita olen saanut pitkin matkaa , kun aina ei kaikki 
olekaan mennyt  ”kuten strömsössä”. Joskus minusta on tuntunut, kuin olisimme tehneet käsi 
kädessä tätä matkaa , ja se on ollut minun voimanlähteeni. Aion jatkaa yhdistyksen vapaaehtois 
toimijana ja siinä roolissa tapaamme varmasti vielä jatkossakin. Läksijäiskahvit ovat  tarjolla 
Markkinakahvipäivänä 1.10.2019 yhdistyksen toimistolla klo 10 alkaen.  Tervetuloa ! 

Uusi toiminnanjohtaja Anna Myllymäki 
 
Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksessä puhaltavat tänä syksynä uudet tuulet, kun pitkän uran 
muistiasioiden parissa tehnyt Pirkko siirtyy nauttimaan ansaituista eläkepäivistään. Minä puolestani 
siirryin aluekoordinaattorin tehtävistä toiminnanjohtajan pestiin heti elokuun alusta.  
  
Aloitin Muistiyhdistyksen aluekoordinaattorina tasan vuosi sitten. Samalla palasin vuosien jälkeen 
takaisin juurilleni Hämeeseen. Olen alkujani kotoisin Hattulasta, mutta opiskelut, työt sekä 
uteliaisuus ovat vieneet minua ympäri maailmaa. Olen muun muassa opiskellut Tampereen ja 
Tukholman yliopistossa yhteiskuntatieteitä sekä työskennellyt Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa asti. 
Syvällä sisimmässäni olen kuitenkin aina tuntenut vetoa palata takaisin Kanta-Hämeeseen, takaisin 
rakkaalle kotiseudulleni.  
  
Mennyt vuosi aluekoordinaattorina on ollut antoisa ja opettavainen. Se on ollut täynnä ihania 
kohtaamisia ja kullanarvoisia kokemuksia. Välillä olen kohdannut rimakauhua, kun yli satapäinen 
yleisö on saapunut kuuntelemaan luentoani. Olen myös tuntenut suurta ylpeyttä, kun 89-vuotias 
”oppilaani” oppi käyttämään älypuhelintaan. Vuoden aikana olen liikuttunut, olen murehtinut, olen 
nauranut ja iloinnut, mutta ennen kaikkea olen nauttinut jokaisesta hetkestä. Kiitos teille, että 
olette tehneet oloni alusta asti kotoisaksi sekä tehneet kotiinpaluustani ainutlaatuisen.  
                       ..jatkuu  

Muistiyhdistyksen ja Muistiluotsin terveiset 



Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Aaltonen 
 

Tämä kesä on ollut todella lämmin ja suosiollinen lomailijoille. Itse olen joutunut tarkemmin 
miettimään tulevaisuuden suunnitelmiani, mutta olen kuitenkin osannut nauttia tästä kesästä ja 
sen lämmöstä. 

Aloittaessani  tervehdyksen kirjoittamista MuistiAjastimeen, tuli mieleeni heti eräs  ryhmä. 
Monesti työssäni lähihoitajana tapasin paljon pariskuntia, joissa toinen oli sairastunut johonkin 
muistisairauden muotoon ja toinen toimi omaishoitajana. Huomasin, ettei ole helppoa 
“luovuttaa” hoitovastuuta kenellekään muulle silloin, kun kysymyksessä on rakas ihminen, 
sielunkumppani, jonka kanssa on perhe rakennettu, saatettu lapset maailmaan, kohdattu niin 
surut kuin ilotkin vuodesta toiseen. Siis Omaishoitajat, Isolla Oolla. 

Omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin elämän vaiheessa, joko hoitajana tai hoidettavana. 
Omaishoitotilanteisiin liittyy usein iso elämänmuutos omaishoitoperheessä. Omaishoito on 
olennainen osa hoivan ja hoidon kokonaisuutta. Se tarjoaa inhimillisen ja vaihtoehtoisen 
hoitomuodon. 

