
MuistiAjastin
Muistiluotsi
maakunnallinen 

asiantuntija- ja tukikeskus

Toimintaamme kevätkaudella 2020

Tarjoamme muistiperheille kokonaisvaltaista 

tukea, tietoa ja toimintaa. Jaamme tietoutta 

myös kaikille muistiasioista kiinnostuneille.
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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 lä-

heistensä etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on

edistää kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin

edellytyksiä.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2020  

Puheenjohtaja: 

Pulli Veikko

Jäsenet:

Haavisto Jouni (uusi)

Haavisto Kirsi (uusi)

Koivisto Riikka (uusi)

Liuko Erja

Salo Leena

Säynäjäkangas Satu
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Hallituksen uuden puheenjohtajan tervehdys
Veikko Pulli

Saanen esittäytyä. Nimeni on Veikko Pulli. Olen 31-vuotias

hämeenlinnalainen ”nuorukainen”, syntyperäinen hämäläinen kotoisin Tyrvännöstä. Kanta-

Hämeen muistiyhdistyksen syyskokous valitsi minut yhdistyksensä hallituksen puheen-

johtajaksi vuodelle 2020. Nöyränä ja kiitollisena luottamuksesta lähden uudelle vuosi-

kymmenelle kera uuden ja mielenkiintoisen haasteen. Sain jo onneksi vuonna 2019 tutustua

Jyrki Aaltosen luotsaaman hallituksen ja yhdistyksen toimintaan sen jäsenen roolissa.

Suurkiitos Jykälle jo tässä vaiheessa panoksestasi Muistiyhdistyksen hyväksi.

Olen koulutukseltani Esitys- ja Teatteritekniikan Medianomi ja työskentelen tällä

hetkellä Hämeenlinnan Teatterissa teknisenä vastaavana ja valaistusmestarina. Minulla ei

ole terveysalan koulutusta saati työkokemusta. Eli mitä ihmettä tällainen tyyppi tekee

Muistiyhdistyksen puheenjohtajan tuolilla?

Olen ollut perustamassa ensimmäistä yhdistystäni 15-vuotiaana ja tuosta hetkestä

lähtien yhdistystoiminta ja sen luottamustehtävät ovat olleet lähellä sydäntäni. Olen kulkenut

ikääni nähden mielestäni hyvin rikkaan matkan yhdistysmaailmassa kokien sen ylä- ja

alamäet. Tähän lisättynä luottamustehtävät niin kirkollisella kuin kunnallisellakin puolella

ovat tuoneet kokemusta, jolla pystyn itselleni perustelemaan uuden puheenjohtajuuteni.

Muistiyhdistyksen kaltainen toimija on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa yhdistyy julkisen

rahoituksen vaatima toiminnan taso sekä kansallisen liittotason toiminta, jonka alaisuudessa

teemme työtä täällä ruohonjuuritasolla.

Tiedän varmasti, etten aio edes yrittää luennoida muistitietoudesta tai aivotervey-

destä. Näitä varten meillä on erittäin pätevät ihmiset töissä Muistiluotsissa, joiden puoleen

kääntyä. Oman panokseni pyrin antamaan ihmisille yhdistyksemme kautta: sen jäsenille,

sen työntekijöille ja sen ohikulkijoille, niin että varmasti jokainen tietää, mikä on Kanta-

Hämeen Muistiyhdistys ja mitä se ihan oikeasti tekee. Tätä tietoutta pystymme levittämään

myös yhteistyön kautta, kumppaneistamme huolehtiminen ja uusien ystävyyksien luominen

on myös yksi konkreettinen tehtäväni.

Itsellänikin on vielä paljon opiskelemista ja erittäin innolla olen uutta oppimassa!

Toivonkin, että haastatte minua: odotan innolla kysymyksiä, joihin en tiedä vastausta, koska

palan halusta selvittää vastauksen. Sillä aikaa huolehdin osaltani yhdistyksemme elinvoi-

maisuudesta, niin että työntekijämme saavat keskittyä olennaiseen. Tässä kohtaa ilmenee

myös toinen haastamisen paikka: yhdistyksemme jäsenet ovat rikkautemme ja toivonkin,

että mikäli idea uudesta toimintamuodosta tai asiasisällöstä tulee mieleen, jakakaa se

meille! Palaute nykytoiminnasta on tärkeää ja vähintään yhtä tärkeää ovat uudet toiveet ja

ideat.

Lähtekäämme uudelle vuosikymmenelle avoimin mielin; mielemme täynnä luotta-

musta itseemme sekä muihin ihmisiin. Olemme matkalla yhdessä, tehdään tästä vuosi-

kymmenestä ainutlaatuinen, etappi kerrallaan!

Ystävällisesti Teidän

Veikko Pulli 

Tervetuloa uusi vuosikymmen,

Tervetuloa uudet haasteet!

Vuosi 2020 käynnistyi ja me hämäläiset muun maailman kanssa

siirryimme uudelle vuosikymmenelle, jopa ihan samassa

vauhdissakin kuin muut. Vuosikymmenen vaihto on hyvä hetki

raikastaa mieliämme, elämäämme ja ympäristöämme. Se on hyvä

hetki lopettaa jotain ikävää, aloittaa jotain uutta ja haastaa itseämme

uusien koitosten edessä.
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Muistisairaiden omaishoitajien ja kaikkien muististaan 

huolestuneiden asiantuntija- ja tukikeskus

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys hallinnoi paikallista Muistiluotsia, ja

henkilökuntamme työskentelee Muistiluotsin alaisuudessa.

