
 

 

LÄMMIN TERVEHDYS MUISTIYHDISTYKSESTÄ! 

Koronaviruksen leviäminen Suomessa ja 
koko maailmassa on vaikuttanut kaikkien 
ihmisten arkeen. Tällä hetkellä kaikki 
Muistiyhdistyksen toiminta on toistaiseksi 
peruttu ja toimistomme on suljettu. 
Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta 
me, Muistiyhdistyksen väki, haluamme olla 
tukenanne keinoilla, jotka meillä on nyt käytettävissämme.  

Olemme kasanneet tähän kirjeeseen Teille ohjeita, vinkkejä ja 

viihdykettä poikkeuksellisen ajan tueksi sekä arjen iloksi. Pyrimme 

myös viestimään ajankohtaisista asioista nettisivuillamme 

www.muistiaina.fi kannattaa myös seurata Facebook-sivuamme 

www.facebook.com/Kamutieto. Otamme mielellämme vastaan 

ideoita, miten voisimme olla teille avuksi. Toivotamme sinulle ja 

läheisillesi terveyttä! Pidetään yhteyttä!  

 

KESKUSTELUTUKEA KORONAEPIDEMIAN AIKANA 

Me Muistiluotsin työntekijät  tarjoamme 

tietoa, neuvontaa ja keskusteluapua 

puhelimitse nyt, kun emme voi tavata 

ketään kasvotusten. Ota meihin rohkeasti 

yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tai 

kaipaat juttukaveria. Mikäli emme pysty 

heti vastaamaan, soitamme sinulle takaisin, kun se on 

mahdollista.  

Muistiasiantuntija Marko Mustiala p. 040 450 1584 

Aluekoordinaattori Milka Lintinen p. 040 824 5948 

Toiminnanjohtaja Anna Myllymäki p. 044 775 4455 

Olemme perustaneet muistisairaan läheisille oman 

WhatsApp-vertaistukiryhmän. Kysy lisää 

aluekoordinaattoriltamme Milkalta. 

http://www.muistiaina.fi/
http://www.facebook.com/Kamutieto


 

 

TUKEA KORONAEPIDEMIAN AIKANA 

Valtakunnallinen neuvontapuhelin, Muistineuvo, palvelee ma, ti ja to 
klo 12-17 numerossa 09 8766 550 (0,08€/min.+pvm). Ruotsinkielinen 
Minneslinjen palvelee tiistaisin klo 14-17 samassa numerossa. 
Palveluihin vastaavat muistityön ammattilaiset.  

Muistisairaan läheisille tarkoitettu Vertaislinja päivystää joka ilta klo 
17-21 numerossa 0800 9 6000 (maksuton). Päivystäjinä entiset 
muistisairaiden omaishoitajat.  

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden 
numerossa 03 621 7100. Voit soittaa tilanteesta, jossa ikääntynyt ei 
pärjää ilman apua kotona.  

 

MUKAVAA TEKEMISTÄ KOTONA OLEMISTA VARTEN 

Tietokoneella tai älypuhelimella löydät internetistä paljon 
kiinnostavaa katsottavaa, kuunneltavaa ja luettavaa. Tässä 
muutamia mukavia nettiosoitteita:  

Vanhoja kotimaisia elokuvia: https://elonet.finna.fi/ 

Kotijumppaohjeita: 
www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohjeita 

Lista kaikista tulevista nettikeikoista, maksullisista 
sekä maksuttomista: www.koronakonsertit.fi/ 

Karanteeniklubi on virtuaalisten tapahtumien ilmoitustaulu:             
www.facebook.com/karanteeniklubi/ 

Muistipuistosta löydät aivotoimintaa aktivoivia tehtäviä ja paljon 
muuta: www.muistipuisto.fi/ 

Muistisairauteen sairastuneelle sopivaa tekemistä: 
www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi/kokeva-hanke/kokeva-harjoitteet/ 