Osa omaishoitotyötä tekevistä henkilöistä ei oivalla olevansa omaishoitajia. Iäkkäitä 
vanhempiaan tai puolisoaan hoitava kokee huolenpidon kuuluvan elämänmenoon, olevan 
velvollisuus. Ohjausta ja neuvontaa, sekä edunvalvontaan liittyvää tietoutta ei ole omaishoitajalle 
aina annettu sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä, vaikka omaishoitotilanne on todettu. 
Syynä on usein kiireinen työtahti tai tiedon puute. Tätä vajausta pyrkivät omaishoitajayhdistykset 
paikkaamaan. Me olemme Muistiyhdistys, mutta myös yhdistys muistisairaan omaishoitajille! Jos 
jokin asia omaishoitajuudessa sinua askarruttaa, olemme täällä juuri sinua varten.  Tule 
keskustelemaan muistiasiantuntijamme kanssa, niin kartoitamme tilannettasi. Tilaa 
keskusteluaika muistiasiantuntijalle nyt heti puh. 040 450 1584, niin etsitään yhdessä ratkaisu 
juuri sinun tilanteeseesi. Saat tukea ja tuhdin tietopaketin alueesi palveluista mukaan kotiin.  

Voit kysyä myös hoitajaa kotiin kauppamatkasi tai kampaajasi ajaksi, tai mikäli tarvitset muuten 
vaan hengähdystauon, siihenkin saat apua. Vertaiskeskusteluryhmiin voitte tulla molemmat 
yhdessä. Kun haluat osallistua liikuntaryhmään voit jättää muistisairaan läheisesi 
lähihoitajaopiskelijoiden huomaan siksi aikaa.  

Toivottelen kaikille oikein pirteää mustikkaista syksyä ja hyvää vointia. 
”Yhdessä saavutamme enemmän”.      
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Muistiyhdistyksessä on jo vuosien ajan tehty hienoa ja monipuolista työtä muistisairaiden ja 
heidän läheistensä hyväksi, ja minulla onkin Pirkon jälkeen isot saappaat täytettävänä. Onnekseni 
minulla on loistava ja osaava tiimi tukenani, muistiasiantuntijamme Marko, alueohjaajamme 
Taina, aktiivinen hallituksemme, upea vapaaehtoisjoukkomme ja yhteistyökumppanimme. Sekä 
tietenkin te, rakkaat muistiyhteisömme jäsenet. Yhdessä tekemällä ja toisistamme välittämällä 
voimme rakentaa muistiystävällistä Kanta-Hämettä. 
  
Heti ensimmäisestä työpäivästäni lähtien Pirkko on ohjeistanut, että ”jokaiselle Muistiyhdistyksen 
ovesta sisään astuvalle tarjotaan kahvit ja herkulliset paakelsit”. Tätä perinnettä tulemme 
vaalimaan jatkossakin. Haluan kannustaa teitä kaikkia tulemaan rohkeasti mukaan toimintaamme 
saamaan tietoa, tukea ja virkistystä arkeenne.  Me olemme täällä teitä varten. 
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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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Muistisairaiden omaishoitajien ja kaikkien muististaan 
huolestuneiden asiantuntija- ja tukikeskus 
 
17 maakunnallista Muistiluotsia toimii oman alueensa  muistityön 
matalan kynnyksen tukipalvelukeskuksina. Verkostoa koordinoi 
Muistiliitto, ja toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö 
Veikkauksen tuotoilla. Palvelumme ovat pääosin maksuttomia. 

 

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 syys-joulukuussa torin markkinoiden aikaan. 

 
 

Hämeenlinna, Markkinakahvit 
Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12 
tiistaisin klo 10.00-12.00 
 
3.9. 
1.10. Pirkko Lehtosen läksijäiskahvit 
5.11. 
3.12. 
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Markkinakahvien varsinaiset 
teemat selviävät myöhemmin  

Muistikahvilatoiminnan tavoitteena on aivoterveyteen, muistiin  ja 
muistioireisiin liittyvän tiedon jakaminen, sekä aivoterveyden ja 
sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Kahvilat toimivat Kanta-Hämeen 
alueella 11 paikkakunnalla. Muistikahvilat ovat avoimia ja maksuttomia 
kaikille kiinnostuneille. Loistavien vapaaehtoisten kahvilaemäntiemme ja -
isäntiemme maukkaasta kahvitarjonnasta perimme pienen kahvimaksun. 
Tervetuloa! 
 