Maakunnalliset Muistiluotsit (17 kpl) toimivat oman alueensa

muistityön matalan kynnyksen tukipalvelukeskuksina. Verkostoa

koordinoi Muistiliitto, ja toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveys-

ministeriö (STEA) 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 teemalliset 

markkinakahvit helmi-kesäkuussa torin markkinoiden aikaan.

Hämeenlinna, Markkinakahvit

Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12

tiistaisin klo 10.00-12.00

4.2. Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto, Tiina Kuopanportti

3.3. Fysioterapeutin tietoiskut ja palveluneuvontaa

ikäihmisille. Luento klo 11-12, Hämeenlinnan

palveluohjaajat

7.4. HAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjelmaa

5.5. HAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjelmaa

2.6. Biopankki tieteellisen toiminnan tukena,

Tampereen biopankki
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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. Loistavat vapaaehtoiset 

kahvilaemäntämme ja -isäntämme perivät pienen kahvimaksun 

järjestämästään maukkaasta kahvitarjonnasta.

Muistikahvilat

Kalvola

Lähimmäistupa/Hallintotie 1, Iittala

keskiviikkoisin klo 12.00-13.30

12.2. Opiskelijoiden ohjelmaa, HYRIAn lähihoitajaopiskelijat

11.3. Yhteislaulua, Kalvolan eläkkeensaajien kuoro

15.4. Miten pidän huolta luustostani, K-H Luustoyhdistys ry  

Hauho

Kirjasto/Punnanmäentie 18

torstaisin klo 16.00-17.30

27.2. Hyvä muistaa apteekista, Hauhon apteekki

26.3. Lauluyhtye Tapolat laulaa ja laulattaa

23.4. Miten pidän huolta luustostani, K-H Luustoyhdistys ry
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Muistikahvilat

Lammi

Keidas/Lamminraitti 37

torstaisin klo 10.00-11.30

20.2. Muistikummituokio, muistias.tuntija Marko Mustiala

19.3. Hyvä muistaa apteekista, Lammin apteekki

16.4. Yhteislaulua ja pakinoita, Asta Granat-Tapaila

Hausjärvi: Lehtimajat/Kuusitie 10-18, Oitti

maanantaisin klo 13.30-15.00

17.2. Yhteislaulua, Pertti Seuranen

16.3. Kunnan palvelut ikäihmisille, Hausjärven kunta

20.4. Hiukkasia ilmassa ja hengitysterveyttä, 

Kanta-Hämeen Hengitys ry

Hattula: Juttutupa/Jaakonkuja 3, Parola

torstaisin klo 13.00-14.30

27.2. Yhteislaulua, Arja Kartano

26.3. Hyvä muistaa apteekista, Hattulan apteekki

ti 28.4. Miten pidän huolta luustostani, K-H Luustoyhdistys ry

Renko

Kirjasto/Rengonraitti 7

torstaisin klo 16.00-17.30

13.2. Opiskelijoiden ohjelmaa, HYRIAn lähihoitajaopiskelijat

12.3. Yhteislaulua, Matti Reittamo ja Maritta Widberg

16.4. Mustin musavisa, muistias.tuntija Marko Mustiala

Tuulos

Kirjasto/Pannujärventie 10

maanantaisin klo 15.00-16.30

10.2. Opiskelijoiden ohjelmaa, HYRIAn lähihoitajaopiskelijat

9.3.   Hyvä muistaa apteekista, Tuuloksen apteekki

20.4. Miten pidän huolta luustostani, K-H Luustoyhdistys ry
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Muistikahvilat

Loppi: Kuntala/Holvitie 4

maanantaisin klo 16.00-17.30

17.2. Yhteislaulua, Pertti Seuranen

16.3. Hiukkasia ilmassa ja hengitysterveyttä, 

Kanta-Hämeen Hengitys ry

20.4. Kunnan palvelut, muistineuvoja Anne Eve

Riihimäki: Kirjasto/Opintosali, Kauppakatu 16

tiistaisin klo 17.00-18.30

18.2. Yhteislaulua, Pertti Seuranen

17.3. Hyvä muistaa apteekista, Aurinko Apteekki

21.4. Kaupungin palvelut ikäihmisille,

Riihimäen palveluohjaajat

Janakkala: Tervakoski

Tervakko/Rajapirtintie 4

keskiviikkoisin klo 12.00-13.30

5.2. Opiskelijoiden ohjelmaa, HYRIAn lähihoitajaopiskelijat

4.3. Opiskelijoiden ohjelmaa, HYRIAn lähihoitajaopiskelijat

1.4. Yhteislaulua, Tervakosken eläkkeensaajat

Janakkala: Turenki

Kohtauspaikka Ilona, Keskuskuja 3

keskiviikkoisin klo 13.00-14.30

12.2. Yhteislaulua, Pentti Hakala

11.3. Hyvä muistaa apteekista, Turengin apteekki

22.4. Ikäihmisten avopalvelut kunnassa,  

Janakkalan Ikäkeskus



Muistojen Lähde

Ryhmä on tarkoitettu edenneeseen muistisairauteen sairastuneille ja 

heidän läheisilleen. Ryhmässä muistellaan, lauleskellaan ja kahvitellaan 

leppoisassa ilmapiirissä. 

• Kokoontumiset yhdistyksen toimistolla, Kasarmikatu 12, Hämeenlinna

tiistaisin parillisina viikkoina klo 14-15.30:

4.2. / 18.2. / 3.3. / 17.3. / 31.3. / 14.4. / 28.4. / 12.5. / 26.5.