Tärkeää on pitää itsensä, aivonsa ja kehonsa jollain tavalla aktiivisena 
joka päivä. Liitämme tähän kotijumpan ohjeet. Jos mahdollista, liiku 
myös ulkona, mutta pidä muihin ihmisiin muutaman metrin turvaväli.  

https://elonet.finna.fi/
http://www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohjeita
http://www.koronakonsertit.fi/
http://www.facebook.com/karanteeniklubi/
http://www.muistipuisto.fi/
http://www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi/kokeva-hanke/kokeva-harjoitteet/


 

 

AVUNSAANTI KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 

KOTONA PYSYMINEN 

Suomessa leviää vakava tauti, koronavirus. Se 
tarttuu helposti, jos ihmiset ovat yhdessä. 
Siksi kaikkien yli 70-vuotiaiden ihmisten pitää 
pysyä kotona.   

Koronavirus voi aiheuttaa joillekin ihmisille vakavan taudin. Yli 70-
vuotiaat eivät saa käydä kylässä, eikä heidän kodissaan saa käydä 
vieraita. Kotipalvelun, kotisairaanhoidon, ateriapalvelun ja 
siivouspalveluiden työntekijät saavat käydä vielä yli 70-vuotiaiden 
kodeissa samalla tavalla kuin aiemminkin. Hoivakodeissa, 
vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ei saa käydä vierailulla.  

Yli 70-vuotiaiden pitää pyytää muita ihmisiä ostamaan heille kaupasta 
ruokaa, koska he eivät saa itse mennä kauppaan. Jos heidän 
sukulaisensa, ystävänsä tai naapurinsa eivät voi auttaa kaupassa 
käymisessä, saavat he apua ruoan ostamiseen ja muuhun asiointiin 
omasta kotikunnastaan. Katso alta oman kotikuntasi kohdalta, mihin 
sinun tulee soittaa, jotta saat apua.  

Kaikki kokoontumiset, päivätoiminnat ja ryhmät niin kunnissa, 
seurakunnissa kuin yhdistyksissäkin on peruttu. Pidä yhteyttä muihin 
ihmisiin puhelimella. Soita puhelimella ystäville, sukulaisille ja 
ammattilaisille 

Parhaat tavat välttää sairastuminen 

koronaviruksen aiheuttamaan tautiin:  

1. Ihmisten tapaamisen välttäminen  

2. Käsien pesu saippualla ja runsaalla vedellä.  

 

Mistä voi tietää, että muistisairas tarvitsee sairaalahoitoa? 

Muistisairas ei välttämättän pysty kertomaan sanoilla olotilastaan 

ja kivustaan. Hänellä voi olla tarve sairaalahoidolle, jos hänen 

käytöksensä muuttuu, hän on paljon aiempaa väsyneempi tai 

hänellä on  hengitysvaikeuksia. 



 

 

SAIRASTUMINEN 

Jos tunnet itsesi todella sairaaksi ja 
ajattelet, että taudin on voinut 
aiheuttaa koronavirus, soita omalle 
terveysasemallesi. Katso terveys-
asemasi yhteystiedot alta oman 
kotikuntasi kohdalta. 

Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita ovat 
korkea kuume, lihassärky, kurkkukipu, yskä, 
hengenahdistus ja väsymys. Jos oireesi ovat 
lieviä, pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat. 
Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle 
tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai 
yleistilasi laskee. Ota yhteyttä aina ensin 
puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin. 

Kun haluat tietoa viruksesta tai epäilet sairastuneesi, voit soittaa 
valtakunnalliseen puhelinneuvontaan, joka tarjoaa yleistä tietoa 
koronaviruksesta. 
Neuvonta on auki 
arkipäivisin klo 821 
ja lauantaisin klo 9-
15. Neuvonnan 
numero on           
029 553 5535. 
Puhelinneuvonnan 
lisäksi neuvontaa on 
mahdollista saada 
myös tekstiviestillä 
numerossa           
050 902 0163. 
Tekstiviestineuvonta 
on tarkoitettu 
henkilöille, jotka 
eivät esimerkiksi 
kuulovamman tai 
muun syyn takia voi 
käyttää puhelinta. 