Muistikahvilat 

Kalvola 
Lähimmäistupa/Hallintotie 1, Iittala 
keskiviikkoisin klo 12.00-13.30 
11.9. Suun ja hampaiden hoito / Raili Piirainen, suuhyg. 
9.10. Varaudu vanhuuteen / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
13.11. Hyvä muistaa apteekista / Kalvolan apteekin apteekkari 

 
Hauho 
Kirjasto/Punnanmäentie 18 
torstaisin klo 16.00-17.30 
26.9. Tuolijooga ja rentoutus / Pii Kortelahti, psykol.sh 
31.10. Piristystä päivään / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
28.11. Suun ja hampaiden hoito / Heli Selonen-Laine, suuhyg. 
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Muistikahvilat 

Lammi 
Keidas/Lamminraitti 37 
torstaisin klo 10.00-11.30 
5.9.  Suun ja hampaiden hoito / Heli Selonen-Laine, suuhyg. 
3.10. Piristystä päivään / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
14.11. Uni, lepo ja uniapnean hoito / K-H Hengitys ry 

Hausjärvi: Lehtimajat/Kuusitie 10-18, Oitti 
maanantaisin klo 13.30-15.00 
16.9. klo 17-19 Kunnan valtuustosali, Keskustie 2-4  
         Onko minulla tai läheiselläni muistisairaus /  
         geriatrian erikoislääkäri Tuomo Lunnikivi 
21.10. Piristystä päivään / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
18.11. Muistikummituokio/Marko Mustiala, muistias.tuntija 

Hattula: Juttutupa/Jaakonkuja 3, Parola 
torstaisin klo 13.00-14.30 
26.9. Uni, lepo ja uniapnean hoito / K-H Hengitys ry 
31.10. Piristystä päivään / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
28.11. Muistijumppaa ja muuta muistiasiaa, Susanna Pulkkinen  

Renko 
Kirjasto/Rengonraitti 7 
torstaisin klo 16.00-17.30 
12.9.  klo 16-18 Seurakuntatalo, Hinkaloistentie 1 
          Edunvalvontavaltuutus / Tiina Kuopanportti 
10.10. Varaudu vanhuuteen/Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
14.11. Suun ja hampaiden hoito / Raili Piirainen, suuhyg. 

Tuulos 
Kirjasto/Pannujärventie 10 
maanantaisin klo 15.00-16.30 
9.9.    Ikääntyvän ihmisen toimintakyky/ 
          muistihoitaja/sh Katja Kontio 
14.10. Tuolijooga ja rentoutus / Pii Kortelahti, psykol sh 
11.11.  Suun ja hampaiden hoito /Heli Selonen-Laine, suuhyg. 
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Muistikahvilat 

Loppi: Kuntala/Holvitie 4 
maanantaisin klo 16.00-17.30 
16.9. klo 13-15 Kirjasto/Fallesmanni-Sali, Kauppatie 3 
 Muistisairaan haastava käyttäytyminen/ 
         geriatri Mirja Hallikainen 
21.10. Muistikummituokio/Marko Mustiala, muistiasiantuntija 
18.11. Mustin musavisa / Marko Mustiala, muistiasiantuntija 

 
Riihimäki: Kirjasto/Opintosali, Kauppakatu 16 
tiistaisin klo 17.00-18.30 
17.9.  Suun ja hampaiden hoito / Katrina Hänel, suuhyg. 
15.10. Leikkisä matka sanojen maailmaan/Samuli Parosen 
          seura ry 
19.11. Uni, lepo ja uniapnean hoito / K-H Hengitys ry 
          HUOM: tilaisuus pidetään Samuli Parosen salissa 

 

Janakkala: Tervakoski 
Tervakko/Rajapirtintie 4 
keskiviikkoisin klo 12.00-13.30 
4.9.  Suun ja hampaiden hoito / Heli Hakala, hammashoitaja 
2.10. Piristystä päivään / Tavastian lähihoitajaopiskelijat 
6.11. Miten pidän huolta luustostani / K-H Luustoyhdistys 

Janakkala: Turenki 
Kohtauspaikka Ilona, Keskuskuja 3 
keskiviikkoisin klo 13.00-14.30 
25.9.  Suun ja hampaiden hoito / Heli Hakala,hammashoitaja 
23.10. Uni, lepo ja uniapnean hoito / K-H Hengitys ry 
20.11. Miten pidän huolta luustostani / K-H Luustoyhdistys 



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: 
3.9. / 17.9. / 1.10. / 15.10. / 29.10. / 12.11. / 26.11. / 10.12.   
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Ryhmätoiminta Vertaistukiryhmät 

  Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille 
  Onko vanhempasi muistisairas? Ryhmä on tarkoitettu muistisairaan 
   aikuisille lapsille 

• kokoontuu kerran kuussa torstaisin toimistollamme klo 17-19:  
29.8. / 26.9. / 31.10. / 28.11. 