Muistisakki

Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneille sekä heidän 

läheisilleen. Ryhmä kokoontuu Muistiyhdistyksen toimistolla 

Hämeenlinnassa Kasarmikatu 12, joka toinen keskiviikko klo 17-19.

Alussa kahvittelu ja yhteinen ohjelmaosuus, jonka jälkeen läheiset 

siirtyvät omaan vertaistukiryhmäänsä keskustelemaan. Samaan aikaan 

muistiasiakkaille on tarjolla kuntouttavaa toimintaa.

Kokoontumispäivät ja ohjelma:

5.2.   Yhteislaulua, Terhi-Tuulia Keränen

19.2. VMTK (Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan orkesteri)

4.3.   Ikäihmisten perhehoito, Minna Järvinen/Perhehoitoyksikkö 

Kanerva

18.3. Kotona turvallisesti, korjausneuvoja Kari Tahvanainen/

Vanhustyön keskusliitto         

1.4.   Biopankki tieteellisen toiminnan tukena, Tampereen biopankki

15.4. Parisuhteen muutos muistisairauden myötä, seksuaaliterapeutti 

Katariina Salminen

29.4. Vappukekkerit (ennakkoilmoittautuminen)

13.5. Voimaa sanoista, Marjukka Kaitakorpi / FinFami ry

27.5. Lupa puhua luopumisesta, sosiaalipsykologi Riikka Koivisto

10.6. Kesäretki Hyvikkälän kauppamuseolle (lisätietoa myöhemmin)
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Ryhmätoiminta Vertaistukiryhmät
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Ryhmätoiminta Vertaistukiryhmät

Muistisairaiden omaisten vertaistukiryhmät

❑ Hattulassa, Juteinitalo, Kauppatie 3, Parola

• kokoontuu kuukauden toinen tiistai klo 17.30-19:

14.1. / 11.2. / 10.3. / 14.4. / 12.5. 

ohjaajana Raija Jaatinen (puh. 045 2695880)

❑ Lopella, Eedilä, päivätoiminta Pihlajan tilat, Opintie 3

• kokoontuu kuukauden kolmas maanantai klo 12.30-14:

20.1. / 17.2. / 16.3. / 20.4. / 18.5.

ohjaajina Anne Eve (puh. 0503627251) ja Hanna Kärki

Vertaistukiryhmä muistisairauteen sairastuneiden läheisille

Onko vanhempasi muistisairas? Ryhmä on tarkoitettu muistisairaan 

aikuisille lapsille sekä muille perheenjäsenille. Ryhmä kokoontuu 

kerran kuussa torstaisin toimistollamme klo 17-19: 

Kauden ajankohdat ja teemat:

27.2. Riittävän hyvä lapsi

26.3. Vuorovaikutuksen haasteet ja muistisairaan

kohtaaminen

23.4. Ihana kamala arki

28.5. Oma jaksaminen

• ilmoittautumiset toimistolle edellisenä päivänä klo 12 mennessä

puh. 044 7267400 / info@muistiaina.fi

Vertaistukiryhmä alle 65-vuotiaille (työikäisille) muististaan 

huolestuneille

• ryhmä on tarkoitettu työikäisille muistioireisille ja muistidiagnoosin 

saaneille

• kokoontuu kerran kuussa torstaisin toimistollamme klo 17-19:

6.2. / 5.3. / 2.4. / 7.5.

• ilmoittautumiset toimistolle edellisenä päivänä klo 12 mennessä

puh. 044 7267400 / info@muistiaina.fi
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Ryhmätoiminta Muut ryhmät

Lauluryhmä

• Ryhmä kokoontuu kerran kuussa toimistollamme klo 17-18:

• 17.2. / 23.3. / 20.4. / 18.5.

• Paikka: Kasarmikatu 12, Hämeenlinna

• ryhmä on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille

• Ohjaajana Reeta Saarinen

• Ryhmä järjestetään yhteistyössä FinFamin ja Kanta-Hämeen 

Hengitys ry:n kanssa

Kuntosalivuoro

• omatoiminen, avoin ja maksuton kuntosalivuoro 

muistisairaille ja heidän läheisilleen Hämeenlinnassa 

Keinukamarin kuntosalilla (Pikkujärventie 2) 

MAANANTAISIN klo 15-16

• merkkaa käyntikertasi salilla olevaan vihkoon, kiitos!

AHAA! Aivotreeniä yhdessä –ryhmät 

• infotilaisuudet 29.1.2020 klo 12 ja 14.30 / ilmoittautumiset 

toimistolle jompaan kumpaan esittelytilaisuuteen

• ryhmiin valitut kokoontuvat 10 kertaa alk. 12.2.2020

• 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

• ryhmässä kerätään materiaalimaksu, yht. 20 €/hlö (sis. pullakahvit)
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Muita tapahtumia Teemaviikot

Aivoviikkoa vietetään keväisin viikolla 

11. Aivoviikon teemana on Vaali aivojasi. 

Teeman kautta muistutetaan aivoterveyden 

vaalimisen merkityksestä. Jokainen voi 

pitää huolta ainutkertaisesta pääomastaan 

ja samalla pienentää muistisairausriskiään. 

Pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja 

jokaisella on avaimet omaan 

muistiterveyteensä.