  



 

 

HAUSJÄRVI 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet hausjärveläinen ja tarvitset apua 
kotona selviytymiseen, soita Hausjärven 
kunnan palveluohjaajalle numeroon 019 
758 6626 arkisin klo 8-15. Voit saada 
apua, vaikka et olisi aiemmin käyttänyt 
sosiaalipalveluita. 

 

Kauppa- ja muuta asiointiapua saat myös  

• Hausjärven seurakunnan diakoniatyöltä, soita numeroon 050 
591 3761 tai 050 591 3762. 

• Palveluneliöltä, soita numeroon 0400 466 712.  

Diakoniatyö ja Palveluneliö kuljettavat maksuttomasti asiakkaan 
kaupasta tilaamat kauppatavarat. 

 

Valmisaterioita voi tilata kotiin kuljetettuna  

• Oitin Pihlajasta, soita numeroon 044 334 2342 

• Palveluneliöstä, soita numeroon 0400 466 712 tai 

• kunnan palveluohjauksesta, soita numeroon 019 758 6626. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Riihimäen terveyskeskuksen kiireellisen 
hoidon yksikkö Pulssi77  on avoinna joka päivä 
kello 8–22. Pulssin puhelinnumero on 019 758 
5600. Ilta-aikaan, öisin ja viikonloppuisin 
palvelee Kanta-Hämeen keskussairaalan 
ensiapu, jonka puhelinnumero on 03 629 4500 .   

 



 

 

LOPPI 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

 

Jos olet loppilainen ja tarvitset apua 
kotona selviytymiseen, soita Lopen 
seurakuntaan numeroon 050 537 6074 .  

Numerossa vastaa päivittäin klo 9-12 ja 13-16 välillä joku Lopen 

seurakunnan työntekijöistä, joka välittää tietosi vapaaehtoiselle 

auttajalle. Älä lähetä numeroon tekstiviestejä. 

Lopen seurakunta koordinoi vapaaehtoisapua kauppa- ja 
apteekkikäynteihin. Lisätietoa antaa kirkkoherra Tuomas Hynynen 
Lopen seurakunnast numerosta 040 411 0101 ja sähköpostiosoitteesta 
tuomas.hynynen@evl.fi  

Lopen kunnan vanhuspalvelujen palveluohjaus vastaa numerosta 
019 758 6143, arkisin klo 8-15. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

 

Riihimäen terveyskeskuksen kiireellisen 
hoidon yksikkö Pulssi77  on avoinna joka 
päivä kello 8–22. Pulssin puhelinnumero on 
019 758 5600.  

Ilta-aikaan, öisin ja viikonloppuisin palvelee 
Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiapu, 
jonka puhelinnumero on 03 629 4500.  

 

 

 

 

mailto:tuomas.hynynen@evl.fi


 

 

RIIHIMÄKI 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet riihimäkeläinen ja tarvitset 
apua kotona selvitymiseen, soita 
Akuutti arkiapu -palveluun 
numeroon 050 576 1210 
(vastuuhenkilö Hannele Mäki), 
varapuhelinnumero 019 758 4364 sähköpostiosoite: 
akuutti.arkiapu@riihimaki.fi   

Palvelunumeroon vastataan ma-pe klo 9-15. Muina aikoina voi olla 

yhteydessä sähköpostitse. Akuutti arkiapuun voit soittaa myös kun, 

tarvitset neuvoja ja ohjausta, tai kun arki alkaa ahdistaa ja kaipaat 

keskusteluapua.  