• ilmoittautumiset toimistolle ed. päivänä klo 12 mennessä 
puh. 044 7267400 / info@muistiaina.fi 

• vähintään 3 osallistujaa 

   

Muistisakki 
Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille sekä 
tavoitteellista kuntouttavaa toimintaa muistisairaille. Kokoontuu 
Muistiyhdistyksen toimistolla Hämeenlinnassa Kasarmikatu 12, joka toinen 
keskiviikko klo 17-19. Alussa kahvittelu ja yhteinen ohjelmaosuus, jonka 
jälkeen jakaannutaan omiin ryhmiin eri ohjaajien kanssa. 
 
Kokoontumispäivät ja ohjelma: 
 
21.8.    Mini-ponin vierailu 
4.9.      Hyvää tekevät sanat / FinFami ry, Marjukka Kaitakorpi 
18.9.    Kokemuksia Vammaiskortin käytöstä / Nina ja Petri Lampinen 
2.10.    Senioreiden kunto-ohjaaja Pia Vekka kertoo liikunnan tärkeydestä 
           ja ohjaa pienen jumppatuokion 
16.10.  Rentoutumisen hyödyt + käytännön harjoitus / Oman Voiman Paikka, 
           Kaarina Juhala 
30.10.  Diakonissa Seija Puusaari Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta vierailee 
13.11.   Yllätysohjelmaa 
27.11.  Tutustuminen sointukylpyyn (äänimaljarentoutus) / MinnaMaarit Lahti, Jooga23 
11.12.   Joulujuhla 
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Ryhmätoiminta Vertaistukiryhmät 

   

Vertaistukiryhmä alle 65-vuotiaille (työikäisille) muististaan 
huolestuneille 
• ryhmä on tarkoitettu työikäisille muistioireisille ja muisti-diagnoosin 

saaneille 
• kokoontuu kerran kuussa torstaisin toimistollamme klo 17-19: 

5.9. / 3.10. / 7.11. / 12.12.  
• ilmoittautumiset toimistolle ed. päivänä klo 12 mennessä 

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

 

   

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

10.9. / 8.10. / 12.11. / 10.12.  
• ohjaajana Raija Jaatinen (puh. 045 2695880) 

 
 Lopella, Eedilä, päivätoiminta Pihlajan tilat, Opintie 3 
• kokoontuu kuukauden kolmas maanantai klo 12.30-14: 

16.9. / 14.10. / 18.11. / 16.12.  
• ohjaajina Anne Eve (puh. 0503627251) ja Hanna Kärki 

Ryhmätoiminta Muut ryhmät 

AHAA! Aivotreeniä yhdessä –ryhmät  
• AHAAssa treenataan aivoja monipuolisten kynäpaperitehtävien 

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

• osallistujilta kerätään materiaalimaksu, yht. 20€  (sis. pullakahvit) 
• syyskauden ryhmät on jaettu esittelytilaisuuden (11.9.) perusteella 
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Ryhmätoiminta Muut ryhmät 

 
 Lauluryhmä 

• tule rohkeasti mukaan laulamaan yhdessä syyskuussa 
alkavaan lauluryhmäämme! 

• ryhmä on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille, 
sillä ”ei tarvitse osata laulaa, kunhan laulattaa, niin päivä 
onnistuu” 

• laulamisella on todettu olevan niin fyysisiä, psyykkisiä kuin 
sosiaalisiakin hyötyjä 

• ryhmässä laulaminen on rentouttavaa sekä kehon, että 
mielen hyvinvointia tukevaa mukavaa yhdessä tekemistä 

• ryhmä järjestetään yhteistyössä FinFamin ja 
Kanta-Hämeen Hengitys ry:n kanssa 

• kokoontumiset joka toinen tiistai yht. kuusi kertaa 
Muistiyhdistyksellä, Kasarmikatu 12 HML klo 17-18: 
10.9. / 24.9. /8.10. / 22.10. / 5.11. / 19.11. 