Ma 9.3. klo 11-12 Luento: Muisti ja aivoterveys 

Paikka: Läntinen Kumppanuustalo, Eeronkuja 5, Hämeenlinna

Muistiasiantuntija Marko Mustiala luennoi, miten voi pitää huolta 

muististaan ja aivoterveydestään. Luento on maksuton.

La 14.3. klo 8.30-16 Aivoterveyslähettiläs-koulutus

Paikka: Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12. 

Koulutus on maksuton ja sisältää aamukahvin sekä lounaan.

Katso tarkemmat tiedot sivulta 15 

Ti 10.3. klo 13-15 Mummodisko 

Paikka: Hämeenlinnan Uimahallin liikuntasali, Uimarintie 2, Hml

Juontajana Tuija Piepponen ja esiintyjänä Meiju Suvas. 

Tapahtuma on maksuton. Katso tarkemmat tiedot sivulta 17

Ke 11.3. klo 17-19 Aivohoitola 

Paikka: Muistiyhdistyksen toimisto, Kasarmikatu 12. 

Tietoisku aivoterveydestä, musavisa ja arpajaiset 

To 12.3. klo 14-15 Kysy aivoterveydestä

Paikka: Hml Pääterveysaseman aula, Viipurintie 1-3

Pe 13.3. Lääkäriluento Riihimäellä: Miten pidän huolta 

aivoistani? Katso tarkemmat tiedot sivulta 12 

AIVOVIIKKO

Aivoviikon ohjelma
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Tapahtumat Riihimäellä

KYSY MUISTISTA –infopiste Riihimäellä

• Kuukauden viimeinen torstai klo 10-12: 30.1. / 27.2. / 26.3. / 30.4

• Paikka: Inkilänhovin Terveystietotupa, Kalevankatu 18-20, Rmk

• Infopiste on matalan kynnyksen neuvonta- ja keskustelupaikka 

muistisairaille, heidän läheisilleen sekä kaikille muistiasioista 

kiinnostuneille. Tule kysymään ja keskustelemaan muistiasioista ja  

nauti samalla kupponen kahvia. 

LÄÄKÄRILUENTO: Miten pidän huolta aivoistani

• Perjantaina 13.3. klo 12-14, Hyrian auditorio (Sakonkatu 1, Rmk)

• Luennoitsijana geriatrian erikoislääkäri Mirja Hallikainen 

OMAHOITOVALMENNUS-RYHMÄ: Tukea iäkkäille pariskunnille, 

joiden elämää muistisairaus koskettaa 

• Tiistaisin klo 9-12: 7.4./14.4. / 21.4./ 28.4./ 5.5./ 12.5./ 19.5./ 26.5.

• Puistonkulma, Valtakatu 7-9, 11130 Riihimäki

• Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja mukaan mahtuu 8-10 pariskuntaa. 

• Ilmoittautumiset: Laura Järvelä 050 5122755 (Kotokartanosäätiö) 

tai Päivi Koppelmäki 044 2386453 (Riihimäen seudun OmaisOiva) 

MUISTI-ILTAPÄIVÄ

• Tiistai 5.5. klo 13-16, Puistonkulma, Valtakatu 7-9, 11130 Rmk

• Muisti-iltapäivässä järjestetään tietoisku aiheesta ”Muisti pätkii,  

onko syytä huoleen?” sekä tutustutaan aivoterveyttä edistäviin 

harrastuksiin ja elämäntapoihin. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 

• Ilmoittautumiset: Laura Järvelä 050 5122755 (Kotokartanosäätiö)

• Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kotokartanosäätiön kanssa  

MUISTIJOOGA – Neljän kerran tutustumiskurssi 

• Tiistaisin klo 14.45-15.45: 26.5./ 2.6./ 9.6. ja 16.6.

• Puistonkulma, Valtakatu 7-9, 11130 Riihimäki

• Muistijooga pyrkii ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä sekä 

ylläpitämään harjoittajan toimintakykyä. Muistijoogassa aktivoidaan 

aivoja muistimatolla tehtävien älyllisten tehtävien sekä 

yksinkertaisten liikkeiden avulla.

• Ilmoittautumiset: Laura Järvelä p. 050 5122755

• Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kotokartanosäätiön kanssa
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Muuta: 

LUENTO: Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 

• Aika: Torstaina 13.2. klo 17-19 Forssassa

• Paikka:  HAMKin auditorio, Wahreninkatu 11, C-rappu (4. krs) 

Miten sinä olet varautunut sairastumisen tai vammautumisen varalle?

Näistä asioista kertoo selkeällä arkikielellä oikeudellisen ennakoinnin 

asiantuntija ja kouluttaja Tiina Kuopanportti. Luento on maksuton.

Muistiasiantuntija Marko Mustialan luennot aiheesta ”Muistisairaan 

kohtaaminen”:

▪ Ti 28.4. klo 14 HUMPPILA: Valtuustosali, Kisakuja 2

▪ Ti 28.4. klo 18 YPÄJÄ: Veteraanitupa, Veteraanintie 25

▪ To 14.5. klo 14 TAMMELA: Kunnantalon valtuustosali, 

Hakkapeliitantie 2

▪ To 14.5. klo 18 JOKIOINEN: Tietotalon yläkerta, Humppilantie 9

Tapahtumat Forssan seudulla

TILAA MUISTILUENTO!

Muistiasiantuntija Marko Mustialan (sairaanhoitaja AMK, neuropsykiatrinen 

valmentaja) luentoja voivat tilata yhdistykset ja yritykset. Luennot 

räätälöidään toiveiden mukaisesti. Valmiita luentopaketteja ovat mm. 