Riihimäen kaupungin palveluohjaus auttaa arjessa selviytymisen 
tilanteissa: soita numeroon 019 758 4364 tai lähetä sähköpostia: 
palveluneuvonta@riihimaki.fi. Puhelinaika on ma-pe klo 8-18, la-su 
klo 10-14, muina aikoina puhelinvastaaja, johon voi jättää viestin. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono ja epäilet 
koronavirustaruntaa, soita kiireellisen hoidon 
yksikkö PULSSI77:n numeroon 019 758 5600 , 
joka palvelee ma–to klo 8–15 sekä pe ja 
aattopäivinä klo 8.00–14.30, jonka jälkeen 
päivystyksen sairaanhoitaja vastaa puheluihin 
klo 22.00 asti.  

Kuulo- ja puhevammaiset tekstiviestipalvelu:  Ajanvaraus ja 
neuvonta puh. 040 634 2144, ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 
8.00–15.00.  

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin soita Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan ensiapuun, jonka puhelinnumero on 03 629 4500.  

mailto:akuutti.arkiapu@riihimaki.fi
mailto:palveluneuvonta@riihimaki.fi


 

 

JANAKKALA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA 
KÄYNTIIN JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet janakkalalainen ja 
tarvitset apua kotona 
selvitymiseen, soita Jankkalan 
kunnan neuvonta-puhelimeen 
numeroon 03 680 1233, ma-pe 
klo 8-15.  

 

Myös Janakkalan kunnan omat palvelunumerot vastaavat pyyntöihin 
sosiaalihuollon palveluista ja palvelutarpeen arvioinnista.  

• Janakkalan Ikäkeskuksen asiakasohjauspuhelin 03 680 1883, 
ma-pe klo 8-16. Voit myös ilmoittaa avuntarpeestasi 
sähköpostilla ikakeskus@janakkala.fi  

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN  

Jos vointisi on huono, sinulla on 
hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua:  Soita aina 
ensisijaisesti virka-aikana omalle 
terveysasemallesi tai päivystysnumeroon       
03 680 1430, klo 8-18.  

Janakkalan terveyspalvelut on avannut koronainfektio-
puhelinpalvelun numerossa 03 6801 063, arkisin klo 8–18.  

Virka-ajan ulkopuolella voit olla yhteydessä Kanta-Hämeen 
keskussairaalan päivystykseen, jonka puhelinnumero on       
03 629 4500. 

 

 

mailto:ikakeskus@janakkala.fi


 

 

HATTULA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA 
KÄYNTIIN JA MUUHUN ASIOINTIIN 

 

Jos olet hattulalainen ja 
tarvitset apua kotona 
selvitymiseen, soita kirjaston 
palvelupisteeseen numeroon 
050 509 0335,  ma-pe klo 10-
16 ja la-su klo 10-13.  

 

Hattulan kunta kerää yhteen naapuriapua tarjoavat ja naapuriapua 

tarvitsevat. Tiedot avuntarjoajista julkaistaan kunnan kotisivuille 

asuinalueittain. Kunkin alueen yhteyshenkilöt saattavat avun 

tarvitsijat ja paikalliset avunantajat yhteen.  

Kotihoidon palveluohjaus. Kotihoidon palvelut, ateriapalvelut, 

kotihoidon tukipalvelut (mm.siivous). Puh 050 521 9893 tai 050 079 

0034. Soittoaika ma-pe klo 8.00-15.00.  

Keskusteluapua, neuvoa ja ohjausta arjesta selviytymiseen ja tietoa 

kunnan palveluista (vauvasta vaariin). Puh 050 4677878. 

Soittoaika, ma-pe klo 9-15. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos epäilet koronaviruksen aiheuttamaa 
tautia, SOITA ENSIN Parolan 
terveysasemalle numeroon 03 673 1277.  

Soita virka-ajan ulkopuolella Kanta-
Hämeen keskussairaalan päivystykseen, 
jonka puhelinnumero on 03 629 4500.  



 

 

FORSSA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA 
KÄYNTIIN JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet forssalainen ja tarvitset 
apua kotona selviytymiseen, soita 
neuvontapiste Wiisari 03 4191 
6148 arkisin klo 8-14. 
Koronavirukseen liittyvät 
yhteydenotot: arkisin klo 15:30 asti 03 4191 2021 ja 
klo 15:30 jälkeen ja viikonloppuisin 03 4191 3000. 

Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian neuvontapiste 
Wiisarista numerosta 03 4191 6158, kotihoidon asiakkaiden osalta 
aterian voi tilata kotihoidon tiimiltä.  

Diakoniatoimistosta on mahdollista saada apua mm. kauppa-asioiden 
hoitoon. Myös muuta ruoka-apua pyritään järjestämään koteihin, 
yhteydenotot diakoniatoimistoon numeroon 050 370 6556.  

Seuraavat palveluntuottajat tarjoavat ateriapalvelua Kultajyvä, puh: 
03 4355191 ja Tyykibaari, puh: 03 4225820.  

Osa paikallisista (Forssa ja Tammela) K-kauppiaista ovat ilmoittaneet 
kauppapalvelusta, joka toimii verkkotilauksena. Asiakkaat voivat 
tiedustella suoraan seutukunnan apteekeista lääkkeiden 
kotiinkuljetusta. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono, sinulla on 
hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua: Soita 
koronavirukseen liittyvät yhteydenotot 
arkisin klo 15.30 asti numeroon 03 4191 
2010 ja klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 
Forssan sairaalan päivystykseen numeroon 
03 4191 3000.  



 

 

HUMPPILA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet humppilalainen ja tarvitse 
apua kotona selvitymiseen, soita 
neuvontapalvelu Wiisariin numeroon 
03 4191 6148 arkisin klo 8-14.  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot: arkisin klo 15:30 asti 

numeroon 03 4191 2021 ja klo 15:30 jälkeen ja viikonloppuisin 

numeroon 03 4191 3000. 

Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian, soita numeroon 
03 4191 6155 (Humppilan kotihoidon aluevastaava).  

Asiakkaat voivat tiedustella suoraan seutukunnan apteekeista 
lääkkeiden kotiinkuljetusta. Apteekki Humppilan Lasi , puh. 03 422 
1100.  

Apua voi tiedustella myös seurakunnasta: Humppilan seurakunta, 
avoinna ma, ke ja to klo 9.00-12.00, puh. 03 4377 700. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono, sinulla on 
hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua: 
Soita koronavirukseen liittyvät 
yhteydenotot arkisin klo 15.30 asti 
numeroon 03 4191 2010.  

Klo 15.30 jälkeen ja viikonloppuisin 
Forssan sairaalan päivystykseen 
numeroon 03 4191 3000.  

  



 

 

TAMMELA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet tammelalainen ja tarvitset 
apu kotona selviytymiseen, soita 
neuvontapiste Wiisariin numeroon 
03 4191 6148 arkisin klo 8-14.  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot voit soittaa numeroon 03 

4191 2021 arkisin klo 15.30 asti, ja numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 

jälkeen ja viikonloppuisin. 

Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian soittamalla 
Tammelan kotihoidolle numeroon 03 4191 6301, ma-pe, mieluiten 
klo 13-14.  

Seuraavat palveluntuottajat tarjoavat ateriapalvelua: Cafe Tammela, 
puh: 040 0930118 ja Hakkapeliitta Baari, puh: 045 1274462.  

Osa K-kauppiaista ovat ilmoittaneet kauppapalvelusta, joka toimii 
verkkotilauksena. Asiakkaat voivat tiedustella apteekista lääkkeiden 
kotiinkuljetusta.  

Apua voi tiedustella myös Tammelan seurakunnasta: 
Seurakuntatoimisto ma - to klo 9-13, puh. 040 804 9550. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono, sinulla on 
hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua, soita 
numeroon 03 4191 2010  koronavirukseen 
liittyvät yhteydenotot arkisin klo 15.30 
asti.  

Soita Forssan sairaalan päivystykseen 
numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 jälkeen 
ja viikonloppuisin.  