• lisätietoja ryhmästä antaa ryhmän toinen vetäjä 
Ona Hiilesmaa, p. 0400 164021 ti-ke klo 9-12 ja to klo 
13.30-17.00, sekä toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi 

 
 

 Kuntosalivuoro 
• omatoiminen, avoin ja maksuton kuntosalivuoro 

käytettävissä muistisairaille ja heidän läheisilleen 
Hämeenlinnassa Keinukamarin kuntosalilla 
(Pikkujärventie 2)  
MAANANTAISIN klo 15-16 

• merkkaa käyntikertasi salilla olevaan vihkoon, kiitos! 

mailto:toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi
mailto:toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi
mailto:toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi
mailto:toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi
mailto:toimisto@kanta-hameen-hengitys.fi
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Muisti pätkii – onko syytä huoleen? Muistiasiantuntija 
Marko Mustiala luennoi: 
 
1) Ypäjällä ti 22.10. klo 15.30 Kartanon koulu (luokka 8), 

Varsanojantie 97 
2) Humppilassa ti 22.10. klo 18.00 Kunnanviraston 

valtuustosali, Kisakuja 2 
3) Jokioisilla ke 6.11. klo 14 Tietotalon yläkerta, 

Humppilantie 9 
4) Tammelassa ke 6.11. klo 18 Kunnantalon valtuustosali, 

Hakkapeliitantie 2 
  
 
Luento edunvalvontavaltuutuksesta Forssassa ti 29.10. 
klo 17, HAMKin iso auditorio, Wahreninkatu 11 (C-rappu). 
Oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina 
Kuopanportti luennoi. 

 
 
 
 

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. 
Tervetuloa! 

Luentoja 
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Kansainvälistä  Muistiviikkoa vietetään viikolla 38 
(16-22.9.2019) teemalla ”Muistiystävälliset teot”. 
Muistiviikko on Muistijärjestön tärkein toimintaviikko. Sitä 
vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9.) 
yhteydessä. 
 
Viikon aikana Muistikahviloissamme Hausjärvellä ja Lopella (ma 
16.9.) järjestämme muistiaiheiset lääkäriluennot. Katso 
tarkemmin Muistikahvilat tai Luentoja sivu 12 
 
To 19.9. klo 10-14 Muistiyhdistyksen toiminnan esittelyä 
Hämeensaaren K-Citymarketin aulassa Hämeenlinnassa 
(Hämeensaarentie 7).  

Valtakunnallista Vanhustenviikkoa vietetään viikolla 41 
(6-13.10.2019). Viikon teemana on ”Varaudu vanhuuteen”.  
 
Tänä aikana Muistikahviloissamme Kalvolassa (9.10.) ja 
Rengossa (10.10.) lähihoitajaopiskelijat järjestävät teeman 
mukaista ohjelmaa.  
 
Vanhustenviikon lääkäriluento Muisti ja ikääntyminen 
Turengin kirjastolla ke 9.10. klo 18.30. 
Katso tarkemmin sivu 12 / Luentoja. 
 

Muita tapahtumia Teemaviikot 



Muita tapahtumia 
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Kysy muistista –infopiste Riihimäellä 
 
• paikka: Inkilänhovin Terveystietotupa,  

Kalevankatu 18-20, 11100 Riihimäki 
• ajankohdat (torstai) klo 10-12:  

26.9. / 31.10. / 28.11.  
• kevätkauden 2020 ensimmäinen info 30.1.2020 

 
• toimii matalan kynnyksen neuvonta- ja keskustelupaikkana 

muistisairaille, heidän läheisilleen, sekä kaikille muistiasioista 
kiinnostuneille 

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

• mahdollisuus myös riskitestin tekemiseen 

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys on kertomassa muistisairaan 
kohtaamisesta Hämeen Setlementin järjestämillä teemahetkillä 
Terveystietotuvilla Hämeenlinnassa: 
 
• Ti 8.10. klo 11-12 Itäinen Lähiökeskus, Kanervatie 1, Katuma 
• Ke 9.10. klo 12-13 Idänpään asukastupa, Harakkamäki 2b 
• Ma 14.10. klo 10-11 Läntinen Kumppanuustalo, Eeronkuja 5 
• Ke 23.10. klo 10-11 Samaria, Markkulantie 3 
• Ke 23.10. klo 13-14 Ojoisten asukastupa, Kettumäentie 14 
• Ti 10.12. klo 12.30-13.30 Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1 
• To 12.12. klo 10-11 Luotsi, Parolantie 34 
 
Tilaisuudet ovat maksuttomia, ja kaikille avoimia. Tervetuloa! 

Ikääntyvien messut 9.10. klo 12-15 Riihimäen Urheilutalolla 
Messujen teemana on tänä vuonna "Varaudu vanhuuteen". 
Mukana Kanta-Hämeen Muistiyhdistys. Tule kysymään 
muistiasioista! 
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Palveluitamme 

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” (2€) ja  täytettävä Viikko-ohjelma muistisairaan muistin 
tueksi (2€). 