- Muisti pätkii, onko syytä huoleen

- Muistisairaudet ja muistisairaan kohtaaminen

- Muistisairauden vaikutus aistitoimintoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: marko.mustiala@muistiaina.fi / 0404501584

TILAA AIVOTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ MUISTIJOOGAN 

TUTUSTUMISTUNTI TAI –KURSSI!

Muistijoogassa aktivoidaan aivoja muistimatolla tehtävien älyllisten tehtä-

vien sekä yksinkertaisten liikkeiden avulla. Kokeile Muistijoogaa 

koulutettujen ohjaajien opastuksella! 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: anna.myllymaki@muistiaina.fi / 0447754455
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Muisti-KaVeRi -toiminta

Muisti-KaVeRi on koulutettu vapaaehtoinen, joka tarjoaa muistisairaille ihmisille

tukea omannäköisen elämän jatkumiseen ja arvokkaan elämän kokemiseen.

Lisäksi Muisti-KaVeRi tarjoaa tarvittaessa hengähdystauon omaiselle.

Muisti-KaVeRi voi toimia esimerkiksi muistisairaan ihmisen kalakaverina,

kirpparikaverina, teatterikaverina, tanssikaverina, hiihtokaverina, lenkkikaverina,

kauppakaverina - tai ihan vain kaverina yhteisen ajan jakamiseen. Muisti-KaVeRi

vastaa vain kaveruuteen, ei hoitoon liittyvistä asioista.

Mikäli haluat itsellesi tai läheisellesi Muistikaverin, ota yhteyttä 

Markoon, puh. 040 450 1584 (marko.mustiala@muistiaina.fi) tai 

Annaan, puh. 044 754 455 (anna.myllymaki@muistiaina.fi)

”Muistikaverin luona on mukava käydä 

ja siitä on iloa itsellekin. On kiva päästä 

tekemään paljon kaikenlaista ja kokeile-

maan koulussa oppimaani, sekä kuulla 

Muistikaverin menneisyydestä ja elämästä. 

Muistikaveriin on ollut ilo tutustua. Itselle on

tullut tärkeä olo jokaisen käynnin jälkeen.”

Lähihoitajaopiskelija 

Viime syksynä aloitimme Tavastian ja Hyrian lähihoitajaopiskelijoiden kanssa yhteistyön,

jossa opiskelijat toimivat puolen vuoden ajan Muisti-KaVeReina 19 eri muistiperheelle.

Mukana oli 36 lähihoitajaopiskelijaa, jotka vierailivat pareittain kahden viikon välein muisti-

asiakkaan luona. Yhdessä he muistelivat, kahvittelivat, ulkoilivat, leipoivat sekä kävivät

uimahallissa, konserteissa ja museoissa. Oppilaitosyhteistyömalli on alun perin Pohjan-

maan Muistiluotsin kehittämä, mutta toimi loistavasti myös meillä täällä Hämeessä.

Tarkoituksena onkin, että menestyksekäs oppilaitosyhteistyö jatkuu taas ensi syksynä.

Haluamme kiittää Tavastian ja Hyrian opettajia, Hämeenlinnan muistikoordinaattoria sekä

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyöntekijöitä onnistuneesta yhteistyöstä!

Suurkiitokset opiskelijoille ja muistiperheille, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti toimintaan

mukaan. Teidän ansiostanne toiminta oli merkityksellistä ja onnistui erinomaisesti!

"Kun äiti on iloinen, on tytärkin iloinen. 

Toivottavasti kaveritoiminta jatkuu 

pitkään, koska äiti on pirteämpi 

päästessään ulkoilemaan ja muutenkin 

tulee erilaista toimintaa käyntipäiville.

Omainen

”Olen odottanut 

opiskelijoiden tuloa ja 

tuntuu, että olen oma itseni 

heidän seurassaan.” 

Muistiasiakas
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Koulutuksia

La 14.3. AIVOTERVEYSLÄHETTILÄS-KOULUTUS

Aivoterveyslähettiläät ovat aivoterveyden edistämisestä kiinnostuneita ja

innostuneita vapaaehtoisia. Aivoterveyslähettiläs jakaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä

aivoterveydestä. Hän voi pitää luentoja tai vetää Yhdessä kohti aivoterveyttä -

ryhmätoimintaa esim. muistiyhdistyksessä ja eläkeläiskerhossa. Koulutettu

aivoterveyslähettiläs saa käyttöönsä Yhdessä kohti aivoterveyttä-materiaa-

lin. Kuulijoille ja ryhmäläisille tarjotaan oivalluksia aivojen terveydeksi ja muistin

hyvinvointiin.

Aivoterveyslähettiläskoulutukset kestävät yhden päivän. Koulutuksessa käydään

läpi aivoterveyttä edistäviä ja muistisairauksien riskiin vaikuttavia tekijöitä

sekä perehdytään malliluentoon ja ryhmänohjaamisen perusteisiin. Osallistujat

saavat materiaalit ja ohjeet luentojen ja ryhmien pitämiseksi.

Koulutus pidetään Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen toimistolla

lauantaina 14.3.2020 klo 8.30-16.00. Koulutus on maksuton ja sisältää 

aamukahvin sekä lounaan.