 

 

 

JOKIOINEN 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA 
KÄYNTIIN JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet Jokioisten asukas ja tarvitset 
apu kotona selviytymiseen, soita 
neuvontapiste Wiisariin numeroon 
03 4191 6148 arkisin klo 8-14.  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot voit soittaa numeroon 03 

4191 2021 arkisin klo 15.30 asti, ja numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 

jälkeen ja viikonloppuisin. 

Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian kotihoidon 
aluevastaavalta numerosta 050 592 5869.  

Seuraavat palveluntuottajat tarjoavat ateriapalvelua: Ravintola 
Ferraria, puh: 03 4382700.  

Asiakkaat voivat tiedustella suoraan seutukunnan apteekeista 
lääkkeiden kotiinkuljetusta. Jokioisten apteekki, puh. 03 438 3385 
arkisin 9-18, la 9-14.  

Apua voi tiedustella myös Jokioisten seurakunnasta: Puhelinvaihde 
03 4240 100 (ma -pe 8.30-12). 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono, sinulla on 
hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua, soita 
numeroon 03 4191 2010  koronavirukseen 
liittyvät yhteydenotot arkisin klo 15.30 
asti.  

Soita Forssan sairaalan päivystykseen 
numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 jälkeen 
ja viikonloppuisin.  



 

 

YPÄJÄ 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA KÄYNTIIN 
JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet ypäjäläinen ja tarvitset apu 
kotona selviytymiseen, soita 
neuvontapiste Wiisariin numeroon 
03 4191 6148 arkisin klo 8-14.  

Koronavirukseen liittyvät yhteydenotot voit soittaa numeroon 03 

4191 2021 arkisin klo 15.30 asti, ja numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 

jälkeen ja viikonloppuisin. 

Ikääntyneet voivat tilata kotiin kuljetettavan aterian 
palvelukeskuksen keittiöstä numerosta 044 435 2011.  

Seuraavat palveluntuottajat tarjoavat ateriapalvelua, Ypäjä: Villa 
Emilia, puh: 045 356 9209.  

Asiakkaat voivat tiedustella suoraan seutukunnan apteekeista 
lääkkeiden kotiinkuljetusta. Ypäjän apteekki, puh. 02 7673 150 
arkisin 9-18, la 9-14.  

Apua ja tukea arkeen voi tiedustella myös suoraan seurakunnista: 
Ypäjän seurakunta on Avoinna ma, ke ja to klo 9-12, puh. 02 767 3108. 

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos vointisi on huono, sinulla on 

hengitysvaikeuksia ja tarvitset apua, 

soita numeroon 03 4191 2010  

koronavirukseen liittyvät yhteydenotot 

arkisin klo 15.30 asti.  

Soita Forssan sairaalan päivystykseen 

numeroon 03 4191 3000 klo 15.30 

jälkeen ja viikonloppuisin.  



 

 

 

HÄMEENLINNA 

 

JOS TARVITSET APUA KAUPASSA 
KÄYNTIIN JA MUUHUN ASIOINTIIN 

Jos olet hämeenlinnalainen ja 
tarvitset apua kotona 
selviytymiseen, soita Akuutti 
arkiapu -palveluun numeroon 
03 621 7200. Numero on auki 
ma-pe klo 9-18 ja la-su 10-14 tai 
sähköpostilla akuutti.arkiapu@hameenlinna.fi  
Laitathan viestiin seuraavat tiedot: nimi, puhelin -
numero ja minkälaista apua tarvitset. Arkiapuun voit 
soittaa myös, jos arki alkaa ahdistaa ja kaipaat 
keskusteluapua.  

Hämeenlinnan sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin 03 621 3303 
palvelee toistaiseksi maanantaista perjantaihin klo 9-16.  

Ikäihmisten palveluneuvonta vastaa numerosta 03 621 3103 arkisin 
klo 9–16, ikaihmisten.neuvonta@hameenlinna.fi  

 

JOS SAIRASTUT KORONAVIRUKSEEN 

Jos tilasi heikkenee tai tarvitset neuvoja 

hoitoon, soita arkipäivisin klo 8-18 omalle 

terveysasemallesi. Iltaisin sekä viikonloppuisin 

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen 

numeroon 03 629 4500.  