 
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. 

Muisti-KaVeRi -toiminta 
Muistikaveri on koulutettu vapaaehtoinen, joka tarjoaa muistisairaille 
ihmisille tukea omannäköisen elämän jatkumiseen ja arvokkaan elämän 
kokemiseen. Se, jos mikä, tuottaa mielihyvää ja tarjoaa elämyksiä, millä 
taas on vaikutusta muistisairaan ihmisen hyvän elämän ja kuntoutumisen 
kokemiseen. 
Muistikaveri voi toimia esimerkiksi muistisairaan ihmisen kalakaverina, 
kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina, 
lenkkikaverina, kauppakaverina - tai ihan vain kaverina yhteisen ajan 
jakamiseen. Muistikaveri vastaa vain kaveruuteen, ei hoitoon liittyvistä 
asioista. 
 
Aloitamme syksyllä  -19  muistikaveritoiminnan yhteistyön  myös 
Tavastian ja Hyrian lähihoitajaopiskelijoitten kanssa  kouluttaen heitä 
uusiksi muistikavereiksi.  
 
Mikäli haluat itsellesi tai läheisellesi Muistikaverin, ota yhteyttä 
Markoon, puh. 040 450 1584 (marko.mustiala@muistiaina.fi) tai Annaan, 
puh. 044 754455 (anna.myllymaki@muistiaina.fi) 

mailto:info@solentium.fi
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Tilojen vuokraus 
Etsitkö juhlapaikkaa? 
 
Vuokraamme tilojamme juhlia ja 
yksityistilaisuuksia varten. Tiloistamme 
löytyy astiastoja, kaksi wc:tä, joista toinen 
esteetön, istumapaikat 30-40 hengelle yms. 
Ota yhteyttä tai poikkea paikalla, niin 
teemme kilpailukykyisen tarjouksen. 
Lisätietoja: 
Marko Mustiala, puh. 040 4501584, 
marko.mustiala@muistiaina.fi 

Palveluitamme 

Koulutusta tarjolla 
 
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: 
Anna Myllymäki puh. 044 7754455 / anna.myllymaki@muistiaina.fi 



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. 
   
Palvelu on maksullista, ja tarjolla arkisin klo 9-19 tai erikseen 
sovittuna aikana. Maksuna käy mahdollinen palveluseteli. 
  
 
Tiedustelut Pirkko Lehtonen  
pirkko.lehtonen@muistiaina.fi 
tai puh. 040 4510807 
  

 
 
 

 
Helpota arkeasi 

 ja tartu tilaisuuteen! 
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Palveluitamme 



Vapaaehtoistoiminta 

Toimintamme  mahdollistamiseksi tarvitsemme jatkuvasti 
uusia vapaaehtoistoimijoita mm. seuraaviin tehtäviin: 
 
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.  
 
Kahvinkeitto- tai toimistotyöapu 
Kiinnostaisiko sinua  toimiminen meillä tarvittaessa esim. 
kahvinkeittoapuna, muistikahvilaemäntänä tai–isäntänä tai tilapäisenä 
toimistotyöapuna? Tarvitsemme jatkuvasti lisävoimia.  Ota yhteyttä, niin 
kartoitetaan tilanne. 
 
Yhdistyksen edustaminen 
Olemme mukana monenlaisissa tapahtumissa (mm. messut, infotilaisuudet, 
toritapahtumat…), ja haluamme tehdä yhdistyksen ja Muistiluotsin 
toimintaa tutuksi kaikille ihmisille. Olisitko kiinnostunut edustamaan 
meitä, kertomaan toiminnastamme ja jakamaan muistitietoutta näissä 
tilaisuuksissa? 
 
Ohjelmanumerot 
Onko sinulla jokin taito tai osaamisalue, jolla voisit viihdyttää tai jakaa 
asiatietoa asiakaskunnallemme eri ryhmissä tai kahviloissamme? 
Mielellämme tahtoisimme sinut joukkoomme kertaluonteisesti vetämään 
pieniä ohjelmanumeroita! 
  