Ilmoittautumiset 1.3.2020 mennessä: marko.mustiala@muistiaina.fi

tai puh. 040 450 1584

MUISTILIITON KOKEMUSTOIMIJAKOULUTUS 

KANTA-HÄMEESSÄ KEVÄÄLLÄ 2020

Muistiliitto pilotoi kokemustoimijakoulutuksen Hämeenlinnassa sekä Oulussa

keväällä 2020. Koulutus antaa valmiudet toimia kokemustoimijana ja antaa

osallistujalle valmiuksia jakaa kokemustaan niin, että kuulijan ymmärrys ja tieto

muistisairauksista laajenee.

Kokemustoimijalla on omakohtaista kokemusta muistisairaudesta tai omaisena /

läheisenä toimimisesta. Kokemustoimija pitää omaan kokemustietoonsa pohjaavia

puheenvuoroja tai osallistuu muulla tavoin esimerkiksi tulevien ammattilaisten

opetukseen tai vaikuttamistyöhön muistiperheiden hyvän elämän turvaamiseksi.

Hämeenlinnan koulutuksen sijainti ja aikataulu selviävät tammikuussa ja siitä

informoidaan jäsenistöä tarkemmin.



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. 

Aivoterveyslähettiläs

Aivoterveyslähettiläs voi esimerkiksi luennoida aivoterveysteemasta tai 

toimia aivoterveysryhmän ohjaajana. Ryhmän tavoitteena on saada 

tietoa ja ohjeita oman aivoterveyden edistämiseen. 

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 

toimistotyöapuna? 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 ☺

16
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Mummodisko

Musiikki vaikuttaa aivojemme hyvinvointiin koko iän. Sen avulla on

mahdollista mm. vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta, kehittää

kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta ja oppimista, sekä

nostattaa vireystilaa ja mielialaa. Musiikki, laulu ja tanssi ovat tärkeitä

välineitä myös muistisairaan kuntoutuksessa. Tutkimuksien mukaan

Alzheimerin-tautiin sairastunut henkilö tunnistaa tuttua musiikkia, muistaa

laulun sanoja sekä reagoi musiikkiin jopa sairauden loppuvaiheessa.

Vaikka sanoja ei enää löytyisikään, musiikki ja tanssi auttavat

muistisairautta sairastavaa vuorovaikutuksessa ja itseilmaisussa.

Musiikkia voi jopa hyödyntää haastavissa kohtaamisissa, esimerkiksi

hyräilemällä tuttua laulua tai laittamalla läheisen lempimusiikkia soimaan.

Tänä keväänä järjestämme Aivoviikolla Hämeenlinnan ensimmäisen

Mummodiskon. Nimestään huolimatta Mummodisko on kaikenikäisille

juhlijoille tarkoitettu tapahtuma, jossa etenkin ikäihmiset voivat laittaa

jalalla koreasti muun muassa 60-70 -luvun diskomusiikin tahtiin.

Pääesiintyjänä tapahtumassa on Meiju Suvas ja vinyylilevyjä

pyörittelevät ammattitaitoiset geronomi DJ:t. Tilaisuuden juontaa Tuija

Piepponen. Mikäli kesken tanssimisen alkaa hiukomaan, kanttiinista voi

ostaa pientä naposteltavaa.

Tapahtuma on kaikille maksuton. Mikäli haluat tukea Muistiyhdistyksen 

toimintaa, voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen pääsymaksun. 

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi bailaamaan 

kanssamme! 

Mummodisko

Aika: Ti 10.3.2020 klo 13-15

Paikka: Hämeenlinnan Uimahallin 

liikuntasali, Uimarintie 2, Hämeenlinna

Juontajana Tuija Piepponen ja 

pääesiintyjänä Meiju Suvas. 

Tapahtuma on maksuton. 
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Muuta

Kirjasto

Toimistomme kirjastoon on koottu muistia ja aivoterveyden edistämistä

koskevaa kirjallisuutta. Valikoimastamme löytyy myös vapaaehtois-

toimintaan ja muistitreenaukseen liittyvää materiaalia. Kirjat, oppaat ja

materiaalit ovat vapaasti lainattavissa. Tarjolla on myös erilaisia

maksullisia oppaita ja muita teoksia, esim. Muistiliiton ”Hoitotahtoni”

(4€) ja täytettävä Viikko-ohjelma muistisairaan muistin tueksi (2€).

Memoera –virikelaite on käytettävissä ja kokeiltavissa toimis-

tollamme. 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 % 

ensimmäisen kuukauden vuokrahinnasta.

Tilojen vuokraus

Etsitkö juhla- tai kokouspaikkaa? Lauluharjoituspaikkaa?

Vuokraamme tilojamme juhlia ja yksityistilaisuuksia varten. 

Tiloistamme löytyy astiastoja, kaksi wc:tä, joista toinen esteetön, 

istumapaikat 30-40 hengelle, piano yms.

Ota yhteyttä tai poikkea paikan päälle, niin mietitään sopiva paketti 

tarpeitanne varten. Lisätietoja:

Marko Mustiala, puh. 040 4501584, marko.mustiala@muistiaina.fi

mailto:info@solentium.fi


Retkitarjonta

TEATTERIRETKET 2020

Matkojen järjestelyt: 

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

• pe 7.2. Tampereen Teatteri, Niskavuoren Heta, 48 €

Kertomus naisesta joka hylättiin ja häpäistiin. Vaikuttava, koskettava, ajaton.

• pe 14.2. Tampereen Työväen Teatteri. Nahkatakkinen tyttö, 38 €

Dingon musiikkiin tehty nuorisomusikaali. Nahkatakkinen tyttö väittää kertovansa tämän 

päivän nuorista.

• ke 4.3. Tampereen Työväen Teatteri, Hitler ja blondi, 51 € 

Seela Sella aivan uudessa roolissa.