Hämeenlinnan pääterveysaseman G-siivessä on 

Pandemiavastaanotto arkisin klo 8-16. Vastaanotto toimii 

ajanvarauksella, ja pääsy sinne arvioidaan normaaliin tapaan 

oman terveysaseman ajanvarauksen kautta.  
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PYSY AKTIIVISENA – VUOKRAA 

MEMOERA TRAINER -LAITE! 

Memoera Trainer on suomalainen 

laite, joka sisältää yli kaksi-

kymmentä erilaista peliä ja 

tehtävää.  

Pelien tarkoituksena on virkistää aivotoimintaa moniulotteisesti, 

ylläpitää kognitiivista toimintakykyä, helpottaa muistisairauden oireita 

ja hidastaa sen etenemistä. Memoera on sunniteltu erityisesti 

muistisairaille ihmisille, joten sen käyttö on turvallista ja helppoa.  

Muistiyhdistyksen jäsenet saavat laitteen ensimmäisen 

käyttökuukauden ilmaiseksi. Vuokrahinta normaalisti 29,50 €/kk. 

Tilaukset: Memoeran asiakaspalvelu (ma 8-15,30 ti-pe 11-13) puh. 044 

405 0400 - info@memoera.fi Katso lisätietoja: https://memoera.fi/  

KIITOLLISUUSPÄIVÄKIRJA 

Kiitollisuuspäiväkirja on hyvin yksinkertainen. Merkitset vain ylös lyhyesti ne kaksi 
asiaa, joista juuri tänä päivänä olet vilpittömästi kiitollinen. Aivotutkimukset osoittavat, 
että kiitollisuuden harjoittaminen treenaa aivojamme ja hoitaa mieltämme.  

Erityisen hyvä hetki muistaa kaikkia niitä asioita, joista voi olla kiitollinen on hetki ennen 
nukahtamista. Silloin viestit alitajunnallesi, että kaikki on hyvin. 

Kiitollisuuden aihe voi olla kuinka pieni tai suuri tahansa. Saatat huomata iloitsevasi 
samoista asioista joka päivä tai löytäväsi päivittäin uusia iloitsemisen aiheita. Kirjoita 
laatikoihin alla: 

 1. päivä, olen kiitollinen: 

3. päivä, olen kiitollinen: 

5. päivä, olen kiitollinen: 

2. päivä, olen kiitollinen: 

4. päivä, olen kiitollinen: 

6. päivä, olen kiitollinen: 
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KEVÄTKUKKIA 

Mikä kevätkukka on 

kyseessä? Täydennä 

sanaan puuttuvat 

kirjaimet. Nimen 

ensimmäinen ja viimeinen 

kirjain on   jo merkitty. 

 

K __ __ __ O 

N __ __ __ __ __ __ I 

K __ __ __ __ __ S 

T __ __ __ __ __ __ __ I 

L __ __ __ __ __ __ __ __ __ I 

S __ __ __ __ __ __ __ __ O 

V __ __ __ __ __ __ __ __ __ O 

 

Oikeat vastaukset: kielo, 
narsissi, krookus, 
tulppaani, leskenlehti, 
sinivuokko, valkovuokko. 

TEHTÄVIÄ 

TÄYDENNÄ SANANLASKUT 

1. Parempi _________ kuin katua.  

2. Joka ___________ kurkottaa, se __________ kapsahtaa.  

3. ______ tekijäänsä neuvoo.  

4. Arvaa oma tilasi ja anna arvo ____________.  

5. Ei ole _________ hyväksi, eikä kiire kunniaksi.  

6. Ei oppi ojaan kaada, eikä ________ tieltä työnnä.  

7. Ei se sota _______ miestä kaipaa.  

8.Eihän se kallis ole, jonka __________ saa.  

9. Hyvin suunniteltu on jo ___________ tehty.  

10. Illan virkku aamun torkku. Se tapa _________ hävittää.  