Palkitseminen 
Palkitsemme kaikki ahkerat vapaaehtoistoimijamme pari kertaa vuodessa 

erilaisin tavoin  
 

MIKÄLI KIINNOSTUIT, OTA YHTEYTTÄ MEIHIN! 
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Retkitarjonta 

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

 

TEATTERIMATKAT syyskaudella 2019 
 

• 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. Janakkalan kulttuuritoimi 
tukee tätä retkeä, joten hinnat alennettu aiemmasta.  
Hinnat nyt: lapset 45€, aikuiset 86€ 

 

• Ke 6.11. Helsingin kaupunginteatteri, Täydellinen lauantai 
Vauhdikas farssikomedia, ratkiriemukas, hyväntuulinen energialataus.  
Matti Rasila, Vuokko Hovatta ym. Hinta 54€ 

 

• Ke 4.12. Helsingin kaupunginteatteri, Vihainen leski 
Perustuu Minna Lindgrenin romaaniin. Riitta Havukainen, Eija Vilpas  ym.  
Hinta 55€ 
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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 

mailto:jouko.dahlman@pp1.inet.fi


Jäsenasiat 

LIITY KANTA-HÄMEEN MUISTIYHDISTYKSEN 
JÄSENEKSI 

 
Muistiyhdistyksen jäsenenä saat: 
• tietoa, ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa 
• Muistiliiton Muisti-lehden neljä kertaa vuodessa  
• Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen omasta toiminnasta kertovan 

Muistiajastimen toimintakausittain kaksi kertaa vuodessa 
• tiedotteita ja esitteitä 
• valtakunnalliset ja paikalliset jäsenedut 
• lisäksi kannatat ja mahdollistat yhdistyksen toimintaa muistityön 

rakentamisessa  
 
Voit liittyä jäseneksi yhdistyksen sivuilta 
www.muistiaina.fi/liity-jaseneksi 
 
tai ota yhteyttä toimistoomme 
sähköpostilla: info@muistiaina.fi 
puhelimitse: 044 7267400 
tai tule käymään Kasarmikatu 12:ssa Hämeenlinnassa 
  
Jäsenmaksut v. 2019: 
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/
http://www.muistiaina.fi/liity-jaseneksi
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http://www.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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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://www.arvohaapanen.fi/ 
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Yhteistyössä kanssamme: 

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 

Valmistaudu  elämäsi taitekohtiin edunvalvontavaltuutuksella, hoito- ja 
hoivatahdolla 
 
Hämeenlinnalainen oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti on 
kirjoittanut helppokielisen oppaan edunvalvontavaltuutuksesta 
”Edunvalvontavaltuutus arkikielellä”  Opas on nyt myynnissä meillä 
Muistiyhdistyksellä hintaan 20€/kpl (käteismaksu) 
 
 

tel:+35810312010
https://arvohaapanen.fi/
https://arvohaapanen.fi/
https://arvohaapanen.fi/
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Ajokortti pois ja pankkitili valvontaan - onko muistisairaalla oikeuksia? 
 