• pe 20.3. Tampereen Teatteri, Notre Damen kellonsoittaja, 83 €

Upea esitys. Jo toinen lähtö.

• pe 3.4. Tampereen Työväen Teatteri, Jeppe Niilonpoika, 55 €

Suosittu kansankomedia, jossa nimihenkilö heitetään kesken kaiken vallan ytimeen.

• pe 17.4. Tampereen Teatteri, Elling, 46 €

Hellänkipeää komiikkaa, joka vapauttaa nauramaan elämän alituiselle ankaruudelle.

• to 23.4. Lahden kaupunginteatteri, Nunnia ja konnia, 51 €

Taivaallisen hauska musikaali!

• ke 6.5. Helsingin kaupunginteatteri, Le Coq – taistelu ravintolasta, 55 €

Kahilaisen ja Vihisen farssikynä on puhunut. Mukana mm. Heikki Hela, 

Eija Vilpas, Pertti Koivula 

• la 4.7. Viikinsaaren kesäteatteri, Tulitikkuja lainaamassa, 52 € 

Mukava iloittelu, Turkka Mastomäki, Anneli Ranta, Jarkko Tiainen. 

• pe 24.7.  Pyynikin kesäteatteri, Ihanat naiset rannalla, 44/48 €

Kertomus kahden perheen ystävystymisestä saariston kesäparatiisissa. 

Iltanäytös.

• la 25.7.  Pyynikin kesäteatteri, Ihanat naiset rannalla, 44/48 €

Kertomus kahden perheen ystävystymisestä saariston kesäparatiisissa. Päivänäytös.

• to 3.12. Tampereen Työväen Teatteri, Kinky Boots, 78 €

Upea ja vauhdikas musikaali nyt Tampereella.

• to 31.12. Tampereen Työväen Teatteri, Kinky Boots, n. 100 €

Upea ja vauhdikas musikaali nyt Tampereella. Vietä uuden vuoden aattoiltaa mukavan 

musikaalin parissa. Hintaan sisältyy väliaikatarjoulua.
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Minimilähtijämäärä 15 hlö. Jos lähtijämäärä jää alle 30:nen, tulee 

hintoihin lisää 5-10 euroa.

Tervetuloa mukaan ilman jäsensidonnaisuutta!

Varaukset ja lisätiedot: Jouko Dahlman puh.  050 5424726. 

Sähköposti: jouko.dahlman@pp1.inet.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 vapaa-

ehtoistoimijat. Yhteydenotot: Joka päivä klo 17-21

Muistineuvo puhelinpalvelu on tarkoitettu muistisairaille ihmisille, heidän

läheisilleen sekä muistityötä tekeville ammattilaisille. Muistityön

asiantuntijat antavat tietoa ja ohjausta muistisairauksista sekä niiden

hoito- ja palvelujärjestelmästä. Yhteydenotot: Ma, ti ja to klo 12-17

Keskustelupalsta Muisti ja muistisairaudet

(https://www.tukinet.net/keskustelu/otsikot.tmpl?grp=

381) Tukinet-palvelussa
Muisti ja muistisairaudet -ryhmässä keskustellaan 

muistihäiriöistä ja muistisairauksista. Ryhmässä voit 

turvallisesti jakaa kokemuksiasi elämästä muistisairauden 

kanssa.

Lisätietoja Muistiliiton sivuilta:

https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/tukea-

arkeen/muistineuvo-tukipuhelin20

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


Huoli-ilmoitus

Jokaisessa kunnassa on mahdollisuus tehdä huoli-ilmoitus. Ilmoitus auttaa

kuntaa varmistamaan, että kaikki saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelut.

- Hämeenlinnassa voit tehdä ilmoituksen Palvelupiste Kastellissa (Palokunnankatu 

16), puhelimitse 03 621 3103 ma-pe klo 9-16 tai sähköisesti kaupungin nettisivuilla: 

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaalipalvelut/ilmoita_avun-tarpeesta/

- Riihimäellä voit  tehdä ilmoituksen Koti- ja Vanhuspalveluiden toimistolle ma-pe klo 

9-12 (Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu), puhelimitse 019 758 4364 tai laittaa 

sähköpostia palveluneuvonta@riihimaki.fi 

- Janakkalassa voit tehdä ilmoituksen Ikäkeskuksessa (Tapailanpiha 7), puhelimitse 

03 680 1883 (ma-pe klo 8-16) tai laittaa sähköpostia ikakeskus@janakkala.fi 

- Hattulassa voit tehdä ilmoituksen Mari Kuninkaalle (mari.kuningas@hattula.fi tai 050 

079 0034) sekä Jenni Jokelaiselle (050 521 9893 tai jenni.jokelainen@hattula.fi). 

Ilmoituslomake löytyy sähköisenä: 

https://www.hattula.fi/wpcontent/uploads/2018/06/Huoli-ilmoitus.pdf

- Hausjärvellä voit tehdä ilmoituksen puhelimitse 019 758 6626 tai toimittamalla 

ilmoituksen sosiaalitoimistoon (Keskustie 2- 4). Ilmoituksen saa tulostettua: 

https://hausjarvi.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/ikaihmistenpalvelut/

- Lopella voit tehdä ilmoituksen sosiaalitoimistolla (Yhdystie 5) ma-pe klo 9-15, puhe-

limitse 019 758 6002 ma-pe klo 8-16 tai sähköpostitse lopen.sosiaalitoimisto@loppi.fi. 

Ilmoituksen saa tulostettua kunnan sivuilta. 
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Asuuko lähelläsi iäkäs ihminen, jonka 

pärjääminen huolettaa? Onko hän yksinäinen? 

Onko hänen käytöksensä muuttunut tai 

epätavallista? Pystyykö hän suoriutumaan 

itsenäisesti arjen askareista? Onko hänen 

toimeentulonsa riittävä? Älä jää miettimään, 

vaan uskalla kysyä, olisiko avulle tarvetta. 

Huoli-ilmoitus on kunnalle tehtävä ilmoitus apua 

tarvitsevan palveluntarpeesta. Myös sinä voit 

tehdä huoli-ilmoituksen, jos tutun tai 

tuntemattoman henkilön pärjääminen huolettaa. 

Ilmoituksen voi tehdä halutessaan nimettömänä. 
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Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto
Tiina Kuopanportti

Elämässä tulee eteen monenlaisia taitekohtia. Oma tai läheisen sairastuminen

muuttaa vääjäämättä elämän suuntaa, halusimme tai emme. Taitekohtiin on syytä

varautua ja onneksi monen sudenkuopan välttämiseksi on olemassa hyviä konsteja.

Kerron tässä tärkeimmän varautumisen keinon, joka koskee ihan jokaista täysi-

ikäistä suomalaista. Minua ja sinua.

Edunvalvontavaltuutus. Tämä paperi on kuin vakuutus pahan päivän varalle. Se

hankitaan hyvän päivän aikana ja otetaan käyttöön sitten, jos omat kyvyt tai voimat

ei enää riitä omista asioista huolehtimiseen. Valtuutus tulisi hankkia viimeistään

silloin, kun on saanut diagnoosin jostain etenevästä muistiin vaikuttavasta

sairaudesta. Minulla on edunvalvontavaltuutus ollut jo vuosia, koska mistäs sitä

tietää milloin kaadun kohtalokkaasti, törmään hirven kanssa tiellä tai sairastun

muistisairauteen. Minun ei kuitenkaan tarvitse olla huolissani etukäteen, koska

tiedän kuka päätyy hoitamaan asioita puolestani jos en itse siihen pysty. Tapahtuipa

minulle mitä tahansa tai koska tahansa, pääsevät nimeämäni läheiseni nopeasti ja

joustavasti hoitamaan asioita puolestani edunvalvontavaltuutuksen avulla. Minulta

säästyy pitkä penni rahaa, kun viranomaisten päätöksiä ei tarvita asioitteni

hoitamiseksi. Läheisteni työmäärä vähenee huomattavasti, koska heidän ei tarvitse

toimittaa kirjanpitoa asioitteni hoitamisesta viranomaisille. Tiedän kuka asiani hoitaa

ja ketkä saavat tietoa minusta sitten jos olen kykenemättömässä tilassa. Olen itse

nämä asiat määritellyt edunvalvontavaltuutukseeni. Jos minulla ei olisi valtuutusta,

asioitteni hoitamisesta päättäisi viranomainen. Lain mukaan puolisollani,

vanhemmillani tai edes omilla lapsillani ei ole mitään oikeuksia asioihini vaikka he

haluaisivat minua auttaa. Siksi se yksi paperi on kullanarvoinen!

Joko sinulla ja läheisilläsi on edunvalvontavaltuutus? Jos ei ole, niin laitapa

töpinäksi hyvän sään aikana! “Parempi kolme tuntia liian aikaisin, kuin minuutin

myöhässä” -William Shakespeare

• Tiina paikalla Markkinakahveilla toimistollamme ti 4.2. klo 10-12 

• Tiinan luento Edunvalvontavaltuutuksesta to 13.2. klo 17-19 

Forssassa, HAMKin auditorio, Wahreninkatu 11

Valmistaudu  elämäsi taitekohtiin 

edunvalvontavaltuutuksella, hoito- ja hoivatahdolla

Hämeenlinnalaisen oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportin 

opas ”Edunvalvontavaltuutus arkikielellä” myytävänä meillä 

Muistiyhdistyksellä hintaan 20 € / kpl (vain käteismaksu)

Asiakirjojen laadinta ja lisätiedot: Tiina Kuopanportti puh. 045 1537479, 

sähköposti tiina@taitekohta.fi

mailto:tiina@taitekohta.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. 2020:

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 

mahdollisesti muuttuneet 

yhteystietosi!!
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http://muistiaina.fi/jasenedut/
http://www.muistiaina.fi/liity-jaseneksi
mailto:info@muistiaina.fi


Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry

Muistiluotsi Kanta-Häme

Kasarmikatu 12

13100 Hämeenlinna

puh. tsto 044 726 7400

info@muistiaina.fi

www.muistiaina.fi

www.facebook.com/kamutieto

Asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi

Toiminnanjohtaja Anna Myllymäki

puh. 044 775 4455 anna.myllymaki@muistiaina.fi

Muistiasiantuntija Marko Mustiala

puh. 040 450 1584 marko.mustiala@muistiaina.fi

Alueohjaaja, toimisto/info Taina Lavasto (osa-aik.)

puh. 044 726 7400 info@muistiaina.fi

Uusi Aluekoordinaattori aloittaa helmikuussa 2020

Voit jättää meille palautetta, toiveita ja muita ajatuksia 

nimettömänä sähköisesti tästä

(https://my.surveypal.com/Palaute_KH_Muistiyhdistys)

Palautelomake löytyy myös verkkosivuiltamme
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