Muistisairaus on yleensä iäkkäämmälle henkilölle tuleva pysyvä ja etenevä sairaus, joka väistämättäkin 
jossain vaiheessa muuttaa henkilön sosiaalista ympäristöä. Muistisairauksien tarkentunut ja ennen 
kaikkea aikaistunut toteaminen on parantanut muistisairaan sosiaalista tilannetta merkittävästi. 
Lääkerintamalla ei ole viimeisten vuosien aikana tapahtunut suuria mullistuksia, mutta nykyisilläkin 
lääkkeillä pystytään pitämään varhain todetun sairauden muistioireita hallinnassa. Olennaista tässä 
kaikessa on taudin varhainen toteaminen.  
Muistisairauden toteamisen jälkeen on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään omaa sosiaalista 
ympäristöä. Tutussa ympäristössä oma toimintakyky saattaa pysyä selvästi pidempään, kuin uudessa 
vieraassa paikassa. Varhain todettu muistisairaus ei kuitenkaan ole este muutolle ja sitä onkin syytä 
vakavasti harkita, jos oma asunto on kerrostalossa, jossa ei ole hissiä. Tämä sinänsä yksinkertainen 
asia, voi pidemmälle edenneessä tilanteessa jopa ratkaista, voiko omassa kodissaan ylipäätään enää 
asua. Kaupan sekä muiden palveluiden etäisyys on hyvä huomioida. Mitä lähempänä palvelut ovat, 
sen pidempään pystyy kotona asumaan. Ratkaisuihin vaikuttaa tietenkin myös se, että asuuko yksin. 
Ajokortti on varsinkin miehille, mutta yhä useammin myös naisille, hyvin tärkeä ja siitä luopuminen on 
henkisesti vaikeaa. Muistisairaus kuitenkin väistämättä jossain vaiheessa nousee esteeksi ajamiselle. 
Mitä varhaisemmassa vaiheessa tämän asian sisäistää ja hyväksyy, sen helpompaa on järjestää elämä 
ilman omaa ajokorttia. Aivan alkavakin muistisairaus on aina este  2-ryhmän ajokortille eli 
raskaammille (yli 3500Kg) ajoneuvoille sekä ammattiajamiselle, ja keskivaikea on aina este myös 
ryhmä  1:lle, eli tavalliselle A ja B luokan ajokortille. On huomattava, että lieväkin muistisairaus saattaa 
olla este ryhmä  1:n ajokortille silloin, kun siihen yhdistyy joko muita sairauksia tai riskilääkityksiä.  
Omista asioista päättäminen säilyy muistisairaudessa yleensä varsin pitkälle. Taloudelliset ja muut 
viralliset asiat häiriintyvät ensimmäisenä harkintakyvyn heikkenemisen, laajojen kokonaisuuksien 
käsittämisen ja sopimusten muistamisen vaikeutumisen myötä. Tätä varten jo varhaisessa vaiheessa 
kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus, jolla valtuutetaan ennalta joku henkilö hoitamaan omia 
taloudellisia sekä muita virallisia asioita siinä vaiheessa, kun oma kyky ei tähän enää riitä. Vasta 
edunvalvontavaltuutuksen käyttöönoton yhteydessä tarvitaan lääkärinlausunto. Jos 
edunvalvontavaltuutus tehdään muistisairauden toteamisen jälkeen, on hyvä pyytää lääkäriä 
kirjaamaan sairaskertomustekstiin oma käsityksensä siitä, voidaanko edunvalvontavaltuutus potilaan 
tilanteessa vielä tehdä. Itse olen rajannut, että edunvalvontavaltuutus voidaan tehdä muistisairauden 
lievässä vaiheessa ja erillisen harkinnan mukaan vielä keskivaikean vaiheen alussa.  
Hoitotahto liittyy läheisesti itsemääräämiseen. Siinä kirjataan itseen kohdistuvia asioita, kuten 
toivooko henkilö koneellista elintoimintojen ylläpitoa tai toivooko henkilö elvytystä äkillisessä 
sydänpysähdyksessä. Siinä voidaan myös kirjata sellaisia asioita, kuten oma lempimusiikki, haluaako 
silloin tällöin konjakkipikarin ja millaisesta ruoasta ylipäätään tykkää. Sekä edunvalvonta valtuutus, 
että hoitotahto, ovat moniulotteisia asiakirjoja, joiden tekemiseen kannattaa pyytää ammattiapua. 
Näissä auttavat niin lakiasiantuntijat kuin asiaan erikoistuneet muutkin henkilöt.  
Vastauksena otsikon kysymykseen voidaan todeta, että tarkentuneen ja aikaistuneen taudin 
toteamisen myötä muistisairaalla on selvästi aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
sosiaaliseen tilanteeseen sekä ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia. Olennaista on tehdä kaikki sen 
eteen, että itse tauti todetaan varhain ja pidetään nykyisin tiedossa olevin keinoin niin hyvin 
hallinnassa kuin mahdollista. Siksi geriatrin luo menoa ei kannata viivyttää lainkaan.   

 

Geriatrian erikoislääkäri 
 Arvo Haapasen/Pihlajalinna terveiset 



Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry 

Muistiluotsi Kanta-Häme 
Kasarmikatu 12 

13100 Hämeenlinna 

puh. tsto 044 7267400 

info@muistiaina.fi 

www.muistiaina.fi   

www.facebook.com/kamutieto 

 

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi 
 
Toiminnanjohtaja Anna Myllymäki (alk. 1.8.2019) 
puh. 044 7754455 anna.myllymaki@muistiaina.fi 
 
Muistiasiantuntija Marko Mustiala 
puh. 040 4501584 marko.mustiala@muistiaina.fi 
 
Alueohjaaja, toimisto/info Taina Lavasto (osa-aik.) 
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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Yhteystietomme 

mailto:info@muistiaina.fi
http://www.muistiaina.fi/
http://www.facebook.com/kamutieto
mailto:anna.myllymaki@muistiaina.fi
mailto:marko.mustiala@muistiaina.fi
mailto:info@muistiaina.fi
https://my.surveypal.com/Palaute_KH_Muistiyhdistys
http://muistiaina.fi/anna-palautetta/

